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Το «Διάζωμα»
Σταύρος Μπένος
Πρόεδρος

Το ταξίδι μου προς το «Διάζωμα» ήταν μακροχρόνιο και είχε πολλούς σταθμούς: Καλαμάτα, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Αιγαίου, αλλά και ανασυγκρότηση μιας κατεστραμμένης από τους σεισμούς
πόλης, ανάδειξη του ιστορικού της κέντρου, πολιτιστικά δίκτυα, Κάστρων περίπλους, πρόγραμμα για τα αρχαία θέατρα, νησιωτικές πολιτικές, Κ.Ε.Π. Σταθμοί προς μια κατάληξη που δεν την είχα ακόμα συνειδητοποιήσει, που δεν είχε πάρει συγκεκριμένη μορφή.
Η μέριμνα για τα μνημεία ήταν πάντα και παραμένει ένα ξεχωριστό
κομμάτι της ζωής μου. Δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω ως ερείπια,
ως νεκρά πράγματα. Βλέπω σε αυτά ζωντανούς οργανισμούς που εκπέμπουν μηνύματα γνώσης, σοφίας, αισθητικής, αρμονίας, διαλόγου
με το περιβάλλον και τη φύση, που στέλνουν μηνύματα ζωής. Και πάντα διαφωνούσα με την κλασσική αντιμετώπισή τους, αυτή που τα αντιμετωπίζει ως μουσειακά είδη, που τα βάζει στην άκρη, στο περιθώριο
της εποχής μας, που εθελοτυφλεί μπροστά στη μυστική ζωή τους, που
αγνοεί τη δική τους προσαρμοστικότητα και εναρμόνιση με κάθε ιστορική περίοδο.
Γι΄ αυτό, από όπου και αν πέρασα, προσπάθησα με κάθε τρόπο να τα
εντάξω στην καθημερινή ζωή του τόπου και των ανθρώπων. Από τα νεοκλασικά της Καλαμάτας και την ανασυγκρότηση του ιστορικού της κέντρου μέχρι το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων στις καλοκαιρινές
πανσελήνους, όλες μου οι ενέργειες είχαν την ίδια κατεύθυνση, απέβλεπαν στον ίδιο απώτερο στόχο και εμπνέονταν από την ίδια φιλοσοφία.
Τα αρχαία θέατρα αποτελούν μοναδικά δείγματα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής. Κορυφαία επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
Έργα τέχνης που κατασκευάσθηκαν για να φιλοξενήσουν έργα τέχνης.
Οικοδομήματα που συγκεντρώνουν στη δομή, στα μέρη, αλλά και στις
λεπτομέρειές τους την πρωτοτυπία, τη χάρη, την αγχίνοια, την έκφραση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών, δηλαδή ό,τι καλύτερο διαθέτει το ελληνικό πνεύμα. Κτίσματα που αιώνες τώρα διατηρούν ζωντανή και σύγχρονη τη χρηστικότητα και τη μοναδικότητα της
μορφής τους.
Αυτά τα χαρακτηριστικά με οδήγησαν στο πάντρεμα των ιδεών μου για
τα μνημεία με τα αρχαία θέατρα. Ξεκίνησα αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια πριν από πέντε-έξι χρόνια. Απέτυχα. «Όπου αποτύχεις γύρισε και όπου πετύχεις φύγε», λέει ο Καζαντζάκης. Τον άκουσα. Ξαναγύρισα πριν από δύο χρόνια. Φαίνεται πως είχε έρθει η στιγμή. Υπήρχε πια η ωριμότητα για μια πιο δυναμική αντιμετώπιση των μνημείων.

|7

Υπήρχε η ωριμότητα ότι κάποια πράγματα προχωρούν επειδή εμείς οι
ίδιοι παίρνουμε την τύχη τους στα χέρια μας. Και τα βοηθάμε να προχωρήσουν. Και συμμετέχουμε στην εξέλιξή τους. Υπήρχε πια η ωριμότητα για τη δημιουργία μιας Κίνησης Πολιτών, μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων, που μπορεί να δει πέρα από τα μίζερα όρια μιας κοντόφθαλμης εποχής, που νιώθει ως πρωταρχικό δικαίωμα να απαιτήσει την υπέρβαση της γκρίζας καθημερινότητας, εντάσσοντας τα μνημεία στην καθημερινότητά της.
Βρέθηκα αμέσως πλαισιωμένος από ενθουσιώδη και δυναμική ομάδα που διευρύνθηκε εν ριπή οφθαλμού. Όλοι «σαν έτοιμοι από καιρό…». Επιστήμονες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και ενεργοί πολίτες αγκάλιασαν το «Διάζωμα». Συμπολίτες
μας που έχουν αποφασίσει ότι η έρευνα, η μελέτη, η προστασία, η ανάδειξη και, όπου είναι εφικτό, η χρήση των αρχαίων θεάτρων και των
άλλων χώρων θέασης και ακρόασης, όπως είναι τα αρχαία ωδεία και
στάδια, είναι και δική τους υπόθεση. Και είναι αποφασισμένοι να πάρουν την τύχη αυτών των μνημείων στα χέρια τους, να συμπράξουν δυναμικά ως αρωγοί του Κράτους και των αρμόδιων υπηρεσιών στο μεγάλο έργο της ένταξης των αρχαίων θεάτρων στη σύγχρονη ζωή.
Το «Διάζωμα» από τις 8 Ιουλίου του 2008 είναι πραγματικότητα.
Θα είναι Σωματείο πρότυπο ως προς τη λειτουργία του, τη διαφάνεια
της οικονομικής του διαχείρισης, την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του, την επίτευξη των στόχων του. Επιδίωξή μας είναι όχι να βρούμε, ούτε απλώς να πείσουμε, αλλά να εμπνεύσουμε τους μεγάλους χορηγούς, να βοηθήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες, να κινητοποιήσουμε
το Υπουργείο Πολιτισμού, να συμπαρασύρουμε στο έργο μας όλο και
περισσότερους συμπολίτες μας.
Και ελπίζω ότι το «Διάζωμα» θα είναι Σωματείο που εκφράζει ένα νέο
τρόπο σκέψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πραγμάτων που αφορούν όλους μας. Ένα Σωματείο που κινητοποιεί Πολίτες και Πολιτεία.
Η παρούσα συλλογική έκδοση σκιαγραφεί με άμεσο και έμμεσο τρόπο την ταυτότητα του «Διαζώματος». φανερώνει τις ιδέες που εμπνέουν
τη δράση του, τους στόχους που έχει θέσει και, ευρύτερα, την αντίληψη του σωματείου σχετικά με την προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων και των άλλων χώρων θέασης και ακρόασης. Συγχρόνως, αποτελεί μια γενική εισαγωγή στην αρχιτεκτονική και την εξέλιξη των αρχαίων θεατρικών χώρων και στη λειτουργία του θεάτρου στις
αρχαίες κοινωνίες.
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Θέατρο Διονύσου: άποψη του κοίλου σήμερα.
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Φωτορεαλιστική απόδοση του κοίλου όπως προβλέπεται από τη μελέτη αναστήλωσης.
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Ο ανοικτός χαρακτήρας του
αρχαίου ελληνικού θεάτρου
Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1962, όταν ήμουν 18 χρονών, έμεινα στην Ελλάδα τέσσερις μήνες που άλλαξαν όλη τη ζωή μου. Το ταξίδι με τρένο, μέσω Μονάχου και Βελιγραδίου, πήρε τρεις μέρες. Έγινε
από την αρχή ένα είδος προσκυνήματος. Και όπως οι αρχαίοι προσκυνητές που επισκέπτονταν το ιαματικό ιερό του Ασκληπιού, έκανα το ταξίδι στην Επίδαυρο, μερικές φορές από τον μακρύ δρόμο μέσω Ναυπλίου, άλλοτε με το καραβάκι, τη Γαλήνη, που τα σαββατοκύριακα έκανε ειδικά δρομολόγια από τον Πειραιά για αυτούς που πήγαιναν στο
θέατρο.
Εκείνο το καλοκαίρι ήμουν στο κοινό των περισσότερων παραστάσεων στο αρχαίο θέατρο. Και αυτή η διαπλαστική εμπειρία μου άφησε μιαν ανεξίτηλη εντύπωση. Ποτέ δεν είχα ονειρευτεί ότι έργα της ανθρώπινης τέχνης παιγμένα στο θέατρο –ποίηση, μουσική, κίνηση και
χορός, ζωγραφική, κάλλος της φωνής- μπορούσαν να γίνουν προσιτά
σε ένα κοινό χιλιάδων ανθρώπων. Από όσο θυμάμαι, το κοινό ήταν
σταθερά πάνω από δέκα χιλιάδες. Και δεν ήσαν άνθρωποι που είχαν
έρθει φουριόζοι με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Οι πιο πολλοί είχαν ταξιδέψει
για ώρες με λεωφορεία, με «πούλμαν». Η εμπειρία που είχα για πρώτη φορά στην Επίδαυρο ήταν η αίσθηση της συμμετοχής σε μια μαζική
συγκέντρωση, η δύναμη μιας εμπειρίας που μοιράζεσαι με άλλους σε
ένα πολύ δουλεμένο πλαίσιο.
Παρότι τα ελληνικά μου ήσαν ανεπαρκή και δεν καταλάβαινα τις περισσότερες λέξεις, μπορούσα να νιώσω, διαισθητικά αλλά έντονα, όχι
μόνον τη συγκινησιακή δύναμη αυτών των έργων, αλλά και την ικανότητά τους να θέτουν ερωτήματα που προκαλούν τη σκέψη, ερωτήματα
που παραμένουν επείγοντα και ζωντανά. Και έτσι άρχισα να εξερευνώ
τους τρόπους με τους οποίους οι ελληνικές τραγωδίες εγείρουν και διερευνούν πολύπλοκα και βαθιά ζητήματα σχετικά με τη ζωή και τον θάνατο, με την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων –και αυτό το ταξίδι
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Η αρχική ιδέα για το θέμα αυτού του δοκιμίου γεννήθηκε τότε, εκείνα τα καλοκαιρινά βράδια του 1962 (και ξανά το 1964 και το 1966).
Πρέπει να επισημάνω –κατά παράθεση- ότι το μεγάλο χωρίς διακρίσεις κοινό και η ανεμπόδιστη διερεύνηση των μεγάλων ζητημάτων του

Oliver Taplin
Magdalen College,
Oxford
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Θέατρο Διονύσου

Θέατρο Άργους

ανθρώπου συνδέονται οργανικά. Τα ανοιχτά θέατρα δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ανοιχτόμυαλες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην
έντονη συγκίνηση και τον έντονο στοχασμό. Δείχνουν ένα δρόμο προς
την κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και την εγκατάσταση
στο χώρο αυτής της σημασίας.
Κατ’ αρχάς όλα τα ελληνικά έργα, τουλάχιστον της προρωμαϊκής περιόδου, από όσο γνωρίζουμε, παρουσιάζονταν σε ανοιχτούς χώρους,
σε χώρους ειδικά επιλεγμένους και προσαρμοσμένους που ήσαν άξιοι θέας (θέατρα). Αυτό ίσχυε για όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, για
κοινότητες μεγάλες και μικρές, γνωστές και άγνωστες. Λίγα θέατρα είχαν χωρητικότητα μικρότερη των 1.000 ή και των 2.000 θεατών. Πολλά είχαν χτιστεί τόσο στέρεα που οι ανασκαφές τα έφεραν στο φως σχεδόν άθιχτα, και ένας εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός θεάτρων, σε πολλά μέρη, χρησιμοποιούνται ακόμα, ή έχουν χρησιμοποιηθεί, για σύγχρονες παραστάσεις.
Γύρω από το μέγεθος και τη χωρητικότητα του θεάτρου του Διονύσου στην Αθήνα, του πρωταρχικού λίκνου της τραγωδίας, δεν υπάρχει ομοφωνία. Συνήθως υπολογίζεται ότι χωρούσε 12.000 έως 15.000
θεατές. Ο Πλάτων αναφέρει 30.000, αλλά στα αρχαία ελληνικά αυτό
μάλλον σημαίνει «πολύ μεγάλος αριθμός». Ένας κωμωδιογράφος,
ωστόσο, αναφέρει ότι οι θεατές «είναι τόσοι πολλοί σαν τους κόκκους
της άμμου». Ορισμένοι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες κατά τον 5ο αιώνα το θέατρο είχε χωρητικότητα μόνον 5.000 έως 6.000 θεατών. «Μόνον» είναι μια περίεργη
λέξη όταν χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα μέγεθος που ανέρχεται
στο 20% περίπου του συνόλου του ελεύθερου ανδρικού πληθυσμού της
Αθήνας και της Αττικής. Όποια και αν είναι η αλήθεια σχετικά με αυτό
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το θέμα (ας ελπίσουμε ότι νέες ανασκαφές θα το λύσουν), η χωρητικότητα του θεάτρου κατά τον 4ο αιώνα ήταν σίγουρα πάνω από 10.000.
Και θέατρα άνω των 10.000 θεατών είχαν κατασκευαστεί και σε άλλες πόλεις στο τέλος του 5ου και τις αρχές του 4ου αιώνα, όπως το Άργος, η Ερέτρια και οι Συρακούσες στη Σικελία. Όταν οι Αρκάδες ίδρυσαν τη νέα πόλη της Μεγαλόπολης μετά το 380 π. Χ., έχτισαν στο κέντρο της ένα θέατρο χωρητικότητας 20.000 θεατών. Ακόμα και το κάπως απομακρυσμένο τελετουργικό θέατρο που χτίστηκε στο ιερό του
Ασκληπιού, στην περιοχή κοντά στην Επίδαυρο, χωρούσε περισσότερους από 10.000 θεατές, φυσικά.
Αυτό είναι πράγματι ένα δεδομένο της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας του θεάτρου. Αλλά είναι απλώς ένα αρχαιολογικό δεδομένο; Δεν
διαφοροποιούσε τότε, και δεν θα μπορούσε να διαφοροποιεί σήμερα,
την όλη εμπειρία όσων θεατρίζονται και το νόημά της; Αυτά είναι ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσω να απαντήσω θετικά στο τέλος. Κατ’
αρχάς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το είδος του χώρου στον οποίο γίνεται η παράσταση ενός έργου διαφοροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη
θεατρική πράξη, αναλόγως αν είναι κλειστός ή ανοιχτός χώρος, αν είναι ένα μικρό ή ένα μεγάλο αμφιθέατρο, με αψιδωτό προσκήνιο, ανοιχτή σκηνή, κυκλική ορχήστρα, ή αν πρόκειται για διαφορετική κατασκευή. Η σημασία αυτών των θεμάτων έχει αναγνωριστεί ευρέως και
έχει συζητηθεί από τους θεατρολόγους τα τελευταία 25 περίπου χρόνια. Για να δώσω ένα παράδειγμα, όταν ανεβαίνουν στην Επίδαυρο
παραστάσεις οι οποίες αρχικά είχαν στηθεί για κλειστούς θεατρικούς
χώρους, πολύ συχνά είναι προφανές ότι δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο νέας σύλληψης και επαρκούς επεξεργασίας και ότι από πολλές
πλευρές αυτή η παραγωγή, όσο ισχυρή και αν είναι σε έναν περιορισμένο θεατρικό χώρο, δεν «μεταφέρεται» στον πολύ διαφορετικό χώρο
της Επιδαύρου. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως.

Θέατρο Ερέτριας
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Αλλά το ζήτημα που θέλω να θέσω εδώ δεν συνδέεται μόνον με τον
χώρο της θεατρικής δράσης και τις πρακτικές πλευρές της παράστασης.
Κυρίως συνδέεται με την όλη εμπειρία όσων πηγαίνουν στο θέατρο, με
το νόημα που έχει για αυτούς η εμπειρία της παράστασης μιας τραγωδίας. Πριν επιστρέψω στα θέατρα και σε σημαντικά στοιχεία της εμπειρίας του κοινού, θέλω να κάνω μερικές γενικές, και αναπόφευκτα προσωπικές, παρατηρήσεις σχετικά με το θέατρο των αρχαίων Ελλήνων
και με τις αιτίες στις οποίες οφείλεται το γεγονός ότι κατέλαβε μια τόσο
κεντρική θέση στο σύνολο της πολιτιστική τους ζωής.
Η ελληνική τραγωδία, αρχικά η αθηναϊκή τραγωδία, αναπτύχθηκε
γρήγορα, από πηγές που παραμένουν σκοτεινές, ακριβώς την ίδια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα εγκαθίδρυσε μια πρωτο-δημοκρατική
πολιτεία και έφτασε να γίνει η πλουσιότερη και μεγαλύτερη πόλη του
ελληνικού κόσμου. Φαίνεται ότι η δραματική μορφή είχε ήδη αναπτυχθεί επαρκώς και ότι κάλυπτε μια μείζονα ετήσια γιορτή που διαρκούσε τρεις ή τέσσερις ημέρες, περίπου το 490 π. Χ. Τα διασωθέντα έργα
των τριών μεγάλων τραγωδών, του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του
Ευριπίδη, γράφηκαν και παίχτηκαν στο θέατρο μεταξύ του 472 και του
406 π. Χ. Η κλασική άνθηση ήταν σύντομη. Παρ’ όλα αυτά είναι λάθος, που διακηρύχθηκε από τον Νίτσε, να θεωρούμε ότι η τραγωδία
πέθανε με τους τρεις μεγάλους (ας μην ασχοληθούμε με την άποψη
ότι ο Ευριπίδης τη δολοφόνησε). Η τραγωδία συνεχίστηκε και άνθισε
καθ’ όλη τη διάρκεια του 4ου αιώνα π. Χ. Οι θεατρικοί αγώνες με νέες
τραγωδίες γνώρισαν περίοδο ακμής και πράγματι νέες τραγωδίες συνέχισαν να γράφονται κάπως ακατάστατα, χωρίς συνέχεια και σύστημα, για άλλους οκτώ αιώνες. Επιπλέον, το θέατρο διαδόθηκε από την
Αθήνα στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο με εξαιρετική ταχύτητα και μεγάλο σφρίγος. Ήδη πριν το 300 π. Χ. είχε γίνει κυρίαρχη και πανελλήνια μορφή τέχνης, επισκιάζοντας το έπος στις προτιμήσεις του κοινού.
Πού οφείλεται αυτή η καλπάζουσα επιτυχία; Γιατί ήταν η τραγωδία
ένα τόσο σημαντικό μέρος της αθηναϊκής ζωής και, πολύ σύντομα, της
ελληνικής ζωής παντού; Θα επιχειρήσω να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα αποστάζοντας την προσωπική εμπειρία μου και συμπυκνώνοντάς την σε έναν πολύ σύντομο και κατ’ ανάγκην δογματικό πυρήνα.
Ουσιαστικά η τραγωδία απορρόφησε το ρεπερτόριο των ισχυρών και
ποικίλων ελληνικών ηρωικών μύθων και τους παρουσίασε στη σκηνή με τη μορφή της θεατρικής πράξης. Αυτός ο τρόπος αναπαράστασης ασκούσε στο μεγάλο κοινό –πού δεν είχε προηγούμενη ανάλογη
εμπειρία- ισχυρή επιρροή, η οποία ήταν αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης
και αξεδιάλυτης σύνθεσης έντονης συγκίνησης και πρωτότυπης σκέψης που το κοινό την βίωνε υπό όρους εξαιρετικής συμπύκνωσης.
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Απουλική λουτροφόρος
που μάλλον αναφέρεται
σε παραστάσεις
τραγωδίας με θέμα
την Ανδρομέδα.

Το σύνολο των συγκινήσεων που προκαλεί η τραγωδία ξεπερνάει
κατά πολύ τη στερεότυπη διατύπωση «δι’ ελέου και φόβου» (την οποία
παπαγαλίζουν από την Ποιητική του Αριστοτέλη) –παρότι το έλεος έχει
σίγουρα κεντρικό ρόλο. Κάθε ανάλυση θα όφειλε να συμπεριλαμβάνει τη θλίψη και τον πόνο, τη φρίκη, την αγανάκτηση, την αποστροφή,
τη συμπάθεια, την έξαψη, τη χαρά, την έπαρση, την αγωνία, την εγκατάλειψη. Όλα αυτά τα συναισθάνονται, μέσα από ποικίλες αναφορές
στην αφήγηση, προκαταβολικά, και στο παρόν, και αναδρομικά. (Ηθελημένα αποφεύγω τον όρο «κάθαρση» τον οποίο θεωρώ τόσο ασαφή
και φθαρμένο, ώστε να μην έχει πλέον ιδιαίτερη αξία.)
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Απουλικός κρατήρας.
Πιθανή αναφορά σε
σκηνή τραγωδίας με
θέμα τον θάνατο τέκνου.

Όσο για το σύνολο των ζητημάτων με τα οποία η ελληνική τραγωδία κεντρίζει τη σκέψη, ένας συνοπτικός κατάλογος μπορεί μόνον να υποδείξει
την πολυπλοκότητα και την ευρύτητά τους. Παρά ταύτα προτείνω έναν «κατάλογο ελέγχου»:
πολιτική (με τη σημασία της κοινωνικής συμβίωσης), εξουσία, πειθώς, δικαιοσύνη, εκδίκηση, η οικογένεια, οι δεσμοί και οι συγκρούσεις
της, οι εξ αίματος συγγενείς, ο γάμος,
το πένθος, αρσενικό και θηλυκό, δημόσιο και ιδιωτικό, δύναμη και αδυναμία,
αγάπη και μίσος, το επιβλαβές και το προστατευτικό, τα συναισθήματα
και οι αιτίες που τα γεννούν, η ορθολογικότητα και η ανορθολογικότητα των συναισθημάτων, η δικαιολόγησή τους και η βλάβη που μπορεί
να προκαλέσουν, η λειτουργία του νου, η τρέλα, το ερώτημα πόσο συνειδητά είναι τα κίνητρα, τα οφέλη και οι κίνδυνοι του ορθού λόγου, η
ευθύνη, η ελεύθερη βούληση, η μοίρα, τα όρια της επιλογής, ο καταλογισμός της ενοχής, η φύση της αλήθειας, η σχετικότητα, το είναι και
το φαίνεσθαι, το ανθρώπινο νόημα των υπερφυσικών δυνάμεων ή των
θεών, το ερώτημα αν είναι αγαθοί ή μοχθηροί, αν έχουν κάποια έννοια
δικαιοσύνης, αν είναι δυνατόν να κατανοηθούν ή αν είναι ουσιαστικά
ακατανόητοι, το νόημα ή η έλλειψη νοήματος της ζωής, των παθών,
του θανάτου. Ούτε βραχύς, ούτε επιφανειακός κατάλογος! Και κατά
την άποψή μου, κάνοντας βεβαίως τις οφειλόμενες προσαρμογές των
παραγόντων που πρέπει να προσαρμοστούν, ή με άλλα λόγια mutatis
mutandis (μια βολικά ρωμαλέα λατινική φράση!), αυτό το σύνολο ζητημάτων και αυτό το σύνολο συγκινήσεων είναι ο λόγος που η ελληνική τραγωδία συνεχίζει να μας μιλάει ακόμα και σήμερα.
Αυτή η εμπειρία της αλληλεπίδρασης σκέψεων και συγκινήσεων
ήταν (και είναι) κατ’ ουσίαν ευχάριστη, ήταν (και είναι) ψυχαγωγία,
αγωγή ψυχής. Αυτή η ιδιότητα οφειλόταν στην παράσταση και στα επικοινωνιακά μέσα που χρησιμοποιούσε. Η αφήγηση μετατρεπόταν σε
δράση σε έναν ειδικό χώρο για εκτελεστές, ο οποίος ήταν ενταγμένος
σε έναν ευρύτερο «χώρο θέασης», δηλαδή σε ένα θέατρον. Η αφήγηση τραβούσε την προσοχή του κοινού χρησιμοποιώντας οπτικά μέσα
στα οποία συμπεριλαμβάνονταν η ζωντανή φυσική παρουσία, μάσκες,
κοστούμια, σκηνικός εξοπλισμός, ζωγραφισμένη σκηνογραφία. Ενσαρκωνόταν και μετατρεπόταν σε δράση με τις κινήσεις τους σώματος
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των υποκριτών και με την ομαδική κίνηση της χορογραφημένης όρχησης. Και, ακουστικά, τα μέσα που συνάρπαζαν και μαγνήτιζαν το κοινό ήσαν οι ωραίες φωνές των υποκριτών, η ποίηση της ομιλούμενης
γλώσσας, και η συνάρθρωση του λυρικού λόγου και της μουσικής στα
τραγούδια του χορού.
Το αποτέλεσμα της παράστασης ήταν ότι το κοινό αποκτούσε την
εμπειρία ενός είδους «εναλλακτικής ζωής», πολύ έντονης αλλά αποκομμένης από τον κόσμο της καθημερινής ζωής. Μέσα σε αυτό το ειδικό κέλυφος χώρου και χρόνου, και μέσω της δουλεμένης σύνθετης
δράσης, η ελληνική τραγωδία οδήγησε το κοινό της σε περιοχές της ανθρώπινης εμπειρίας που σπάνια τις επισκέπτεται κανείς στην καθημερινή ζωή του –και πολλές από αυτές ελπίζει να μην τις γνωρίσει ποτέ
στην πραγματικότητα. Ή μάλλον δεν μπορεί να έχει τέτοιες εμπειρίες στην πραγματικότητα, όπως για
παράδειγμα ένας άνδρας να βιώσει την εμπειρία του τι σημαίνει να είσαι γυναίκα. Δι’ αντιπροσώπου το κοινό «παίζει
τον άλλον» (σύμφωνα με την
ανεκτίμητη διατύπωση της
αμερικανίδας πανεπιστημιακού Froma Zeitlin). Οι θεατές έχουν την εμπειρία του τι
σημαίνει να είσαι –προφανώς
για αυτούς που δεν είναι- γυναίκα, γέρος, ξένος, καταραμένος, αβοήθητος, ετοιμοθάνατος, χωρίς οικογένεια, εξαθλιωμένος, φονιάς, σκλαβωμένος. Επιπλέον, το κοινό ταξιδεύει σε κόσμους όπου η σταθερότητα της κοινωνίας έχει ανατραπεί, η οικογένεια σπαράσσεται, ο αδύνατος γίνεται ισχυρός,
η ελευθερία καταργείται –ό,τι αγαπάει περισσότερο και εξαρτάται από
αυτό συντρίβεται, στρεβλώνεται ή
αφαιρείται.
Η τραγωδία, λοιπόν, οδηγεί το αιχμάλωτο κοινό της στους κόσμους των
χειρότερων φόβων του, της φρίκης και

