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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Β ουκολικό δράµα του Σπυρίδω-
νος Περεσιάδου, ένα από τα 
εµβληµατικά έργα του νεοελλη-

νικού θεάτρου και αρχέτυπο του εγχώ-
ριου µελοδραµατισµού. Αναφέρεται σ’ 
ένα προδοµένο έρωτα µε τραγική κατά-
ληξη, που εκτυλίσσεται σ’ ένα ορεινό 
ελληνικό χωριό του 19ου αιώνα.
Η φτωχή και ορφανή Γκόλφω, µια 
όµορφη νεαρή βοσκοπούλα που ξε-
νοδουλεύει υπηρετώντας τον τσέλιγκα 
Ζήση, γνωρίζει τον έρωτα στα µάτια 
ενός παλικαριού της περιοχής, του βο-
σκού Τάσου.
 Κι ενώ την πολιορκεί το αρχοντόπου-
λο της περιοχής, ο Κίτσος, εκείνη αρ-
νείται τις προτάσεις του και παραµένει 
πιστή στους όρκους αγάπης που έχει 
ανταλλάξει µε τον Τάσο. Οι δύο νέοι 
αρραβωνιάζονται και ετοιµάζονται να 
παντρευτούν, όταν ο Τάσος δέχεται 
πιεστικά προξενιά για την εξαδέλφη 
του Κίτσου και κόρη του τσέλιγκα, 
Σταυρούλα. Παρά την αρχική του άρ-
νηση, ο Τάσος τελικά δελεάζεται από 
τη µεγάλη προίκα της Σταυρούλας και 
διώχνει την Γκόλφω. Η νεαρή κοπέλα 
απελπίζεται, χάνει τα λογικά της και κα-
ταριέται τον Τάσο. Λίγο πριν από τον 
γάµο τους, η παραλογισµένη πια Γκόλ-
φω σηκώνει την κατάρα και τους εύχε-
ται κάθε ευτυχία. Ο Τάσος κλονίζεται 
από το µεγαλείο του έρωτά της, αλλάζει 
γνώµη και τρέχει στο κατόπι της, είναι 
όµως αργά. Η Γκόλφω έχει φαρµακω-
θεί και ξεψυχά στα χέρια του. Ο Τάσος 
αυτοκτονεί στο πλευρό της.
Το έργο («δράµα ειδυλλιακόν» το χα-
ρακτηρίζει ο συγγραφέας του) ολοκλη-
ρώθηκε στις 23 Αυγούστου 1893 από 
τον σχεδόν τυφλό Σπυρίδωνα Περεσι-
άδη (1854-1918) και παρουσιάσθηκε 
λίγες ηµέρες αργότερα σε πανελλήνια 
πρώτη από ερασιτεχνικό θίασο στην 
Ακράτα, υπό την επίβλεψη του συγγρα-
φέα, που είχε ξεκινήσει την επαγγελ-
µατική του καριέρα ως δηµόσιος υπάλ-

ληλος. Η φήµη του έργου γρήγορα 
ξεπέρασε τα στενά όρια της Αιγιαλείας 
και στις 10 Αυγούστου 1894 παρουσι-
άστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα 
από τον θίασο Πρόοδος του ∆ηµήτρη 
Κοτοπούλη στο θέατρο Παράδεισος. 
Την «Γκόλφω» υποδύθηκε η Βασιλεία 
Στεφάνου και τον «Τάσο» ο Θεοδόσης 
Πετάλας. Στις 26 Ιανουαρίου 1913 
ανέβηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλο-
νίκη, στο θέατρο Εδέµ, από τον Εθνικό 
∆ραµατικό Θίασο και συνδυάστηκε 
µε την παρουσία στη συµπρωτεύουσα 
του νικητή των Βαλκανικών Πολέµων, 
πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου.
Η Γκόλφω γνώρισε µεγάλη επιτυχία 
και στο εξωτερικό, σε πόλεις µε έντονο 
ελληνικό στοιχείο (Κωνσταντινούπο-
λη, Σµύρνη, Οδησσό, Παρίσι). Τέτοια 
ήταν η απήχησή του έργου στο λαϊκό 
κοινό, ώστε να αποτελεί σε πολλές πε-
ριπτώσεις ασφαλές σωσίβιο για τους 
περιοδεύοντες θιάσους στην ελληνική 
επαρχία («µπουλούκια»), που τους εξα-
σφάλιζε σχεδόν πάντα θεατές.
Το καλοκαίρι του 1967 η Γκόλφω επα-
νήλθε στο προσκήνιο, µέσα από την 
παράσταση του Λαϊκού Θεάτρου του 
Μάνου Κατράκη στο Πεδίο του Άρεως. 
Το καλοκαίρι του 1974 στο Άλσος Πα-
γκρατίου παρουσιάσθηκε µια ανατρε-
πτική διασκευή της Γκόλφως, µε τίτλο 
Μια ζωή Γκόλφω από το Ελεύθερο Θέ-
ατρο, ένα νεανικό θίασο που έφερε νέο 

