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∆ύο θεατρικές παραστάσεις 
και µία πραγµατικότητα

Α
νάµεσα στις δεκάδες των  θεατρικών σκηνών 
που λειτουργούν φέτος στην Αθήνα ξεχωρί-
ζουν δύο. Και οι δύο ανέβηκαν σε ιστορικά 
θέατρα, και τα έργα  που παίζονται σ’ αυτά 

είναι αντιπροσωπευτικά  της ίδιας της σηµερινής 
ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για τα δύο θέατρα, 
που αν και βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο τα χω-
ρίζει βαθύ πολιτιστικό χάσµα.  Το πρώτο είναι το µε-
γάλο επιβλητικό κλασικό οικοδόµηµα  του  Εθνικού 
Θεάτρου, έργο του µεγάλου Γερµανού αρχιτέκτονα 
Τσίλερ, αποτελεί πραγµατικά ένα πολιτισµικό πνεύ-
µονα για τη ζωή της πόλης.  Το δεύτερο, το περί-
φηµο  “Θέατρο Βέµπο”. Tο 1950 το άνοιξε, ως κη-
ποθέατρο, η µεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Σοφία 
Βέµπο, δίνοντας σ’  αυτό τ’ όνοµά της. Εκεί µαζί µε το 
σύντροφο και της ζωής της  Μίµη Τραϊφόρο ανέβα-
σαν αξιοθαύµαστες  θεατρικές παραστάσεις, σφραγί-
ζοντας µια µεγάλη  εποχή λαϊκού πολιτισµού. Όλοι 
οι µεγάλοι πρωταγωνιστές που η φήµη τους έφτασε 
µέχρις εµάς  έπαιξαν στη σκηνή του: Αυλωνίτης, Ντι-
ριντάουα, Ορέστης Μακρής, Νίκος Ρίζος, Ρένα Βλα-
χοπούλου, Μίµης Φωτόπουλος και άλλοι. Το 1971 
πέρασε στα χέρια του θεατρικού επιχειρηµατία Βαγ-
γέλη Λιβαδά και σταµάτησε  τελικά να λειτουργεί το 
2008. Στη φετινή θεατρική σαιζόν και τα δύο µεγά-
λα αυτά θέατρα παρουσιάζουν ταυτόχρονα δύο πολύ 
µεγάλες θεατρικές παραστάσεις, µε ιστορικές µνήµες 
µιας άλλης εποχής, επίκαιρες όµως όσο ποτέ:
  
Το πρώτο, το  έργο του Ρόµπερτ Μπολτ «Ένας άν-
θρωπος για όλες τις εποχές», µεταφέρει  στη σκηνή 
τη ζωή και το τραγικό τέλος,  του  µεγάλου Άγγλου 
πολιτικού και φιλοσόφου  sir Τόµας Μορ.   Στο κα-
λαίσθητο πρόγραµµα παρουσιάζονται µε θαυµαστή 
πληρότητα όλα τα ιστορικά στοιχεία που αποτελούν 
το πλαίσιο ανάδειξης αυτού του διαχρονικού στην 
αξία του έργου. Αιτία της καταδίκης του Μορ σε θά-
νατο δι’ απαγχονισµού  υπήρξε η µέχρι τέλους άρ-
νησή του να υπογράψει την πράξη ακύρωσης  του 
γάµου  του βασιλιά Ερρίκου του Η΄ της Αγγλίας µε 
την Αικατερίνη της Αραγωνίας, για να παντρευτεί την 
Άννα Μπολέιν (1533). Τα σχέδια του Ερρίκου του 
Η’ προκάλεσαν εξαρχής αντιδράσεις τόσο στο Βατι-
κανό, όσο και στην ίδια του την Αυλή. Τα γεγονότα 
που διαδραµατίζονται στη σκηνή του θεάτρου συ-
γκλονιστικά: Ίντριγκες, εκβιασµοί, ανίερες φιλοδοξί-
ες πολλών αξιωµατούχων και της ίδιας της Εκκλησί-
ας να ικανοποιήσουν τη θέληση του Ερρίκου του Η΄. 
Από την άλλη η πεισµατική άρνηση του Μορ, παρά 
το γεγονός ότι ο Μορ ως φιλόσοφος είχε συγγρά-
ψει το περίφηµο βιβλίο Ουτοπία, που µέχρι σήµερα 
αναγνωρίζεται ως κορυφαίο φιλοσοφικό έργο, στο 
οποίο καταγράφει τις µεγάλες αξίες που πρέσβευε: 
ελευθερία και  ανεξιθρησκία.  Όµως ήταν απόλυτα 
προσκολληµένος   στην πίστη στο σεβασµό του όρ-
κου, που είχε δώσει ως πιστός καθολικός. Η απάρ-
νηση της παπικής εξουσίας από τον Ερρίκο αποτελεί 
για το Μορ κατάχρηση εξουσίας, αφού ο βασιλιάς 
αυτοανακηρύσσεται κεφαλή της Εκκλησίας της Αγ-
γλίας. Για το Μορ ο όρκος δεν ήταν ένα απλό τε-
λετουργικό, αλλά ένα αµετάκλητο συµβόλαιο. Πίστη 
στη νοµιµότητα.