Αμφορέας από την Ποσειδωνία
(Paestum) που απεικονίζει τη
σκηνή της μητροκτονίας από τις
«Χοηφόρους» του Αισχύλου.
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του μοιραίου. Κι όμως –και αυτό είναι ουσιαστικό- κι όμως τίποτα δεν
συνέβη πραγματικά. Όλη η εμπειρία αποκτήθηκε στον αυστηρά οροθετημένο και μορφοποιημένο κόσμο του θεάτρου, στον δικό του προνομιακό χώρο και χρόνο. Και στο τέλος του έργου, η κοινωνία δεν έχει
ανατραπεί, η οικογένεια δεν έχει διασκορπιστεί, οι νεκροί δεν έχουν
πεθάνει. Έξω από το θέατρο η ζωή συνεχίζεται.
Στους Βατράχους του Αριστοφάνη (στίχοι 1909-1910) όλοι συμφωνούν ότι «η τραγωδία κάνει τους ανθρώπους καλύτερους στις κοινωνίες τους». Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο η τραγωδία διευρύνει τις
ζωές των ανθρώπων χωρίς να τους συντρίβει ή να τους τραυματίζει,
όπως θα γινόταν αν βίωναν πράγματι αυτές τις εμπειρίες, είναι συνυφασμένος με τον προσίδιο και ελεγχόμενο χρόνο και χώρο της εμπειρίας. Η φρίκη μεταμορφώνεται σε όφελος και κάλλος. Από τα φαινομενικά χωρίς νόημα πάθη προκύπτει νόημα και μορφή. Και έτσι ο θεατής
βγαίνει από το θέατρο πιο δυνατός, πιο πλούσιος σε εμπειρίες ζωής.
Στη σύγχρονη εποχή ο προσίδιος και ελεγχόμενος χρόνος και χώρος της θεατρικής εμπειρίας συνήθως δεν τοποθετείται σε ένα μεγάλο
υπαίθριο χώρο. Αντίθετα, τα περισσότερα θέατρα στις πιο πολλές χώρες, ακόμα και στην Ελλάδα, υποχρεώνουν τον θεατή να μπει σε στεγασμένο αμφιθέατρο και να καθίσει σε μία από τις σειρές καθισμάτων. Το μέρος που κάθεται το κοινό συσκοτίζεται (ενώ ο χώρος της θεατρικής δράσης είναι φωτισμένος), με αποτέλεσμα το κοινό, που στην
πλειονότητά του αποτελείται από αγνώστους, να γίνεται σχεδόν αόρατο. Έτσι ένα είδος κενού, που διαφεύγει της προσοχής ή «χάνεται», δημιουργείται ανάμεσα στο άτομο και τη σκηνή. Αλλά αυτό απέχει πολύ
από την εμπειρία του θεάτρου στην Αρχαία Ελλάδα και είναι εντελώς
ξένο προς τις συνθήκες θέασης που έθρεψαν την ανάπτυξη της τραγωδίας.
Το αρχαίο θέατρο ήταν κατασκευασμένο με ομόκεντρες κυκλικές
κερκίδες που περιέβαλαν τον χώρο της θεατρικής δράσης μέχρι τα δύο
τρίτα περίπου. Κατά την άποψή μου αυτός ο χώρος ήταν μάλλον κυκλικός, ακόμα και κατά τον 5ο αιώνα, παρότι υπάρχουν ειδήμονες που πιστεύουν ότι αρχικά ήταν τετράγωνος. Σε κάθε περίπτωση, η όλη εμπειρία λάμβανε χώρα κάτω από το άπλετο φως της μέρας και ένα μεγάλο
μέρος του κοινού μπορούσε να δει καθαρά κάθε θεατή. Κάθονταν εκεί
μες στο φως του ήλιου και περιβάλλονταν από τους συμπολίτες τους,
από χιλιάδες συμπολίτες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η περιοχή που παρεμβαλλόταν ανάμεσα σε κάθε θεατή και στον χώρο της δράσης, αντί να
είναι ένας σκοτεινός ή «χαμένος» χώρος, ήταν γεμάτη από ορατούς ανθρώπους. Και όλοι έβλεπαν μαζί το ίδιο θέαμα. Ήταν σαν τα χιλιάδες
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Σχεδιαστική αναπαράσταση
θεάτρου Επιδαύρου.

βλέμματα να κατευθύνονταν, το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί, σαν
τις ακτίνες του ήλιου μέσα από ένα μεγεθυντικό φακό, προς την ίδια ενσαρκωμένη και δραματοποιημένη αφήγηση. Η έννοια της κοινότητας,
η αίσθηση ότι όλοι παρακολουθούσαν συγκεντρωμένοι τα ίδια λόγια
και τις ίδιες πράξεις, τις κινήσεις και τους ήχους, υποθέτω πως πρέπει
να ασκούσε μια ισχυρή και έντονη επίδραση.
Στη δική μας κατακερματισμένη και ατομικιστική εποχή υπάρχει μια
τάση να δίνουμε έμφαση στις διαφορές της εμπειρίας κάθε μέλους του
κοινού –ούτε δύο θεατές δεν μοιράζονται την ίδια αντίληψη, την ίδια αίσθηση, τις ίδιες αποκρίσεις. Αλλά υπάρχει και η αντίθετη έμφαση: ακόμα και εμείς, με βάση την εμπειρία μου, έχουμε την αίσθηση ότι όταν
παρακολουθούμε μαζί ένα έργο μοιραζόμαστε μια κοινή εμπειρία, ακόμα και όταν δεν είναι ομοιόμορφα ταυτόσημη για τον καθένα. Υπάρχει ένας αγγλικός περιοδεύων θίασος με τον υπέροχο τίτλο «Shared
Experience», σίγουρα μια πρόσκληση στην έννοια της κοινότητας και
όχι του ατομικισμού. Και αν την εμπειρία δεν την μοιράζεται μια κοινότητα, τότε δεν έχει καμιά σημασία το μέγεθος του κοινού και ο ανοιχτός
ή κλειστός χώρος του θεάτρου.

Θέατρο Δωδώνης
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Σχεδιαστική αναπάρασταση
θεάτρου Δωδώνης.

Υποπτεύομαι βάσιμα ότι στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχε μια θεμελιώδης διάκριση ανάμεσα σε δύο είδη χώρων παράστασης και συνθηκών θέασης και ακρόασης της ποίησης. Αυτή η διάκριση, αν η υπόθεση είναι ορθή, σε μεγάλο βαθμό διέφυγε της προσοχής των σύγχρονων θεωρητικών. Το πρώτο είδος, που το ονομάζω «περιεκτικό», λάμβανε χώρα σε ανοιχτούς χώρους, φιλοξενούσε ένα μεγάλο ετερογενές
κοινό και ήταν ανοιχτό σε όλους όσοι μπορούσαν να το παρακολουθήσουν. Η παρουσίαση ύμνων και άλλων ποιημάτων σε θρησκευτικές
γιορτές είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους ποίησης. Το άλλο είδος, το «αποκλειστικό», παρουσιαζόταν κατ’ οίκον, σε μια αίθουσα περιορισμένης χωρητικότητας στην οποίαν είχε πρόσβαση μια περιορισμένη ομοιογενής ομάδα ανθρώπων, δηλαδή όσοι είχαν προσκληθεί
να παρακολουθήσουν την παράσταση. Η λυρική ποίηση που παρουσιάζει στο συμπόσιο ένας αοιδός συστήνει το κεντρικό παράδειγμα αυτού του είδους. Κατά κανόνα, πρόκειται για αριστοκρατική ποίηση που
αποκλείει όσους δεν ανήκουν στην ελίτ και η λειτουργία της είναι να
ενισχύσει αυτήν την ελίτ.

|21

Αν και στους κλασικούς χρόνους ο ραψωδός εκτελούσε το έργο ενώπιον ενός «περιεκτικού» κοινού, παραμένει ανοιχτό προς συζήτηση το
θέμα με ποια ευκαιρία μορφοποιήθηκε η συναρμογή του έπους κατά τη
μεγάλη δημιουργική περίοδο της προφορικής ποίησης που κορυφώθηκε με την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Έχω υποστηρίξει ότι τα έπη δημιουργήθηκαν για «περιεκτικά», σε ανοιχτό χώρο, κοινά όπως αυτό που
περιγράφεται στον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα (στ. 146-51): «οι
Ίωνες» συγκεντρώνονταν στη Δήλο, με τις γυναίκες και τα παιδιά τους.
Δεν υπάρχει ένδειξη ότι είχε ποτέ αποκλειστεί κάποιος Ίωνας (παρότι
μη-Ίωνες μπορεί να είχαν πράγματι αποκλειστεί). Ενδιαφέρον έχει και
το ζήτημα αν τα επινίκια ποιήματα του Πινδάρου, που δόξαζαν αθλητικές νίκες, παρουσιάζονταν αρχικά κατ’ οίκον σε ένα «αποκλειστικό»,
προσκεκλημένο κοινό, ενισχύοντας κατά συνέπεια τον διαχωρισμό της
αριστοκρατικής ελίτ από το κοινό ή, αντίθετα, αν παρουσιάζονταν σε
ανοιχτό χώρο, σε «περιεκτικό» κοινό, επιχειρώντας να ενσωματώσουν
τον νικητή στην ευρύτερη κοινωνία στην οποία ανήκε.
Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το αρχαίο θέατρο,
τραγωδία και κωμωδία, ήταν θεμελιακά και ουσιαστικά «περιεκτικές»
παραστάσεις σε ανοιχτό χώρο. Στην Αθήνα κάθε άνδρας πολίτης είχε
το δικαίωμα να συμμετέχει στο κοινό. Και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
ότι συμπεριλάμβανε επίσης αξιοσημείωτους αριθμούς μη-Αθηναίων.
Ο καθένας ήταν «προσκεκλημένος». Κανένας πολίτης δεν αποκλειόταν για λόγους οικογενειακούς, πολιτικούς, ταξικούς, τόπου κατοικίας
ή πλούτου. Είναι πολύ πιθανό να υπήρχε εισιτήριο (αυτό το ενδιαφέρον θέμα εξετάζει με φρέσκο μάτι ο Eric Csapo, ένας πανεπιστημιακός
που εργάζεται στο Σίδνεϊ), αλλά είναι μάλλον βέβαιο ότι οι Αθηναίοι
έπαιρναν επιχορήγηση από την πόλη για να διασφαλιστεί ότι κανένας
πολίτης δεν θα αποκλειόταν για οικονομικούς λόγους.
Παραμένει ανοιχτό, κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί, το πολύπλοκο και ενοχλητικό ζήτημα αν οι ελεύθερες γυναίκες που είχαν την ιδιότητα του πολίτη συμπεριλαμβάνονταν στο αθηναϊκό κοινό ή αποκλείονταν. Αυτό το σημαντικό, και άλυτο ακόμα, ζήτημα απαιτεί μια ξεχωριστή συζήτηση. Κατά την προσωπική μου άποψη, οι γυναίκες δεν συμμετείχαν στα Μεγάλα Διονύσια στην Αθήνα του 5ου αιώνα, και αυτό
κάνει το θέατρο μια αποκλειστικά ανδρική δραστηριότητα όπως η συμμετοχή στη δημοκρατική εκκλησία. Ωστόσο, αν και η απουσία γυναικών στην Αθήνα έδωσε τη δυνατότητα στην τραγωδία να διερευνήσει
θέματα φύλου με μια σχεδόν ιδεοληπτική εμμονή, υποστηρίζω ότι αυτός ο αποκλεισμός δεν ίσχυε παντού. Είναι πολύ πιθανό σε άλλες πό-
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λεις, όπως το Άργος και οι Συρακούσες, οι γυναίκες να συμπεριλαμβάνονταν στο κοινό από νωρίς. Αυτό μπορεί να γινόταν και στα μικρότερα θέατρα δήμων της Αττικής. Ύστερα από λίγο σχετικά χρόνο,
η συμμετοχή των γυναικών έγινε κανόνας και στην Αθήνα. Χωρίς αμφιβολία, το γεγονός ότι ο μισός ελεύθερος πληθυσμός (ας αφήσουμε
τους δούλους) ήταν πράγματι αποκλεισμένος, αν και θα περιόριζε κατά
πολύ το αίτημα του θεάτρου για «περιεκτικότητα», δεν ακυρώνει τη θεμελιώδη θέση ότι το ανοιχτό θέατρο υποδεχόταν χιλιάδες μέλη της κοινότητας που είχαν δικαίωμα συμμετοχής.
Έχω τη γνώμη ότι το κοινό του ανοιχτού θεάτρου και η δύναμη των
ανοιχτών έργων συμβιώνουν οργανικά σε συνθήκες αμοιβαίας αλληλεπίδρασης. Το επιχείρημά μου είναι ότι η παράσταση σε ανοιχτό
χώρο σήμαινε «περιεκτικότητα» και συνείδηση κοινότητας και ότι αυτά
τα στοιχεία υποκινούσαν και ενθάρρυναν τον ανοιχτό χαρακτήρα των
θεμάτων και της αντίληψης της αρχαίας τραγωδίας. Η τραγωδία ήταν
ικανή να διερευνήσει και να εκθέσει τόσο διεισδυτικές και σταθερές
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αντιλήψεις για τη ζωή και τα πάθη
των ανθρώπων, γιατί ήταν ακριβώς
ανοιχτή σε όλα τα μέλη της κοινότητας που είχαν δικαίωμα συμμετοχής.
Το θέατρο δεν ήταν ιεραρχικό, δεν
ήταν περιοριστικό, όλοι είχαν πρόσβαση. Και αυτό το φαινόμενο πολύ
σύντομα συμπεριλάμβανε και τις γυναίκες, ακόμα και αν αυτό δεν συνέβη αρχικά στην Αθήνα. Ο χαρακτήρας των συνθηκών μέσα στις οποίες
λάμβανε χώρα η παράσταση, σε καμιά περίπτωση δεν είναι ένα αξιοπερίεργο στοιχείο της ιστορίας του θεάτρου, αντίθετα, ήταν αναπόσπαστο
στοιχείο του τρόπου με τον οποίο το
αρχαίο δράμα αντιμετώπιζε την ανθρώπινη ζωή, με μια αντίληψη ολοκληρωμένη, αλογόκριτη, ανόθευτη
και αιχμηρή. Το μεγαλείο της ποίησης, του δράματος και του στοχασμού συμβίωναν αρμονικά με το μέγεθος και τον ανοιχτό χαρακτήρα
του κοινού.
Θεωρώ ότι αυτή η ακολουθία σκέψεων μπορεί ακόμα να προσφέρει
κάτι σχετικά με την αξία του θεάτρου στις μέρες μας. Ένα θέατρο «περιεκτικό» και όχι αποκλειστικό, προσιτό και όχι προορισμένο για μυημένους, ανοιχτό και όχι περίκλειστο, μπορεί να φθάσει σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος και δύναμη. Και σίγουρα μπορεί να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό, χωρίς διακρίσεις λόγω πλούτου, κοινωνικής τάξης ή εκπαίδευσης. Η σύγχρονη Ελλάδα έχει, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα
του κόσμου, τη δυνατότητα να αποτελέσει παράδειγμα αυτής της δυναμικής. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το ευρύ κοινό δημιούργησε τις συνθήκες για την πιο υψηλή και διεισδυτική τέχνη. Ο ανοιχτός χώρος έσπειρε και έθρεψε την πιο ανοιχτή εξερεύνηση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Η Ελλάδα, στο παρόν και στο μέλλον, έχει ακόμα κάτι ζωτικό
να προσφέρει στο θέατρο.
Μετάφραση: Χ. Γ. Λάζος
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Εισαγωγή στον
αρχαίο θεατρικό χώρο
Εξέλιξη, χαρακτήρας, εξάπλωση
Οι απαρχές
Ομαδικοί χοροί και διθύραμβος είναι πιθανότατα οι πρώτες μορφές
υπαίθριων θεατρικών δρώμενων. Με αφετηρία τη λατρεία του Διονύσου εξελίσσονται διαχρονικά με κατάληξη την τραγωδία και τα μεγάλα ποιητικά δράματα της κλασικής περιόδου. Ο αρχικός κυκλικός χώρος παρουσίασης, η ορχήστρα (Β), συνδυάζεται αρχικά με την πλαγιά μικρού υψώματος. Στην πλαγιά διαμορφώνεται σταδιακά μία κοιλότητα για την φιλοξενία των θεατών, το κοίλο (Α). Η ορχήστρα είναι
δημιούργημα του 6ου αιώνα π.Χ., ενώ το κοίλο είναι κατάκτηση του
5ου. Η σύζευξή τους θα αποτελέσει το βασικότερο γνώρισμα του ελληνικού θεάτρου. Σύντομα η κοιλότητα θα επιστρωθεί με ξύλινους πάγκους (ικρία) για την διευκόλυνση των θεατών και μέχρι τον επόμενο
αιώνα το κοίλο θα μετεξελιχθεί σε μία λίθινη, σταθερότερη κατασκευή.
Το θεατρικό φαινόμενο στην αρχαιότητα, ακόμη και κατά το μεσουράνημα της δραματικής τέχνης, παραμένει συνδεδεμένο με τον αρχικό
τελετουργικό και θρησκευτικό χαρακτήρα του. Η κατασκευή δημοσίων
οικοδομημάτων για την εξυπηρέτηση θεατρικών παραστάσεων σχετίζεται αρχικά με ένα ναό ή ένα ιερό, για να γενικευθεί αργότερα σε όλες
τις πόλεις-κράτη, με την θρησκευτική διάσταση πάντοτε εμφανή.
Η σταδιακή εξέλιξη των ελληνιστικών χρόνων
Οι πρώτες τραγωδίες και τα σατυρικά έργα παρουσιάζονται χωρίς
την ύπαρξη μόνιμου σκηνογραφικού βάθους. Eλαφρές κατασκευές
στήνονταν πρόχειρα πίσω από την ορχήστρα και αφαιρούνταν μετά την
ολοκλήρωση της παράστασης. Οι πρώτες «σκηνές» αποτελούσαν απλά
παραπήγματα από ξύλο και ύφασμα σε απομίμηση απλών αρχιτεκτονικών μορφών. Η σκηνή (C) ως οικοδόμημα τυποποιείται στα τέλη της
κλασικής περιόδου και τυγχάνει πλήρους ανάπτυξης κατά την ελληνιστική περίοδο. Ανάμεσα στην σκηνή και τους πλευρικούς τοίχους αντιστήριξης –πλευρικά αναλήμματα (4)- που συγκρατούν το κοίλο, σχη-
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ματίζονται οι πάροδοι (8), βασικές προσβάσεις του χορού προς την
ορχήστρα και του κοινού προς το κοίλο. Στο κλασικό δράμα οι υποκριτές παίζουν στην ορχήστρα και σπανίως ανεβαίνουν στη σκηνή.
Στο δεύτερο μισό του 4ου και καθ’ όλη τη διάρκεια του 3ου αιώνα
π.Χ. χρονολογούνται μεγάλες αλλαγές στη δομή και στο χαρακτήρα
του σκηνικού οικοδομήματος (3), που συνδέονται αμεσότερα με την
θεατρική παρουσίαση. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν τα στάδια μετάλλαξης του σκηνικού οικοδομήματος από ένα πρώιμο τύπο κτιρίου ελαφρότερης κατασκευής σε ένα διώροφο κτίσμα, χαρακτηριστικό της ελληνιστικής περιόδου, και συστήνουν το βαρύτερο και μονιμότερο ίσως
στοιχείο της θεατρικής σκευής.
Το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. η θεατρική δράση αναπτύσσεται κυρίως στον πρώτο όροφο του σκηνικού οικοδομήματος και γενικεύεται η χρήση της σκηνογραφίας και των σκηνικών μηχανημάτων. Η μεταβολή αυτή συμπίπτει χρονικά με σταδιακές αλλαγές στη
δομή και το περιεχόμενο των δραματικών έργων που οδήγησαν σε
μία ραγδαία αύξηση των απαιτήσεων του θεαματικού και τεχνικού μέρους μιας παράστασης. Η σκηνή επεκτείνεται εις βάρος της ορχήστρας
και αποκρυσταλλώνεται η μορφή και λειτουργία των παρασκηνίων,
του προσκηνίου, του λογείου (11) και των ανοιγμάτων του α΄ ορόφου του σκηνικού κτιρίου, γνωστών ως θυρωμάτων (13). Οι περισσότεροι αρχιτεκτονικοί όροι των επιμέρους τμημάτων της ελληνιστικής
σκηνής έχουν διασωθεί σε οικοδομικές επιγραφές, ενώ μεταγενέστεροι συγγραφείς όπως ο Βιτρούβιος ή ο Πολυδεύκης παρέχουν αναλυτικότερα στοιχεία για τις ειδικές θεατρικές κατασκευές και τα σκηνικά βοηθήματα που ήταν δόκιμη πρακτική της θεατρικής παραγωγής
της εποχής.
Οι αλλαγές στο κοίλο, σαφώς περιορισμένου χαρακτήρα, συνίστανται κυρίως στην ανάπτυξη νέων τεχνικών δομής και την εξέλιξη της
μορφής των εδωλίων, την παράλληλη «παγίωση» της προεδρίας (9),
και την μνημειώδη ανάδειξη των παρόδων. Χαρακτηριστικό της νέας
εποχής είναι η αύξηση του χώρου για την θέαση, που στα υπάρχοντα
μνημεία καλύπτεται με την επίθεση στα αρχικά κελύφη νέων κατασκευών, των επιθεάτρων. Αυτά χωρίζονται από το κατώτερο –κύριο- τμήμα με οριζόντιους διαδρόμους, τα διαζώματα (5). Ο Βιτρούβιος στο
De Architectura παρέχει οδηγίες για την κατασκευή δύο παραλλαγών
θεατρικών χώρων, διακρίνοντάς τους σε «ρωμαϊκά» και «ελληνικά» θέατρα. Η χαρακτηριστικότερη διαφορά του σχεδιασμού τους έγκειται
στους τρόπους εγγραφής κανονικών σχημάτων στον αρχικό κύκλο της
ορχήστρας, τεσσάρων τριγώνων στην ρωμαϊκή και τριών τετραγώνων
στην ελληνική τυπολογία. Από τα σχήματα αυτά προκύπτουν καθορι-
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στικές ευθείες που διαιρούν το κοίλο στις επιμέρους ενότητές του, τις
κερκίδες (6), ή ορίζουν θέσεις για την ανάπτυξη κύριων μετώπων του
σκηνικού οικοδομήματος. Οι οδηγίες του Βιτρούβιου, που κατά τις επικρατέστερες επιστημονικές απόψεις απηχούν γνώσεις προηγούμενων,
πιο πρώιμων, συγγραμμάτων, τεκμηριώνονται σε ελάχιστα από τα σωζόμενα μνημεία του λεγόμενου «ελληνικού» τύπου.
Το ρωμαϊκό θέατρο
Οι απαρχές του Ρωμαϊκού Θεάτρου βρίσκονται σε ελαφριές κατασκευές, οι οποίες διαλύονταν μετά την χρησιμοποίησή τους και δεν
πρέπει να διέφεραν ιδιαίτερα από τα ξύλινα σκηνικά ικριώματα της
κωμωδίας των φλυάκων ή τα παλκοσένικα του ατελλανού δράματος. Τα ελληνικά πρότυπα επηρέασαν έμμεσα και άμεσα τόσο την
αμιγώς ρωμαϊκή τυπολογία θεατρικών χώρων, όσο και τα επιμέρους
τοπικά αρχιτεκτονικά ιδιώματα των επαρχιών της Αυτοκρατορίας. Οι
γενικές διαστάσεις μεγαλώνουν και το μέτρο καταργείται. Τα θέατρα
αποκτούν βαρύτερο χαρακτήρα και απομονώνονται από το φυσικό περιβάλλον. Ο τύπος που τελικά παγιώθηκε είναι εκείνος του ελεύθερα
ιστάμενου κτιρίου, με την πλούσια διακοσμημένη πρόσοψη του σκηνικού οικοδομήματος. Οι μουσικές παραστάσεις φιλοξενούνται πλέον σε
ειδική κατηγορία κτιρίων, αντίστοιχων σε κατασκευή αλλά μικρότερων
σε γενικές διαστάσεις, τα Ωδεία.
Η σταδιακή αναθεώρηση των χαρακτηριστικών της ελληνιστικής περιόδου ολοκληρώνεται στη διάρκεια τεσσάρων τουλάχιστον αιώνων
και σε δύο επικαλυπτόμενες κύριες φάσεις. Παράλληλα με την νέα παραγωγή θεατρικών χώρων, μεγάλος αριθμός προγενέστερων κτιρίων
υπόκειται σε συστηματικές αλλαγές. Την μεταβολή του πεταλόσχημου
κοίλου σε ημικυκλικό συνοδεύει η παράλληλη εισαγωγή πολλών νέων
στοιχείων στο σκηνικό οικοδόμημα. Τέτοια ήταν το επίμηκες χαμηλό
επίπεδο (pulpitum) (17), μπροστά από την πρόσοψη της σκηνής, το
οποίο στην προς το κοίλο όψη του (frons pulpiti) (18) το διακοσμούσαν με εσοχές πoικίλης μορφολογικής διάρθρωσης. Το pulpitum συχνά υπέκρυπτε εσωτερικό χώρο (hyposcaenium) και τάφρο απόκρυψης της αυλαίας (aulaeum) (22). Το κτίριο της σκηνής γιγαντώνεται, αποκτώντας ύψος δύο ή τριών ορόφων, και η κατάφορτη από διάκοσμο πρόσοψη της σκηνής (scaenae frons) (19) ενοποιείται δομικά και μορφολογικά με τα παρασκήνια (parascaenia), περικλείοντας
έτσι από τρεις πλευρές το pulpitum, τον κύριο χώρο θεατρικής δράσης.
Οι ηθοποιοί εξέρχονται από το εσωτερικό της σκηνής (postscaenium)
(23), διαμέσου μίας εκ των τριών κύριων πυλών του ισογείου ορόφου:
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την μεσαία πύλη (valva regia) (20) ή τις πλευρικές πύλες (valvae
hospitales) (21). Ορισμένα από τα ανοίγματα των ανωτέρων ορόφων εξυπηρετούν επίσης συγκεκριμένες ανάγκες της θεατρικής παράστασης. Η εξωτερική πανύψηλη όψη της σκηνής έφερε συχνά στοά στο
ισόγειο για την προστασία του ακροατηρίου.
Στην αποκρυσταλλωμένη, ελεύθερη μορφή του, το ρωμαϊκό κοίλο
στηριζόταν σε κτιστές θολωτές κατασκευές και συχνά διαρθρωνόταν
από περισσότερα του ενός τμήματα (ima, media και summa cavea)
(3, 4, 5), χωριζόμενα από διαδρόμους (praecinzioni) (6). Στους υποκείμενους χώρους, που προέκυπταν από τις ακτινοειδώς διατεταγμένες
φέρουσες τοιχοποιίες, ήταν συχνή η διαμόρφωση διαδρόμων προς τον
εξωτερικό χώρο, αλλά και διόδων προς διακεκριμένα σημεία του εσωτερικού του κτιρίου. Οι επάλληλοι όροφοι του περιβάλλοντος τοίχου
έφεραν διακοσμητικές τοξοστοιχίες (1), οργανωμένες με τον δωρικό
ρυθμό στο ισόγειο, τον ιωνικό στον πρώτο και τον κορινθιακό ρυθμό
στο δεύτερο όροφο. Ο ρόλος της ημικυκλικής πλέον ορχήστρας (Β, 15)
ατονεί και το εσωτερικό της καλύπτεται με χώμα ή μαρμάρινες πλάκες.
Τις κύριες πλευρικές προσβάσεις στην ορχήστρα στέγαζαν θολωτές κατασκευές σε λειτουργική συνάφεια με το κοίλο, διαμέσου των οποίων
το όλο οικοδόμημα αποκτά τη δομική και μορφολογική ενότητα ενός
ενιαίου κτιρίου, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεατρικού χώρου.
Σημερινός χαρακτήρας και εξάπλωση
Οι αρχαίοι θεατρικοί χώροι, ως αντικείμενα αρχαιολογικής και θεατρολογικής έρευνας, επιβεβαιώνουν την άρρηκτη σύνδεση της αρχιτεκτονικής σύλληψης και του θεατρικού φαινομένου. Η δημιουργία
και ιστορική εξέλιξη του ανά εποχή εμφανισθέντος θεατρικού δρώμενου επηρέασε και επηρεάστηκε από την βασική αρχιτεκτονική σύμβαση: κοίλο, σκηνή, ορχήστρα. Είναι εντυπωσιακή η μέχρι σήμερα διαπιστούμενη προσήλωση –με αφετηρία την εποχή της «ανακάλυψης» των
αρχαίων θεατρικών προτύπων στην Αναγέννηση- στην ίδια αρχική τριμερή διάρθρωση και τις προκύπτουσες μορφές της.
Οι αρχαίοι θεατρικοί χώροι ως προστατευόμενα μνημεία προκαλούν ένα πολύπλευρο επιστημονικό και κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον για την μελέτη και την ασφαλή παράδοσή τους στις μελλοντικές
γενιές. Η αρχαιολογική αποκατάστασή τους σύμφωνα με την σύγχρονη αναστηλωτική δεοντολογία περιφρουρεί πρώτιστα την γνησιότητα
και το αναντικατάστατο του χαρακτήρα τους. Αυτοί οι χώροι έχοντας
εξέχουσα θέση στο σύνολο της αρχαίας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,
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αποτελούν την πιο απτή βάση για τη διατύπωση θεωριών σχετικά με
τις απαρχές του αρχαίου θεάτρου ως τέχνης και παράλληλα προσφέρουν την δυνατότητα της επιτόπιας επιβεβαίωσής τους. Η παραχώρησή τους για τη ευκαιριακή ή συστηματική φιλοξενία σύγχρονων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων οφείλει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς
που επιβάλει η προστασία των ευπαθών και μη αναλώσιμων στοιχείων ενός ιστορικού χώρου.
Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική καταγραφή1 έχουν έως σήμερα διαπιστωθεί 743 αρχαίες θεατρικές κατασκευές, τεκμηριωμένες
από τα σωζόμενα τμήματά τους, τις αρχαίες πηγές (επιγραφές, κείμενα κλπ.), τη σύγχρονη έρευνα ή την προφορική παράδοση. Από την
Αλεξάνδρεια Ωξειανή στο Αφγανιστάν έως τη Λισσαβόνα, στον άξονα Ανατολής-Δύσης, και από τις ρωμαϊκές εγκαταστάσεις της βορείου
Αγγλίας έως την Πτολεμαϊδα της νοτίου Αιγύπτου, στον άξονα Βορρά-Νότου, σώζονται σήμερα λείψανα αρχαίων θεατρικών εγκαταστάσεων, σε ποικίλους βαθμούς διατήρησης: κτίρια «σχεδόν άθικτα», που
προβάλουν αρχικά μεγέθη και μορφολογικές λεπτομέρειες, και ισχνά
περιγράμματα απολεσθέντων κτιρίων που γίνονται αντιληπτά μόνο
από αεροφωτογραφίες ή από χαρακτηριστικές ενδείξεις του φυσικού
χώρου τους. Οι μεγαλύτερες πυκνώσεις παρατηρούνται στις χώρες
που περιβάλουν την Μεσόγειο Θάλασσα, κοιτίδα του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού.
Στην πλέον στοιχειώδη, τυπολογικά και χρονολογικά, καταμέτρησή
τους οι αποδελτιωμένοι μέχρι σήμερα θεατρικοί χώροι διακρίνονται
σε 196 «ελληνικά» θέατρα, των οποίων η πρώτη φάση κατασκευής και
λειτουργίας ανάγεται στην καθοριστική «ελληνική περίοδο», καθώς και
σε 426 θέατρα και 45 ωδεία της «ρωμαϊκής περιόδου». Άλλοι 76 καταγεγραμμένοι θεατρικοί χώροι δεν επιτρέπουν σχετικές χρονολογήσεις ή την ένταξή τους σε μία από τις παραπάνω δύο ομάδες. Η σημερινή ελληνική επικράτεια φιλοξενεί τις 107 από τις 196 καταγεγραμμένες θεατρικές εγκαταστάσεις της «ελληνικής περιόδου», από τους πρώιμους χρόνους μέχρι και την ύστερη ελληνιστική εποχή, όπως επίσης
18 θέατρα και 14 ωδεία της ρωμαϊκής περιόδου.

