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Δσταρηζηίες: 

Δπραξηζηψ απφ θαξδηάο ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ έρεη ζηεξίμεη εζηθά θαη νηθνλνκηθά 

θάζε κνπ βήκα έσο ηψξα θαη ηνλ ζχληξνθφ κνπ, πνπ κε πεξηβάιεη κε αγάπε, 

ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε. Θεξκέο επραξηζηίεο θαη ζηελ επφπηξηά κνπ Κσλζηαληίλα 

Γεσξγηάδε, πνπ κε έρεη θαζνδεγήζεη θαη ζπκβνπιέςεη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη κε παξνηξχλεη δηαξθψο λα εμειηρζψ, ζεβφκελε 

πάληνηε ηελ πξνζσπηθφηεηά κνπ θαη ηα εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα.Σέινο, νθείισ 

λα επραξηζηήζσ γηα ην ρξφλν ηεο θαη ηελ πξνζθνξά ηεο ηελππεχζπλε ηνπ Σκήκαηνο 

Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ ηνπ Δ.Λ.Η.Α., Κσλζηαληίλα ηακαηνγηαλλάθε, ε νπνία 

θσηνγξάθηζε θαη κνπ έζηεηιε φια ηα ζεαηξηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεηάζηεθα γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ζ θσηνγξαθία εμσθχιινπ απνηειεί ζχλζεζε ησλ ζεαηξηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

κειεηά ε εξγαζία θαη πξνέξρνληαη απφ ην Αξρείν ηνπ Σκήκαηνο Παξαζηαηηθψλ 

Σερλψλ ηνπ Δ.Λ.Η.Α.] 
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Πρόιογος 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζίαεθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΠΜ Θεαηξηθψλ θαη 

Κηλεκαηνγξαθηθψλ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

θαη ζηφρν έρεη λα παξνπζηάζεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο παξαζηάζεηο λενειιεληθψλ 

θσκσδηψλ ηνπ 19νπ αηψλα, πνπ αλέβεθαλ ζην Θέαηξν Σέρλεο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 

1943, έσο ην ζάλαην ηνπ Καξφινπ Κνπλ ην 1987 ππφ ηε ζθελνζεηηθή θαζνδήγεζε 

ηνπ ίδηνπ, αιιά θαη ησλ καζεηψλ ηνπ σο ζπλερηζηψλ ηνπ νξάκαηφο 

ηνπ.πγθεθξηκέλα, ζα εμεηαζηεί θάζε αλέβαζκαηεο θσκσδίαο ηνπ Γεκήηξηνπ 

Βπδάληηνπ Βαβπισλία θαηε παξάζηαζε ηνπ θσκεηδπιιίνπ ηνπ ΓεκήηξηνπΚνξνκειά 

Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο,πνπ θέξνπλ ηε ζθελνζεηηθή ζθξαγίδα ηνπ Κνπλ, θαζψο θαη ε 

ζθελνζεηηθή αλακέηξεζε ηνπ Γηψξγνπ Λαδάλε κε ηηο ηξεηο κνλφπξαθηεο θσκσδίεο Ζ 

Κόξε ηνπ Παληνπώινπηνπ ΆγγεινπΒιάρνπ, Ζ Βεγγέξα ηνπ Ζιία Καπεηαλάθεθαη ν 

Θάλαηνο ηνπ Πεξηθιένπο ηνπ Κνξνκειά. Βαζηθφο άμνλαο ηεο έξεπλαο  είλαη ε 

αλάιπζε ησλ ιφγσλ επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίναπηά πξνζεγγίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ζθελνζέηε, θαζψο θαη ηεο απνδνρήο 

ηνπο απφ θνηλφ θαη θξηηηθνχο. Μέζα απφ ηε ζχλζεζε ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, ζα 

αλαθαιχςνπκε ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ νη ζπγθεθξηκέλεο θσκσδίεο ζην 

ξεπεξηφξην θαη θπξίσο ζην ηακείν ηνπ  Θεάηξνπ Σέρλεο, ελψ ζα αμηνινγήζνπκε ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπο ηφζν γηα ηελ ζπνπδή ηνπ Κνπλ ζην ειιεληθφ δξακαηνιφγην, φζν 

θαη γηα ηε κχεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ζε απηφ. 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θξίζεθε ζθφπηκε, θαζψο απνπζηάδνπλ 

κειέηεο επί ηνχηνπ, κε εμαίξεζε ην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλνάξζξν ηεο Ρέαο 

Γξεγνξίνπ κε ηίηιν «Σν Θέαηξν Σέρλεο θαη ε ειιεληθή δξακαηνπξγία ηνπ 19νπ 

αηψλα: κηα ηδηφηππε ζρέζε»,πνππαξνπζηάδεη ζθαηξηθά ην δήηεκα.
1
Γεπηεξεπφλησο, ε 

παξνχζα εξγαζία θσηίδεη κηα ζπνπδαία πηπρή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο θαη ηνπ ηδξπηή 

ηνπ, εθείλε ηεο εμεξεχλεζεο ηεο Κσκσδίαο, πνπ ππήξμε θαηαιπηηθή γηα λα 

θαηαλνήζεη θαη λα νξακαηηζηεί ν ζθελνζέηεο ην ειιεληθφ ιατθφ ζηνηρείν, λα 

σξηκάζεη ζθελνζεηηθά θαη λα απνθηήζεη ηελ αηνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα ζηνλ θφζκν ηεο 

λενειιεληθήο ζθελήο. Σέινο, ην παξφλ εγρείξεκα νινθιεξψλεη ηνλ πξψηνθχθιν ηεο 

                                                           
1
Βι. ζρεηηθά: Ρέα Γξεγνξίνπ, «Σν Θέαηξν Σέρλεο θαη ε ειιεληθή δξακαηνπξγία ηνπ 19νπ αηψλα: κηα 

ηδηφηππε ζρέζε», ζην ζπιινγηθφ ηφκν Ο Θεαηξηθόο Κόζκνο ηνπ Καξόινπ Κνπλ, επηκ: Α. Βαζηιείνπ, 

Κ.Κπξηαθφο, Λ. Ρφδε, Ακνιγφο, 2022, Αζήλα, ζ.273- 288. 
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ελαζρφιεζήο κνπ κε ηνλ Κνπλ θαη ηελ ζθελνζεηηθή ηνπ καηηά επί ηνπ «θσκσδείλ», 

έλα ηαμίδη πνπ μεθίλεζε δχν έηε πξηλ, φηαλ  πξαγκαηνπνίεζα ηελ πξψηε κνπ 

ζεαηξνινγηθή έξεπλαγηαηε ζθαλδαιψδε παξάζηαζε ησλ αξηζηνθαληθψλ Οξλίζσλ 

ηνπ 1959. 

Ζ εξγαζία μεθηλά κε έλα ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, πνπ αθεγείηαη 

ζπλνπηηθά ηεζεαηξηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Καξφινπ Κνπλθαη επηθεληξψλεηαη 

ζηελδηαξθή αλαδήηεζε ηνπ ζθελνζέηε γηα ηελ ειιεληθφηεηα,αιιά θαη ζηα 

νηθνλνκηθά εκπφδηα πνπ θιήζεθε λα ππεξβεί γηα λα πινπνηήζεη ην φξακά ηνπ.Σν 

θπξίσο ζψκα ηεο έξεπλαο νξγαλψλεηαη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαηδηαηξείηαη ζε δχν 

βαζηθά κέξε. Σν πξψην κέξνο,ρσξίδεηαη ζε δχν θεθάιαηα, ηε  Βαβπισλία θαη ηελ 

Σύρε ηεο Μαξνύιαο, ηα νπνία αλαιχνπλ ηελ ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ απφ ηνλ Κνπλ, ελψ ην δεχηεξν κέξνο αθνξά ηελ ελαζρφιεζε 

ηνπ Λαδάλεκε ηε λενειιεληθή θσκσδία ηνπ 19νπ αηψλα, φπσο εθθξάζηεθε ζηελ 

παξάζηαζε Σξεηο Μνλόπξαθηεο Κσκσδίεο. Σα θεθάιαηα μεθηλνχλ κε κηα ζπλνπηηθή 

έθζεζε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε θσκσδίαο θαη 

έπεηηααθνινπζεί ε δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο ζθελνζεηηθήο, ππνθξηηηθήο, κνπζηθήο θαη 

εηθαζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ απφ ην Θέαηξν Σέρλεο. Ζ κειέηε 

νινθιεξψλεηαη κε έλαλ αλαθεθαιαησηηθφ επίινγν, πνπ εθζέηεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο, θαη ηηο  επηξξνέο πνπ άζθεζαλ νη ζπγθεθξηκέλεο παξαζηάζεηο ζην εγρψξην 

ζέαηξν. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, δηεμήρζε έξεπλα ζηα 

αξρεία ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ηεο πεξηφδνπ 1960 - 1990, ζηα 

ζεαηξηθά πξνγξάκκαηα πνπ εμέδσζε ην Θέαηξν Σέρλεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

παξαζηάζεσλ πνπ καο αθνξνχλ θαη ζην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ.  ην 

ηέινοπαξαηίζεηαη αλαιπηηθή βηβιηνγξαθία, πνπ απνηειείηαη απφ πξσηνγελέο πιηθφ, 

φπσο ζεαηξηθά πξνγξάκκαηα, δεκνζηεχκαηα ζηνλ Σχπν, επηζηνιέο, θξηηηθέο, 

πξσηφηππν θσηνγξαθηθφ θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, αιιά θαη δεπηεξνγελείο πεγέο, 

φπσο κειέηεο, δηαηξηβέο, ιεπθψκαηα, απνκλεκνλεχκαηα, ζπιινγηθά έξγα θαη 

πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Δπειπηζηψ ε παξνχζα κειέηε λα θσηίζεη άγλσζηεο πηπρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαοηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο αιιά θαη ηεο πξνζθνξάοηνπ ζην εγρψξην ζέαηξν θαη 

λα εθθηλήζεη έλα γφληκν δηάινγν γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο αλαβίσζεο ηεο 

λενειιεληθήο θσκσδίαο ηνπ 19νπαηψλα. 
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Δηζαγφγηθό εκείφκα 

Ο Κάξνινο Κνπλ, γελλεκέλνοην 1908 ζηελ Πξνχζα,
2
έδεζε ηα πξψηα ρξφληα ηνπ βίνπ 

ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε «ζ’ έλα αζηηθφ ζπίηη κε ξσκαίηθεο παξαδφζεηο θαη θαη’ 

νίθνλ δαζθάινπο»
3
. Έλησζε ηα πξψηα ζεαηξηθά ζθηξηήκαηα ήδε απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία θαη έπεηηα θαηά ηελ πεξίνδν 1920- 1927,θνηηψληαο ζηε Ρνβέξηεην ρνιή ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, πξαγκαηνπνίεζε ηηο πξψηεο ηνπ εξαζηηερληθέο ζθελνζεζίεο θαη 

έθαλε ην ληεκπνχην ηνπ σο εζνπνηφο
4
 ζην δξακαηηθφ φκηιν 

RobertCollegePlayersOfficers
5
.Σν 1928, κεηαβαίλεη ζην Παξίζη γηα λα 

ζπνπδάζεηΑηζζεηηθή ζην Παλεπηζηήκην ηεο νξβφλλεο, γίλεηαη ηαθηηθφο ζακψλαο 

ησλ ζεάηξσλ Cartelθαηπαξαθνινπζεί παξαζηάζεηο ησλ ΓθαηφλΜπαηχ θαη Πηηνέθ
6
, 

ηξέθνληαο ην φλεηξν ηεο ππνθξηηηθήο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα εγθαζίζηαηαη κφληκα πηα 

ζηελ Αζήλα θαη εξγαδφκελνο σο θαζεγεηήο αγγιηθψλ ζην Κνιιέγην Αζελψλ, 

ρξεζηκνπνηεί ην ζέαηξν σο κέζνδν δηδαζθαιίαο
7
, ελψ ζηεξηψλεη κέζα ηνπ ην πάζνο 

ηεο ζθελνζεζίαο κέζααπφ ηηο παξαζηάζεηο έξγσλ ησλ αίμπεξ,έξηθ, Αξηζηνθάλε 

θαη Δπξηπίδε, πνπ παξνπζηάδεη κε ηνπο κηθξνχο καζεηέο ηνπ απφ ην 1930 έσο ην 

1936. 

ηαζκφο ζηελ θαιιηηερληθή εμέιημε ηνπ ζθελνζέηε ππήξμε ε γλσξηκία ηνπ κε 

ηνλ δσγξάθν Φψηε Κφληνγινπ,  πνπ«απνθάιπςε ζηνλ Κνπλ ηε ιατθή παξάδνζε σο 

πεγή έκπλεπζεο ζηελ ηέρλε»
8
. Μέζα απφ ηνλ θχθιν ηνπ Κφληνγινπ, ν Κνπλ 

                                                           
2
«Μαξηπξία ηνπ Κνπλ ζηελ Διέλε Βαξνπνχινπ», ζηνλπιινγηθφ ηφκν,Κάξνινο Κνπλ, επηκέιεηα:Γεψ 

Καγγειάξε, ΜΗΔΣ,2010,ζ. 18. 

3
Γεψ Καγγειάξε, «Δηζαγσγή», Κάξνινο Κνπλ, φ.π. ,ζ.10. 

4
Ο Κνπλ δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε γπλαηθείνπο ξφινπο θαη ξφινπο θαθψλ. Βι. Γηψξγνο. Πειηρφο, 

Κάξνινο Κνπλ: ζπλνκηιίεο, Κάθηνο, Αζήλα 1987, ζ. 13. 

5
 Καγγειάξε, φ.π.,ζ. 10. 

6
 Βι. « Μαξηπξία ηνπ Κνπλ », φ.π., ζ. 29. 

7
 Αιέμεο νισκφο, «Κνιιέγην Αζελψλ, 1930-39. ρνιηθέο Αλακλήζεηο», Λεχθσκα,Κάξνινο Κνπλ: 25 

ρξόληα ζέαηξν, επηκέιεηα: Μάξηνο Πισξίηεο, Αζήλα, 1959, ζ. 10. 

8
Γηάλλα Ρντινχ, «Κάξνινο Κνπλ/ Γεληά ηνπ ’30. Σν αίηεκα ηεο ειιεληθφηεηαο ζηηο αηζζεηηθέο 

αλαδεηήζεηο ηνπ Καξφινπ Κνπλ», Ο ζεαηξηθόο θόζκνο ηνπ Καξόινπ Κνπλ, φ.π., ζ. 67. 
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αζπάδεηαη ην ζχλζεκα ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ γηα επηζηξνθή ζηηο ξίδεο
9
, 

θαηαιήγνληαο ζην θαιιηηερληθφ χθνο ηνπ ιατθνχ εμπξεζηνληζκνχ,πνπ ζήκαηλε ηελ 

απφδξαζε απφ ηνλ παξαζηαηηθφ ξεαιηζκφ, δηαλζηδφηαλ κε ζηνηρεία ηεο δσληαλήο 

ειιεληθήο παξάδνζεο θαη αληινχζε ην πιηθφ ηνπ απφ ηνλ Καξαγθηφδε, ηε ιατθή 

ηέρλε,ην ιατθφ ηξφπν εθθνξάο θαη θίλεζεο.Ο ειιεληθφο ιατθφο εμπξεζηνληζκφοζα 

απνηειέζεη ηε ζθξαγίδα θάζε ζθελνζεηηθήο εξγαζίαο ηνπ Κνπλ ζην βξαρχβην 

εκηεπαγγεικαηηθφ ζίαζν Λατθή θελή
10

 (1934- 1936), πνπ ηδξχεη απφ θνηλνχ κε ηνλ 

Γηνλχζην Γεβάξε,«έλαλ απφ ηνπ κχζηεο ηεο Νέαο θελήο ηνπ Υξεζηνκάλνπ»
11

,θαη 

ηνλ καζεηεπφκελν ηνπ Κφληνγινπ,Γηάλλε Σζαξνχρε. Σα ρξφληα ηεο Λατθήο θελήο 

είλαη ε κήηξα ηεο ζθελνζεηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Κνπλ, θαη δηδάζθνπλ ηνλ 

ζθελνζέηελα «ηνπνζεηεί ηνλ θφζκν κέζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Διιάδα κέζα ζηνλ 

θφζκν».
12

Ο ίδηνοζε νκηιία πνπ ζα εθθσλήζεη ην 1943 γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο, δελ ζα παξαιείςεη λα αλαθεξζεί ζηα πνιχηηκα δηδάγκαηα, πνπ απνθφκηζε ηε 

δεθαεηία ηνπ ’30: 

Ο Διιεληθφο Λατθφο Δμπξεζηνληζκφο ζηάζεθε έλαο πνιχηηκνο 

δάζθαινο γηα κέλα, θη αλ φρη άιιν κε βνήζεζε ζην λα θαιιηεξγεζεί 

κέζα κνπ ε αίζζεζε θαη ε αλάγθε ηεο πιαζηηθφηεηαο, […] ηεο 

πεγαίαο πιαζηηθφηεηαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε δσή, ζηα βνπλά, ζηηο 

ξεκαηηέο, ζηα δέληξα, ζηα δψα, ζηα πνπιηά θαη ζηνπο αλζξψπνπο.
13

 

 

Σν 1939 ν Κνπλεγθαηαιείπεη ην Κνιιέγην θαη απνθαζίδεη λα αζρνιεζεί 

απνθιεηζηηθά κε ην ζέαηξν θαη ηε ζθελνζεζία, παξνπζηάδνληαο κε ην ζεαηξηθφ ηνπ 

                                                           
9
 « Ο Κνπλ ζαθψο ελζηεξληδφηαλ ην αληηεπξσπατθφ κέλνο ηνπ Φψηε Κφληνγινπ, δελ ζπκκεξηδφηαλ ην 

θαινγεξηθήο ζρεδφλ ζθνδξφηεηαο πάζνο ηνπ ελάληηα ζε θάζε ηη ην δπηηθφ», βι.: Θφδσξνο 

Υαηδεπαληαδήο, «Ρσκαίηθνο πβνιηζκόο» , Γηαζηαύξσζε εγρώξηαο ιατθήο παξάδνζεο θαη επξσπατθήο 

πξσηνπνξίαο ζην λενειιεληθό ζέαηξν ή Θέαηξν θαη εζληθή ηαπηόηεηα ζηελ Διιάδα, Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην, 2018, ζ.376. 

10
«Ο Κνπλ θαη ν Γεβάξεο αλέιαβαλ απιψο λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ ηθειηαλψλ, απφ ην 

ζεκείν ζην νπνίν εθείλνη ηελ είραλ εγθαηαιείςεη. Καη θξφληηζαλ λα επαλδξψζνπλ ηε ζρνιή ηνπο κε 

παηδηά, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα ιατθά ζηξψκαηα ή βξίζθνληαλ φζν γηλφηαλ πιεζηέζηεξα ζε 

απηά.»,Θφδσξνο Υαηδεπαληαδήο, Γηάγξακκα Ηζηνξίαο ηνπ Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ, Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 2017, ζ. 523. 

11
 Γηάλλεο ηδέξεο, «Κάξνινο Κνπλ», Κάξνινο Κνπλ - 25 ρξόληα Θέαηξν, φ.π.,ζ. 7. 

12
Ρντινχ, φ.π., ζ. 71. 

13
Κάξνινο Κνπλ, «Ζ θνηλσληθή ζέζε θαη ε αηζζεηηθή γξακκή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο», Κάλνπκε Θέαηξν 

γηα ηελ ςπρή καο, επηκέιεηα: Θαλάζεο Θ. Νηάξρνο, Καζηαληψηε, Αζήλα, 1987, ζ. 22. 
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φκηιν ην Γελάξε ηεο ίδηαο ρξνληάο έλαλ αξηζηνπξγεκαηηθφ Βπζζηλόθεπν, 

εμεξεπλψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζεάηξνπ αηκφζθαηξαο (Nastroenie)θαηά ην 

ηαληζιάβζθη.
14

 Δπεξεαζκέλνο απφ ην έξγν θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ πξσηνπφξνπ Ρψζνπ 

ζθελνζέηε
15

,ν Κνπλ ζηξέθεηαη πξνο ηνλ «εζσηεξηθφ ή πνηεηηθφ ξεαιηζκφ», ηε 

«δεκηνπξγηθή ππέξβαζε» ηνπ ξεαιηζκνχ, πνπ «κεηαηξέπεη ηελ πεδή θαζεκεξηλφηεηα 

ζε ζθεληθή πνίεζε».
16

 Σελ ίδηα πεξίνδν μεθηλά ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζηάζνπο ηεο 

Μαξίθαο  Κνηνπνχιε θαη ηεο Καηεξίλαο  Αλδξεάδε
17

 θαη έηζη«γλσξίδεηαη δηαδνρηθά 

κε φιεο ηηο φςεηο ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο, δνθηκάδεη φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ειιεληθή ζθεληθή πξαγκαηηθφηεηα, νινθιεξψλεη ηε 

καζεηεία ηνπ θαη είλαη ψξηκνο γηα λα πάξεη ηηο απνθάζεηο ηνπ.»
18

 χληνκα θαηαλνεί 

φηη ην θαζαξά εκπνξηθφ ζέαηξν δελ είλαη ν ρψξνο πνπ ζέιεη λα ππεξεηήζεη θαη 

απνθαζίδεη λα ραξάμεη έλα δηαθνξεηηθφ δξφκν. 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1942, ζην κέζν ηεο Καηνρήο,«ζηελ κηθξή θακαξνχια ηεο 

απιήο ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο»
19

, ν  Κνπλ ζπγθεληξψλεη παιηνχο θαη λένπο ζπλεξγάηεο 

θαη κε ζηέξεα βάζε ηελ αγάπε θαη ην πάζνο γηα ην ζέαηξν, αλαγγέιιεη ηελ ίδξπζε 

ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, ελφο ζεαηξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο απνηεινχκελνπ απφ έλα ζίαζν, 

πνπ ζα επαλδξψλεηαη απφ κηα δξακαηηθή ζρνιή, θαηά ην πξφηππν ηεο Λατθήο 

θελήο.Ο ζθελνζέηεο νξίδεη ην Θέαηξν Σέρλεο σο  ζέαηξν ζπλφινπ (ensemble), 

πνπζα απέρεη απφ ηηο δχν βαζηθέο κάζηηγεο ηεο επνρήο: ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

ζεαηξηθήο ηέρλεο θαη ηνλ βεληεηηζκφ, αθνινπζψληαο ηελ αηζζεηηθή γξακκή ηνπ 

                                                           
14

 Κσλζηαληίλνο Κπξηαθφο, «Ο λεαξφο ζθελνζέηεο θχξηνο Κάξνινο Κνπλ (1939- 1942)», πεξ. θελή, 

2012, ηρ. 4, ζ. 20 -21. 

15
Ο Κνπλ δελ είρε παξαθνινπζήζεη παξάζηαζε ελνξρεζηξσκέλε απφ ηνλ ίδην ην ηαληζιάβζθη, 

σζηφζν γλψξηζε ηε ζθελνζεηηθή ηνπ αηζζεηηθή θαη ην ξσζηθφ ζέαηξν «κέζσ ηεο Γαιιίαο.», Διέλε 

Βαξνπνχινπ, «Ζ πξφβα είλαη ε δσή καο», εθ. Σν Βήκα, 22/11/1992, αξ. θ. 12194, ζ. 130. 

16
Υαηδεπαληαδήο, Γηάγξακκα Ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 526. 

17
Με ην ζίαζν Καηεξίλαο ζπλεξγάδεηαη ηηο πεξηφδνπο 1939,1941-42, 1945- 46,1950,1952 θαη 1954, 

ελψ εξγάδεηαη ζην ζίαζν Κνηνπνχιε απφ ηελ ζεξηλή πεξίνδν ηνπ 1939 έσο ηε ρεηκεξηλή ηνπ 1940- 41. 

Αθφκα αλεβάδεη έξγα ζην ζίαζν Αδακάληηνπ Λεκνχ ην 1950 θαη ζην ζίαζν Βαζίιε Γηακαληφπνπινπ 

ην 1953, βι. ζρεηηθά: Κάξνινο Κνπλ - 25 ρξόληα Θέαηξν, φ.π., ζ. 22 θαη Κπξηαθφο, φ.π., ζ. 19. 

18
 Γεκήηξεο πάζεο, «Κάξνινο Κνπλ. Ζ πνξεία πξνο ην Θέαηξν Σέρλεο», Από ηνλ Υνξηάηζε ζηνλ 

Κνπλ-Μειέηεο γηα ην Νενειιεληθό Θέαηξν, επηκέιεηα: Νηθεθφξνο Παπαλδξένπ, ΜΗΔΣ, Αζήλα 2015, ζ. 

772. 

19
 Γηάλλεοηεθαλέιιεο, «Ο δάζθαινο θη ν ζπλεξγάηεο»,Κάξνινο Κνπλ - 25 ρξόληα Θέαηξν, φ.π., ζ. 28. 
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εζσηεξηθνχ ξεαιηζκνχ.
20

 Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηάζνπ αλεβαίλνπλ 

παξαζηάζεηο μέλνπ θπξίσο δξακαηνινγίνπ, σζηφζν νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

αλαγθάδνπλ ην Θέαηξν Σέρλεο ζε πξνζσξηλή δηάιπζε ην 1949. Καηά ηελ πεξίνδν 

1950-1953 ν Κνπλ εξγάδεηαη ζην Δζληθφ Θέαηξν, ελψ ην 1954 θαηνξζψλεη λα αλνίμεη 

μαλά ην Θέαηξν Σέρλεο κε ηε κνξθή θπθιηθνχ ζεάηξνπ, ζην ππφγεην ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ Οξθέα.
21

 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο εγθαηληάδεηαη κε ηα λέα 

ξεχκαηα ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ζεάηξνπ ζπζηήλνληαο ζην θνηλφ ηεο Αζήλαο μέλνπο 

ζπγγξαθείο, φπσο ηνποΜπέθεη, Φν, Ηνλέζθν, Πίληεξ, Μπξερη θ.ν.θ. Παξάιιεια ν 

Κνπλδνθηκάδεηαη μαλά ζηελ ηξαγσδία θαη ηελ  αξηζηνθαληθή θσκσδία, ελψαπφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’60 πεηξακαηίδεηαη κεην «Δπηθφ» θαη ην «Παξάινγν».
22

πνπδαία 

πξνζθνξά ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζην εγρψξην ζέαηξν απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο 

ζχγρξνλεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο κέζα απφ παξαζηάζεηο έξγσλ λέσλ θαη 

αμηφινγσλ δεκηνπξγψλ, φπσο ησλ Κεραΐδε, Αλαγλσζηάθε, 

Κακπαλέιιε,εβαζηίθνγινπ θ.ά. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε δηνρέηεπζε πνιιψλ 

ηαιαληνχρσλ θαη άμησλ θαιιηηερλψλ ζηελ εγρψξηα ζεαηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο 

ε δξακαηηθή ζρνιή ηνπ Κνπλήηαλ έλα πξαγκαηηθφ «αλεμάληιεην θπηψξην»εζνπνηψλ 

θαη απνηέιεζε έλα «λέν θαηλφκελν ζηελ ηζηνξία  ηεο ειιεληθήο ζεαηξηθήο 

παηδείαο».
23

 

Γπζηπρψο, ε απνθιεηζηηθή πξνζήισζε ηνπ ζθελνζέηε ζηελ αλάδεημε έξγσλ 

πνηφηεηαο, πνπ ζπρλά δελ είραλ ηελ αλακελφκελε αληηκεηψπηζε απφ ην θνηλφ, αιιά 

θαη ε ζζελαξή ηνπ άξλεζε λα πεξηνξίζεη ην ξεπεξηφξηφ ηνπ θαη λα θάλεη πεξηθνπέο 

ζην πξνζσπηθφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεληρξέο θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο,νδήγεζαλπνιιέο θνξέο ην ζέαηξφηνπ ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν, πνπ 

είρε ιάβεη ηε «κνξθή αλίαηεο ελδεκηθήο λφζνπ».
24

Ζ δπζρεξήο νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο επηδεηλψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’60 κε ηελ επηβνιήηεο 

ρνπληηθήο ινγνθξηζίαο, γεγνλφο πνπ αλάγθαζε ηνλ Κνπλ, παξά ηνπο αξρηθνχο 

                                                           
20

 Κνπλ, «Ζ θνηλσληθή ζέζε θαη ε αηζζεηηθή γξακκή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο», φ.π., ζ. 11- 28. 

21
 Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο (1942- 1949), νη παξαζηάζεηο αλέβαηλαλ 

ζην Θέαηξν Αιίθεο. 

22
Βαξνπνχινπ, «Ζ πξφβα είλαη ε δσή καο», φ.π. 

23
 πάζεο, « Κάξνινο Κνπλ. Ζ πνξεία πξνο ην Θέαηξν Σέρλεο», φ.π., ζ. 773. 

24
 Βίθησξ Μειάο, Κάξνινο Κνπλ – θόξπηεο αλακλήζεηο από ηε δσή ηνπ, ΜΗΔΣ, Αζήλα, 2011, ζ. 49. 
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ηδενινγηθνχο ηνπ ελδνηαζκνχο, λα δεηήζεηβνήζεηα απφ ην Ίδξπκα Φνξλη 

(FordFoundation).
25

Σν 1968  εγθξίλεηαη ε ρνξεγία ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο απφ ηνλ 

αληηπξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο Φνξλη WilliamMcNeilLowry, «κε ηε δηαβεβαίσζε φηη 

δελ ζα είραλ θακία απνιχησο αλάκεημε νη θχξηνη ηεο Φνξλη νχηε, εηδηθφηεξα, ζηελ 

επηινγή ησλ έξγσλ πνπ ζα αλέβαδε ην Θέαηξν, νχηε θαη, γεληθφηεξα, ζηελ φιε 

δηαρείξηζε ηεο ρνξεγίαο».
26

Με απηέο ηηο επηβεβαηψζεηο, ν Κνπλ ζπζηήλεη ηελ αζηηθή 

κε θεξδνζθνπηθή Διιεληθή Δηαηξεία Θεάηξνπ – Θέαηξν Σέρλεο, θαη  ιακβάλεη ηξεηο 

επηρνξεγήζεηο έσο ην 1976, χςνπο 12.310.260 δξαρκψλ ζπλνιηθά.
27

 Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ην Θέαηξν Σέρλεο έπξεπε θάζε ρξφλν λα ζπληάζζεη αλαθνξέο, νη νπνίεο 

απνζηέιινληαλ ζηελ εθπξφζσπν ηνπ Ηδξχκαηνο ζηελ Διιάδα Καίηε Μπξηβήιε θαη 

εμέζεηαλ ηφζν ηα ζεαηξηθά επηηεχγκαηα ηνπ ζηάζνπ θαη ηνπ ηακείνπ ηνπ, φζν θαη ηηο 

δαπάλεο. Ο Κνπλ, ιακβάλνληαο πιένλ κηα ζεκαληηθή αξσγή, θαηνξζψλεη λα 

παξνπζηάζεη έξγα κε «δαπαλεξφ πξνυπνινγηζκφ»
28

, φπσο αξραίνδξάκα θαη 

θιαζζηθφξεπεξηφξην, ελψ κηζζψλεη δχν αθφκα ζθελέο, ην Θέαηξν Βεάθε ην ρεηκψλα 

θαη ην Θέαηξν ηεο νδνχ Ηνπιηαλνχ ην θαινθαίξη, απμάλνληαο ην δξακαηνιφγην ηνπ 

ζηάζνπ. Σε δεθαεηία ηνπ ’80, ην Θέαηξν Σέρλεο ζα ιάβεη ζαλίδα ζσηεξίαο απφ ην 

θξάηνο, ην νπνίν παξαρσξεί ζηνλ Κνπλ κφληκε θξαηηθή επηρνξήγεζε, ζρεδφλ 

αλάινγε κε εθείλε ησλ θξαηηθψλ ζθελψλ.
29

 

Ζ πνιππφζεηε θξαηηθή ζηήξημε θηάλεη, δπζηπρψο, αξθεηά αξγά, θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δσήο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ ηδξπηή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, πνπ αθήλεη 

ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ην Φιεβάξε ηνπ 1987. Σν Θέαηξν Σέρλεο, πνπ θαζ’ φιε ηελ 

πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ δνθίκαζε κεγάιεονηθνλνκηθέο απνγνεηεχζεηοαιιά θαη 

ζπνπδαίεο θαιιηηερληθέο ηθαλνπνηήζεηο,πεξλά κεηά ην ζάλαην ηνπ Κνπλζηα ρέξηα 

ησλ πηζηψλ καζεηψλ ηνπ, Γηψξγνπ Λαδάλε, Μίκε Κνπγηνπκηδή θαη Γηψξγνπ 

                                                           
25

 Αξεηή Βαζηιείνπ, « Ζ ηέρλε ζην ηέινο ηεο ηδενινγίαο. Σν Ίδξπκα Ford θαη ην Θέαηξν Σέρλεο ηνπ 

Καξφινπ Κνπλ», Ο Θεαηξηθόο θόζκνο ηνπ Καξόινπ Κνπλ, φ.π., ζ. 362- 363. 

26
 Μειάο, φ.π., ζ.46. 

27
 Βαζηιείνπ, φ.π., ζ. 362. 

28
 Μειάο, φ.π., ζ. 47. 

29
ΚσλζηάληδαΓεσξγαθάθε, «Σν Θέαηξνλ Σέρλεο έξρεηαη πξψηνλ εηο ηελ ζηνξγήλ ηνπ Κξάηνπο: Οη 

επηρνξεγήζεηο ζηνλ Κάξνιν Κνπλ ηελ πξψηε κεηαπνιηηεπηηθή εμαεηία», Ο Θεαηξηθόο θόζκνο ηνπ 

Καξόινπ Κνπλ, φ.π., ζ. 395- 396. 
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Αξκέλε
30

θαηνξζψλνληαο γηα ζρεδφλ κηα δεθαεηία αθφκα λα κείλεη πηζηφ ζηε 

δηαθήξπμε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ: «Γελ θάλνπκε ζέαηξν γηα ην ζέαηξν. Γελ θάλνπκε 

ζέαηξν γηα λα δήζνπκε. Κάλνπκε ζέαηξν γηα λα πινπηίζνπκε ηνπο εαπηνχο καο, ην 

θνηλφ πνπ καο παξαθνινπζεί θη φινη καδί λα βνεζήζνπκε λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

πιαηχο, ςπρηθά πινχζηνο θαη αθέξαηνο πνιηηηζκφο ζηνλ ηφπν καο.»
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

Γ. Ν. Μαξσλίηεο, «Ζ δηαζήθε», πεξ. Ζ ιέμε (Αθηέξσκα Κάξνινο Κνπλ), Φιεβάξεο- Μάξηεο 1987, 

ηρ. 62, ζ. 100-101. 

31
 Κάξνινο Κνπλ, Κάλνπκε Θέαηξν γηα ηελ ςπρή καο, φ.π., ζ. 12. 
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ΜΔΡΟ Α: 

Η ΑΝΑΜΔΣΡΗΗ ΣΟΤ ΚΟΤΝ ΜΔ ΣΙ ΑΠΑΡΥΔ ΣΗ 

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΜΩΓΙΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α1 : ΒΑΒΤΛΩΝΙΑ 

Ζ παιαηφηεξε λενειιεληθή θσκσδία ηνπ 19νπ αηψλα πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ην 

Θέαηξν Σέρλεο είλαη ε δεκνθηιέζηαηεΒαβπισλία ηνπ Γεκήηξηνπ Βπδαληίνπ, πνπ 

γξάθηεθε κεηαμχ 1831 θαη 1835θαη δεκνζηεχηεθεγηα πξψηε θνξά ην 1836 ζην 

Ναχπιην. Θέκα ηεο θσκσδίαο είλαη νη παξεμεγήζεηο πνπ γελλά ε δπζθνιία ζηε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ, νη νπνίνη αλάινγα κε ηελ θαηαγσγή ηνπο, 

κηινχλ δηαθνξεηηθέο θαη ζπρλά αθαηαλφεηεο δηαιέθηνπο. Πεγή έκπλεπζεο ηνπ 

ζπγγξαθέα πηζαλφηαηα απνηεινχλ πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην 

Ναχπιην ηεο επνρήο αλάκεζα ζε Έιιελεο πξνεξρφκελνπο απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο θαη δηαδξακαηίζηεθαλ ζην μελνδνρείν ηνπ ΥηψηεΡαβδά.
32

Σφπνο ηεο 

δξάζεο είλαη ην Ναχπιην θαη δξακαηηθφο ρξφλνο ην έηνο 1827, κεηά ηε λίθε ησλ 

ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ελαληίνλ ηνπ Σνπξθναηγππηηαθνχ ζηφινπ ζηε Ναπκαρία 

ηνπ Ναπαξίλνπ.  

ηε ινθάληα ηνπ Υηψηε Μπαζηηά ζπλαληηνχληαη έλαο Αλαηνιίηεο, έλαο 

Αιβαλφο, έλαο Κξεηηθφο, έλαο Υηψηεο, έλαο Πεινπνλήζηνο, έλαο Κχπξηνο θαη έλαο 

Λνγηφηαηνο γηα λα γηνξηάζνπλ ηε λίθε ησλ ζπκκάρσλ. Μηα γισζζηθή παξεμήγεζε 

ζα νδεγήζεη ζε δηακάρε αλάκεζα ζηνλ Αιβαλφ θαη ηνλ Κξεηηθφ θαη ν ηειεπηαίνο 

ζα θαηαιήμεη πιεγσκέλνο απφ ζθαίξα. Ο Δπηαλήζηνο αζηπλφκνο, πνπ έξρεηαη γηα 

λα δηαπηζηψζεη αλ ην έγθιεκα ήηαλ «θάδνπελζάην» ή «θάδν αηδηληέληε»
33

, 

αδπλαηψληαο λα θαηαλνήζεη ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ζηε ινθάληα θαηά ηελ 

αλαθξηηηθή δηαδηθαζία, ηνπο ζπιιακβάλεη φινπο θαη ηνπο θπιαθίδεη. Ζ θσκσδία 

ηειεηψλεη κε ηελ απνθπιάθηζε φισλ ησλ “ππφπησλ”, νη νπνίνη ζηήλνπλ έλα αθφκα 

γιέληη γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο. 
                                                           
32

 Νηθφιανο Λάζθαξεο, Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ, ηφκνο Β΄, Δθδνηηθφο Οίθνο Μ. Βαζηιείνπ 

& ΗΑ, Αζήλα, 1939,ζ.224. 

33
 Γ. Κ. Βπδάληηνο, Ζ Βαβπισλία, επηκέιεηα π. Δπαγγειάηνο, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα, 

1993, ζ. 108. 
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Κηλεηήξηνο δχλακε ηεο θσκσδίαο είλαη νη δηαθνξεηηθέο δηάιεθηνη πνπ 

κηινχλ νη ραξαθηήξεο θαη ε ζχγρπζε πνπ απηέο επηθέξνπλ ζηελ επηθνηλσλία. Αλ 

θξίλνπκε απφ ηε ζχληνκε βηνγξαθία ηνπ Βπδαληίνπ
34

, δηαπηζηψλνπκε πσο ν 

ζπγγξαθέαο ήηαλ εμνηθεησκέλνο κε ηα αλαηνιίηηθα, ηε δηάιεθην ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ηελ αξραΐδνπζα γιψζζα ησλ πλεπκαηηθψλ θχθισλ ηνπ 

Φαλαξηνχ θαη ηνπ Ναππιίνπ, σζηφζν νη ληνπηνιαιηέο πνπ δηαζψδεη ζην έξγν ηνπ 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζηνλ ηξφπν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

νη θπζηθνί νκηιεηέοαπηψλ, αιιά φπσο εθείλεο γηλφληνπζαλ αληηιεπηέο απφ ηνπο κε 

νκηινχληεο ηελ εθάζηνηε δηάιεθην.
35

 Ζ θσκηθή ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπείλαη δηηηή θαη 

έρεη σο ζηφρν αθελφολα ζαηηξίζεηηεδηαιεθηηθήβαβπισλία, πνπ επηθξαηεί ζηελ 

Διιάδα κεηά ηελ επαλάζηαζε, θαη αθεηέξνπ λα ζηειηηεχζεη ην ινγηνηαηηζκφ θαη 

ηελ μελνθξαηία, πνπ καζηίδνπλ ηε ρψξαθαηά ηα πξψηα  απειεχζεξα ρξφληα. ηα 

πξφζσπα ηνπ Λνγηφηαηνπ θαη ηνπ Αζηπλφκνπ, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηα δχν 

δεηλά ηεο επνρήο, ηελ εκκνλή ησλ εγρψξησλ ινγίσλ ζε κηα ζηείξα θαη αθαηαλφεηε 

θαζαξεχνπζα, πνπ ηνπο θξαηά ζε απφζηαζε απφ ηηο ιατθέο κάδεο θαη ηελ 

απζαίξεηε επηβνιή μέλσλ γισζζηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνηχπσλ ζην λενζχζηαην 

θξάηνο.
36

αθψο ηελ πεξίνδν πνπ γξάθεηαη θαη δεκνζηεχεηαηε Βαβπισλία είλαη πην 

αλαγθαία απφ πνηέ ε ζθπξειάηεζε  κηαο αλεμάξηεηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κε 

θνηλά ηδενινγηθά, γισζζηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε 

θνηλσληθή νκνηνγέλεηα,θαη ε νκαιή πνιηηηζκηθή εμέιημε.Ο Βπδάληηνο, 

ηνπνζεηψληαο ηηο ληνπηνιαιηέο«ζην επίθεληξν ηνπ εζνγξαθηθνχ ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ»
37

, θαηνξζψλεη λα απνδψζεη γιαθπξά ην θνηλσληθφ θιίκα ηεο 

επνρήο ηνπ, ελψθαίλεηαη λα ελδηαθέξεηαη νπζηαζηηθά ηφζν γηα ηε γξαπηή φζν θαη 

γηα ηελ πξνθνξηθή γιψζζα ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο, πξνηείλνληαο κέζα απφ ην 

έξγν ηνπ σο θνηλή κηα κηθηή θαζαξεχνπζα. 

                                                           
34

 ρεηηθά κε ηνλ βίν θαη ηελ πνιηηεία ηνπ Γεκήηξηνπ Βπδάληηνπ βι.  Δπαγγειάηνο,«Ο Βπδάληηνο», ζην  

Γ. Κ. Βπδάληηνο, Ζ Βαβπισλίαφ.π., ζ. ηδ΄-θ’ θαη Λάζθαξεο, φ.π., ζ. 221-223. 

35
 Δπαγγειάηνο, «Σα άιια έξγα ηνπ», φ.π., ζ. θβ΄. 

36
«ηε Βαβπισλία εζνγξαθείηαη επζχβνια ε Ρσκηνζχλε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, πνπ δπζθνιεχεηαη 

πνιχ λα κεηεμειηρζεί ζε Διιάδα ελφο εληαίνπ πνιηηηζκνχ θαη [..] ζθηαγξαθείηαη ην πξφβιεκα ηεο 

επζπγξάκκηζεο κηαο παξαδνζηαθήο αλαηνιίηηθεο θνηλσλίαο ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

επξσπατθψλ»,Θφδσξνο Υαηδεπαληαδήο, Ζ Διιεληθή Κσκσδία θαη ηα πξόηππά ηεο ζην 19
ν
 αηώλα, 

Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην, 2004, ζ.45. 

37
Υαηδεπαληαδήο, φ.π.,ζ.43. 
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Σν 1836 ν ζεζκφο ηνπ ζεάηξνπ δελ είρε αθφκα ξηδψζεη ζηηο απειεχζεξεο 

πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θη έηζη επξψηε έθδνζε ηεο θσκσδίαοαπεπζχλεηαη 

πξνο αλαγλψζηεο
38

 θαη φρη πξνο ζεαηέο. Ζ Βαβπισλία, σζηφζν, αλεβαίλεη ζηε 

ζθελή έλα ρξφλν κεηά, ην 1837, πηζαλφηαηα απφ ην ζίαζν ηνπ 

Αζαλάζηνπθνληδφπνπινπ, ζηελ Αζήλα.
39

 Ζ ζεαηξηθή επηηπρίαηνπ έξγνπ, πνπ 

«επραξίζηεζε ην θνηλφ»
40

 ψζεζε ην Βπδάληηνλα ην επαλεθδψζεη ην 1840 κε 

πξνζζαθαηξέζεηο, κεηαζέζεηο θαη παξαιιαγέο ζθελψλ.
41

Αμηνζεκείσηεο είλαη νη 

δηαθνξέο ζηε δνκήθαη ζηε δηάξζξσζε, πνπ παξνπζηάδνπλνη δχν εθδφζεηο. ηελ 

έθδνζε  ηνπ 1836 ε Βαβπισλίαζπληίζεηαη ζε ηέζζεξηο πξάμεηο, απνπζηάδεη ε 

ηερληθή ηεο δξακαηνπξγίαο,νη ζθελέο είλαη ρσξηζκέλεο κε απζαηξεζία θαη ε δξάζε 

κεηαθέξεηαη μαθληθά απφ ηνλ έλα ρψξν ζηνλ άιιν ρσξίο ζθεληθή νηθνλνκία. Ζ 

έθδνζε ηνπ 1840απνπεηξάηαη λα θάλεη έλα βήκα πέξα απφ ηελ εζνγξαθηθή ηάζε 

ησλ πξνεπαλαζηαηηθψλ ρξφλσλ,θαζψο«πξνζαξκφδεηαη βεβηαζκέλα ζε κηα 

πεληάπξαθηε λενθιαζηθή θφξκα»
42

, ελψ εμνκαιχλνληαη νη κεηαβάζεηο απφ ηνλ έλα 

δξακαηηθφ ρψξν ζηνλ άιιν.Ο Βπδάληηνο κάιηζηα κεηαθέξεη ηελ ηέηαξηε πξάμε, ην 

επεηζφδην κε ηνλ ςεπηνγηαηξφ,ζε ζηίρνπο θαη ηε ραξαθηεξίδεη σο 

«παξεηζφδην»
43

ζηνρεχνληαολα πξνζδψζεη «πεξηζζνηέξαλθνκςφηεηαλ»
44

 ζην 

θείκελν.  

Ζ θσκσδία ηνπ Βπδαληίνπγλψξηζε κεγάιε δεκνθηιία ην 19νθαη ηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αηψλα
45

, σζηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζρεδφλ 

εγθαηαιείθζεθε.
46

 Έξρεηαη μαλά ζην πξνζθήλην ην 1932, φηαλ απνθαζίδεη λα ηελ 

                                                           
38

  «Οη αλαγηγλψζθνληεο ηελ Κσκσδίαλ απηήλ […]» ,  Βπδάληηνο, Ζ Βαβπισλία, φ.π., ζ. 80. 

39
 Θφδσξνο Υαηδεπαληαδήο, Από ηνπ Νείινπ κέρξη ηνπ Γνπλάβεσο – Σν ρξνληθό ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ειιεληθνύ επαγγεικαηηθνύ ζεάηξνπ ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ από ηελ ίδξπζε ηνπ 

αλεμάξηεηνπ θξάηνπο σο ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, η. Α1, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 

Ζξάθιεην, 2002, ζ. 242 θαη Λάζθαξεο, φ.π., ζ. 226 -227. 

40
 Βπδάληηνο, Ζ Βαβπισλία, φ.π., ζ. 3. 

41
Λάζθαξεο, φ.π.,ζ.226-227. 

42
Υαηδεπαληαδήο, Από ηνπ Νείινπ, φ.π., ζ. 242. 

43
 Βπδάληηνο, Ζ Βαβπισλία, φ.π.,ζ. 3. 

44
Ό.π. 

45
Λάζθαξεο, φ.π., ζ.227-228.  