αέρα στο ελληνικό θέατρο στα χρόνια 
της χούντας. Μια ακόµη διασκευή µε 
τίτλο Goλfω Forever! ανέβηκε το 2004 
από τη θεατρική εταιρεία Χώρος.
Η Γκόλφω µεταφέρθηκε στον κινη-
µατογράφο δύο φορές. Το 1914 από 
τον σµυρνιό σκηνοθέτη και παραγωγό 
Κώστα Μπαχατώρη, µε την Ολυµπία 
∆αµάσκου και τον Ζάχο Θάνο στους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Μπαχα-
τώρης ξόδεψε 100.000 δραχµές για τη 
βουβή Γκόλφω, που θεωρείται η πρώ-
τη µεγάλου µήκους ταινία στην ιστορία 
του ελληνικού κινηµατογράφου. Η 
πρεµιέρα του έργου δόθηκε στις 22 Ια-
νουαρίου 1915 στην Αθήνα.
Στις 28 Μαρτίου 1955 η Γκόλφω εµ-
φανίστηκε για δεύτερη φορά στη µε-
γάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία Ορέστη 
Λάσκου, µε την Αντιγόνη Βαλάκου και 
τον Νίκο Καζή στους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους. Έκοψε 115.285 εισιτή-
ρια και κατατάχθηκε στην 3η θέση του 
καταλόγου µε τις πιο εµπορικές ταινίες 
της χρονιάς.
 Η Γκόλφω του Λάσκου  σηµατοδότησε 
τη µόδα των «ταινιών-φουστανέλας», 
οι περισσότερες πολύ χαµηλής ποιό-
τητας. Η Γκόλφω έχει την τιµητική της 
και στην κορυφαία ταινία του Θόδω-
ρου Αγγελόπουλου Ο Θίασος (1975). 
Συµβάλλει στην εξέλιξη του µύθου, κα-
θώς παρουσιάζεται από ένα θεατρικό 
µπουλούκι.

ΓκόλφωΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1305: Ο σκωτσέζος επαναστάτης Γουίλιαµ Γουάλας 
αποκεφαλίζεται από τους Άγγλους σε φυλακή του 
Λονδίνου, κατηγορούµενος για προδοσία.

1812: Ο Νικόλαος Κοκοβίλας αναλαµβάνει Κυβερνήτης 
της Ύδρας.

1852: Κυκλοφορεί το µυθιστόρηµα της Χάριετ Μπίτσερ 
Στόου Η Καλύβα του Μπαρµπα-Θωµά.

1893: Ο Σπυρίδων Περεσιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό 
έργο Γκόλφω.

1910: Σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η 
ίδρυση του νέου κόµµατος του Ελευθέριου Βενιζέλου, µε 
το όνοµα Κόµµα των Φιλελευθέρων.

1927: Εκτελούνται στη Βοστόνη οι αναρχικοί Νίκολας 
Σάκο και Μπαρτολοµέο Βαντσέτι, επειδή κρίθηκαν ένοχοι 
φόνου, τον οποίο ουδέποτε παραδέχτηκαν. Η ιστορία τους 
ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1754: Λουδοβίκος 16ος, τελευταίος αυτοκράτορας της 
Γαλλίας, που αποκεφαλίστηκε από τους επαναστάτες. 
(Θαν. 21/1/1793)

1864: Ελευθέριος Βενιζέλος, κορυφαίος νεοέλληνας 
πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1910 
έως το 1915 και από το 1928 έως το 1932. (Θαν. 18/3/1936)

1948: Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της Γεωλογίας από 
την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα, σε 
ένδειξη διαµαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της 
Ελλάδας. (Θαν. 19/9/1970)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1806: Σαρλ Ογκιστέν Ντε Κουλόµπ, γάλλος φυσικός, µε 
σηµαντικό έργο στον τοµέα του ηλεκτροµαγνητισµού. (Γεν. 
14/6/1736)

1926: Ροντόλφο Βαλεντίνο, (Ροντόλφο Πιέτρο Φιλιµπέρτο 
Ραφαέλο Γκουλιέλµι Βαλεντίνα), ιταλός ηθοποιός και 
είδωλο του βωβού κινηµατογράφου. (Γεν. 6/5/1895)

1945: Γιάννης Βλαχογιάννης, λογοτέχνης, ιστορικός 
και ιστοριοδίφης της εθνεγερσίας. Ήταν ο πρώτος 
που εξέδωσε τα Αποµνηµονεύµατα του στρατηγού 
Μακρυγιάννη. (Γεν. 1867)

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Ακόµα και οι πλέον καχύποπτοι θα έλε-
γαν «αυτοί µάλιστα, τουλάχιστον για δύο 
ώρες, είναι αληθινοί αδιάφθοροι», µιλώ-
ντας για τους κινηµατογραφικούς ήρωες 
της ταινίας (1987) του Μπράιαν ντε Πάλ-
µα, που υπό την καθοδήγηση του πράκτο-
ρα Ελιοτ Νες (µεγάλη, «ξερή» ερµηνεία 
από τον Κέβιν Κόστνερ) θα έστελναν στη 
φυλακή τον αρχιµαφιόζο Αλ Καπόνε. Για 
φοροδιαφυγή έτσι; Εµβληµατική φιγού-
ρα από την οµάδα των «Αδιάφθορων» 
ο βετεράνος αστυφύλακας Μαλόουν (να 
βλέπεις και να µη χορταίνεις τον Σον Κό-
νερι) ένας ακέραιος ένστολος, ξένο σώµα 
στο (τότε) αργυρώνητο σινάφι του.