1

Ο κύριος όγκος αυτής της έρευνας πραγματοποιήθηκε από τον γράφοντα και τον Μιχάλη Πιτένη
την άνοιξη του 1997 και έκτοτε υπόκειται σε συνεχή ενημέρωση.
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Σκηνή σατυρικού δράματος πιθανόν από το σατυρικό δράμα του Αισχύλου «Σφιγξ» που παρωδεί τον μύθο του Οιδίποδα.
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Παράσταση κρατήρα του «ζωγράφου του Λυκούργου», η οποία αποδίδει πιθανόν το θέμα τραγωδίας άγνωστου συγγραφέα.
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Δράμα και χώρος
στο κλασικό θέατρο
Ένα από τα θλιβερά κενά της γνώσης μας για την ελληνική αρχαιότητα περιβάλλει το θέατρο, όπως αυτό διαμορφώθηκε, ως χώρος και
δρώμενο, και λειτούργησε στην κλασική Αθήνα, αποτελώντας, ίσως,
την πιο εμβληματική έκφραση δημοκρατίας στην ιστορία τού, λεγόμενου, «δυτικού» κόσμου. Είναι αμφίβολο αν σώζεται έστω και μία εύγλωττη πέτρα από εκείνη τη φάση του θεάτρου του Διονύσου Ελευθερέως, όπου δίδαξαν τα έργα τους οι τέσσερις δραματουργοί –Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης και Αριστοφάνης- των οποίων τα κείμενα περιέχουν, ευτυχώς, ως χρονικά άμεσες πηγές, κάποιες ενδεικτικές πληροφορίες σχετικές με το θέμα. Είναι δεδομένο, ωστόσο, ότι η
γένεση του θεατρικού φαινομένου ανάγεται στην αρχαϊκή περίοδο της
πεισιστράτειας τυραννίας του 6ου π.Χ. αιώνα, όταν η, ενμέρει αναγκαστικά λαϊκότροπη, πολιτική της αποδέχθηκε τη λατρεία τού δημοφιλέστατου στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα Διονύσου. Περί το 535/534
π.Χ., μαρτυρείται μία, ενδεχομένως η πρώτη σε κρατικά οργανωμένο
πλαίσιο, παράσταση τραγωδίας, και μάλιστα με «αγωνιστικό» χαρακτήρα, συμβολικό βραβείο έναν τράγο και νικητή τον σκιώδη τραγωδό Θέσπη, στον οποίο η παράδοση αποδίδει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του τραγικού είδους. Ο σκοτεινός αυτός πρόγονος, εκτός των
άλλων και ο πρώτος «υποκριτής», συνδυάζοντας «μέλος» με «λόγο»,
καταγράφει την αφετηρία μιας διαδρομής με κατάληξη την εισαγωγή
του τρίτου, απέναντι στον χορό, ατομικού ερμηνευτή από τον Σοφοκλή,
ο οποίος εισέρχεται στη θεατρική αρένα το 468 π.Χ., οπότε, όπως θα
έλεγε ο Αριστοτέλης, η τραγωδία έσχε την αυτής φύσιν.
Εκτός από το, μάλλον γραφικό, περιοδεύον «άρμα» που αποδίδουν
στον Θέσπη για τις δραστηριότητές του, δεν έχει εντοπισθεί με βεβαιότητα κάποιος χώρος όπου δίνονταν οι πρώτες παραστάσεις, πριν ιδρυθεί, προς τις αρχές του 5ου αιώνα, μόνιμο θέατρο. Τα ίχνη κάποιας,
μάλλον αρχαϊκής, «ορχήστρας» στην αθηναϊκή αγορά, βορειοδυτικά
του «Παναθηναϊκού Δρόμου», υπέθαλψαν την υπόθεση ότι αυτός ήταν
ο κατάλληλος τόπος, χωρίς όμως να εξηγηθεί γιατί μια εξόχως διονυσιακή εκδήλωση διεξαγόταν τόσο μακριά από το μεγάλο τέμενος του
τιμώμενου θεού· αλλά δεν αποκλείεται το νεοδημιούργητο είδος, κατά
την πρώιμη, κυρίως λυρική, φάση του, να πρωτοδοκιμάσθηκε όντως
εκεί, όπου πιθανώς εκτελούνταν νωρίτερα ποικίλοι χοροί.

Νίκος
Χ. Χουρμουζιάδης
Ομότιμος καθηγητής
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
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Κατά την περίοδο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη, ένα σύνολο σχετικών εκδηλώσεων, ενταγμένων σε λατρευτικό
πλαίσιο, συγκροτούσε έναν ευρύτερο και σύνθετο εορτασμό, κυρίως
στα Εν Άστει Διονύσια, αποτελώντας σημαντικό, άριστα οργανωμένο
πολιτικό γεγονός· στο μεταξύ είχαν ήδη ενσωματωθεί, εκτός από την
τραγωδία, πλάι σε άλλες σχετικές δραστηριότητες και άλλα δύο, λαϊκότερα, δραματικά είδη, το σατυρικό δράμα –πάντα αυτονόητο προϊόν
των τραγικών ποιητών- λίγο πριν ή μετά το 500 π.Χ., και η κωμωδία
το 486 π.Χ. Οπότε, ειδικά για θεατρικές εκδηλώσεις με ιδιάζουσες ερμηνευτικές απαιτήσεις, αναζητήθηκε κάποιος μόνιμος, αλλά και καταλληλότερος, χώρος –και, πάντως, φυσική επιλογή μοιάζει ένα περιβάλλον σχετικής με τους δραματικούς αγώνες λατρείας, όπως το τέμενος
του Διονύσου Ελευθερέως κάτω από τη νότια πλευρά της Ακρόπολης,
όπου μάλιστα από την αρχαϊκή εποχή υπήρχε και ναός του θεού. Δεν
είναι γνωστό αν τα ίκρια (ξύλινα έδρανα των θεατών σε αμφιθεατρική
πιθανώς διάταξη), που μνημονεύονται σε μεταγενέστερη πηγή, αναφέρονται σε αυτήν τη φάση της γένεσης του θεατρικού χώρου. Σύμφωνα
με την ίδια πηγή, αυτή η κατασκευή, περί τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 5ου αιώνα, κατέρρευσε και δεν αποκλείεται το ατύχημα αυτό να
ήταν η αφορμή ώστε να αναζητηθεί μόνιμη, οπωσδήποτε ασφαλέστερη, λύση σε μια φυσική κοιλότητα στην πλησιέστερη πλαγιά της Ακρόπολης. Πρέπει να υποθέσουμε ότι μετά το τέλος των Μηδικών πολέμων ήταν, ίσως, η εποχή κατάλληλη για την περαιτέρω διαμόρφωση,
επί το λειτουργικότερο, του θεατρικού χώρου.
Παρά τα αναπάντητα ερωτήματα που ακόμη προκαλεί η έρευνα για
τη μορφή και τη λειτουργία του θεάτρου κατά την κλασική εποχή –κυρίως λόγω έλλειψης αρχαιολογικών ευρημάτων- σαφής προκύπτει, πάντως, η διαπίστωση μιας αμφίδρομα καθοριστικής σχέσης μεταξύ χώρου και δραμάτων. Ιδιαίτερα η εστίαση στο σωζόμενο υλικό της τραγωδίας εντοπίζει χαρακτηριστικές ενδείξεις, που ενθαρρύνουν κάποια συμπεράσματα ως προς την παράλληλη διαμόρφωσή τους, και μάλιστα
κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα.
Προκειμένου όμως να εξασφαλισθούν έστω κάποιες πειστικές εικασίες, αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση η προσέγγιση, αφενός, των
δραματικών κειμένων ως «σεναρίων» προορισμένων αποκλειστικά για
παράσταση και, αφετέρου, των συγγραφέων πρωτίστως ως «σκηνοθετών», οι οποίοι, διαθέτοντας άμεση και διαρκή επαφή με τον συγκεκριμένο θεατρικό χώρο, απέφευγαν, βέβαια, να προκαλέσουν για τον
εαυτό τους άλυτα, κυρίως τεχνικά, προβλήματα, σε ένα πλαίσιο διαγωνιστικό με διεκδίκηση ενός βραβείου. Εξάλλου, τα ίδια τα δραματικά κείμενα περιέχουν πλήθος λεκτικών ενδείξεων που πληροφορούν,
συνήθως με ακρίβεια, ποιο μέρος από τα γραφόμενα –και μελλοντικά
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δρώμενα- αποτελεί υλικό που απευθυνόταν στην οπτική αίσθηση και
όχι στη φαντασία του θεατή. Ιδιαίτερα ως προς την τραγωδία συνάγεται το συμπέρασμα ότι μόνο, καλλιτεχνικώς αλλά και τεχνικώς, πραγματοποιήσιμα, ενώπιον των θεατών, γεγονότα συγκροτούσαν τις προθέσεις των δημιουργών· γι’ αυτό δεν αποτελεί σύμπτωση η συχνή προσφυγή τους σε αφηγηματικές αναμεταδόσεις εκείνων των δραματικών
γεγονότων που δεν ήταν δυνατό, κυρίως από τεχνική άποψη, να παρασταθούν.
Αυτή η διαπίστωση αποκλείει κάποιες αυθαίρετες και απλουστευτικές συγκρίσεις –μέχρι και ταυτίσεις, που έχουν κατά καιρούς επιχειρηθεί- του αρχαιοελληνικού με άλλα παραδοσιακά θέατρα, όπως λ.χ. το
γιαπωνέζικο Νο ή ακόμη και το ελισαβετιανό αγγλικό, δύο περιπτώσεις όπου τα σωζόμενα κείμενα προϋποθέτουν δρώμενα τα οποία μόνο
με άκρως συμβατική μιμική απόδοση υποβάλλονταν περισσότερο στη
φαντασία παρά στην όραση των θεατών: σε μια παράσταση τραγωδίας θα ήταν αδιανόητη, παρά μόνο σε αναμετάδοση αγγελιαφόρου, μια
διάβαση ποταμού ή μια μάχη. Αυτή ακριβώς η συνάρτηση με το εφικτό καθιστά τα ελληνικά δραματικά κείμενα χρήσιμες πηγές για τη συναγωγή συμπερασμάτων ως προς τη σχέση τους με τον θεατρικό χώρο
όπου αυτά παρουσιάζονταν.
Ειδικά ως προς την τραγωδία, αποφασιστικό, καταρχάς, στοιχείο
ως προς τη διαμόρφωση του χώρου αποτελεί η μετάβαση του συγκεκριμένου δραματικού είδους από τη φάση εκείνη όπου κυριαρχούσε
στην παράσταση η ερμηνεία του χορού, ο οποίος δέσποζε στην ορχήστρα, προς την ανάδυση των ατομικών ερμηνευτών, των υποκριτών,
οι οποίοι σπανιότατα εκφράζονταν με όρχηση. Την εξέλιξη αυτή σημειώνει στην Ποιητική του ο Αριστοτέλης, δηλώνοντας ότι ήδη ο Αισχύλος, ο οποίος πρωτοεμφανίζεται περί το 500 π.Χ., εισάγοντας τον
δεύτερο, μετά τον Θέσπη, υποκριτή, τον λόγον (δηλαδή τα διαλογικά μέρη) πρωταγωνιστήν παρεσκεύασεν. Ωστόσο, ο ίδιος ποιητής περιέχει στα σωζόμενα δράματά του σαφή κατάλοιπα από την πρώιμη
φάση: και μόνο σε μια ποσοτική σύγκριση συνάγεται ότι, ενώ στις Ικέτιδές του (περ. 465 π.Χ.) τα 2/3 του όλου κειμένου ανήκουν στον χορό,
στον Ορέστη του Ευριπίδη (408 π.Χ.) το ανάλογο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 1/8· επίσης, μόνο σε δικά του έργα, όπως στις Ικέτιδες και Ευμενίδες, υπάρχει πρωταγωνιστικός χορός, ενώ στους νεότερους τραγικούς η ερμηνευτική ομάδα, παρά την εξακολουθητικά λειτουργική παρουσία της, συγκροτεί παράγοντα δευτερεύοντα και, πάντως, ετερόφωτο. Αυτή η υποβάθμιση της χορικής κυριαρχίας ενισχύει και τη διαπίστωση, βασισμένη σε αρχαιολογικά ίχνη, ότι αντίστοιχα παρουσιάσθηκε στο χώρο βαθμιαία μείωση του εμβαδού της ορχήστρας. Γι’ αυτό είναι βέβαιο ότι από νωρίς στο θέατρο υπήρχε και μέρος ειδικό, συναρ-

Αισχύλος
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τημένο με την σχετική, πολύ διαφορετική από του χορού, ερμηνεία των
υποκριτών –ο λόγος για την προβληματική και πολυσυζητημένη «σκηνή».

Θέατρο Στράτου.
Έγχρωμη σχεδιαστική αναπαράσταση της οικοδομικής φάσης Ι
από τον E. -L. Schwandner.

Δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που να στηρίζουν την άποψη ότι, νωρίτερα από τον 4ον αιώνα, συγκεκριμένα κατά την περίοδο
του κωμικού ποιητή Μενάνδρου, το θέατρο διέθετε μόνιμη σκηνή, κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό· όλες οι εικασίες, βασισμένες και
σε έμμεσες ενδείξεις, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι, καθ’ όλη την
κλασική εποχή, επρόκειτο για μια απλή ξύλινη, επιμήκη κατασκευή,
με ύψος όχι μεγαλύτερο από τρία μέτρα και ανάλογα μικρό βάθος –πιθανώς όμως όχι μια πρόχειρη παράγκα, που διαλυόταν μετά το τέλος
κάθε εορτασμού, ούτε ένα χώρο κατάλληλο μόνο για την αλλαγή σκευής των υποκριτών: εύγλωττα στοιχεία στα κείμενα μαρτυρούν ότι βαθμιαία η κατασκευή αυτή άρχισε να λειτουργεί και ως μέρος του τόπου
δράσης, ως «φόντο», ένα είδος πρωτόγονου «σκηνικού». Πολύ ενδεικτικά, εξάλλου, ο Αριστοτέλης σχολιάζοντας ένα συγκεκριμένο μέρος
στην τραγωδία, τον «κομμό», όπου συμμετέχουν ταυτόχρονα και οι δύο
ερμηνευτικοί φορείς, χορός και υποκριτές, αποκαλεί τους δεύτερους
από σκηνής, έκφραση που δεν μπορεί να σημαίνει απλώς «αυτοί που
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Σχεδιαστική αναπαράσταση
της σκηνής του θεάτρου της
Επιδαύρου.