Το δεύτερο,  µε τίτλο «Πριν το χάραµα» είναι µια 
εµπνευσµένη επιθεώρηση του πολύ γνωστού «δίδυ-
µου» για τις  θεατρικές επιτυχίες τους  Θανάση Πα-
παθανασίου και Μιχάλη Ρέππα. Μέσα απ’  αυτήν την 
παράσταση αναβιώνει µια ολόκληρη ιστορική εποχή 
της ζωής του τόπου µας. Εποχή τραγική για την ίδια 
τη µοίρα της Ελλάδας, αλλά και όλων µας. Εποχή 
όµως που γράφτηκαν τραγούδια που ανέπνεαν στο 
περιθώριο και  εκφράζανε τους καηµούς και τους πό-
νους  των λαϊκών στρωµάτων της χώρας. Όπως γρά-
φουν στο πρόγραµµα της παράστασης «…αφεθήκαµε 
στους γυάλινους ήχους του µπουζουκιού (όπως λέει 
κι’  ο Χατζηδάκις) να µας ταξιδέψουν στην ψυχή ενός 
κόσµου, που όχι µόνο έγραψε µελοδράµατα, αλλά 
έζησε έτσι µοιραία την ζωή του. Γιατί, τι είναι τα λαϊκά 
µας τραγούδια αν όχι µελοδραµατικά; Και είναι έτσι, 
γιατί και οι δηµιουργοί τους και οι ερµηνευτές τους 
έζησαν την ζωή τους   σαν ένα µεγάλο  µελόδραµα. 
Ζωές γεµάτες κρυφές παγίδες, µυστικούς γκρεµούς, 
σκοτεινά µονοπάτια και νύχτες, µέχρι την τελευταία 
τους ώρα.» Και όλη αυτή την εποχή την αναβίωναν 
στη σκηνή οι νεότερες γενιές εκλεκτών πρωταγωνι-
στών της µουσικής σκηνής της εποχής µας. Κατερίνα 
Κούκα, Στέλιος ∆ιονυσίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Σοφία 
Βόσσου, Ορέστης Τζιόβας  και άλλοι.  Ζωντανεύουν 
οι ήχοι των τραγουδιών του Τσιτσάνη, του Βαµβα-
κάρη  και άλλων λαϊκών τραγουδοποιών. Θυµη-
θείτε εκείνο το γλυκύτατο και γεµάτο λυρισµό  «τα 
µατόκλαδά σου λάµπουν βρε, σαν τα λούλουδα του 
κάµπου». Και η παράσταση πρόβαλε και τις τάσεις 
αλλαγής  µε τα µουσικά ακούσµατα και νέους χορούς 
που έρχονταν από την  Αµερική, που  πρόβαλαν τη 
χαρά των νιάτων και της ζωής και το σβήσιµο της 
µνήµης της κατοχής. 