Κι αν η Ιστορία απένειµε το εύσηµο 
Μέγας σε ουκ ολίγους διακριθέντες για 
την πολυαίµακτη δράση τους, στάθηκε 
φειδωλή στο να βαφτίσει άλλους «Αδι-

άφθορους». Για την ακρίβεια, τον όρο 
µονοπωλεί ακουσίως ο Μαξιµιλιανός Ρο-
βεσπιέρος, µάλλον ο γνωστότερος πρω-
ταγωνιστής της Γαλλικής Επανάστασης. 
Ανυποχώρητος ακτιβιστής εις το όνοµα 
του λαού ή αιµοδιψής τακτικιστής εις το 
όνοµα του ρόλου που του είχαν αναθέ-
σει οι καιροί; Στόµωσε η γκιλοτίνα από 
κεφάλια πρώην συντρόφων του που οδη-
γήθηκαν εκεί από τον Αδιάφθορο• εκεί 
καρατοµήθηκε και αυτός, ετών 36, προ-
σφέροντας βαθιά ανακούφιση σε πρώην 
συντρόφους του. Αντιγράφω µια ψηφίδα 
στον περί τον Ροβεσπιέρο διάλογο, µε 
την αµυδρή ελπίδα ότι είναι άγνωστη σε 
πολλούς. Να τι γράφει ο εκ των κορυφαί-
ων Γάλλων ιστορικών Ζαν Μασέν, πρώ-
τα ιερέας, µετέπειτα µαρξιστής, θιασώτης 
του «ροβεσπιερισµού», για ένα ασήµαντο 

και µαζί εκπληκτικό (από ψυχαναλυτι-
κή θέαση) αν σκεφτούµε την τροπή των 
πραγµάτων συµβάν. «Ενα χρόνο µετά την 
ενθρόνισή του, το 1775, ο νεαρός βασι-
λιάς Λουδοβίκος 16ος, γυρίζοντας από 
τη Ρεµς, την πόλη όπου έλαβε το χρίσµα, 
µπαίνει στην αγαπηµένη του πολιτεία, το 
Παρίσι. Στο Κολλέγιο του Λουδοβίκου του 
Μεγάλου, η ποµπή σταµατά. Γονατιστός 
κατάχαµα, υπό νεροποντή, ένας 17χρο-
νος -ο καλύτερος µαθητής- εκφωνεί λόγο 
µε τις κοινοτοπίες που αρµόζουν διαχρο-
νικά σε τέτοιες περιστάσεις. Ο Λουδοβί-
κος 16ος και η Μαρία Αντουανέτα, τέσσε-
ρα χρόνια µεγαλύτεροι από τον µαθητή, 
ακούν βαριεστηµένα και αναχωρούν χα-
σµώµενοι, αφήνοντας τον Μαξιµιλιανό 
Ροβεσπιέρο στη λάσπη». Ηταν γραφτό οι 
µοίρες των τριών να συναντηθούν λίγα 

χρόνια αργότερα σε ένα από τα πιο συ-
γκλονιστικά ραντεβού της Ιστορίας.

Σήµερα, ένα πενόµενο ψαροχώρι της 
Γης, που έως πρότινος είχε αδυναµία στο 
παντεσπάνι, µετατράπηκε µ.Κ. (µετά Κρί-
σεως) σε τόπο αδιάφθορων. ∆εν αφήνω 
καµία νύξη -µε ποια ιδιότητα άλλωστε;- 
κατά των πολλών θεσπισµένων από την 
Πολιτεία ειδικών Σωµάτων που µε αυ-
ταπάρνηση σπεύδουν να δράσουν όπου 
όζει κόπρος Αυγείου. Μοιράζοµαι µαζί 
σας την (αφελή) έκπληξή µου για τους 
αναρίθµητους «Ροβεσπιέρους» και «Ροβε-
σπιερίνες» του δηµόσιου λόγου, αναγνω-
ρίσιµους πρώην υπηρέτες κάθε λογής 
εξουσίας και συµφερόντων. Θα µου πείτε 
ότι κάνουν χρήση του δηµοκρατικά κα-
τακτηµένου δικαιώµατος του απύθµενου 
θράσους. ∆ίκιο έχετε.

Συνωστισµός «αδιάφθορων» 
Του Κώστα Λεονταρίδη 