εμφανίζονται από τη σκηνή» αλλά «αυτοί των οποίων η ερμηνεία συναρτάται με τη σκηνή», σε αντιδιαστολή, βέβαια, προς την ορχήστρα.
Και δεν αποκλείεται –ή πάντως δεν αναιρείται από άλλα ευρήματα- η
χρήση, κατά μήκος της σκηνικής πρόσοψης, μιας χαμηλής ξύλινης εξέδρας, με εύκολη κλιμακωτή πρόσβαση από και προς την ορχήστρα, ως
ενός χώρου όχι αποκλειστικού αλλά πρόσφορου για την ερμηνεία των
υποκριτών. Ενδείξεις στα κείμενα υποβάλλουν ενίοτε την εντύπωση
απόστασης μεταξύ των δύο ερμηνευτικών φορέων, ειδικά σε εκτενείς
διαλογικές σκηνές των νεότερων τραγικών, με τον χορό ακίνητο και σιωπηλά αμέτοχο, ένα είδος παθητικού «ακροατή». Εννοείται ότι και οι
υποκριτές χρησιμοποιούσαν την ορχήστρα, όπως και ο χορός, συνήθως μέσω του κορυφαίου αλλά όχι μόνο, το χώρο της σκηνής.
Επομένως, δεν είναι τυχαία η διαπίστωση ότι, κατά τη διάρκεια του
5ου αιώνα, στην τραγωδία, το αυστηρότερο από τα τρία ερμηνευόμενα
είδη, εμφανίζονται, στο δραματικό αλλά και στο δραματουργικό επίπεδο, αλλαγές και μετασχηματισμοί, με αναμφισβήτητα αντίστοιχες ερμηνευτικές απαιτήσεις, που οπωσδήποτε επηρεάζουν τη διαμόρφωση
και λειτουργία του θεατρικού χώρου ειδικά ως προς το μέρος της σκηνής. Δεν μπορεί λ.χ. να είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι από τις επτά
σωζόμενες τραγωδίες του Αισχύλου μόνο μία, ο Αγαμέμνων (παρ. 458
π.Χ.), προϋποθέτει έναν ακριβώς προσδιορισμένον τόπο, όπου δεσπόζει ένα «κτίσμα», το παλάτι των Ατρειδών, εμπρός από το οποίο διεξάγεται όλη η δράση. Αυτός ο ρόλος της σκηνής, με σαφώς δηλωμένη ταυτότητα και σύνθετη χρήση –ως παλατιού, ναού ή έστω στρατιωτι-
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Αττική πελίκη που απεικονίζει
τη σκηνή στον τάφο του
Αγαμέμνονα από τις
«Χοηφόρους» του Αισχύλου.

κής σκηνής αλλά και σπηλιάς-, αποτελεί κανόνα σε όλα ανεξαιρέτως τα
σωζόμενα δράματα των δύο νεότερων τραγικών. Εξάλλου, μόνο στον
αρχαιότερο ποιητή παρατηρούνται μετατοπίσεις στη δράση –μάλιστα
στις Ευμενίδες τουλάχιστον τρεις-, ενώ στον Σοφοκλή και στον Ευριπίδη η «ενότητα τόπου» δράσης αποτελεί απαράβατον κανόνα, με μόνη
εξαίρεση το αρχαιότερο από τα δράματα του πρώτου, τον Αίαντα, χρονολογημένον πριν από το 450. Με αυτήν την αισθητή αλλαγή πιθανώς
σηματοδοτείται η βαθμιαία μετάβαση από ένα χώρο σκηνικής δράσης
κάπως ουδέτερο και απροσδιόριστο, άρα δεκτικόν ελευθερίας στη χρήση του, προς έναν προσδιορίσιμο, άρα συνειδητά δεσμευτικόν. Πράγματι, σε σωζόμενα έργα του Αισχύλου διαπιστώνεται μια σχέση με το
χώρο σχεδόν «σαιξπηρική». Στους Πέρσες (472 π.Χ.) λ.χ. ο μόνος συγκεκριμένος τόπος δράσης είναι ο «τύμβος», στην κορυφή του οποίου
εμφανίζεται το Είδωλον του Δαρείου, αν και νωρίτερα έχει μνημονευθεί, μάλλον ως πρόσχημα για κάποια κίνηση του χορού, χωρίς περαιτέρω χρήση, κάποιο στέγος αρχαίον –καμία αμφιβολία ότι και οι δύο
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«τόποι» αναφέρονται στη σκηνή· επίσης, ασαφής και ελεύθερος εμφανίζεται ο σκηνικός χώρος και σε άλλα δράματα του Αισχύλου, όπως
λ.χ. στους Επτά επί Θήβας, όπου μόνο κάποια αγάλματα θεών μνημονεύονται ως παρόντα (χωρίς όμως πουθενά να εδραιώνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για ιερό τέμενος, αφού σε άλλα σημεία η δράση μάλλον θα απέκλειε κάτι παρόμοιο) ή στο δεύτερο δράμα της Ορέστειας,
τις Χοηφόρες, όπου η δράση, ειδικά στο πρώτο μέρος, παλινδρομεί μεταξύ τάφου του Αγαμέμνονα και ανακτόρου, δύο τοπικών «σημείων»,
τα οποία, λογικά, αποκλείεται να ανήκουν στον ίδιο δραματικό χώρο.
Η όλη κατάσταση αλλάζει ριζικά με τα δράματα των δύο νεότερων
τραγικών, όπως προκύπτει ιδιαίτερα από την ενδοσκόπηση στην υπάρχουσα παραγωγή τους, ιδιαίτερα του Ευριπίδη, από τον οποίο έχουν
διασωθεί υπερδιπλάσια έργα, με το αρχαιότερο από αυτά, την Άλκηστη, χρονολογημένο το 438 π.Χ., 20 χρόνια μετά την παράσταση της
Ορέστειας. Στα δράματα αυτού του ποιητή, που καλύπτουν πάνω από
30 έτη, είναι έντονη η αίσθηση ότι ο χειρισμός του σκηνικού χώρου,
όπου κυριαρχεί η ερμηνεία των υποκριτών –άρα το διαλογικό και όχι
το μελικό-ορχηστικό στοιχείο-, έχει εισέλθει σε μια ριζικά διαφορετική

Απουλική λουτροφόρος που
απεικονίζει τη σκηνή του
θανάτου της Άλκηστης.
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φάση, όπου η «αισχύλεια» ποιητική ελευθερία φαίνεται να έχει υποχωρήσει εμπρός σε ένα σαφώς πιο δεσμευτικό περιβάλλον. Στο δράμα που προαναφέρθηκε, το ανάκτορο του Άδμητου, «εκπροσωπούμενο» από τη σκηνή, παρουσιάζεται με πρωτοφανή πληρότητα, ιδίως ως
εσωτερικός χώρος, με απροσδόκητα πυκνές και ρεαλιστικές λεπτομέρειες, καθώς και συναφή off stage δρώμενα, ενώ σχόλια γίνονται και
για την πρόσοψή του. Επίσης, ένα εκτενές, κινησιολογικά στατικό, επεισόδιο, εμπρός από το ανάκτορο, με την Άλκηστη κλινήρη, τον Άδμητο και τα δύο μικρά παιδιά κοντά της, κάποιους δούλους παράπλευρα,
και τον χορό σιωπηλό και ακίνητο στην ορχήστρα, στηρίζει την εικασία
ότι το θέαμα θα προβαλλόταν εντυπωσιακότερα επάνω σε μια χαμηλή
εξέδρα κατά μήκος της σκηνής.

Σοφοκλής

Ευριπίδης

Ανάλογα παρουσιάζεται ένα εκτενές επεισόδιο στον Αίαντα του Σοφοκλή, όπου δύο συγκρούσεις μεταξύ προσώπων διεξάγονται εμπρός
από μια ακίνητη εικόνα, ένα είδος Pietà, τοποθετημένη στο βάθος του
χώρου. Σε μεταγενέστερα έργα του Ευριπίδη, όπως ο Ίων και η Ιφιγένεια εν Ταύροις, αναφορές σε λεπτομέρειες σχετικές με την εξωτερική
μορφή των «κτισμάτων» αποκλείουν την απόρριψη κάποιας, έστω στοιχειώδους και συμβατικής, οπτικής ανταπόκρισης, ιδίως σε παράσταση του συγκεκριμένου ποιητή, με έργα διαποτισμένα από έκδηλα στοιχεία ρεαλισμού.
Σε παρόμοιες περιπτώσεις, που μπορούν να πολλαπλασιασθούν,
ενισχύεται η εντύπωση ότι η απλή ξύλινη σκηνή έπαψε να είναι «απρόσωπη», όπως στα χρόνια του Αισχύλου, αλλά είχε αποκτήσει τη δυνατότητα κάποιας, σχετικά μόνιμης ή ευκαιριακής, προσδιορίσιμης φυσιογνωμίας: άρχισε να παίζει και ρόλο «σκηνογραφικό», σχετικόν κάθε
φορά με το υπό παρουσίαση δράμα. Εννοείται, δεν γίνεται λόγος για
σύνθετα σκηνικά, που διαδέχονταν το ένα το άλλο, μεταμορφώνοντας
ολοκληρωτικά την πρόσοψη της σκηνής, δεδομένου μάλιστα ότι κάποια δράματα, με φόντο ένα «δημόσιο» κτίσμα, δεν απαιτούσαν, ίσως,
παρά την προσθήκη κάποιων κινητών αντικειμένων, λ.χ. βωμών. Επειδή όμως, κατά το δεύτερο ήμισυ του 5ου αιώνα, με τις αλλαγές που
έχουν επέλθει στο πρόγραμμα των δραματικών αγώνων –ιδίως μετά
την κατάργηση, από τον Σοφοκλή, της τριλογικής σύνθεσης, κατά τον
«αισχύλειο» τρόπο, στην τραγωδία- στα Εν Άστει Διονύσια, από τα τέσσερα δράματα συμμετοχής του κάθε τραγικού, κάθε μέρα παρουσιαζόταν μόνο το ένα, δεν είναι αυτονόητο ότι η σκηνή παρέμενε οπτικά
απαράλλαχτη για όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και για το σατυρικό δράμα. Κάποιες «αλλαγές» απαιτούσε ήδη και η παράσταση των Ευμενίδων του Αισχύλου, όπου, όπως έχει επισημανθεί, υπάρχουν μετατοπίσεις στη δράση. Η έναρξη, με την Προφήτισσα να μονολογεί εμπρός
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από την πύλη του δελφικού ναού, δεν παρουσιάζει πρόβλημα παρά
μόνον όταν η ίδια εισέρχεται στο μαντείο, για να επανέλθει αμέσως
σε παράκρουση από το θέαμα που αντίκρισε μέσα –τον Ορέστη ικέτη στον ιερό ομφαλό και περιστοιχισμένο από τις εξαγριωμένες αλλά
κοιμισμένες Ερινύες- εικόνα που θα εμφανισθεί αμέσως, αποκαλύπτοντας, επομένως, μέρος από το «εσωτερικό» του ιερού χώρου· στη συνέχεια, η δράση έχει μετατοπισθεί στην Αθήνα, με τον Ορέστη, επίσης
ικέτη, εμπρός από το ιερό ξόανο της Αθηνάς, άρα κάπου στην Ακρόπολη, ενώ τα τελικά γεγονότα διαδραματίζονται στο δικαστήριο που έχει
ιδρύσει η θεά στον Άρειο Πάγο. Πώς πραγματοποιήθηκαν οι «αλλαγές»; Με αφετηρία την παρατήρηση ότι μεταξύ τους μεσολαβεί κάποια
καθοριστική μετατόπιση δράσης και προσώπων, όπως λ.χ. η αποχώρηση, μετά τον Ορέστη, και του χορού, που, υποτίθεται, τον καταδιώκει από τους Δελφούς στην Αθήνα, μπορεί να προταθεί η εξής απλή
λύση: μετά την αποχώρηση της πανικόβλητης Προφήτισσας, από την

Απουλικός κρατήρας που
απεικονίζει τον Ορέστη
ικέτη στον ιερό ομφαλό,
από τις «Ευμενίδες» του
Αισχύλου.
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πύλη της σκηνής αποκαλύπτεται, με κάποιον τρόπο που θα συζητηθεί
πιο κάτω, ένα «tableau» με τον ιερό ομφαλό, τον Ορέστη και «δείγμα»
των Ερινύων· σε επόμενη σκηνή, με τον χορό απόντα και τον Ορέστη
να έχει ήδη φύγει και να εισέρχεται από τη μία πάροδο, ο ομφαλός
«αποσύρεται», για να αντικατασταθεί από το ξόανο της θεάς, το οποίο
μετά εξαφανίζεται, με τον ίδιο τρόπο, για να αντικατασταθεί αργότερα
από κάποιο σύμβολο που παραπέμπει στο δικαστήριο.

Απουλικός κρατήρας
που απεικονίζει
τον Ορέστη ικέτη στην
Αθήνα, εμπρός από το
ιερό ξόανο της Αθηνάς
από τις «Ευμενίδες»
του Αισχύλου.

Άρα το φυσικό ερώτημα που τίθεται είναι: υπήρχε δυνατότητα να
αλλάζει, από έργο σε έργο –αλλά ποτέ, τουλάχιστον μετά τον Αισχύλο, στο ίδιο έργο-, με κάποιες στοιχειώδεις «επεμβάσεις», η φυσιογνωμία της σκηνής, ώστε λ.χ. από ανάκτορο να «μετατρέπεται» σε σπηλιά; Βάση για κάποια απάντηση προσφέρει η πληροφορία του Αριστοτέλη ότι ο Σοφοκλής, μαζί με άλλους νεωτερισμούς, εισήγαγε και
σκηνογραφίαν, την οποία, σύμφωνα και με άλλες σχετικές μαρτυρίες,
υπηρετούσαν σημαντικοί καλλιτέχνες, ικανοί να αποδώσουν εικαστικά
και την «τρίτη διάσταση» όπως ο αρχιτέκτονας Αγάθαρχος ή ο ζωγράφος Απολλόδωρος, ο επονομαζόμενος και σκιαγράφος. Δεν αποκλείεται, επομένως, ήδη από την κλασική εποχή, κάποια μορφή ζωγραφικών επιφανειών, τοποθετημένων στην πρόσοψη της σκηνής, να της
προσδιόριζαν την ταυτότητα –ας πούμε: μετά το τέλος της παράστασης
του δράματος, με τη σκηνή σε ρόλο «ανακτόρου», απομακρύνεται ό,τι
πρόσθετο προσδιόριζε τον σκηνικό χώρο και τοποθετούνται- καλύπτοντας τα δύο παράπλευρα ανοίγματα, αν υπήρχαν, πίνακες να απεικονίζουν κάτι από φυσικό τοπίο, λ.χ. μια συστάδα δέντρων ή κάποια πηγή,
οπότε η «σπηλιά» για την επόμενη παράσταση είναι έτοιμη. Εξάλλου,
από νωρίς η σκηνή ανταποκρινόταν σε πολλαπλές χρήσεις, όχι απλώς
σε εισόδους-εξόδους των υποκριτών, με κύρια την περίπτωση ότι και
στους τρεις τραγικούς υπάρχουν εκτενή μέρη, με συμμετοχή περισσότερων από ένα προσώπων, που οπωσδήποτε συνεπάγονταν περισσότερα επίπεδα δράσης, ακόμη και της στέγης: στον Αίαντα του Σοφοκλή
ο μοναδικός σε τραγική ειρωνεία πρόλογος απαιτεί χρήση τριών επιπέδων, με την ανελέητη Αθηνά στη στέγη, τον αλλοπαρμένο Αίαντα στη
θύρα της στρατιωτικής σκηνής του και τον ανθρώπινο Οδυσσέα στην
ορχήστρα· στον Ευριπίδη, η έξοδος του Ορέστη απαιτεί τέσσερα επίπεδα, με τον ήρωα να κρατεί όμηρο την Ερμιόνη, τον Πυλάδη και την
Ηλέκτρα με πυρσούς στα χέρια έτοιμους να πυρπολήσουν το παλάτι,
όλους αυτούς επάνω στη στέγη, τον Μενέλαο να προσπαθεί να παραβιάσει την πύλη της σκηνής, ενώ σε λίγο θα εμφανισθεί, «από μηχανής» –κυριολεκτικά και μεταφορικά- ο Απόλλων με την Ελένη, και με
τον χορό στην ορχήστρα· και ήταν αδύνατο να ερμηνευθεί διαφορετικά ο Προμηθέας δεσμώτης του Αισχύλου, όπου επάνω στη στέγη πρέπει να εμφανισθεί, έστω για την έναρξη της παρόδου του, ο χορός των
Ωκεανίδων, αλλά και να «προσγειωθεί» ο Ωκεανός με το ρητά αναγγελλόμενο πτηνοφόρο άρμα του.
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Λευκανικός κρατήρας που απεικονίζει την τελική σκηνή από την «Μήδεια» του Ευριπίδη.
Το άρμα του Ήλιου που μεταφέρει τη Μήδεια δείχνει τις σκηνικές δυνατότητες της «μηχανής».
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Θέατρο Αμφιαρείου. Τμήμα του
αναστηλωμένου προσκηνίου.

Ήδη από αυτό το δράμα του Αισχύλου –χρονολογημένο, από όσους
υποστηρίζουν τη γνησιότητά του, μετά το 458 π.Χ.- γεννάται το ερώτημα πώς θα παρουσιαζόταν η πτήση του Ωκεανού, καθώς και ο καταποντισμός του Προμηθέα στα Τάρταρα, στο τέλος, αν δεν είχαν ήδη επινοηθεί και δύο κατάλληλα μηχανήματα, που σατιρίζονται, ενδεχομένως ως όχι απόλυτα πειστικές θεατρικές συμβάσεις, από τον Αριστοφάνη: στους Αχαρνείς ο Δικαιόπολις καλεί τον Ευριπίδη να «εκκυκληθεί», να εμφανισθεί, προφανώς εποχούμενος σε κάποιο τροχοφόρο,
έξω από το σπίτι του, ενώ στην Ειρήνη ο αιωρούμενος, οπωσδήποτε
με κάποιον γερανό, Τρυγαίος ικετεύει τον «μηχανοποιό» να είναι προσεκτικός στους χειρισμούς του· έτσι μνημονεύονται το «εκκύκλημα» και
η «μηχανή», δύο απλά θεατρικά μηχανήματα, τα οποία, με εύκολους
χειρισμούς, βοηθούσαν όχι μόνο στην παραγωγή εντυπωσιακών εικόνων αλλά και στην προέκταση του τόπου δράσης: το πρώτο για να εμφανίζει, από το εσωτερικό της σκηνής, ακίνητες συνθέσεις, προσώπων
και πραγμάτων, οι οποίες στη συνέχεια ζωοποιούνται· το δεύτερο για
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να μεταφέρει ιπτάμενα πρόσωπα, ενίοτε μάλιστα επάνω σε οχήματα ή
«ζώα», αλλά όχι μόνο θεών, κάποιοι από τους οποίους συχνά παρουσιάζονται και πεζοί επάνω στη στέγη, αν δεν δηλώνεται ρητά η κίνησή
τους στον αέρα. Δεν είναι συμπτωματική στον Αριστοφάνη η σύνδεση
του εκκυκλήματος με τον Ευριπίδη (ίσως και της μηχανής, αν ο υπαινιγμός αναφέρεται στον ιπτάμενο επάνω στον Πήγασο Βελλεροφόντη,
ήρωα μιας τραγωδίας του), επειδή, όπως φαίνεται, ο ποιητής έκανε συχνή χρήση και των δύο μηχανημάτων, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Ένα μόνο παράδειγμα από τα σωζόμενα δράματά του φωτίζει τον επιδιωκόμενο στόχο: στον Ηρακλή μαινόμενο, καταμεσής του έργου, εμφανίζονται ταυτόχρονα «επάνω από το παλάτι», όπως δηλώνουν οι πανικόβλητοι από το τρομερό θέαμα γέροντες του χορού, άρα μετέωρες,
ίσως με κάποιο «όχημα», οπωσδήποτε με μηχανή, δύο απεσταλμένες
της ζηλότυπης Ήρας, η Ίρις και η Λύσσα, με εντολή να εμφυσήσουν μανία στον ήρωα και αποτέλεσμα αυτός να σφάξει τα παιδιά και τη γυναίκα του· μετά από λεπτομερή περιγραφή του μακελειού από τον Εξάγγελο, ο χορός βλέπει να προκαλείται κάποιο άνοιγμα και να αποκαλύπτεται μια εικόνα από ένα «μέρος στο εσωτερικό του παλατιού», με τον
Ηρακλή σε λήθαργο, γύρω τα πτώματα των θυμάτων και παράμερα
να θρηνεί ο γερο-Αμφιτρύων. Εννοείται ότι η αίσθηση που υποβάλλεται είναι ότι ο χορός –ταυτόχρονα, επομένως, και ο θεατής- «έχει εισέλθει» στο ανάκτορο: η εικόνα έχει προφανώς «εκκυκληθεί» ως ένα είδος tableau vivant, αλλά θα ζωντανέψει, ως συνέχεια της δράσης, μόλις αφυπνισθεί ο ήρωας με την άφιξη του φίλου του Θησέα, ο οποίος
ολοφάνερα δεν «εισέρχεται» στο παλάτι: τα όρια μεταξύ των δύο χώρων, «εξωτερικού» και «εσωτερικού», έχουν συνειδητά ακυρωθεί, οπότε κυριαρχεί η θεατρική σύμβαση.
Έναν περίπου αιώνα μετά την παράσταση του συγκεκριμένου δράματος, από τα σωζόμενα κατάλοιπα της παραγωγής του Μενάνδρου,
ένα ακέραιο έργο, ο Δύσκολος, αλλά και εκτενή αποσπάσματα άλλων
κωμωδιών του, υποβάλλουν ένα θεατρικό χώρο ριζικά διαφορετικόν,
σε μορφή και λειτουργία, όπου η θέση των δύο ερμηνευτικών φορέων
τοποθετείται σε δύο, ανεξάρτητα πλέον μεταξύ τους, επίπεδα, το λογείον, για τους υποκριτές, μια στενόμακρη «πασαρέλα» –με φόντο την, λίθινη πλέον και αρχιτεκτονικά επιβλητική, σκηνή- τουλάχιστον δύο μέτρα πάνω από το επίπεδο της ορχήστρας, όπου κινείται ο χορός, ερμηνεύοντας, στα ενδιάμεσα των επεισοδίων της κωμωδίας, χορικά εμβόλιμα, όπως θα τα αποκαλούσε ο Αριστοτέλης, δηλαδή παντελώς άσχετα προς το θέμα της. Δύο σημαντικά κατάλοιπα στον ελλαδικό χώρο
μαρτυρούν αυτή τη στιγμή τη μορφή αυτού του θεάτρου, ιδιαίτερα ως
προς το μέρος της σκηνής, κατά την ελληνιστική περίοδο: το κομψό θεατράκι στο Αμφιάρειο του Ωρωπού και το πρόσφατα αποκαταστημένο θέατρο στον εντυπωσιακό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης. Εννοείται,
δεν έχει ως τώρα απαντηθεί πειστικά το ερώτημα πώς ερμηνεύονταν
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Τομή σκηνικού
οικοδομήματος θεάτρου.

(και υπάρχουν ρητές μαρτυρίες ότι ερμηνεύονταν) σε ένα παρόμοιο θέατρο δράματα από την εποχή εκείνη, κατά την οποία υποκριτές και χορός συγκροτούσαν ακόμη δύο στοιχεία με αμοιβαία, και ζωτική, μεταξύ τους σχέση και ως προς τον δραματουργικό και ως προς τον θεατρικό χώρο. Δυστυχώς, από τον 4ον αιώνα δεν σώζεται ούτε ένα τραγικό
δράμα, ώστε να αντληθούν έστω και στοιχειώδεις πληροφορίες και να
συναχθούν κάποια συμπεράσματα ως προς τη σχέση του με το χώρο.