46
 Ζ Βαζηιείνπ αλαθέξεη κηα παξάζηαζε ηεο Βαβπισλίαο ην 1921, απφ ηελ Δηαηξεία Διιεληθνχ 

Θεάηξνπ ζε ζθελνζεζία Μηιηηάδε Ληδσξίθε. Αξεηή Βαζηιείνπ, Δθζπγρξνληζκόο ή Παξάδνζε; - Σν 

ζέαηξν πξόδαο ζηελ Αζήλα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Μεηαίρκην, Αζήλα, 2005,ζ. 275. 
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αλεβάζεη ζηε ζθελή ηνπ ΔζληθνχΘεάηξνπ ν Φψηνο Πνιίηεο.
47

Ο ζθελνζέηεο 

αληηκεησπίδεη ηε Βαβπισλία ζαλ κηα λενειιεληθή Comediadellarte, ε 

νπνία«εθθξάδεη ηελ αζηηθή ζπλείδεζε ηνπ ειεπζεξσκέλνπ ιανχ, πνπ ζρεκαηίδεη 

πξσηεχνπζα θαη θνηλσλία».
48

 Θέινληαο λα δψζεη κηα λέα πλνή ζην έξγν, 

πξαγκαηνπνίεζε αξθεηέο πεξηθνπέο
49

, πξνζέζεζε δχν γπλαηθεία πξφζσπα ζηελ 

πξψηε πξάμε
50

, εκπλεχζηεθε απφ ηε ιατθή  θσκσδία θαη ηνλ Καξαγθηόδε
51

 θαη 

εηζήγαγε πξψηνο ην εχξεκα ησλ εμσηεξηθψλ αληί ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, πνπ σο 

ηφηε ζπλεζίδνληαλ ζθελνγξαθηθά.
52

Παξ’ φιεο ηηο θαηλνηνκίεο, κεγάιε κεξίδα ησλ 

θξηηηθψλ θαηαδίθαζε ην αλέβαζκα ηεο παξάζηαζεο, θαηεγνξψληαο ηνλ Πνιίηε σο 

αξλεηή ηεο εμέιημεο, πνπ εκκέλεη ζην παξειζφλ θαη δελ πξνζεγγίδεη ζχγρξνλα 

έξγα
53

, ελψ έκθαζε δφζεθε ζηελ αληηζεαηξηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηελ πιήμε πνπ 

πξνθάιεζε ζην θνηλφ ιφγσ ησλ εμαηξεηηθά καθξφζπξησλζθελψλ ηνπ.
54

Οη 

πεξηζζφηεξνη θξηηηθνί θάλνπλ ιφγν γηα ειιείςεηο ζηε ρξνληθή ελνξρήζηξσζε ηεο 

παξάζηαζεο, θαζψο νη εζνπνηνί αξγνχζαλ ζηνπο δηαιφγνπο, κηκνχληαλ κε 

δπζθνιία ηηο δηάθνξεο δηαιέθηνπο θαη ζπρλά ε νκηιία ηνπο έθηαλε ζηελ πιαηεία 

ζαλ βνπεηφ.
55

Σν 1947, ε Βαβπισλίαζα επαλαιεθζείθαη πάιη ζηε ζθελή ηνπ 

Δζληθνχ, ζε ζθελνζεζία Γεκήηξε Ρνληήξε,ν νπνίνο αλαλεψλεη ηε δηαζθεπή ηνπ 

Πνιίηε, εληνχηνηο νη θξηηηθνί ηεο πεξηφδνπ, απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ παξάζηαζε, 

ζπεχδνπλ λα ηνλίζνπλ θαη πάιη ηελ έιιεηςε επαθήο ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ κε ην 

                                                           
47

 Ο ζθελνζέηεο επηιέγεη ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ έξγνπ. Απ. Β. Γαζθαιάθεο, «Μεηά ηαο δχν 

ηξαγσδίαο. Αλαβηβάδεηαη ε "Βαβπισλία" εηο ην Δζληθφλ. Αη λέαηζθελνζεζίαη θαη αη 

δνθηκαί»,εθ.Έζλνο, 9/4/1932. 

48
Φψηνο  Πνιίηεο, «Ζ Βαβπισλία ηνπ Βπδαληίνπ», Θεαηξηθφ πξφγξακκα Βαβπισλίαο, Δζληθφ Θέαηξν, 

1947. Βι. ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ: http://www.nt-

archive.gr/viewfiles1.aspx?playID=578&programID=935&programFileDisk=Y1947PL07PR1PG008_

sc.jpg (εκ. πξνζβαζεο: 23/9/2021). 

49
 Ο Θεαηήο,  «Ζ Βαβπισλία εηο ην ΔζληθφλΘέαηξνλ»,εθ. Καζεκεξηλή 17/4/1932. 

50
 Θ. Αλαζηαζηάδεο- Νφβαο, «Αη παξαζηάζεηο ηνπ Δζληθνχ – ‶Βαβπισλία″»,εθ. Πνιηηεία, 17/4/1932. 

51
 Κάζηζκα 13, «Βαβπισλία Γεκεηξίνπ Υαηδεαζιάλε Βπδαληίνπ- ΔζληθφλΘέαηξνλ»,εθ. Παηξίο, 

17/4/1932. 

52
Άιθεο Θξχινο, «Δζληθφ Θέαηξν- «Βαβπισλία» Κσκσδία ζε 4 πξάμεηο»,πεξ. Νέα Δζηία, Έηνο ΄, 

ηφκνο 11νο, ηρ.129, 1/5/1932, ζ.495. 

53
Ό.π. 

54
 Αλαζηαζηάδεο – Νφβαο, φ.π. 

55
 ΓηνλχζεοΓεβάξεο, «″Βαβπισλία‶ εηο ην ΔζληθφλΘέαηξνλ»,εθ.Αζελατθά Νέα, 16/4/1932θαη Π. 

Υάξεο, «Ζ ″Βαβπισλία‶ ηνπ Βπδαληίνπ – Ζ ζθελνζεζία θαη ε εθηέιεζηο»εθ.Ζ Διιεληθή, 17/4/1932. 

http://www.nt-archive.gr/viewfiles1.aspx?playID=578&programID=935&programFileDisk=Y1947PL07PR1PG008_sc.jpg
http://www.nt-archive.gr/viewfiles1.aspx?playID=578&programID=935&programFileDisk=Y1947PL07PR1PG008_sc.jpg
http://www.nt-archive.gr/viewfiles1.aspx?playID=578&programID=935&programFileDisk=Y1947PL07PR1PG008_sc.jpg
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πλεχκα ηεο επνρήο, επηζεκαίλνληαο κε θάζε επθαηξία θαη ηελ ζεαηξηθή  

αθαηαιιειφηεηα ηνπ έξγνπ.
56

 

Ζθσκσδία ηνπ Βπδαληίνπ θαίλεηαη λαηπγράλεη δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο 

αλάινγα κε ηελ επνρή πνπ αλεβαίλεη επί ζθελήο θαη ηελ ζηάζε ηεο θξηηηθήο.Κνηλή 

πξαθηηθή ησλ πεξηζζνηέξσλ ζθελνζεηψλ είλαη λα πξαγκαηνπνηνχλ 

πξνζζαθαηξέζεηο ζην θείκελν ηνπ έξγνπ,ελψ ηείλνπλ λα επηιέγνπλ ηε δεχηεξε 

έθδνζε ηνπ 1840, απφ ηελ νπνία ζπρλά παξαιείπνπλ ηελ ηέηαξηε ζθελή, κε ηελ 

έκκεηξε ζηηρνκπζία. Έξγν ηδηαίηεξν θαη γεκάην αληηθάζεηο, ε Βαβπισλία απνηειεί 

κηα ηδηφξξπζκε θσκσδία, πνπ ζπρλά θέξλεη ζε ακεραλία ζθελνζέηεο, εζνπνηνχο, 

θνηλφ θαη θξηηηθνχο. Θα ήηαλ άδηθν, σζηφζν, λα κελ αλαγλσξίζνπκε ζηελ θαξδηά 

απηνχ ηνπ έξγνπ κηα αιήζεηα, κηα δηάζεζε απηνζαξθαζκνχ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζπκπεξίιεςε ζε ηέζζεξηο – πέληε πξάμεηο φισλ ησλ πξνηεξεκάησλ θαη 

ειαηησκάησλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ελ ηε γελλέζεη ηνπ. Ίζσο ε πην κεζηή θξίζε 

γηα ηε Βαβπισλία λα είλαη εθείλε ηνπ πχξνπΔπαγγειάηνπ, ν νπνίνο ζπκπεξαίλεη 

πσο «ζην έξγν απηφ ν Νενέιιελαο αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ».
57

 

Α.1.1 Η ζερηλή Βαβσλωνία 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1964, ν Κάξνινο Κνπλ, επηιέγεη λα αλεβάζεη ηεΒαβπισλία,ζην 

ζέαηξν Πνξεία επί ηεο νδνχΣξηθφξθσλ
58

, ζηε δχζε ηεο ζεξηλήο ζεαηξηθήο πεξηφδνπ. 

Δπεμεξγαδφκελνο ηελ θσκσδία ηνπ Βπδαληίνπ ν ζθελνζέηεο,κεηά απφ κηα καθξά 

πεξίνδν ζεαηξηθψλ αλαδεηήζεσλ,βξίζθεηαη λα μεηπιίγεη θαη πάιη ην κίην ηεο 

λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο, ζηξεθφκελνο πξνο ηε δηεξεχλεζε ηνπ ειιεληθνχ 

ιατθνχ ζηνηρείνπ.Ζ επαθή ηνπΚνπλκε ηε λενειιεληθή δξακαηνπξγίαθαίλεηαη λα 

αζζελεί θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο, πνπ μεθηλά ηελ άλνημε ηνπ 1954 ζηε κφληκε πιένλ ζηέγεηνπ ζηάζνπ, ην 

ππφγεην Κπθιηθφ Θέαηξν. Ζ δεθαεηία 1954-1964 γηα ην Θέαηξν Σέρλεο  ηαπηίδεηαη 

                                                           
56

 Π. Ρήγαο, «Δζληθφ: Γ. Βπδαληίνπ Ζ Βαβπισλία»,πεξ.Διεύζεξα Γξάκκαηα, 15/2/1947. 

57
 Δπαγγειάηνο,«Ζ ζέζε ηεο ζήκεξα»,φ.π., ζ. ιζ΄. 

58
Σν ζέαηξν Πνξεία ηδξχεηαη ην 1960 απφ ηνλ Αιέμε Γακηαλφ, ν νπνίνο αγφξαζε ην θηήξην ηεο νδνχ 

Σξηθφξθσλ θαη ην κεηέηξεςε ζε ζέαηξν «πξνθεηκέλνπ λα ‶ζηεγάζεη″ ην φξακά ηνπ γηα έλα λέν, 

ξεμηθέιεπζν θαη ειεχζεξν ζέαηξν πνπ ζα πξέζβεπε ηα ηδεψδε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ειεχζεξνπ 

Έιιελα θαη ζα θαηαπηαλφηαλ θπξίσο κε ηε λενειιεληθή δξακαηνπξγία.», Βι, Θέαηξν Πνξεία, ύληνκε 

ηζηνξηθή αλαδξνκή:https://poreiatheatre.com/content/about/istorikh-anadromh/ (εκ. πξφζβαζεο: 

23/11/2021). 

https://poreiatheatre.com/content/about/istorikh-anadromh/
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θπξίσο κε ηηο  παξαζηάζεηο έξγσλ ηνπ παγθφζκηνπ θαη θιαζηθνχ ξεπεξηνξίνπ
59

,ελψ 

ζηαζκφ ζηε ζεαηξηθή πνξεία ηνπ Κνπλ απνηεινχλ νη αξηζηνθαληθέο 

θσκσδίεοΠινύηνοθαη Όξληζεο, κε ηηο νπνίεο ην Θέαηξν Σέρλεο ζπκκεηέρεη γηα πξψηε 

θνξά ζην Φεζηηβάι Αζελψλ ην 1957 θαη 1959 αληίζηνηρα.  

Σν έξγν ηνπ Βπδαληίνπ,πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ζπάξγαλα ηεο εγρψξηαο 

ζεαηξηθήο θίλεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δξακαηνπξγηθή απεηξία ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηνπ, επηιέγεηαη θπξίσο ιφγσ ηεο δεκνθηιίαο ηνπ, θαζψο είλαη κηα 

θσκσδία γλσζηή ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ θνηλνχθαη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζην 

Θέαηξν Σέρλεο κηα πνιππφζεηε εηζπξαθηηθή επηηπρία.Όπσο, άιισζηε, επηζεκαίλεη 

θαη ν ΓηάλλεοΜφξηδνο, ν θαινθαηξηλφο ζεαηήο δηαθέξεη εληειψο απφ ηνλρεηκεξηλφ, 

θπξίσο ζηε δηάζεζε  θαη γηα ην ιφγν απηφ επηιέγεηαη απφ ηνπο δηαθφξνπο ζηάζνπο ε 

Κσκσδία, πνπ σο αλάιαθξν ζέακα,πξνζειθχεη πεξηζζφηεξν θφζκν απφ 

ηνδξάκα.
60

Δηδηθά θαηά ηε ζεαηξηθή πεξίνδν ηνπ 1963-1964, ν Κάξνινο Κνπλέρεη 

κεγάιε αλάγθε ηελ εκπνξηθή επηηπρία, ε νπνία ζα ηνπ πξνζθέξεη ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα γηα λα πξνεηνηκάζεη εθ λένπ ηνπο Όξληζεο, πνπ επξφθεηην λα 

παξνπζηαζηνχλ ην Μάην ηνπ 1964 ζην Φεζηηβάι αίμπεξ ηνπ Λνλδίλνπ. Ζ θξαηηθή 

ελίζρπζε 100.000 δξαρκψλ, πνπ παξέρεηαη ζην Θέαηξν Σέρλεο γηα πξψηε θνξά ην 

1963, αιιά θαη ε εηδηθή επηρνξήγεζε 300.000 δξαρκψλ γηα ηε κεηάβαζε ηνπ 

πνιπκεινχο ζηάζνπ ζην Λνλδίλν, δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηα έμνδα θαη ν 

Κνπλ απεπζχλεηαη ζηνπο θίινπο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο γηα ελίζρπζε.
61

 Σελ ίδηα 

πεξίνδν, νη ειιεηκκαηηθέο εηζπξάμεηο, απφηνθν ηεο ηακεηαθήο απνηπρίαοηνπ έξγνπΟ 

παγνπώιεο έξρεηαη, ηνπ Δπγέληνπ Ο’ Νει,πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν 1963-64 ζην Κπθιηθφ Θέαηξν,αλαγθάδεη ηνλ Κνπλ λα πξνεηνηκάζεη λέα 

παξάζηαζεκε ην εκπνξηθφηεξν έξγνΑρ απηά ηα Φαληάζκαηα ηνπ Δληνπάξλην Νηε 

Φηιίππν, ειπίδνληαο ζε πεξηζζφηεξα εηζηηήξηα.
62

Σν θαινθαίξη, κεηά ην ηαμίδη ηνπ 

                                                           
59

 Δμαηξέζεηο απνηεινχλ νη παξαζηάζεηο ζην Κπθιηθφ Θέαηξν ηεο Απιήο ησλ Θαπκάησλ ηνπ Ηάθσβνπ 

Κακπαλέιιε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1957 θαη έλα αθηέξσκα κε ηνλ ηίηιν Νέα Πξόζσπα, πνπ αθνξά 

κνλφπξαθηα ησλ Βαιασξίηε, Ν. Πνιίηε θαη Κεραΐδε ηνλ Μάην ηνπ 1959. Γηα κηα αλαιπηηθή 

παξαζηαζηνγξαθία ηεο πεξηφδνπ 1954 - 1964, βι.Κάξνινο Κνπλ, Οη Παξαζηάζεηο, επηκέιεηα: Πι. 

Μαπξνκνχζηαθνο, Μνπζείν Μπελάθε, Αζήλα 2008,ζ.152 - 275. 

60
ΓάλλεοΜφξηδνο, 21 ρξόληα κε ηνλ Κάξνιν Κνπλ, ΟΠΣΗΜΑ 92, Αζήλα, 2005, ζ. 49. 

61
Γεσξγαθάθε, «Σν Θέαηξνλ Σέρλεο έξρεηαη πξψηνλ», φ.π., ζ. 388 θαη Κάξνινο Κνπλ, «Οη αξηζκνί 

δεκηνπξγνχλ εχθνια εζθαικέλεο εληππψζεηο», εθ. Σα Νέα, 24/3/1966, αξ. θ.6364, ζ. 2. 

62
Ό.π, ζ. 76-77. 
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ζηάζνπ ζηελ Αγγιία,ηα έμνδα ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο έρνπλ ππεξθαιχςεη εθ λένπ ηα 

έζνδα, θαη έηζη επηζηξαηεχεηαη ε παιαηφηεξε θαη πιένλ δεκνθηιήο θσκσδία ηνπ 

λενειιεληθνχ ξεπεξηνξίνπ γηα λα ζψζεη ην ζίαζν απφ ηε ρξενθνπία. 

Ο Κνπλ αλακθίβνια γλψξηδε ηε Βαβπισλία, ίζσο λα είρε απνθηήζεη κηα 

πξψηε επαθή κε ην έξγνκέζσ ηνπ παιαίκαρνπ ηεο αζελατθήο ζεαηξηθήο παξάδνζεο 

Γεβάξε ή αθφκα θαη λα παξαθνινχζεζε ν ίδηνο ηελ παξάζηαζεπνπ ζθελνζέηεζε ν 

Πνιίηεο ζην Δζληθφ ην 1932.
63

 Καζνξηζηηθή, γηα ηελ έληαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θσκσδίαο ζην δξακαηνιφγην ηνπ ζηάζνπ, είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ 

Νενειιεληθνχ Θεάηξνπ θαη θαζεγεηή ηεο δξακαηηθήο ζρνιήο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο 

απφ ηνλ πξψην ρξφλν ίδξπζήο ηεο, Γηάλλε ηδέξε (1898 – 1975), ν νπνίνο είρε 

κειεηήζεη εηο βάζνο ηελ εγρψξηα δξακαηνπξγία ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηελ είρε 

θαηαγξάςεη θαη αλαιχζεη δηεμνδηθά ζην πνιππιεζέο ζπγγξαθηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπ 

έξγν. Ζ αλάκεημε ηνπ ηδέξε θαλεξψλεηαη πξσηίζησο απφ ην πξφγξακκα ηεο 

παξάζηαζεο, πνπ δηαλζίδεηαη κε θείκελά ηνπ, φπνπ αλαιχεηαη ζπλνπηηθά ε 

Βαβπισλία, ν βίνο ηνπ ζπγγξαθέα ηεο θαη νη έσο ηψξα ζεκαληηθφηεξεο παξαζηάζεηο 

ηνπ έξγνπ. ηε ζχληνκε αθήγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κε ηνλ ηίηιν «12 Γεθαεηίεο 

Δπηηπρία»
64

 γίλεηαη εηδηθή κλεία γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ Πνιίηε ζην Δζληθφ, ηελ 

νπνία εληάζζεη ζηε ζθαίξα επηξξνψλ ηνπ Κνπλ. Όζνλ αθνξά ηελ ζθελνζεηηθήκαηηά 

ηνπ ηδξπηή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, ν ηδέξεο αλαθέξεη πσο πξφθεηηαη γηα «κηα ζπλεπή 

επηζηξνθή ηνπ Καξφινπ πξνο ηηο καθξπλέο θαη βαζηέο ηδέεο ηνπ»,ελλνψληαο ηνλ 

ειιεληθφ ιατθφ εμπξεζηνληζκφ θαη ηε δηαξθή αλαλέσζε απηνχ, φπσο εθθξάζηεθε θαη 

ζηελ παξάζηαζε ησλ Οξλίζσλ, πνπ ην Μάην ηνπ 1964 ράξηζαλ ζην Θέαηξν Σέρλεο ην 

πξψην βξαβείν ζην Φεζηηβάι αίμπεξ ηνπ Λνλδίλνπ. 

Αλ θαη νη ιφγνη επηινγήο ηεο θσκσδίαο είλαη θπξίσο νηθνλνκηθνί, κνιαηαχηα ν 

Κνπλ αθνζηψλεηαη ζην πλεχκα ηνπ έξγνπ θαη ζπγθαιεί κηα ελδηαθέξνπζα νκάδα 

γχξσ ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξάζηαζεο.Δπηιέγεη σο ζθελνγξάθν θαη 

ελδπκαηνιφγν ηνλεπηθαλή εηθαζηηθφ θαη δσγξάθν πχξν Βαζηιείνπ, ν νπνίνο 

                                                           
63

Ο Κνπλ ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρσξεί ζηνλ Γηψξγν Πειηρφ αλαθέξεη πσο  απφ ην 1932 έσο θαη ην 

1934 παξαθνινχζεζε αξθεηέο παξαζηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ, πνπ έθεξαλ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

Πνιίηε, ρσξίο σζηφζν λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε Βαβπισλία ζηε ιίζηα ησλ έξγσλ  πνπ παξαζέηεη. Γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, Πειηρφο, Κάξνινο Κνπλ (πλνκηιίεο),φ. π., ζ. 98–99. 

64
Θεαηξηθφ πξφγξακκα,Βαβπισλία, Θέαηξν Σέρλεο, Θεξηλή πεξίνδνο 1964, Αξρείν Παξαζηαηηθψλ 

Σερλψλ  ΔΛΗΑ,  θσδ. ηεθκεξίνπ: THP.7.03. 
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αμηνπνηεί ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπ ηε ιατθή θαη βπδαληηλή παξάδνζε. Σε κνπζηθή 

επέλδπζε ηεο παξάζηαζεο αλαιακβάλεη ν βηνιηζηήο θαη κνπζηθνιανγξάθνο 

Παληειήο Καβαθφπνπινο,πνπ έηξεθε ηδηαίηεξε αγάπε γηα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, 

θαηαγξάθνληαο θαη δηαζψδνληάο ην ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Παξαηεξνχκε φηη ν 

Κνπλ επηιέγεη λα ζπλεξγαζηεί κε δχν θαιιηηέρλεο, πνπ φρη κφλν έρνπλ κειεηήζεη εηο 

βάζνο ηελ ειιεληθή παξάδνζε, αιιά έρνπλ γαινπρεζεί ζε απηήλ, ηε δηαθπιάζζνπλ  

θαη ηελ εμειίζζνπλ, εμαζθαιίδνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν πξφζβαζε ζηα ζεκεία 

εθείλα ηνπ ειιεληθνχ βηψκαηνο, πνπ ν ίδηνο πξνεξρφκελνο απφ ην θνζκνπνιίηηθν 

πεξηβάιινλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζεγγίζεη. 

Οη παξαζηάζεηο ηεο Βαβπισλίαο μεθηλνχλ ζην ζέαηξν Πνξεία ζηηο 13 

Απγνχζηνπ 1964, ελψ ε επίζεκε πξψηε δίλεηαη ζηηο 14 Απγνχζηνπ.
65

ηε δηαλνκή
66

 

ηεο παξάζηαζεο παξαηεξνχκε ηελ παληειή έιιεηςε γπλαηθείσλ ραξαθηήξσλ θαη ηελ 

απνπζία ηνπ ξφινπ ηνπ ςεπηνγηαηξνχ, θαζψο ν Κνπλ παξέιεηςε, φπσο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη ζθελνζέηεο, ην ζπγθεθξηκέλνεπεηζφδην
67

, «ηε ζθελή ηνπ “Ηαηξνχ”», 

«επεηδή δελ ηνπ ″άξεζε‶ θαη δελ ήζειε λα ελαξκνλίζεη ην κηθξφ απηφλ ξφιν κε ηα 

ππφινηπα δξψληα πξφζσπα ηεο θσκσδίαο».
68

Όζνλ αθνξά ηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, αλ θαη δελ ππάξρνπλζαθείο ελδείμεηο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

φηη έγηλε κηα πξνζαξκνγή ζθελψλθαη απφηηο δχν εθδφζεηο. ην ζεαηξηθφ πξφγξακκα 

ζεκεηψλεηαη ε δηαίξεζε ηεο παξάζηαζεο «ζε δχν κέξε, ηέζζεξηο εηθφλεο»
69

, 

δηαπηζηψλνπκε, επνκέλσο, πσο παξνπζηάζηεθαλ ηέζζεξηο πξάμεηο κε έλα δηάιιεηκα 

δεθαπέληε ιεπηψλ αλάκεζα ζηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε πξάμε.ην ίδην πξφγξακκα 

αλαθέξνληαη θαη νη δξακαηηθνί ρψξνη, κε ηελ πξψηε θαη δεχηεξε πξάμε λα 
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 Βι. Αλππφγξαθν,«Απφςε ‶Βαβπισλία″ απφ ηνλ Κνπλ ζην “Πνξεία”»,εθ. Σα Νέα, 13/8/1964, αξ. θ. 

5874, ζ.2 θαη Αλππφγξαθν, «Απφςε επίζεκε πξψηε ηεο “Βαβπισλίαο”»,εθ. Σα Νέα, 14/8/1964, αξ.θ. 

5875,ζ.2. 
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Γηαλνκή: Αλαηνιίηεο: Γηψξγνο Λαδάλεο, Ξελνδφρνο: Αζελφδσξνο Πξνχζαιεο, Πεινπνλλήζηνο: 

Νίθνο Κνχξνο, Υίνο: Γηάλλεο Κνληνχιεο, Κξεηηθφο: ηέιηνο Καπθαξίδεο, Αιβαλφο: πχξνο 

Καινγήξνπ, Κχπξηνο: Νίθνο Υαξαιάκπνπο, Λνγηψηαηνο: πχξνο Κσλζηαληφπνπινο, Αζηπλφκνο 

Δπηαλήζηνο: Μελάο Υξεζηίδεο, ΓξακκαηείοΑζηπλνκίαο: Κψζηαο ηπιηάξεο, Νεθηάξηνο Βνπηέξεο, 

Αληψλεο Καηζαξίδεο, Γηψξγνο Γηαιεγκέλνο, Υξήζηνο Μάληδαξεο, Κψζηαο Αξηζηφπνπινο, Παξαγηφο: 

Αληψλεο Αληχπαο, Παηδί: Γηάλλεο Σξηθχιιεο. Βι: Θεαηξηθφ πξφγξακκα,Βαβπισλία,φ.π. 

67
 Ζ πξάμε απηή είλαη ε ηξίηε ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ 1836 θαη ε ηέηαξηε ηεο δεχηεξεο έθδνζεο ηνπ 

1841. Βι.: Βπδάληηνο, Ζ Βαβπισλία, φ.π., ζ. 58 – 69 θαη 117 – 126. 

68
 Γξεγνξίνπ, «Σν Θέαηξν Σέρλεο θαη ε ειιεληθή δξακαηνπξγία ηνπ 19νπ αηψλα», φ.π., ζ. 279. 

69
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ηνπνζεηνχληαη ζηε ινθάληα θαη ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε πξάμε ζηε θπιαθή. 

Δμνκαιχλεηαη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ, έλα απφ ηα πην 

πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηεο Βαβπισλίαο. 

Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παξαζηάζεσλ ζην ζέαηξν Πνξεία, ν 

Φπξξάθεο κε άξζξν ηνπ ζηνΒήκα
70

αλαγγέιιεη ηελ πξνζερή παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο αλαθεξφκελνοζηα ειαηηψκαηα ηεο θσκσδίαο ηνπ Βπδαληίνπ, αλ θαη ην 

δεκνζίεπκά ηνπ θέξεη ηνλ ππφηηηιν: «Μηα δσληαλή ζάηηξα, κε θαηαπιεθηηθή 

ζεαηξηθφηεηα».ην ίδην άξζξν εκπεξηέρεηαη θαη έλα απφζπαζκα κε ηηο απφςεηο ηνπ 

Κνπλ γηα ην έξγν, ν νπνίνο θαίλεηαη λα πξνζιακβάλεη ηε Βαβπισλία ζαλ αλάγλσζκα 

θαη φρη σο ζεαηξηθφ θνκκάηη. Αληίζεηα κε ηηο ζέζεηοησλ κειεηεηψλ, ν ζθελνζέηεο 

αλαγλσξίδεη σο αξεηή ηελ ηδηφξξπζκε ζθεληθή νηθνλνκία ηεο θσκσδίαο, 

επηζεκαίλνληαο φηη «ζαλ ξπζκφο ηαηξηάδεη ηέιεηα ζηα ζχγρξνλα έξγα», ελψ θξνλεί 

πσο εαδέμηα γξαθή ηεο βξίζθεηαη θνληά ζηε καληέξα ηνπ ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ.Σνλίδεη 

φηη «ην έξγν δελ έρεη ππφζεζε ή πινθή»,βαζίδεηαη ζηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινχλ νη 

γισζζηθέο παξεμεγήζεηο θαη ηναηζζεηηθφ θαη ζεαηξηθφ θιίκαδεκηνπξγείηαη κέζα απφ 

ην παηρλίδη ησλ δηαιέθησλ.
71

 Ο ζθελνζέηεο αληηιακβάλεηαη ζηελ θσκσδία κηα 

δηηηφηεηα, αθελφο ην ζχγρξνλν ραξαθηήξα ηεο δνκήο ηεο θαη αθεηέξνπ ηελ 

ηαπηφηεηαηνπ«εμπξεζηνληζηηθνχ» έξγνπ, πνπ «βξίζθεηαη κέζα ζηελ ειιεληθή 

παξάδνζε φπσο ην ζέαηξν ζθηψλ».χκθσλα κε ηνλ ίδην ε Βαβπισλία παξακέλεη 

δσληαλή κέζα ζην ρξφλν, θαη γηα ην ιφγν απηφ ην Θέαηξν Σέρλεο  επέιεμε λα  

παξνπζηάζεη «αηφθηα» ηελ «ζάηηξα» ηνπ Βπδαληίνπ, πνπ γξάθηεθε «κε αθέιεηα θαη 

απζνξκεηηζκφ».
72

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θξηηηθψλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο 

μεθηλνχλ κε κηα ζχληνκε θξίζε γηα ην έξγν θαη ηελ αμία ηνπ, ρσξίο, σζηφζν, λα 
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επηθξαηεί νκφθσλα κηα άπνςε. Ο Μάξηνο Πισξίηεο
73

, αληηκεησπίδεη ηε Βαβπισλία 

σο έλα έξγν κε «ηζηνξηθή, εζνγξαθηθή, ιανγξαθηθή αμία» θαη ηνλ Βπδάληην σο 

«πξφγνλν ηνπ Ηνλέζθν»,κηαο θαη παξνπζηάδεη επί ζθελήο ηε γιψζζα φρη σο κέζν 

ζπλελλφεζεο αιιά αζπλελλνεζίαο. πκβαδίδεη, επνκέλσο, κε ηελ άπνςε ηνπ Κνπλ 

πνπ ζέιεη ηε Βαβπισλία λα βξίζθεηαη θνληά ζην πξσηνπνξηαθφ ζέαηξν. Δληχπσζε 

πξνθαιεί φηη ν θξηηηθφο είρε ζην παξειζφλ θαηεγνξήζεη ηνλ Ρνληήξε γηα ην 

αλέβαζκα ηνπ ίδηνπ έξγνπ απφ ηε ζθελή ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ, επηξξίπηνληαο 

επζχλεο θαη ζηελ θξαηηθή ζθελή, πνπ αλ θαη είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα 

αλεβάδεη έξγα λέσλ δεκηνπξγψλ ρσξίο λα λνηάδεηαη γηα «ηακεηαθέο επηηπρίεο»
74

, 

επέιεμε ηε γλσζηή ηνηο πάζη Βαβπισλία. Χζηφζν, παξφκνηα θαηεγνξία δελ επηξξίπηεη 

πνηέ ζηνλ Κνπλ θαη ην Θέαηξν Σέρλεο, αλαγλσξίδνληαοπξνθαλψο ηελ αλάγθε ελφο 

κε θξαηηθνχ ζηάζνπ, πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε έξγα πξσηνπνξίαο, ηα νπνία δελ 

έρνπλ πάληα απήρεζε ζην θνηλφ,λα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

Δίλαη ζαθέο πσο ε κνλνκέξεηα ηεο θξηηηθήο ηνπ Πισξίηε θαλεξψλεηαη ήδε απφ 

ηελθξίζε ηνπ γηα ην έξγν, θαζψο ζηελ θξηηηθή πνπ γξάθεη γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ 

1947 εληνπίδεη ζηε Βαβπισλία πιεζψξα κεηνλεθηεκάησλ, φπσοηελ «απνπζία ηεο 

πλνήο ηεο κεγάιεο ζάηηξαο»θαη ηελ έιιεηςε κχζνπ θαη ηερληθήο
75

, σζηφζν ζηελ 

θξηηηθή πνπ πξαγκαηνπνηεί ην 1964 αλαθέξεηαη κφλν ζηα ζεηηθά ζεκεία έξγνπ θαη 

ζπγγξαθέα, εληάζζνληαο ηελ θσκσδία ζηελ ίδηα κνίξα κε ην ζέαηξν ηνπ Παξαιφγνπ. 

Ζ  κεηαηφπηζε απηή ηνπ Πισξίηε κπνξεί λα εξκελεπζεί σο απφηνθν ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ κε ηε δξακαηηθή ζρνιή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, αιιά θαη ηεο ζηελήο θηιίαο πνπ ηνλ 

ζπλέδεε κε ηνλ Κνπλ. 

Δληειψο αληίζεηε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Άιθε Θξχινπ, πνπ δηαηεξεί 

δηαρξνληθά ηελ ίδηα άπνςε γηα ην έξγν θαη ηελ επηζεκαίλεη ζε θάζε θξηηηθή ηνπ. 

Αλαγλσξίδεη κελ ηελ ηζηνξηθή αμία, ηελ αιήζεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα ηε Βαβπισλίαο, 

παξ’φια απηά ην γεγνλφο φηη είλαη πνιππαηγκέλε θαη έρεη θαηά ηε γλψκε ηνπ κηα 
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«πξσηνβάζκηα θαη αδφθηκε δνκή», «πεληρξφ πεξηερφκελν»
76

,θαη άπιαζηνπο 

ραξαθηήξεο, ηελ θαζηζηνχλ ζηα κάηηα ηνπ έλα έξγν πνπ δελ είλαη αξηζηνχξγεκα κελ, 

είλαη, φκσο, αησλφβην. Σηο ίδηεο αθξηβψο απφςεηο θαη ελδνηαζκνχο, εθθξάδεη ζηηο 

θξηηηθέο πνππξαγκαηνπνηεί ην 1932 γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ Πνιίηε
77

, θαζψο θαη ην 

1947 γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ Ρνληήξε.
78

 ην κεηαίρκην κεηαμχ απνδνρήο θαη 

απφξξηςεο ηεο Βαβπισλίαο βξίζθεηαη  ν Άγγεινο Σεξδάθεο, ν νπνίνο απφ ηε κηα 

απνθεχγεη λα θξίλεη ην έξγν κε θαζαξά θαιιηηερληθά θξηηήξηα, γηα λα κελ αδηθήζεη 

ηε ζπγθηλεηηθή καξηπξία ησλ αξρψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πνπ δηαζψδεη ν 

Βπδάληηνο, σζηφζν πηζηεχεη φηη απφ ην θείκελν ιείπνπλ πνιιά γηα λα κπνξέζεη λα 

ζεσξεζεί θσκσδία θαη εληάζζεη ην έξγν ζηελ κεζαησληθή παξάδνζε ηεο θάξζαο.
79

 Ζ 

πην ηζνξξνπεκέλε θξίζε γηα ηε Βαβπισλία,είλαη εθείλε ηνπ ηάζε Γξνκάδνπ
80

, ν 

νπνίνο δελ αλαιψλεηαη ζηελ απαξίζκεζε ησλ εκθαλψλ αδχλακσλ ζεκείσλ ηεο 

θσκσδίαο, αιιά εκβαζχλεη ζηα νπζηαζηηθφηεξα λνήκαηά ηεο,θξνλψληαο πσο ην έξγν 

θνξπθψλεηαη δξακαηηθά ζηε ζθελή ηεο αλάθξηζεο θαη ραξαθηεξίδνληαο ηε 

δξακαηνπξγηθή ηερληθή ηνπ Βπδαληίνπ σο «απηνζρέδηα ξνή γεγνλφησλ θαη παξάζεζε 

πηλάθσλ».
81

 

Όζνλ αθνξά ηε ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Κνπλ, νη πεξηζζφηεξνη θξηηηθνί, 

πιελ ηνπ Θξχινπ, ζπκθσλνχλ πσο ν ζθελνζέηεο θαηάθεξε λα δψζεη κηα λέα πλνή 

ζην έξγν ηνπ Βπδαληίνπ. πγθεθξηκέλα ν Πισξίηεο
82

 αλαθέξεη πσο ν Κνπλ 

«αλέηξεμε ζηε ζρέζε ηεο ‶Βαβπισλίαο″ κε ην ζέαηξν ζθηψλ» θαη «ζηάζεθε ζηελ 

εζνγξαθηθή ζεκαζία ηνπ έξγνπ». Ζ παξάζηαζε είρε ην θιίκα ελφο «ξσκέτθνπ 

γιεληηνχ»κε θέθη, ζεκλφηεηα θαη δεζηαζηά, ελψ ππνγξακκίδεη πσο ν ζθελνζέηεο 
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θαηάθεξε λα δσληαλέςεη φινπο ηνπο ραξαθηήξεο επί ζθελήο θαη λα πξνζζέζεη αξθεηφ 

ρηνχκνξ δίλνληαο κε «έληνλε γεινηνγξάθεζε» ηε ζθελή ηεο αλαθξηηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ο Σεξδάθεοεπηζεκαίλεη ην «γθξνηέζθν»χθνο ηεο παξάζηαζεο, ελψ ηνλίδεη ηελ 

αίζζεζε ιατθνχ παλεγπξηνχ πνπ «κεηέθεξε ηελ εξκελεία απφ ην απζηεξά 

θαιιηηερληθφ επίπεδν ζην ζρεηηθφ».
83

 Ζ παξάζηαζε είρε δηαλζηζηεί, ζχκθσλα κε ηα 

φζα γξάθεη ν θξηηηθφο, κε απνθξηάηηθα ρσξαηά θαη ιατθνχο απηνζρεδηαζκνχο, ελψ 

δφζεθε έκθαζε απφ ηνλ ζθελνζέηε ζηελ ππεξβνιή ηνπ έξγνπ.Ο Γξνκάδνοθξνλεί πσο 

ν Κνπλ, σο εκπλεπζκέλνο ζθελνζέηεο, θαηφξζσζε λα εθκαηεχζεη κηα ζεκαληηθή 

παξάζηαζε κέζα απφ «ηελ θξεζθάδα θαη ηελ αγλφηεηα ησλ πξνζέζεσλ» ηεο 

Βαβπισλίαο,
84

 θαζψο πξνζπάζεζε λα δψζεη δηπιή ππφζηαζε ζηνπο ραξαθηήξεο, 

παξνπζηάδνληάο ηνπο αθελφο σο ραξαθηεξηζηηθνχο ιατθνχο ηχπνπο θαη αθεηέξνπ σο 

πξφζσπα δξψληα. Καη εθείλνο θαηαγξάθεη ηελ εχζπκε αηκφζθαηξα ηνπ έξγνπ, πνπ ν 

ζθελνζέηεο δηάλζηζε κε ρηνπκνξηζηηθά, θσκηθά ζηνηρεία, κε έληνλε «γεινηνγξάθεζε 

ησλ θηλήζεσλ»θαη «δξακαηηθή γνξγφηεηα». Γχν ζθελέο, ε ζχληαμε ηεο αλαθνξάο 

πξνο ηε δηνίθεζε, πνπ δηαδξακαηίδεηαη κεηαμχ Λνγηφηαηνπ θαη Αλαηνιίηε θαη ε 

ζθελή πνπ ν Ξελνδφρνο θάλεη ην ινγαξηαζκφ, θαηά ηνλ θξηηηθφ«ζχκηδαλ έμνρεο 

πξνεθηάζεηο ηεο ‶ςπρνινγηθήο″ εξκελείαο ηεο ζρνιήο ηνπ Κνπλ». 

ηνλ αληίπνδα φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζρνιίσλ βξίζθεηαη ε θξηηηθή ηνπ 

Θξχινπ
85

, ν νπνίνο ζπκπεξαίλεη πσο ν Κνπλ δε ζθελνζέηεζε ην έξγν ζε θάπνηα 

εκπλεπζκέλε θαη δεκηνπξγηθή ζηηγκή ηνπ. Πξνθαλψο ε παξάζηαζε ήηαλ εχζπκε, 

γεκάηε κπξίν θαη θέθη, σζηφζν ε απφδνζε ησλ δηαιέθησλ δελ θαηφξζσζε, ζχκθσλα 

κε ηνλ θξηηηθφ, λα πείζεη ην θνηλφ, πνπσο επί ην πιείζηνλαληί γηα ηηο δηάθνξεο 

ζπλνκηιίεο ησλ εζνπνηψλ άθνπγε «νκηιεηηθνχο ζνξχβνπο»,θαζηζηψληαοηελ 

παξάζηαζε κηα «βνπβή παληνκίκα».Πξφβιεκα ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ ησλ 

εζνπνηψλ, εληνπίδεη θαη ν Σεξδάθεο, ν νπνίνο παξαηεξεί κηα βξαρλάδα ζηηο θσλέο 

ηνπο ζηελ πξεκηέξα θαη ζπκπεξαίλεη πσο ε θνχξαζή ηνπο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

εληαηηθήοπξνεηνηκαζίαο ηνπ ζηάζνπ.
86

 Ο Θξχινο δηαθψλεζε αθφκα θαη κε ηε ρξήζε  

ρνξεπηηθψλ ηληεξκέδησλ γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ ζηξαηησηψλ ηεο 

αζηπλνκίαο ζηε ζθελή, έλα εχξεκα, πνπ ν Κνπλ είρε εθαξκφζεη ζην παξειζφλ ζε 
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θσκσδίεο ηνπ Αλνχηγ, σζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ, δελ θάλεθε λα ηαηξηάδεη ζηε 

Βαβπισλία θαη αιινίσζε ηνλ ηφλν ηεο. Ο Πισξίηεο, αληηζέησο γηα ηα ηληεξκέδηα 

αλαθέξεη πσο «ν κπαιεηηθφο ρνξφο ησλ ζηξαηησηψλ θηλήζεθε κε ρηνχκνξ θαη 

θαληαζία».
87

 

Καηά νκφθσλε νκνινγία ησλ θξηηηθψλ, νη εζνπνηνί ηνπ ζηάζνπ δελ 

βξίζθνληαλ φινη ζην ίδην επίπεδν εξκελεπηηθά. Σηο εληππψζεηο θέξδηζε ε εκθάληζε 

ηνπ Λαδάλε, πνπ ραξαθηεξίζηεθε «έμνρνο θαη απνιαπζηηθφο»
88

ζην ξφιν ηνπ 

Αλαηνιίηε, θαηνξζψλνληαο  κε ηελ εξκελεία ηνπ «λα θνξπθψζεη ην ράζκα πνπ 

ππήξρε αλάκεζα ζηελ εμνπζία θαη ην ιαφ»
89

 θαη απνδίδνληαο κε ηξφπν πεξίθεκν 

ηελ«ξσκατθή αγαζνζχλε».
90

 Καιέο θξηηηθέο απνζπά θαη ν  Υξεζηίδεο, ζην ξφιν ηνπ 

Δπηαλήζηνπ αζηπλφκνπ
91

, πνπ «θπξηαξρεκέλνο ζηηο πιεζσξηθέο θηλήζεηο ηνπ […] 

δηαθσκψδεζεαμίεο θαη αμηψκαηα θαη θάησ απφ ηε θαλθαξνληθή θηγνχξα ηνπ 

Εαθπλζηλνχ έβγαηλε φινο ν θιαπζίγεινο ελφο θαχινπ θχθινπ, κηαο 

ηιαξνηξαγσδίαο».
92

 Οη Λαδάλεο θαη Υξεζηίδεο, θαηφξζσζαλ κε επηηπρία λα 

νηθεηνπνηεζνχλ θαη ην ηδίσκα ηνπ ξφινπ ηνπο ζε αληίζεζε κε άιια κέιε ηνπ ζηάζνπ. 

ρεηηθά κε ηε θηγνχξα ηνπ  Λνγηφηαηνπ, ππάξρεη δηρνγλσκία κε ηνπο Πισξίηε
93

 θαη 

Σεξδάθε
94

 λα ππνζηεξίδνπλ πσο ν Κσλζηαληφπνπινο απέδσζε ζαπκάζηα ην ξφιν 

ηνπ, θαη ηνπο Θξχιν
95

 θαη Γξνκάδν
96

 λα ζεσξνχλ πσο ήηαλ άρξσκνο θαη απέηπρε λα 

δψζεη πλνή ζην ραξαθηήξα. Οη ππφινηπνη εζνπνηνί ιακβάλνπλ ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο ηθαλνπνηεηηθέο θξηηηθέο, σζηφζν ν Γξνκάδνο θάλεη ιφγν γηα ζίαζν δχν 

ηαρπηήησλ, θαη επηθξίλεη κάιηζηα ηνλ Κνπλ γηα ηε ζπλήζεηά ηνπ λα ζπληάζζεη «ζίαζν 
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. Πισξίηεο, «Βαβπισλία ηνπ Γ.Κ. Βπδαληίνπ», φ.π. 

88
Θξχινο,  «Κ. Κνπλ: Γ. Κ. Βπδαληίνπ ‶Ζ Βαβπισλία″», φ.π., ζ. 1275. 

89
Γξνκάδνο, Νενειιεληθό Θέαηξν- Κξηηηθέο,φ.π.,ζ.31. 

90
Ό.π., ζ. 32. 

91
 Ο Κνπλ θαίλεηαη λα δήηεζε απφ ηνλιεπθαδίηε ζπνπδαζηή ηφηε ηεο δξακαηηθήο ζρνιήο ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο, Ζιία Λνγνζέηε, λα δηδάμεη ηελ επηαλεζηαθή πξνθνξά ζηνλΥξεζηίδε. Βι. Γξεγνξίνπ, «Σν 

Θέαηξν Σέρλεο θαη ε ειιεληθή δξακαηνπξγία ηνπ 19νπ αηψλα», φ.π., ζ. 278 – 279. 

92
Γξνκάδνο, φ.π., ζ.31. 

93
 Πισξίηεο, φ.π. 

94
Σεξδάθεο, «Ζ Βαβπισλία απφ ην Θέαηξν Σέρλεο», φ.π. 

95
 Θξχινο, φ.π., ζ. 1275. 

96
 Γξνκάδνο, φ.π.,ζ. 32. 
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κε έλα ή κε δχν εζνπνηνχο θαη φια ηα άιια λα ηα εκπηζηεχεηαη ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ».
97

 

Θεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο θξηηηθνχο ιακβάλνπλ ε ζθελνγξαθία θαη ηα 

θνζηνχκηα, πνπ δεκηνχξγεζε ν Βαζηιείνπ, ελψ επαηλνχληαη νη ξεαιηζηηθέο θνξεζηέο 

θαη ηα ζθεληθά πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ νκνηνγέλεηα ηεο παξάζηαζεο. Ο 

Σεξδάθεοηνλίδεη πσο ν Βαζηιείνπ ήηαλ «ζην ζηνηρείν ηνπ φζν πνηέ άιινηε»
98

 

ζρεδηάδνληαο ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ελδπκαζίεο ησλ ιατθψλ εξψσλ, κηα δηαπίζησζε 

πνπ επαιεζεχεηαη αλ αλαινγηζηνχκε ηελ αθνζίσζε ηνπ θαιιηηέρλε ζην βπδαληηλφ 

θαη ειιεληθφ ιατθφ ζηνηρείν ζε φιν ην θάζκα ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ πνξείαο. Δηδηθά 

νη ζθελνγξαθίεο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ δχν εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ηε ινθάληα θαη ην 

γξαθείν ηνπ αζηπλφκνπ - θπιαθή,  ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ Σεξδάθε σο 

«θαηάιιειεο» γηα ην χθνο ηνπ έξγνπ  θαη «πξνζσπηθέο». Με ηε ζθελνγξαθηθή ρξήζε 

θιεηζηψλ ρψξσλ, σζηφζν, δηαθσλεί ν Θξχινο
99

, πνπ ππελζπκίδεη ηελ θαηλνηνκία ηνπ 

Πνιίηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζθεληθά εμσηεξηθνχ ρψξνπηνπ ΚιεφβνπινπΚιψλεην 

1932. Ο Θξχινο ζπγθξίλεη ηηο δχν ζθελνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο θαη θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη δεκηνπξγίεο ηνπ Βαζηιείνπ ήηαλ «κνπληέο θαη πιεθηηθέο», θαη 

ζηεξνχληαλ «εμαεξηζκνχ», ζε αληίζεζε κε ηα επάεξα ζθεληθά ηνπ Κιψλε. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θξίζεο απηήο ηνπ Θξχινπ, παξαζέηνπκε θσηνγξαθίεοθαη καθέηεο 

ησλ ζθεληθψλ ηεο παξάζηαζεο ηνπ Δζληθνχ ηνπ 1932,πνπρξεζηκνπνηήζεθαλ μαλά ην 

1947 απφ ηνλ Ρνληήξε θαη θσηνγξαθίεο ησλ ζθεληθψλ ηνπ Βαζηιείνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν Κνπλ ζε θάζε επαλάιεςε ηεο Βαβπισλίαο. 
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Γξνκάδνο, φ.π., ζ. 31. Ο Λνγνζέηεο αλαθέξεη ζρεηηθά πσο ν Κνπλ «δελ πνιππίζηεπε φηη ν ζίαζφο ηνπ 

είρε επάξθεηα, αιιά εκπηζηεπφηαλ ην έλζηηθηφ ηνπ θαη ηε κπεηηθή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο», βι. 

Γξεγνξίνπ, φ.π., ζ. 279. 

98
 Σεξδάθεο, «Ζ Βαβπισλία απφ ην Θέαηξν Σέρλεο», φ. π. 

99
 Θξχινο, «Κ. Κνπλ: Γ. Κ. Βπδαληίνπ “Ζ Βαβπισλία..», φ. π. ζ. 1275. 
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Δηθόλα 1 : Σα ζθεληθφ ηεο ινθάληαο . 

Βαβπισλία, Δζληθφ Θέαηξν, 1932. 

- Πεγή: Φεθηνπνηεκέλν αξρείν Δζληθνχ Θεάηξνπ: 

http://www.nt-

archive.gr/viewFiles1.aspx?playID=42&photoID=13161 

(Ζκ. πξφζβαζεο: 5/7/2021). 

Δηθόλα 2: Σν ζθεληθφ ηεο ινθάληαο. 