Και οι δύο παραστάσεις τέλειωσαν µ’  ένα ενθουσιώ-
δες και παρατεταµένο χειροκρότηµα του κοινού, που 
µέσα του έκρυβε αθέλητα και µια συγκίνηση. Η αυ-
λαία και στα δύο έκλεισε. Όµως οι ίδιες οι παραστά-
σεις  παίζονται ζωντανά  στην πόλη µε πρωταγωνι-

στές και κοµπάρσους εµάς όλους. Ή καλύτερα, για να 
θυµηθούµε την αρχαία θεατρική µας παράδοση µε 
ηθοποιούς-πρωταγωνιστές και εµάς όλους ως χορό. 
Πρωταγωνιστές, την πολιτική ηγεσία µας, στο σύνο-
λό της  και χορό  εµάς τους πολίτες. 
Πρωταγωνιστές που δε σεβάστηκαν όσο έπρεπε, ή 
ελάχιστα τους πολιτικούς µας θεσµούς, αυτούς που 
κατακτήσαµε µετά την κατάρρευση της χούντας.  
Υποβάθµισαν  απαράδεκτα τις συνταγµατικές αρµο-
διότητες της Βουλής. Ο δικοµµατισµός  και η συ-
νταγµατική µεταρρύθµιση του 1985-86 ανέδειξε τον 
πρωθυπουργό κυρίαρχο του πολιτικού παιχνιδιού, 
ενώ και συνταγµατικά και ερµηνευτικά αποψίλωσε 
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας από κάθε δυνατότητα 
παρέµβασης.  Ανέχθηκε τη διαφθορά, µε  συντελε-
στές τα όργανα της κρατικής εξουσίας και τα µεγάλα  
ΜΜΕ. Σήµερα αυτή η άφρων πολιτική της πολιτικής 
ηγεσίας µας, υπό το βάρος της οικονοµικής κρίσης 
που µαστίζει την Ευρώπη, οδήγησε τη χώρα  στο 
χείλος της  καταστροφής. Τώρα επιζητούν να βρουν 
λύσεις µε ενέργειες που πλήττουν τους συνταγµατι-
κούς θεσµούς.  Χρησιµοποιούν την εκλογή του Προ-
έδρου της ∆ηµοκρατίας ως συνταγµατικό bypass στη 
χώρα,  ασθενή σε εξαιρετικά κρίσιµη κατάσταση, για 
τα κοµµατικά τους οφέλη. Και τη νέα αναθεώρηση 
του Συντάγµατος ως πανάκεια, για να βγούµε από 
την κρίση, αλλά και ως άλλοθι για την κάλυψη των 
συνταγµατικών εκτροπών.  Όχι ότι δε χρειάζεται η 
αναθεώρηση. Αλλά ποια και για ποιο σκοπό; (βλ. 
σχετικό άρθρο µου σε π. Ηλιαία (τχ. 88/Απρ.2014) 
«Το Σύνταγµα στη δίνη της κρίσης. Αναθεώρηση ή 
αναζήτηση άλλων λύσεων;») Ο αείµνηστος καθηγη-
τής ∆ηµήτρης Τσάτσος, µέλος της Ε΄ Αναθεωρητικής 
Βουλής είπε τα εξής κατά τη συνεδρίασή της, της 18 
Μαρτίου 1985: 
«.. η ∆ηµοκρατία είναι πολίτευµα µε πολλές διαδικα-
στικές δυσχέρειες. Αλλά εµείς πιστεύουµε βαθειά ότι, 
ακριβώς µετά την δοκιµασία των επτά χρόνων, όπου 
αποδείχθηκε ότι η έλλειψη δυσχερών και πολλές φο-
ρές δυσκίνητων διαδικασιών οδήγησε σε πολύ µεγά-