Θέατρο Αρχαίας Μεσσήνης. Ορχήστρα και σκηνικό οικοδόμημα.
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Ένας Αθηναίος θεατής
στα εν άστει Διονύσια
Βιογραφικά και άλλα συμφραζόμενα
Και πρώτα ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του πολίτη. Η ταυτότητά του: Ανθεμόκριτος Δημοδώρου Μελιτεύς, της Κεκροπίδος φυλής,
λυχνοποιός. Την 90ή ολυμπιάδα ο Ανθεμόκριτος είναι περίπου 43 χρονών, παντρεμένος με τη Νικαρέτη, θυγατέρα του Παμφίλου και πατέρας δύο παιδιών: της δεκαπεντάχρονης Ρόδιλλας και του δωδεκάχρονου Δημοδώρου. Είναι ιδιοκτήτης μιας μικρής αλλά ανθηρής βιοτεχνίας κατασκευής λύχνων, στις παρυφές του Κεραμεικού, όπου απασχολεί πέντε δούλους, ενώ ο ίδιος έχει κυρίως την ευθύνη της διακόσμησης των προϊόντων του.
Το σπίτι του Ανθεμόκριτου βρίσκεται πεντακόσια περίπου μέτρα νοτιοδυτικά του Άρειου Πάγου, μέσα σε ένα σύνολο από ανόμοια σε μέγεθος κτίσματα. Είναι, κατά ένα μέρος της κάτοψής του, διώροφο, με
το πρόθυρό του σε ένα αρκετά περαστικό δρόμο, που οδηγεί στην κεντρική αρτηρία Αθηνών-Πειραιώς, και την πίσω πόρτα σε ένα σκοτεινό και βρώμικο στενορρύμι. Στο ισόγειο, γύρω από την κεντρική ορθογώνια παστάδα, είναι συγκεντρωμένοι έξι χώροι: ο ανδρώνας, το μεγαλύτερο και καθαρότερο δωμάτιο, μια μικρή τραπεζαρία, η κουζίνα και
το λουτρό, το υπνοδωμάτιο του ζευγαριού και, στο πιο απομακρυσμένο μέρος της αυλής, ένα είδος μικρού στάβλου για τα πουλερικά, τις
δύο κατσίκες και το σκύλο. Στον πάνω όροφο βρίσκονται τα υπνοδωμάτια των παιδιών και των τριών δούλων (ένας από αυτούς είναι ο γερο-Σμίκυθος, ο παιδαγωγός του Δημόδωρου) και ένα δωμάτιο εργασίας των γυναικών, όπου είναι στημένοι δύο αργαλειοί. Στον δεύτερο
όροφο ανεβαίνει κανείς από μια ξύλινη εξωτερική σκάλα. Περίπου στο
κέντρο της αυλής βρίσκεται ένα πηγάδι με πόσιμο νερό, πλεονέκτημα
σημαντικό, που απαλλάσσει τους δούλους από το πηγαινέλα στην κοινόχρηστη γειτονική βρύση. Στην ανατολική γωνία της αυλής είναι στημένος ένας μικρός βωμός της Αθηνάς, προστάτισσας των κεραμέων.
Ο Ανθεμόκριτος είναι ένας χρηστός και ευυπόληπτος πολίτης, τακτικός στις συνόδους της εκκλησίας (η μερική απασχόλησή του στη λυχνοποιία του αφήνει περιθώρια γι΄ αυτό), συνεπέστατος στις οικονομικές του υποχρεώσεις, πρόθυμος πάντα να ανταποκριθεί στα λειτουργήματα που του αναθέτει η πολιτεία (έχει ήδη χρηματίσει τα τελευταία
πέντε χρόνια δύο φορές βουλευτής, μία δικαστής στην Ηλιαία και μία

Νίκος
Χ. Χουρμουζιάδης
Ομότιμος καθηγητής
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

52|

κριτής στα Λήναια) με πίστη προσηλωμένος στις αξίες της γνήσιας δημοκρατίας, όπως ασκείται από σώφρονες πολιτικούς σαν τον Νικία. Πιστεύει σταθερά στη διατήρηση της ειρήνης, επειδή έζησε και ως στρατιώτης και ως αδελφός αγρότη όλη την περιπέτεια του πολέμου. Αυτή
την εποχή είναι ιδιαίτερα ανήσυχος με τους πολιτικούς ακροβατισμούς
των ριζοσπαστικών κύκλων (χτες βράδυ, μάλιστα, μετά την παράσταση της κωμωδίας, ήρθε σε οξύτατη διένεξη με τον γείτονά του τον Κόροιβο, που κάθε μέρα φιλοξενεί στο κουρείο του πλήθος από αυτά τα
ανυπόληπτα πρόσωπα), και, αν ήταν στο χέρι του, θα εξοστράκιζε αμέσως τον Υπέρβολο, θα πρόσφερε ένα σκύφο με κώνειο στον Αντιφώντα και θα έστελνε όλους τους νεανίσκους που περιβάλλουν τον Αλκιβιάδη σιδηροδέσμιους στα μεταλλεία του Λαυρίου.
Οι θεατρικές του προτιμήσεις είναι ο Σοφοκλής και ο Εύπολης –αν
και η εντονότερη συγκίνησή του είναι κατατεθειμένη, λίγο πριν τη σύναψη της ειρήνης, από μια παράσταση τριλογίας του Αισχύλου, που
έδωσαν οι απόγονοί του, σύμφωνα με το ειδικό προνόμιο που τους
έχει παραχωρήσει η πολιτεία. Τότε συνειδητοποίησε ο Ανθεμόκριτος
πόσο μεγάλες αλλαγές είχαν επέλθει στο πρόγραμμα των δραματικών
αγώνων από την εποχή που τους παρακολουθούσε ο πατέρας του στα
νιάτα του και τους περιέγραφε συχνά στους γιούς του. Αυτές οι αλλαγές
ανήκαν σε δύο κατηγορίες: α) εκείνες που είχαν θεσμοθετηθεί με τη
βαθμιαία εξέλιξη της δραματικής τέχνης και αποτελούσαν πια παράδοση, β) εκείνες που είχαν επιβληθεί από τις έκτακτες συνθήκες του πολέμου, που απαιτούσαν γενικά περιστολή δαπανών και οικονομία δυνάμεων και χρόνου. Η καθοριστικότερη, ως προς την κατάρτιση του προγράμματος, αλλαγή προήλθε από την κατάργηση ενός τύπου θεατρικής σύνθεσης που χαρακτήριζε την εποχή Αισχύλου: της θεματικά συνεχόμενης τραγικής τριλογίας, η οποία μάλιστα συμπληρωνόταν από
ένα σατυρικό δράμα συνήθως από τον ίδιο μυθικό κύκλο. Στις μέρες
του Ανθεμόκριτου οι ποιητές δεν παρουσίαζαν σχεδόν ποτέ συνεχόμενες τριλογίες –τώρα πια ούτε καν ο ανιψιός, από αδελφή, του Αισχύλου, ο Φιλοκλής, που διαγωνιζόταν στα φετινά Διονύσια. ‘Έλεγαν ότι
ο Σοφοκλής δεν είχε γράψει ποτέ του τριλογία. Βέβαια, οι τραγικοί ποιητές εξακολουθούσαν να υποχρεώνονται από την πολιτεία να συμμετέχουν στους αγώνες με τέσσερα δράματα, αλλά αυτά αποτελούσαν αυτοτελείς δραματικές μονάδες, χωρίς οποιαδήποτε θεματική ή άλλη συνοχή μεταξύ τους. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους για τον οποίο
αποδεσμεύτηκε και το σατυρικό δράμα από τη λειτουργία του ως συμπληρώματος της τραγικής τριλογίας, σε βαθμό μάλιστα ώστε να δοθεί
η ελευθερία σε ορισμένους επικίνδυνους καινοτόμους να το υποκαταστήσουν με ορισμένα δράματα, που δύσκολα μπορούσε κανείς να τα
εντάξει σε κάποιο είδος.
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Με την αυτοτέλεια όμως των τραγωδιών του κάθε ποιητή, δεν ήταν
πια απαραίτητη η ταυτόχρονη παράστασή τους την ίδια μέρα. Αντίθετα, και για λόγους ποικιλίας και για λόγους εξασφάλισης κοινών όρων
για τους διαγωνιζόμενους (από τις καιρικές συνθήκες ως τη σύνθεση
του κοινού ή την ψυχολογική κατάσταση των κριτών) είχε καθιερωθεί
εδώ και πολλά χρόνια (τουλάχιστον ο Ανθεμόκριτος δεν θυμόταν διαφορετική ρύθμιση) ο θεσμός του «δράμα προς δράμα αγωνίζεσθαι»:
κάθε μέρα δηλαδή παιζόταν από μία τραγωδία και των τριών ποιητών
και στο τέλος το σατυρικό δράμα του ενός από τους τρεις. Εννοείται ότι
η σειρά καθοριζόταν πάντα με κλήρο.
Αυτή η νέα ρύθμιση συναρτήθηκε με μια άλλη ουσιαστική μεταβολή, που είχε επιβληθεί από την προσπάθεια της πολιτείας να εξασφαλίσει τους δικαιότερους δυνατούς όρους διαγωνισμού. Επειδή, όπως
είναι ευνόητο, στην ποιότητα της ερμηνείας των δραμάτων καθοριστικό ρόλο έπαιζαν οι πρωταγωνιστές, αφαιρέθηκε το προνόμιο από τους
ποιητές να επιλέγουν οι ίδιοι τους υποκριτές τους και καθιερώθηκε και
εδώ η διαδικασία του κλήρου: κληρωνόταν, δηλαδή, για κάθε τραγικό
ένας πρωταγωνιστής, για να ερμηνεύσει τους κύριους ρόλους και στα
τέσσερα δράματα. Ο ίδιος ήταν υπεύθυνος και για τη στρατολόγηση
των δύο άλλων υποκριτών. Με τη σημασία όμως, και κυρίως την έκταση, που είχαν αποκτήσει οι ρόλοι των κεντρικών ηρώων, ήταν ανθρώπινα αδύνατο σε έναν πρωταγωνιστή να καλύψει υποκριτικά τις ανάγκες τεσσάρων δραμάτων την ίδια μέρα.
Το πρόγραμμα όμως είχε τροποποιηθεί και εξαιτίας του πολέμου,
και οι νέες ρυθμίσεις συνεχίζονταν ακόμη και την περίοδο της λεγόμενης ειρήνης. Στα μέτρα της οικονομίας ανήκει και η χρονική συρρίκνωση των δραματικών αγώνων, οι οποίοι περιορίστηκαν σε τρεις από τέσσερις ημέρες –είχε δηλαδή καταργηθεί η μέρα που άλλοτε αφιερωνόταν αποκλειστικά στην παράσταση των κωμωδιών, πέντε τον αριθμό,
και είχε προστεθεί μια παράσταση κωμωδίας, κάθε μέρα το απόγευμα,
μετά από το πρόγραμμα των τραγικών ποιητών. Σήμερα είναι η τρίτη
επί δεκάτη Ελαφηβολιώνος, τετάρτη μέρα της εορτής των εν άστει Διονυσίων και τελευταία των δραματικών αγώνων.
Με το παλαιό πρόγραμμα (κάθε μέρα μια τετραλογία, οι κωμωδίες
συγκεντρωμένες σε ξεχωριστή μέρα), θα ήταν απλούστερο και το πρόβλημα που βασανίζει τον Ανθεμόκριτο, αξημέρωτα ακόμα, καθώς στριφογυρίζει στο κρεβάτι, πριν έρθει να τον σηκώσει η Νικαρέτη: πρέπει
να αποφασίσει αν, σήμερα τουλάχιστο, τελευταία μέρα των αγώνων,
θα πάρει και τη γυναίκα του στο θέατρο. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει
στην Αθήνα κάποια νομική πρόβλεψη για το θέμα, ή έστω κάποιο θε-
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σμικό έρεισμα, οπότε η στάση του κάθε οικογενειάρχη εξαρτάται από
την ιδέα που έχει μορφώσει για το επίπεδο ηθικής που του επιβάλλει
η κοινωνική τάξη του. Και η Νικαρέτη διαφέρει από τις περισσότερες
γυναίκες της γειτονιάς, που ανήκουν σε κάπως λαϊκότερα στρώματα ή
έχουν άντρες με επαγγέλματα που επιτρέπουν ευρύτερη τριβή και ανέλεγκτες κοινωνικές σχέσεις, και γι΄ αυτό και οι ίδιες αισθάνονται λιγότερο περιορισμένες. Φέτος, το πρόβλημα οξύνθηκε ιδιαίτερα, επειδή η
στενότερη φίλη της Νικαρέτης, η Μητρίχη, η γυναίκα του κουρέα, είχε
παρακολουθήσει όλες τις παραστάσεις, ενώ η οικογένεια του Ανθεμόκριτου είχε παρευρεθεί μόνο στις εκδηλώσεις της πρώτης ημέρας, δεκάτης του Ελαφηβολιώνα, και συγκεκριμένα στη μεγάλη πομπή (που
μόλις φέτος είχε επανακτήσει κάτι από την προπολεμική μεγαλοπρέπειά της) και στους διθυραμβικούς αγώνες, 10 παίδων και 10 ανδρών,
όπου η παρουσία όλων ήταν αυτονόητη, επειδή για πρώτη φορά συμμετείχε στο χορό της Κεκροπίδας φυλής ο μικρός Δημόδωρος –γι΄
αυτό, εξάλλου, οργάνωνε ο πατέρας του το αποψινό μικρό συμπόσιο,
μολονότι η νίκη είχε δοθεί στους παίδες της Αιαντίδας.
Ο Ανθεμόκριτος φέτος ήταν ιδιαίτερα δισταχτικός, επειδή, πριν πέντε μέρες, είχε παρακολουθήσει τον Προάγωνα στο ωδείο του Περικλή (όπου όλοι οι ποιητές, όπως κάθε χρόνο, παρουσίασαν στο κοινό τα έργα τους, δίνοντας σύντομες περιλήψεις για το καθένα, και τους
συνεργάτες τους, κυρίως τους υποκριτές και τους μουσικούς, αν είχαν
προσλάβει άλλους, όπως πέρυσι ο Ευριπίδης) και είχε μείνει προβληματισμένος με τους μύθους του Φιλοκλή, που είχαν κεντρικά πρόσωπα
γυναίκες και όχι όλες περιωπής. Βέβαια, το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε τα λιγότερο ανησυχητικά δράματα, αλλά κυρίως με τον Ευριπίδη δεν μπορεί ποτέ κανείς να είναι σίγουρος –και ο Ανθεμόκριτος ξανάφερε στο νου την ταραχή που είχε δοκιμάσει, όταν, πριν καμιά δεκαριά χρόνια, παρακολουθούσε τον Ιππόλυτο και αισθανόταν τη Νικαρέτη, μόλις 21 χρονών τότε, να κοκκινίζει από ντροπή στις πιο πάνω κερκίδες (και όμως είχε διαδοθεί ότι ο Ευριπίδης είχε διορθώσει σ’ αυτό
το δράμα τις ασχημίες ενός παλαιότερου με τον ίδιο μύθο).
Εξάλλου, ο κίνδυνος δεν προερχόταν πάντα από τα γεγονότα του
δράματος ή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά των προσώπων, αλλά από
τα λόγια τους, και ιδίως από τα επιχειρήματα που κάποτε χρησιμοποιούσαν σε αγώνες λόγων, για να στηρίξουν τις πράξεις τους. Επειδή
όμως ο μύθος της σημερινής τραγωδίας του ποιητή ήταν από τους πιο
γνωστούς, και επειδή ο Ανθεμόκριτος πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, πηγαίνοντας για το εργαστήρι του στον Κεραμεικό, είχε σταθεί έξω
από το διδασκαλείο που είχε νοικιάσει ο χορηγός του Ευριπίδη για την
προετοιμασία του χορού, και δεν είχε ακούσει απευθείας ούτε πληρο-
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φορηθεί τίποτε επιλήψιμο (οι σκανδαλώδεις λεπτομέρειες στα δράματα κυκλοφορούσαν ταχύτατα, παρά τη μυστικότητα που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν οι παράγοντες της παράστασης), ενώ, εξάλλου,
ένας γείτονας, που συμμετείχε και στον σημερινό γυναικείο χορό της
τραγωδίας του Φιλοκλή, του αφηγήθηκε λεπτομερέστατα τον μύθο του
έργου –γι΄ αυτό ο ευπρεπής λυχνοποιός παίρνει επιτέλους την απόφασή του, ενισχυμένος και από την αφοπλιστική παρουσία της Νικαρέτης,
που έρχεται με το λύχνο στο χέρι να τον ξυπνήσει.
Αναγγέλλει το μεγάλο νέο στη γυναίκα του, καθώς εκείνη του ρίχνει
νερό δίπλα στο πηγάδι, για να πλύνει το πρόσωπό τους (για τη Ρόδιλλα
ούτε συζήτηση: θα μείνει σπίτι να φροντίσει μαζί με τους δύο δούλους
τα του δείπνου), και αισθάνεται πολύ ευχαριστημένος γι΄αυτό προσφέροντας στο βωμό της Αθηνάς την πρωινή σπονδή του από τον άκρατο
οίνο, πριν βουτήξει σ΄ αυτόν το ψωμί του για το ακράτισμα, το πρωινό
γεύμα, το οποίο όλες αυτές τις ημέρες είναι πολύ πλουσιότερο από το
συνηθισμένο κολατσιό, επειδή τα διαλείμματα ανάμεσα στα δράματα
των τριών τραγικών είναι εξαιρετικά σύντομα για φαγητό, ενώ το σχετικά μεγαλύτερο, πριν από την απογευματινή παράσταση της κωμωδίας ,
πέφτει κάπως αργά. Έτσι, εκτός από το συνηθισμένο ψωμί, τις ελιές και
τα σύκα, σήμερα ο Ανθεμόκριτος απολαμβάνει και πάλι μια κούπα με
φρέσκο γάλα, μέλι και παχύ στραγγισμένο τυρί, που έστειλε πρόσφατα ο αδελφός του Χαιρίας από το κτήμα. Στο μεταξύ, η Νικαρέτη έχει
ετοιμάσει τον Δημόδωρο, που καταπίνει βιαστικά το πρωινό του, ενώ
η δούλα τακτοποιεί ένα μικρό μπόγο με τα μαξιλάρια που θα πάρουν
στο θέατρο (σήμερα ειδικά τα ξύλινα εδώλια θα είναι υγρά από τη χτεσινοβραδινή βροχή) και σε δυο σακούλια λίγα τρόφιμα: ψωμί, τυρί και
ξερά σύκα και, μόνο για τον Ανθεμόκριτο, ένα μικρό φλασκί με κρασί.
Στο μεταξύ, έξω από το πρόθυρο έχει ήδη συγκεντρωθεί η θορυβώδης
οικογένεια του Κόροιβου, ο οποίος φωνάζει να βιαστούν, γιατί σήμερα
θα υπάρχει μεγάλος συνωστισμός. Με επικεφαλής το γερο-Σμίκυθο,
που κρατά στο ένα χέρι τον Δημόδωρο και στο άλλο τα σακούλια με τις
προμήθειες, η μικρή ομάδα ξεκινά. Έχει αρχίσει να ξημερώνει.

Τα προκαταρκτικά
Όταν έχουν αφήσει πίσω τους το λόφο των Νυμφών και αρχίζουν
να κατηφορίζουν προς το τέμενος του Διονύσου Ελευθερέως, ο δρόμος είναι ήδη γεμάτος από μικρές και μεγάλες ομάδες ντόπιων και ξένων, που προχωρούν βιαστικά. Ευτυχώς που ξεκίνησαν αρκετά νωρίς,
επειδή ο Ανθεμόκριτος πρέπει να προμηθευτεί, για την είσοδο της Νικαρέτης, το μολύβδινο σύμβολο με το κεφάλι της Αθηνάς στη μια όψη
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θεάτρου Διονύσου (Μ. Κορρές).

και στην άλλη το γράμμα της κερκίδας που έχει οριστεί για την Κεκροπίδα φυλή. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να περιμένει, άγνωστο για
πόσο, έξω από ένα από τα παραπήγματα που έχουν στήσει κοντά στη
σκηνοθήκη οι συμβεβλημένοι με την πόλη θεατρώνες, για να εισπράξουν τα διώβολα τα τελευταίας ημέρας –πάντα υπάρχουν καθυστερημένοι και αναποφάσιστοι. Όταν φτάνουν στο τέμενος, ένα ετερόκλητο
πλήθος βρίσκεται ήδη εκεί: άλλοι σκορπισμένοι στους βωμούς και στα
μικρά ιερά, άλλοι, κυρίως ξένοι, συνωστισμένοι έξω από τον ναό του
Διονύσου Ελευθερέως, όπου δύο νεαροί νεωκόροι προσπαθούν να διατηρήσουν κάποια τάξη σ’ εκείνους που επιμένουν, έστω και την τελευταία στιγμή, να ρίξουν μια ματιά στον περίφημο ανδριάντα του θεού,
που είχε φιλοτεχνήσει ο Αλκαμένης. Ο Ανθεμόκριτος αναθέτει στον
Σμίκυνθο τη φροντίδα του Δημόδωρου, ενώ η Νικαρέτη με τη Μητρίχη βρίσκουν ευκαιρία να παραδώσουν κάτι μικρά ασημένια αναθήμα-
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τα στον ιερέα που επιμελείται τον μεγάλο βωμό κοντά στην είσοδο του
τεμένους και να αγοράσουν για τους άντρες τους φρέσκα εορταστικά
στεφάνια από την ανθοπώλιδα λίγο πιο πάνω. Ο Ανθεμόκριτος μαζί με
τον Κόροιβο, που σκώπτει το φίλο του για την απρονοησία του, κατευθύνεται προς τα παραπήγματα της σκηνοθήκης, όπου ευτυχώς, η κατάσταση δεν είναι απελπιστική, τουλάχιστο στο παράπηγμα για τους πολίτες που δεν κάνουν χρήση του θεωρικού. Αντίθετα, στο τμήμα των
ξένων, που καταφθάνουν καθημερινά από όλα τα μέρη της Ελλάδας
και μένουν ικανοποιημένοι έστω και μια παράσταση να παρακολουθήσουν, επικρατεί φοβερός συνωστισμός από ένα πλήθος που εκπέμπει
μέχρι και ανελλήνιστους ήχους.
Έχοντας εξασφαλίσει, σχετικά σύντομα, το σύμβολο, συναντούν και
τους υπόλοιπους στην άκρη της δυτικής παρόδου, όπως είχαν συμφωνήσει, και ετοιμάζονται να εισέλθουν στο θέατρο, όπου τουλάχιστον
οι μισές θέσεις των κερκίδων είναι γεμάτες, παρά το γεγονός ότι είναι
ακόμα πολύ νωρίς. Φέτος, όμως, ο αριθμός και των αγροτών και των
ξένων είναι πράγματι εντυπωσιακός, εξαιτίας της ηρεμίας που επικρατεί σε όλη την Αττική μετά τη σύναψη της ειρήνης του Νικία, παρόλο
που εξακολουθεί να την υπονομεύει ένας ακήρυχτος πόλεμος, καθώς
οι δύο ηγεμονίδες πόλεις συχνά ενέχονται σε συρράξεις που προκαλούνται από τη διπλωματία της καθεμιάς στη σφαίρα επιρροής της αντιπάλου, όπως λ.χ. αυτήν την εποχή στην Πελοπόννησο οι αλλοπρόσαλλες δραστηριότητες αυτού του χαρισματικού, αλλά επικίνδυνου, ηγέτη
των ριζοσπαστικών δημοκρατικών, του Αλκμεωνίδη Αλκιβιάδη. Άλλωστε και το ίδιο το άστυ έχει αποσυμφορηθεί αισθητά μετά την επιστροφή στην ύπαιθρο των περισσότερων αγροτών, οι οποίοι, σύμφωνα με το πολεμικό σχέδιο του Περικλή, είχαν αναγκαστεί να μετατραπούν σε αστούς, εγκαταλείποντας τις περιουσίες τους στο έλεος των
επιδρομέων του Αρχίδαμου. Η πόλη τώρα έχει καθαριστεί και γενικά
ανανεωθεί από την απαράδεχτη ρύπανση και τα αναρίθμητα παραπήγματα που είχαν στηθεί σε κάθε γωνιά της, και, προπάντων, διαθέτει πια
τα πανδοχεία της, όχι για να στεγάσει τους πρόσφυγες, αλλά για να καταλύουν οι ξένοι. Έχει μάλιστα προγραμματιστεί και μια σειρά οικοδομικών έργων, για να βελτιωθεί η κατάσταση κυρίως των δημοσίων κτιρίων, τα οποία είχαν κακοποιηθεί από τη γενική υποβάθμιση των οικιστικών συνθηκών.
Από αυτό το πρόγραμμα έχει σημαντικά ωφεληθεί και το θέατρο,
όπως φαίνεται από το καινούριο σκηνικό οικοδόμημα, που ανεγέρθηκε πέρυσι από πολύ πιο ανθεκτικό ξύλο, και από τις επισκευασμένες ξύλινες κερκίδες, οι οποίες, αυτή τη στιγμή, είναι γεμάτες κίνηση,
εκτός βέβαια από την κεντρική, πίσω ακριβώς από την καθέδρα του ιε-