Βαβπισλία, Θέαηξν Σέρλεο, 1964 

- Πεγή:  Κάξνινο Κνπλ, Οη Παξαζηάζεηο,φ. 

π.,ζ.273. 

Δηθόλα 3:Μαθέηα ηνπ  ζθεληθνχ ηεο 

θπιαθήο . 

Βαβπισλία, Δζληθφ Θέαηξν, 1932 

Πεγή: εθ.Έζλνο, 9/4/1932,ζ.2. 

http://www.nt-archive.gr/viewFiles1.aspx?playID=42&photoID=13161
http://www.nt-archive.gr/viewFiles1.aspx?playID=42&photoID=13161
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ηηο παξαπάλσ θσηνγξαθίεο, παξαηεξνχκε φηη 

ηα ζθεληθά πνπ θαηαζθεπάδεη ν Βαζηιείνπ γηα 

ηελ παξάζηαζε ηνπ 1964 απνηππψλνπλ 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηε ιηηφηεηα ησλ γξακκψλ θαη ηελ απνπζία πιεζψξαο ζθεληθψλαληηθεηκέλσλ.  Σν 

ζθεληθφ ηεο ινθάληαο έρεη κηα ξεαιηζηηθφηεξε ζχλζεζε απφ εθείλν ηεο θπιαθήο, ζην 

νπνίν βιέπνπκε λα ηνπνζεηείηαη ζπκβνιηθά ε εμσηεξηθή πξφζνςε ελφο θηεξίνπ, πνπ 

είηε δειψλεη ην θηήξην ηεο αζηπλνκίαο, είηε πξφθεηηαη γηα ηε ζέα απφ ην γξαθείν ηνπ 

αζηπλφκνπ. ε θάζε πεξίπησζε νη γιαθπξνί εμσηεξηθνί ρψξνη πνπ είρε θηινηερλήζεη 

ν Κιψλεο γηα ηηο πξνγελέζηεξεο παξαζηάζεηο ηνπ Δζληθνχ κε ηηο ζθάιεο, ηνπο 

ηνίρνπο ηεο θπιαθήο θαη ην Παιακήδη ζην βάζνο, δηαθέξνπλ εληειψο απφ ηα 

επξχρσξα δσκάηηα ηνπ Βαζηιείνπ θαη δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα ππαίζξνπ πνπ δχλαηαη 

λα κεηαβάιεη ηελ αίζζεζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ. 

Χο πξνο ηηο ελδπκαζίεο, ν Βαζηιείνπ θαηαζθεπάδεη «σξαία ζεαηξηθψο 

θνζηνχκηα»
100

, ξεαιηζηηθά, «ζσζηά ζηα πξφηππά ηνπο»
101

, «γιαθπξά»
102

,θαη κε 

εχζπκε δηάζεζε. Οη θνξεζηέο θάζε ραξαθηήξα αληηζηνηρνχλ ζηελ ηζηνξηθή θαη 

εζηκνηππηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

επνρήο ζηελ νπνία δηαδξακαηίδεηαη 

ην έξγν, γεγνλφο πνπ πξνζέζεζε 

δσληάληα ζηελ παξάζηαζε θαη 

απνηχπσζε ηνπο μερσξηζηνχο ηχπνπο 

δειψλνληαο επδηάθξηηα ηελ 

θαηαγσγή ηνπο. ην ζεαηξηθφ 

πξφγξακκα
103

 παξνπζηάδνληαη νη 
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Σεξδάθεο, «Ζ Βαβπισλία απφ ην Θέαηξν Σέρλεο»,φ.π.  

101
Θξχινο,«Κ. Κνπλ: Γ. Κ. Βπδαληίνπ ‶Ζ Βαβπισλία″», φ.π., ζ. 1276. 

102
Πισξίηεο, «Βαβπισλία ηνπ Γ.Κ. Βπδαληίνπ», φ.π. 

103
Θεαηξηθφ πξφγξακκα, Βαβπισλία,φ.π. 

 

Δηθόλα 4 : Σν ζθεληθφ ηνπ γξαθείνπ ηνπ 

Αζηπλφκνπ. 

Βαβπισλία, Θέαηξν Σέρλεο, 1964 

Πεγή: Κάξνινο Κνπλ, Οη παξαζηάζεηο, φ. π. ,ζ. 275. 
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καθέηεο 

ησλ 

θνζηνπκηψ

λ, ελψ ζηνλ 

Σχπνδεκν

ζηεχνληαη 

θσηνγξαθη

θάζηηγκηφη

ππα απφ 

ηελ 

παξάζηαζε, φπνπ ηα θνζηνχκηα 

δηαθξίλνληαη θαζαξά θαη 

παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5- 6: Μαθέηεο θνπζηνπκηψλ - 

Πεγή: Θεαηξηθφ πξφγξακκα,Βαβπισλία, 

Θέαηξν Σέρλεο, 1964, φ.π. 
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Δηθόλες7 - 8: Μαθέηεο θνζηνπκηψλ. 

Πεγή: Θεαηξηθφ πξφγξακκα Βαβπισλία, Θέαηξν Σέρλεο, 

1964, φ.π. 

Δηθόλες9- 10 : ηηγκηφηππα απφ ηελ 

παξάζηαζε ζην ζέαηξν Πνξεία 

Πεγή: (αξηζηεξά) εθ. Διεπζεξία, 

14/8/1964, αξ.θ. 6112,ζ.2. θαη 

(δεμηά)εθ. Σα Νέα, 19/8/1964,αξ.θ. 

5878,ζ.2. 
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Σα θνζηνχκηα, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηηο καθέηεο θαη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 

ζπκίδνπλ παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. Οη βξάθεο ηνπ Κχπξηνπ θαη ηνπ Κξεηηθνχ νη 

θνπζηαλέιεο ηνπ Πεινπνλήζηνπ θαη ηνπ Αξβαλίηε, νη ππεξεζηαθέο ζηνιέο ηνπ 

αζηπλφκνπ θαη ησλ ζηξαηησηψλ, πξνζέδσζαλ ζηελ παξάζηαζε ξεαιηζκφ, πνιπθσλία 

θαη ρξψκαηα, ηα νπνία, δπζηπρψο, δελ θαηφξζσζαλ λα απνηππσζνχλ ζηηο 

αζπξφ

καπξε

ο 

θσηνγ

ξαθίε

ο ηεο 

επνρή

ο.Μηα 

ζεκαλ

ηηθή παξαηήξεζε πνπ ζεκεηψλεη ν 

Θξχινο ζηελ θξηηηθή ηνπ θαη ελψλεη 

ηελ ζθελνζεηηθή θαη ζθελνγξαθηθή ζχιιεςε ηεο παξάζηαζεο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο 

κε ηηο πξνγελέζηεξεο παξαζηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ, αθνξά ην θνζηνχκη ηνπ 

Λνγηφηαηνπ. πγθεθξηκέλα ν θξηηηθφο αλαξσηηέηαη γηα πνην ιφγν ην θνζηνχκη ηνπ 

Δηθόλα 11: ηηγκηφηππν απφ ηε ζθελή ηεο 

θπιαθήο .  Παξαηεξνχκε ηηο θνξεζηέο ησλ 

ραξαθηήξσλ.  

Πεγή: Λεχθσκα, Θέαηξν Σέρλεο 1942-1972, 

επηκ. Μ. Κακπνχξε, Αζελατθφ Κέληξν 

Δθδφζεσλ, Αζήλα, 1972,ζ. 68. 
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Λνγηφηαηνπ πνπ θηινηέρλεζε ν Βαζηιείνπ ζπλερίδεη ηελ «άηνπε» παξάδνζε πνπ 

ζεκειίσζε ην Δζληθφ Θέαηξν
104

 λα εκθαλίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα κε «ηελ 

ηππηθή κνξθή θαη ην ληχζηκν ησλ Δβξαίσλ»
105

,ελδεδπκέλνκε ςειφ ζθνχθν θαη 

καθξχ παιηφ. πγθξίλνληαο ηε καθέηα ηνπ Βαζηιείνπ γηα ην ραξαθηήξα ηνπ 

Λνγηφηαηνπ (εηθφλα 7) κε ηελ αληίζηνηρε καθέηα ηνπ Φσθά (εηθφλα 12) γηα ηελ 

παξάζηαζε ηνπ 1932, δηαπηζηψλνπκε φηη νη δχν ελδπκαζίεο είλαη ζρεδφλ ίδηεο, 

γεγνλφο πνπ καξηπξεί φηη ν Κνπλ είρε παξαθνινπζήζεη ηελ παξάζηαζε ηνπ Πνιίηε ή 

ην αληίζηνηρν αλέβαζκα πνπ έθαλε ν Ρνληήξεο ην ’47, ελψ είλαη εκθαλέο φηηζηε 

ζεαηξηθή παξάδνζε ηεο Βαβπισλίαο απφ ην Μεζνπφιεκν θαη έπεηηα επηθξάηεζε ν 

Λνγηφηαηνο λα παξνπζηάδεηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. 

 

 

 

 

 

 

Διάρηζηεο αλαθνξέο βξίζθνπκε ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή 

επέλδπζε ηεο παξάζηαζεο,  κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θξηηηθψλ λα επηζεκαίλνπλ πσο 

ζπλέβαιε ζηελ «απνθαηάζηαζε ηεο Βαβπισλίαο»,
106

 ελψ ν Γξνκάδνο αλαθέξεη πσο 

κνπζηθά, φπσο θαη ζθελνγξαθηθά, ε παξάζηαζε απνθηνχζε έλαλ εζνγξαθηθφ 

ραξαθηήξα, πνπ φκσο ν θξηηηθφο δελ ηνλ εληφπηζε ζηελ ζθελνζεζία θαη ηελ εξκελεία 

ησλ ππνθξηηψλ.
107

 Δίλαη αζθαιέο, ειιείςεη ησλ παξηηηνχξσλ, λα ππνζέζνπκε πσο ν 

Καβαθφπνπινο θηλήζεθε κε γλψκνλα ηελ παξάδνζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, πνπ 

                                                           
104

Αληίζηνηρν  ζρφιην γηα ηελ θνξεζηά ηνπ Λνγηφηαηνπ ζεκεηψλεη ν Θξχινο ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ 

παξάζηαζε ηεο Βαβπισλίαο ηνπ 1947 ζε ζθελνζεζία Ρνληήξε. Βι. Α.Θξχινο, «Μηα παιηά θσκσδία. 

Δζληθφ Θέαηξν», φ.π., ζ. 312. 

105
 Θξχινο,«Κ. Κνπλ: Γ. Κ. Βπδαληίνπ ‶Ζ Βαβπισλία″», φ.π. ζ. 1276. 

 

106
 Πισξίηεο,  «Βαβπισλία ηνπ Γ.Κ. Βπδαληίνπ», φ.π. 

107
 Γξνκάδνο, φ.π.,ζ. 32. 

Δηθόλα 12: Μαθέηα ηνπ Φσθά γηα ηε κνξθή ηνπ 

Λνγηφηαηνπ. Βαβπισλία, Δζληθφ Θέαηξν, 1932. 

Πεγή: εθ.Πνιηηεία, 17/4/1932,ζ.2. 
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ηφζν θαιά γλψξηδε,ζπλζέηνληαο ιατθέο θφξκεο θαη ήρνπο απφ ηα δηάθνξα κέξε ηεο 

Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαγσγέο ησλ ραξαθηήξσλ. ε γεληθέο 

γξακκέο, ε αίζζεζε παλεγπξηνχ πνπ δεκηνχξγεζε ε ζθελνζεηηθή γξακκή ηνπ Κνπλ, 

πξέπεη λα εληάζεθε απφ ηνπο ήρνπο ησλ παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ θαη ηξαγνπδηψλ, 

κεηνπζηψλνληαο ηελ παξάζηαζε ζε απζεληηθφ ιατθφ γιέληη. 

Οη ζεαηέο γέκηδαλ θάζε βξάδπ ην ζέαηξν Πνξεία, ελψζηνλ Σχπν ησλ εκεξψλ 

ζπλαληάκε δεκνζηεχκαηα πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ησλ εζνπνηψλ 

ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, νη νπνίνη «θαηαρεηξνθξνηνχληαλ» απφ ην «πνιππιεζέο θνηλφ» 

πνπ ζπλέξξεε θάζε βξάδπ.
108

 πρλφ θαηλφκελν, κάιηζηα, είλαη ε δεκνζίεπζε 

θσηνγξαθηψλ απφ ηελ παξάζηαζεζπλνδεπκέλεο πάληα κε ιεδάληα πνπ ηνλίδεη ηελ 

κεγάιε πξνζέιεπζε ζεαηψλ θαη ηελ επηηπρεκέλε απφδνζε ηνπ έξγνπ.
109

 Σν 

ζπνπδαηφηεξν ηεθκήξην επηηπρίαο, σζηφζν, είλαη ν αξηζκφο παξαζηάζεσλ πνπ 

θαηέγξαςε ε Βαβπισλία, ε νπνία απφ ηηο 13 Απγνχζηνπ παίδεηαη αλειιηπψο έσο ηηο 

20 επηεκβξίνπ, πξνζθέξνληαο έηζη έλαλ εηζπξαθηηθφ ζξίακβν ζην ηακείν ηνπ 

ζηάζνπ θαη ζίγνπξα κηα νηθνλνκηθή ειάθξπλζε ζην Θέαηξν Σέρλεο. Ζ πξφζιεςε δε 

ηεο παξάζηαζεο απφ ην θνηλφ ήηαλ ηφζν ζεηηθή, πνπ ψζεζε ηνλΚνπλ λα ηελ 

επαλαιάβεη πνιιέο θνξέο κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία, δηαηεξψληαο ηελ ίδηα 

πεξίπνπγξακκή ζηε ζθελνζεζία, ζθελνγξαθία θαη κνπζηθή. 

 

 

Α.1.2.Θέαηρο ζηο τφρηό 

Οη επαλαιήςεηο ηεο Βαβπισλίαο μεθηλνχλ ήδε απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ησλ 

παξαζηάζεσλ ζην ζέαηξν Πνξεία, φηαλ ν Κνπλ θαη ν ζίαζφο ηνπ κε ηελ επηρνξήγεζε 

ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, πεξηνδεχνπλ γηα δέθα εκέξεο ζε θεθαινρψξηαηεο 

Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο παξνπζηάδνληαο ην έξγν ηνπ Βπδαληίνπ ζην 

θνηλφ ηεο επαξρίαο. πγθεθξηκέλα ζηηο 24 Απγνχζηνπ 1964, θαη ελψ ε Βαβπισλία 

παίδεηαη αθφκα ζην ζέαηξν Πνξεία, παξαρσξείηαη ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηελ αίζνπζα 

ζπκβνπιίσλ ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζηελ νπνία αλαθνηλψλνπλ απφ θνηλνχ ηελ 
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Αλππφγξαθν,«Δπηηπρία ζεκεηψλεη ε Βαβπισλία»,εθ. Σα Νέα, 17/8/1964,αξ.θ.5876,ζ.2. 
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επεξρφκελε πεξηνδεία ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο, ν Τπνδηεπζπληήο ηεο Α.Σ.Δ. 

Αδακάληηνο Πεπειάζεο θαη ν 

Κάξνινο Κνπλ (εηθφλα 13). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ν 

Πεπειάζεο εμήγεζε φηη ε Αγξνηηθή 

Σξάπεδα, ε νπνία  ζεκείσλε θέξδε 

15.000.000 δξαρκψλ θάζε ρξφλν απφ 

ηα αζθάιηζηξα δσήο ησλ αγξνηψλ, 

πξνηίκεζε αληί λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή απνζεθψλ ή αξδεπηηθψλ έξγσλ λα 

δηαζέζεη ηα έζνδά ηεο «γηα ηελ εμχςσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ειιεληθνχ 

ρσξηνχ».
110

Με ζηφρν λα πεξηνξηζηεί ην θαηλφκελν εγθαηάιεηςεο ηεο επαξρίαο απφ 

ηνπο λένπο, αιιά θαη λα θαιιηεξγεζεί πλεπκαηηθά ε αγξνηηθή ηάμε, ψζηε λα κπνξέζεη 

ζην κέιινλ λα εληαρζεί ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα απνθάζηζε 

λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα κεγαιεπήβνιν ζρέδην,
111

 πνπ πεξηιάκβαλε ηελ θαζηέξσζε 

ηεο δεκνηηθήο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αγξφηεο, ηελ ίδξπζε βηβιηνζεθψλ ζηα 

κεγάια ρσξηά
112

 κε δσξεά ρηιίσλ βαζηθψλ βηβιίσλ ζε θάζε βηβιηνζήθε
113

 θαη ηελ 

νξγάλσζε παξαζηάζεσλ ζεαηξηθψλ έξγσλ πνηφηεηαο ζε ρσξηά ηεο επαξρίαο, πνπ 

πηζαλφηαηα πνηέ νη θάηνηθνί ηνπο λα κελ είραλ 

παξαθνινπζήζεη ζέαηξν, ή έζησ ζέαηξν κε 

θάπνηα θαιιηηερληθή αμία.  
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Δ. Φπξξάθεο, «Ζ κνξθσηηθή εμφξκεζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο – Πεξηνδεία ηνπ ζηάζνπ 

Κνπλ ζηηο επαξρίεο», εθ. Σν Βήκα,25/8/1964, αξ. θ. 5907,ζ.2. 
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Ίδξπζε  βηβιηνζεθψλ ζε ρσξηά ηεο επαξρίαο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηειηθά  ν Οξγαληζκφο Λακπξάθε, 

ην θαινθαίξη ηνπ 1975. Βι. ζρεηηθά: Αλππφγξαθν, «Βηβιηνζήθεο ζηα ρσξηά», εθ. Σν Βήκα,  15/6/1975, 

αξ.θ.9201,ζ.4. 
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 Φπξξάθεο, φ.π. 

Δηθόλα 13: Οη Αδακάληηνο Πεπειάζεο θαη Κάξνινο 

Κνπλ θαηά ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ γηα ηελ αλαθνίλσζε 

ηεο πεξηνδείαο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο. 

Πεγή: εθ. Σα Νέα, 25/8/1964,αξ.θ. 5883,ζ.2. 
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Σελ «θαιιηηερληθή ηεξαπνζηνιή»
114

ζηελ αθξηηηθή επαξρία, αλαιακβάλεη κεηά απφ 

ζπδεηήζεηο κε ηνλ Πεπειάζε θαη εθπξνζψπνπο ηεο Α.Σ.Δ., ν Κάξνινο Κνπλ, 

ιακβάλνληαο επηδφηεζε 200.000 δξαρκψλ γηα λα θαιχςεη ηα έμνδα ηεο πεξηνδείαο 

ηνπ ζηάζνπζε ελλέα ρσξηά ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ 

επηηπρεκέλε ελ Αζήλαηο παξάζηαζε ηεο Βαβπισλίαο.
115

Ο ζθελνζέηεο κηιψληαο κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζηε ζπλέληεπμε ηχπνπ, ραξαθηεξίδεη εκπλεπζκέλε ηελ ηδέα ηνπ Πεπειάζε 

γηα δεκηνπξγία «Αγξνηηθνχ Θεάηξνπ» θαη δειψλεη πσο ηνλ ηηκά ηδηαηηέξσο ε 

Αγξνηηθή Σξάπεδα, δίλνληάο ηνπ ηελ επθαηξία λα επηηχρεη ηνλ ηξηκεξή πξννξηζκφ ηνπ 

Θεάηξνπ Σέρλεο, λα πξνζθέξεη,δειαδή, παξαζηάζεηο ζηελ Αζήλα, ζην εμσηεξηθφ θαη 

ηελ παξακειεκέλε επαξρία.
116

Σν δξακαηνιφγην πνπ πξνηείλεη ν ζθελνζέηεο γηα ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ ζην κέιινλ, επηθεληξψλεηαη ζε «έξγα 

πνπ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ζηνλ αγξφηε θαη λα ηνλ εμπςψζνπλ»,
117

δειαδή αξραία 

ηξαγσδία, Αξηζηνθάλε, πνηεηηθφ ζέαηξν θαηζχγρξνλνπο έιιελεο ζπγγξαθείο, ελψ δε 

δηζηάδεη λα πξνηείλεη θαη ηξεηο ζπνπδαίνπο δξακαηνπξγνχο ηεο επξσπατθήο 

παξάδνζεο, ηνλ αίμπεξ, ηνλ Λφξθα θαη ηνλ Μπξερη. 

Ο Κνπλ δελ παξαιείπεη λα αλαθεξζεί ζηηο δπζθνιίεο ηεο πεξηνδείαο, πνπ 

πεγάδνπλ απφ ην γεγνλφο φηη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ρσξηψλ πνπ πξφθεηηαη 

λα  επηζθεθηεί ν ζίαζνο, δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο
118

, πξνηίζεηαη, 

σζηφζν, λα ζπλερίζεη ην δχζθνιν έξγν αλαγγέιινληαο, κάιηζηα, πελήληα 

παξαζηάζεηο ζε κεγάια επαξρηαθά θέληξα γηα ηνλ επφκελν ρξφλν, ελψ πξνηείλεη λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ιατθφ «Άξκα Θέζπηδνο» πνπ ζα πεξηνδεχεη ζε φιεο ηηο θσκνπφιεηο 

θαη ρσξηά ηεο Διιάδαο, απφ ηελ Πεινπφλλεζν έσο ηε Θξάθε.
119

 Οκφθσλα θαη νη δχν 

πιεπξέο απηνχ ηνπ κεγαιεπήβνινπ εγρεηξήκαηνο, ηνλίδνπλ πσο ε πεξηνδεία ην 
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 Γηψξγνο Πειηρφο, «Καιφ Θέαηξν γηα ηελ χπαηζξν», εθ.  Σα Νέα, 25/8/1964, αξ.θ. 5883,ζ. 2. 
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Αλππφγξαθν, «Ζ Αγξνηηθή Σξάπεδα πξνζθέξεη θαιφ ζέαηξν ζην ρσξηφ»,πεξ. Θέαηξν, επηέκβξεο 

– Οθηψβξεο 1964, ρξφλνο Γ΄, ηεχρνο 17,ζ.81. 
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Φαλαξηψηεο,«Θέαηξν Πνηφηεηνο ζηνλ αγξφηε»,φ.π. 

117
Ό.π. 

118
 Απφ ηελ πιεπξά ηεο Α.Σ.Δ. ππήξρε ε πξφζεζε, αλ ην εγρείξεκα επηηχρεη, λα επαλαιάβεη ηελ 
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 Φπξξάθεο, «Ζ κνξθσηηθή εμφξκεζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο»,φ.π. 
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θζηλφπσξν ηνπ ’64 ζα απνηειέζεη πείξακα, θαη αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

θνηλνχ θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ ζα ζπιιέμεη ην Θέαηξν Σέρλεο, ζα δξνκνινγεζεί κηα 

δεχηεξε εμφξκεζε ηελ άλνημε ηνπ ’65. Ο Κνπλ κάιηζηα δειψλεη πσο ην Θέαηξν 

Σέρλεο, αθνχ νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν παξαζηάζεσλ πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ζε 

Αζήλα θαη εμσηεξηθφ πξνηίζεηαη λα πεξηνδεχζεη μαλά ην Μάξηην ηνπ 1965 σο 

«Αγξνηηθφ Θέαηξν Σέρλεο».
120

 

Ζ Βαβπισλία πεξηνδεχεη κε ην ζίαζν ηνπ Κνπλ απφ ηηο 22 έσο 30 επηεκβξίνπ 

ζεελληά θεθαινρψξηα ηεο Μαθεδνλίαο, μεθηλψληαο απφ ηα Γηαλληηζά
121

, ελψ 

αθνινχζεζαλ παξαζηάζεηο ζηα θχδξα, ζηελ Αξηβαία, ζην Ακχληαηνλ, ζηελ 

Πηνιεκαΐδα, ζηα ηάηηζηα, ζηε Νεάπνιε, ζηελ Αιεμάλδξεηα (ή Γηδά) θαη 

ζηεΜειίθε.
122

 Σν έξγν ηνπ Βπδαληίνπ παξνπζηάζηεθε φπσο αθξηβψο είρε αλέβεη ζην 

ζέαηξν Πνξεία, σζηφζν πξαγκαηνπνηνχληαη δχν αιιαγέο ζηε δηαλνκή, κε ηνλ Κψζηα 

Αξηζηφπνπιν λα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ Ξελνδφρνπ θαη ηνλ Αζελφδσξν Πξνχζαιε 

ην ξφιν ηνπ Δπηαλήζηνπ Αζηπλφκνπ.
123

Ζ παξάζηαζε, πνπ πξνζθεξφηαλ δσξεάλ ζην 

θνηλφ ηεο επαξρίαο, ζπλνδεπφηαλ απφ δηαιέμεηο ησλ Κακπαλέιιε θαη Πισξίηε, 

θαηάηελ πξψηε θαη δεχηεξε εβδνκάδα αληίζηνηρα, κε ζέκα ηα έξγα ησλ Διιήλσλ 

πνηεηψλ
124

,απαγγειίεο πνηεκάησλ θαη απηνζρεδηαζκνχο.
125

 

Ο Ηάθσβνο Κακπαλέιιεο, πνπ ζπλφδεπζε ην ζίαζν ηελ πξψηε εβδνκάδα ηεο 

πεξηνδείαο ηνπ, δηαζψδεη ην θιίκα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ εζνπνηψλ πξηλ αλέβνπλ ζηε 

ζθελή ζε έλα πεξηβφιη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σν φλνκα ηνπ ρσξηνχ ζην νπνίν 

δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθεη ν ζπγγξαθέαο δελ αλαθέξεηαη, 

εληνχηνηο καξηπξεί ηελ έιιεηςε ζεαηξηθήο ζθελήο θαη παξαζθελίσλ, θαζψο νη 

εζνπνηνί επξφθεηην λα παίμνπλ ηελ παξάζηαζε ζε έλα είδνο θηλεκαηνγξάθνπ πνπ 
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δηέζεηε ε πεξηνρή, απερψληαο ηηοδειψζεηο ηνπ Κνπλ πεξί έιιεηςεο παξαζηαηηθψλ 

ρψξσλ. Γξάθεη ν Κακπαλέιιεο:  

Ο ζίαζνο πάεη λα εηνηκαζηεί ζηγά ζηγά. Ο «θηλεκαηνγξάθνο» 

δελ είλαη ζέαηξν θη’ έηζη δελ έρεη θακαξίληα, άζε πνπ θη’ αλ ήηαλ 

ζέαηξν κπνξεί θαη πάιη λα κελ είρε. Οη εζνπνηνί φκσο κπνξνχλ κηα 

ραξά λα εηνηκαζηνχλ θαη λα ληπζνχλ ζηνλ θεπνπεξίβνιν πνπ είλαη 

πίζσ απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Δθεί είλαη θαη ην ζπίηη ηνπ ηδηνθηήηε θη’ 

έηζη κπνξνχλ λα επθνιπλζνχλ γηα φ,ηη ζέινπλ. Βγάδνπλ θαξέθιεο ζην 

πεξβφιη, ζηεξίδνπλ έλα δπν ηάβιεο ζε θαζφληα γηα λ’ αθνπκπήζνπλ 

θνπηηά κε ηα καθηγηάδ. Κξεκάλε ηα θαζξεθηάθηα ηνπο ζηνπο θνξκνχο 

ησλ δέληξσλ. Σξαβάλε λεξφ κε ηε ζίρια γηα ην μχξηζκα. [..] Αλνίγνπλε 

ηα κπανχια θαη θαζέλαο παίξλεη ηε ζηνιή ηνπ… ν Λνγηψηαηνο, ν 

Αλαηνιίηεο, ν Ληάπεο, ν Κξεηηθφο, ν Μσξαΐηεο, ν Αζηπλφκνο απ’ ην 

Σδάληε, ν Υηψηεο, ν Κχπξηνο…Κξεκνχλ ηα πνιχρξσκα ξνχρα ηεο 

παξάζηαζεο ζηηο κειηέο θαη ζηηο ξνδαθηληέο, ηα ηεδάξνπλ γηα λα 

ζηξψζνπλ.
126

 

 

Σν θνηλφ πνπ απαξηίδεηαη απφ αλζξψπνπο φισλ ησλ ειηθηψλ θαηαθηάλεη κε ηξαθηέξ 

θαη ξπκνχιθεο,. Παηδηά, γπλαίθεο, ειηθησκέλνη, άλζξσπνη απνθακσκέλνη απφ ηηο 

αγξνηηθέο εξγαζίεο, ζχζζσκνη φινη ζπεχδνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε Βαβπισλία, 

αληαπνθξίλνληαη ζην θάιεζκα ηεο παξάζηαζεο ζαλ λα πξφθεηηαη γηα θάπνην 

θνζκντζηνξηθφ γεγνλφο. 
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Δπηζηξέθνληαο ζηελ Αζήλα, ν Κακπαλέιιεο ζην άξζξν ηνπκε ηίηιν «Μέγηζηνλ 

Μάζεκα», πνπ δεκνζηεχεηαη ζην πεξηνδηθφ Θέαηξν ηνπ Κψζηα Νίηζνπ
127

, παξαζέηεη 

κηα δηαθσηηζηηθή ζπδήηεζε πνπ είρε κε ζεαηή ηεο Βαβπισλίαο, ν νπνίνο 

παξαθνινχζεζε ηελ παξάζηαζε ζην ρσξηφ Γηδά (Αιεμάλδξεηα). Ο ζεαηήο, δάζθαινο 

ηνπ ρσξηνχ, εμέθξαζε ζην ζπγγξαθέα ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ γηα ηελ παξάζηαζε πνπ 

πξνζέθεξε ην Θέαηξν Σέρλεο, θαζψο ζηελ επαξρία ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα 

ππνηηκάηαη θαη παξαγθσλίδεηαη, σζηφζνην ζέαηξν κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

ζηελ πλεπκαηηθή αθχπληζε ησλ αγξνηψλ. ην ρσξηφ Γηδά, κεηά ηελ παξάζηαζε, -ε 

νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Κακπαλέιιε πξνζέθεξε ηελ χςηζηε ζπγθίλεζε ζηνλ Κνπλ, 

κηαο θαη θαηφξζσζε λα πξνσζήζεη κηα παξάζηαζε ιατθή, ξσκέηθε ζε έλα λέν θνηλφ- , 

νη ρσξηαλνί γηα πνιιέο κέξεο καδεχνληαλ ηα βξάδηα ζην θαθελείν, ζπδεηνχζαλ ηε 

θπζηθφηεηα ησλ εζνπνηψλ θαη δεηνχζαλ απφ ην δάζθαιν ηνπ ρσξηνχ λα ηνπο κηιήζεη 

γηα ην έξγν, γηα ην ζέαηξν, γηα ηα ζθεληθά θ.ν.θ. Αλαινγηδφκελνο ν Κακπαλέιιεο 
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 Ηάθσβνο Κακπαλέιιεο,«Μέγηζηνλ Μάζεκα»,πεξ. Θέαηξν, επηέκβξεο – Οθηψβξεο 1964, ρξφλνο  

Γ΄, ηεχρνο 17,ζ.81-82.  

Δηθόλα 14: ηηγκηφηππν απφ ηελ παξάζηαζε ηεο Βαβπισλίαο ζην ρσξηφ Γηδά  (Αιεμάλδξεηα). Δπί 

ζθελήο παξνπζηάδεηαη ην γιέληη ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ ζηε Λνθάληα ηνπ Μπαζηηά , ελψ ζην 

θνηλφ δηαθξίλνληαη παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο. 

Πεγή: πεξ. Θέαηξν,επηέκβξεο- Οθηψβξεο 1964, ρξφλνο Γ’, ηεχρνο  17, ζ.81. 
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ηφζν ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία βιέπνληαο θάζε βξάδπ ηνπο επαξρηψηεο λα 

ζπξξένπλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην έξγν, φζν θαη ηε καξηπξία ηνπ ζεαηή, 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο «ε παξάζηαζε ηεο Βαβπισλίαο ζηνπο αγξφηεο 

δηέξξεμε ηα φξηα ηεο ςπραγσγηθήο απνζηνιήο θαη έγηλε έλα εθπνιηηηζηηθφ γεγνλφο.» 

Ο Πισξίηεο, ζπλνδφο ηνπ ζηάζνπ θαηά ηε δεχηεξε εβδνκάδα ηεο πεξηνδείαο, 

ζε νκηιία πνπ εθθσλεί ζηηο 2/11/1964 ζηε ζεηξά δηαιέμεσλ ηεο Διιελνακεξηθάληθεο 

Έλσζεο κε ζέκα: «Σν Θέαηξν Σέρλεο θαη ε ζπκβνιή ηνπ»
128

, δελ μερλά λα αλαθεξζεί 

ζηελ ηνπξλέ ηνπ ζηάζνπ ζηε Μαθεδνλία, γηα ηελ νπνία, κάιηζηα, ζεκεηψλεη πσο ήηαλ 

κηα απφ ηηο σξαηφηεξεο εκπεηξίεο γηα ηνλ Κνπλ, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηνλ ηζρπξηζκφ 

ηνπ Κακπαλέιιε. Αμηνινγψληαο ην εγρείξεκα ηεο ζχκπξαμεο Α.Σ.Δ θαη Θεάηξνπ 

Σέρλεο, ζεσξεί πσο ν ζθνπφο επεηεχρζε, θαζψο ν Κνπλ «θαηφξζσζε λα δψζεη θαιφ 

θαη ζσζηφ ζέαηξν ζε πιεζπζκνχο πνπ ηξέθνληαη σο ηψξα κε ηα ζθχβαια ηνπ 

ειιεληθνχ θαη ηνπξθηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηηο βαξβαξφηεηεο ηεο ρπδαίαο θάξζαο 

θαη ηνπ απνβιαθσηηθνχ κεινδξάκαηνο». Όζν γηα ηελ ίδηα ηελ παξάζηαζε ηεο 

Βαβπισλίαο,ηνλίδεη πσο ραξαθηεξίζηεθε απφ θέθη, γλεζηφηεηα, αξηηφηεηα θαη γφληκε 

ζάηηξα, επηθξνηψληαο ην Θέαηξν Σέρλεο πνπ έθεξε εηο πέξαο «κηα επγεληθή, αθξηβή, 

πςειή απνζηνιή ζε έλαλ ηφπν πνπ πάζρεη απφ έιιεηςε αηζζεηηθήο παηδείαο». 

ηνλ αληίπνδα φζσλ βίσζαλ θαη θαηέγξαςαλ νη Κακπαλέιιεο θαη Πισξίηεο, 

βξίζθεηαη ε θξηηηθή, πνπ άζθεζαλ ζην ζπλνιηθφ εγρείξεκα ηεο πεξηνδείαο νη ελ 

Αζήλαηο ζρνιηαζηέο. ην πεξηνδηθφ Θέαηξν δεκνζηεχεηαη αλππφγξαθν άξζξν
129

 πνπ 

εθθξάδεη ελδνηαζκνχο ζρεηηθά κε ην εγρείξεκα ηεο Α.Σ.Δ. λα επηρνξεγήζεη ην 

Θέαηξν Σέρλεο γηα ην ζθνπφ απηφ, ζεσξψληαο πσο ίζσο «λα κελ ήηαλ ν πην 

θαηάιιεινο ζεαηξηθφο νξγαληζκφο» γηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο αγξφηεο. Καηεγνξίεο 

επηξξίπηνληαηζηνπο ζπληειεζηέο ηεο πεξηνδείαο ιφγσ έιιεηςεο επαξθνχο κειέηεοθαη 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κεγαιεπήβνινπζρεδίνπ ηνπο. Σν άξζξν 

πξνηείλεη λα επαλεμεηαζηεί ην δήηεκα ηνπ δξακαηνινγίνπ, ην νπνίν νθείιεη λα είλαη 

«γλήζην θαη αιεζηλφ»,αιιά θαη ηνπ ζηάζνπ πνπ ζα απνζηαιεί ηελ επφκελε θνξά ζηελ 

επαξρία, ηνλίδνληαο πσο «ρξεηάδνληαη εκπλεπζκέλνη ζεαηξηθνί ηεξαπφζηνινη, 
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Μάξηνο Πισξίηεο, «Γεθάρξνλα ηνπ Κπθιηθνχ Θεάηξνπ Σέρλεο ηνπ Κ. Κνπλ»,πεξ.Θέαηξν, 

Ννέκβξεο- Γεθέκβξεο 1964, ρξφλνο Γ΄, ηεχρνο 18, ζ. 83-85. 
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Αλππφγξαθν, «Ζ Αγξνηηθή πξνζθέξεη θαιφ ζέαηξν ζην ρσξηφ», πεξ. Θέαηξν,επηέκβξεο- 

Οθηψβξεο 1964, φ.π., ζ.81. 
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παζηαζκέλνη, λα πξνζειπηίζνπλ λέν θνηλφ», θξίλνληαο σζηφζν ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο 

Αγξνηηθνχ Θεάηξνπ γφληκε θαη άμηα ζεζκνζέηεζεο.  

ην επφκελν ηεχρνο ηνπ ίδηνπ πεξηνδηθνχ αλαδεκνζηεχεηαη ξεπνξηάδ, πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε δεκνζηνγξάθνο ηνπ πεξηνδηθνχ Σαρπδξόκνο, Αγγειηθή Γακίγνπ, ε 

νπνία, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηνδείαο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, κεηέβε 

ζηα ρσξηά πνπ επηζθέθζεθε ν ζίαζνο θαη ζπλέιεμε ηηο εληππψζεηο ησλ ζεαηψλ απφ 

ηελ παξάζηαζε ηεο Βαβπισλίαο. Σν άξζξν ηεο κε ηίηιν «Υεηξνθξνηήκαηα ρσξίο 

θαηαλφεζε»
130

 πεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθά κεγάιε πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ ζηηο 

παξαζηάζεηο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζηα δηάθνξα ρσξηά, ππνγξακκίδνληαο πσο 

«μεζεθψζεθε φιε ε παξακεζφξηνο δψλε ηεο Μαθεδνλίαο, νη λένη αγξφηεο πήγαλ λα 

δνπλ ηελ παξάζηαζε   κε ηξαθηέξ, κε δψα, κε πιαηθφξκεο, κε αζηηθά ιεσθνξεία, κε 

ηα πφδηα […] γηαηί είραλ αθνχζεη πσο ν ζίαζνο ήηαλ θαιφο, δηεπζπληήο ηνπ ζηάζνπ 

ήηαλ έλαο κεγάινο δάζθαινο θαη ην έξγν ήηαλ θιαζηθφ θαη ειιεληθφ», εληνχηνηο καο 

κεηαθέξεη κηα πξαγκαηηθή βαβπισλία κεηαμχ θνηλνχ θαη ππνθξηηψλ. πγθεθξηκέλα ε 

αξζξνγξάθνο παξαζέηεη καξηπξίεο ζεαηψλ πνπ δειψλνπλ πσο ρεηξνθξφηεζαλ κελ 

ηελ παξάζηαζε, γέιαζαλ,αιιά δελ θαηάιαβαλ θαη πνιιά απφ ην έξγν. Αξθεηνί 

αγξφηεο εθθξάδνπλ ζηε δεκνζηνγξάθν ηελ αλάγθε λα παξαθνινπζήζνπλ έλα έξγν 

πνπ ζα απεπζχλεηαη ζηνπο ίδηνπο, ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, έλα έξγν 

ζχγρξνλν πνπ «λα κηιά γηα ηε δσή ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο θαη λα δηδάζθεη». 

Μεγάιε κεξίδα ηνπ θνηλνχ, αθνχγνληαο ηνλ ηίηιν «Βαβπισλία», ζεψξεζε πσο 

πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ ζα είρε σο ζέκα ηνπ ηε δσή ησλ αγξνηψλ ηεο 

Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη κηινχλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο κηαο θαη «ν ηφπνο 

είλαη ζσζηή Βαβπισλία». Αλη’ απηνχ, απνγνεηεχηεθαλ φηαλ ηνπο παξνπζηάζηεθε επί 

ζθελήο έλα έξγν ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ην νπνίν θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ κφλν 

νη ζεαηέο πνπ είραλ ιάβεη γπκλαζηαθή παηδεία, αλ θαη ν ζίαζνο θαηέβαιε θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα λα ηνπο ςπραγσγήζεη, απνδίδνληαο κε επηηπρία ηηο δηάθνξεο δηαιέθηνπο. 

Ζ δεκνζηνγξάθνο, εξρφκελε ζε επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο επαξρίαο 

δηαπίζησζε ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο αγξνηηθήο δσήο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κνλνηνλία,ζθιεξή εξγαζία,θηψρεηα θαη ην καξαζκφ πνπ πξνθαιεί ε αζηπθηιία. 
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 Σν άξζξν πξσηνδεκνζηεχεηαη ζην πεξηνδηθφ Σαρπδξόκνο  ζηηο  5/12/1964, θαη αλαδεκνζηεχεηαη ζην 

πεξηνδηθφ Θέαηξν. Βι. ΑγγειηθήΓακίγνπ, «Υεηξνθξνηήκαηα ρσξίο θαηαλφεζε»,πεξ. Θέαηξν, 

Ννέκβξεο- Γεθέκβξεο 1964, φ.π., ζ. 76-80. 
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Παξαηήξεζε, επνκέλσο, πσο ε Α.Σ.Δ. θαη ην Θέαηξν Σέρλεο, αλ θαη είραλ θαιέο 

πξνζέζεηο, απέηπραλ λα εθπιεξψζνπλ ην ζθνπφ ηνπο, γηαηί δελ έιαβαλ ππφςε ηνπο 

νχηε ην πλεπκαηηθφ επίπεδν, νχηε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν 

απεπζχλνληαλ. αθψο ην έξγν ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ θαιχηεξν απφ ηα ακθηβφινπ 

πνηφηεηαο ζεάκαηα πνπ παξνπζίαδαλ θαηά θαηξνχο ηα κπνπινχθηα ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, σζηφζν γηα πνιινχο ζεαηέο θάλεθε λα είλαη κηα παξάζηαζε 

πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Δκπφδην αθφκα ζηάζεθε θαη ε έιιεηςε ζεαηξηθψλ 

ζθελψλ ζηα ρσξηά πνπ επηζθέθηεθε ν ζίαζνο, κηαο θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρψξνο ησλ 

κηθξψλ αηζνπζψλ θαη ησλ δηάθνξσλ θηλεκαηνγξάθσλ, αιιά θαη ην έιιεηκκα ζηηο 

δσξεάλ πξνζθιήζεηο πνπ έιαβε κηθξφ πιήζνο ησλ αγξνηψλ, ζπληέιεζαλ ψζηε πνιινί 

επαξρηψηεο λα κελ θαηνξζψζνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ παξάζηαζε, πνπ 

πξνζθεξφηαλ γηα κηα κφλν λχρηα ζηνλ ηφπν ηνπο. 

Αληηκεησπίδνληαο κάιινλ κε δπζπηζηία ηελ πεξηνδεία ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, ε 

Γακίγνπ επηζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη ηεο επαξρίαο δελ έρνπλ αλάγθε κφλν απφ 

ςπραγσγία, αιιά θαη απφ εθπαίδεπζε θαη ην ζέαηξν, κε ην θαηάιιειν δξακαηνιφγην, 

κπνξεί λα θαηνξζψζεη λα ηνπο δηδάμεη φζα δελ θαηάθεξαλ λα δηδαρηνχλ απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. Πξνηείλεη, ινηπφλ, λα γίλεη ζεζκφο ην Αγξνηηθφ Θέαηξν, αιιά λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο πεξηνδείεο πεξηζζφηεξνη ζίαζνη, ή λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζίαζνο 

κφλν γη’ απηφ ην ζθνπφ
131

, ν νπνίνο ζα δηακέλεη πεξηζζφηεξεο κέξεο ζε θάζε ρσξηφ 

πξνζθέξνληαο πάλσ απφ κία παξαζηάζεηο. Σν δξακαηνιφγην ησλ πεξηνδεηψλ ζα 

πξέπεη λα αθνξά έξγα πνπ έρνπλ θάπνην δίδαγκα θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ςπρηζκφ 

θαη ην πλεπκαηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ, ελψ νη παξαζηάζεηο λα δίλνληαη 

απνθιεηζηηθά θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, φηαλ νη ζεαηέο δελ απαζρνινχληαη κε 

γεσξγηθέο εξγαζίεο. 
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Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1975, ν ηφηε Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ 

Κσλζηαληίλνο Σξππάλεο αλαθνηλψλεη ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ «Άξκαηνο Θέζπηδνο», ελφο ζηάζνπ ππφ ηε 

ζθελνζεηηθή επίβιεςε ηνπ Γηψξγνπ Θενδνζηάδε, πνπ ζα αλαιάβεη λα θέξεη ζε επαθή κε ην ζέαηξν 

αθξηηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ο λενζχζηαηνο ζίαζνο πξαγκαηνπνηεί θαινθαηξηλή πεξηνδεία έληεθα 

ρξφληα κεηά ηελ εμφξκεζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζηελ επαξρία, ζε λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη  

λνκνχο ηεο Θξάθεο παξνπζηάδνληαο ηε Βαβπισλία θαη ην Μειηεκάθη ηνπ Παληειή Υφξλ. Οη 

παξαζηάζεηο πξνζθέξνληαη ζην θνηλφ άιινηε δσξεάλ θαη άιινηε κε ζπκβνιηθφ εηζηηήξην, ελψ ηα 

έζνδα πεξηέξρνληαη ζην ειιεληθφ θξάηνο. Σν θφζηνο ηεο πεξηνδείαο θαιχπηεηαη απφ θξαηηθφ θνλδχιην 

χςνπο 10.000.000 δξαρκψλ. Βι.  Αλππφγξαθν, «Παξαζηάζεηο ζηηο αθξηηηθέο πεξηνρέο -Σνλ Αχγνπζην 

μεθηλά ην ‶Άξκα Θέζπηδνο″», εθ. Σα Νέα, 24/ 6/ 1975, αξ. θ. 9176, ζ. 2. 
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πλεμεηάδνληαο απφ ηε κία ηηο εηδπιιηαθέο ζθελέο πνπ πεξηγξάθνπλ νη Κακπαλέιιεο 

θαη Πισξίηεο θαη απφ ηελ άιιε ηελ θάπσο ςπρξή ζηάζε ηνπ αζελατθνχ Σχπνπ, αιιά 

θαη ην ξεπνξηάδ ηεοΓακίγνπ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε παξάζηαζε πνπ 

ζηελ Αζήλα ραξαθηεξίζηεθε «ιατθφ παλεγχξη», φηαλ παίρηεθε κπξνζηά ζε 

πξαγκαηηθά ιατθνχο αλζξψπνπο θάλεθε δηαλννπκελίζηηθε θαη ην έξγν ηνπ Βπδαληίνπ 

έγηλε δπζλφεην. Ζ αζξφα πξνζέιεπζεζεαηψλ, ζαθψο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ηεθκήξην επηηπρίαο, θαζψο ε κηα θαη κνλαδηθή παξάζηαζε ζε θάζε ρσξηφ, επξφθεηην 

γηα ζπνπδαίν γεγνλφο πνπ ηάξαδε ηα λεξά ηεο κνλφηνλεο αγξνηηθήο δσήο. Ίζσο αλ ζε 

θάζε ρσξηφ δηλφληνπζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία παξαζηάζεηο λα είρακε κηα 

αζθαιέζηεξε έλδεημε γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ, κηαο θαηηφζν νη καξηπξίεο ηνπ 

Κακπαλέιιε φζν θαη ε θξίζε ηνπ Πισξίηε είλαη αξθεηά πξνζσπηθέο, βαζηά 

ππνθεηκεληθέο, ελψ ην ξεπνξηάδ ηεο Γακίγνπ εθπέκπεη ηελ αίζζεζε ηεο κνλνκέξεηαο, 

αθνχ ζε ηφζεο παξαγξάθνπο δελ αθηέξσζε νχηε κηα γξακκή ζηε γλψκε θάπνηνπ 

ζεαηή πνπ έκεηλε επραξηζηεκέλνο απφ ηελ παξάζηαζε. ίγνπξα, φηαλ ν Κνπλ 

πξνεηνίκαδε ηε Βαβπισλία, είρε ζην λνπ ηνπ ην θνηλφ ηεο Αζήλαο, πνπ ήζειε λα δεη 

έλα επράξηζην έξγν, λα γειάζεη πίλνληαο ην αλαςπθηηθφ ηνπ θαη λα θχγεη 

επραξηζηεκέλν απφ ην ζέαηξν. Σν έξγν ηνπ Βπδαληίνπαμηνινγείηαη αιιηψο ζηα κάηηα 

ελφο Αζελαίνπ, πνπ δεη καθξηά απφ ηελ επαξρία θαη αλαγλσξίδεη κηα εμσηηθή ράξε 

ζην θνιθιφξ ζηνηρείν, θαη δηαθνξεηηθά ζηα κάηηα ελφο αγξφηε πνπ δεη κέζα ζηηο 

παξαδφζεηο ησλ θιεηζηψλ θνηλσληψλ ηεο ππαίζξνπ, πηζαλφηαηα δελ έρεη δεη πνηέ ηνπ 

θαιφ ζέαηξν, ηξέθεη κεγάιεο αμηψζεηο γηα ηελ παξάζηαζε θαη ηειηθά απνγνεηεχεηαη 

φηαλ αλαγλσξίδεη ζην έξγν κηα παιαηφηεξε εθδνρή ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ίζσο, ελ ηέιεη, ε 

πεξηνδεία ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζηελ επαξρία λα κελ πξνζέθεξε ζηνπο αγξφηεο θάηη 

άιιν πέξα απφ δηαζθέδαζε, εληνχηνηο ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηνλ Κνπλ, κηαο θαη 

δνθίκαζε ηε ζθελνζεηηθή ηνπ ζχιιεςε πάλσ ζεέλα έξγν πξσηφγνλα ιατθφ κπξνζηά 

ζε έλα πξσηφγνλν θνηλφ, ηηο αληηδξάζεηο θαη ηα βηψκαηα ηνπ νπνίνπ αθνκνίσζε γηα 

λα εμειίμεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ επί ηνπ θσκσδείλ. 