58|

ρέα του Διονύσου, δίπλα στο μικρό βάθρο όπου έχει στηθεί το ξόανο του θεού μετά την «από εσχάρας εισαγωγή». Εκεί ο χώρος παραμένει ακόμα κενός, επειδή οι θέσεις είναι κρατημένες γι΄ αυτούς που
τιμά φέτος η πολιτεία: τους άρχοντες και υψηλούς αξιωματούχους της
χρονιάς, τους εκπροσώπους των συμμαχικών πόλεων (οι οποίοι μόλις
πριν τρεις μέρες είχαν παρελάσει στο θέατρο επιδεικνύοντας τα μικρά
θησαυροφυλάκια με τις ετήσιες εισφορές), τα παιδιά των ηρωικών νεκρών της τελευταίας μάχης, τους βουλευτές και ποικίλους άλλους επίσημους θεωρούς. Δέκα θέσεις στην ίδια κερκίδα, σχετικά απομονωμένες, για ευνόητους λόγους, από το υπόλοιπο κοινό, είναι φυλαγμένες
για τους δέκα κριτές, οι οποίοι κληρώθηκαν λίγο πριν από την έναρξη
των παραστάσεων της πρώτης ημέρας από τους εκατό που είχαν οριστεί, δέκα από κάθε φυλή.
Ο Ανθεμόκριτος με τον Κόροιβο και το μικρό Δημόδωρο βρίσκουν
αρκετά καλές θέσεις, περίπου στο μισό ύψος της κερκίδας τους, ο Κλεόφαντος, ο δεκαοχτάχρονος γιος του Κόροιβου κατευθύνεται προς το
ειδικό τμήμα της κερκίδας τους, το εφηβικό, ενώ οι γυναίκες ανηφορίζουν πολύ ψηλότερα, πάνω από το διάζωμα, εκεί όπου οι κερκίδες διχοτομούνται, προς τα αριστερά. Εντελώς στις ακραίες πάνω κερκίδες,
δίπλα στους μετοίκους, θα βρει θέση ο γερο-Σμίκυθος μαζί με τους άλλους, πολύ λίγους άλλωστε, οικέτες δούλους, κυρίως των οικογενειών
που κατοικούν στο άστυ. Παρά τον συνωστισμό που εντείνεται καθώς
περνά η ώρα, ο Ανθεμόκριτος παρατηρεί ότι σήμερα επικρατεί σχετικά
μεγαλύτερη τάξη από τις άλλες μέρες, ίσως επειδή, εκτός από τους ραβδούχους, είναι παρόντες ήδη σχεδόν όλοι οι επιμελητές, για να επιβλέπουν την τακτοποίηση των θεατών, προφανώς έπειτα από τα θλιβερά επεισόδια που δημιουργήθηκαν χτες, σε ένα σύντομο διάλειμμα,
για τη διεκδίκηση μιας θέσης, όταν η μικρή διένεξη σύντομα κατέληξε
σε ακατονόμαστα έκτροπα, που οπωσδήποτε θα αποτελέσουν θέμα συζήτησης μεθαύριο, στην ειδική εκκλησία που θα συγκληθεί, όπως κάθε
χρόνο, για να ελεγχθεί ο επώνυμος άρχων, για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της εορτής, και να εξεταστούν διάφορες περιπτώσεις προβολών, που αφορούν πολίτες με ανοίκεια συμπεριφορά.
Ο μικρός Δημόδωρος βλέπει, και το ανακοινώνει στον πατέρα του,
ότι οι δύο ακραίες κερκίδες, που φυλάγονται για τους ξένους, είναι ήδη
ασφυκτικά γεμάτες. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή η προσέλευση του κοινού έχει προσλάβει καλπάζοντα ρυθμό, τόσο που μόλις προλαβαίνει
ο Ανθεμόκριτος να επισημαίνει και, όπου χρειάζεται, να σχολιάζει για
τον μικρό Δημόδωρο διάφορες ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της
αθηναϊκής κοινωνίας. Φυσικά, δεν χρειάστηκε καθόλου πριν από λίγο
να συστήσει έναν σιληνόμορφο κακοντυμένο μεσήλικα, που ανεβαίνει
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ζωηρά τις βαθμίδες της παραπλεύρως κερκίδας –είναι ο Σωκράτης, ο
οποίος δεν χάνει ούτε μία παράσταση με έργο του Ευριπίδη. Λίγο αμέσως μετά, όμως, δείχνει στο γιο του τον περίφημο σοφιστή Πρόδικο,
τον μεγάλο γλωσσοδιδάσκαλο, ο οποίος βρίσκεται πάλι στην Αθήνα
με κάποια αποστολή από την πατρίδα του την Κέω και, όπως συνήθως,
σκοπεύει να παρατείνει τη διαμονή του, για να επιδείξει την τέχνη του
και να αποπλεύσει πλουσιότερος από ό,τι ήρθε. Ο Ανθεμόκριτος όμως
δεν μπορεί να συγκρατήσει ένα πικρόχολο σχόλιό του προς τον Κόροιβο, μόλις εμφανίζεται από τη δεξιά πάροδο ο άξεστος Υπέρβολος, χειρονομώντας αδέξια προς κάποιον, ο οποίος προφανώς δεν καταλαβαίνει τα βαρβαρικά ελληνικά του. Πράγματι, είναι συντριπτική η σύγκριση με τον μεγαλοπρεπέστατο Νικία, ο οποίος έρχεται τώρα, πολυτελέστατα ντυμένος, περπατώντας κάπως αβέβαια και ασθενικά (έχει προβλήματα με τα νεφρά του), για να καταλάβει μια από τις πρώτες θέσεις
της κερκίδας του όπου τον περιμένουν και τον επευφημούν κάποιοι

Αναπαράσταση από αττικό
μελανόμορφο αγγείο
με θεατές καθισμένους
σε βαθμιδωτή εξέδρα.
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οπαδοί του. Ο Κόροιβος πάλι είναι έτοιμος να αρχίσει τα κακοήθη υπονοούμενά του (αλλά ο Ανθεμόκριτος με έναν έντονο νυγμό στο μπράτσο, τον αναχαιτίζει δείχνοντας με τα μάτια του το παιδί) μόλις εμφανίζεται, πανέμορφος και αβροκίνητος σαν Λυδός χορευτής, ο Αγάθων, ο
οποίος, όπως διαδίδεται τελευταία, μαθητεύει κοντά τον Ευριπίδη και
πρόκειται σύντομα να δοκιμάσει την τύχη του στα Λήναια.
Αλλά η εντυπωσιακότερη από όλες είναι η είσοδος του Αλκιβιάδη,
ο οποίος κυριολεκτικά εισορμά από την αριστερή πάροδο, περιστοιχισμένος από ένα πλήθος εξεζητημένα ντυμένων νεαρών, σίγουρα συντρόφων σε κάποια από τις πάμπολλες μυστικές εταιρείες, για τις οποίες θρυλούνται τον τελευταίο καιρό ποικίλα όσα ακατονόμαστα. Οι ομάδες αυτές έχουν γίνει πραγματική μάστιγα στην Αθήνα, από τότε που
αριθμός τους έχει αυξηθεί ανησυχητικά, αφού η μύηση των πολιτών
σ΄ αυτές δεν προϋποθέτει, όπως παλαιότερα, αριστοκρατικά ερείσματα
ή έστω κάποιες οικονομικές δυνατότητες, αλλά έχει ανοίξει σε όσους
έχουν ελεύθερο χρόνο και είναι πρόθυμοι να βυσσοδομήσουν. Ένα διάχυτο μουρμουρητό που συνοδεύει την παρέλαση αυτών των αγυρτών
διακόπτεται μόνο από το παρατεταμένο χειροκρότημα μιας μεγάλης
ομάδας κακοντυμένων Αθηναίων της κατώτερης κοινωνικής τάξης,
από αυτούς που εκμεταλλεύονται την απουσία των φρόνιμων αγροτών
από την εκκλησία και δίνουν απροσδόκητες πλειοψηφίες στον αριστοκράτη αρχηγό τους. Ο Ανθεμόκριτος σκέφτεται με μελαγχολία τη σύγχυση που επικρατεί αυτόν τον καιρό στον πολιτικό στίβο της Αθήνας με
τα καινοφανή ήθη των ριζοσπαστικών πολιτικών, οι οποίοι κατορθώνουν να καλύπτουν τις αντιφάσεις και τα ψεύδη τους με εύγλωττα επιχειρήματα δανεισμένα από τους σοφιστές. Γι΄ αυτό ο συμπαθής οπαδός του Νικία προβληματιζόταν τόσο πολύ με την επίσκεψη της Νικαρέτης, αλλά ακόμα και του Δημόδωρου, στο θέατρο: τα τελευταία χρόνια, αυτή η καινούρια ανατρεπτική ηθική, όπως έχει επηρεάσει την πολιτική συμπεριφορά, παρόμοια εκφράζεται και από τα πρόσωπα του
μύθου στις τραγωδίες, ας πούμε, του Ευριπίδη, ο οποίος, τη μια στιγμή
συναρπάζει με μια συγκινητική αναγνώρισή του, ενώ την επόμενη εμφανίζει την ηρωίδα του να επιχειρηματολογεί σαν τον Αντιφώντα. Και
έτσι συχνά στο τέλος αφήνει το θεατή του γοητευμένο αλλά και προβληματισμένο μαζί, ιδιαίτερα όταν πρόκειται με την ψήφο του να δείξει
ποια είναι η στάση του απέναντι στις διδαχές του ποιητή.
Όταν το θέατρο έχει πια πληρωθεί και οι τελευταίοι αργοπορημένοι
θεατές αναρριχώνται με σπουδή προς τις θέσεις που έχουν απομείνει,
οι επιμελητές διηρημένοι σε δύο ομάδες, παρατάσσονται στις δύο παρόδους, ενώ ο ήχος της σάλπιγγας αναγγέλλει την έναρξη των αγώνων: ακολουθεί η είσοδος των επισήμων. Σήμερα δεν είναι απαραί-
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τητη η αναγγελία ατόμων και ομάδων, επειδή αυτό έγινε την πρώτη
μέρα. Τελευταία και επιβλητικότερη πραγματοποιείται η είσοδος του ιερέα του Διονύσου Ελευθερέως, ο οποίος συνοδεύεται από τον άρχοντα
Α. και μια μικρή ομάδα νέων διακόνων, επιφορτισμένων με τα προκαταρκτικά της μικρής τελετουργίας. Σήμερα δεν πρόκειται να σφαγεί το
καθιερωμένο χοιρίδιο, όπως την πρώτη μέρα των αγώνων. Θα καθαγιασθεί μόνο με τον πέλανο η θυμέλη και θα προσφερθεί σπονδή στο ξόανο του θεού. Με μια κίνηση του ιερέα το πλήθος σηκώνεται ορθό. Κατόπιν στέφεται ο βωμός και καθαίρεται η εσχάρα του. Ο ιερέας, κατά
τη διάρκεια της σπονδής, αναπέμπει δέηση προς τον παρόντα θεό να
ευοδώσει τη διεξαγωγή των αγώνων. Το πλήθος επαναλαμβάνει τον
ακροτελεύτιο στίχο της δέησης. Τέλος, η τελετουργική ομάδα αποχωρεί από τη δεξιά πάροδο, ο ιερέας παίρνει τη θέση του στην πρωτοκαθεδρία και, αμέσως μετά ο κήρυκας, ορθός δίπλα στη θυμέλη, αναγγέλλει το πρόγραμμα της ημέρας: μία τραγωδία του Ευριπίδη, μία του
Ιοφώντα και μία του Φιλοκλή, ένα σατυρικό δράμα του τελευταίου, και
το απόγευμα, μετά το μεγάλο διάλειμμα, μία κωμωδία του Πλάτωνα. Ο
ήλιος έχει ανέβει ήδη ψηλά από την κορυφογραμμή του Υμηττού. Αν
δεν βρέξει, όπως απειλούν τα σύννεφα που κυνηγιούνται στον πρωινό
ουρανό, η μέρα θα είναι ζεστή και φωτεινή.

Η παράσταση
Το μουρμουρητό του κοινού καταλαγιάζει, καθώς βαδίζει αργά προς
τη θυμέλη, και παίρνει τη θέση του στο χαμηλό βάθρο, ο πρώτος αυλητής, σημείο ότι το δράμα δεν θα έχει κανονική πάροδο. Ο Ανθεμόκριτος δεν προλαβαίνει να εξηγήσει στον απορημένο Δημόδωρο γιατί
η πρόσοψη της σκηνής δεν είναι διαμορφωμένη έτσι όπως θα περίμενε κανείς για έναν μύθο που πάντα συνδεόταν με ένα ανάκτορο, αλλά
έχει χάσει κάτι από τον μνημειακό της χαρακτήρα: με τα δύο πλαϊνά
ανοίγματα καλυμμένα από ζωγραφικούς πίνακες, που εικονίζουν δέντρα και βράχους, η σκηνή δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται να αρχίσει παράσταση σατυρικού δράματος –είναι φανερό ότι ο Ευριπίδης
ετοιμάζει πάλι κάποια από τις εκπλήξεις του. Όχι βέβαια στην αρχή της
παράστασης, αφού εδώ επαναλαμβάνεται με ακρίβεια το σχήμα που
είχε δει ο Ανθεμόκριτος όχι μόνο τις δύο προηγούμενες ημέρες αλλά
σε όσες παραστάσεις του ποιητή θυμόταν: ένα πρόσωπο εμφανίζεται
από την κεντρική πύλη και εκφωνεί αργά και καθαρά τον πρόλογό του,
απαλλάσσοντας έτσι και τον Ανθεμόκριτο από την υποχρέωση να μεταδώσει στο γιο του ό,τι ο ίδιος είχε πληροφορηθεί παρακολουθώντας
τον Προάγωνα. Το κοινό δεν φαίνεται να ξενίζεται ούτε από την ιδιότητα του προλογίζοντος (συχνά στο Ευριπίδη αυτός ο ρόλος αναλαμβά-

Προεδρία ρωμαϊκής περιόδου
στο θέατρο του Διονύσου.
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νεται από τροφούς ή παιδαγωγούς) ούτε από τα καθέκαστα του μύθου
ως το σημείο όπου αναφέρεται η σχέση του προσώπου με τους ήρωες του έργου, ανατρέποντας ό,τι τους ήταν γνωστό από την παράδοση, οπότε ένα μουρμουρητό, όχι ακριβώς δυσφορίας αλλά πάντως όχι
και ενθουσιασμού, αρχίζει να κυκλοφορεί σε όλο το κοίλο, για να καταλήξει σε μια ανακουφιστική επιδοκιμασία στο άκουσμα μιας σοφότατης γνώμης για το κριτήριο της γνησιότητας στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Αν η ώρα ήταν πιο προχωρημένη και η ατμόσφαιρα πιο δεκτική, ο Ανθεμόκριτος θα περίμενε την πρώτη επευφημία από τον Σωκράτη και τη συντροφιά του. Ήδη όμως, καθώς παρακολουθεί τις πρώτες σκηνές μετά τον πρόλογο, στις οποίες εικονίζονται τα πρόσωπα σε
ανοίκειες σχέσεις και καταστάσεις, αρχίζει να αμφιβάλλει για την ορθότητα της απόφασής του να φέρει μαζί του τον Δημόδωρο υποβάλλοντάς τον στη δοκιμασία να ελέγχει και να τροποποιεί μέσα του μύθους
που μόλις πρόσφατα είχε ολοκληρώσει στο σχολείο –και είναι βέβαιος
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ότι δεν είχε προχωρήσει ως αυτό το βαθμό ούτε και η μόνιμη διδασκαλία του σοφότατου Σμίκυθου.
Φαίνεται, όμως, ότι οι απορίες του μικρού δεν συγκεντρώνονται
τόσο στις αποκλίσεις του μύθου όσο στην πενιχρότητα της σκευής των
υποκριτών, επειδή η ερώτηση που απευθύνει στον πατέρα του είναι
γιατί ο ποιητής δεν τους έχει ντύσει με τον τρόπο που θυμόταν και ο
ίδιος από τις άλλες παραστάσεις, τις πρώτες που είχε παρακολουθήσει. Ο Ανθεμόκριτος θα ήταν πρόθυμος να του εξηγήσει, αλλά αυτή
τη στιγμή, μετά την είσοδο ενός νέου προσώπου και, κυρίως, κατά τη
διάρκεια του θρήνου, που εκτελεί με ύψιστη δεξιοτεχνία ο γονυπετής
πρωταγωνιστής, στον μαλακό μιξολύδιο τρόπο, προσπαθεί να προσδιορίσει ένα σκίρτημα μνήμης που του προκαλούν τα δρώμενα: έχει την
αμυδρή αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι οικείο. Η προσπάθειά του να
θυμηθεί διακόπτεται από την μάλλον καθυστερημένη είσοδο του χορού και τον εξαιρετικά μελωδικό κομμό, όπου η αντιστροφική εναλλαγή της μονωδίας με τη χορωδία, συνδυασμένη με την ελαφρότητα
της όρχησης των δεκαπέντε χορευτών, οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά
περισφίξει σε κλοιό τον πρωταγωνιστή, αποκαθιστούν στην ψυχή του
την ηρεμία, όχι όμως επί πολύ, επειδή στην αμέσως επόμενη σκηνή
και ιδίως στην κορύφωση μιας στιχομυθίας, διαλευκαίνονται ξαφνικά
όλοι οι συνειρμοί που –είναι ολοφάνερο- σκόπιμα υποδαυλίζει ο Ευριπίδης παραπέμποντας σε έργα του Αισχύλου που είχαν παρασταθεί
εδώ και λίγα χρόνια. Η ταύτιση αυτή περνά βαθμιαία, κατά την επιδίωξη του ποιητή, σε ένα μεγάλο μέρος του κοινού, που αρχίζει σιγά σιγά
να αντιδρά όχι ακριβώς αρνητικά (επειδή η επιτυχία του συσχετισμού
δίνει στο καθένα κάποια δόση ηδονής) αλλά πάντως επικριτικά, ιδίως
όταν, λίγο αργότερα, οι αναφορές προσλαμβάνουν χαρακτήρα σαφέστατα ελεγκτικό. Βαθμιαία όμως ο Ανθεμόκριτος καθηλώνεται, μαζί με
το υπόλοιπο κοινό, στο επόμενο επεισόδιο με την εκτενέστατη αγγελική ρήση, που εικονίζει τα γεγονότα στη φαντασία του σαφέστερα από
ό,τι τα σκηνικά δρώμενα (θυμάται με ηδονή την απαγγελία των ομηρικών επών από ένα δεξιοτέχνη ραψωδό στα τελευταία Παναθήναια),
και προπάντων με τον επακόλουθο αγώνα λόγων, ο οποίος προκαλεί
τέτοια ένταση προσοχής, σαν να πρόκειται για ακρόαση σοβαρής υπόθεσης στην Ηλιαία.
Η κατάληξη του μύθου δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που
αναμενόταν, εκτός από κάποιες μικρές αλλαγές, που θα τροποποιηθούν οπωσδήποτε με την εμφάνιση του συνηθισμένου θεού. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο αυλός, με μια βαθμιαία αλλαγή ρυθμού, μεταβαίνει από το θρήνο στους αναπαίστους, που συνοδεύουν μια δραστική κίνηση έξωθεν: ήδη πίσω από το σκηνικό οικοδόμημα ανυψώνεται

64|

Λευκανική υδρία. Το άρμα του
Ήλιου από την τελική σκηνή της
«Μήδειας» του Ευριπίδη.

αργά και κάπως αβέβαια η μηχανή, διαγράφοντας μια καμπύλη πάνω
από τη στέγη, για να δείξει την ουράνια πορεία του θεού. Ο Ανθεμόκριτος αγνοεί τις αντιδράσεις του κοινού, που προκαλούνται μάλλον από
την αδεξιότητα του μηχανισμού παρά από τη δραματικότητα της θεοφάνειας, επειδή τον αποσπά το δέος που έχει αποτυπωθεί στο πρόσωπο
του γιού του: ο Δημόδωρος δεν έχει ξαναδεί εμφάνιση θεών στο θέατρο. Πριν καλά καλά απαγγείλει την καταληκτική γνώμη του ο χορός,
ο οποίος αμέσως μετά αποχωρεί, με επικεφαλής τον αυλητή, από τη
δυτική πάροδο, ακούγονται τα πρώτα επιδοκιμαστικά χειροκροτήματα, κυρίως από τις θέσεις των σοφιστών, για να μεταδοθούν βαθμιαία,
κάπως διστακτικά στην αρχή, σε λίγο παρατεταμένα αλλά όχι ενθουσιαστικά, σε όλο το κοίλο, που γεμίζει σε λίγο από εκκωφαντική οχλοβοή, σημείο ότι άρχισαν ήδη τα σχόλια. Ανάμεσα σ΄ αυτές τις αντιδράσεις ο Ανθεμόκριτος μόλις προλαβαίνει να εντοπίσει την πιο εντυπωσιακή: τον Αγάθωνα να σηκώνεται επιδεικτικά από τη θέση του, να διασχίζει εγκάρσια την κερκίδα του, να φτάνει στη θέση όπου κάθεται ο
Ευριπίδης, μαζί με το χορηγό του και τους άλλους ποιητές, και να τον
ασπάζεται στο μέτωπο. Ο ποιητής ανταποδίδει αμήχανος τον ασπασμό.
Στο μικρό διάλειμμα που μεσολαβεί ως το επόμενο δράμα, το κοινό μετακινείται ελαφρά, για να ζεσταθεί και να ξεμουδιάσει, ενώ μια
μικρή ομάδα υπηρετών της σκηνής ετοιμάζουν την όψη του επόμενου
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δράματος: αφαιρούν τους πίνακες από τα δύο παράπλευρα ανοίγματα και προσθέτουν δύο βωμούς εκατέρωθεν της κεντρικής πύλης, σημείο ότι ο μύθος του Ιοφώντα θα εξελιχθεί σε ανάκτορο ή ναό. Ο Ανθεμόκριτος δίνει στον Δημόδωρο δύο τρία ξερά σύκα και είναι έτοιμος να αντικρούσει τα ενθουσιαστικά σχόλια του Κόροιβου, αντιτείνοντας το συμπέρασμα από τη δυσφορία που τελικά κατακάθισε μέσα του
μετά από αυτή την υποβάθμιση της τραγωδίας, η οποία αποβάλλει διαρκώς το ήθος και το μεγαλείο της κατεβαίνοντας σε ένα επίπεδο οικειότητας, χωρίς περιθώριο πια για να ασκήσει το διδακτικό κύρος της.
Στους δύσκολους καιρούς που διέρχονται, πιστεύει ο Ανθεμόκριτος, το
δράμα οφείλει να επαναφέρει τις διδαχές που θεμελίωσαν την αθηναϊκή δημοκρατία και όχι να εκφράζεται με τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι νέοι ρήτορες, για να παραπλανούν τους πολίτες στην εκκλησία.
Και βρίσκει έναν πολύ πρόσφορο παραλληλισμό, για να εικονίσει την
άποψή του: παρομοιάζει την καμπύλη της παρακμής με τη μετάβαση
από τον Περικλή στον Υπέρβολο. Η δηκτική αυτή παρομοίωση προκαλεί την άμεση αντίδραση του Κόροιβου, και θα επακολουθούσε μια