Α.1.3 Οη επαλαιήυεης ηες περηόδοσ 1964-65 

Ζ Βαβπισλία, ζα επηζηξέςεη ζην Θέαηξν Σέρλεο ζηε ζθελή ηνπ Κπθιηθνχ Θεάηξνπ 

απφ ηηο 22/12/1964 έσο 4/1/1965. Σελ πεξίνδν εθείλε ν Κνπλ γηνξηάδεη ηα 10 ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κπθιηθνχ Θεάηξνπ παξνπζηάδνληαοέλαλ θχθιν ειιεληθψλ έξγσλ, ην 

Παλεγύξη ηνπ Κεραΐδε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1964, ηελ Αγγέια ηνπεβαζηίθνγινπηνλ 

Ννέκβξην ηεο ίδηα ρξνληάο θαη δχν κνλφπξαθηα ηεο Αλαγλσζηάθε ππφ ην γεληθφ 
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ηίηιν Πόιεηνλ Μάην ηνπ 1965. Αλ θαη ν Κνπλ θαηά ηε δεθαεηία 1954 -1964, δέρηεθε 

ζζελαξή θξηηηθή γηα ηελ έιιεηςε ειιεληθψλ έξγσλ απφ ην δξακαηνιφγην ηνπ 

Θεάηξνπ Σέρλεο
132

, εληνχηνηο νη παξαζηάζεηο ησλ έξγσλ ησλ Κεραΐδεθαη 

εβαζηίθνγινπ δελ πξνζειθχνπλ κεγάιε κεξίδα ηνπ θνηλνχ, κε απνηέιεζκα ν ζίαζνο 

λα ζεκεηψλεη δεκηά χςνπο 120.000 δξαρκψλ.
133

 ε άκεζε αλάγθε γηα κηα ζίγνπξε 

εηζπξαθηηθή επηηπρία, ν Κνπλ επηζηξαηεχεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ θνηλνχ Βαβπισλία. 

Σν έξγν αλεβαίλεη κε ηελ ίδηα ζθελνγξαθηθή θαη κνπζηθή επέλδπζε, σζηφζν ν 

ζθελνζέηεο δηαρσξίδεη ην γξακκαηέα ηεο Αζηπλνκίαο, σο θνξπθαίν ηνπ ρνξνχ ησλ 

ζηξαηησηψλ. Γηα ηελ παξάζηαζε ηππψλεηαη πξφγξακκα, ηαπηφζεκν κε εθείλν ηεο 

ζεξηλήο πεξηφδνπφπνπ ζεκεηψλεηαη ε δηαλνκή, ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη θαη λένη 

εζνπνηνί, πνπ αληηθαζηζηνχλ θάπνηνπο απφ ηνπο παιηνχο.
134

 

Ο Κακπαλέιιεοδεκνζηεχεη έλα επζπκνγξάθεκα ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία
135

, 

κε αθνξκή ηηο παξαζηάζεηο ηεο «ζπαξηαξηζηήο θαη ειιεληθφηαηεο» Βαβπισλίαοπνπ 

δίλνληαη ηελ πεξίνδν εθείλε απφ ην Θέαηξν Σέρλεο. Ο ζπγγξαθέαο πιάζεη κέζα ζ’ 

φλεηξν έλα αιινπξφζαιιν ζελάξην, ζαηηξίδνληαο πνιηηηθά πξφζσπα ηεο επνρήο. 

«Δπ’επθαηξία ησλ ενξηψλ αη ζπλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο κεηαθέξνληαη ζην Θέαηξν 

Σέρλεο κε ζέκα πξνο ζπδήηεζε: Ζ Βαβπισλία θαη ε Αηψληα Διιάο.» ην 

ρηνπκνξηζηηθφ φλεηξν ηνπ Κακπαλέιιε, ν Κνπλ ζθελνζεηεί έιιελεο πνιηηηθνχο ηεο 

επηθαηξφηεηαο ζηνπο δηάθνξνπο ξφινπο ηνπ έξγνπ
136

, ελψ κε ηε ιήμε ηεο 
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Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη απφ ηηο 50 παξαζηάζεηο πνπ αλεβαίλνπλ ζην Κπθιηθφ Θέαηξν ζηα 10 

ρξφληα  ιεηηνπξγίαο ηνπ, κφλν 4 αθνξνχλ ειιεληθά έξγα. 

133
Πισξίηεο, «Γεθάρξνλα ηνπ Κπθιηθνχ Θεάηξνπ Σέρλεο»,φ.π.,ζ.83. 

134
 Ζ δηαλνκή ηεο παξάζηαζεο είλαη ε εμήο: Αλαηνιίηεο : Γηψξγνο Λαδάλεο, Ξελνδφρνο: Κψζηαο 

Αξηζηφπνπινο, Πεινπνλλήζηνο: Νίθνο Κνχξνο, Υίνο: ΘχκηνοΚαξαθαηζάλεο, Κξεο: ηέιηνο 

Καπθαξίδεο, Αιβαλφο: πχξνο Καινγήξνπ, Κχπξηνο: Υξήζηνο Σζάγθαο, Λνγηψηαηνο: Νίθνο 

Υαξαιάκπνπο, Αζηπλφκνο Δπηαλήζηνο: Αζελφδσξνο Πξνχζαιεο, Γξακκαηεχο ηεο Αζηπλνκίαο: 

Κψζηαο ηπιηάξεο, ηξαηηψηαη ηεο Αζηπλνκίαο: Νεθηάξηνο Βνπηέξεο, Κψζηαο Καηζαξίδεο, 

Υαξαιάκπεο Σηκνζένπ, Νίθνο Μπνπζδνχθνο, Ζιίαο Λνγνζέηεο, Παξαγηφο: Αληψλεο Αληχπαο, Παηδί: 

Γηαλλάθεο (sic) Σξηθχιιεο.Βι. Θεαηξηθφ πξφγξακκα Βαβπισλίαο, Θέαηξν Σέρλεο, Υεηκεξηλή 

πεξίνδνο 1964-65, Αξρείν Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ ηνπ Δ.Λ.Η.Α., θσδ. ηεθκεξίνπ: THP.7.04. 

135
Ηάθσβνο Κακπαλέιιεο, «Βαβπισλία», εθ.  Διεπζεξία, 23/12/1964, αξ. θ. 6223,ζ.4. 

136
Αλαηνιίηεο: Παζαιίδεο, Μσξαΐηεο: Μαληαδάθεο, Λνγηψηαηνο: Καλειιφπνπινο, Υηψηεο: Πηπηλέιεο, 

Λνθαληηέξεο: Σζάηζνο, Κξεηηθφο: Μ. Θενδσξάθεο, Αξβαλίηεο: Αβέξσθ, Δπηαλήζηνο Αζηπλφκνο: 

Πνηακηάλνο, Κχπξηνο: Κππξηαλφο. 
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παξάζηαζεο ν πξσζππνπξγφο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ έξρεηαη γηα λα ζπγραξεί 

απηνπξνζψπσο ην ζθελνζέηε. Δληέρλσο, ν θαιφο θίινο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Κνπλ, 

δηαθεκίδεη ηελ παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, κηα κέξα κεηά ηελ πξεκηέξα, 

εμάπηνληαο ηε θαληαζία θαη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ θνηλνχ.  Πηζαλφηαηα ε δηαθήκηζε 

απηή βνήζεζε ηε Βαβπισλία λα ζεκεηψζεη πεξηζζφηεξεο εηζπξάμεηο ζηα ηακεία ηνπ 

ζηάζνπ, κηαο θαη νη παξαζηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαηηψξα ζηελ θαξδηά ηνπ ρεηκψλα, 

ζε έλα ζέαηξν πεξηνξηζκέλσλ ζέζεσλ, γεγνλφο πνπ εγθπκνλνχζε ηνλ θίλδπλν, παξά 

ηελ θαινθαηξηλή δεκνθηιία ηεο παξάζηαζεο, λα κελ ππάξρεη πξνζέιεπζε θνηλνχ. Οη 

δχν εβδνκάδεο ζπλερφκελσλ παξαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ, καο σζνχλ λα πηζηέςνπκε φηη 

επέθεξε ζην ζίαζν ηελ νηθνλνκηθή ειάθξπλζε πνπ πξνζδνθνχζε. 

Σειεπηαίνο ζηαζκφο γηα ηε Βαβπισλίαθαηά ηε ζεαηξηθή πεξίνδν 1964-65, είλαη  ε 

Θεζζαινλίθε, θαζηεξσκέλνο ζεξηλφο πξννξηζκφο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο. Σνλ Ηνχλην 

ηνπ ’65 ν Κάξνινο Κνπλ, ηνλ νπνίν ζπλνδεχεη ζχζζσκν ην  δπλακηθφ ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο, πξνεηνηκάδεη έλα πξφγξακκα ηεζζάξσλ έξγσλ
137

 γηα λα παηρζνχλ ζηε 

ζπκπξσηεχνπζα. Ζ αξρή ζα γίλεη κε ην έξγν ηνπ Βπδαληίνπ, ην νπνίν αλεβαίλεη απφ 

ηηο 15/6 έσο ηηο 27/6/1965 ζην ζέαηξν Κήπνπ, ζην πάξθν ΥΑΝΘ ηνπ Λεπθνχ 

Πχξγνπ.
138

 Γηα αθφκα κηα θνξά ν Κνπλ αλεβάδεη ηε Βαβπισλία δηαηεξψληαο ηε 

ζθελνζεηηθή ηνπ ζχιιεςε, ηα ζθεληθά θαη θνζηνχκηα ηνπ Βαζηιείνπ (εηθφλεο 15 - 

16)θαη ηε κνπζηθή ηνπ Καβαθφπνπινπ. Οη αιιαγέο ζηε δηαλνκή είλαη κφλν δχν, κε 

ηνλ ΜελάΥξεζηίδε λα  αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ Δπηαλήζηνπ Αζηπλφκνπ θαη ηνλ 

Γηψξγν Γηαιεγκέλν λα εληάζζεηαη ζην ρνξφ ησλ ζηξαηησηψλ.  
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Δθηφο ηεο Βαβπισλίαο, ην Θέαηξν Σέρλεο παξνπζίαζε ηελ Αγγέια, ηνπ εβαζηίθνγινπ, δχν 

κνλφπξαθηα ηεο Αλαγλσζηάθε ππφ ηνλ γεληθφ ηίηιν Πόιε θαη ην έξγν Ο Μπίληεξκαλθαη νη εκπξεζηέο 

ηνπ Μαμ Φξηο. 

138
Αλππφγξαθν, «Σν Θέαηξνλ Σέρλεο»,εθ.Μαθεδνλία, 15/6/1965, αξ. θ.17513, ζ.2. 
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Ζ Θεζζαινλίθε αγαπνχζε βαζηά ηνλ Κνπλ θαη ην ζίαζφ ηνπ θαη ηνλ πεξίκελε 

θάζε θαινθαίξη λα παξνπζηάζεη ην δξακαηνιφγην ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ ζην ζέαηξν 

Κήπνπ. Σελ πξεκηέξα ηεο Βαβπισλίαο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο εθπξφζσπνη 

ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη  ινηπνί επίζεκνη
139

,ελψ ην θνηλφ ηεο πφιεο ζπλέξξεε θάζε 

βξάδπ γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ παιηφηεξε θσκσδία ηνπ λενειιεληθνχ 

δξακαηνινγίνπ. ηνλ Σχπν ηεο ζπκπξσηεχνπζαο, δεκνζηεχνληαη θσηνγξαθίεο απφ 

ηελ παξάζηαζε, πνπ ζπλνδεχνληαη κε ελζνπζηψδε ζρφιηα γηα ηηο  εμαηξεηηθέο 

εξκελείεο ησλ εζνπνηψλ.
140

 

ηελ εθεκεξίδα Μαθεδνλία, ν θξηηηθφο κε ηα αξρηθά Γ.Γ., δεκνζηεχζεη έλα 

ζχληνκν άξζξν
141

επαηλψληαο ηνλ Κνπλ, πνπ αλ θαη αλαγλσξηζκέλνο ζθελνζέηεο ηνπ 

πξσηνπνξηαθνχ ζεάηξνπ, «αλέιαβε έλα έξγν ιατθφ θαη αθειέο ησλ απαξρψλ ηνπ 

λενειιεληθνχ ζεάηξνπ»θαη αληηιακβαλφκελνο ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αξεηέο ηνπ, 

θαηφξζσζε λα «ηνλίζεη ηα πξνζφληα» ηεο Βαβπισλίαο θαη «λα παξαθάκςεη ηηο 

αδεμηφηεηέο ηεο». Ο ζπγγξαθέαο δειψλεη πσο ε παξάζηαζε ήηαλ «δηαζθεδαζηηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα» θαη πσο ην θείκελν ηνπ Βπδαληίνπ ηνλψζεθε κε ηε «δσεξφηεηα ησλ 

θηλήζεσλ»,ηηο «ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο»ησλ «θαιαίζζεησλ» ζθεληθψλ θαη 
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 Αλππφγξαθν, «Σν Θέαηξνλ Σέρλεο», εθ.Μαθεδνλία, 16/6/1965, αξ.θ. 17514,ζ.2. 

140
 Αλππφγξαθν,  «Σν Θέαηξνλ Σέρλεο», εθ. Μαθεδνλία,17/6/1965, αξ. θ. 17515,ζ.2. 
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Γ.Γ., «Θέαηξν Κήπνπ ‶Βαβπισλία″- Θίαζνο Κνπλ», εθ.  Μαθεδνλία, 17/6/1965, αξ. θ.17515, ζ.3. 

Δηθόλες 15- 16: ηηγκηφηππα απφ ηελ παξάζηαζεηεο Βαβπισλίαο ζην ζέαηξν 

Κήπνπ. Αξηζηεξά κηα ζθελή απφ ηε ζπλάληεζε ησλ ραξαθηήξσλ ζηε Λνθάληα 

θαη δεμηά ε ζθελή ηεο αλάθξηζεο ηνπ Αλαηνιίηε απφ ηνλ Δπηαλήζην Αζηπλφκν. 

Πεγή: (αξηζηεξά) εθ. Μαθεδνλία, 17/6/19655, αξ. θ. 17515,ζ.2,(δεμηά) εθ. 

Μαθεδνλία, 20/6/1965,  αξ.θ. 17518, ζ. 2. 
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θνζηνπκηψλ, κε ηελ «επράξηζηε»κνπζηθή θαη ην ρνξφ, ηε «γξαθηθφηεηα ηνπ ιφγνπ» 

θαη ηελ «παληνκίκα». Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηε δεμηνηερλία ησλ Λαδάλε θαη 

Καξαθαηζάλε, ζηνλ πξψην δηφηη κε ηηο θηλήζεηο ηνπ, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ, ην 

πιαηχ γέιην ηνπ θαη ηα «ρπκψδε» ηνχξθηθα επηθσλήκαηά ηνπ, απέδσζε ζηελ νιφηεηά 

ηνπ ην ζπκφζνθν Αλαηνιίηε, παξάην «ηερλεηφ ηεο αλαηνιίηηθεο πξνθνξάο ηνπ», θαη 

ζηνλ δεχηεξν γηαηί ήηαλ αεηθίλεηνο «ζαλ ειαηήξην» θαη εξκήλεπζε ην ξφιν ηνπ 

Υηψηε κε απζνξκεηηζκφ θαη θσκηθφηεηα. 

Α.1.4 Φεζηηβάι Αζελώλ 1967 

Ζ Βαβπισλία ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επεηζνδηαθή επηζηξνθή ζην Θέαηξν Σέρλεο ην 

θαινθαίξη ηνπ 1967 ζηα πιαίζηα ηνπ Φεζηηβάι Αζελψλ. χκθσλα κε ηε καξηπξία 

ηνπ Μφξηδνπ, ην Θέαηξν Σέρλεο βξηζθφηαλ γηα παξαζηάζεηο ζην Λνλδίλν ηνλ Μάην 

ηνπ 1967, φηαλ ε λέα επηηξνπή ησλ Φεζηηβάι, πνπ φξηζε ην θαζεζηψο ηεο 

δηθηαηνξίαο, δήηεζεηελ άκεζε επηζηξνθή ηνπ Κνπλ ζηελ Διιάδα, γηα λα ζπδεηεζεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο. ε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αζήλα, 

νη θηινρνπληηθνί, ππεχζπλνη ηνπ Φεζηηβάι Αζελψλ αλαθνηλψλνπλ ζην ζθελνζέηε 

πσο ν ζίαζφο ηνπ ζα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη, αθνχ είρε ήδε  ιάβεη έγθξηζε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, σζηφζν «νη Όξληζεο θφβνληαη».
142

 Ζ αξηζηνθαληθή 

θσκσδία ηεο Νεθεινθνθθπγίαο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζηνρνπνηείηαη γηα δεχηεξε θνξά 

απφ έλα αθφκα θαζεζηψο, πξνηνχ θιείζνπλ δέθα ρξφληα απφ ηελ πξψηε απαγφξεπζε 

ηεο παξάζηαζεο, πνπ επέβαιε ην 1959 ν ηφηε ππνπξγφο πξνεδξίαο ηεο θπβέξλεζεο 

Καξακαλιή, Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο. 

Ο Κνπλ θαίλεηαη φηη πξνζπάζεζε λα πείζεη ηε ινγνθξηζία λα ηνπ επηηξαπεί λα 

παξνπζηάζεη ζην Φεζηηβάι Αζελψλ ηνπο πνιχπαζνπο Όξληζέο ηνπ, δηεπθξηλίδνληαο 

ζηελ επηηξνπή πσο δελ έρεη θάπνην άιιν έξγν έηνηκν γηα λα αλέβεη επί ζθελήο, κηαο 

θαη νη παξαζηάζεηο μεθηλνχζαλ ζχληνκα. Αληηπξφηαζε ησλ ππεπζχλσλ ήηαλ λα 

παξαζηαζεί ε Βαβπισλία, έξγν δεκνθηιέο κε κεγάιεο εηζπξάμεηο ζηα ηακεία, γηα ην 

νπνίν ν ζίαζνο δηέζεηε ήδε  ηα ζθεληθά, ηα θνζηνχκηα θαη ηε κνπζηθή ζχλζεζε.
143

 Ο 
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Μφξηδνο, φ.π.,ζ.102. 

143
 ε άιιν ζεκείν ν Μφξηδνο αλαθέξεη πσο ν Κνπλ επέιεμε απηνβνχισο ηε Βαβπισλία. (φ.π., ζ. 3). 

Αλαινγηδφκελνη ηε βηαηφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ είλαη αζθαιέο λα ππνζέζνπκε 

πσο ν ζθελνζέηεο επέιεμε ην έξγν πνπ ηνπ ππέδεημε ε ινγνθξηζία, θνβνχκελνο αληίπνηλα ζε 

πεξίπησζε άξλεζεο. Αληίζηνηρν θφβν δε ζα επηδείμεη κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα φηαλ ην 1970 αξλείηαη 
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Κνπλ, θνβνχκελνο φηη ζα ράζεη ην Θέαηξν Σέρλεο ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε, πνπ ζα 

ηνπ παξείρε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Φεζηηβάι, θαη αγσληψληαο γηα ηνπο εζνπνηνχο ηνπ, 

πνπ ζα πεξλνχζαλ κηα δχζθνιε πεξίνδν αλεξγίαο
144

, αιιά θαη γηα ην Θέαηξφ ηνπ, πνπ 

ζα έκπαηλε, κνηξαία, ζηε «καχξε ιίζηα»
145

 ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, δέρεηαη ηελ 

πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ Φεζηηβάι θαη πξνεηνηκάδεη ην ζίαζφ ηνπ γηα ην αλέβαζκα 

ηεο Βαβπισλίαο. Ο Μφξηδνο αλαθέξεη πσο ηφζν ν ζίαζνο φζν θαη νη θίινη- 

ζαπκαζηέο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, βξήθαλ εμαηξεηηθά «θσκηθφ» ην γεγνλφο φηη ν Κνπλ 

μεθηλψληαο γηα λα παξνπζηάζεη Αξηζηνθάλε θαηέιεμε λα αλεβάδεη έλα έξγν πνπ «δε 

ζα ηνικνχζε πνηέ λα ην πξνηείλεη γηα Φεζηηβάι».
146

 

Πξάγκαηη, ν ζθελνζέηεο θάλεη κεξηθέο πξφβεο ζην έξγν, δίρσο φξεμε, 

«κνληάξεη» ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ’64 θαη ηε δηδάζθεη ζηα λέα κέιε ηνπ ζηάζνπ.Ζ 

Βαβπισλία είλαη ην έξγν πνπ ζα αλνίμεη ην 13ν Φεζηηβάι Αζελψλ
147

 ζην ππαίζξην 

ζέαηξν Παπάγνπ απφ ηηο 23 Ηνπλίνπ έσο ηηο 2 Ηνπιίνπ
148

, ελψ επαλαιακβάλεηαη ζηηο 6 

θαη 7 επηεκβξίνπ. ην πξφγξακκα πνπ εθδίδεη ην Φεζηηβάι, ζψδεηαη κηα ζχληνκε 

πεξίιεςε ηνπ έξγνπ, έλα θσηνγξαθηθφ ζηηγκηφηππν ηεο παξάζηαζεο, πξνθαλψο 

απφθάπνηα πξφβα,θαη ε λέα δηαλνκή ησλ ξφισλ.
149

Απφ ηε δηαλνκή παξαηεξνχκε λα 

                                                                                                                                                                      
λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Δπηηξνπή Κξαηηθψλ Θεαηξηθψλ Βξαβείσλ αιιά θαη ζην Φεζηηβάι Αζελψλ ηνπ 

1971. Βι. Βαζηιείνπ, «Ζ ηέρλε ζην ηέινο ηεο ηδενινγίαο»,  φ.π., ζ. 374. 

144
Ό.π. ζ.104. 

145
«Απφ ηηο 21 Απξίιε ηνπ ’67 κέρξη ηνλ Ηνχιε ηνπ ’74, ν Κνπλ είρε άγρνο θαη ζπλερή αγσλία κήπσο 

θαη καο θιείζνπλ ην ζέαηξν. Μαο είρε πξνεηδνπνηήζεη πνιιέο θνξέο λα είκαζηε έηνηκνη γηα ην 

ρεηξφηεξν. ‶Γελ πξφθεηηαη λα ππνγξάςσ θαλέλα ραξηί″ζα έιεγε, αλ ηνπ παξνπζηαδφηαλ  θάπνηνο απφ 

ηε ρνχληα θαη ηνπ δεηνχζε λα ππνγξάςεη φηη ηάζζεηαη κε ην κέξνο ηεο Δζληθήο Κπβεξλήζεσο». Βι. 

Μφξηδνο, φ.π., ζ.100. 

146
Ό.π., ζ. 102. 

147
Αλππφγξαθν, «Γξαπηφλκλεκείνλ κηαο επνρήο “Ζ Βαβπισλία”», εθ.  Δκπξόο,24/6/1967, αξ. θ. 

25,ζ.2. 

148
Αλππφγξαθν, «Δγθαηληάδεηαη απφςε ην Φεζηηβάι Αζελψλ»,εθ.Δκπξόο 17/6/1967, αξ. θ. 24, ζ.15. 

149
Αλαηνιίηεο: Γηψξγνο Λαδάλεο, Ξελνδφρνο Υίνο: Γεκήηξεο Αζηεξηάδεο, Πεινπνλλήζηνο: Γηάλλεο 

Μφξηδνο , Υίνο: ΘχκηνοΚαξαθαηζάλεο, Κξεο: ηέιηνο Καπθαξίδεο, Αιβαλφο: πχξνο Καινγήξνπ, 

Κχπξηνο: Νίθνο Υαξαιάκπνπο, Λνγηψηαηνο: Αληψλεο Καηζαξίδεο, Αζηπλφκνο Δπηαλήζηνο: Βαζίιεο 

Αλδξνλίδεο, Γξακκαηεχο Αζηπλνκίαο: Κψζηαο ηπιηάξεο,  ηξαηηψηεο Αζηπλνκίαο: Αληψλεο 

Αληχπαο, Γηάλλεο Γεγαΐηεο, Ζιίαο Λνγνζέηεο. Υξήζηνο Κειαληψλεο. Νίθνο Μπνπζδνχθνο, Υξήζηνο 

Παπαθψζηαο, βι. Θεαηξηθφ πξφγξακκα, Φεζηηβάι Αζελψλ 1967, Αξρείν Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ  

Δ.Λ.Η.Α., θσδ. ηεθκεξίνπ: THP.68.03q. 
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ιείπνπλ νη βνεζεηηθνί ξφινη ηνπ παξαγηνχ θαη ηνπ παηδηνχ, πνπ εηζήγαγε ν Κνπλ ζηηο 

παξαζηάζεηο ηνπ ’64- ’65,ελψ νη εζνπνηνί Λαδάλεο, Καινγήξνπ, Καπθαξίδεο θαη 

Καξαθαηζάλεο, δηαηεξνχλ θαη ζ’ απηφ ην αλέβαζκα ηνπο ξφινπο ηνπο.Ζ παξάζηαζε 

δηαηεξεί ηε δηαίξεζε «δχν κέξε ζε ηέζζεξηο εηθφλεο», κε ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε 

εηθφλα λα δηαδξακαηίδνληαη ζηε Λνθάληα, ηελ ηξίηε ζηε θπιαθή θαη ηελ ηέηαξηε ζην 

γξαθείν ηνπ Αζηπλφκνπ, κηα κεηαηφπηζε απφ ηα φζα ίζρπαλ σο ηψξα ζθελνγξαθηθά. 

Τπνζέηνπκε πσο ν ίδηνο ρψξνο πνπ θηινμελνχζε ην γξαθείν ηνπ Αζηπλφκνπ ζα ήηαλ 

θαη ε θπιαθή, άξα είλαη πηζαλφλ λα κε ρξεηάζηεθε λα θαηαζθεπαζηεί λέν ζθεληθφ, 

αιιά κεθάπνην ηξφπν λα αμηνπνηήζεθε δηπιά ην ήδε ππάξρνπλ ζθεληθφ ηεο 

Αζηπλνκίαο. Πξάγκαηη θαίλεηαη απίζαλν ν Κνπλ λα δήηεζε λέν ζθεληθφ γηα κηα 

παξάζηαζε πνπ κεηά βίαο πξνεηνίκαζε, απφ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αλάγθε, 

σζηφζν ειιείςεη θσηνγξαθηθψλ ηεθκεξίσλ δελ κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε θάπνην 

αζθαιέο ζπκπέξαζκα.
150

Πηζαλφλ λα κεηαβιήζεθε ειάρηζηα ν ζθεληθφο ρψξνο ηεο 

ηέηαξηεο πξάμεο γηα λα δψζεη πνηθηιία ζην έξγν θαη λα ππνγξακκίζεη ην ξσκέτθν 

γιέληη ηνπ ηέινπο ηεο Βαβπισλίαο. Πηζαλφλ ε νινθιήξσζε ηεο παξάζηαζεο ζην 

γξαθείν ηνπ αζηπλφκνπ, παξά ην γηνξηηλφ θιίκα ηεο απειεπζέξσζεο, λα ιεηηνπξγεί 

ζπκβνιηζηηθά, ζαλ έλαο παξαιιειηζκφο κε ηελ Διιάδα ηεο επνρήο πνπ δεη ππφ ηνλ 

δπγφ ηεο δηθηαηνξίαο. Ζ απζηεξφηεηα, σζηφζν, ηεο ινγνθξηζίαο ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ δελ καο επηηξέπεη λα εμάγνπκε κε αζθάιεηα απηφ ην ζπκπέξαζκα. 

Ζ παξάζηαζε γηα αθφκα κηα θνξά ζηέθζεθε κε εηζπξαθηηθή επηηπρία θαη 

επραξίζηεζε ην θνηλφ. Γπζηπρψο, ιφγσ ησλ πνιιψλ επαλαιήςεσλ, ιηγνζηά είλαη ηα 

δεκνζηεχκαηα ζηνλ Σχπν πνπ καο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

παξάζηαζε ηνπ ’67. εκαληηθή είλαη ε αλαθνξά πνπ πξαγκαηνπνηεί αλψλπκνο 

ζπγγξαθέαο ζηελ εθεκεξίδα Δκπξόο, ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηεο θσκσδίαο ηνπ 

Βπδαληίνπ ζηα πιαίζηα ελφο ζεξηλνχ Φεζηηβάι, ε νπνία απνηειεί ηε δεχηεξε ζηελ 

ηζηνξία ζπκπεξίιεςε λενειιεληθνχ έξγνπ ζε θεζηηβαιηθέο εθδειψζεηο ησλ Αζελψλ, 

κε πξψηε λα είλαη ε παξάζηαζε ηεο ηβύιιαο ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ, πνπ 

παξνπζηάζηεθε ην 1965 απφ ην Κ.Θ.Β.Δ. ζην Ζξψδεην.
151

 ην ίδην θείκελν ζψδεηαη 

θαη απφζπαζκα απφ ζπλέληεπμε ηνπ Βαζηιείνπ, φπνπ κεηαμχ άιισλ ηφληζε πσο «ε 

παξάζηαζε ηνπ έξγνπ απφ ην Θέαηξν Σέρλεο, απνηειεί εγγχεζη(sic) φηη ε 
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 Οη θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο αθνξνχλ ζηηγκηφηππα απφ ηηο 

πξάμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηε Λνθάληα, ε νπνία δηαηεξείηαη ζηε κνξθή ηνπ 1964. 

151
Αλππφγξαθν, «Γξαπηφλκλεκείνλ κηαο επνρήο», φ.π., ζ.2. 
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ξσκέτθεθιέβα πνπ ζπληεξεί δσληαλή ηελ ινγνπαηθηηθή επζηξνθία ηνπ Βπδαληίνπ 

δελ ζα πξνδνζή». αθψο ε ζθελνζεηηθή ζχιιεςε ηνπ Κνπλ πνπ θηλήζεθε κε 

γλψκνλα ηελ αηζζεηηθή ηνπ Καξαγθηφδε θαη ηνπ ιατθνχ παλεγπξηνχ, έδεζε κε ηνπο 

κνπζηθνχο ξπζκνχο δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ ζπλέζεζε ν Καβαθφπνπινο θαη ηηο 

πνιχρξσκεο θνξεζηέο ηνπ Βαζηιείνπ πνπ αληινχλ απφ ηελ παξάδνζε, δίλνληαο κηα 

λέα ζεαηξηθή πλνή ζην πξσηφγνλν έξγν ηνπ Βπδαληίνπ. 

Ο Θξχινο, πνπακθηζβεηεί δηαρξνληθά ηελ ζεαηξηθή θαηαιιειφηεηα ηεο 

Βαβπισλίαο, ζε θξηηηθή ηνπ γηα ην Φεζηηβάι Αζελψλ
152

, ππνγξακκίδεη πσο ε 

παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ήηαλ «παλνκνηφηππε» κε εθείλε  πνπ είρε 

παξνπζηαζηεί ην ’64 ζην ζέαηξν Πνξεία. Δληνχηνηο,δειψλεη ιηγφηεξν ελνριεκέλνο 

απφ ηα ρνξεπηηθά ηληεξκέδηα ησλ ζηξαηησηψλ ηεο αζηπλνκίαο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ εζνπνηψλ ζηε ζθελή, θαη ηα νπνία θαηαδίθαζε ην 1964, 

θαζψο θαη απφ θάπνηνπο «αθξαίνπο κπνπθνληζκνχο» ησλ εζνπνηψλ. Ίζσο,ε αιιαγή 

απηή ζηε ζηάζε ηνπ λα νθείιεηαη, φπσο θαη ν ίδηνο αλαγλσξίδεη, ζηε γεληθφηεξε 

κεηαζηξνθή ηεο νπηηθήο ηνπ, απνδερφκελνο πιένλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ηηο 

ηνικεξέο επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαηά θαηξνχο νη ζθελνζέηεο γηα λα 

θξεζθάξνπλ ηα παιαηφηεξα έξγα. Αλαγλσξίδεη πηα, πσο έλαο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο 

ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, σθειείηαη ζθεληθά φηαλ πξνζαξκφδεηαη «ζηελ 

πξνζιεπηηθφηεηα,ζηηο δεθηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ εθάζηνηε θνηλνχ».Ο θξηηηθφο 

ραξαθηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Κνπλ επηηπρεκέλε, θαζψο κε «επθάληαζηα 

ζθεληθά επξήκαηα» θαη κε ην «μερεηιηζηφ κπξίν θαη θέθη», πνπ κεηέδσζε ζηνπο 

εζνπνηνχο ηνπ, θαηφξζσζε λα εθκαηεχζεη κέζα απφ έλα παιηφ θαη θαζφινπ επίθαηξν 

έξγν «άθζνλν εθξεθηηθφ γέιην θαη λα ραξίζεη εθιεθηήο πνηφηεηαο δηαζθέδαζε ζην 

θνηλφ». Δμαηξεηηθή είλαη ε θξηηηθή πνπ απνζπά ν Λαδάλεο, ζηνλ νπνίν ν Θξχινο 

αλαγλσξίδεη ηε δπλαηφηεηα  λα γεκίδεη πάληνηε ηε ζθελή κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη 

ηελ ζπνπδαία ππνθξηηηθή ηνπ γθάκα. Οη ππφινηπνη εζνπνηνί ηνπ ζηάζνπ, 

ραξαθηεξίδνληαη σο «αξθεηνί»ζηνπο ξφινπο ηνπο, ελψ νη Καξαθαηζάλεο, 

Αλδξνλίδεο θαη Καπθαξίδεο επαηλνχληαη σο «άξηζηνη». Ζ κφλε έλζηαζε πνπ 

εθθξάδεη ν θξηηηθφοαθνξά ηελ απνπζία ησλ γπλαηθείσλ ξφισλ απφ ην έξγν, κεηά απφ 

ηελ αθαίξεζε ηεο ζθελήο ηνπ ςεπηνγηαηξνχ,  σζηφζν, δελ θαίλεηαη λα επηξξίπηεη 

επζχλεο ζηνλ Κνπλ γηα αιινίσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο θσκσδίαο. 
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Άιθεο Θξχινο, «Θέαηξν Λπθαβεηνχ ζίαζνο Σέρλεο Καξ. Κνπλ: Γ. Βπδαληίνπ‶Βαβπισλία″, 

θσκσδία ζε ηέζζεξεο πξάμεηο», πεξ. Νέα Δζηία,  1/ 8/ 1967,ηκ. 82, ηρ. 962, ζ. 1040. 
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Με ηελ θξηηηθή ηνπ Θξχινπ γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ ’67 νινθιεξψλεηαη ε 

θξηηηθνγξαθία γηα ηε Βαβπισλία ζε ζθελνζεζία Καξφινπ Κνπλ, κηαο θαη ην έξγν 

έρεη πάξεη πηα ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. ηηο επαλαιήςεηο ηεο θσκσδίαο, πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ,  ζεκεηψλνληαη αιιαγέο απνθιεηζηηθά ζηε δηαλνκή ησλ ξφισλ, εθηφο 

απφ εθείλνλ ηνπ Αλαηνιίηε ηνλ νπνίν πάληα θξαηεί ν Λαδάλεο, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ ππνθξηηηθή δεηλφηεηα πνπ επέδεημε ν εζνπνηφο. Ζ παξάζηαζε ζα 

παηρηεί αξθεηέο θνξέο αθφκα, πξψηα ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ καδί κε ηνπο Βαηξάρνπο 

ηνπ Αξηζηνθάλε θαη ην ζχγρξνλν δξάκα ηνπ ΈληνπαξληΆικππΠνηνο θνβάηαη ηε 

Βηξηδίληα Γνπιθ, παξνπζηάδεηαη απφ ηηο 26/7 έσο ηηο 6/8 1967 ζην ζέαηξν Κήπνπ κε 

ηελ ίδηα δηαλνκή πνπ αλεβαίλεη ζην Φεζηηβάι Αζελψλ. 

Σε δεθαεηία ηνπ ’70 ε Βαβπισλία ζα επαλαιεθζεί απφ ηηο 24/6 έσο ηηο 19/7/1970 

ζηελ Αζήλα ζην ζέαηξν Αηηηθφλ θαη ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο 22/9 έσο ηηο 11/10 ζην 

Θέαηξν Κήπνπ. ην ζεαηξηθφ πξφγξακκα πνπ ηππψλεηαη γηα ηελ παξάζηαζε, 

παξαηεξνχκε φηη ε ηξίηε θαη ηέηαξηε πξάμε, δηαδξακαηίδνληαη ζηε θπιαθή θαη ζην 

γξαθείν ηνπ Αζηπλφκνπ αληίζηνηρα,ηεξψληαο ηε κεηαβνιή ζθεληθψλ ρψξσλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν Κνπλ ην ’67. Αιιαγέο παξαηεξνχληαηζηε δηαλνκή ησλ ξφισλ, 

πιελ εθείλσλ πνπ θξαηνχλ νη Λαδάλεο (Αλαηνιίηεο), Μφξηδνο (Πεινπνλλήζηνο), 

Κσλζηαληφπνπινο (Λνγηψηαηνο) θαη Καξαθαηζάλεο (Υίνο).
153

Σελ άλνημε ηνπ 1974 ν 

Κνπλ ζα δηδάμεη γηα ηειεπηαία θνξά ηε Βαβπισλία ζην ζίαζφ ηνπ. Σν έξγν ζα αλέβεη 

ζην ζέαηξν Βεάθε απφ ηηο 9/3 έσο ηηο 4/5/1974 θαη απφ ηηο 12/3 έσο ηε ιήμε ησλ 

παξαζηάζεσλ παξνπζηάδεηαη ελαιιάμ κε ην έξγν Ο Καξαγθηόδεο παξαιίγν 

Βεδύξεοηνπ Γηψξγνπ θνχξηε.Ο Λαδάλεο δηαηεξεί γηα αθφκα κηα θνξά ην ξφιν ηνπ 

Αλαηνιίηε, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο ραξαθηήξεο ηεο θσκσδίαο πξαγκαηνπνηείηαη λέα 

δηαλνκή.
154
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Ξελνδφρνο: Βαζίιεο Μπνπγηνπθιάθεο, Κξεο: Νίθνο Μπνπζδνχθνο, Αιβαλφο: Γεκήηξεο 

Αζαλαζφπνπινο, Κχπξηνο: Γεκήηξεο Αζηεξηάδεο, Αζηπλφκνο: Ζιίαο Λνγνζέηεο, Γξακκαηεχο 

ηεοΑζηπλνκίαο: Γηάλλεο Γεγαΐηεο, ηξαηηψηεο ηεο  Αζηπλνκίαο: Πάλνο Παπατσάλλνπ, Γηάλλεο 

Φαθήο, Νίθνο Πφγθαο, Παλαγηψηεο Ξελάθεο, Γηάλλεο Δπδαίκσλ, Βαγγέιεο Αλησλφπνπινο, βι. 

Θεαηξηθφ πξφγξακκα,Βαβπισλία, Θέαηξν Σέρλεο, Δαξηλή πεξίνδνο 1970, Αξρείν Παξαζηαηηθψλ 

Σερλψλ Δ.Λ.Η.Α., θσδ. ηεθκεξίνπ: THP.7.08. 

154
Ξελνδφρνο: Πάλνο Υξπζνχιεο, Πεινπνλλήζηνο: Πάλνο Εαξγάλεο, Υηψηεο: Γηψξγνο Αξκέλεο, 

Κξεηηθφο: Νίθνο Σζηινχλεο, Αιβαλφο: Γηάλλεο Δπδαίκσλ, Κχπξηνο: Πάλνο Υξπζηθάθνο, Λνγηψηαηνο: 

Νηθεθφξνο Γθίθαο, Αζηπλφκνο Δπηαλήζηνο: Νίθνο Μπνπζδνχθνο, Γξακκαηεχο ηεο Αζηπλνκίαο: 

Παλαγηψηεο Ξελάθεο, ηξαηηψηεο Αζηπλνκίαο: Γηάλλεο Καθιέαο, Πάλνο Μαξγαξίηεο, Πεξηθιήο 
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Ζ ζεαηξηθά πξσηφγνλε θσκσδία ηνπ Βπδαληίνπ, ππήξμε αλακθίβνιακηα απφ ηηο 

κεγάιεο επηηπρίεο ηνπ Κνπλ θαη δηαδξακάηηζε ζπνπδαίν ξφιν ζην άλνηγκα ηνπ 

ζθελνζέηε πξνο ην επξχ θνηλφ ησλ Αζελψλ θαη ηεο επαξρίαο, πξνζθέξνληαο 

παξάιιεια θαη κηα νηθνλνκηθή ειάθξπλζεζην Θέαηξν Σέρλεο ζε πνιχ δχζθνιεο 

ζηηγκέο ηεο πνξείαο ηνπ.
155

 Ύζηαηνο θφξνο ηηκήο ζηε Βαβπισλία απνηείλεηαη απφ ην 

ζίαζν ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζηελ επεηεηαθή παξάζηαζε Θέαηξν Θεαηξίλνη Θεαηέο, πνπ 

ζθελνζέηεζε ν Λαδάλεο θαη παξνπζηάζηεθε ζηηο 14/2/1985, εγθαηληάδνληαο ην 

ζέαηξν ηεο νδνχ Φξπλίρνπ.
156

 Μαζεηέο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο 

παξνπζίαζαλ έλα κσζατθφ ζθελψλ απφ έξγα, ηα νπνία θαζηέξσζαλ ηε ζθελνζεηηθή 

αηζζεηηθή ηνπ Κνπλ ζηε λενειιεληθή ζθελή θαη εΒαβπισλία ζπκπεξηιήθζεθε ζην 

πξφγξακκα κεηαμχ θξαηαηψλ νλνκάησλ ηνπ εγρψξηνπ θαη παγθφζκηνπ 

δξακαηνινγίνπ.
157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Μνπζηάθεο, Κψζηαο Υαιθηάο, Νίθνο Μεηξνγηαλλφπνπινο, ηαχξνο Μεξκήγθεο, Παξαγηφο: ηέθαλνο 

Κνηζίθνο, βι. Θεαηξηθφ πξφγξακκα Βαβπισλία, Θέαηξν Σέρλεο, Δαξηλή Πεξίνδνο 1974, Αξρείν 

Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ Δ.Λ.Η.Α. θσδηθφο ηεθκεξίνπ: THP.7.02. 

155
Μφξηδνο, φ.π., ζ. 208. 

156
 Βι. Κάξνινο Κνπλ, Οη παξαζηάζεηο, φ.π., ζ. 442 – 443. 

157
 Βι. Θεαηξηθφ Πξφγξακκα, Θέαηξν Θεαηξίλνη Θεαηέο, Θέαηξν Σέρλεο, Θεαηξηθή Πεξίνδνο 1984 -5, 

Αξρείν Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ Δ.Λ.Η.Α. θσδ.ηεθκεξίνπ: THP.2007.0532. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α 2: Η ΣΤΥΗ ΣΗ ΜΑΡΟΤΛΑ 

Ζ επηηπρία πνπ γλψξηζε ε παιαηφηεξε λενειιεληθή θσκσδία ηνπ 19νπ αηψλα ζηε 

ζθελή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, απέδεημε πεξίηξαλα ζηνλ Κνπλ πσο ππάξρνπλ γφληκα 

αλεμεξεχλεηα εδάθε ζηελ εγρψξηα ζεαηξηθή παξάδνζε.  Ζ δηαπίζησζε απηή  ηνλ 

σζεί λα εμεξεπλήζεη ην δεκνθηιέζηεξν δηάηηνληα αζηέξα ηεο λενειιεληθήο ζθελήο, 

ην ζεαηξηθφ είδνο ηνπ  Κσκεηδπιιίνπ, ζθελνζεηψληαο ηελ Σύρε ηεο Μαξνύιαοηνπ 

Γεκήηξηνπ Κνξνκειά
158

 (1850-1898).Ο φξνο Κσκεηδχιιηνπξνέξρεηαη απφ ηελ 

απφδνζε ζηα ειιεληθά ηνπ γαιιηθνχ φξνπ vaudeville θαη δειψλεη«ηελ κνπζηθή 

θσκσδία εζνγξαθηθψλ ηάζεσλ πνπ άθκαζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1890».
159

εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ είδνπο είλαη ε κνπζηθή θαη ην ηξαγνχδη
160

, ελψ 

βαζηθή ηνπ  ζεκαηνινγία απνηεινχλ νη εξσηηθέο ίληξηγθεο, ε ζχγθξνπζε 

παξαδνζηαθψλ θαη επξσπατθψλ εζψλ,
161

αιιά θαη ε νηθνλνκηθή αλέιημε ησλ 

θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, είηε κέζσ ελφο επηηπρεκέλνπ γάκνπ, είηε κε 

ηπραίν «άκνρζν πινπηηζκφ».
162

Οη αζηνί ήξσεο ηνπ Κσκεηδπιιίνπ κηινχλ ζε γιψζζα 

θαζαξεχνπζα, ζηεξνχληαη εθθξαζηηθφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη σο θαινθάγαζνη 

αθέληεο. Οη επαξρηψηεο, ρξεζηκνπνηνχλ κηα δεκνηηθή δηαλζηζκέλε απφ ηηο εθάζηνηε 

ληνπηνιαιηέο, θαη ηδίσο νη λεζηψηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ θνπηνπνλεξηά θαη ακεραλία 

φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ήζε ηεο πξσηεχνπζαο.Ζ γισζζηθή πνηθηιία δελ έρεη σο 

ζηφρν ην ρηνχκνξ, αιιά έγθεηηαη ζην θάζκα ηεο εζνγξαθίαο, ελψ ην θσκηθφ ζηνηρείν 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπλχπαξμε επί ζθελήο εξψσλ, «πνπ εθπξνζσπνχλ αθξαίεο 

γισζζηθέο ζέζεηο θαη δηακεηξηθά αληίζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο».
163

 

Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο, ην πην δεκνθηιέο έξγν ζηελ ηζηνξία ηνπ 19νπ αηψλα, 

νξγαλσκέλν ζε ηξεηο πξάμεηο θαη δηαλζηζκέλν κε είθνζη ηέζζεξα ηξαγνχδηα, 
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 Γηα ην βίν θαη ην έξγν ηνπ Κνξνκειά  βι: Ρέα Γξεγνξίνπ, Ο Γεκήηξηνο Κνξνκειάο θαη ην 

Νενειιεληθό Θέαηξν  ηελ ηειεπηαία 25εηία ηνπ 19νπ αηώλα, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, ΑΠΘ, 

Θεζζαινλίθε, 2009,ζ. 14-17 θαη Γεκήηξηνο Κνξνκειάο, Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο – Ο ζάλαηνο ηνπ 

Πεξηθιένπο, Δηζαγσγή – Δπηκέιεηα: Β.Υ. Μάθεο, Γσδψλε, Αζήλα,1984,ζ.30- 33. 

159
 ΘφδσξνοΥαηδεπαληαδήο, Σν Κσκεηδύιιην, Σφκνο Α΄, Δζηία, Αζήλα, 1981,ζ. 33.  

160
 Σα ηξαγνχδηα ήηαλ νξγαληθφ κέξνο ησλ θσκεηδπιιίσλ  θαη απνηεινχλ κηα κνξθή έθθξαζεο  ηνπ 

εζσηεξηθνχ  θφζκνπ ησλ εξψσλ παξάιιειε κε ην δηάινγν. Βι.  Υαηδεπαληαδήο, φ.π., ζ. 127-128. 

161
ΘφδσξνοΥαηδεπαληαδήο, Ζ Διιεληθή Κσκσδία θαη ηα πξόηππά ηεο ζην 19ν αηώλα, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην, 2003, ζ. 151-152. 

162
Υαηδεπαληαδήο, Σν Κσκεηδύιιην, Σφκνο Α΄, φ.π., ζ.100. 