Απουλικός κρατήρας.
Συνάντηση Ορέστη και
Ιφιγένειας, από την
«Ιφιγένεια εν Ταύροις»
του Ευριπίδη.
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Αττικός κρατήρας με παράσταση
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από τις συνήθεις διενέξεις τους, αν ο ήχος της σάλπιγγας δεν ανήγγελλε την έναρξη της τραγωδίας του Ιοφώντα, ο οποίος για μια στιγμή συγκεντρώνει την προσοχή του κοινού, καθώς αναζητά, στην παραπλεύρως κερκίδα, τον πατέρα του τον Σοφοκλή, σαν για να αποσπάσει ένα
ενθαρρυντικό νεύμα. Αλλά η σοφή κεφαλή του μεγάλου ποιητή είναι
ήδη προσηλωμένη στη θυμέλη.
Οι διαφορές από την παράσταση του Ευριπίδη σηματοδοτούνται
από την έναρξη ακόμα, με την είσοδο δύο υποκριτών από την αριστερή πάροδο: είναι προφανές ότι και σ΄ αυτό το δράμα ο Ιοφών ακολουθεί την τεχνική του πατέρα του. Ο Ανθεμόκριτος απλώνει το χέρι και
φέρνει κοντύτερά του τον Δημόδωρο, σαν για να τον ζεστάνει λίγο και
ταυτόχρονα να τον βεβαιώσει ότι τώρα τα πράγματα βρίσκονται σε ορθότερο δρόμο, ενώ την προσοχή του αποσπά εξολοκλήρου ο λαμπροντυμένος χορός των γερόντων, που εισέρχεται, κατά ζυγά, από τη δυτική πάροδο, με τους αριστεροστάτες του πλησιέστερου προς τους θεατές ζυγού ευθυτενείς και αγέρωχους και τον κορυφαίο, πρωτοστάτη του
κεντρικού ζυγού, ενδυματολογικά διαφοροποιημένον από τους υπολοίπους, να ακολουθεί, σε μικρήν απόσταση, τον αυλητή. Για άλλη μια
φορά συνειδητοποιεί ο Ανθεμόκριτος πόσο προτιμά τις αργές παρόδους, με το αναπαιστικό προοίμιο που οδηγεί επιβλητικά το χορό στην
ορχήστρα και κατόπι τον συνοδεύει στον τετράγωνο σχηματισμό γύρω
από τη θυμέλη, προετοιμάζοντας έτσι την εκφραστική όρχηση στο καθαυτό λυρικό μέρος. Σκύβει και ψιθυριστά συγκεντρώνει την προσοχή του Δημόδωρου στην υποδειγματική εκφραστικότητα των χορευτών, οι οποίοι στη στροφή υποβάλλουν την αίσθηση μιας σειράς εικόνων σχεδόν μόνο με χειρονομίες, ενώ στην αντιστροφή, μολονότι συ-
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νοδεύονται από την ίδια μελωδία και τους ίδιους ρυθμούς, ξεσπούν σε
βίαια σχήματα. Κάπως ήπια διατυπωμένη εκφράζει και στον Κόροιβο
την παρατήρησή του για την τύχη του Ιοφώντα, ή την ικανότητά του,
να εξασφαλίζει σχεδόν μόνιμα τους πλουσιότερους και πιο γενναιόδωρους χορηγούς, για να αποσπάσει το αναμενόμενο χλευαστικό σχόλιο ότι η μεγαλύτερη τύχη του Ιοφώντα κάθεται εκεί –και το βλέμμα
του Κόροιβου κατευθύνεται προς το μέρος του Σοφοκλή, συνοψίζοντας
έτσι όλες τις κακοήθειες που κυκλοφορούν κάθε φορά που συμμετέχει
στους δραματικούς αγώνες ο Ιοφών και κυρίως όταν αποσπά πρώτη ή
δεύτερη νίκη. Οι ακραίες επικρίσεις που κάποτε απηχεί στις κωμωδίες του ο Αριστοφάνης, δεν περιορίζουν τις υποθέσεις τους στην πιθανή βοήθεια που είναι φυσικό να δέχεται από τον πατέρα του ο ποιητής,
αλλά βεβαιώνουν ότι πρόκειται για ολοκληρωτική προσφορά, σε σημείο ώστε όταν, πριν λίγα χρόνια, συνέπεσε να συμμετέχουν στον ίδιο
αγώνα και οι δύο, αποσπώντας μάλιστα τις δύο πρώτες νίκες, να κυκλοφορήσει η παροιμιακή έκφραση: ο Σοφοκλής διαγωνίστηκε εναντίον του Σοφοκλή.
Με τη σεμνή όρχηση του χορού και, αμέσως μετά, τη μεγαλοπρεπή
είσοδο του πρωταγωνιστή (εδώ όμως ο αμερόληπτος κλήρος δεν ευνόησε ιδιαίτερα τον Ιοφώντα), περιστοιχισμένου από μια ομάδα εξίσου λαμπροντυμένων δορυφόρων, ο Ανθεμόκριτος έχει την αίσθηση
ότι η γιορτή έχει επανεύρει το ήθος της, και γι΄ αυτό είναι πρόθυμος
να δώσει έκφραση στην αυθορμησία του και να συμμετάσχει στην παΠαράσταση χορού
από μελανόμορφο
αμφορέα.
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ρατεταμένη επικρότηση και στα αλλεπάλληλα «αύθις, αύθις» μιας από
τις πάνω κερκίδες, τη στιγμή που ένα σεβάσμιο πρόσωπο, σε μια σκηνή
σύγκρουσης, θυμίζει στον ηγεμόνα του τα όρια της ανθρώπινης εξουσίας, που δεν επιτρέπεται να εμπιστεύεται τα σαθρά ερείσματα της παραπλανητικής γλώσσας. Η γνώμη αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος, όχι μόνο επειδή θα επαληθευτεί στο τέλος με την καταστροφή του ήρωα, που αυτή τη
στιγμή επενδύει τη δύναμή του με δεινή ρητορεία, αλλά και επειδή παραπέμπει το κοινό στην αλαζονική λογολαγνεία με την οποία τελευταία
έχουν πλημμυρίσει οι σύνοδοι της εκκλησίας και της βουλής. Είναι αλήθεια, παραδέχεται μέσα του ο Ανθεμόκριτος, λείπει από την παράσταση
εκείνη η ένταση που προκαλούν οι απρόβλεπτες τροπές των δραμάτων
του Ευριπίδη, και ομολογεί ότι τα επόμενα χορικά έχουν μια περίεργη
στατικότητα (θα έλεγε κανείς ότι οι χορευτές εμποδίζονται από το βάρος
της σκευής), αλλά με αυτό το θέαμα αισθάνεται περισσότερο ασφαλής.
Αυτός, ας πούμε, ο ύμνος που εκτελεί στο τελευταίο του στάσιμο ο χορός για τη δίκαιη εποπτεία του Δία, καθώς επαληθεύει αντίστοιχες θρησκευτικές μνήμες και τελετουργικές συμμετοχές, δίνει την εντύπωση ότι
δεν θέτει υπό δοκιμασία ούτε τη δεκτικότητα του Δημόδωρου, ο οποίος
παρακολουθεί με το πρόσωπο ήρεμο, σαν να πρόκειται για βίωση οικείας εμπειρίας.
Ο Ανθεμόκριτος περιφέρει γύρω του το βλέμμα, για να διαπιστώσει αν τη δική του βεβαιότητα συμμερίζεται και το υπόλοιπο κοινό, και
πράγματι παρατηρεί ότι γενικά επικρατεί απόλυτη ηρεμία, που εύκολα
θα μπορούσε να ερμηνευθεί από κάποιον κακοήθη σαν τον Κόροιβο ως
αδιαφορία –σύμπτωμα αδιάσειστο- ότι το δράμα που παίζεται αυτή τη
στιγμή δεν μπορεί να είναι του Σοφοκλή, ο οποίος ακινητοποιεί πάντα
το κοινό σε θρησκευτική προσήλωση τεταμένης προσδοκίας. Ούτε με τη
σύντομη διήγηση του αγγελιαφόρου, που έφερε την είδηση της καταστροφής, προκλήθηκε η ένταση που είχε επιτύχει το αντίστοιχο κομμάτι
του Ευριπίδη, ούτε με τον επακόλουθο θρήνο, παρά τη φωνητική δεξιοτεχνία του δευτεραγωνιστή, που ερμήνευε το κύριο γυναικείο πρόσωπο,
και την υπορχηματική ανταπόκριση του χορού. Η παράσταση επανακτά
το μεγαλείο της μόνο στην έξοδο, όταν σχηματίζεται μια μεγάλη πομπή,
για να συνοδεύσει την εκφορά του νεκρού ήρωα, ο οποίος μεταφέρεται
από την κεντρική πύλη προς το εσωτερικό της σκηνής, ενώ ο χορός, υπό
τη συνοδεία του αυλού, παρακαταλέγει τους τελευταίους αναπαίστους
κλείνοντας με ένα γνωμικό. Εντελώς συνειρμικά θυμάται ο Ανθεμόκριτος ότι σ΄ εκείνη την περιβόητη παράσταση του Ιππόλυτου ο Ιοφών είχε
αποσπάσει τη δεύτερη νίκη. Πολλοί από τους θεατές, καθώς χειροκροτούν(όχι όσο θερμά θα περίμενε και θα ήθελε ο Ανθεμόκριτος) κοιτούν
ανήσυχα τον ουρανό, όπου τα σύννεφα έχουν κρύψει ολότελα τον ήλιο:
η βροχή δεν είναι μόνο απειλή –έρχεται.
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Στο σύντομο διάλειμμα, οι δύο φίλοι μόλις προλαβαίνουν να πιούν
λίγο από το κρασί του Ανθεμόκριτου και να ελέγξουν τις γνώσεις του
Δημόδωρου για το μύθο της επόμενης τραγωδίας. Ο πατέρας του παραιτείται από την αρχική του απόφαση να προετοιμάσει το μικρό για
την πιθανή απογοήτευση που τον περίμενε, επειδή σκέφτηκε ότι το
ρόλο αυτό θα τον παίξει, ούτως ή άλλως, το κοινό, αν επαναλάβει και
σήμερα τις χθεσινές του αντιδράσεις –μόνο που σ΄ αυτή την περίπτωση
θα τις συμμεριζόταν απόλυτα και ο ίδιος, αν δεν τον εμπόδιζε η κοσμιότητά του. Γιατί ομολογουμένως ο Φιλοκλής δεν φαίνεται να έχει κληρονομήσει τίποτα από τον αδελφό της μητέρας του, τον μεγάλο Αισχύλο,
εκτός ίσως από την ηθική υποχρέωση να συνθέτει κάποτε (αλλά πολύ
σπάνια) τριλογίες. Και, βέβαια, την αίγλη του οικογενειακού ονόματος, που επηρεάζει ακόμα την κρίση του επώνυμου άρχοντα και, με την
κατάλληλη επένδυση της παράστασης από έναν γενναιόδωρο χορηγό,
του κοινού. Αν μάλιστα είχε την τύχη να εξασφαλίσει έναν από τους
αξιόλογους πρωταγωνιστές, τότε η νίκη δεν ήταν μακριά, όπως είχε γίνει πριν κάμποσα χρόνια (πάντως, μετά την κήρυξη του πολέμου, θυμάται ο Ανθεμόκριτος), όταν ο Φιλοκλής είχε νικήσει τον Σοφοκλή, ο
οποίος ήρθε δεύτερος με ένα θαυμάσιο δράμα για τον Οιδίποδα. Αυτή

Απουλικός κρατήρας
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τη φορά όμως ο Φιλοκλής είχε ατυχήσει σε όλα. Είχε ήδη γίνει γνωστό
ότι όλες οι σκευές και των τεσσάρων χορών του είχαν προέλθει από
τους ιματιομισθωτές, επειδή ο χορηγός του ισχυριζόταν ότι η οικονομική του κατάσταση δεν του επέτρεπε να παραγγελθούν καινούριες σε
κάποιον από τους σκευοποιούς. Οι πολίτες που συμμετείχαν στο χορό
συχνά μεμψιμοιρούσαν για τις συνθήκες της διδασκαλίας, επειδή ούτε
ο χώρος ήταν κατάλληλος ούτε το επίπεδο διατροφής ικανοποιητικό.
Επιπρόσθετα, ήταν και το θέμα του πρωταγωνιστή, γιατί και το μεγαλύτερο αριστούργημα θα ήταν καταδικασμένο, αν παραδινόταν στο έλεος
ενός από τους γιους του Καρκίνου, όπως αυτός ο πυγμαίος, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή απεγνωσμένα να διεκπεραιώσει το πανάθλιο μέλος που του είχε συνθέσει ο ποιητής.
Ωστόσο, ο Ανθεμόκριτος επιστρατεύει όλη την προσοχή του και παρακολουθεί, γιατί του αρέσει πολύ να βλέπει δραματοποιημένους τους
πολύ γνωστούς μύθους της παράδοσης, όπως ένα πολύ οικείο παραμύθι που το μεταδίνουν διαφορετικοί κάθε φορά αφηγητές, δημιουργώντας ο καθένας τη δική του παραλλαγή. Τον γοητεύει ιδιαίτερα η
προσδοκία του κάθε φορά, όταν προσπαθεί να μαντέψει τι καινούρια
πρόσωπα έχει επινοήσει ο ποιητής, ποιες σχέσεις κατασκευάζει μεταξύ
τους και με ποια σειρά παρουσιάζει τα γνωστά γεγονότα της ιστορίας,
και προπάντων τον ενθουσιάζει η δυνατότητα που του παρέχεται να κάνει συγκρίσεις, ιδίως όταν η προηγούμενη πραγμάτευση του μύθου εί-
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ναι πρόσφατη. Ας πούμε, αυτά τα δύο πρόσωπα που διαλέγονται αυτή
τη στιγμή στο δράμα του Φιλοκλή δεν είχαν συναντηθεί πουθενά στην
προηγούμενη τραγωδία με τον ίδιο μύθο που είχε δει προπέρυσι. Και
θα ήταν ενδιαφέρον να διαπιστώσει με ποιον τρόπο θα αντιδράσει η
ηρωίδα στην είδηση της καταστροφής και πως θα καταστρώσει το σχέδιο της εκδίκησής της, ή αν, πριν από αυτήν, θα υπάρξει ένας αγώνας
λόγων με το θύμα –ναι όλα αυτά, αρκεί να βοηθούσε ο ποιητής με το
λόγο του και να μην είχε γράψει πάλι αυτά τα δύσκαμπτα ιαμβεία, που
του είχαν εξασφαλίσει το παρονόμι « Χολή» στα έργα των κωμικών.
Ο Ανθεμόκριτος βεβαιώνεται άλλη μια φορά για την ορθότητα της
πρότασης που έχει συχνά διατυπωθεί και απορριφθεί στην εκκλησία,
ότι πρέπει να διατηρηθεί ελαστικός ο αριθμός των δραμάτων που παρουσιάζονται από νέους ποιητές και να καθιερωθεί η τακτική διδασκαλία παλαιών, όπως πριν λίγα χρόνια του Αισχύλου. Γιατί τώρα, σε μια
γιορτή σαν τα Διονύσια, όπου χιλιάδες ξένοι συρρέουν από όλη την
Ελλάδα, ακριβώς για να παρακολουθήσουν τους δραματικούς αγώνες, κυριολεκτικά διακυβεύεται το κύρος της Αθήνας με παραστάσεις
σαν κι αυτήν. Και δεν ευθύνεται γι΄ αυτό ο επώνυμος άρχων, επειδή,
με τον αριθμό των συμμετοχών εκ των προτέρων καθορισμένο, είναι
υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει τα προτεινόμενα δράματα συγκριτικά,
οπότε τελικά επιλέγει ανάμεσα στα κακά τα μη χείρονα. Και οπωσδήποτε είναι προτιμότερο να παρακολουθεί αυτή τη στιγμή το πλήθος των
ξένων τραγωδία του Φιλοκλή παρά κάποιο κατασκεύασμα του Μόρσιμου ή του Ξενοκλή ή, ακόμα χειρότερα, του μιξοβάρβαρου Ακέστορα.
Παρόλο που επιστρατεύει όλη τη διάθεσή του ο Ανθεμόκριτος, δεν
κατορθώνει να συγκεντρωθεί εντελώς και συχνά συλλαμβάνει τον εαυτό του να περιφέρει το βλέμμα παρακολουθώντας τη συμπεριφορά των
συνθεατών του στις γειτονικές κερκίδες. Λίγο πιο πέρα, μια μικρή συντροφιά έχει ανοίξει τα σακούλια της και καταβροχθίζει το περιεχόμενό τους. Άλλοι, λίγο πιο ψηλά, έχουν σηκωθεί από τις θέσεις τους, κάποιοι περιεργάζονται σχολιάζοντας τον καιρό, που απειλεί με βροχή
από στιγμή σε στιγμή, ενώ μια μεγάλη ομάδα από τις επάνω κερκίδες εκφράζει απροκάλυπτα τη δυσφορία της αποδοκιμάζοντας θορυβωδώς τον πρωταγωνιστή. Ο ήχος του αυλού αποσπά κάποια στιγμή
το βλέμμα του προς την ορχήστρα αλλά όχι για πολύ: οι χορευτές, εκτελώντας το τελευταίο τους στάσιμο, ωρύονται μένοντας σχεδόν ακίνητοι
σαν απόπληκτοι, ώστε προκαλούν εύλογες απορίες αν ο ποιητής είχε
καν χρησιμοποιήσει χοροδιδάσκαλο. Η κατάσταση βελτιώνεται κάπως
στο μέρος της εξόδου, όπου το δράμα παρουσιάζει μια απροσδόκητη
κορύφωση ικανή να ηρεμήσει για ελάχιστο χρόνο το κοινό, σε σημείο
μάλιστα ώστε να αγνοήσει τη βροχή που άρχισε ήδη να έρχεται.
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Είναι πια βέβαιο ότι η παράσταση του σατυρικού δράματος θα ματαιωθεί (εκτός αν η βελτίωση του καιρού επιτρέψει σύντομα την επάνοδο των θεατών στο θέατρο), αλλά, επειδή ο χρόνος που υπολείπεται
ως τη δύση του ήλιου είναι αρκετός, υπάρχουν κάποιες ελπίδες να διασωθεί τουλάχιστον η απογευματινή κωμωδία. Μάταια ο κήρυκας προσπαθεί να πληροφορήσει για όλα αυτά τα ενδεχόμενα, επειδή ο μικρός
πανικός που επικρατεί στις κερκίδες καλύπτει ολότελα τη φωνή του. Οι
θεατές προσπαθούν να φύγουν από οπουδήποτε παρέχεται κάποια διέξοδος. Λίγοι από αυτούς θα κατορθώσουν να στεγαστούν στη μεγάλη
στοά της σκηνοθήκης, κάποιοι θα βολευτούν δίπλα στα μικρά ιερά ή
κάτω από τα πυκνά δέντρα του τεμένους, οι ξένοι θα καταφύγουν στις
στοές, τα δημόσια κτίρια και τα παραπήγματα της αγοράς, και μόνο οι
αστοί μπορούν να υπολογίσουν στη δική τους στέγη, όπου θα φιλοξενηθούν και όσοι γνωστοί έχουν έρθει από τα χωριά της Αττικής. Ο Ανθεμόκριτος με το Δημόδωρο και τον Κόροιβο δεν επιχειρεί καν να βρει
τις δύο γυναίκες, αλλά όλοι τρέχουν κατευθείαν στο σπίτι ανάμεσα από
ένα πλήθος που κατακλύζει τους λασπωμένους δρόμους.

Το διάλειμμα
Στο σπίτι ο Ανθεμόκριτος βρίσκει ευκαιρία να σφαγιάσει νωρίτερα
από ό,τι υπολόγιζε το ερίφιο που του είχε στείλει ο αδελφός του Χαιρίας από το κτήμα και να δώσει τις τελευταίες εντολές για το βραδινό συμπόσιο, μολονότι όταν είχε φτάσει εκεί, η Νικαρέτη με τη Μητρίχη και
τη Ρόδιλλα ήταν ήδη απασχολημένες με το καθάρισμα των λαχανικών
στην κουζίνα. Σε ένα από τα δωμάτια του επάνω ορόφου, ο Σμίκυθος,
ο μόνος στο σπιτικό που θυμάται παραστάσεις με έργα του Αισχύλου
όσο ζούσε ο ποιητής, αναλαμβάνει να λύσει όλες τις απορίες του Δημόδωρου και να του εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να είναι τόσο ενθουσιασμένος με τον Ευριπίδη. Τώρα οι δύο άντρες, καθισμένοι στον ανδρώνα, συνοδεύουν το λιτότατο, ενόψει του αναμενόμενου δείπνου, άριστον με λίγο κρασί, και βρίσκουν, επιτέλους, κοινά σημεία συμφωνίας
για τα δράματα που είχαν παρακολουθήσει. Τους γοητεύει στην αρχή
μια μικρή άσκηση που επιβάλλουν μεταξύ τους, καθώς προσπαθεί ο
ένας να ελέγξει τη μνήμη του άλλου σε συσχετισμούς και συγκρίσεις
ανάμεσα στα σημερινά έργα και σε άλλα που είχαν δει πρόσφατα, επειδή δύο από τις τραγωδίες των φετινών Διονυσίων πραγματεύονταν μύθους που είχαν ξαναπαρουσιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό δεν
ήταν συμπτωματικό, επειδή και συχνά στο παρελθόν είχε συμβεί κάποια παράσταση να εξάψει τόσο το ενδιαφέρον του κοινού, ώστε να
προκαλέσει συνέχεια, σε μια από τις επόμενες γιορτές, με δράματα βασισμένα στον ίδιο μύθο. Έτσι, οι ποιητές έδιναν την εντύπωση ότι δημι-
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ουργούσαν ένα είδος διαλόγου, ο οποίος, όταν τα προϊόντα είχαν ποιότητα, αποτελούσε για τους τακτικούς θεατές μια γόνιμη πηγή διδαχής:
οι μύθοι δεν έμεναν αποκρυσταλλωμένοι και νεκροί, επειδή συνέχεια
αναγεννιούνταν, παραλλάσσονταν, ερμηνεύονταν. Το ίδιο αναζωογονούνταν και τα πρόσωπά τους, καθώς αντιμετώπιζαν κάθε φορά την
προκαθορισμένη μοίρα τους, όχι μόνο με διαφορετική σκευή, αλλά με
διάφορο ήθος και διάνοια, με διάφορες λέξεις. Και έτσι η συζήτηση
αναπόφευκτα εντοπίστηκε σε ένα από τα δράματα του Ευριπίδη, που
εντυπώθηκε περισσότερο από τα άλλα στη μνήμη των δύο φίλων, επειδή και κατά την ώρα της παράστασης είχαν πανομοιότυπα αιφνιδιαστεί
με την απότομη τροπή των γεγονότων στο τρίτο επεισόδιο και την καινοφανή πορεία των γεγονότων ως την εμφάνιση του θεού, μολονότι είχαν διαφορετικά αντιδράσει στη στάση του ήρωα κατά την ώρα της μεγάλης απόφασης: ο Ανθεμόκριτος δεν επέτρεψε στον εαυτό του να συγκινηθεί από τις ατελείωτες παλινδρομήσεις του.
Επειδή το μένος της βροχής πήρε ελαφρά να κοπάζει, οι δύο φίλοι
αποφάσισαν να κατευθυνθούν προς την αγορά, ο Κόροιβος μάλιστα
με την ελπίδα να αλιεύσει, έστω και την τελευταία στιγμή, κάποιους πελάτες στο κουρείο του. Φυσικά, αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των γυναικών, αφού ούτε η Μητρίχη δεν θα
τολμούσε να διεκδικήσει θέση στην κωμωδία του Πλάτωνα. Όσο για
το Δημόδωρο, θα τον οδηγούσε στο θέατρο ο Σμίκυθος. Έτσι, σε λίγο
βρέθηκαν ανάμεσα σε ετερόκλητα πλήθη, τα οποία, αδιαφορώντας τεΧορός «ιππέων»
από μελανόμορφο αγγείο.
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λείως για τη συνεχιζόμενη βροχή, περιφέρονταν άπληστα στους δρόμους και στα μαγαζιά φωνασκώντας. Ανάμεσα στις δύο επιλογές που
είχε ο Ανθεμόκριτος (να παραμείνει στο κουρείο του φίλου του, όπου
σε λίγο ένας εσμός γνωστών και αγνώστων θα συνόδευαν τις κομμωτικές ταχυδακτυλουργίες του Κόροιβου με σχόλια για την παράσταση, ή
να προσπαθήσει να διεισδύσει σε κάποια στοά, όπου οπωσδήποτε θα
είχε δημιουργηθεί εστία σοβαρότερου διαλόγου γύρω από κάποιο σοφιστή) προτίμησε τη δεύτερη. Τρέχει πρώτα στην πλησιέστερη στοά δίπλα στην Εννεάκρουνο, όπου μόνο εξαιτίας της αιφνίδιας επιδείνωσης
της βροχής αποφασίζει να μείνει, αφού δεν είχε την παραμικρή διάθεση να γίνει ακροατής του Αντιφώντα. Σε λίγο, όμως, αναγκάζεται να
ομολογήσει στον εαυτό του ότι ο ασφυκτικός κλοιός που περισφίγγει
τον κατάπτυστο ολιγαρχικό δικαιολογείται: δύο από τους καλούς, όπως
φαίνεται, μαθητές του ρήτορα έχουν εμπλακεί σε εικονικό αγώνα λόγων, έχοντας αντιστρέψει τους ρόλους και τις θέσεις από το αντίστοιχο
μέρος της τραγωδίας του Ευριπίδη. Και μολονότι ο Ανθεμόκριτος αναστατωνόταν από αυτή την αντιστροφή, που καλλιεργούσε την ιδέα ότι
η αλήθεια ισχύει μόνο ανάλογα με την άποψη ή τη μέθοδο της προσέγγισής της, δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία που ασκεί πάνω του
αυτή η συνέχιση του δραματικού παιχνιδιού και πέρα από τα όρια του
θεάτρου. Ήταν, άλλωστε, βέβαιος ότι αυτό θα το έβρισκε απόλυτα νόμιμο και ενδιαφέρον και ο ίδιος ο Ευριπίδης.
Επειδή, τελικά, η διάρκεια της βροχής ήταν μεγαλύτερη από όσην είχαν όλοι προβλέψει, η ματαίωση της παράστασης του σατυρικού δράματος ήταν πια βέβαιη, οπότε η απόφαση των κριτών και για τους τρεις
τραγικούς θα βασιζόταν μόνο στις τραγωδίες τους –ένας περιορισμός
δίκαιος αλλά και ευνοϊκός, δεδομένου ότι σπάνια τα τελευταία χρόνια διδασκόταν σατυρικό δράμα αξιολογότερο από τις τραγωδίες. Ήταν
όμως εξαιρετική τύχη ότι ο ήλιος δεν είχε ακόμα αρχίσει να προχωρεί
προς τη δύση και, επειδή ως το άναμμα των λύχνων μεσολαβούσε ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα, θα παιζόταν οπωσδήποτε η κωμωδία. Αλλιώς, ο Ανθεμόκριτος θα θλιβόταν ιδιαίτερα για το κενό, επειδή εκτιμούσε τον Πλάτωνα σχεδόν εξίσου με τον Εύπολη και τον Αριστοφάνη, όχι μόνο για τη σωστή, δηλαδή επιθετική, στάση που τηρούσε συνήθως απέναντι στους νεότερους πολιτικούς, αλλά και για την ευρηματικότητά του στην επινόηση των μύθων του, κυρίως όταν επιχειρούσε,
αν και όχι πολύ συχνά, συνδυασμούς παραδοσιακού υλικού και επικαιρότητας. Πρόσφατα είχε ξαφνιάσει το κοινό παρουσιάζοντας μια κωμωδία με συνεχή υπόθεση, που θύμιζε περισσότερο σατυρικό δράμα.
Το κύριο ενδιαφέρον στην αποψινή παράσταση έγκειται στην απροκάλυπτη τόλμη του θέματος του έργου, που είχε προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις ακόμα και κατά την παρουσίασή του στον Προάγωνα. Είχε
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μάλιστα τότε απορήσει ο Ανθεμόκριτος πώς ο Πλάτων δεν αποφάσισε
και αυτή τη φορά, όπως είχε κάνει συχνά στο παρελθόν, να αποκρύψει,
έστω τυπικά, την ταυτότητά του πίσω από το όνομα κάποιου άλλου διδασκάλου, για να αποφύγει τις συνέπειες. Η ιδέα ότι σε λίγο θα έβλεπε
να συγκάθηται ο ποιητής με τα διακωμωδούμενα θύματά του τον ερέθιζε πολύ, επειδή προέβλεπε ότι, από κάποιο σημείο της παράστασης
και πέρα, το ενδιαφέρον του κοινού θα μετατοπιζόταν από την ορχήστρα στο κοίλο. Και δεν αμφέβαλλε ότι η απόφαση του άρχοντα Α. να
εγκρίνει τη συμμετοχή της κωμωδίας σε μια γιορτή που θα συγκέντρωνε πλήθος ξένων και να μη την παραπέμψει στα επόμενα Λήναια αποτελούσε ευδιάκριτη πολιτική χειρονομία.