163
Ό.π.,ζ. 101. 
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πξνθχπηεη σο κεηεμέιημε ηεο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο Ζ πέηξα ηνπ ζθαλδάινπ, πνπ 

έγξαςε ν Κνξνκειάο ην ρεηκψλα ηνπ 1888-1889 γηα λα παηρηεί, ζην κέγαξν ηεο 

Εελνβίαο Φπρά, εληνχηνηο «ην κνλφπξαθην απηφ ζθίηζν δελ έηπρε ηεο εγθξίζεσο ησλ 

Αηζίδσλ ηεο θνζκηθήο εξαζηηερλίαο θαη απεζχξζε απφ ην θνηλσληθφ ξεπεξηφξην».
164

 

Γπζηπρψο, ην αξρηθφ κνλφπξαθην δελ ζψδεηαη, γλσξίδνπκε, σζηφζν, πσο ν 

ζπγγξαθέαο επεξεάζηεθε απφ ην ζθάλδαιν ησλ αξραίσλ δαθηπιηφιηζσλ, ην νπνίν 

απαζρφιεζε ηεδεκνζηνγξαθηθή επηθαηξφηεηα ηεο επνρήο θαη αθνξνχζε ηελ 

θαηεγνξία εηο βάξνο ελφο πξψελ ππαιιήινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο, πσο 

είρε ζηελ θαηνρή ηνπ έλαλ αξραίν δαθηπιηφιηζν, πνπ αλήθε ζηε ζπιινγή ηνπ 

Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ. Σν δήηεκα ησλ αξραίσλ πνιχηηκσλ ιίζσλ, έιαβε κεγάιε 

δεκνζηφηεηα εμάπηνληαο ηε θαληαζία ηεο πξσηεχνπζαο θαη εκθπζψληαο ζε πνιινχο 

πνιίηεο «έλζηηθηα θπλεγνχ ζεζαπξψλ».
165

 

Σν θσκεηδχιιην ηνπ Κνξνκειά, αθεγείηαη ηνλ εξρνκφ ηνπ επαξρηψηε 

Ληλάξδνπ, παηέξα ηεο πιχζηξαο Μαξνχιαο, ζηελ Αζήλα, κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ηεο 

αξραίαο πέηξαο πνπ βξήθε ζηα ρσξάθηα ηνπ ζηελ Άλδξν. Γξακαηηθφο ρψξνο είλαη ε 

νηθία ηνπ θηεκαηία Παγθξάηε, έλα αξρνληφζπηην ησλ Αζελψλ, θαη πξσηαγσληζηέο 

ηεο δξάζεο ην ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ. Κηλεηήξην δχλακε ηνπ έξγνπαπνηεινχλ νη 

θσκηθέο αληηδξάζεηο ηνπ Ληλάξδνπ, πνπ έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηα ήζε 

ηεο πξσηεχνπζαο, ελψ δελ ιείπνπλ νη εξσηηθέο ίληξηγθεο κεηαμχ ησλ ππεξεηψλ. Σν 

έξγν νινθιεξψλεηαη επράξηζηα κε ηελ αγνξά ηεο πέηξαο απφ ηνλ Παγθξάηε, θαη ην 

γάκν ηεο Μαξνχιαοκε ην κάγεηξα Υξήζην.Όινη νη ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ δηαηεξνχλ 

κηα θπζηθφηεηα, παξαπέκπνληαο ζε πξαγκαηηθά πξφζσπα, ρσξίο λα κεηνπζηψλνληαη 

ζε «κπνπθνληθνχο ή θαξζηθνχο ξφινπο»
166

 θαη κηινχλ ζε γιψζζα θαζεκεξηλή
167

, 
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 Γεψξγηνο Κνξνκειάο, «Γεκήηξηνο Α. Κνξνκειάο», πεξ. Νέα Δζηία, 1/7/1948, ηκ. 44, ηρ. 504,ζ. 

843. 

165
Υαηδεπαληαδήο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο», Σν Κσκεηδύιιην, η. Β΄, Δζηία, Αζήλα, 1981, ζ. 11-17 θαη 

Υαηδεπαληαδήο, Ζ Διιεληθή Κσκσδία θαη ηα πξόηππά ηεο,φ.π., ζ. 147. 
166

Βι.Γξεγνξίνπ, Ο Γεκήηξηνο Κνξνκειάο θαη ην Νενειιεληθό Θέαηξν, φ.π.,ζ.239. 

167
Ο Κνξνκειάο αθνινπζεί ηε ζπκβνπιή ηνπ Βιάρνπ, ν νπνίνο απφ ην 1885 δεηά ε ζθεληθή γιψζζα 

ησλ ππεξεηξηψλ ζηηο θσκσδίεο λα είλαη ε θπζηθή νκηινχκελε, ζεσξψληαο αδχλαηνλ νη απινί 

άλζξσπνη ηνπ ιανχ λα κηινχλ επί ζθελήο «ζαλ βηβιία», Βι. Υαηδεπαληαδήο, Σν Κσκεηδύιιην, η. Α΄, 

φ.π., ζ. 119. Ο Βαζίιεο Μάθεο ππνγξακκίδεη πσο ε γιψζζα ησλ δηαιφγσλ δελ είλαη θαζαξά δεκνηηθή 

αιιά κηα γιψζζα «αζηηθή, ιίγν δεκνζηνγξαθηθή, ζπγγεληθή πξνο ηε δεκνηηθή», βι. Μάθεο, «Σα 

πξφζσπα ηνπ έξγνπ», ζην: Κνξνκειάο, Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο, φ.π.,ζ.46. 
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πιελ ηνπ Παγθξάηε θαη ηνπ αξρηηέθηνλα Φαξφπνπινπ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζαξεχνπζα. Ξερσξηζηή ζέζε ζην έξγν θξαηνχλ νη ληνπηνιαιηέο κε θπξηφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο απηψλ,ηνλΛηλάξδν πνπ κηιά κε ην αλδξηψηηθν ηδίσκα θαη ηνλ ακαμά 

Κσλζηαληή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δαθπλζηλφ. 

Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο αλεβαίλεη γηα πξψηε θνξά ζηηο 16 Απγνχζηνπ 1889 ζην 

ζέαηξν Οκφλνηαο
168

, απφ ηνλ ζίαζν Μέλαλδξν ησλ αδειθψλ Σαβνπιάξε θαη ζηνλ 

ξφιν ηνπ Ληλάξδνπ δηαπξέπεη ν ΔπάγγεινοΠαληφπνπινο. Παξά ηηο αξρηθέο 

ακθηβνιίεο ηνπ ζηάζνπ
169

, ην έξγν γλσξίδεη κεγάιε επηηπρία, θαζψο ην ιατθφ θνηλφ 

ελζνπζηάδεηαη κε ην ζέκα, ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ, θαη ηηο  επράξηζηεο κεισδίεο πνπ 

δηαλζίδνπλ ηελ πινθή. Ο Κνξνκειάο αλαζέηεη ηε κνπζηθή επέλδπζε ζηνλ 

αξρηκνπζηθφ ηεο αλαθηνξηθήο κπάληαο θαη δηεπζπληή ηεο νξρήζηξαο ηνπ Μελάλδξνπ, 

Αλδξέα άηιεξ, πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπγγξαθέα, δηαιέγεη γλσζηέο κεισδίεο απφ 

γαιιηθέο νπεξέηεο ηεο επνρήοθαη ηηο αλακηγλχεη κε ζηνηρεία ηεο αλαηνιηθήο κνπζηθήο 

παξάδνζεο, ελψ νΓεκήηξεο Κφθθνο, ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Κνξνκειά, αλαιακβάλεη λα 

ζπγγξάςεη ηνπο ζηίρνπο πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηε κνπζηθή.
170

Ζ ηεξάζηηα επηηπρία ηεο 

Μαξνύιαο, πνπ ζα θηάζεη ηηο δέθα παξαζηάζεηο ην 1889, θαλεξψλεηαη θαη απφ ηελ 

είζνδν ηνπ έξγνπ ζην - «άβαην» έσο ηφηε γηα ειιεληθνχο ζηάζνπο - ζέαηξν πγγξνχ, 

φπνπ ν Μέλαλδξνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη παξάζηαζε ζηηο 9 Οθησβξίνπ 1889, ζηελ 

νπνία ζα παξαζηεί ε βαζηιηθή νηθνγέλεηα θαη ν κεηέπεηηα Σζάξνο Νηθφιανο Β΄ ηεο 

Ρσζίαο. 

Ζ κεγάιε εηζπξαθηηθή επηηπρία ηνπ έξγνπ ζα νδεγήζεη ηνπο δξακαηνπξγνχο 

ηεο πεξηφδνπ ζε κηκεηηζκφ, ην θσκεηδχιιην ζα γίλεη ε λέα ζεαηξηθή κφδα, εληνχηνηο 

θαλέλα άιιν δεκηνχξγεκα ηνπ είδνπο δε ζα θαηαθέξεη λα επηβηψζεη ζην ρξφλν, 

θαζηζηψληαο ηελ Σύρε ηεο Μαξνύιαο ην κνλαδηθφ εξσηθφ επηδήζαληα.Καηά ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930 ε Σύρε ηεο Μαξνύιαο αλεβαίλεη ζπρλά απφ ηε ρνιή ηνπ 

Δζληθνχ Θεάηξνπ, σο ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα ηνπ ειιεληθνχ 
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Μάθεο, «Ζ παξάζηαζε ζηε ζθελή»,φ.π.,ζ. 51. 

169
Οη εζνπνηνί ηνπ Μελάλδξνπ δπζθφξεζαλ θαηά ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνπ έξγνπ, έρνληαο ζπλεζίζεη 

λα ππνδχνληαη αξραηνπξεπείο ήξσεο πνπ κηινχζαλ ζηελ θαζαξεχνπζα θαη ζεσξψληαο ππνηηκεηηθφ λα 

παξαζηήζνπλ πξφζσπα θαηψηεξσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Βι. Γηάλλεο ηδέξεο, «Έλαο πξσηνπφξνο ηνπ 

Θεάηξνπ»,πεξ. Νέα Δζηία,1/7/1948, ηκ.44, ηρ. 504, ζ. 844. 

170
 Γξεγνξίνπ, φ.π.,ζ. 242. 
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Κσκεηδπιιίνπ
171

, σζηφζν θακηά παξάζηαζε δελ εηζάγεη θάηη λέν ζηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηνπ έξγνπ.Σν θαινθαίξη ηνπ 1960 ν ζίαζνο Νέα θελή ηνπ Κσζηή 

Λεηβαδέα αλεβάδεη ην θσκεηδχιιην ζην ζέαηξν Δζληθνχ Κήπνπ, ζε ειεχζεξε 

δηαζθεπή ΓεκήηξεΓηαλλνπθάθε,  ν νπνίνοπξαγκαηνπνηείαπνθαζηζηηθή παξέκβαζε 

ζηε δνκή ηνπ έξγνπ κεηψλνληάο ην ζε δχν πξάμεηο, κεηαθέξνληαο ηε ζθεληθή δξάζε 

απφ ηελ θνπδίλα ζηελ απιή - πξνθαλψο πξνο αμηνπνίεζε ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ ηνπ 

Δζληθνχ Κήπνπ- θαη  αθαηξψληαο απφ ηελ παξάζηαζε φια ηα ηξαγνχδηα αθήλνληαο 

κφλν λα αθνπζηνχλ αξαηά θάπνηεο καγλεηνθσλεκέλεο κεισδίεο.
172

Ζ αζξφα 

πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ ζηελ παξάζηαζε απέδεημε πσο ε Σχρε ηεο Μαξνχιαο αληέρεη 

ζην ρξφλν, νχζα θαηά πεξηζηάζεηο έλα έξγν αλψηεξν πνιιψλ αλνχζησλ 

ζεαηξνγξαθεκάησλ ηεο πξφζθαηεο εγρψξηαο δξακαηνπξγίαο. 

Α.2.1.Η «επίζεκε πρώηε» 85 τρόληα κεηά 

Ζ έλαξμε ηεο ζεξηλήο ζεαηξηθήο πεξηφδνπ ηνπ 1974 βξίζθεη ην Θέαηξν Σέρλεο ζε κηα 

εμφρσο εχξσζηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαζψο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

εεπηηπρεκέλε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ Βίθηνξ ή ηα παηδηά ζηελ εμνπζία, ηνπ Ρνδέ 

Βηηξάθ, αιιά θαη νη ελαιιάμ επαλαιήςεηο ηεο Βαβπισλίαο θαη ηνπ έξγνπ Ο 

Καξαγθηόδεο παξαιίγν Βεδύξεο ηνπ Γηψξγνπθνχξηε, ραξαθηεξίδνληαη απφ 

εηζπξαθηηθή επηηπρία θαη μαιαθξψλνπλ ην ηακείν ηνπ ζηάζνπ. Σα έζνδα ησλ 

παξαπάλσ έξγσλ θαιχπηνπλ ην νηθνλνκηθφ πιήγκα πνπ αθήλεη ζην Θέαηξν Σέρλεο 

ην ζαημπεξηθφ δξάκα Σξσίινο θαη Υξπζείδα, πνπ παξνπζίαζε ν ζίαζνο θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν ηνπ 1973,θαη ην νπνίν αλ θαη δέρηεθε σο επί ην πιείζηνλ ζεηηθέο 

θξηηηθέο, δελ θαηφξζσζε λα  πξνζειθχζεη ηνπο ζεαηέο.
173

 

Ζ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ζηάζνπ, νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηε ρνξεγία ηνπ 

Ηδξχκαηνο Φνξλη, ε ηειεπηαία δφζε ηεο νπνίαο, χςνπο 115.000 δνιαξίσλ, 

θαηαβάιιεηαη ην 1972, κε ζηφρν «ηε δεκηνπξγία ξεπζηνχ απνζεκαηηθνχ ηνπ ζηάζνπ 

γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα»
174

, πξνυπνζέηνληαο αζθαιψο ηε δέζκεπζε ηνπ 

Θεάηξνπ Σέρλεο λα απμήζεη ηα έζνδα θαη λα κεηψζεη ηα έμνδα.  Δξγαδφκελνο κε 

γλψκνλα ηελ παξνπζίαζε έξγσλ πνηφηεηαο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα 
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 Μάθεο, «Ζ θξηηηθή γηα ην έξγν», φ.π.,ζ.60. 

172
 Άιθεο Θξχινο, «Σν Θέαηξν», πεξ.Νέα Δζηία, 1/9/1960, ηκ. 68, ηρ. 796, ζ. 1171-3. 

173
 ρεηηθά κε ηελ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ Σξσίινο θαη Υξπζείδα,βιΜφξηδνο,φ.π.,ζ.188-195. 

174
 Βαζηιείνπ, « Ζ ηέρλε ζην ηέινο ηεο ηδενινγίαο», Ο ζεαηξηθόο θόζκνο ηνπ Καξόινπ Κνπλ, φ.π., ζ. 

364. 
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ηνπ ζεάηξνπ ηνπ, ν Κνπλ απνθαζίδεη λα αζρνιεζεί κε ην ζεαηξηθφ είδνο ηνπ 

Κσκεηδπιιίνπ, πνπ επηζπκνχζε γηα θαηξφ λα εμεξεπλήζεη
175

, θαη έηζη ην Μάην ηνπ 

1974, έπεηηα απφ ζπδήηεζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαηέιεμε ζην δηαζεκφηεξν θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα ηνπ είδνπο, ηελ Σύρε ηεο Μαξνύιαο.Ζ πξψηε 

αλάγλσζε ηνπ έξγνπ απφ ην ζίαζν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπφγεην ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο, παξνπζία ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε, ν νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ηε Νάμν, ήηαλ 

γλψζηεο ηνπ θπθιαδίηηθνπ ηδηψκαηνο θαη βνήζεζε ηνπο εζνπνηνχο λα αλαγλψζνπλ ην 

ξφιν ηνπ Ληλάξδνπ. Ο Μφξηδνο, πξσηαγσληζηήο ηεο παξάζηαζεο, δηαζψδεη ην θιίκα 

ηεο πξψηεο επαθήο ηνπ ζηάζνπ κε ην θείκελν: «Θπκάκαη ζηελ αλάγλσζε ην γέιην πνπ 

ξίμακε. Δίλαη απφ ηα θαιχηεξα Κσκεηδχιιηα θαη ε δηάζεζή καο ήηαλ πνιχ θαιή, δηφηη 

θαθά ηα ςέκαηα, πάληα ζηνλ εζνπνηφ ε θσκσδία είλαη πην επράξηζηε».
176

 

Οη πξφβεο ηνπ ζηάζνπ ζην Τπφγεην ππήξμαλ εληαηηθέο θαη εμαληιεηηθέο, 

θπξίσο γηαηί  νη εζνπνηνί πέξα απφ ηελ πξφδα έπξεπε λα δνπιέςνπλ θαη ηα ηξαγνχδηα 

ηνπ έξγνπ, θαζψον ζθελνζέηεο ζέιεζε λα απνδψζεη κε πηζηφηεηα ην είδνο ηνπ 

Κσκεηδπιιίνπ, ρσξίο λα απνθφςεη θαλέλα ηξαγνχδη ηεο πξσηφηππεο εθδνρήο 

ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα θαηηεκνπζηθή ηνπ άηιεξ. Σα ηξαγνχδηα – πνιιά απφ ηα 

νπνία ήηαλ ζφιν κνλσδίεο-  έπξεπε θαηά ηελ πξνηίκεζε ηνπ Κνπλ -ν νπνίνο 

απερζαλφηαλ ηε κέζνδν ηνπ playback- λα άδνληαη δσληαλά ζε θάζε παξάζηαζε, 

γεγνλφο πνπ δπζθφιεςε θάπνηα κέιε ηνπ ζηάζνπ.
177

 Αιιά θαη ην ίδην ην Κσκεηδχιιην 

ζεσξήζεθε πξφθιεζε γηα ηνπο εζνπνηνχο, πνπ αλήθαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηε 

λεφηεξε γεληά απνθνίησλ ηεο δξακαηηθήο ζρνιήο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο θαη δελ είραλ 

δνπιέςεη μαλά ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, πνπ ζπάληα δηδαζθφηαλγηαηί  δελ πξνζθεξφηαλ 

γηα ππνθξηηηθή κειέηε. Απνδεηθλχεηαη, ινηπφλ, πσο Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαοαλ θαη έξγν 

«πξσηνβάζκην»
178

, πξνβάιεη δπζθνιίεο θαη απαηηεί απφ ηνλ εθάζηνηε ζίαζν, πέξα 

απφ θέθη θαη δσληάληα, ζπλδπαζκφ ππνθξηηηθήο θαη θσλεηηθήο ηέρλεο.  

Οηεληαηηθέο πξνεηνηκαζίεο ηνπ ζηάζνπ θαξπνθνξνχλ θαη νη παξαζηάζεηο 

μεθηλνχλ ζην ζεξηλφ Θέαηξν Σέρλεο επί ηεο νδνχ Ηνπιηαλνχ θαη 3
εο

 επηεκβξίνπ
179
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Μφξηδνο, φ.π., ζ.209. 

176
Ό.π. 

177
Ό.π. 

178
 Θξχινο, «Σν Θέαηξν», φ.π.,ζ. 1171. 

179
 Ζ ζεξηλή ζηέγε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζηελ νδφ Ηνπιηαλνχ ιεηηνπξγεί απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1972. Σν 

θηήξην ζηέγαδε ηνλ παιηφ θηλεκαηνγξάθν«Άηιαο», ηνλ νπνίν ελνηθίαζε ν Κνπλ θαη ηνλ δηακφξθσζε 
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ζηηο 7 Ηνπλίνπ 1974, ελψ ε επίζεκε πξεκηέξα δίλεηαη ζηηο 12 Ηνπλίνπ. ην 

πξφγξακκαπνπ ηππψλεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξάζηαζεο αλαγξάθεηαη ε δηαλνκή
180

, 

ελψ πέξα απφ ηε ζθελνζεζία, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν Κάξνινο Κνπλ, κεηαμχ ησλ 

ζπληειεζηψλ, αλαθέξεηαη ν Κφθθνο σο ζηηρνπξγφο θαη νάηιεξ σο ζπλζέηεο, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη ηελ δηαηήξεζε ηεο αξρηθήο κνξθήο ηνπ θεηκέλνπ. Δπηπξνζζέησο 

εηδηθή κλεία  απνδίδεηαη ζηνλ  Κψζηα Παπαγεσξγίνπ (Αζελαίνο), ν νπνίνο 

παξαρψξεζε ζην Θέαηξν Σέρλεοηηο πξσηφηππεο παξηηηνχξεο ηνπ 1889 απφ ην 

«Αξρείν Θεάηξνπ Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Ραδηνθσλίαο 1870-1974… θαη ζπλερίδνπκε» 

.  

Σε κνπζηθή ησλ άηιεξ θαη Κακπνχξνγινπζα επεμεξγαζηεί θαη ζα 

‶ξεηνπζάξεη″ ν επηθαλήο ζπλζέηεο ζεάηξνπ θαη θηλεκαηνγξάθνπ  Υξήζηνο  Λενληήο, 

ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Κνπλ ήδε απφ ην 1973.
181

Ο Λενληήο, φληαο γλψζηεο ηεο 

παξαδνζηαθήο, βπδαληηλήο θαη θξεηηθήο κνπζηθήο θαη έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη 

θιαζηθέο κνπζηθέο ζπνπδέο ζην Παξίζη, ήηαλ ν πιένλ θαηάιιεινο λα επηκειεζεί ηελ 

κνπζηθή ηεο Μαξνύιαο, κηαο θαη ζην θαιιηηερληθφ ηνπ πξνθίι αλαβίσλε ε δηηηή 

κνπζηθή ηαπηφηεηα ηνπ Κσκεηδπιιίνπ, ε ζχδεπμε επξσπατθψλ θαλφλσλ θαη 

αλαηνιηθνκεζνγεηαθψλ ηξφπσλ. Αληηζηνίρσο ζεκαληηθή είλαη ε αλάζεζε ησλ 

ζθεληθψλ θαη θνζηνπκηψλ ηεο παξάζηαζεο ζηελ ζθελνγξάθν θαη ελδπκαηνιφγν 

Ησάλλα Παπαλησλίνπ, πνπ θη εθείλε ππήξμε ηαθηηθή ζπλεξγάηεο ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο
182

, δηαθαηερφηαλ απφ έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ιανγξαθία
183

 θαη 

                                                                                                                                                                      
ζε ζεαηξηθφ ρψξν, σζηφζν ε αδχλακε ερνκφλσζε ηνπ ζεάηξνπ αλάγθαδε ηνπο εζνπνηνχο λα 

εξκελεχνπλ ηνπο εθάζηνηε ξφινπο ηνπο ζπλνδεία εμσηεξηθψλ ζνξχβσλ. Βι. Μφξηδνο, φ. π., ζ. 178. 

180
Ζ δηαλνκή ηνπ έξγνπ είλαη ε εμήο: Ληλάξδνο: Γηάλλεο Μφξηδνο, Υξήζηνο: Πάλνο Εαξγάλεο,  

Κσλζηαληήο: Νίθνο Μπνπζδνχθνο, Νηθφιαο: Πάλνο Υξπζηθάθνο, Αληψλεο: Γηψξγνο Αξκέλεο, 

Θαλάζεο: Πάλνο Υξπζνχιεο, ηακάηεο: Γηάλλεο Δπδαίκσλ, Γηψξγεο: ΓηαλλεοΓεγαΐηεο, Παγθξάηεο: 

Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ, Φαξφπνπινο: Πάλνο Ξελάθεο, Μαξνχια: ΡέλεΠηηηαθή, Εακπέηα: Μειίλα 

Βακβαθά Διέλε: Δηξήλε Ηγγιέζε, Ξαλζή: Αλλίηααληνξηλαίνπ Βι. Θεαηξηθφ πξφγξακκα, Ζ Σύρε ηεο 

Μαξνύιαο, Θέαηξν Σέρλεο, Θεξηλή Πεξίνδνο 1974, Αξρείν Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ Δ.Λ.Η.Α., θσδηθφο 

ηεθκεξίνπ:THP.60.92. 

181
 Ο Λενληήο ζπλεξγάδεηαη γηα πξψηε θνξά κε ην Θέαηξν Σέρλεο  ζπλζέηνληαο ηε κνπζηθή γηα ηελ 

παξάζηαζε Ο Καξαγθηόδεο παξαιίγν Βεδύξεο, πνπ ζθελνζεηεί ν Κνπλ ην 1973 . Βι. Κάξνινο Κνπλ, 

Οη παξαζηάζεηο, φ.π.,ζ. 344-345. 

182
ΖΠαπαλησλίνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην Θέαηξν Σέρλεο γηα ηηο παξαζηάζεηο: Όλεηξν Καινθαηξηλήο 

Νύρηαο(1971), Οπεξέηηα (1972),Σξσίινο θαη Υξπζείδα, Ο Καξαγθηόδεο παξαιίγν Βεδύξεο θαη Βίθηνξ ή 

ηα παηδηά ζηελ εμνπζία (1973). Βι. Κάξνινο Κνπλ, Οη παξαζηάζεηο, φ. π., ζ. 335,341,342,344,347. Ο 
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ήηαλ απφθνηηνο ηνπ WimbledonSchoolofArt ηνπ Λνλδίλνπ. Ζ Παπαλησλίνπ θηλείηαη 

θαη εθείλε αλάκεζα ζε δχν θαιιηηερληθέο ζρνιέο, εθείλε ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο 

θαη απηή ηνπ επξσπατθνχ εθζπγρξνληζκνχ, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά πνιχηηκε 

ζπλεξγάηηδα γηα ηελ εηθαζηηθή απφδνζε ηνπ θσκεηδπιιηαθνχ πλεχκαηνο. Σέινο, ην 

ληεκπνχην ηνπ σο ππεχζπλνο θσηηζκνχ ηεο παξάζηαζεο πξαγκαηνπνηεί ν 

δηαθεθξηκέλνο εζνπνηφο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, Μίκεο Κνπγηνπκηδήο, ν νπνίνο 

δνπιεχνληαο επί ζεηξά εηψλ δίπια ζηνλ Κνπλ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηε 

ζθελνζεηηθή ηνπ άπνςε θαη λα ηελ αλαδείμεη κέζα απφ ηα παηρλίδηα ηνπ θσηφο. 

Δκθαλήο, γηα αθφκα κηα θνξά, είλαη ε επηξξνή, πνπ αζθεί ζηνλ Κνπλ ν 

ηδέξεο σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσκεηδπιιίνπ. Ο δηαπξεπήο 

ηζηνξηθφο ππνγξάθεη κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ, πνπ δηαλζίδεη ην ζεαηξηθφ 

πξφγξακκα, ζην νπνίν εληάζζνληαη θαη θσηνγξαθίεο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο  

παξάζηαζεο ηνπ 1889 απφ ην αξρείν ηνπ Θεαηξηθνχ Μνπζείνπ. Ο ηδέξεο 

ππνγξακκίδεη πσο εΜαξνύια θαη ν ζπγγξαθέαο ηεο πξφθεηηαη λα δηθαησζνχλ θαη λα 

επηβξαβεπζνχλ απφ ζθελήο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, δεδνκέλεο ηεο αγάπεο, ηεο 

ηξπθεξφηεηαο θαη ηεο γλψζεο πνπ έρεη επηδείμεη σο ηψξα ν Κνπλ θαηά ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπ κε ην ειιεληθφ έξγν. Αλαγλσξίδνληαο, κάιηζηα, ζηνλ ζθελνζέηε κηα 

«δηνλπζηαθή εκπλνή», πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δεκηνπξγεί ζεαηξηθά ζαχκαηα, δειψλεη 

πσο «ε Σύρε ηεο Μαξνύιαο ζα γλσξίζεη ην 1974 ηελ επίζεκε πξψηε ηεο».Σν 

ελζνπζηψδεο θείκελν ηνπ ηδέξε, ν νπνίνο πηζαλφηαηα είρε παξαθνινπζήζεη ηηο 

πξφβεο ηνπ ζηάζνπ, θιείλεη κε ηελ απνζηνκσηηθή θαηάθαζε πσο «νη εξαζηέο ηεο 

θελήο καο […] ζα πξέπεη λα είλαη επραξηζηεκέλνη. Ο πην ξσκηφο ζθελνζέηεο, ν 

δεκηνπξγφο, δνθηκάδεη ηε καγεπηηθή ηνπ αίζζεζε ζ’ έλα έξγν θαη ζ’ έλα είδνο πνπ 

ηνλ πεξηκέλαλε λα ηνπο ηελ πξνζθέξεη». 

                                                                                                                                                                      
Μφξηδνο ζε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ ζεκεηψλεη: «Σελ αγαπνχζακε φινη, ήηαλ κηα εμαίξεηε γπλαίθα θαη  

θαιιηηέρληδα θαη ν Κνπλ βέβαηα ηελ εθηηκνχζε πνιχ»,βι. Μφξηδνο, φ.π.,ζ. 198. 

183
ηηο 30 Ηνπλίνπ 1974 εγθαηληάδεηαη ζην Ναχπιην ην «Πεινπνλλεζηαθφ Λανγξαθηθφ Ίδξπκα Β. 

Παπαλησλίνπ» κε ηε θξνληίδα ηεο Παπαλησλίνπ, ε νπνία δηέζεζε γηα ην εγρείξεκα απηφ ην παηξηθφ 

ηεο ζπίηη θαη ηελ πξνζσπηθή ηεο ζπιινγή απφηνθν εηθνζαεηνχο έξεπλαο. Ζ ζπιινγή ηεο πεξηιάκβαλε 

κεηαμχ άιισλ παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, πθαληά, θνζκήκαηα, γθξαβνχξεο, θσηνγξαθίεο, κνπζηθά 

φξγαλα, καγλεηνηαηλίεο θαηθηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο απφ ιανγξαθηθέο έξεπλεο.  Όια ηα αληηθείκελα 

ηεο ζπιινγήο πξνέξρνληαλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηελ Ύδξα θαη ηηο πέηζεο . Βι. 

Φ.Ν.Κ., «Λανγξαθηθφ Μνπζείν ηδξχζεθε ζην Ναχπιην», εθ.Σα Νέα, 11/6/1974,αξ.θ. 8879,  ζ. 2. 
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Όζνλ αθνξά ηε ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Κνπλ, αληινχκε ηηο πξψηεο 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ ζπλέληεπμε ηχπνπ
184

, πνπ παξαρψξεζε ν ηδξπηήο ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο, κηα κέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παξαζηάζεσλ. Αλαθεξφκελνο ζην έξγν ηνπ 

Κνξνκειά, αλαγλσξίδεη ζε απηφ κηα «αθέιεηα ζρεδφλ παηδηθή», κηα «θσκσδία 

ζσζηή» κε «σξαία ζθηηζαξηζκέλνπο ηχπνπο ηεο επνρήο», ελψ δειψλεη πσο ν ίδηνο 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αθνινχζεζαλ «έλα είδνο ξεαιηζκνχ, πνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο θηάλεη ζην λαηνπξαιηζκφ»
185

, κηα γξακκή πνπ αθνινπζείηαη θαη ζηε 

κνπζηθή θαη εηθαζηηθή επέλδπζε ηεο παξάζηαζεο. Ο ζθελνζέηεο ηφληζε πσο ην έξγν 

αλεβαίλεη απφ ην Θέαηξν Σέρλεο «ρσξίο θακία αιιαγή ή κνληεξλνπνίεζε», σζηφζν ε 

πηζηφηεηα απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ππεξηνληζκφ νξηζκέλσλ θαη ειάρηζησλ 

ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ δίλνπλ κηα επίγεπζε ζάηηξαο.ηελ ίδηα ζπλέληεπμε ν 

ζθελνζέηεο αλαθνηλψλεη κηα «επηζηξνθή ζηηο πεγέο»
186

 γηα ην ζέαηξφ ηνπ, 

δειψλνληαο ηελ επηζπκία λα αλεβάζεη ηνλ Τπάιιειν ηνπ Υνπξκνχδε, έλα έξγν ηνπ 

1836, πνπ φπσο θαη ε Βαβπισλία ζαηηξίδεη ηα θαθψο θείκελα ησλ κεηεπαλαζηαηηθψλ 

ρξφλσλ,κηα ηδέα πνπ δπζηπρψο δελ ζα πξαγκαηνπνηήζεη πνηέ. Παξαηεξνχκε, 

επνκέλσο, ηνλΚνπλ, έπεηηα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε Βαβπισλία θαη ηελ Σύρε 

ηεο Μαξνύιαο λα έρεη γνεηεπηεί απφ ηε λενειιεληθή θσκσδία ηνπ 19νπ αηψλα, 

επηζπκψληαο λα ηελ εμεξεπλήζεη εηο βάζνο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ην νπζηαζηηθφ 

θαιιηηερληθφ ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηηο απαξρέο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ. 

Ζ παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, ζηέθεηαηκε κεγάιε επηηπρία, ην ζέαηξν 

ηεο νδνχ Ηνπιηαλνχ είλαη θαηάκεζην θάζε βξάδπ θαην ζίαζνο θαηαρεηξνθξνηείηαη  γηα 

ην άθζνλν γέιην πνπ πξνζθέξεη.Οη θξηηηθνί ηνπ ζεάηξνπ, πνπ δηαζψδνπλ γηα ην 

ζχγρξνλν κειεηεηή κηα ζαθέζηεξε εηθφλα ηεο αηκφζθαηξαο ησλ παξαζηάζεσλ, δελ 

κέλνπλ αζπγθίλεηνη απφ ηελ επηινγή ηνπ Κνπλ λα αλεβάζεη ην πην γλσζηφ 
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 Αλππφγξαθν, «Αξρίδεη ην Θεξηλφ Θέαηξν Σέρλεο», εθ. Σν Βήκα,7/6/1974,  αξ. θ. 8904, ζ.4. 

185
 Δδψ ν Κνπλ ζπληάζζεηαη κε ηε ζέζε ηνπ ηδέξε,ν νπνίνο ζπγρένληαο ηελ εζνγξαθία κε ην 

λαηνπξαιηζκφ, εμάξεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ Κνπλ λα δψζεη λέα πλνή ζηε Μαξνύια, ιφγσ ηεο ρξφληαο 

ζεαηξηθήο ζπνπδήο ηνπ ζθελνζέηε ζηνλ επξσπατθφ λαηνπξαιηζκφ, κηα γλψζε πνπ ζηεξνχληαλ νη 

πξψηνη εξκελεπηέο ηνπ έξγνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1880 θαη 1890. Βι. Θεαηξηθφ πξφγξακκα, Ζ Σύρε ηεο 

Μαξνύιαο, φ.π.  

186
  Φ.Ν. Κιεάλζεο, «Απφςε ε Σχρε ηεο Μαξνχιαο-  Θέαηξν Σέρλεο: Δπηζηξνθή ζηηο πεγέο»,εθ. Σα 

Νέα,7/6/1974,αξ. θ. 8876, ζ.2. 
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θσκεηδχιιην ηνπ 19νπ αηψλα. Ο Μαξγαξίηεο
187

, επαηλεί ην Θέαηξν Σέρλεο γηα ηελ 

πξνζθνξά ελφο «ζεαηξηθνχ ληνθνπκέληνπ» ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο, ην 

νπνίν αλ θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί  «αθειέο» ή «παηδαξηψδεο», εληνχηνηο είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ λενειιεληθνχζεάηξνπ θαη απνδεηθλχεη ηε δξακαηνπξγηθή 

αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ Κνξνκειά, πνπ ππήξμε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ καο«ε 

ελσηηθή γξακκή κεηαμχ ηνπ ηίπνηε θαη ηνπ θάηη». Ο Μαθξήο
188

 ζπκκεξίδεηαη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ Μαξγαξίηε θαη ηνλίδεη πσο ε παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο είλαη 

«κηα λεζίδα επθνξίαο αλάκεζα ζηελ θνηλφηππε θάξζα θαη ηελ αλαηκηθή 

επηζεψξεζε»,πνπ καζηίδνπλ ηα ζεξηλά ζέαηξα ηνπ 1974, ελψ αλαγλσξίδεη πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο κπνξεί εχθνια λα ζπγρξσηηζηεί ζην ζεαηξηθφ θιίκα ησλ εκεξψλ 

θαη λα βξεη κηα ζέζε αλάκεζα ζηηο ζπγγελείο επηζεσξήζεηο. Καηαιήγεη, επνκέλσο, 

πσο ε εξγαζία ηνπ Κνπλ ζηηο πεγέο ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαοείλαη «έλα 

ελδηαθέξνλ θαη σξαίν κάζεκα απφ ηελ πξντζηνξία ηνπ ζεάηξνπ καο». 

Ο Γεσξγνπζφπνπινο
189

παξνπζηάδεηαη πην απαηζηφδνμνο θξνλψληαο πσο νη 

απαξρέο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ δελ έρνπλ απιά παξακειεζεί αιιά ππνηηκνχληαη 

ζπζηεκαηηθάαπφ ηνπο ζχγρξνλνπο ζθελνζέηεο θαη ε απνπζία ηνπο απφ ην ξεπεξηφξην 

ησλ ζηάζσλ νδεγεί κνηξαία ζηελ άγλνηα ηεο ιατθήο παξάδνζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε 

λα δψζεη λέα πλνή αθφκα θαη ζηελ εξκελεία ηνπ Αξηζηνθάλε. Δληνπίδεη, εληνχηνηο, 

λα αλαπηχζζεηαη «θάιιην αξγά παξά πνηέ», έλα εληνλφηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο 

ζηάζνπο ηεο επνρήο γηα ηα γλσζηφηεξα ειιεληθά έξγα ηνπ 19νπ αηψλα, ελψ 

δηαπηζηψλεη πσο ίζσο απηή ε ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηηο πεγέο λα πξνθχπηεη απφ κηα 

αλάγθε ησλ ζχγρξνλσλ δεκηνπξγψλ λα θαηαλνήζνπλ ηη σθέιηκν άθεζαλ πίζσ ηνπο 

αλεθκεηάιιεπηναπφ ηελ εγρψξηα ζεαηξηθή παξάδνζε, πνπ κπνξνχλ ηψξα λα 

απνθνκίζνπλ. ην ίδην κνηίβνθηλείηαη θαη ε ζθέςε ηνπ Θφδσξνπ Κξεηηθνχ
190

, ν 

νπνίνο πξνβαίλεη ζε κηα ελδηαθέξνπζα δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ηνπ 

Κσκεηδπιιίνπ θαη ηνπ Γξακαηηθνχ Δηδπιιίνπ ζηε ζεαηξηθή κφδα. Πξάγκαηη, ην 

θαινθαίξη ηνπ 1974, εθηφο απφ ηελ Σύρε ηεο Μαξνύιαο, παίδνληαη νη παξαζηάζεηο ηεο 
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 Αιθηβηάδεο Μαξγαξίηεο, «Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο – Σν Κσκεηδχιιην ηνπ Κνξνκειά ζην Θέαηξν 

Σέρλεο»,εθ.Σα Νέα,21/6/1974, αξ.θ. 8888, ζ.2. 

188
 φισλ Μαθξήο, «Θέαηξν Σέρλεο, Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο ηνπ Γ. Κνξνκειά»,πεξ. Νέα Δζηία, 

15/7/1974, ηκ.96, ηρ. 1152,ζ. 1191- 1192. 

189
 Κψζηαο Γεσξγνπζφπνπινο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο», εθ. Σν Βήκα, 29/6/1974, αξ.θ. 8923,ζ.4. 

190
 Θφδσξνο Κξεηηθφο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο», εθ.Αθξόπνιηο, 2/7/1974,ζ.2. 
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Γθόιθσο
191

 ηνπ Πεξεζηάδε θαη ηνπ Αγαπεηηθνύ ηεο Βνζθνπνύιαο, ηνπ Κνξνκειάθαη, 

φπσο εχζηνρα ζα γξάςεη ν Μαξγαξίηεο, ε ζεξηλή αζελατθή ζθελή βξηζθφηαλ «ζηνλ 

αζηεξηζκφ ηεο λεπηαθήο ειηθίαο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ».
192

 Ο Κξεηηθφο απνδίδεη 

απηφ ην ζεξηλφ «κηκεηηζκφ»ησλ ζηάζσλ «πνπ ζαλ ηηο θάκπηεο αθνινπζνχλ ε κηα ηελ 

άιιε», ζηε δηθαίσζε πνπ γλσξίδεη πιένλ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 ην ειιεληθφ έξγν, ην 

νπνίν πάιεςε γηα λα θαηαθηήζεη κηα ζέζε ζην ζχγρξνλν δξακαηνιφγην θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60. Όηαλ πηα ην ειιεληθφ έξγν θαζηεξψλεηαη σο 

νξγαληθφ θνκκάηη ηεο εγρψξηαο ζεαηξηθήο θίλεζεο, γελληέηαη μαθληθά ζηνπο ζηάζνπο 

ε αλάγθε λα κειεηήζνπλ ηελ πξντζηνξία ηνπ, ηηο απαξρέο ηνπ, θαζηζηψληαο ηηο 

αλαβηψζεηο έξγσλ φπσο ηνπ Κνξνκειά θαη ηνπ Πεξεζηάδε«απαξαίηεηεο» θαη 

«θαινδερνχκελεο». Παξά ηελ εκθαλή ζεηηθή ηνπ ζηάζε ν Κξεηηθφο δελ θξχβεη ηνπο 

ελδνηαζκνχο ηνπ ζρεηηθά κε ην αλ κπνξεί ν ζχγρξνλνο ζεαηήο λα ζπλδεζεί, λα 

ζπγθηλεζεί κε έλα θσκεηδχιιην ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ζρνιηάδνληαο πσο «κηα 

αδηφξαηε κπξσδηά λαθζαιίλεο πιαληφηαλ πάλσ απφ ηελ νδφ Ηνπιηαλνχ». Ζ Σύρε ηεο 

Μαξνύιαο επραξηζηνχζε ην ζεαηή, αιιά «άθελε κηα κπαγηάηηθε γεχζε ζην ζηφκα», 

γηαηί είλαη έξγν «εζνγξαθηθήο απιντθφηεηαο», «αλππνςίαζην θαη 

απηνεπραξηζηνχκελν».
193

 

Καλέλαο αληίινγνο δελ πξνβάιιεηαη απφ ηε κεξίδα ηεο θξηηηθήο γηα ηελ άξηηα 

ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε θαη ελνξρήζηξσζε ηεο παξάζηαζεο απφ ηνλ Κάξνιν Κνπλ. 

Αλ θαη ν ίδηνο δειψλεη φηη αθνινχζεζε πηζηά ην πξσηφηππν, εληνχηνηο  νη θξηηηθνί 

θάλνπλ ιφγν γηα «αλαδεκηνπξγία»
194

ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ηδξπηή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, 

ν νπνίνο, σζηφζν, δελ ζηέξεζε απφ ην θείκελν νχηε ηε δξνζηά ηνπ νχηε ηελ 
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 Σν θαινθαίξη ηνπ 1974 , παξνπζηάδεηαη ζην  Άιζνο Παγθξαηίνπ απφ ηνλ λεαληθφ ζίαζν «Διεχζεξν 

Θέαηξν» ζε δηαζθεπή ε Γθόιθσ ηνπ Πεξεζηάδε κε ηνλ ηίηιν «Μηα δσή Γθφιθσ». Σελ ίδηα πεξίνδν 

παίδεηαη ζην ζέαηξν Γειθηλάξηνν Αγαπεηηθόο ηεο Βνζθνπνύιαο ζε ζθελνζεζία ΠέινπΚαηζέιε- ν 

ηχπνο ηεο επνρήο εζθαικέλα αλαθέξεηαη ζην δξακαηηθφ εηδχιιην ηνπ Κνξνκειά κε ηνλ φξν 

«θσκεηδχιιην», γεγνλφο πνπ απνδίδεη ηζηνξηθή αιήζεηα ζηνπο ηζρπξηζκνχο Γεσξγνπζφπνπινπ πεξί 

άγλνηαο ησλ λενειιεληθψλ πεγψλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζεάηξνπ καο. Βι. ζρεηηθά: Αλππφγξαθν, 

«Κσκεηδχιιην ζην Γειθηλάξην»,εθ. Σα Νέα 25/6/1974, αξ.θ. 8891,ζ. 2. 

192
 Αιθηβηάδεο Μαξγαξίηεο, «Ο Αγαπεηηθφο ηεο Βνζθνπνχιαο- Κσκεηδχιιην Κνξνκειά θαη ζην 

Γειθηλάξην», εθ.Σα Νέα, 17/7/1974, αξ. θ. 8910,ζ.2. 

193
 Κξεηηθφο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο»,  φ.π. 

194
 Μαξγαξίηεο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο»,φ.π. 
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ηζηνξηθφηεηά ηνπ. Ο Κξεηηθφο
195

, αλαγλσξίδεη πσο ν Κνπλ έπιαζε κηα παξάζηαζε 

«ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθή» θαη «εμαηξεηηθά θεθάηε» αθνινπζψληαο «ην δχζθνιν ηξφπν 

εξκελείαο ελφο έξγνπ πεξαζκέλεο επνρήο» θαη αληηκεησπίδνληαο ην πξσηφηππν 

θείκελν ηνπ Κνξνκειά κε ζνβαξφηεηα θαη ζεβαζκφ. χκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ, 

νζθελνζέηεο αξλήζεθε λα παξσδήζεη ηελ Σύρε ηεο Μαξνύιαο θαη λα ηελ εθζέζεη ζηα 

κάηηα ησλ ζεαηψλ πξνβάιινληαο ηηο αδπλακίεο ηεο θαη ηελ αθέιεηά ηεο, ψζηε «λα 

θνιαθέςεη ηε καηαηνδνμία» ηνπ θνηλνχ πξνθαιψληαο γέιην ρσξίο πξνζπάζεηα. 

Αληηζέησο, πξνζπάζεζε λα θάλεη ην έξγν λα ιεηηνπξγήζεη ζηε ζχγρξνλε επνρή, παξά 

ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπ, θαη επηρείξεζε λα ην αλαδσνγνλήζεη δίλνληαο κηα ηξίηε 

δηάζηαζε ζηνπο ζπκβαηηθνχο ήξσέο ηνπ. πκπεξαίλεη πσο, ε αγάπε πνπ δείρλεη ν 

ζθελνζέηεο γηα ην θείκελν, ηνπ επέηξεςε, λα ην εμεηάζεη ππφ ην θσο ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα αζθήζεη «ζνβαξή θαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή», εμεγψληαο 

κέζα απφ ηε ζθελνζεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζηνπο ζεαηέο «ηελ έληαζε θαη ηε θχζε ηεο 

δηαθσλίαο ηνπ», ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα κεηαβάιιεη νχηε κηα ιέμε ηνπ θεηκέλνπ. Χο 

παξάδεηγκα, ν Κξεηηθφο αλαθέξεη ην ξφιν ηνπ Παγθξάηε, πνπν Κνπλ ηνλ 

ζθελνζέηεζε σο «έλα λεπξσηηθφ θαη επεξκέλν άηνκν πνπ αδπλαηεί λα επηθνηλσλήζεη 

κε αλζξψπνπο θαηψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο, ελψ αηζζάλεηαη αξθεηά αλαζθαιήο 

αλάκεζά ηνπο». Θεσξψληαο δεδνκέλε ηελ ηαχηηζε ηνπ Κνξνκειά κε ην ραξαθηήξα 

ηνπ Παγθξάηε - ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο ζθφπηκα πιάζεη θαινζπλάην θαη ζηνξγηθφ 

απέλαληη ζηνπο ππεξέηεο ηνπ, πεξηγξάθνληαο εκκέζσο πιελ ζαθψο ηνλ εαπηφ ηνπ-  

αληηιακβαλφκαζηε φηη ν Κνπλ θαηαγγέιιεη ζθελνζεηηθά ηε δηαζηξεβισκέλε εηθφλα 

ησλ κεγαιναζηψλ ζην Κσκεηδχιιην, εθζέηνληαο ζηελ θξίζε ηνπ θνηλνχ ην 

πξαγκαηηθφ ράζκα πνπ ρψξηδεηελ αζηηθή ηάμεαπφ ηα ιατθφηεξα ζηξψκαηα ηνπ 19νπ 

αηψλα. Αληίζηνηρν ζρφιην παξαηεξεί ν Κξεηηθφο λα επηηπγράλεη ν Κνπλ κέζα απφ ηελ 

απφδνζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Υξήζηνπ, «νδεγψληαο ηνλ εζνπνηφ ηνπ λα ζρεδηάζεη 

έλα αμηνζξήλεην ηχπν αλεξρφκελνπ κηθξναζηνχ», ζε αληίζεζε κε ηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ραξαθηήξα απφ ηνλ Κνξνκειά, πνπ ηνλ έπιαζε έληηκν θαη εζηθφ. Οη 

παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, νδεγνχλ ηνλ Κξεηηθφ λα νξίζεη ην «γεινηνγξαθηθφ 

ξεαιηζκφ» σο κέζνδν εξκελείαο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο ν ζθελνζέηεο 

θαηνξζψλεη κέζα απφ ηηο θεθάηεο θαξηθαηνχξεο ησλ εξψσλ λα αμηνινγήζεη ηηο 

ξεαιηζηηθέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο  πνπ πεξηγξάθεη ην έξγν. 
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Ο Γεσξγνπζφπνπινο
196

, ζπκθσλεί σο πξνο ηελ αλαλέσζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ 

Κνπλ, πνπ κε «απμνκεηψζεηο ηεο δπλακηθήο έδσζε κηα λέα ζηηιπλφηεηα» ζηε ξνή ηνπ 

θεηκέλνπ, ελψ φζνλ αθνξά ηε ζθελνζεηηθή ηνπ κέζνδν, αλαθέξεη πσο«πάλσ ζε έλα 

λαηνπξαιηζηηθφ πίλαθα είρε μαλαπηάζεη ην ζέκα εμπξεζηνληζηηθά». Ο 

Γεσξγνπζφπνπινο θξνληίδεη λα ηνλίζεη πσο ν Κνπλ «μέθπγε απφ ηελ παγίδα ηεο 

εζνγξαθίαο», δίλνληαο κελ ρξψκα, χθνο θαη ξπζκφ ζηελ παξάζηαζε, αιιά 

παξακεξίδνληαο ηε ζπκβαηηθφηεηα ηνπ θσκεηδπιιηαθνχ είδνπο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ απιντθή εζνγξαθηθή δηάζηαζε ζηα φξηα ηνπ θνιθιφξ θαη ηελ 

κεινδξακαηηθή ππφζεζε.Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη επηξξνέο ηνπ επξσπατθνχ 

ζεάηξνπ, πνπ αλαγλψξηζε ζηελ παξάζηαζε κεξίδα ησλ θξηηηθψλ, κε ηνλ Μαξγαξίηε 

λα ππνγξακκίδεη ηνλ«ηνλεζθηθφ ραξαθηήξα»ηεο ζθελνζεηηθήο ζχιιεςεο ηνπ Κνπλ, 

ρσξίο σζηφζν λα πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε, ελψ ν ζπληάθηεο ηεο ζηήιεο 

«Αθνχσ – Βιέπσ» ζηελ εθεκεξίδα Σα Νέα, ραξαθηεξίδεη επηγξακκαηηθά ηελ 

παξάζηαζε ηνπΘεάηξνπ Σέρλεο σο «νησλείκπξερηηθή αλαβίσζεηεο Μαξνχιαο»
197

, 

ππνλνψληαο πσο ν ζθελνζέηεο εθάξκνζε ζε ζεκεία ηελ κέζνδν ηεο 

απνζηαζηνπνίεζεο ηνπ επηθνχ ζεάηξνπ. 

ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ ζψδνληαη ζχληνκα καγλεηνζθνπεκέλα 

απνζπάζκαηα απφ ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία πξάμε ηεο παξάζηαζεο
198

,ηα νπνία 

απνηεινχλ ζεκαληηθφηαην ηεθκήξην γηα ηε κνπζηθή, ζθελνγξαθηθή θαη ππνθξηηηθή 

απφδνζε ηνπ έξγνπ. Σν πξψην απφζπαζκα αθνξά ηελ ηξησδίαΛηλάξδνπ, Μαξνχιαο 

θαη Κσλζηαληή, ελψ ην δεχηεξν απνηειεί ηελ ηειεπηαία ζθελή ηνπ έξγνπ θαη αθνξά 

ηελ αγνξά ηεο πέηξαο απφ ηνλ Παγθξάηε θαη ην γακήιην γιέληη. Γπζηπρψο ηα 

απνζπάζκαηα δελ κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζε αδηάιιαθηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηε ζπλνιηθή ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Κνπλ, θαζψο απνηεινχλ 

καγλεηνζθνπεκέλν πιηθφ κηαο θαη κφλν πξάμεο ηνπ έξγνπ, είλαη, σζηφζν, δπλαηφ λα 

αλαγλσξίζνπκε ην ζπλδπαζκφ ξεαιηζκνχ θαη ιατθνχ εμπξεζηνληζκνχ ζην χθνο ηεο 
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ζθελνζεζίαο, εηδηθά ζηελ ηειεπηαία ζθελή, φπνπ ε ζπγθέληξσζε ησλ ππεξεηψλ 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα θαζαξηφδηθν ιατθφ παλεγχξη. 

Ζ ππνθξηηηθή απφδνζε ησλ εζνπνηψλ δηράδεη σο έλα βαζκφ ηνπο θξηηηθνχο,  

αλ θαη  ζε γεληθέο γξακκέο νη πεξηζζφηεξνηαλαγλσξίδνπλ ηε«ζθεληθή αξηηφηεηα»
199

 

ηεο παξάζηαζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγηθή δνπιεηά ηνπ Κνπλ κε ην ζίαζφ ηνπ, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ «επάξθεηα»
200

θαζψο φινη εξγάζηεθαλ «κε πξνζνρή, 

επξεκαηηθφηεηα θαη αζπγθξάηεην θέθη»
201

, θαηνξζψλνληαο λα θαιχςνπλ ηελ – αλά 

πεξηπηψζεηο- έιιεηςε αγσγήο ηνπο ζην ηξαγνχδη. Ο Γεσξγνπζφπνπινο παξαηεξεί φηη 

«νη εζνπνηνί πνιψζεθαλ θάπσο ππνθξηηηθά ζαλ άηνκα, άιινη ζηάζκεπζαλ ζην 

λαηνπξαιηζκφ θαη άιινη ππέξβεθαλ ηελ ηζνξξνπία πνπ δήηεζε ν Κνπλ».
202

Σελ ίδηα   

παξαηήξεζε ζα ζεκεηψζεη θαη ν Κξεηηθφο, θάλνληαο ιφγν γηα «δηαβαζκίζεηο 

γεινηνγξαθηθήο αθξφηεηαο απφ ηνλ έλα εξκελεπηή ζηνλ άιιν».
203

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά 

γίλεηαη ζηελ απφδνζε ησλ Μφξηδνπ (Ληλάξδνο)θαη Μπνπζδνχθνπ (Κσλζηαληήο), 

πνπ «απέδσζαλ αξηζηνηερληθά ηνπο ξφινπο ηνπο»
204

 θαη «θηλήζεθαλ αλεηφηαηα ζην 

πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ Κνπλ».
205

Θεηηθέο θξηηηθέο ιακβάλεη θαη ν Αξκέλεο 

(Αληψλεο), πνπ δηαθξίζεθε γηα «ηελ εθθξαζηηθφηεηα θίλεζεο θαη ηε κηκηθή ηνπ 

επιπγηζία».
206

ΖΠηηηαθήδηράδεη κε ηελ απφδνζή ηεο ζην ξφιν ηεο Μαξνχιαο. Γηα ηνλ 

Μαξγαξίηε, ππήξμε «πξψηε κεηαμχ ίζσλ, έρνληαο αθνκνηψζεη πιήξσο ηελ ηζηνξηθή, 

ζαηπξηθή θαη ηνλεζθηθή γξακκή ηνπ Κνπλ»
207

, ελψ γηα ηνλ Μαθξή, αλ θαη δελ ήηαλ ε 

πιένλ θαηάιιειε γηα ην ξφιν, θαζψο θάλεθε λα πζηεξεί ζηε  θσλή θαη ηελ άξζξσζε, 

εληνχηνηο «απέδσζε σξαία ηνλ πεξηγξαθηθφ ξνκαληηζκφ ηεο 

εξσίδαο».
208

Απζηεξφηεξνο είλαη ν Κξεηηθφο, ν νπνίνο ραξαθηήξηζε «δπζηχρεκα» γηα 

ηελ παξάζηαζε «ε πξσηαγσλίζηξηα λα γίλεηαη αθνξκή παξαθσλίαο ζην άςνγν χθνο 

ηεο εξκελείαο», ζεσξψληαο πσο ε Πηηηαθήήηαλ «ε κφλε πνπ παξαβίαζε ην χθνο ηεο 

                                                           
199

Μαθξήο, «Θέαηξν Σέρλεο»,φ.π.  

200
Μαξγαξίηεο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο», φ.π. 

201
Κξεηηθφο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο», φ.π. 

202
Γεσξγνπζφπνπινο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο»,φ.π. 

203
 Κξεηηθφο, φ.π. 

204
Μαθξήο,φ.π. 

205
Μαξγαξίηεο, φ.π. 

206
 Μαθξήο, φ.π. 

207
 Μαξγαξίηεο, φ.π. 

208
 Μαθξήο, φ.π.  



65 
 

παξάζηαζεο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο», γηαηί «θνξφηδεπε ζπζηεκαηηθά ηνλ ξφιν 

ηεο θαη δελ ηνλ αληηκεηψπηζε κε θξηηηθή ζνβαξφηεηα»
209

,εθπξνζσπψληαο θαη’ απηφ 

ηνλ ηξφπν ηε ζηάζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλνχ απέλαληη ζην 

Κσκεηδχιιην ηνπ 1880. Σελ ίδηα «επηηήδεπζε» απφ ηελ Πηηηαθή, εληνπίδεη θαη ν 

Γεσξγνπζφπνπινο, ν νπνίνο, ηελ απνδίδεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εζνπνηνχ λα 

«μεπεξάζεη ην θείκελν θαη λα ην ζρνιηάζεη έληερλα βέβαηα, αιιά κε ην 

κπαιφ».
210

ηακαγλεηνζθνπεκέλα απνζπάζκαηα ηεο παξάζηαζεο, παξαηεξνχκε 

ηελΠηηηαθή λα δπζθνιεχεηαη φλησο κε ην θσλεηηθφ θνκκάηη ηνπ ξφινπ ηεο, 

θαιηζάξνληαο αξθεηά, ελψ αηζζεηή είλαη θαη κηα ππεξβνιή ζηελ εξκελεία ηεο, κέζα 

απφ ηηο έληνλεο εθθξάζεηο θαη θηλήζεηο, ε νπνία αγγίδεη ηα φξηα ηεο παξσδίαο ζε 

νξηζκέλα ζεκεία.Μπνξνχκε, σζηφζν, κε βεβαηφηεηα λα απνθαλζνχκε φηη νη 

ππεξβνιέο ηεο εζνπνηνχ δελ ππήξμαλ παξαθσλίεο ζηε ζθελνζεηηθή καηηά ηνπ Κνπλ, 

αιιά ππνδείμεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθελνζέηε, ν νπνίνο αλ δηαθσλνχζε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ε Πηηηαθή πξνζέγγηδε ηνλ ξφιν ηεο ζα ηελ είρε ‶δηνξζψζεη″ ζηηο πξφβεο. ε απηή ηε 

βάζε δηθαηνινγνχληαη θαη νηαπνρξψζεηο κπξερηηθνχ ζεάηξνπ, πνπ εληφπηζαλ 

νξηζκέλνη ζηελ παξάζηαζε
211

, κηαο θαη ε θξηηηθή πνπ θαίλεηαη λα αζθεί ε εζνπνηφο 

ζην ξφιν ηεο κέζα απφ ην παίμηκφ ηεο ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηε κέζνδν 

ηεο απνζηαζηνπνίεζεο. 

Όζνλ αθνξά ην κνπζηθφ θνκκάηη ηεο παξάζηαζεο, ζηνηρείν νξγαληθφ θαη 

απαξαίηεην γηα ην είδνο ηνπ Κσκεηδπιιίνπ, νη θξηηηθνί επηθξνηνχλ ηελ «έμππλε 

επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε»
212

 ησλ πξσηφηππσλ παξηηηνχξσλ  «βηελλεδνειιεληθήο 

κνπζηθήο»
213

ηνπ άηιεξ απφ ην Λενληή,ν νπνίνο θαηάθεξε λα εκπινπηίζεη ηνπο 

επράξηζηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ κε «ειιεληθφηεξα δεκνηηθά κνηίβα».
214

ην 

απφζπαζκα ηεο ηξησδίαο ησλ Ληλάξδνπ- Μαξνχιαο- Κσλζηαληή, πνπ ζψδεηαη ζην 

ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ, παξαηεξνχκε φηη ε κεισδίαηνπ ηξαγνπδηνχ απερεί 

ηνλ παξαδνζηαθφ ζθνπφ «Μήιν κνπ θφθθηλν»,ζπλνδεχεηαη απφ ήρνπο παξαδνζηαθνχ 

βηνιηνχ θαη ηακπνχξινπ, θαη νη ηξεηο εζνπνηνί φρη κφλν ηξαγνπδνχλ αιιά ρνξεχνπλ 
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έλαείδνο θαιακαηηαλνχ.Ο Γεσξγνπζφπνπινο
215

, παξαηεξεί φηη ν Κνπλ δίδαμε ηα 

ηξαγνχδηα ηεο Μαξνύιαο ζην ζίαζφ ηνπ,δίλνληαο «έλα θξηηηθφ βάζνο  ζην ζέακα» θαη 

«ηξαβψληαο ην κειηθφ ζηνηρείν σο ηα φξηα ηεο αλαίξεζεο ηνπ επεηζνδηαθνχ», 

θαλεξψλεη «ην θέξδνο πνπ απφθηεζε απφ ηελ Οπεξέηα»ηνπ Γθνκπξφβηηο, πνπ 

αλέβεθε ζην Θέαηξν Σέρλεο ην 1972. χκθσλα κε ηνλ θξηηηθφ, ν ζθελνζέηεο 

θαηαλφεζε ζηα ηξαγνχδηα ηνπ έξγνπ κηα ελαληίσζεπξνο ηα επεηζφδηα πνπ 

ζπλνδεχνπλ θαη ζρνιηάδνπλ, θαηνξζψλνληαο σο έλα βαζκφ λα ππνλνκεχζεη ην ζέκα 

ηνπ θσκεηδπιιίνπ. Αλ θαη ν Γεσξγνπζφπνπινο βξίζθεη ηε κνπζηθή ζην ζχλνιφ ηεο 

βνεζεηηθή ζηελ απφπεηξα απηή ηνπ Κνπλ, εληνχηνηο επηζεκαίλεη πσο ν Λενληήο 

εξγάζηεθε κε εγθξάηεηα απέλαληη ζηηο πξσηφηππεο παξηηηνχξεο ηνπ άηιεξ, 

θνβήζεθε λα ηηο ππεξβεί θαη απέηπρε λα πξνζδψζεη ιίγε παξαπάλσ έκθαζε ζε 

νξηζκέλα ερεηηθά ρξψκαηα ηεο νξρήζηξαο ηνπ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα εθξεθηηθφηεξν κνπζηθφ απνηέιεζκα. 

Σα ζθεληθά θαη θνζηνχκηα, πνπ θηινηέρλεζε ε Παπαλησλίνπ θξίζεθαλ 

θαηάιιεια γηα λα απνδψζνπλ ην «ηζηνξηθφ θαη ζαηπξηθφ πλεχκα ηεο 

ζθελνζεζίαο»
216

, ην χθνο ηεο νπνίαο φρη κφλν ππεξέηεζαλ, αιιά θαη ζε ζεκεία 

πξνψζεζαλ.
217

Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην θνζηνχκη ηνπ Ληλάξδνπ, 

θαζψο θαίλεηαη λα αθνινπζεί ην γεληθφθαλφλα ηεο ακθίεζεο ηνπ Παληφπνπινπ ζηελ 

πξψηε παξάζηαζε ηνπ 1889, σζηφζν ε δεκηνπξγφο ην απινπνηεί θαη αθνινπζεί 

αδξφηεξεο γξακκέο ζηε ζρεδίαζε, δηαηεξψληαο παξ’ φια απηά ην θέζη, ην γηιέθν, ηε 

βξάθα θαη ηε βξαθνδψλα ηνπ γέξνληα λεζηψηε(εηθφλεο 17-20). Δλδηαθέξνπζα 

πξνζζήθε ζην θνζηνχκη ηνπ Ληλάξδνπ, είλαη ε γξαβάηα, πνπ πηζαλφηαηα απνηέιεζε 

ζηνηρείν θξηηηθήο ηνπ ξφινπ, αλ αλαινγηζηνχκε πσο ν επαξρηψηεο Ληλάξδνοζε κηα 

πξνζπάζεηα λα κηκεζεί ηα ήζε ηεο πξσηεχνπζαο, θνξά γξαβάηα, ηελ νπνία κάιηζηα 

έρεη θξχςεη θάησ απφ ην γηιέθν ηνπ, ζηνηρείν πνπ εληείλεη ηε γεινηνγξαθηθή απφδνζε 

ηνπ θσκηθνχ ραξαθηήξα.Σα θνζηνχκηα ηνπ ππφινηπνπ ζηάζνπ, είλαη αζηηθά, δελ 

δηαζέηνπλ, δειαδή ηελ  πνηθηιία ρξσκάησλ θαη πθαζκάησλ φπσο ε ιατθή θνξεζηά 

ηνπ Ληλάξδνπ, είλαη σζηφζν αληηπξνζσπεπηηθά ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε ππεξέηε. Ο 

ακαμάο Κσλζηαληήο θνξά ζηνιή κε γαιφληα, ν κάγεηξαο Υξήζηνο θνξά ζθνχθν 

καγεηξηθφ θαη νη ππεξέηξηεο ηηο πνδηέο ηνπο. Σν θνζηνχκη ηεο Μαξνχιαο, δηαθέξεη 
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 Γεσξγνπζφπνπινο,«Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο», φ.π. 

216
 Μαξγαξίηεο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο»,φ.π. 

217
Γεσξγνπζφπνπινο, φ. π. 
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απφ εθείλα ησλ ππφινηπσλ ππεξεηξηψλ, θαζψο θνξάεη πνδηά πνπ  θηάλεη κέρξη ηα 

γφλαηα, ην θφξεκά ηεο είλαη θνληχηεξν θαη αθήλεη λα θαίλνληαη ηα ςειά ηεο 

ηζφθαξα, ελψ έρεη πηαζκέλα ηα καιιηά ηεο κε έλα καληήιη(εηθφλα 21). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο Μαξνχιαο απφ ηηο ππφινηπεο ππεξέηξηεο ζπλδέεηαη αθελφο κε ην 

γεγνλφο φηη είλαη ε πξσηαγσλίζηξηα ηνπ έξγνπ θαη αθεηέξνπ κε ηα θαζήθνληα ηεο 

πιχζηξαο πνπ εθηειεί ζην αξρνληηθφ ηνπ Παγθξάηε. Οη ελδπκαζίεο ελ γέλεη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζηνξηθή πηζηφηεηα θαη παξαπέκπνπλ ζηηο θνξεζηέο ηνπ 

ππεξεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο δχζεο ηνπ 19νπ αηψλα. Ηδηαίηεξε ιεπηνκέξεηα απνηειεί 

ε θηλεηηθφηεηα ησλ γπλαηθείσλ θνξεκάησλ πνπ πξνζδίδεη ράξε, εθθξαζηηθφηεηα θαη 

δσληάληα ζηηο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο ηνπο ζηα κνπζηθά κέξε ηνπ θσκεηδπιιίνπ (εηθφλεο 

22-23).ε απιέο θαη ιηηέο γξακκέο θηλήζεθε θαη ην ζθεληθφ ηεο παξάζηαζεο, κε έλα 

κεγάιν ηξαπέδη ζην θέληξν, θαξέθιεο θαη κεξηθά ζεληφληα λα θξέκνληαη ζην βάζνο, 

δειψλνληαο έηζη κπξνζηά ην ρψξν ηεο θνπδίλαο, φπνπ δηαδξακαηίδεηαη φιε ε δξάζε 

ηνπ έξγνπ θαη πίζσ ην πιπζηαξηφ. Ζ ζθελνγξαθία, αξθεηά κηληκαιηζηηθή, 

απειεπζέξσλε ηε ζθελή γηα ηνπο εζνπνηνχο, ψζηε λα εθθξάζνπλ κε άλεζε ην ξφιν 

ηνπο θαη λα ρνξέςνπλ θαηά ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Παξά ηε ιηηφηεηά ηνπ, ην 

ζθεληθφζθηαγξαθεί ην δσληαλφ ιατθφ κηθξφθνζκν, πνπ θξπβφηαλ ζηα δσκάηηα 

ππεξεζίαο ησλ αξρνληηθψλ  ηνπ 19νπ αηψλα. 

 

Δηθόλες 17- 18:ΟΜφξηδνο ζην ξφιν ηνπ 

Ληλάξδνπ, θνξά έλα ρακειφ θέζη, γξαβάηα, 

γηιέθν κε ιεπηνκέξεηεο, βξάθα θαη 

βξαθνδψλα ληξίιηλε.  

Πεγή: (Αξηζηεξά) Μφξηδνο, φ. π., ζ. 273 

(Γεμηά) εθ. Σν Βήκα, ,29/6/1974, αξ. θ. 

8923, ζ.2 
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Δηθόλες19-20: (Αξηζηεξά) Άγαικα ηνπ Παληφπνπινπ ζην ξφιν ηνπ Ληλάξδνπ. Παξαηεξνχκε ην ςειφ θέζη, ην 

γηιέθν - θάησ απφ ην παιηφ-, ηε βξάθα θαη ηελ πινπκηζηή βξαθνδψλα. 

(Γεμηά) Σν πξφηππν γηα ην θνζηνχκη ηνπ Ληλάξδνπ, ν ΥνξΥνξ Αγάο ( ζην ξφιν ν πχξνο Σξηράο). 

Πεγέο: (Αξηζηεξά) Κνξνκειάο, Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο,φ.π.,ζ.65 

(Γεμηά) Υαηδεπαληαδήο,Σν Κσκεηδύιιην η. Α΄, φ.π.,ζ.87. 

Δηθόλα 21:χζζσκνο ν ζίαζνο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο κε ηα θνζηνχκηα ηεο παξάζηαζεο.. ην θέληξν ε 

Πηηηαθή σο Μαξνχια. 

Πεγή: Κάξνινο Κνπλ, Οη παξαζηάζεηο,φ.π.,ζ.349. 
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Ζ παξάζηαζε, παξά ηηο θαηά ηφπνπο δηαθσλίεο ησλ θξηηηθψλθαίλεηαη λα παξνπζηάδεη 

ζπλνρή, εθζέηνληαο ζηελ νιφηεηά ηεο ηε ζθελνζεηηθή ζχιιεςε ηνπ Κνπλ γηα ην 

θσκεηδχιιην ηνπ Κνξνκειά. Πέξα απφ ηηο ζεηηθέο θξηηηθέο ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο θαη 

ηελ αζξφα πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ, ν ζίαζνο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζα επηθξνηεζεί 

θαη απφ ηνλ εγγνλφ ηνπ ζπγγξαθέα, Λάκπξν Κνξνκειά, πνπ παξαθνινχζεζε κε 

ζπγθίλεζε ηελ παξάζηαζε θαη εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ κε κηα επραξηζηήξηα 

επηζηνιή πξνο ηνλ Κνπλ ιίγεο κέξεο κεηά.ηελ επηζηνιή,ν εγγνλφο 

Κνξνκειάοεπραξηζηεί ηνλ Κνπλ πνπ νινθιήξσζε θαηά έλα ηξφπν ην έξγν, 

θσηίδνληαο ηηο πιεπξέο εθείλεο πνπ δελ είραλ γίλεη αληηιεπηέο έσο ηψξα, ηνλίδνληαο 

πσο ζην ζέαηξν ηεο νδνχ Ηνπιηαλνχ είδε «λα δσληαλεχεη φρη απιψο ην έξγν, αιιά νη 

ραξαθηήξεο ηνπ».
218

Ο Μφξηδνο, ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ ζα ζεκεηψζεη πσο γηα ηνλ 

ζθελνζέηε ε επηζηνιή απηή ήηαλ κηα θαιιηηερληθή δηθαίσζεγηα ηνλ ίδην αιιά θαη  

γηα ην ζεξηλφ ηνπ ζέαηξν, πνπ είρε εθθηλήζεη ην 1972 σο πείξακα ζηελ νδφ Ηνπιηαλνχ, 

θαη ζην νπνίν απεδείρζε πσο κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί φρη κφλν μέλν 

δξακαηνιφγην, αιιά θαη ειιεληθφ, θαη κάιηζηα θσκσδία κε κεγάιε επηηπρία. Σν 

γξάκκα, φκσο, ηνπ Κνξνκειά, δηθαηψλεη θαη ηνλ ηδέξε, πνπ πξνινγίδνληαο ηελ 

παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζην πξφγξακκα πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο ζεαηέο έθαλε 

                                                           
218

Μφξηδνο, φ.π.,ζ. 213-214. 

Δηθόλες 22- 23: Παξαηεξνχκε ηελ θίλεζε ησλ γπλαηθείσλ θνζηνπκηψλ. 

Πεγέο : (Αξηζηεξά) Θεαηξηθφ πξφγξακκα, Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο, φ. π. 

(Γεμηά) εθ. Σα Νέα 7/6/1974, αξ. θ. 8876, ζ.2. 



70 
 

ιφγν γηα ηελ «επίζεκε πξψηε ηεο Μαξνύιαο» απφ ζθελήο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, 

κάιινλ γηαηί δηαηζζάλζεθε ήδε απφ ηηο πξφβεο ηνπ έξγνπ λα βξίζθεηεπηηέινπο ην 

θσκεηδχιιην ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, κεηαμχ ξεαιηζκνχ θαη ζάηηξαο, ελλννχκελνπ θαη 

ππνλννχκελνπ,  κηα δηηηή ηαπηφηεηα πνπ ε επνρή ηνπ, αθφκα θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ, 

δελ κπνξνχζε λα ηνπ ηελ πξνζθέξεη ην 1889. 

Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο ζα εμαθνινπζήζεη λα παίδεηαη φιε ηελ θαινθαηξηλή 

ζεδφλ ζην ζεξηλφ Θέαηξν Σέρλεο, παξά ηε κηθξή δηαθνπή έμη εκεξψλ, απφ ηηο 20 έσο 

ηηο 26 Ηνπιίνπ, ιφγσ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Κχπξν.
219

Ζ γεληθή επηζηξάηεπζε πνπ 

θεξχζζεηαηζηε ρψξα αλαγθάδεη ηνπο ζηάζνπο λα δηαθφςνπλ πξνζσξηλά  ηηο 

παξαζηάζεηο, δεδνκέλεο ηεο έθξπζκεο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο θαη ηεο έιιεηςεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Μεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζηηο 24 Ηνπιίνπ, ε Παλειιήληα Έλσζε Διεχζεξνπ 

Θεάηξνπ, πξαγκαηνπνηεί ζπλέιεπζε γηα λα νξίζεη εκεξνκελία επηζηξνθήο ηνπ θνηλνχ 

ζηα ζεξηλά ζέαηξα
220

, ελψ θαηαηίζεηαη αίηεκα ηεο ΠΔΔΘ ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ Δζληθήο 

Ακχλεο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ζηξαηεπκέλσλ εζνπνηψλ.
221

 Σα πεξηζζφηεξα ζέαηξα 

επαλαιεηηνπξγνχλ κε αληηθαηαζηάζεηο ζηε δηαλνκή ησλ έξγσλ, σζηφζν, επεηδή ν 

Ηνχιηνο ηνπ ’74 ζηηγκαηίζηεθε απφ  ζπνπδαίεο θνηλσληθνπνιηηηθέο κεηαβνιέο, 

δεηήκαηα ήζζνλνο ζεκαζίαο φπσο νη αιιαγέο ζηε δηαλνκή ησλ εγρψξησλ ζεάηξσλ 

δελ δεκνζηεχνληαη ζηνλ Σχπν. Όζνλ αθνξά ην ζίαζν ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, 

καζαίλνπκε απφ ηνλΜφξηδν
222

φηη ππήξραλ ζηξαηεχζηκα κέιε, πνπ έπαηδαλ ζηελ 

Μαξνύια θαη αλαγθάζηεθαλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε δηάθνξεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο 

αλά ηελ επηθξάηεηα, σζηφζν, ε έξεπλά καο δελ κπφξεζε λα εληνπίζεη θάπνηα ζρεηηθή 
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 Σν Πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν είλαη ε δεχηεξε «αλαπνδηά» γηα ηελ Σύρε ηεο Μαξνύιαο, κηαο θαη 

ιίγεο κέξεο κεηά ηελ πξεκηέξα ηεο παξάζηαζεο ν Κάξνινο Κνπλ λνζειεχηεθε ζην λνζνθνκείν 

Δπαγγειηζκφο   θαη θαη’ εληνιή ηαηξνχ έπξεπε λα απέρεη απφ ην ζέαηξν γηα έλα δηάζηεκα, ιφγσ ηεο 

βεβαξπκκέλεο πγείαο ηνπ. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ν ηδξπηήο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, παξαθνχνληαο 

ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο ηνπ ζπλέρηζε λα πεγαίλεη θάζε βξάδπ ζην ζέαηξν ηεο νδνχ Ηνπιηαλνχ γηα λα 

παξαθνινπζεί απφ ηελ θνπίληα ην ζίαζφ ηνπ λα παίδεη. Βι. Αλππφγξαθν, «Αζζελεί ν Κάξνινο 

Κνπλ»,εθ. Σα Νέα, 24/6/1974, αξ. θ. 8890, ζ.2 θαη Χηνβιεςίεο, «Αθνχσ- Βιεπσ», φ.π. 

220
 Αλππφγξαθν, «χζθεςε γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ παξαζηάζεσλ»,εθ. Σα Νέα, 17/7/1974, αξ. θ. 

8915,ζ.2. 

221
 Αλππφγξαθν, «Αίηεκα ηεο ΠΔΔΘ γηα εζνπνηνχο ζηξαηεπκέλνπο»,εθ. Σν Βήκα, 26/7/1974, αξ. θ. 

8946,ζ.4. 

222
Μφξηδνο,φ.π.,ζ.216. 
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αλαθνξά ζηηο κεηαβνιέο ηεο δηαλνκήο. Οη παξαζηάζεηο ηνπ ζηάζνπ ζα νινθιεξσζνχλ 

ζηηο 6 Οθησβξίνπ
223

, θη έηζη ε Μαξνύια ζα βγάιεη ηελ θαινθαηξηλή ζεδφλ‶εξσηθά″, 

έρνληαο θφςεη εθαηνληάδεο εηζηηήξηα θαη πξνζθέξνληαο άθζνλν γέιην ζε κηα 

δχζθνιε ηζηνξηθή ζπγθπξία.  
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 Βι. Αλππφγξαθν, «Σα Καινθαηξηλά Θέαηξα ζηελ Αζήλα», πεξ. Θέαηξν,Ηνχιεο – Γεθέκβξεο 1974, 

ηφκνο Ε΄, ηρ. 40-42,ζ. 138. 



72 
 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β: 

ΣΑ ΥΝΑΡΙΑ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β1. ΣΡΔΙ ΜΟΝΟΠΡΑΚΣΔ ΚΩΜΩΓΙΔ 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ απαξρψλ ηεο λενειιεληθήο θσκσδίαο ζην Θέαηξν Σέρλεο,ζηελ 

βάζε ηεο αηζζεηηθήο γξακκήο πνπ έρεη ραξάμεη ν Κνπλ, ζα νινθιεξσζεί ην 

θαινθαίξη ηνπ 1975 κε ηελ παξνπζίαζε, ζε ζθελνζεζία Γηψξγνπ Λαδάλε, κηαο 

ηξηινγίαο κνλφπξαθησλ θσκσδηψλ ηνπ 19νπ αηψλα, ηεο Κόξεο ηνπ Παληνπώινπ ηνπ 

Άγγεινπ Βιάρνπ, ηνπ Θαλάηνπ ηνπ Πεξηθιένπο ηνπ Γεκήηξηνπ  Κνξνκειά θαη ηεο 

Βεγγέξαο ηνπ Ζιία Καπεηαλάθε. Οη κνλφπξαθηεο 

θσκσδίεο,θαιιηεξγνχληαηζπζηεκαηηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1860 ζηε λενειιεληθή 

ζεαηξηθή ζθελή, σο ζπκπιήξσκα ησλ θπξίσο παξαζηάζεσλ, θαηά κίκεζε ησλ 

ηηαιηθψλ θαη γαιιηθψλ ζηάζσλ.Οη μέλνη ζίαζνη«[…] δελ ην ζεσξνχζαλ νχη’ 

αηζζεηηθά νχη’ εκπνξηθά ρξήζηκν λα ηειεηψλνπλ ηηο βξαδηέο ηνπο κε ην 

αηκαηνβακκέλν ηέινο ησλ εξψσλ κηαο ηξαγσδίαο‧ κηα κνλφπξαθηε θσκσδία –δελ 

έθηαλε ε ψξα γηα πνιχπξαθηε- ζα πξφζθεξε ζηνλ θφζκν ηνπο ηελ απαηηνχκελε 

αλαςπρή θαη ζα ηνπο έθαλε λα θεχγνπλ επραξηζηεκέλνη […]».
224

 Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξαθηηθήθαζηεξψλεηαη ζηαδηαθά  θαη ζην λενειιεληθφ ζέαηξν, απνθηψληαο κεγάιε 

δεκνθηιία ζην αζελατθφ θνηλφ. Οη λενειιεληθέο κνλφπξαθηεο θσκσδίεο, βαζίδνληαη 

ζηηο έηνηκεο «ζπληαγέο» ηεο γαιιηθήο θπξίσο θάξζαο θαη έρνπλ σο ζέκα ηνπο 

ηππνπνηεκέλεο θσκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ζπλνηθέζηα, απηζηίεο θαη δηαθφξσλ εηδψλ 

παξεμεγήζεηο.
225

 Χο ζεάκαηα- επηδφξπηα, δελ θαηείραλ πεξίνπηε ζέζε ζηε ζπλείδεζε 

ησλ εζνπνηψλ
226

, παξφιν πνπ δηέθξηλαλ ζε απηά ηα ζχληνκα επζπκνγξαθήκαηα κηα 

επθαηξία γηα λα αλαδείμνπλ ην θσκηθφ ηνπο ηαιέλην θαη λα θαηαζηνχλ δεκνθηιείο 

ζην θνηλφ. 

Μηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο λενειιεληθέο κνλφπξαθηεο θσκσδίεοείλαη ε Κόξε 

ηνπ Παληνπώινπ ηνπ Άγγεινπ Βιάρνπ (1838–1920), ε κφλε ίζσο ζεαηξηθή 

δεκηνπξγία ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηα  δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλήο ηνπ 

ειιεληθήο θνηλσλίαο.
227

Ζ ππφζεζε ηνπ έξγνπ απνηειεί δάλεην απφ ηελ θσκσδία 

                                                           
224

Γηάλλεο ηδέξεο, «Ο παηέξαο ηεο ειιεληθήο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο», πεξ. Νέα Δζηία, 

Υξηζηνχγελλα 1949, ηφκνο Σ΄, ηρ. 539, ζ. 42. 

225
 Βι. Γεκήηξεο πάζεο, «Ζ λενειιεληθή θσκσδία ζην ηέινο ηνπ 19

νπ
 αηψλα», Αθηέξσκα,Ο Ζιίαο 

Καπεηαλάθεο θαη ε Βεγγέξα,πεξ. Θεαηξηθά Σεηξάδηα, η. 9, Ηαλνπάξηνο 1984, ζ. 3. 

226
 Βι. ηδέξεο, φ.π., ζ. 44. 

227
Ο Βιάρνο, είρε σο ζηφρν ηνπ ηελ παξαγσγή εζληθήο δηδαθηηθήο θσκσδίαο, πνπ ζα δηαθσκσδνχζε ηα 

ηδηαίηεξα ειαηηψκαηα ηνπ έζλνπο, σζηφζν έηεηλε λα αμηνπνηεί πεξηζζφηεξν ηα δηδάγκαηα ηεο 
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Γεινίεο Δμεδεηεκέλεο (πξσηφηππνο ηίηινο: LesPrécieusesridicules) ηνπ Μνιηέξνπ
228

, 

ελψ ε αθξηβήο ρξνλνινγία ζχλζεζήο ηνπ είλαη άγλσζηε, σζηφζν κπνξνχκε – κε 

επηθχιαμε- λα ιάβνπκε σο έλδεημε ην δξακαηηθφ ρξφλν πνπ αλαγξάθεηαηζηελ αξρή 

ηεο θσκσδίαο, «ησ 1865».
229

Ζ δξάζε ηνπ έξγνπ μεδηπιψλεηαη ζε δεθαπέληε ζθελέο 

θαη εθηπιίζζεηαη ζην ζπίηη ηνπ παληνπψιε Θαλάζε
230

, ν νπνίνοπξνμελεχεη ηελ θφξε 

ηνπ Μαξηγψζηνλ θπξ Νηθνιή, έλαλ άλζξσπν ηεο ίδηαο ηάμεο.Ζ θαιιηεξγεκέλε, αιιά 

ειαθξφκπαιεΜαξηγψ, αξλείηαη ην πξνμεληφ, θηινδνμψληαο λα εμαζθαιίζεη κηα 

θαιχηεξε θνηλσληθή ζέζε κέζα απφ έλα επηηπρεκέλν γάκν κε ηνλ Κσλζηαληίλν, έλαλ 

αξηβίζηα λέν πνπ ηελ εμαπαηά. Δπράξηζηε λφηα απνηειεί ν ππεξέηεο Θνδσξήο, 

πνπαπνθαιχπηεη ηελ πιεθηάλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ε θσκσδία νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ απνγνήηεπζε ηεο Μαξηγψο θαη ηελ δηάιπζε ηνπ πξνμεληνχ ηεο κε ηνλ θπξ 

Νηθνιή. 

Ο Βιάρνο κέζα απφ απηφ ην «ζθέηο»
231

, επηζπκείλα ζαηηξίζεη ην θνηλσληθφ 

θαηλφκελν ηεο ηαμηθήο αλαξξίρεζεο, ελψ βαζηθφοάμνλαο ηεο δξάζεο, πνπ πξνσζεί ην 

θσκηθφ ζηνηρείν, είλαη ην ράζκα πνπ ρσξίδεη ηελ παιηά απφ ηε λεφηεξε γεληά, κε ηελ 

πξψηε λα επηκέλεη ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο, θαη ηε δεχηεξε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αξηβηζκφ θαη μελνκαλία. Ζ ειιεληθφηεηα ηεο θσκσδίαο, γίλεηαη αηζζεηή ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα θαπηεξηάζεη ηελ εκκνλή ηεο ζχγρξνλήο ηνπειιεληθήο 

θνηλσλίαο λα κηκεζεί ηα μέλα ήζε, θαηαιήγνληαο βέβαηα ζε νιέζξηα θαη άθξσο 

θσκηθά απνηειέζκαηα.Χο εθ ηνχηνπ δηαρσξίδεη γισζζηθά ηνπο ραξαθηήξεο
232

, 

παξνπζηάδνληαο ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο παιηάο γεληάο λα κηινχλ ζε γιψζζα ιατθή θαη 

ηνπο λεφηεξνπο ζε κηα θαζαξεχνπζα αζηηθνχ χθνπο. Οη γισζζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

                                                                                                                                                                      
επξσπατθήο αζηηθήο  εζνγξαθίαο, θαηαιήγνληαο λα παξάγεη ςπραγσγηθά έξγα απφ ηα νπνία ζπρλά 

απνπζίαδε ην εζληθφ ζηνηρείν. Βι. ζρεηηθά: Κσλζηαληίλα Γεσξγηάδε, «Άγγεινο Βιάρνο: Απφ ηνλ 

Μνιηέξν… ζηνλ Λακπίο», Πξαθηηθά Β΄ Παλειιήληνπ Θεαηξνινγηθνύ πλεδξίνπ: ρέζεηο ηνπ 

Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ κε ην Δπξσπατθό, Ergo,Αζήλα, 2004, ζ. 145 -153. 

228
Κσλζηαληίλα Γεσξγηάδε, «Σν ακείιηθηνλ ηεο αιήζεηαο θάηνπηξνλ…»Ζ ζπκβνιή ηνπ Άγγεινπ Βιάρνπ 

ζηε δηακόξθσζε ηνπ λενειιεληθνύ ζεάηξνπ,Ακνιγφο, Αζήλα, 2022, ζ. 51 

229
 Άγγεινο Βιάρνο, « Ζ θφξε ηνπΠαληνπψινπ», ΔζληθόλΖκεξνιόγηνλ Βξεηηνύ 1871, Αζήλα, ηκ. 11, 

ζ.60. 
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Ο Βιάρνο δεκηνπξγεί ην ραξαθηήξα  ηνπ παληνπψιε Θαλάζε θαηά ην πξφηππν ηνπ γλσζηνχ 

κπαθάιε ησλ Αζελψλ Παηάθηα ή Μπαηάθηα. Βι. ζρεηηθά: Υαηδεπαληαδήο, Ζ Διιεληθή Κσκσδία 
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 ηδέξεο, «Ο παηέξαο ηεο ειιεληθήο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο», φ.π.,ζ. 45. 

232
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75 
 

ησλ ραξαθηήξσλ εληείλνπλ ηελ θσκηθφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ, κέζα απφ ηηο 

δηάθνξεο παξεμεγήζεηο θαη αζπλελλνεζίεο. 

Ζ θσκσδία αλεβαίλεη  γηα πξψηε θνξά θαη κε κεγάιε επηηπρία  ζην ζέαηξν ηεο 

Αζήλαο ην 1866, απφ ην ζίαζν ηνπ Παληειή νχηζα
233

 θαη έσο ηελ επίζεκε έθδνζή 

ηεο ην 1871 ζα παηρζεί αξθεηέο θνξέο ζηελ πξσηεχνπζα θαη ζηηο ειιεληθέο παξνηθίεο 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ,θαηνξζψλνληαο λα θαζηεξσζεί ζην δξακαηνιφγην ηνπ 

19νπ αηψλα, αιιά θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ.Ζ Κόξε ηνπ Παληνπώινπ, εγθαηληάδεη απφ 

ζθελήο έλα είδνο αζελατθήο δηδαθηηθήο εζνγξαθίαο θαη παξέρεη πιένλ ζηνπο 

δξακαηνπξγνχο έλα πξφηππν γηα ηε δεκηνπξγία ειιεληθήο θσκσδίαο, ελψε ρξήζε 

ελφο είδνπο δεκνηηθήοσο γιψζζα ησλ ηαπεηλψλ θσκηθψλ εξψσλ, γίλεηαη παξάδεηγκα 

πξνο κίκεζε γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο δξακαηνπξγνχο.
234

 

Πεξίπνπ είθνζη ρξφληα κεηά ηελ πξεκηέξα ηεο Κόξεο ηνπ Παληνπώινπ, ζην 

πιήζνο ησλ κνλφπξαθησλ θσκσδηψλ πνπ παξάγνληαη, ζα μερσξίζεηγηα ηε 

ζεαηξηθφηεηά ηνπ θαη ηελ πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη
235

, Ο Θάλαηνο 

ηνπ Πεξηθιένπο, ηνπ Κνξνκειά, ην ηξίην ζε ζεηξά πην πνιππαηγκέλν έξγν
236

 ηνπ 

ζπγγξαθέα ηεο Σύρεο ηεο Μαξνύιαο. ηα φξηα αζηηθήο εζνγξαθίαο θαη θσκηθήο 

ζάηηξαο, ην κνλφπξαθην πνπ γξάθεηαη ην 1884, έρεη σο ζέκα ηνπ ην ξσκαίηθν 

γλψξηζκα λα μεθηλά θαλείο έλα ηζαθσκφ ρσξίο αθνξκή. ηηο ηξηάληα ηξεηο ζθελέο 

ηνπ έξγνπ μεδηπιψλεηαη ε θσκηθφηαηε δηακάρε ηνπ Υξήζηνπ Βφγθια κε ηνλ 

κέιινληα πεζεξφ ηνπ, Ησάλλε Αξβαληηφπνπιν, ζρεηηθά κε ην αλ σθέιεζε ή έβιαςε ν 

ζάλαηνο ηνπ Πεξηθιή ηελ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζ δηακάρε ηνπο απηή ζα ζηαζεί 

αξθεηή γηα λα θαηαζηξέςεη ηνλ επηθείκελν γάκν, γεγνλφο πνπ ππξνδνηεί 

παξεμεγήζεηοθαη κηθξνηζαθσκνχο. Ζ θσκσδία νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηειηθή 

ζπκθηιίσζε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαπίζησζε πσο «παληνχ θαη πάληνηε 

είκαζηε Ρσκηνί».
237

 

Δπεξεαζκέλνο απφ ην παξάδεηγκα ηνπ Βιάρνπ, ν Κνξνκειάο ζα ζπλζέζεη, κε 

εκθαλψο κεγαιχηεξε ηερληθή απφ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, ηελ θσκσδία ηνπ ζε γιψζζα 
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δεκνηηθή, θαζηεξψλνληαο πιένλ ηε ζπγγξαθή θσκσδηψλ ζε πεδφ ιφγν. Σν ζέκα ηνπ 

έξγνπ, απερεί ειαθξψο ηελ ηζερνθηθή Πξόηαζε γάκνπ
238

, κε κηα ζαθή γαιιηθή 

επηξξνή.Ζ θσκσδία ζα θάλεη ην ληεκπνχην ηεο ζε εζπεξηλή παξάζηαζε ζην ζέαηξν 

ησλ Αλαθηφξσλ ην 1884, απφ ηνλ εξαζηηερληθφ ζίαζν ηνπ ζπγγξαθέα ζε ζθελνζεζία 

ηνπ ίδηνπ
239

, ελψ ην 1885 ζα παξαζηαζεί ζηε Γεξκαλία ζην ζέαηξν ηνπ βεξίλν.
240

 

Έθηνηεζα επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, πάληνηε 

καδί κε άιιεο θσκσδίεο.
241

Ζ θαηαμίσζε γηα ην κνλφπξαθην ηνπ Κνξνκειά ζα έξζεη 

ην 1901, φηαλ ν Θάλαηνο ηνπ Πεξηθιένπο επηιέγεηαη καδί κε ην Εεηείηαη Τπεξέηεο 

ηνπΆλληλνπ θαη έλα κνλφινγν απφ ηε Μαξία Γνμαπαηξή ηνπ Βεξλαξδάθε γηα ηα 

εγθαίληα ηεο ζθελήο ηνπ Βαζηιηθνχ Θεάηξνπ
242

. 

Θα ρξεηαζηεί λα παξέιζνπλ δέθα ρξφληα απφ ηνΘάλαην ηνπ Πεξηθιένπογηα λα 

εκθαληζζεί ζηνλ εγρψξην ζεαηξηθφ ράξηε ζαλ δηάηηνληαο αζηέξαο ν Ζιίαο 

Καπεηαλάθεο (1858–1927), πνπ ζα αλαλεψζεη ηελ παξάδνζε ησλ κνλφπξαθησλ 

θσκσδηψλ κε ην έξγν ηνπ  ΖΒεγγέξα, ην νπνίναλεβαίλεη επί ζθελήο γηα πξψηε θνξά 

ην 1894, απφ ην ζίαζν Κνηνπνχιε ζην Θέαηξν ησλ Κσκσδηψλ.
243

 Ζ θσκσδία, πνπ 

«μερσξίδεη γηα ηελ θαιιηηερληθή ηεο αξηηφηεηα»
244

, έρεη σο ζέκα ηεο ην ζχλεζεο 

θαηλφκελν ησλ βξαδηλψλ επηζθέςεσλ ζηα δηάθνξα ζπίηηα ηεο θαιήο θνηλσλίαο. Ο 

θχξηνο θαη ε θπξία ηελνχ,ζπλνδεχνπλ ηνλ αληςηφ ηνπο Νίθν, ζην ζπίηη ηνπ θπξίνπ 

θαη ηεο θπξίαο Νεξνπινχ, κε ζθνπφ λα δεηήζνπλ ζε γάκν κηα απφ ηηο δχν θφξεο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Οη νηθνδεζπφηεο, σζηφζνμαθληάδνληαη απφ ηελ αηθλίδηα θνζκηθή 

επίζθεςε θη έηζη ε βεγγέξα αξρίδεη, εληνχηνηο θαλείο δελ ηελ απνιακβάλεη, επηθξαηεί 

πιήξεο αζπλελλνεζία,θαηκηα ηξνκεξή παξεμήγεζε ζα νδεγήζεη ηνπο ήξσεο ζε 

θαπγά. 
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 Γηάλλεο ηδέξεο, Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ 1794-1944, ηφκνο Α΄, Καζηαληψηεο, Αζήλα, 

1999,ζ.102. 
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ηηο δεθανθηψ ζθελέο ηνπ έξγνπ, ν Καπεηαλάθεο εθζέηεη φιε ηνπ ηελ 

απνζηξνθή γηα «ηε ραιαζκέλε δσή ηεο αζελατθήο θαιήο ηάμεο, πνπ ηελ αηζζάλεηαη 

λα επεθηείλεηαη παληνχ  θαη ζέξλεη ζχκα ηεο θαη ηε κεζαία ηάμε».
245

Ζ ζάηηξα ηνπ 

ζπγγξαθέα θηλείηαη ζε πνιιά επίπεδα θαπηεξηάδνληαο ηφζν ηελ «αθαηάζρεηε 

πνιηηηθνινγία ηνπ Έιιελα ηνπ 19νπ αηψλα»
246

, φζν θαη  ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

θαηψηεξσλ ηάμεσλ λα κηκεζνχληα λέα ήζε ηεο θαιήο αζελατθήο θνηλσλίαο. Όπσο 

ζεκεηψλεη ν Μαπξνκνχζηαθνο, «θαη νη αζηνί θαη νη επαξρηψηεο, ζηνλ Καπεηαλάθε 

αηζζάλνληαη άβνια»
247

, θαζφηη δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ, αλαγθάδνληαη, 

σζηφζν λα ζπλαλαζηξαθνχλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνρξεσηηθά 

ζηνλ ίδην ρψξν, λα ππνθέξνπλ δξψληαο «εγθισβηζκέλνη απφ ηελ ππνρξέσζε λα 

πξάμνπλ ζχκθσλα κε φξνπο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί».
248

 ηελ Βεγγέξα, ε θσκσδία 

θιεξηάξεη κε ηελ αζθπμία, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί βαζκηαία κηα άβνιε αίζζεζε ζην 

ζεαηή, ρσξίο, σζηφζν, ην έξγν λα ράλεη ζηηγκή ηνλ θσκηθφ παικφ ηνπ.  

Β. 1.1.Η κύεζε ηοσ Γηώργοσ Λαδάλε 

Έπεηηα απφ ηε κεγάιε επηηπρία πνπ ζεκείσζε Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαοην θαινθαίξη ηνπ 

1974 θαη κεηά ηηο ζεηηθέο πνιηηηθέο κεηαβνιέο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ πηψζε ηεο 

Υνχληαο, ην Θέαηξν Σέρλεο αηελίδεη θαη πάιη κε αηζηνδνμία ην κέιινλ. Σε ζεαηξηθή 

πεξίνδν ηνπ 1974 – 1975, ν Κάξνινο Κνπλ, αμηνπνηψληαο ηα έζνδα ηνπ ζηάζνπ θαη 

κέξνο ηεο ρνξεγίαο Φνξλη, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηε δεχηεξε ρεηκεξηλή ζθελήηνπ 

Θεάηξνπ Σέρλεο (Λατθή θελή) ζην ζέαηξν Βεάθε, θαζψο κε ηε ιήμε ηεο 

δηθηαηνξίαο ην θνηλφ γέκηδε θαη πάιη αζθπθηηθά ηηο ζεαηξηθέο αίζνπζεο
249

. Οη 

παξαζηάζεηο Ηζαβέιια ηξεηο θαξαβέιιεο θαη έλαο παξακπζάο ηνπ Νηάξην Φν
250

 θαη Ο 

ηξόκνο θαη ε αζιηόηεηα ηνπ Γ΄ Ράηρ ηνπ Μπξερη
251

, πνπ αλεβάδεη ν Κνπλ θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν ζην ζέαηξν Βεάθε θαη ζην Τπφγεην αληίζηνηρα, ζηέθνληαη κε 

επηηπρία θαη πξννησλίδνπλ κηα λέα πεξίνδν άλζηζεο γηα ην ζθελνζέηε θαη ην ζέαηξφ 

ηνπ. Παξάιιεια ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ ηεο θπβέξλεζεο 
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Καξακαλιή πξνζθέξεη ελίζρπζε χςνπο 500.000 δξαρκψλ ζην Θέαηξν Σέρλεο γηα ηελ 

ζεαηξηθή πεξίνδν 1975
252

, κηα ιεηηνπξγία πνπ εθθίλεζε ην 1963 ν ηφηε Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Έλσζεο Κέληξνπ Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο
253

 θαη δηαθφπεθε απφ 

ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο.  

Γηαθαήο πφζνο ηνπ ηδξπηή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ππήξμε πάληνηε εκφληκε 

θξαηηθή ππνζηήξημε
254

 αλάινγε κε εθείλε πνπ ιάκβαλαλ νη θξαηηθέο 

ζθελέο,εηδηθφηεξα κεηά ηε ιήμε ηεο ρνξεγίαο Φνξλη ην 1972 θαη δεδνκέλνπ φηη ην ν 

ζίαζνο έρεη απνδείμεη πιένλ ηελ αμία ηνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, 

εληνχηνηο νη ειπίδεο ηνπ κέλνπλ ρσξίο αληαπφθξηζε έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 

1980.Χζηφζν, ε πνιηηείαζέηεη ζε κηα λέα βάζε ηε ζρέζε ηεο κε ην Θέαηξν Σέρλεο, 

πξνζθαιψληαο γηα πξψηε θνξά ηνλ Κνπλ ζηελ Δπίδαπξν γηα λα παξνπζηάζεη ηνπο 

Όξληζέοηνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεξηλνχ Φεζηηβάι Δπηδαχξνπ 1975
255

 θαη παξέρνληαο 

ζην ζίαζν επηρνξήγεζε χςνπο 350.000 δξαρκψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

παξάζηαζεο, αιιά θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε Φεζηηβάι ηνπ εμσηεξηθνχ.
256

 Σν 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηάζνπ ζην Φεζηηβάι Αζελψλ 

1975, ζην νπνίν παξνπζηάδεη ηελ ηξαγσδία Δπηά επί Θήβαο ηνπ Αηζρχινπ, 

γηνξηάδνληαο έηζη ηα 2.500 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ κεγάινπ πνηεηή
257

, αιιά θαη 

νη πξνγξακκαηηζκέλεο πεξηνδείεο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεοκε ηνπο Όξληζεο ζηε Βηέλλε 

ηνλ Μάην ηνπ 1975 θαη ζην 9ν Φεζηηβάι BITEFηνπ Βειηγξαδίνπ ην επηέκβξην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο
258

, επηβαξχλνπλ δξακαηηθά ην πξφγξακκα ηνπ Κνπλ, εληείλνληαο ην 

γλσζηφ ηνπ άγρνο γηα ηειεηφηεηα.  
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 Βι. Αλππφγξαθν, « Δπηρνξεγήζεηο ζε ζηάζνπο», εθ. Σα Νέα, 13/3/1976, αξ. θ. 9395, ζ. 2. 
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 Βι. Γεσξγαθάθε, «Σν Θέαηξνλ Σέρλεο έξρεηαη πξψηνλ», Ο ζεαηξηθόο θόζκνο ηνπ Καξόινπ Κνπλ, 

φ.π., ζ. 387. 
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Μφξηδνο, φ.π., ζ. 221. 

255
 Ζ παξάζηαζε ησλ Οξλίζσλ απφ ην Θέαηξν Σέρλεο παίδεηαη ζην αξραίν ζέαηξν Δπηδαχξνπ ζηηο 16 

θαη  17 Απγνχζηνπ 1975. Βι. Αλππφγξαθν, «Δπηδαχξηα 1975»,εθ. Σν Βήκα, 3/7/1975, αξ. θ.9215,ζ.4. 

256
 Αλππφγξαθν, « Δπηρνξεγήζεηο ζε ζηάζνπο», φ.π. 
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Οη Δπηά επί Θήβαο παίδνληαη θαη ζηηο 13 θαη 14 επηεκβξίνπ ζηα Αηζρχιεηα ηεο Διεπζίλαο.Βι.: Φ. 

Κιεάλζεο, «Παιηνί ζπγγξαθείο ηψξα, λένη ην ρεηκψλα – Θέαηξν ηέρλεο: απφ ην ρηεο ζην αχξην», εθ. 

Σα Νέα, 14/6/1975, αξ.θ. 9169,ζ. 2. 
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 Σν Θέαηξν Σέρλεο πεξηνδεχεη κε ηνπο Όξληζεο ζηε Βηέλλε ζηηο 27, 30 θαη 31 Μαΐνπ θαη ζην 

Βειηγξάδη ζηηο 27 θαη 28 επηεκβξίνπ 1975. Βι. ζρεηηθά: Κάξνινο Κνπλ, Οη Παξαζηάζεηο, φ.π.,ζ. 359. 
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Οη εληαηηθέο πξνεηνηκαζίεο ηνπ ζηάζνπ γηα ηα δχν κεγάια θαινθαηξηλά 

Φεζηηβάι δελ αθήλνπλ ζηνλ Κνπλ ην πεξηζψξην λα αζρνιεζεί θαη κε ην  ζεξηλφ 

Θέαηξν Σέρλεο θαη έηζη αλαιακβάλεη ν Γηψξγνο Λαδάλεο, ζηε ζέζε ηνπ, λα 

ζθελνζεηήζεη ηελ θαινθαηξηλή παξάζηαζε. Ο Λαδάλεο (1928–2006) έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα ζηειέρε ηνπ ζηάζνπ, απνθνηηά απφ ηε δξακαηηθή ζρνιή ηνπ Κνπλ ην 

1954 θαη ήδε απφ ην 1959 αλαιακβάλεηηε δηεχζπλζή ηεο, εθηειψληαο παξάιιεια 

ρξέε θαζεγεηή ππνθξηηηθήο θαη απηνζρεδηαζκνχ έσο ην 2004, ελψ κεηά ην ζάλαην 

ηνπ Κνπλ ην 1987ρξίδεηαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Καιιηηερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ 

Θεάηξνπ Σέρλεο.
259

 Παξάιιεια κε ην δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν, είλαη θαη 

ν θαη’ εμνρήλ πξσηαγσληζηήο θαη κεηέπεηηα ζθελνζέηεο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, 

ζθελνζεηψληαο ηελ πξψηε ηνπ παξάζηαζε Σν θαινθαίξη, ηνπ ΡνκαίλΒελγθαξληέλ ην 

ρεηκψλα ηνπ 1967 ζην Τπφγεην ηνπ Οξθέα. Έσο ην  θαινθαίξη ηνπ 1975, ν Λαδάλεο 

ζα δνθηκαζηεί ζθελνζεηηθά ηξεηο αθφκα θνξέο
260

, ζεκεηψλνληαο κεγάιε επηηπρία. 

Όπσο άιισζηε καξηπξεί θαη ν Μφξηδνο, ν Κνπλ«ήζειε πάληα νη εζνπνηνί ηνπ, φηαλ 

πεξλνχζαλ ηηο απαξαίηεηεο δνθηκαζίεο, λα αζρνινχληαη θαη κε ηε ζθελνζεζία»
261

, 

βαζηθή πξνυπφζεζε, βέβαηα, ήηαλ λα απνθηά ν θάζε εζνπνηφο αξθεηή εκπεηξία, ηφζε 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηδάμεη άιινπο εζνπνηνχο. Ο Λαδάλεο, φληαο ελεξγφ κέινο 

ηνπ ζηάζνπ θαη δηδάζθνληαο επί ζεηξά εηψλ ζην θπηψξην λέσλ εζνπνηψλ ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο, ζπλδχαδε ζεαηξηθή θαη δηδαθηηθή πείξα, γεγνλφο πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ Κνπλ λα ηνλ εκπηζηεπηεί θαη λα ηνλ αθήζεη ειεχζεξν λα δεκηνπξγήζεη, φπσο 

άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Υαηδεκάξθνπθαη Κνπγηνπκηδή. 

Απφθαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο είλαη λα θηινμελεζεί ζηε ζεξηλή ζθελή ηνπ ην 

θαινθαίξη ηνπ ’75 κηα ηξηινγία κνλφπξαθησλ θσκσδηψλ ησλ Βιάρνπ, Κνξνκειά θαη 

Καπεηαλάθε. Ο Λαδάλεοείρε δνπιέςεη εθείλε ηε ρξνληά ηα ηξία απηά κνλφπξαθηα κε 

ηνπο ηξηηνεηείο καζεηέο ηεο δξακαηηθήο ζρνιήο, θαη θαζψο ήηαλ ζρεδφλ έηνηκα 
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 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Ηζηνζειίδα Θεάηξνπ Σέρλεο: https://www.theatro-
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 ε ζθελνζεζία Λαδάλε αλεβαίλνπλ ηα έξγα: Οη ληαληάδεοηνπ Γηψξγνπ θνχξηε (ρεηκεξηλή 

πεξίνδνο 1969-1970, Τπφγεην), Ο Γξάθνοηνπ Γηεβηέληβάξηο (ρεηκεξηλή πεξίνδνο 1970-1971, Τπφγεην) 

θαη Σν κνλνπάηη πνπ πάεη βαζηά κεο ζην βνξξά ηνπ Έληνπαξλη Μπνλη (ρεηκεξηλή πεξίνδνο 1973-1974, 

Θέαηξν Βεάθε). 
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ζθελνζεηηθά, επηιέρζεθαλ γηα λα παξνπζηαζηνχλ ζε κηα εληαία παξάζηαζε.
262

 Ζ 

επηινγή απηή θαιχπηεη αθελφο ηελ έιιεηςε ρξφλνπ ηνπ Κνπλ θαη δεπηεξεπφλησο ηελ 

έιιεηςε εζνπνηψλ, κηαο θαη ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ζηάζνπ πξνεηνίκαδαλ ηνπο 

Όξληζεο θαη ηνπο Δπηά επί Θήβαο. Ο Λαδάλεο, ινηπφλ, ζα ζθελνζεηήζεη ηηο ηξεηο 

κνλφπξαθηεο θσκσδίεο ζπλζέηνληαο έλα ζίαζν, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ 

απνηειείηαη απφ ηνπολένπο απνθνίηνπο ηεο δξακαηηθήο ζρνιήο, πνπ είραλ ήδε 

αζθεζεί ζηα θείκελαθαη παξάιιεια είραλ αλάγθε απφ έλα επίζεκν ζεαηξηθφ 

ληεκπνχην. Καη γηα ηνλ ίδην ην Λαδάλε, σζηφζν, ην εγρείξεκα ηνπ 1975 είλαη έλα 

ζθελνζεηηθφ ληεκπνχην ζηηο απαξρέο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ, θαζψο, αλ θαη είρε 

έξζεη ζε επαθή σο εζνπνηφο κε ηελ θσκσδία ηνπ 19νπ αηψλα, ελζαξθψλνληαο ηνλ 

Αλαηνιίηε ζε θάζε παξάζηαζε ηεο Βαβπισλίαο, εληνχηνηο σο ζθελνζέηεο είρε 

εξγαζηεί θπξίσο ζην μέλν ξεπεξηφξην, κε εμαίξεζε ην ζχγρξνλν ειιεληθφ έξγν Οη 

ληαληάδεο ηνπ θνχξηε. 

Ζ ζχλζεζε ηεο παξάζηαζεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηξηινγία κνλφπξαθησλ 

θσκσδηψλ, καξηπξεί θαη πάιη ηελ αλάκεημε ηνπ Γηάλλε ηδέξε, θαζψο ηα έξγα, πνπ 

παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά ζε κηα εληαία παξάζηαζε, ν ηζηνξηθφο ηαείρε ήδε 

μερσξίζεη αθηεξψλνληάο ηνπο εηδηθή κλεία ζηελ Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ, 

πνπ ζπλέηαμε. Αλαθεξφκελνο ζηηο ηξεηο θσκσδίεο ησλ Βιάρνπ, Κνξνκειά θαη 

Καπεηαλάθε, θάλεη ιφγν γηα «ηα θαιιίηεξα ειιεληθά κνλφπξαθηα»
263

,κηα θξάζε πνπ 

απηνχζηαζα επαλαιάβεη θαη ζην θείκελν πνπ ζπλνδεχεη ην πξφγξακκα ηεο 

παξάζηαζεοηνπ 1975, ζεκεηψλνληαο πσο «ην Θέαηξν Σέρλεο, κε ηελ επηζπκία ηνπ ηε 

γλσζηή λα αλαηξέρεη ζηα ηηκεκέλα πεξαζκέλα ηεο θελήο καο, δηάιεμε ηα ηξία απηά 

κνλφπξαθηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζεάηξνπ καο ηνπ πεξαζκέλνπαηψλα φρη ηπραίσο‧ ηα 

ζεψξεζε ηα θαιχηεξα πνπ έρνπλ ππάξμεη κέζα ζε εθείλν».
264

Γελ είλαη επηζθαιέο, 

επνκέλσο, λα ππνζέζνπκε πσο ε εθινγή ησλ ηξηψλ κνλφπξαθησλ έγηλε απφ ηνλ 

ηδέξε θαη δηνρεηεχηεθε κεηέπεηηα ζηε δξακαηηθή ζρνιή θαη ην ζεξηλφ Θέαηξν 

Σέρλεο. ΟΚνπλ, εθηηκψληαο βαζηά ηελ θξίζε  ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ, ζηεξίδεη  κε ηε 

ζεηξά ηνπ ηελ ηδέα ζχλζεζεο ησλ ηξηψλ θσκσδηψλ ζε κηα παξάζηαζε, θαη κηιά κε 
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Μφξηδνο, φ.π.,ζ.229. 
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 ηδέξεο, Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ, η.Α΄,φ.π,ζ.110. 
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Θεαηξηθφ πξφγξακκα, Σξεηο Μνλόπξαθηεο Κσκσδίεο : Ζ Κόξε ηνπ Παληνπώινπ, Ζ Βεγγέξα, Ο 

ζάλαηνο ηνπ Πεξηθιένπο,Θέαηξν Σέρλεο, Θεξηλή πεξίνδνο 1975, Αξρείν Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ 

Δ.Λ.ΗΑ., θσδ. ηεθκεξίνπ :THP. 30.21 a-c. 
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ελζνπζηαζκφ θαη γηα ηα ηξία έξγα ζηελ ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ παξαρσξεί πξηλ απφ 

ηελ επίζεκε πξεκηέξα. Αλαγλσξίδεη ηελ ζάηηξα ηεο θνηλσληθήο αλαξξίρεζεο ησλ 

αζηψλ ζηελ Κόξε ηνπ Παληνπώινπ, θαζψο θαη ηελ εχζπκε δηαθσκψδεζε ηνπ 

επέμαπηνπ ραξαθηήξα ηνπ Ρσκηνχ ζην Θάλαην ηνπ Πεξηθιένπο, μερσξίδεη, σζηφζν,ηε 

Βεγγέξα σο «πξαγκαηηθφ δηακάληη, φκνην ηνπ νπνίνπ δχζθνια βξίζθεηαη αθφκε θαη 

ζηηο μέλεο ινγνηερλίεο».
265

Καηά ηα ιεγφκελα ηνπ Κνπλ, ε αλαδξνκή ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο ζην παξειζφλ ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ ην θαινθαίξη ηνπ 1975, εληάζζεηαη 

ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα ηνπ ζηάζνπ λα εξεπλήζεη ηε λεπηαθή ειηθία ηεο ειιεληθήο 

θσκσδίαο, εγρείξεκα πνπ μεθίλεζε ην 1964 κε ηε Βαβπισλία θαη ζπλερίζηεθε ην 

1974 κε ηελ Σύρε ηεο Μαξνύιαο.
266

 

Ζ  παξάζηαζε θάλεη πξεκηέξα ζην ζεξηλφ Θέαηξν Σέρλεοηεο νδνχ Ηνπιηαλνχ 

ζηηο 14 Ηνπλίνπ, ελψ ε επίζεκε πξψηε δίλεηαη ζηηο 18 Ηνπλίνπ.
267

Απφ ην πξφγξακκα 

ηεο παξάζηαζεο παξαηεξνχκε φηη ε ζχλζεζε ησλ έξγσλ δελ βαζίζηεθε ζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά, θαζψο παξνπζηάδεηαη πξψηα Ζ Κόξε ηνπ Παληνπώινπ, 

αθνινπζεί Ζ Βεγγέξα θαη ηέινο Ο Θάλαηνο ηνπ Πεξηθιένπο. Παξαηεξψληαο κε 

πξνζνρή ηε δηαλνκή
268

 θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξάζηαζεο, εληνπίδνπκε αξθεηά 

γλψξηκα νλφκαηα, πνπ έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Κνπλ ζηηο πξνγελέζηεξεο 

παξαζηάζεηο ηεο Βαβπισλίαο θαη ηεο Μαξνύιαο, φπσο νη Κνχξνο, Αξκέλεο, 

Γεγαΐηεο, Υξπζηθάθνο,Παπαβαζηιείνπ, Βακβαθά θαη αληνξηλαίνπ. Γηαπηζηψλνπκε, 

επνκέλσο, πσο ν Λαδάλεο δελ αθήλεηαη κφλνο ζην εγρείξεκά ηεο παξζεληθήο ηνπ 

ζθελνζεηηθήο πξνζέγγηζεοηεο λενειιεληθήο θσκσδίαο ηνπ 19νπ αηψλα, αιιά 
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 Φ. Κιεάλζεο, «Παιηνί ζπγγξαθείο ηψξα», φ.π. 
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9200,ζ. 4. 
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Αλλίηααληνξηλαίνπ, Νίθνο: Πεξηθιήο Μνπζηάθεο. 

Ο Θάλαηνο ηνπ Πεξηθιένπο: Ησάλλεο Αξβαληηφπνπινο: Νίθνο Κνχξνο, Υξήζηνο Βφγθιαο: Πάλνο 

Υξπζηθάθνο, Γεξάζηκνο Καλειιάηνο: Γηάλλεο Γεγαΐηεο, Ζιίαο (ππεξέηεο): Γηψξγνο Αξκέλεο 
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ππεξέηεο: Υάξεο ψδνο. Βι. Θεαηξηθφ πξφγξακκαΣξεηο Μνλόπξαθηεο Κσκσδίεο, φ.π. 
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δηαζέηεη ηε βνήζεηα εθηά έκπεηξσλ εζνπνηψλ ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, πνπ έρνπλ ήδε 

εξγαζηεί ζε θσκσδίεο ηεο επνρήο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Κνπλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εζνπνηψλ θάζε άιιν παξά ηπραία είλαη, ηδίσο αλ αλαινγηζηνχκε φηη 

αλέιαβαλ δηπινχο θαη ηξηπινχο - πξσηαγσληζηηθνχο θπξίσο- ξφινπο, πιαηζηψλνληαο 

ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηεο δξακαηηθήο ζρνιήο ζε θάζε κνλφπξαθην. Αληηζηνίρσο 

ζθφπηκε, είλαη θαη ε αλάζεζε ηεο κνπζηθήο επέλδπζεο ζηνλ Υξήζην Λενληή, ν 

νπνίνο είρε επελδχζεη κνπζηθά ηελ Σύρε ηεο Μαξνύιαοην 1974 θαη δηέζεηε ηελ 

εκπεηξία πνπ απαηηνχληαλ γηα λα πιαηζηψζεη ηα κνλφπξαθηα. 

Έκπηζηνο θαη ρξφληνο ζπλεξγάηεο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο είλαη θαη ν 

ζθελνγξάθνο ηεο παξάζηαζεο άββαο Υαξαηζίδεο, ν νπνίνο καζήηεπζε ζηελ ηέρλε 

ηεο δσγξαθηθήο ζην πιεπξφ ηνπ Σζαξνχρε θαη σο θαιιηηέρλεο έηξεθε έλα ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο αξραίαο ειιεληθήο αηζζεηηθήο κε βπδαληηλά θαη 

κνληέξλα ζηνηρεία. Ο Υαξαηζίδεο, έρεη μεθηλήζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην Θέαηξν 

Σέρλεο ήδε απφ ην 1968θαη έσο θαη ηε ζχκπξαμή ηνπ κε ηνλΛαδάλε, αλαιακβάλεη ηε 

ζθελνγξαθηθή θαη ελδπκαηνινγηθή επηκέιεηα παξαζηάζεσλ μέλνπ σο επί ην πιείζηνλ 

δξάκαηνο, κε εμαίξεζε ην έξγν ηεο Λνχιαο Αλαγλσζηάθε, Αληόλην ή ην κήλπκα, πνπ 

αλεβαίλεη ζην Κπθιηθφ ζέαηξνην 1972.Γηα ηελ παξάζηαζε ησλ ηξηψλ κνλφπξαθησλ 

θσκσδηψλ, εξγάδεηαη αληιψληαο έκπλεπζε απφ παιηέο νηθνγελεηαθέο θσηνγξαθίεο
269

, 

πξνζεγγίδνληαο ηελ εηθαζηηθή επέλδπζε ησλ έξγσλ κε πηζηφηεηα ζηελ αηζζεηηθή ηεο 

επνρήο ηνπο. 

Ζ εθινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνλφπξαθησλ απφ ην Θέαηξν Σέρλεο, αιιά θαη 

ε ζχλζεζή ηνπο ζε κηα εληαία παξάζηαζε εγείξεη δηρνγλσκίεο ζηνλ θιάδν ηεο 

ζεαηξηθήο θξηηηθήο, σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη θξηηηθνί, αληηκεησπίδνπλ κε εχλνηα ην 

εγρείξεκα, αιιά θαη ηελ πνιπεηή πξνζπάζεηα ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο λα εμεξεπλήζεη 

θαη λα παξνπζηάζεη ηηο απαξρέο ηεο λενειιεληθήο θσκσδίαο. Ο Κξεηηθφο κηιά 

επαηλεηηθά γηα ηε «ζπνπδαία ζπκβνιή (ελλ. ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο) ζηελ απηνγλσζία 

ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο»
270

, ηνλίδνληαο πσο ην 

ζέαηξν πνπ ίδξπζε ν Κνπλ πξνζπαζεί λα εμπγηάλεη κέζσ ησλ παξαζηάζεψλ ηνπ, ηελ 

άγλνηα ηνπ ζχγρξνλνπ ζεαηή γηα ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπ  ειιεληθνχ θξάηνπο αιιά 
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 Φ. Κιεάλζεο, «Παιηνί ζπγγξαθείο ηψξα»,ό.π. 
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 Θφδσξνο Κξεηηθφο, «Θέαηξν Σέρλεο – Μνλφπξαθηεο Διιεληθέο Κσκσδίεο», εθ. Αθξόπνιηο, 

5/7/1975,ζ. 4. 



83 
 

θαη ηνπ εγρψξηνπ ζεάηξνπ. Ο θξηηηθφο, πνπ έλα ρξφλν πξηλ είρε ζηαζεί κε δηζηαγκφ 

απέλαληη ζηελ επηινγή ηνπ Κνπλ λα αλεβάζεη ηελ  Σύρε ηεο Μαξνύιαο, ηψξα 

αλαγλσξίδεη ηε κεγάιε επηηπρία ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, ην νπνίν πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην θνηλφ λα ςπραγσγεζεί, λα ελεκεξσζεί αιιά θαη λα ζηνραζηεί γχξσ 

απφ ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ. Δηδηθή κλεία απεπζχλεη ζηε 

Βεγγέξα, ηελ νπνία μερσξίδεη σο «απνθάιπςε», θαηαηάζζνληάο ηελ ζηελ ίδηα κνίξα 

κε ηα έξγα ηνπ ζχγρξνλνπ δξακαηνινγίνπ: Ο Γάκνο ηνπ Μηθξναζηνύ, ηνπ Μπξερη, 

Βίθηνξ ή ηα παηδηά ζηελ εμνπζία, ηνπ Βηηξάθ θαη Ζ θαιαθξή ηξαγνπδίζηξηα, ηνπ 

Ηνλέζθν. 

Σελ ίδηα γξακκή κε ηνλ Κξεηηθφ, αθνινπζνχλ ζηηο θξηηηθέο ηνπον Μαθξήο θαη 

νΓξνκάδνο, νη νπνίνη αλ θαη αλαγλσξίδνπλ πσο ηα έξγα ηνπ 19νπ αηψλα 

θηλδπλεχνπλλα ζεσξεζνχλ αλεπίθαηξα θαη αζχλδεηα κε ηε ζχγρξνλε 

«απνρξσκαηηζκέλε, βάλαπζα ηζνπεδσηηθή θαη επαλαζηαηεκέλε επνρή»
271

, ιφγσ ηεο 

γιψζζαο θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη, παξ’ φια απηά  

θαηνξζψλνπλ λα κεηαθέξνπλ ην ζεαηή ζηελ επνρή ηνπο, φηαλ παξνπζηάδνληαη απφ 

ζθελήο κε πιαζηηθφηεηα, ηδηαηηέξσο δε ηα  ζπγθεθξηκέλα ηξία κνλφπξαθηα, πνπ είλαη 

«γξακκέλα κε νίζηξν, ρσξίο ινγηνηαηηζκφ»
272

θαη πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο πέξα γηα 

πέξα ξσκαίηθεο. Ο Μαθξήο γηα λα ζηεξίμεη ην επηρείξεκά ηνπ, πεξί δπλαηφηεηαο 

αλαβίσζεο έξγσλ ηνπ 19νπ αηψλα ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ζθελή, θέξλεη σο 

παξαδείγκαηα ηελ παξάζηαζε ηεο Μαξνύιαο ηνπ 1974 απφ ην Θέαηξν Σέρλεο, αιιά 

θαη ηνλ αλαλεσκέλν Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Καπεηαλάθε, πνπ αλεβάδεη ελ είδεη 

επηζεσξεζηαθνχ κηνχδηθαι ην Δζληθφ Θέαηξν ηνλ Μάξηην ηνπ 1975
273

.  
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 φισλ Μαθξήο, «Θέαηξν Σέρλεο, Σξεηο κνλφπξαθηεο θσκσδίεο: Ζ Κφξε ηνπ Παληνπψινπ ηνπ Α. 
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Λαδάλε», πεξ. Νέα Δζηία, 1/7/1975, η. 98νο,ηρ. 1152, ζ. 917. 
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Ζ. Καπεηαλάθε απφ ηε κεγάιε ζθελή ηνπ Δζληθνχ», εθ. Απνγεπκαηηλή, 7/4/1975. Γηα πεξηζζφηεξεο 
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Πεξηζζφηεξν δηζηαθηηθφο κε ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ απφ ην 

Θέαηξν Σέρλεο, θαίλεηαη λα είλαη ν Μαξγαξίηεο, πνπ παξαηεξεί κε 

επηθπιαθηηθφηεηα ηε ζεαηξηθή κφδα ηεο επνρήο λα αλαβηψλνπλ έξγαηνπ γαιιηθνχ 

δξακαηνινγίνπ θαη έξγα ησλ απαξρψλ ηεο λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο, ελψ δελ 

ζεσξεί ηα ηξία κνλφπξαθηα άξηηα ηερληθά, αλαγλσξίδνληαο ζε απηά κηα «ζθεληθή 

νηθνλνκία παηδηθή».
274

 Παξά ηνπο φπνηνπο ελδνηαζκνχο ηνπ, ηάζζεηαη ππέξ ηνπ 

επξήκαηνο λα ζπληεζνχλ θαη ηα ηξία έξγα ζε κηα παξάζηαζε, θαζψο θξνλεί πσο ε 

ζπκπχθλσζή ηνπο απνθξχπηεη ηε «ζεαηξηθή αθέιεηα»πνπ ηα ραξαθηεξίδεη. Ο πιένλ 

αξλεηηθφο απέλαληη ζην εγρείξεκα είλαη ν ΣάζνοΛηγλάδεο, ν νπνίνο αλ θαη 

αλαγλσξίδεη κεκνλσκέλα ηελ ηζηνξηθή θαη ζεαηξηθή αμία ησλ κνλφπξαθησλ σο 

δείγκαηα ηεο εγρψξηαο ζεαηξηθήο εμέιημεο θαη ζπκθσλεί κε ηνλΚξεηηθφ σο πξνο ηελ 

ηζερνθηθή θαη βηηξαθηθή αίζζεζε πνπ απνπλένπλ ηα ππεξξεαιηζηηθά θαη παξαινγηθά 

ζηνηρεία ηεο Βεγγέξαο, σζηφζν, δηαθσλεί κε ηε ζχλζεζε ησλ ηξηψλ έξγσλ ζε κηα 

παξάζηαζε, θξνλψληαο φηη «δελ κπνξνχλ απφ ηελ ηδηνζπζηαζία ηνπο λα ππαθνχζνπλ 

ζ’εληαία θαη ζπλδπαζηηθή κεηαρείξηζε».
275

 Ζ θξίζε απηή ηνπ Ληγλάδε γελλά 

πιεζψξα εξσηεκάησλ ζην ζχγρξνλν κειεηεηή,εμεηαδφκελε ππφ ην θσο ηεο 

παξάζηαζεο ηεο Νέαο θελήο ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ ηνπ 1988, πνπ θαηά κίκεζε ηνπ 

Θεάηξνπ Σέρλεο ζπλίζηαηαη απφ ηελ ίδηα αθξηβψο ζχλζεζε ησλ ηξηψλ κνλφπξαθησλ 

θσκσδηψλ. Σν νμχκσξν είλαη φηη ζην πξφγξακκα πνπ ηππψλεη ην Δζληθφ Θέαηξν γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο παξάζηαζεο, δεκνζηεχνληαη απνζπάζκαηα απφ ηελ θξηηηθή πνπ 

ζπλέζεζε ν Ληγλάδεο γηα ην Θέαηξν Σέρλεο ην 1975, αιιά κφλν ηα ζεκεία ηεο 

ζεηηθήο ηνπ θξίζεο γηα ηελ ζεαηξηθή αμία ησλ έξγσλ, γεγνλφο πνπ είηε καξηπξεί ηελ 

κνλνκέξεηα ζχλζεζεο ηνπ ζεαηξηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ κεξηάο ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ, είηε δειψλεη κεηαβνιή ηεο άπνςεο ηνπ Ληγλάδε γηα ηελ απφ θνηλνχ 

παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ κνλφπξαθησλ, αλ θπζηθά ππνζέζνπκε φηη ηα απνζπάζκαηα 

ηεο θξηηηθήο ηνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ελ γλψζεη ηνπ ζην πξφγξακκα ηνπ Δζληθνχ. 
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Αληίζηνηρεο δηαθσλίεο πξνθαιεί ζηνπο θξηηηθνχο θαη ε ζθελνζεζία, ηελ νπνία 

νξηζκέλνη βξήθαλ αξθεηά επηηπρή, ελψ θάπνηνη πην επηθπιαθηηθνί εληφπηζαλ αξθεηέο 

αζηνρίεο θαη ζθάικαηα. Θεηηθή θξηηηθή αζθεί ν Μαθξήο, επαηλψληαο ηε 

«ζθελνζεηηθή ηδηνθπία» ηνπ Λαδάλε, ν νπνίνο θαηφξζσζε λα δέζεη ζθεληθά θαη ηα 

ηξία έξγα, θαη παξφιν πνπ ν ζίαζνο δελ μέθπγε απφ «ην ζηεξενπνηεκέλν βαζηθφ 

ηξφπν εξκελείαο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο», νχηε θαη απφ ηελ εθηξνπή, θαηά ην ζπλήζεην 

ηνπ ζθελνζέηε, ζηε θάξζα ζην Θάλαην ηνπ Πεξηθιένπο, εληνχηνηο ν Λαδάλεο 

θαηφξζσζε λα θηλήζεη ηνπο εζνπνηνχο ηνπ κε «ξπζκφ, εθθξαζηηθφηεηα, επιπγηζία 

θαη δσληάληα», παξνπζηάδνληαο ζην θνηλφ κηα «θαινδπγηαζκέλε ζχλζεζε».
276

 

Δλζνπζηαζκέλνο κε ηελπξνζέγγηζε ηνπ Λαδάλε είλαη ν Κξεηηθφο, πνπ δε δηζηάδεη λα 

αλαθεξζεί ζηελ παξάζηαζε σο «ηελ θαιχηεξε –κέρξη ζήκεξα- ζθελνζεηηθή ηνπ 

δνπιεηά»,κηαο θαη θαηφξζσζε λα δψζεη ηνλ απαξαίηεην γνξγφ ξπζκφ ρσξίο λα 

δεκηψζεη ηελ εθθξαζηηθφηεηα ησλ εζνπνηψλ.
277

 Δλδηαθέξνπζα είλαη ε παξαηήξεζε 

ηνπ Μαξγαξίηε, ν νπνίνο επαηλεί ηνλζθελνζέηε γηα ηελ «ζπκπαζή ζαηηξηθή δηάζεζε» 

πνπ θξάηεζε απέλαληη ζηα έξγα ηνπ 19νπ αηψλα,κηκνχκελνο ην παξάδεηγκα ηνπ 

Κνπλ, πνπ κε αγάπε θαη ζεβαζκφ αλαβίσζε ηελ Σύρε ηεο Μαξνύιαο ην 1974
278

, 

ππνδειψλνληαο πσο ν Λαδάλεοείρε αθνκνηψζεη αθελφο ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ 

Κνπλ κε ην ειιεληθφ έξγν θαη αθεηέξνπ ηε ζθελνζεηηθή αηζζεηηθή ηνπ, ζε ηέηνην 

βαζκφ, ψζηε λα κπνξέζεη θαη ν ίδηνο λα ‶ζπκίζεη″ ζην θνηλφ ηελ νπηηθή ηνπ 

δαζθάινπ ηνπ. αθψο ζεκαληηθή γηα ην απνηέιεζκα πξέπεη λα ππήξμε θαη ε 

θαζνδήγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Κνπλ, ν νπνίνο, αλ θαη ζηεξνχληαλ ρξφλνπ δελ ζηεξνχληαλ 

πνηέ δηάζεζεο γηα ην ζέαηξν, γεγνλφο πνπ καο σζεί λα ζπκπεξάλνπκε πσο 

πηζαλφηαηα είρε παξαθνινπζήζεη θάπνηεο απφ ηηο πξφβεο ηνπ ζηάζνπ θαη είρε 

πξνηείλεη δηνξζψζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ζε εζνπνηνχο θαη ζθελνζέηε. 

Απζηεξφηαηνο ζηελ θξηηηθή πνπ αζθεί γεληθά ζηελ παξάζηαζε είλαη ν 

Ληγλάδεο, πνπ ηδηαηηέξσο γηα ηνλΛαδάλε αλαθέξεη πσο «ζέιεζε λα δψζεη ην ήζνο θαη 

ην χθνο κηαο επνρήο», ζθελνζεηψληαο κηα παξάζηαζε πνπ «έδηλε ηελ εληχπσζε φηη 

αλνίγεη ηελ απιαία ζην παξειζφλ», σζηφζν θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην ζθεληθφ 

απνηέιεζκα ήηαλ «ζπδεηήζηκν».
279

 Ο θξηηηθφο εληφπηζε αζπλέπεηεο ζηελ ππνθξηηηθή 
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γξακκή πνπ δίδαμε ν Λαδάλεοζηελ Κόξε ηνπ Παληνπώινπ, ηνλίδνληαο ηελ αηπρή 

αληίθαζε αλάκεζα ζηε «λαηνπξαιηζηηθή δηαγξαθή» ηνπ Παληνπψιε θαη ηελ 

«κπνπθνληθήθηλεζηνγξαθηθά θαη θσλεηηθά» παξνπζία ηεο ζπδχγνπ ηνπ ηακάηαο, 

αιιά θαη «ηελ θιννπλίζηηθεαπηνεαπαλάιεςε» ηνπ ππεξέηε Θνδσξή. Ζ «έιιεηςε 

εληαίνπ χθνπο» εληεηλφηαλ απφ ηε θιπαξία ζηηο θηλήζεηο θαη ηε θσλεηηθή αδπλακία 

ησλ εζνπνηψλ ζηα ηξαγνχδηα. Θέακα ζαθψο πην επράξηζην ήηαλ ε Βεγγέξα,«κηα 

καχξε θσκσδία, πνπ πξέπεη λα θάλεη ηνπο ζεαηέο λα γειάζνπλ ζ’ φιε ηεο ηε δηάξθεηα 

θαη λα θχγνπλ κε ζθπκκέλν ην θεθάιη», εληνχηνηο ν Λαδάλεο δελ εθκεηαιιεχηεθε, 

θαηά ηνλΛηγλάδε, φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ, δελ πεηξακαηίζηεθε αξθεηά θαη 

αληηκεηψπηζε ην κνλφπξαθην ηνπ Καπεηαλάθε ζρεδφλ κε ζεκλνηπθία, σο έξγν ηνπ 

παξειζφληνο, εζνγξαθψληαο παξ’ φια απηά ηθαλνπνηεηηθά ηα δχν αληίζεηα δεχγε.  Ο 

Θάλαηνο ηνπ Πεξηθιένπο ήηαλ γηα ηνλθξηηηθφ ην ιηγφηεξν εκπλεπζκέλν ζθελνζεηηθά 

έξγν, θαζψο ν ραιαξφο θαη αξγφο ηνπ ξπζκφο επέθεξε βαξεκάξα ζην θνηλφ.
280

 Με 

κεγαιχηεξε ςπρξαηκία θαη θαιή δηάζεζε ν Γξνκάδνο εληνπίδεη θαη εθείλνο αζηνρίεο 

ζηε δνπιεηά ηνπ Λαδάλε, ν νπνίνο εμέιαβε ηνπο ραξαθηήξεο ησλ έξγσλ ζαλ θσκηθά 

πξφζσπα ζηεξψληαο απφ ηνπο ξφινπο ηελ αίζζεζε ηεο ζνβαξνθάλεηαο, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εληείλεη ην θσκηθφ απνηέιεζκα. Παξ’ φια απηά ν θξηηηθφο ζεσξεί φηη ε 

παξάζηαζε σο ζχλνιν ήηαλ επηηπρεκέλε θαη ε ζθελνζεζία θαηφξζσζε λα 

ζπλαξκφζεη ηηο ηξεηο κνλφπξαθηεο θσκσδίεο πξνζθέξνληαο έλα νκνηνγελέο 

απνηέιεζκα.
281

 

Ζ απφδνζε ησλ εζνπνηψλ ζηνπο ξφινπο ηνπο αληηκεησπίδεηαη κε εχλνηα απφ 

κεγάιε κεξίδα ηεο θξηηηθήο, πνπ επηζεκαίλεη ην «εθξεθηηθφ θέθη»,ηελ επηκέιεηα, 

αιιά θαη ηελ «αζηείξεπηε επξεκαηηθφηεηα ηνπ ζηάζνπ»
282

, κε ην πεξηζζφηεξν βάξνο 

λα πέθηεη ζηνπο εκπεηξφηεξνπο εζνπνηνχο, πνπ εκθαλίζζεθαλ ζε δηπινχο θαη 

ηξηπινχο ξφινπο. Απφ ηνπο παιαίκαρνπο εζνπνηνχο ηνπ ζηάζνπ, μερψξηζε ν Κνχξνο, 

πνπ εθηέιεζε ξεαιηζηηθά ην ξφιν ηνπ Αξβαληηφπνπινπ ζην Θάλαην ηνπ Πεξηθιένπο 

θαη «κε πνιιή ζπλέπεηα δηέγξαςε έλαλ αιεζηλφ αλζξψπηλν ηχπν»
283

, «ζπληνληζκέλνο 

άξηζηα ζηελ εξκελεπηηθή γξακκή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο».
284

ΟΑξκέλεο, πνπ 
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ζπκκεηείρε θαη ζηα ηξία έξγα, ππήξμε «ζπλαξπαζηηθφο θιφνπλ – ππεξέηεο» ζηελ 

Κόξε ηνπ Παληνπώινπ, αιιά δηαθξίζεθε θαη ζην ξφιν ηεο ππεξέηξηαο Γεκεηξψο ζηε 

Βεγγέξα.
285

 Απφ ηνπο ππφινηπνπο έκπεηξνπο εζνπνηνχο ηεο παξάζηαζεο, εηδηθή κλεία 

γίλεηαη ζηνπο αληνξηλαίνπ θαη Παπαβαζηιείνπ γηα ην ζηπιηδαξηζκέλν παίμηκφ ηνπο, 

αιιά θαη ζηε Βακβαθά πνπ«κε πνιιή επάξθεηα έπαημε γθξνηέζθα».
286

Οη ηειεηφθνηηνη 

ηεο δξακαηηθήο ζρνιήο, πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ ην ληεκπνχην ηνπο ζην επξχ θνηλφ, 

δελ άθεζαλ αζπγθίλεηνπο ηνπο θξηηηθνχο, πνπ μερψξηζαλ ζηε Βεγγέξα ηηο Μίρα θαη 

Παπαλέζηνξα γηα ηα«ελζαξξπληηθά ζθεληθά ηνπο πξνζφληα»
287

, θαζψο θαη 

ηελΟηθνλνκνπνχινπ γηα ηε «ράξε θαη εθθξαζηηθφηεηα» κε ηελ νπνία απέδσζε ην 

ξφιν ηεο Μαξηγψο ζηελ Κόξε ηνπΠαληνπώινπ. Θεηηθή εληχπσζε πξνθάιεζε αθφκα ε 

παληνκίκα πνπ παίρζεθε κεηαμχ ησλ εζνπνηψλ Οηθνλνκνπνχινπ, Σζφπεια θαη 

Μνπζηάθε ζηε Βεγγέξα θαη ε νπνία εθηειέζζεθε «άξηζηα».
288

 Ο ππφινηπνο ζίαζνο 

ραξαθηεξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ επάξθεηα, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη νη ιηγφηεξν 

επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ Γεγαΐηε θαη Υξπζηθάθνπ.
289

 

Ζ ζθελνζεηηθή ζχιιεςε ηνπ Λαδάλε θαζφξηζε ηελ αηκφζθαηξα ηεο 

παξάζηαζεο, ε νπνία «άλνηγε ηελ απιαία ηεο ζην παξειζφλ»
290

 θαη εληζρχζεθε ηφζν 

απφ ηε κνπζηθή επέλδπζε ηνπ Λενληή, φζν θαη απφ ηελ εηθαζηηθή έκπλεπζε ηνπ 

Υαξαηζίδε, πνπ «αθνινχζεζαλ ην ζθελνζεηηθφ χθνο κε ηελ αηρκαισζία ησλ 

πιαηζίσλ».
291

Ζ κνπζηθή πνπ ζπλέζεζε ν Λενληήο ζηεξίρηεθε ζε έλα «έμππλν 

ζπλδπαζκφ ηνχκπαο θαη βηνιηνχ» θαη αθνχζηεθε ζε playback θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξάζηαζεο. Γπζηπρψο, ην «κεινθηφλνκαγλεηφθσλν»
292

 αιινίσλε ηνλ ήρν ηεο 

κνπζηθήο, κε απνηέιεζκα λα ζπκίδνπλ νη κεισδίεο ηνπ Λενληή «γξαηδνπληζκέλν 

βάιο».
293

Πξφβιεκα, επίζεο, πξνθάιεζε, θαηά ηα ιεγφκελα ησλ θξηηηθψλ, θαη ε 

έληαζε ησλ κεισδηψλ, πνπ αλά δηαζηήκαηα θάιππηαλ ηνπο εζνπνηνχο, θαζηζηψληαο 
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ηελ νκηιία ηνπο αθαηαλφεηε ζην θνηλφ.
294

 Σα θνζηνχκηα θαη ζθεληθά επνρήο ηνπ 

Υαξαηζίδε, εγθξίζεθαλ απφ ην ζχλνιν ηεο θξηηηθήο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο 

γηα λα απνδψζνπλ ην χθνο ησλ ηξηψλ κνλφπξαθησλ, ελψ δηαθξίζεθαλ γηα ηε «ιεπηή 

εηξσλεία ηνπ θσκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζεαηξηθή εθκεηάιιεπζε θάζε 

αληηθεηκέλνπ»
295

.Ο ζθελνγξάθνο,πνπ άληιεζε έκπλεπζε απφ θσηνγξαθίεο  ηεο 

επνρήο, θαηφξζσζε νη δεκηνπξγίεο ηνπ λα απνπλένπλην θιίκα ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Απφ ηηο ιηγνζηέο θσηνγξαθίεο πνπ ζψδνληαη ζην 

πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο, αιιά θαη ζηνλ ηχπν, παίξλνπκε κηα γεχζε απφ ηηο 

φκνξθεο ηνπαιέηεο ησλ γπλαηθψλ ηεο Βεγγέξαοθαη ηα ςειά θαπέια ησλ αλδξψλ ζην 

Θάλαην ηνπ Πεξηθιένπο (εηθφλεο 24, 25,26) Αληίζηνηρε αηζζεηηθή επνρήο δηαηεξείηαη 

θαη ζηα ζθεληθά. Γχν καθέηεο ζθεληθψλ εκπεξηέρνληαη ζην ζεαηξηθφ πξφγξακκα 

(εηθφλεο 27- 28), φπνπ παξαηεξνχκε αξθεηέο νκνηφηεηεο, δεδνκέλνπ φηη θαη ηα ηξία 

κνλφπξαθηα είλαη έξγα ζαινληνχ, ελψ νη αιιαγέο απφ ην έλα έξγν ζην άιιν έπξεπε 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηάρηζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. Ζ ιηηή επίπισζε, 

πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ θαλαπέ, δχν ηξαπέδηα θαη  δχν θαξέθιεο, δηαηεξείηαη σο 

θνηλή βάζε γηα θάζε ζθεληθφ, ελψ θαίλεηαη λα αιιάδεη κφλν ην θφλην, πνπ 

πηζαλφηαηα απνηεινχληαλ απφ ηειάξα, ηα νπνία κεηαθηλνχζε ν ζίαζνο θαηά ηε 

κεηάβαζή απφ ηε κηα θσκσδία ζηελ άιιε. Φφλην θαη ζθεληθή ζθεπή θηλνχληαη ζε 

ιηηέο θαη πξφρεηξεο γξακκέο, ελψ επηηπγράλεηαη ε νπηηθή κεηαθνξά ζηα δηάθνξα 

αζηηθά ζαιφληα ηνπ 19νπ αηψλα, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα έξγα. 
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Δηθόλες 24 -25: Φσηνγξαθίεο απφ ηηο πξφβεο . 

Πεγή:Θεαηξηθφ πξφγξακκα Σξεηο Μνλόπξαθηεο Κσκσδίεο, 

φ.π. 

Δηθόλα 26: θελή απφ ηε Βεγγέξα.Γηαθξίλνληαη ηα θνζηνχκηα επνρήο . 

Πεγή:εθ. Σα Νέα, 14/6/1975, αξ.θ. 9169, ζ. 2. 
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Δηθόλες 27- 28: Οη καθέηεο ησλ ζθεληθψλ. 

Πεγή: Θεαηξηθφ πξφγξακκα,Σξεηο Μνλόπξαθηεο Κσκσδίεο, φ. π. 
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ε γεληθέο γξακκέο, ε πξψηε ζθελνζεηηθή απφπεηξα ηνπ Λαδάλεζην ρψξν ηεο 

λενειιεληθήο θσκσδίαο ηνπ 19νπ αηψλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή επηηπρία, κηαο 

θαη θαηνξζψλεη λα ζπλδπάζεη κε αξκνλία θαη ηα ηξία έξγα ζε κηα εληαία παξάζηαζε, 

σζηφζν ε εκκνλή ηνπ ζηελ αηζζεηηθή γξακκή ηνπ Κνπλ, ηνλ εγθιψβηζε ζε νξηζκέλα 

ζεκεία, θαη πηζαλφηαηα ηνλ απέηξεςε λα πεηξακαηηζηεί πεξαηηέξσ κε ηα θείκελα. Ζ 

παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, γηα θάπνηνπο «άξηζηε»
296

 ή «έμνρε»
297

 θαη γηα 

άιινπο απιψο επράξηζηε ή θαη αλά πεξηζηάζεηο «αζπλεπήο»
298

, θαηφξζσζε λα βγάιεη 

«εξσηθά»
299

 φιε ηε ζεξηλή πεξίνδν ζην ζέαηξν ηεο νδνχ Ηνπιηαλνχ, έσο θαη ηηο 20 

επηεκβξίνπ 1975.
300

Πξνθαλψο, ε αζξφα πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ, έδσζε κηα ρείξα 

βνεζείαο ζηνλ Κνπλ, πνπ ην θαινθαίξη ηνπ’75, μφδεςε κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ 

ζηάζνπ θαη ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ γηα λα πξνεηνηκάζεη ην ζίαζφ ηνπ γηα ηα 

Φεζηηβάι θαη ηηο πεξηνδείεο ζηελ Δπξψπε. Αλ θαη ηα ηξία κνλφπξαθηα είλαη ε 

ηειεπηαία επίζθεςε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζηε λενειιεληθή θσκηθή θνηηίδα ηνπ 19νπ 

αηψλα, εληνχηνηο ε παξνχζα παξάζηαζε, αιιά θαη ε ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε ησλ 

ηξηψλ έξγσλ κεηαμχ ηνπο ζα απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο – ή θαη αληηγξαθήο- γηα 

ζθελνζέηεο θαη ζηάζνπο ζην άκεζν κέιινλ. 
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Δπίιογος 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε  

ησλ δεκνθηιέζηεξσλλενειιεληθψλ θσκσδηψλ ηνπ 19νπ αηψλα  απφ ην Θέαηξν 

Σέρλεο, παξαηεξνχκε πσο ηφζν ν Κνπλ, φζν θαη ν Λαδάλεο κεηέπεηηα, 

αληηκεηψπηζαλ κε ζεβαζκφ ηα έξγαηνπ εγρψξηνπ ζεαηξηθνχ παξειζφληνο,δίλνληάο 

ηνπο λέα πλνή θαη ιεηηνπξγία ζηε ζχγρξνλε επνρή, απνθεχγνληαο, σζηφζν, ηνπο  

θακπνηηληζκνχο θαηηνπο αλψθεινπο κνληεξληζκνχο Ο Κνπλ απέδεημε γηα κηα αθφκα 

θνξά πσο θαηείρε έλα πεγαίν ζεαηξηθφ έλζηηθην, πνπ ηνλ θαζνδεγνχζε ζρεδφλ 

ηπθιά, λα ζπλζέηεη ζχλνια αλζξψπσλ ηθαλψλ θαη πιένλ θαηάιιεισλ γηα θάζε 

παξάζηαζε, πνπ ζθελνζεηνχζε, ψζηε λα παξνπζηάδεη σο επί ην πιείζηνλ αξκνληθά 

ζχλνια θαη άξηηα ελνξρεζηξσκέλα απνηειέζκαηα. αθψο ηα ίδηα πξνζφληα 

θαιιηέξγεζε ή έζησ πξνζπάζεζε λα θαιιηεξγήζεη θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ, κε 

θσηεηλφηεξν παξάδεηγκα ηνλΛαδάλε, ν νπνίνο ζηελ πξψηε ηνπ αλακέηξεζε κε ηηο 

κνλφπξαθηεο θσκσδίεο ηνπ 19νπ αηψλα, αθνινχζεζε ηελ πεπαηεκέλε ηνπ δαζθάινπ 

ηνπ, δηαηεξψληαο ην ζθελνζεηηθφ ηνπ χθνο θαη απνθεχγνληαο λα πεηξακαηηζηείκε ηα 

αραξηνγξάθεηα λεξά ηεο εγρψξηαο ζεαηξηθήο παξάδνζεο. 

Οη θσκσδίεο πνπ εκπινχηηζαλ ην ξεπεξηφξην ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο δηαζέηνπλ 

κηα λνζηαιγηθή γνεηεία σο δεκηνπξγήκαηα ησλ απαξρψλ ηεο εγρψξηαο 

δξακαηνπξγίαο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή αμία θαη δηαζψδνπλ ηελ 

πξσηφγνλε πξαγκαηηθφηεηα ελφο λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πνπ θαηαζθεχαδε 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Αλ θαη έξγα πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

λενειιεληθνχζεάηξνπ, παξαγθσλίδνληαη ζπρλά απφ ηνπο εγρψξηνπο ζθελνζέηεο θαηά 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, γηαηί θαληάδνπλ μέλα θαη καθξπλάπξνο ζηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Διάρηζηνη ζίαζνη θαη ζεαηξάλζξσπνη παίξλνπλ ην ξίζθν 

λα ηηο επαλαθέξνπλ επί ζθελήο, αλάκεζά ηνπο θαη ν Κάξνινο Κνπλ, γηα ηνλ νπνίν 

δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα αλ είρε έξζεη ζε επαθή κε ηα 

θείκελα πξηλ ηα ζθελνζεηήζεη, ελψ κπνξνχκε κφλν λα ππνζέζνπκε φηη είρε 

παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρεο παξαζηάζεηο, φπσο εθείλε ηνπ Πνιίηε ην 1932 ή ηνπ 

Λεηβαδέα ην 1960.Μπνξνχκε, σζηφζν, λα ζπλδέζνπκε ηελ επίζεκε πξψηε επαθή ηνπ 

Κνπλ κε ηηο λενειιεληθέο θσκσδίεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηελ ηζηνξία ηνπο, κε ηε 

θηγνχξα ηνπ Γηάλλε ηδέξε, πνπ εθηεινχζε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο έσο 

ην ζάλαηφ ηνπ ρξέε θαζεγεηή Ηζηνξίαο Θεάηξνπ ζηελ δξακαηηθή ζρνιή ηνπ ζηάζνπ. 

Ο ηδέξεο, πνπ ππήξμε ν επηθαλέζηεξνο έιιελαο ζεαηξνιφγνο ηνπ 20νπ αηψλα θαη 
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αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηε ζπγθέληξσζε ζεαηξηθψλ αξρείσλ θαη ηελ εμηζηφξεζεηεο 

εγρψξηαο ζεαηξηθήο πεξηπέηεηαο, ζπλνδεχεη φια ηα πξνγξάκκαηα ησλ ππφ εμέηαζε 

παξαζηάζεσλ κε θείκελά ηνπ, ζηα νπνία θαίλεηαη νη απφςεηο ηνπ λα ηαπηίδνληαη ζε 

ζεκεία κε εθείλεο ηνπ Κνπλ. Δίλαη ν άλζξσπνο πνπ πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε πίζσ 

απφ ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσκσδηψλ, ζηελ πξνζπάζεηα αλαβίσζεο ησλ 

νπνίσλ, θαζνδεγνχζε ην ζίαζν. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1976, ην Θέαηξν Σέρλεο δελ επηρεηξεί μαλά λα παξνπζηάζεη θάπνην 

άιιν έξγν ηνπ λενειιεληθνχ 19νπ αηψλα, πξνθαλψο γηαηί είρε πηα ραζεί  ε θηλεηήξηνο 

δχλακε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εξεπλψλ ηνπ ηδέξε. 

Ζ ζχληνκε, αιιά θαξπνθφξα δηαδξνκή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ζηηο απαξρέοηεο 

εγρψξηαο θσκσδίαο, θαηφξζσζε λα ςπραγσγήζεη θαη λα  ειαθξχλεη ηηο θαινθαηξηλέο 

λχρηεο ηνπ θνηλνχ, αιιά θαη ην ηακείν ηνπ ζηάζνπ,ην νπνίν πάιεπε δηαξθψο κε ηε 

ρξενθνπία. Ζ επηινγή ειαθξψλ θαη πξσηφγνλσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Βαβπισλίαο, θσκσδηψλ απφ ην Θέαηξν Σέρλεο, ζπλδπάδεηαη κε ηηο επηβαξπκέλεο 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ ζηάζνπ, ν νπνίνο παξά ηελ ρνξεγία ηνπ Ηδξχκαηνο Φνξλη 

θαη ηηο αξαηέο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, βξίζθεηαη δηαξθψο ζε ρξεκαηηθφ έιιεηκκα. Ζ 

κειέηε ησλ παξαζηάζεσλ ησλ λενειιεληθψλ θσκσδηψλ ηνπ 19νπ αηψλα ζην Θέαηξν 

Σέρλεο, καο απνδεηθλχεη πξσηίζησο ηελ αλάγθε ηνπ ζηάζνπ γηα επηβίσζε, κηα εηθφλα 

πνπ δελ έρνπκε ζπλεζίζεη, αλαινγηδφκελνη ηηο κεγάιεο θαιιηηερληθέο επηηπρίεο ηνπ 

Κνπλ πνπ εληππψζεθαλ ζηελ ηζηνξηθή κλήκε. Χζηφζν, ην Θέαηξν Σέρλεο  νξθηζκέλν 

ζηα έξγα πνηφηεηαο, ηνλ πνιππιεζή ζίαζν θαη ηηο δαπαλεξέο θαη πνιππξφζσπεο 

παξαζηάζεηο, πάιεπε φπσο ηφζεο άιιεο ζεαηξηθέο ζθελέο ηεο επνρήο, γηα λα θξαηεζεί 

δσληαλφ. Τπφ απηφ ην πξίζκα νη παξαζηάζεηο πνπ κειεηήζακε, καο ππελζπκίδνπλ φηη 

πέξα απφ ην θαιιηηερληθφ ελδηαθέξνλ, ζηηο δχζθνιεο επνρέο ν ζίαζνο ηνπ Κνπλ 

επηβίσλε πξνηάζζνληαο θαη  ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ, αλαδεηψληαο πάληνηε θαηά 

ηνπο επηθεξδέζηεξνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ηελ αζξφα πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ. 

Βέβαηα, ε αλάγθε ηνπ Κνπλ γηα εηζηηήξηα, ηνλ σζνχζε λα παξνπζηάζεη επί ζθελήο 

έξγα πην εχπεπηα θαηά θαηξνχο, κα δηφινπ επθαηαθξφλεηα ζε αμίεο θαη κελχκαηα, 

ελψ ε επαγγεικαηηθή εζηθή ηνπ, ηνπ επέβαιιε λα πξνζεγγίζεη ην πιαηχ θνηλφ 

δηαηεξψληαο αθέξαηα ηελ πνηφηεηα θαη ην ζθελνζεηηθφ χθνο πνπ δηαξθψο εμέιηζζε.  

Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Κνπλ κε ηα ζπάξγαλα ηεο εγρψξηαο θσκσδίαο, 

δεκηνχξγεζε λέεο πξννπηηθέο θαη γηα ην ζίαζν ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, θαζψο ζηνλ 

νξίδνληα ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πξνζηέζεθε ε παξνπζίαζε πνηνηηθνχ ζεάηξνπ ζην 
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θνηλφ ηεο παξαγθσληζκέλεο επαξρίαο. Δηδηθφηεξα ε επαθή ηνπ Κνπλ κε ην θνηλφ ησλ 

ρσξηψλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έζεζε ππφ εμέηαζε ηνλ ξεαιηζκφ θαη ην ιατθφ 

εμπξεζηνληζκφ, πνπ πξνσζνχζε ν Κνπλ ζην είδνο ηεο Κσκσδίαο. Πίζσ ζηελ 

πξσηεχνπζα, ην Θέαηξν Σέρλεο αλεβάδνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο θσκσδίεο, αθελφο 

παξέδσζε καζήκαηα ηζηνξίαο λενειιεληθνχ ζεάηξνπ ζην θνηλφ θαη αθεηέξνπ 

δνθίκαζε λα ςπραγσγήζεη ρσξίο λα πξνδψζεη ην λφεκα ησλ έξγσλ. Οη εζνπνηνί ηνπ 

Θεάηξνπ Σέρλεο κε ηελ ζεηξά ηνπο, απνθφκηζαλ ζπνπδαία καζήκαηα ππνθξηηηθήο θαη 

θσλεηηθήο απφ ηα αλεβάζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ  παξαζηάζεσλ, ελψ αθνκνίσζαλ 

ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ ελζαξθψλνληαο ξφινπο γξακκέλνπο 

ζηηο πην ζεκαληηθέο ζηηγκέο πξνφδνπ θαη αιιαγήο απηνχ. Οξηζκέλα κέιε κάιηζηα 

ηνπ ζηάζνπ φπσο ν Λαδάλεο, ν Μφξηδνο, ε Βακβαθά, ν Αξκέλεο, θ.ά., θαζηεξψζεθαλ 

σο θσκηθνί ππνθξηηέο ζηα αλεβάζκαηα ησλ λενειιεληθψλ θσκσδηψλ ηνπ 19νπ αηψλα 

θαη έιαβαλ κέξνο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία παξαζηάζεηο ηνπ είδνπο. Ο Λαδάλεο δε ζα 

είλαη ν κφλνο, πνπ αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Κνπλ, ζα θαηαπηαζηεί κε ηηο 

θσκσδίεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, θαζψο αληίζηνηρε αλάγθε γηα επηζηξνθή ζηηο ξίδεο 

ζα εθδειψζεη θαη ν Μφξηδνο, πνπ ην 2007 ζην Φεζηηβάι Γήκνπ Βχξσλα ζα 

ζθελνζεηήζεη ηε Βαβπισλία, λνζηαιγψληαο ηα ρξφληα πιάη ζην δάζθαιφ ηνπ. 

Ζ επηξξνή πνπ άζθεζε ην Θέαηξν Σέρλεο κε ηηο παξαζηάζεηο ησλ 

δεκνθηιέζηεξσλ ειιεληθψλ θσκσδηψλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα δε ζα πεξηνξηζηεί 

κφλν ζηα κέιε ηνπ ζηάζνπ ηνπ, αιιά ζα επεθηαζεί θαη ζηελ εγρψξηα ζεαηξηθή 

θίλεζε. Υαξαθηεξηζηηθφηεξα είλαη ηα παξαδείγκαηα ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ θαη ηνπ 

ΚΘΒΔ πνπ ην 1988 θαη ην 1991 αληίζηνηρα παξνπζηάδνπλ ηηο κνλφπξαθηεο θσκσδίεο 

πνπ ζθελνζέηεζε ν Λαδάλεο ην 1975. πγθεθξηκέλα ην Δζληθφ Θέαηξν πξνβαίλεη ζε 

απξνθάιππηε αληηγξαθή ηεο ηδέαο ζχλζεζεο ησλ ηξηψλ κνλφπξαθησλ ζεκηα εληαία 

παξάζηαζε, κεηαβάιινληαο, σζηφζν, εληειψο ηε ζθελνζεηηθή πξνζέγγηζε, ψζηε ην 

απνηέιεζκα άγγηδε ηα φξηα ηεο παξσδίαο. Σν ΚΘΒΔ μεθηλψληαο απφ ηελ παξάζηαζε 

ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, αλεβάδεη κφλν ηελ Κόξε ηνπ Παληνπώινπ θαη ην Θάλαην ηνπ 

Πεξηθιένπο, αλαδεηψληαο λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ κνλφπξαθησλ, ρσξίο λα 

επηηπγράλεη παξφια απηά ηελ επηηπρία ηνπ 1975. 

Παξαζηάζεηο ηδηαίηεξεο, γεκάηεο θέθη θαη κπξίν, πνιχρξσκα ιατθά παλεγχξηα, 

ηα αλεβάζκαηα ησλ λενειιεληθψλ θσκσδηψλ ηνπ 19νπ αηψλα απφ ζθελήο ηνπ 

Θεάηξνπ Σέρλεο άθεζαλ αζφξπβα θαη αλεμίηεια ην ζηίγκα ηνπο ζηελ εγρψξηα 

ζεαηξηθή ηζηνξία. Έξγα απιά ζηε δνκή θαη ην ζέκα ηνπο, εληνχηνηο πεξίπινθα ζηνλ 
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ηξφπν απφδνζήο ηνπο, εθ πξψηεο φςεσο θαίλνληαη λα κελ ηαηξηάδνπλ κε ην χθνο ηνπ 

Κνπλ θαη ηνπ ζηάζνπ ηνπ, πνπ γηα ρξφληα αθηεξψζεθε ζην ζέαηξν πνηφηεηαο θαη 

πξσηνπνξίαο. Κη φκσο, ηα ηαπεηλά απηά θείκελα, ζηα ρέξηα ησλ Κνπλ θαη Λαδάλε 

κνηάδνπλ λα απνθηνχλ λέα δσή, λέα ηαπηφηεηα, νδεγψληαο ην ζίαζν θαη ηνλ ηδξπηή 

ηνπ ζηε γλψξηκε αηζζεηηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30 θαη ηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ 

εμπξεζηνληζκνχ. Σν Θέαηξν Σέρλεο ζπληειψληαο έλα αθφκα κηθξφ ζαχκα δηδάζθεη 

θνηλφ θαη θξηηηθνχο πσο θαλέλα έξγν δελ είλαη πξαγκαηηθά λεθξφ, αλ βξεζεί έλαο 

θαιφο ζθελνζέηεο λα ην νξακαηηζηεί θαη έλαο άμηνο ζίαζνο λα ην αλαζηήζεη. Κη έηζη 

νη δεκνθηιέζηεξνη θαη λνζηαιγηθφηεξνη ζηαζκνί ηεο πεξηπέηεηαο ηεο λενειιεληθήο 

θσκσδίαο, ζπζηήλνληαη εθ λένπ ζηνπο ζεαηέο θαη γλσξίδνπλ ηελ επίζεκε πξψηε ηνπο 

ζηνλ 20ν αηψλα πάλσ ζηε ζθελή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πρφηογελές Τιηθό 

Αλαζηαζηάδεο- Νφβαο Θ., «Αη παξαζηάζεηο ηνπ Δζληθνχ – ‶Βαβπισλία″», εθ. 

Πνιηηεία, 17/4/1932. 

Αλππφγξαθν, «Αίηεκα ηεο ΠΔΔΘ γηα εζνπνηνχο ζηξαηεπκέλνπο», εθ. Σν Βήκα, 

26/7/1974, αξ. θ. 8946, ζ.4. 

Αλππφγξαθν, «Απφςε αξρίδεη απφ ηα  Γηαλληηζά ηελ πεξηνδεία ηνπ κε ‶Βαβπισλία″ ν 

ζίαζνο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο», εθ.Διεπζεξία, 22/9/1964, αξ. θ. 6144,ζ.2. 

Αλππφγξαθν, «Απφςε ‶Βαβπισλία″ απφ ηνλ Κνπλ ζην ‶Πνξεία″»,εθ. Σα Νέα, 

13/8/1964, αξ. θ. 5874, ζ.2. 

Αλππφγξαθν, «Απφςε επίζεκε πξψηε ηεο ‶Βαβπισλίαο″»,εθ. Σα Νέα, 14/8/1964, αξ. 

θ. 5875, ζ.2. 

Αλππφγξαθν, «Αξρίδεη ζήκεξα ε πεξηνδεία ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο», εθ. Σν Βήκα, 

22/9/1964, αξ. θ. 5931, ζ.2. 

Αλππφγξαθν, «Αξρίδεη ην Θεξηλφ Θέαηξν Σέρλεο», εθ. Σν Βήκα, 7/6/1974, αξ. θ. 

8904, ζ. 4. 

Αλππφγξαθν, «Αζζελεί ν Κάξνινο Κνπλ», εθ. Σα Νέα, 24/6/1974, αξ. θ. 8890,ζ.2. 

Αλππφγξαθν, «Βηβιηνζήθεο ζηα ρσξηά», εθ.  Σν Βήκα,  15/6/1975, αξ. θ. 9201, ζ.4. 

Αλππφγξαθν, «Γξαπηφλκλεκείνλ κηαο επνρήο ‶Ζ Βαβπισλία″», εθ.  

Δκπξόο,24/6/1967, αξ. θ. 25,ζ.2. 

Αλππφγξαθν, «Δγθαηληάδεηαη απφςε ην Φεζηηβάι Αζελψλ»,εθ. Δκπξόο 17/6/1967, 

αξ. θ. 24, ζ.15. 

Αλππφγξαθν, «Δπηδαχξηα 1975», εθ. Σν Βήκα, 3/7/1975, αξ. θ. 9215,ζ.4. 

Αλππφγξαθν,«Δπηηπρία ζεκεηψλεη ε Βαβπισλία», εθ. Σα Νέα, 

17/8/1964,αξ.θ.5876,ζ.2. 

Αλππφγξαθν, «Δπηρνξεγήζεηο ζε ζηάζνπο», εθ. Σα Νέα, 13/3/1976, αξ. θ. 9395, ζ. 2. 

Αλππφγξαθν, «Ζ Αγξνηηθή Σξάπεδα πξνζθέξεη θαιφ ζέαηξν ζην ρσξηφ»,πεξ. 

Θέαηξν, επηέκβξεο – Οθηψβξεο 1964, ρξφλνο Γ΄, ηεχρνο 17,ζ.81. 

Αλππφγξαθν, «Θέαηξν»,εθ. Σα Νέα, 17/6/1975,αξ.θ. 9171,ζ. 2. 



97 
 

Αλππφγξαθν, «Κσκεηδχιιην ζην Γειθηλάξην», εθ. Σα Νέα, 25/6/1974, αξ. θ. 8891,ζ. 

2. 

Αλππφγξαθν, «Παξαζηάζεηο ζηηο αθξηηηθέο πεξηνρέο -Σνλ Αχγνπζην μεθηλά ην 

‶Άξκα Θέζπηδνο″», εθ. Σα Νέα, 24/ 6/ 1975, αξ. θ. 9176, ζ. 2. 

Αλππφγξαθν, «χζθεςε γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ παξαζηάζεσλ», εθ. Σα Νέα, 

17/7/1974, αξ. θ. 8915,ζ.2. 

Αλππφγξαθν, «Σα Καινθαηξηλά Θέαηξα ζηελ Αζήλα», πεξ. Θέαηξν, Ηνχιεο – 

Γεθέκβξεο 1974, ηφκνο Ε΄, ηρ. 40-42, ζ. 138. 

Αλππφγξαθν, «Σα Καινθαηξηλά Θέαηξα ζηελ Αζήλα», πεξ. Θέαηξν, Ηνχιεο – 

Γεθέκβξεο 1975, η. Ζ΄, ηρ. 46- 48 , ζ. 134. 

Αλππφγξαθν, «Σν Θέαηξνλ Σέρλεο»,εθ. Μαθεδνλία, 15/6/1965,αξ. θ.17513,ζ.2. 

Αλππφγξαθν, «Σν Θέαηξνλ Σέρλεο», εθ. Μαθεδνλία, 16/6/1965, αξ. θ. 17514,ζ.2. 

Αλππφγξαθν,  «Σν Θέαηξνλ Σέρλεο», εθ. Μαθεδνλία,17/6/1965, αξ. θ. 17515,ζ.2. 

Αλππφγξαθν, «Σξεηο Αδειθέο ηνπ ρεηκψλα απφ ην Θέαηξν Σέρλεο»,εθ. Σν Βήκα, 

14/6/1975, αξ. θ. 9200,ζ. 4. 

Βαξνπνχινπ, Διέλε, «Ζ πξφβα είλαη ε δσή καο», εθ. Σν Βήκα, 22/11/1992, αξ. θ. 

12194, ζ. 130. 

Γεσξγνπζφπνπινο, Κψζηαο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο», εθ. Σν Βήκα, 29/6/1974, αξ. 

θ. 8923,ζ.4.  

Γ.Γ., «Θέαηξν Κήπνπ ‶Βαβπισλία″- Θίαζνο Κνπλ», εθ.  Μαθεδνλία, 17/6/1965,αξ. 

θ.17515,ζ.3. 

Γακίγνπ, Αγγειηθή, «Υεηξνθξνηήκαηα ρσξίο θαηαλφεζε», πεξ. Θέαηξν, Ννέκβξεο- 

Γεθέκβξεο 1964, ρξφλνο Γ΄, ηρ. 18, ζ. 76-80. 

Γαζθαιάθεο Β., «Μεηά ηαο δχν ηξαγσδίαο. Αλαβηβάδεηαη ε "Βαβπισλία" εηο ην 

Δζληθφλ. Αη λέαη ζθελνζεζία θαη αη δνθηκαί»,εθ. Έζλνο, 9/4/1932. 

Γεβάξεο, Γηνλχζεο, «‶Βαβπισλία″ εηο ην ΔζληθφλΘέαηξνλ»,εθ. Αζελατθά Νέα, 

16/4/1932. 

Θεαηξηθφ Πξφγξακκα  Βαβπισλίαο, Θέαηξν Σέρλεο, Θεξηλή πεξίνδνο 1964, Αξρείν 

Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ  ΔΛΗΑ,  θσδ. ηεθκεξίνπ: THP.7.03. 



98 
 

Θεαηξηθφ πξφγξακκα Βαβπισλίαο, Θέαηξν Σέρλεο, Υεηκεξηλή πεξίνδνο 1964-65. 

Αξρείν Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ Δ.Λ.Η.Α., θσδ. ηεθκεξίνπ: THP.7.04. 

Θεαηξηθφ πξφγξακκα Βαβπισλίαο, Θέαηξν Σέρλεο, Δαξηλή πεξίνδνο 1970, Αξρείν 

Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ Δ.Λ.Η.Α., θσδ. ηεθκεξίνπ: THP.7.08. 

Θεαηξηθφ πξφγξακκα Βαβπισλίαο, Θέαηξν Σέρλεο, Δαξηλή Πεξίνδνο 1974, Αξρείν 

Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ Δ.Λ.Η.Α. θσδηθφο ηεθκεξίνπ: THP.7.02. 

Θεαηξηθφ πξφγξακκα, Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο, Θέαηξν Σέρλεο, Θεξηλή Πεξίνδνο 1974, 

Αξρείν Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ Δ.Λ.Η.Α., θσδηθφο ηεθκεξίνπ: THP.60.92. 

Θεαηξηθφ Πξφγξακκα, Θέαηξν Θεαηξίλνη Θεαηέο, Θέαηξν Σέρλεο, Θεαηξηθή 

Πεξίνδνο 1984-5, Αξρείν Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ Δ.Λ.Η.Α. θσδ.ηεθκεξίνπ: 

THP.2007.0532. 

Θεαηξηθφ πξφγξακκα, Σξεηο Μνλόπξαθηεο Κσκσδίεο : Ζ Κόξε ηνπ Παληνπώινπ, Ζ  

Βεγγέξα, Ο ζάλαηνο ηνπ Πεξηθιένπο, Θέαηξν Σέρλεο, ζεξηλή πεξίνδνο 1975, Αξρείν 

Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ Δ.Λ.Η.Α., θσδ. ηεθκεξίνπ : THP. 30.21 a-c. 

Θεαηξηθφ πξφγξακκα, Φεζηηβάι Αζελψλ 1967, Αξρείν Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ  

Δ.Λ.Η.Α., θσδ. ηεθκεξίνπ: THP.68.03q. 

Θξχινο, Άιθεο, «Δζληθφ Θέαηξν- ‶Βαβπισλία″ Κσκσδία ζε 4 πξάμεηο»,πεξ. Νέα 

Δζηία, Έηνο ΄, ηφκνο 11νο, ηρ.129, 1/5/1932, ζ.494- 496. 

Θξχινο, Άιθεο, «Θέαηξν Λπθαβεηνχ ζίαζνο Σέρλεο Καξ. Κνπλ: Γ. Βπδαληίνπ 

‶Βαβπισλία″, θσκσδία ζε ηέζζεξεο πξάμεηο», πεξ. Νέα Δζηία,  1/ 8/ 1967,ηρ. 962, ηκ. 

82,ζ.1040. 

Θξχινο, Άιθεο, «Κ. Κνπλ: Γ. Κ. Βπδαληίνπ ‶Ζ Βαβπισλία″, θσκσδία ζε δχν κέξε, 

ηέζζεξηο εηθφλεο», πεξ. Νέα Δζηία, 1/9/1964, ηφκνο 76νο, ηεχρνο 892, ζ.1275 – 1276. 

 Θξχινο, Άιθεο, «Μηα παιηά θσκσδία. Δζληθφ Θέαηξν, Γ. Βπδαληίνπ "Βαβπισλία", 

θσκσδία ζε ηέζζεξηο πξάμεηο»,πεξ. Νέα Δζηία, 1/3/1947, ηφκνο 41νο, ηεχρνο 472, ζ. 

310 – 312. 

Θξχινο, Άιθεο, «Σν Θέαηξν», πεξ. Νέα Δζηία, 1/9/1960, ηκ. 68, ηρ. 796, ζ. 1171-3. 

Κάζηζκα 13, «Βαβπισλία Γεκεηξίνπ Υαηδεαζιάλε Βπδαληίνπ- ΔζληθόλΘέαηξνλ», εθ. 

Παηξίο, 17/4/1932. 

Κακπαλέιιεο,Ηάθσβνο, «Βαβπισλία», εθ.  Διεπζεξία, 23/12/1964, αξ. θ. 6223,ζ.4. 



99 
 

Κακπαλέιεο, Ηάθσβνο,«Μέγηζηνλ Μάζεκα», πεξ. Θέαηξν, επηέκβξεο – Οθηψβξεο 

1964,ρξφλνο  Γ΄, ηεχρνο 17,ζ.81-82. 

Κιεάλζεο Φ.Ν., «Απφςε ε Σχρε ηεο Μαξνχιαο-  Θέαηξν Σέρλεο: Δπηζηξνθή ζηηο 

πεγέο», εθ.  Σα Νέα, 7/6/1974, αξ. θ. 8876, ζ. 2. 

Κιεάλζεο Φ.,  «Παιηνί ζπγγξαθείο ηψξα, λένη ην ρεηκψλα – Θέαηξν ηέρλεο: απφ ην 

ρηεο ζην αχξην», εθ. Σα Νέα, 14/6/1975, αξ. θ. 9169,ζ. 2. 

Καιθάλε, Δηξήλε, «Κσκσδία κεη’ αζκάησλ, ν Γεληθφο Γξακκαηεχο ηνπ Ζ. 

Καπεηαλάθε απφ ηε κεγάιε ζθελή ηνπ Δζληθνχ», εθ. Απνγεπκαηηλή, 7/4/1975. 

Κνξνκειάο, Γεψξγηνο, «Γεκήηξηνο Α. Κνξνκειάο», πεξ. Νέα Δζηία, 1/7/1948, ηκ. 

44, ηρ. 504,ζ. 842- 844. 

Κξεηηθφο, Θφδσξνο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο», εθ. Αθξφπνιηο, 2/7/1974, ζ. 2. 

Κξεηηθφο, Θφδσξνο, «Θέαηξν Σέρλεο – Μνλφπξαθηεο Διιεληθέο Κσκσδίεο», εθ. 

Αθξόπνιηο, 5/7/1975, ζ. 4. 

Κνπλ, Κάξνινο , «Οη αξηζκνί δεκηνπξγνχλ εχθνια εζθαικέλεο εληππψζεηο», εθ. Σα 

Νέα, 24/3/1966, αξ. θ.6364, ζ. 2. 

Μαθξήο, φισλ, «Θέαηξν Σέρλεο, Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο ηνπ Γ. Κνξνκειά», πεξ. 

Νέα Δζηία, 15/7/1974, ηκ. 96, ηρ. 1152, ζ. 1191- 1192. 

Μαθξήο, φισλ, «Θέαηξν Σέρλεο, Σξεηο κνλφπξαθηεο θσκσδίεο: Ζ Κφξε ηνπ 

Παληνπψινπ ηνπ Α. Βιάρνπ, Ζ Βεγγέξα ηνπ Ζ. Καπεηαλάθε, Ο Θάλαηνο ηνπ 

Πεξηθιένπο ηνπ Γ. Κνξνκειά, θελνζεζία Γ. Λαδάλε», πεξ. Νέα Δζηία, 1/7/1975, η. 

98νο, ηρ. 1152, ζ. 917- 919. 

Μαξγαξίηεο, Αιθηβηάδεο, «Ζ Σχρε ηεο Μαξνχιαο – Σν Κσκεηδχιιην ηνπ Κνξνκειά 

ζην Θέαηξν Σέρλεο»,εθ. Σα Νέα, 21/6/1974, αξ. θ. 8888, ζ. 2. 

Μαξγαξίηεο, Αιθηβηάδεο, «Μνλφπξαθηα ζην Σέρλεο – πγγξαθείο ηνπ 19
νπ

 αηψλα», 

εθ. Σα Νέα, 28/6/1975, αξ. θ. 9180,ζ.2. 

Μαξγαξίηεο, Αιθηβηάδεο, «Ο Αγαπεηηθφο ηεο Βνζθνπνχιαο- Κσκεηδχιιην 

Κνξνκειά θαη ζην Γειθηλάξην», εθ. Σα Νέα, 17/7/1974, αξ. θ. 8910, ζ. 2. 

Ο Θεαηήο,  «Ζ Βαβπισλία εηο ην ΔζληθφλΘέαηξνλ», εθ. Καζεκεξηλή 17/4/1932. 

Πειηρφο Γηψξγνο, «Καιφ Θέαηξν γηα ηελ χπαηζξν», εθ. Σα Νέα, 25/8/1964, αξ. θ. 

5883,ζ. 2. 



100 
 

Πισξίηεο, Μάξηνο, «Βαβπισλία ηνπ Γ.Κ. Βπδαληίνπ ζην Δζληθφ Θέαηξν»,εθ. 

Διεπζεξία, 12/2/1947, ζ. 2. 

Πισξίηεο, Μάξηνο, «Βαβπισλία ηνπ Γ.Κ. Βπδαληίνπ, Θέαηξν Σέρλεο - Θέαηξν 

Πνξεία», εθ.  Διεπζεξία, 19/8/1964, αξ. θ. 6115,ζ. 2. 

Πισξίηεο, Μάξηνο, «Γεθάρξνλα ηνπ Κπθιηθνχ Θεάηξνπ Σέρλεο ηνπ Κ. Κνπλ», πεξ. 

Θέαηξν, Ννέκβξεο- Γεθέκβξεο 1964, ρξφλνο Γ΄, ηεχρνο 18, ζ. 83-85. 

Πνιίηεο, Φψηνο, «Ζ Βαβπισλία ηνπ Βπδαληίνπ», Θεαηξηθφ πξφγξακκα Βαβπισλίαο, 

Δζληθφ Θέαηξν, 1947,ζ. 4 – 8. 

Ρήγαο, Πέηξνο, «Δζληθφ: Γ. Βπδαληίνπ Ζ Βαβπισλία»,πεξ. Διεύζεξα Γξάκκαηα, 

15/2/1947. 

ηδέξεο, Γηάλλεο, «Έλαο πξσηνπφξνο ηνπ Θεάηξνπ», πεξ. Νέα Δζηία, 1/7/1948, ηκ. 

44, ηρ. 504, ζ. 844- 845. 

ηδέξεο, Γηάλλεο, «Ο παηέξαο ηεο ειιεληθήο κνλφπξαθηεο θσκσδίαο», πεξ. Νέα 

Δζηία, Υξηζηνχγελλα 1949, ηφκνο Σ΄, ηρ. 539, ζ. 42- 63. 

Σεξδάθεο, Άγγεινο, «Ζ Βαβπισλία απφ ην Θέαηξν Σέρλεο», εθ. Σν Βήκα, 

19/08/1964, αξ. θ. 5902, ζ.2. 

Φαλαξηψηεο π., «Θέαηξν Πνηφηεηνο ζηνλ αγξφηε ζα παξνπζηάζεη ν Κάξνινο 

Κνπλ»,εθ. Διεπζεξία, 25/8/1964, αξ. θ. 6120, ζ.2. 

Φ.Ν.Κ., «Λανγξαθηθφ Μνπζείν ηδξχζεθε ζην Ναχπιην», εθ. Σα Νέα, 11/6/1974, αξ. 

θ. 8879,  ζ. 2. 

Υάξεο  Π.,  «Ζ ‶Βαβπισλία″ ηνπ Βπδαληίνπ – Ζ ζθελνζεζία θαη ε εθηέιεζηο»εθ. Ζ 

Διιεληθή, 17/4/1932. 

Υ. ζ., «Ο γεληθφο γξακκαηεχο ηνπ Ζ. Καπεηαλάθε – Μηνχδηθαι παιαηάο ρξήζεσο ζην 

Δζληθφ», εθ. Ζ Καζεκεξηλή, 29/3/1975. 

Φπξξάθεο Δ., «Ζ κνξθσηηθή εμφξκεζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο – 

Πεξηνδεία ηνπ ζηάζνπ Κνπλ ζηηο επαξρίεο», εθ. Σν Βήκα,25/8/1964, αξ. θ. 5907,ζ.2. 

Φπξξάθεο  Δ., «Σελ πξνζερή Πέκπηε ζην Θέαηξν Σέρλεο ε ‶Βαβπισλία″ απφ ηνλ 

Κάξνιν Κνπλ»,εθ. Σν Βήκα, 9/8/1964, αξ. θ. 5896, ζ.2. 

Χηνβιεςίεο, «Αθνχσ – Βιέπσ», εθ.  Σα Νέα, 27/6/1974, αξ. θ. 8893, ζ. 2. 

 



101 
 

Γεσηερογελές Τιηθό 

Αθηέξσκα, Ο Ζιίαο Καπεηαλάθεο θαη ε Βεγγέξα, Θεαηξηθά Σεηξάδηα η. 9, Ηαλνπάξηνο 

1984. 

Βαζηιείνπ, Αξεηή, Δθζπγρξνληζκόο ή Παξάδνζε; - Σν ζέαηξν πξόδαο ζηελ Αζήλα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, Μεηαίρκην, Αζήλα, 2005. 

Βαζηιείνπ, Αξεηή, « ‶Ζ ηέρλε ζην ηέινο ηεο ηδενινγίαο″. Σν Ίδξπκα Fordθαη ην 

Θέαηξν Σέρλεο ηνπ Καξφινπ Κνπλ», Ο ζεαηξηθόο θόζκνο ηνπ Καξόινπ Κνπλ, επηκ: 

Α. Βαζηιείνπ, Κ. Κπξηαθφο, Λ. Ρφδε, Ακνιγφο, Αζήλα, 2022, ζ. 355-384. 

Βιάρνο, Άγγεινο «Ζ θφξε ηνπ Παληνπψινπ», ΔζληθόλΖκεξνιόγηνλ Βξεηηνύ 1871, 

Αζήλα, ηκ. 11, ζ. 59–99. 

Βπδάληηνο, Γ. Κ., Ζ Βαβπισλία, επηκέιεηα πχξνο Δπαγγειάηνο, Βηβιηνπσιείνλ ηεο 

Δζηίαο, Αζήλα, 1993. 

Γεσξγαθάθε, Κσλζηάληδα, « ‶Σν Θέαηξνλ Σέρλεο έξρεηαη πξψηνλ εηο ηελ ζηνξγήλ 

ηνπ Κξάηνπο″: Οη επηρνξεγήζεηο ζηνλ Κάξνιν Κνπλ ηελ πξψηε κεηαπνιηηεπηηθή 

εμαεηία», Ο ζεαηξηθόο θόζκνο ηνπ Καξόινπ Κνπλ, επηκ: Α. Βαζηιείνπ, Κ. Κπξηαθφο, 

Λ. Ρφδε, Ακνιγφο, Αζήλα, 2022, ζ. 385-397. 

Γεσξγηάδε, Κσλζηαληίλα, «Άγγεινο Βιάρνο: Απφ ηνλ Μνιηέξν… ζηνλ Λακπίο», 

Πξαθηηθά Β΄ Παλειιήληνπ Θεαηξνινγηθνύ πλεδξίνπ: ρέζεηο ηνπ Νενειιεληθνύ 

Θεάηξνπ κε ην Δπξσπατθό, Ergo, Αζήλα, 2004, ζ. 145 – 154. 

Γεσξγηάδε, Κσλζηαληίλα, Σν ακείιηθηνλ ηεο αιήζεηαο θάηνπηξνλ. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

Άγγεινπ Βιάρνπ ζηε δηακόξθσζε ηνπ λενειιεληθνύ ζεάηξνπ,Ακνιγφο, Αζήλα, 2022. 

Γξεγνξίνπ, Ρέα, Ο Γεκήηξηνο Κνξνκειάο θαη ην Νενειιεληθό Θέαηξν  ηελ ηειεπηαία 

25εηία ηνπ 19νπ αηώλα, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε, 2009. 

Γξεγνξίνπ, Ρέα, «Σν Θέαηξν Σέρλεο θαη ε ειιεληθή δξακαηνπξγία ηνπ 19νπ αηψλα: 

κηα ηδηφηππε ζρέζε», Ο ζεαηξηθόο θόζκνο ηνπ Καξόινπ Κνπλ, επηκ: Α. Βαζηιείνπ, Κ. 

Κπξηαθφο, Λ. Ρφδε, Ακνιγφο, Αζήλα, 2022, ζ.273-288. 

Γξνκάδνο, ηάζεο, Νενειιεληθό Θέαηξν- Κξηηηθέο, επηκέιεηα: Γ. Ραπηφπνπινο, 

Κέδξνο, Αζήλα, 1986. 



102 
 

Καπεηαλάθεο, Ζιίαο, Ο Γεληθόο Γξακκαηεύο- Ζ Βεγγέξα – Σν γεύκα ηνπ  Παπή, 

εηζαγσγή: ΠιάησλΜαπξνκνχζηαθνο, Γσδψλε, Αζήλα,2014. 

Κνξνκειάο, Γεκήηξηνο, Ζ Σύρε ηεο Μαξνύιαο – Ο ζάλαηνο ηνπ Πεξηθιένπο, 

Δηζαγσγή – Δπηκέιεηα: Β.Υ. Μάθεο, Γσδψλε, Αζήλα,1984. 

Κνπλ, Κάξνινο, Κάλνπκε Θέαηξν γηα ηελ ςπρή καο, επηκέιεηα: Θαλάζεο Θ. Νηάξρνο 

Καζηαληψηε, Αζήλα, 1987. 

Κνπλ, Κάξνινο, Οη Παξαζηάζεηο, επηκέιεηα: ΠιάησλΜαπξνκνχζηαθνο, Μνπζείν 

Μπελάθε, Αζήλα 2008. 

Κπξηαθφο, Κσλζηαληίλνο, «Ο λεαξφο ζθελνζέηεο θχξηνο Κάξνινο Κνπλ (1939- 

1942.», πεξ. θελή, 2012, ηρ. 4, ζ. 16 -56. 

Λάζθαξεο, Νηθφιανο, Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ, ηφκνο Β΄, Δθδνηηθφο Οίθνο 

Μ. Βαζηιείνπ & ΗΑ, Αζήλα, 1939. 

Λεχθσκα, Θέαηξν Σέρλεο 1942-1972, επηκέιεηα: Μ. Κακπνχξε, Αζελατθφ Κέληξν 

Δθδφζεσλ, Αζήλα, 1972. 

Λεχθσκα,Κάξνινο Κνπλ: 25 ρξόληα ζέαηξν, επηκέιεηα: Μάξηνο Πισξίηεο, Αζήλα, 

1959. 

Ληγλάδεο, Σάζνο, Κξηηηθέο ζεάηξνπ – Νενειιεληθή Γξακαηνπξγία (1975 – 1989), 

επηκέιεηα: Καίηε Γηακαληάθνπ, Ίδξπκα  Κψζηα & Διέλεο Οπξάλε, Αζήλα, 2015. 

Μαξσλίηεο, Γ. Ν., «Ζ δηαζήθε», πεξ. Ζ ιέμε (Αθηέξσκα Κάξνινο Κνπλ), Φιεβάξεο- 

Μάξηεο 1987, ηρ. 62, ζ. 100-101. 

Μειάο, Βίθησξ, Κάξνινο Κνπλ – θόξπηεο αλακλήζεηο από ηε δσή ηνπ, ΜΗΔΣ, 

Αζήλα, 2011. 

Μφξηδνο,Γηάλλεο, 21 ρξόληα κε ηνλ Κάξνιν Κνπλ, ΟΠΣΗΜΑ 92, Αζήλα, 2005. 

Πειηρφο, Γηψξγνο, Κάξνινο Κνπλ: ζπλνκηιίεο, Κάθηνο, Αζήλα, 1987. 

Ρντινχ, Γηάλλα, « Κ. Κνπλ/ Γεληά ηνπ ’30. Σν αίηεκα ηεο ειιεληθφηεηαο ζηηο 

αηζζεηηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ Καξφινπ Κνπλ», Ο ζεαηξηθόο θόζκνο ηνπ Καξόινπ Κνπλ, 

επηκ: Α. Βαζηιείνπ, Κ. Κπξηαθφο, Λ. Ρφδε, Ακνιγφο, Αζήλα, 2022, ζ. 64-75.   



103 
 

ηδέξεο, Γηάλλεο, Ηζηνξία ηνπ Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ 1794-1944, ηφκνο Α΄, 

Καζηαληψηε, Αζήλα, 1999. 

πάζεο, Γεκήηξεο, «Κάξνινο Κνπλ. Ζ πνξεία πξνο ην Θέαηξν Σέρλεο»,  Από ηνλ 

Υνξηάηζε ζηνλ Κνπλ-Μειέηεο γηα ην Νενειιεληθό Θέαηξν, επηκέιεηα: Νηθεθφξνο 

Παπαλδξένπ, ΜΗΔΣ, Αζήλα 2015, ζ. 756- 788. 

πιινγηθφο ηφκνο, Κάξνινο Κνπλ, επηκέιεηα: Γεψ Καγγειάξε, ΜΗΔΣ,2010. 

πιινγηθφο ηφκνο, Ο Θεαηξηθόο Κόζκνο ηνπ Καξόινπ Κνπλ, επηκέιεηα: Αξεηή 

Βαζηιείνπ, Κσλζηαληίλνο Κπξηαθφο, ΛίλαΡφδε, Ακνιγφο, 2022, Αζήλα. 

Υαηδεπαληαδήο, Θφδσξνο, Από ηνπ Νείινπ κέρξη ηνπ Γνπλάβεσο – Σν ρξνληθό ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνύ επαγγεικαηηθνύ ζεάηξνπ ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ από ηελ ίδξπζε ηνπ αλεμάξηεηνπ θξάηνπο σο ηε Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή, η. Α1, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην, 2002. 

Υαηδεπαληαδήο,Θφδσξνο, Γηάγξακκα Ηζηνξίαο ηνπ Νενειιεληθνύ Θεάηξνπ, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 2017. 

Υαηδεπαληαδήο, Θφδσξνο, Ζ Διιεληθή Κσκσδία θαη ηα πξόηππά ηεο ζην 19
ν
 αηώλα, 

Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην, 2004. 

Υαηδεπαληαδήο, Θφδσξνο, ‶Ρσκαίηθνο πβνιηζκόο″ – Γηαζηαύξσζε εγρώξηαο ιατθήο 

παξάδνζεο θαη επξσπατθήο πξσηνπνξίαο ζην λενειιεληθό ζέαηξν ή Θέαηξν θαη Δζληθή 

ηαπηόηεηα ζηελ Διιάδα, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην, 2018. 

Υαηδεπαληαδήο, Θφδσξνο, Σν Κσκεηδύιιην, Σφκνη Α΄ - Β΄, Δζηία, Αζήλα, 1981. 

 

Ιζηοζειίδες 

«Γεγνλφηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70», Φεθηνπνηεκέλν Αξρείν ΔΡΣ, Κσδ. ηεθκεξίνπ: 

0000021920: :  https://archive.ert.gr/21920/ (εκ. πξφζβαζεο: 23/12/2021). 

Θέαηξν Πνξεία, ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή: 

https://poreiatheatre.com/content/about/istorikh-anadromh/ (εκ. πξφζβαζεο: 

23/11/2021). 

https://archive.ert.gr/21920/
https://poreiatheatre.com/content/about/istorikh-anadromh/
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Ηζηνζειίδα Θεάηξνπ Σέρλεο: https://www.theatro-technis.gr/%CF%84%CE%BF-

%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF/%CE%B9%CF%83%C

F%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1 (εκ. πξφζβαζεο: 14/12/2021). 

Φεθηνπνηεκέλν αξρείν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ: http://www.nt-archive.gr/ 

(εκ.πξφζβαζεο: 14/12/2021). 

 

Φφηογραθηθό σιηθό 

Δθ. Έζλνο, 9/4/1932, ζ.2. 

Δθ. Διεπζεξία, 14/8/1964, αξ. θ. 6112,ζ.2.  

Δθ. Μαθεδνλία, 17/6/19655, αξ. θ. 17515,ζ.2,  

Δθ. Μαθεδνλία, 20/6/1965,  αξ.θ. 17518, ζ. 2. 

Δθ. Πνιηηεία, 17/4/1932,ζ.2. 

Δθ. Σα Νέα, 19/8/1964,αξ.θ. 5878,ζ.2 . 

Δθ. Σα Νέα, 25/8/1964, αξ .θ. 5883, ζ.2. 

Δθ. Σα Νέα 7/6/1974, αξ. θ. 8876, ζ.2. 

Δθ. Σα Νέα, 14/6/1975,αξ.θ. 9169,ζ.2. 

Δθ. Σν Βήκα, 29/6/1974, αξ. θ. 8923, ζ.2. 

Πεξ. Θέαηξν, επηέκβξεο- Οθηψβξεο 1964, ρξφλνο Γ΄, ηεχρνο  17, ζ.81. 
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https://www.theatro-technis.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://www.theatro-technis.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.nt-archive.gr/