Η συνέχεια
Με αυτές τις σκέψεις φτάνει στο θέατρο, που παρουσιάζει τώρα μια
αρκετά διαφορετική όψη, επειδή είναι σχεδόν κενές οι κερκίδες των
γυναικών, εκτός από την περιοχή των ξένων. Έχουν επίσης εξαφανιστεί τα περισσότερα παιδιά. Ψάχνει στις πάνω κερκίδες, για να εντοπίσει τον Δημόδωρο με τον Σμίκυθο, αλλά μάταια. Μόλις κάθεται, αυτή
τη φορά σε κάποια απόσταση από το φίλο του, που είχε έρθει νωρίτερα, αισθάνεται ήδη τεταμένη την ατμόσφαιρα, όπως φαίνεται από τις
εκδηλώσει των θεατών, καθώς υποδέχονται την είσοδο των γνωστών

Απουλικός κρατήρας
που αναφέρεται
σε παράσταση κωμωδίας.

76|

πολιτικών προσώπων με κραυγές. Ούτε η εμφάνιση του ιερέα του Διονύσου ούτε καν ο ήχος της σάλπιγγας, που αναγγέλλει την έναρξη
της παράστασης, δεν επιφέρει την προσδοκώμενη ηρεμία, που επανέρχεται για λίγο, μόνο όταν από το κεντρικό άνοιγμα της σκηνής εμφανίζονται δύο πρόσωπα, ένας αφέντης με ένα δούλο, όπως ταυτίζονται εύκολα από τη σκευή τους, συνεχίζοντας δήθεν μια οξύτατη συζήτηση. Στον πέμπτο όμως στίχο η μνεία ενός συγκεκριμένου ονόματος
από το πολιτικό πάνθεον εξαπολύει το πρώτο έναυσμα για ένα ανάμιχτο βουητό επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας, το οποίο προμηνύει πόλωση του κοινού και περιπετειώδη συνέχεια. Και όταν ο αφέντης αποπέμπει προπηλακίζοντας το δούλο και στρέφεται προς το κοινό για να
εκθέσει τα γεγονότα που προϋποθέτει η εξέλιξη του μύθου, ο Ανθεμόκριτος βολεύεται στο μουσκεμένο μαξιλάρι του και ετοιμάζεται να απολαύσει την πορεία της σκευωρίας που έχει εξυφανθεί, αν βέβαια του
το επιτρέψουν όλες αυτές οι φωνές που υψώνονται κάθε στιγμή, για να
εκφράσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τα τεκταινόμενα. Μια
αιφνίδια ανακοπή του θορύβου επέρχεται μόνο με την είσοδο ενός επιθετικότατου χορού, καλυμμένου με μακρούς μανδύες –σημείο ότι προ-

Μελανόμορφη οινοχόη. Ο χορός
των «Ορνίθων» του Αριστοφάνη
πιθανόν να μην ήταν πολύ
διαφορετικός.
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ετοιμάζεται κάποια αποκάλυψη. Είναι περιττή κάθε προσπάθειά του να
μαντέψει, επειδή η δαιμονική όρχηση, που συνοδεύεται από έναν εξαιρετικά δεξιοτέχνη αυλητή, τον παρασέρνει σε μια κατάσταση ευφορίας,
και, όταν ο χορός κατευθύνει τις επιθέσεις του εναντίον του εχθρικού
προσώπου του μύθου, ο ευπρεπής λυχνοποιός αισθάνεται να ταυτίζεται μαζί του και, βαθμιαία, να αποδεσμεύεται από τους περιορισμούς
που ρύθμιζαν τη συμπεριφορά του. Όπως και στον κώμο που είχε παρακολουθήσει την πρώτη μέρα της γιορτής με μια παρέα φίλων του,
όταν μετά από μια γερή οινοποσία αποχαλινώθηκαν όλοι και συνενώθηκαν σε μια κοινή βωμολοχική εκτόνωση ανατρέποντας τα ιερά και τα
όσια, παρόμοια και τώρα, τα δρώμενα στην ορχήστρα του μεταδίνουν
μια σαφέστατη διάθεση να γίνει πιο αυθόρμητος στις εκδηλώσεις του.
Η παράβαση, όμως, με την ένταση και τη σοβαρότητά της, κυριολεκτικά καθηλώνει το κοινό στις θέσεις του. Πότε συνενωμένος και σχεδόν ακίνητος ο χορός, πότε διηρημένος σε ημιχόρια οργιαστικά ορχούμενα, διεξέρχεται με το καταλυτικό σκώμμα του όλα τα κακώς κείμενα
της αθηναϊκής ζωής, πολιτικής και πνευματικής. Ο ποιητής κατορθώνει
να αποσπάσει την προσοχή του κοινού μόνο με τη δύναμη των καταλυτικών σκωμμάτων του, που λειτουργούν δραστικότερα και από τη σοβαρότερη κριτική σε συζήτηση εκκλησίας, χωρίς να καταφύγει σε πλάγια μέσα για να κατευνάσει τους ανήσυχους θεατές, βάζοντας λ.χ. τους
υποκριτές του να μοιράζουν στο κοινό μύγδαλα και ξερά σύκα, όπως
είχε κάνει προχθές στην παράβαση της δικής του κωμωδίας ο Λεύκων.
Ο Ανθεμόκριτος παρατηρεί ότι ακόμα και οι κερκίδες των ξένων βρίσκονται σε ένα είδος αναταραχής, ενώ ο ίδιος αισθάνεται έτοιμος να
κατεβεί στην ορχήστρα και να συμμαχήσει με τους επιθετικούς συμπολίτες του χορού. Γρήγορα, όμως, σε μια από τις επακόλουθες σύντομες
σκηνές, αυτή η έξαρση διοχετεύεται και πάλι σε εχθρικές εκδηλώσεις,
όταν αρχίζει να διακωμωδείται, ανώνυμα αλλά αποκαλυπτικά, ένας μεγαλόσχημος πολιτικός για την ελαττωματική προφορά του στα ελληνικά, οπότε ένα μέρος του κοινού εκδηλώνει απροκάλυπτα όχι μόνο την
αναγνώριση του προσώπου αλλά και έναν άγριο ενθουσιασμό για τη
γελοιοποίησή του, με αποτέλεσμα να σηκωθεί από τις κάτω κερκίδες
ο Υπέρβολος, σε μια σπάνια έκρηξη αυτογνωσίας, και να αποχωρήσει
επιδεικτικά από την αριστερή πάροδο, συμπαρασύροντας και μια μικρή ομάδα από τους παρακαθημένους τους. Ο Ανθεμόκριτος είναι βέβαιος για τη διάρκεια και την ένταση της μεθαυριανής εκκλησίας αλλά
και για τη σιωπή του Πλάτωνα τα δύο επόμενα χρόνια. Απογειώνεται
όμως, μαζί με όλο το κοινό, στον ακροτελεύτιο κώμο, όπου ο χορός
και ο πρωταγωνιστής, συμφιλιωμένοι σε μια βακχική πομπή, τραγουδούν το θρίαμβο και την αισιοδοξία τους. Αισθάνεται ένα είδος ευεξίας, σα να έχει καταναλώσει έναν κρατήρα χιώτικο κρασί, και συνενώνει και αυτός τη φωνή του μαζί με όλο το πλήθος, που αυτή τη στιγμή
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εκφράζει με κάθε δυνατό τρόπο την επιδοκιμασία του και την ευγνωμοσύνη του, όχι για την παράσταση που τελείωσε, αλλά για το βίωμα
όλης της γιορτής.
Η μόνη εστία απόλυτης ακινησίας αποτελείται από τους δέκα κριτές, που δηλώνουν και έτσι την απόσχισή τους από το κοινό. Σε λίγο
θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τρεις από τις εννέα σημαδεμένες ψήφους που κρύβουν κάτω από τους χιτώνες τους: τρεις με τα σύμβολα
των τραγικών ποιητών, τρεις με τα σύμβολα των τραγικών πρωταγωνιστών και τρεις με τα σύμβολα των κωμικών ποιητών. Δύο υπηρέτες
της σκηνής έχουν ήδη τοποθετήσει δίπλα στη θυμέλη τέσσερις κάλπες
–η τέταρτη θα δεχθεί τα αχρησιμοποίητα σύμβολα. Μόλις η σάλπιγγα αναγγέλλει την έναρξη της ψηφοφορίας, οι κριτές ένας ένας, αφού
προηγουμένως εκφωνείται από τον κήρυκα το όνομα της φυλής του,
προχωρούν και με τέσσερις αργές κινήσεις απαλλάσσονται από τις ψή-
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φους τους. Όταν η ψηφοφορία έχει τελειώσει, σηκώνεται ο άρχων Α.
για να ανακοινώσει το αποτέλεσμα, αφού δώσει τον τελευταίο λόγο
στον πιο απροκατάληπτο κριτή, την τύχη: από κάθε μία κάλπη ανασύρει πέντε μόνο ψήφους, ενώ οι υπόλοιπες πέντε αδειάζονται στην
κάλπη με τις άχρηστες –έτσι εξάγεται το αποτέλεσμα: από την πρώτη ανασύρονται τέσσερις ψήφοι για τον Ιοφώντα και μία για τον Ευριπίδη, από τη δεύτερη, πέντε για τον πρωταγωνιστή του Ευριπίδη, από
την τρίτη, τρεις για τον Αμειψία και δύο για τον Πλάτωνα. Τα ονόματα κατά σειρά επιτυχίας, μαζί με τα ονόματα των χορηγών, ανακοινώνονται κάθε φορά από τον κήρυκα, διακόπτοντας τη νεκρική σιγή που
επικρατεί όσην ώρα ψηφίζουν οι κριτές και ανασύρονται οι ψήφοι. Κατόπιν, ο κήρυκας καλεί τους πρώτους νικητές στη θυμέλη, όπου ο άρχων τους στεφανώνει με στεφάνι κισσού. Εννοείται ότι τους δύο ποιητές συνοδεύουν οι χορηγοί τους. Οι πιο συγκεκριμένες αμοιβές για
όλους τους συντελεστές των αγώνων θα δίνονταν την επομένη. Η έγερση του ιερέα φέρνει σε ηρεμία το κοινό, που ακούει σιωπηλό την αποχαιρετιστήρια ευχή προς τον παρόντα θεό. Κατόπιν δίνεται το σύνθημα της αναχώρησης.
Καθώς προχωρεί βιαστικός για το σπίτι του ο Ανθεμόκριτος, προσέχει ότι η ατμόσφαιρα έχει ολότελα καθαρίσει μετά τη μεσημβρινή βροχή, και έτσι φαίνεται ο ήλιος, που προχωρεί λαμπρός προς τη δύση.
Τώρα οι γυναίκες θα είχαν ήδη ετοιμάσει τα καθέκαστα του δείπνου.
Πέντε μόνο ήταν οι συνδαιτυμόνες που θα παρευρίσκονταν, όλοι γείτονες και καθημερινοί φίλοι. Εκτός από τα πλούσια εδέσματα, τους περίμενε και μια μικρή έκπληξη: μια σύντομη μουσική επίδειξη του Δημόδωρου, που τελευταία είχε παρουσιάσει θαυμάσεις επιδόσεις στου κιθαριστή. Καθώς μάλιστα τους τελευταίους μήνες είχε προστεθεί και η
σύνθετη άσκηση για τη συμμετοχή του στο διθυραμβικό χορό της φυλής του, ο μικρός ήταν έτοιμος να εκτελέσει ορισμένα κομμάτια από τα
άσματα που είχε διδαχθεί. Η επίδειξη θα ήταν μια μικρή διακοπή μετά
το κύριο γεύμα. Έπειτα, οι συνδαιτυμόνες, πίνοντας ατέλειωτο κρασί
και καταναλίσκοντας τεράστιες ποσότητες από τραγήματα και ποικίλα
πλακούντια που θα έφερναν οι δούλοι από την κουζίνα, όπου συνωστίζονταν οι γυναίκες με τα παιδιά, θα είχαν όλη την άνεση, υπό το φως
των λύχνων, να αναμοχλεύσουν τις εντυπώσεις τους από τους δραματικούς αγώνες και να διαπληκτιστούν.

Πρώτη δημοσίευση στο συλλογικό τόμο «Μία μέρα ...», εκδ. Εταιρεία Σπουδών 1988. Αναδημοσιεύεται στην παρούσα έκδοση με την άδεια του συγγραφέα.
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Προστασία και χρήση των
χώρων θέασης και ακρόασης
Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο των τεσσάρων βασικών στόχων
του σωματείου «Διάζωμα», που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του καταστατικού του. Συγκεκριμένα στη χρήση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, πολλοί από τους οποίους άλλωστε εξακολουθούν
να υπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, παραμένουν
δηλαδή χώροι σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, η
οποία αφορά κατά κύριο λόγο στην τέχνη του Θεάτρου και της Mουσικής.
Mεταξύ των εταίρων της Eυρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, επικρατεί τα τελευταία χρόνια η αντίληψη μιας νέας
σχέσης μνημείου και κοινού, μιας σχέσης που πέρασε τελικά και στο
άρθρο 3 του νέου ισχύοντος αρχαιολογικού Nόμου 3028/2002, στη
συγκρότηση του οποίου συνέβαλαν και οι ομιλούντες κατά τη διάρκεια
της λεγόμενης συνάντησης των Δελφών, τον Iούλιο του 1996. Στο άρθρο αυτό του Nόμου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«H προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας συνίσταται κυρίως:
α) στην ανάδειξη και την ένταξη της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή,
β) στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την πολιτιστική κληρονομιά».
Tα πολιτιστικά αγαθά, στην προκείμενη περίπτωση τα θέατρα και τα
συναφή οικοδομήματα θέασης και ακρόασης, κατά τη γνώμη τόσο τη
δική μου όσο και όλων πιστεύω των μελών του «Διάζωμα», οφείλουν
να εντάσσονται στη σύγχρονη ζωή, όχι απλώς γιατί δικαιούνται να τα
βλέπουν, να τα κατανοούν και να τα απολαμβάνουν οι νεότερες γενιές,
αλλά γιατί με την ένταξη και τη σύγχρονη λειτουργία τους, οι πολίτες
ευαισθητοποιούνται, ενδιαφέρονται εντονότερα για τα μνημεία αυτά
και ως υπεύθυνοι και ενημερωμένοι τα φροντίζουν, τα προστατεύουν.
Yπό τον απαράβατο βέβαια όρο, ότι η οποιαδήποτε σύγχρονη λειτουργία δεν απειλεί την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και τη «γεροντική
γοητεία» των χώρων θέασης και ακρόασης, ότι τα σύγχρονα θεάματα
και ακροάματα που θα γίνουν δεκτά εκεί δεν θα προσβάλλουν το ήθος,
τη γαλήνη και την ιερότητα των σεβάσμιων αυτών μνημείων.

Πέτρος Γ. Θέμελης
Ομότιμος καθηγητής
Πανεπιστημίου Κρήτης
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Όπως τα θρησκευτικά μνημεία εντάσσονται υπό όρους στη σύγχρονη λατρευτική ζωή, δεχόμενα τους πιστούς που μετέχουν στη λειτουργία, έτσι και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης δικαιούνται μιας
ανάλογης, συμβατής με τον χαρακτήρα τους μεταχείρισης και λειτουργίας.

Το Ωδείο της Αρχαίας Μεσσήνης

Προγράμματα του Συμβουλίου της Eυρώπης και συζητήσεις Eπιτροπών της Eυρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στη διαπίστωση ότι πολλοί από τους αρχαίους θεατρικούς χώρους και τα συναφή οικοδομήματα (αμφιθέατρα, ωδεία, στάδια, αρένες, εκκλησιαστήρια) στη νότια,
ανατολική και δυτική Eυρώπη, και ιδιαίτερα γύρω από τη Λεκάνη της
Mεσογείου, βρίσκονται εγκαταλειμμένα και σε προχωρημένο στάδιο
φθοράς. Η οργάνωση σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού
επιπέδου σε αυτά θα μπορούσε να συμβάλει στη σωτηρία τους, αφού
προηγουμένως ληφθούν ιδιαίτερα δραστικά μέτρα, ώστε να στερεωθούν και να αναστηλωθούν με σύγχρονες αρχές και μεθόδους, και τεθεί υπό έλεγχο ο ανεξέλεγκτος μαζικός τουρισμός που τα ποδοπατεί
αδιάφορος.
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Το θέατρο στο Ασκληπιείον της Περγάμου
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Ανάγλυφη απεικόνιση προσωπείου από το θέατρο των Μύρων.

Oι βασικές αρχές της συντήρησης και χρήσης των αρχαίων θεάτρων τέθηκαν στη γνωστή “Διακήρυξη της Σεγέστας” (SEGESTA
DECLARATION) στις 17-20 Σεπτεμβρίου του 1995. Ως τμήμα της
κοινής κληρονομιάς όλων των λαών, που σφραγίστηκαν ανεξίτηλα
από τον Eλληνορωμαϊκό πολιτισμό, οι θεατρικοί χώροι άφησαν τα σημάδια τους στην Iστορία και εξακολουθούν να επηρεάζουν, εμπνέοντας
δημιουργούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι εμψυχώνουν αυτούς τους χώρους θέασης και ακρόασης, καλλιεργώντας μια νέα διαλεκτική σχέση
με το σύγχρονο κοινό που συρρέει σε αυτούς.
Nομίζω τελικά ότι το δίλημμα προστασία ή χρήση είναι ψευδές, γιατί δεν υφίσταται σύγκρουση αξιών. H απάντηση μπορεί, πιστεύω, να
είναι: προστασία και χρήση. Η προστασία από έναν και μόνο κρατικό
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φορέα, το Yπουργείο Πολιτισμού, τόσο του φυσικού κάλλους, των φυσικών και ιστορικών χαρακτηριστικών, όσο και των μνημείων γενικώς,
συμπεριλαμβανομένων των χώρων θέασης και ακρόασης, μπορεί να
συμβαδίζει με την αναψυχή, την αισθητική αγωγή, μέσω μιας νέας λειτουργίας, και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, με τρόπο και μέσα
που δεν θίγουν τα πολιτιστικά αυτά αγαθά.
Η ελιτίστικη εκδοχή έχει την εξής στρατηγική: «σώστε τα μνημεία κρατείστε μακριά τους ανθρώπους». Οι επισκέπτες ωστόσο δεν μπορεί
να μένουν έξω από τον φράκτη των αρχαιολογικών χώρων, να βλέπουν από μακριά τα θέατρα, να σταματούν στην κλειδωμένη πόρτα των
βυζαντινών ναών και των μοναστηριών. Eίναι ανάγκη να τους προσφέρεται αναψυχή σε συνδυασμό με γνώση για τα μνημεία και την αξία
τους, αναψυχή μέσω μιας λειτουργίας που να συνάδει, όπως τονίστηκε, με τον χαρακτήρα των μνημείων. Όταν τίθεται στις πραγματικές του
διαστάσεις το δίλημμα μεταξύ χρήσης ή προστασίας, όταν δηλαδή το
μνημείο πραγματικά κινδυνεύει, τότε βέβαια υπερισχύει η προστασία,
οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης για την αποτροπή του κινδύνου.
Τα αρχαία μνημεία γενικώς, με προεξέχοντες τους χώρους θέασης
και ακρόασης, είναι ούτως ή άλλως ενταγμένα στη σύγχρονη ζωή, εξακολουθούν να ζουν στο παρόν, αρχαιότητα και σύγχρονος πολιτισμός
συνυπάρχουν σε ένα αρμονικό continuum χώρου και χρόνου. Τα μνημεία συνεχίζουν να παίζουν τον ρόλο τους στον σύγχρονο κόσμο, ως
βασικά στοιχεία διαμόρφωσης της εθνικής μας ταυτότητας και της κοινωνικής μας συνοχής, αλλά και ως στοιχεία καθορισμού της ενιαίας
ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος μοιράζεται μαζί μας την
ίδια κατ’ ουσίαν πολιτιστική κληρονομιά.
Mε τα προγράμματα και τις στρατηγικές μας απευθυνόμαστε κατά
κανόνα στους ανθρώπους που επισκέπτονται συνήθως τα μνημεία, επιδιώκοντας να τους ευαισθητοποιήσουμε και να τους φέρουμε ακόμη
πιο κοντά. Θα πρέπει, νομίζω, να αναθεωρήσουμε κάπως αυτήν την
πολιτική και να αρχίσουμε να απευθυνόμαστε όχι μόνο σε όσους τα
επισκέπτονται, αλλά και σε όσους δεν τα έχουν ποτέ επισκεφθεί. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να κάνουμε τον κάθε πολίτη αυτού του ποικιλόμορφου πληθυσμού (παιδιών, εφήβων, γερόντων, αρτιμελών και
μη, πλουσίων και φτωχών, μεταναστών και άλλων) «πραγματικό μέτοχο», πνευματικά και συναισθηματικά μέτοχο της αξίας των μνημείων.
Η λειτουργία των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω, θα βοηθήσει, πιστεύω, προς αυτή την κατεύθυνση.

Έκγλυφη απεικόνιση προσωπείου
από το θέατρο της Εφέσσου.
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«Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Καρόλου Κούν, 1980. Στο ρόλο της Κλυταιμνήστρας η Μελίνα Μερκούρη.
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Εμείς και οι αρχαίοι χώροι
θέασης και ακρόασης
Οι χώροι θέασης και ακρόασης που δημιούργησε η ελληνική αρχαιότητα αποτελούν για πολλούς λόγους μια από τις πιο σημαντικές ομάδες μνημείων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Πρώτα απ’ όλα γιατί οι χώροι αυτοί, ως τόποι μαζικής συγκέντρωσης, για θρησκευτικούς, πολιτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, εκφράζουν στην αρχιτεκτονική με τον προφανέστερο τρόπο την δημοκρατική
αντίληψη για τη ζωή και την έντονη αίσθηση κοινότητας που χαρακτήρισε τον αρχαίο βίο. Τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχήματα εκείνης της δημιουργίας (θέατρα, βουλευτήρια κλπ.) εξακολουθούν μέχρι σήμερα να
εξυπηρετούν ανάλογες δραστηριότητες.
Ένας δεύτερος λόγος για την ιδιαίτερη σημασία αυτών των χώρων
είναι ότι το θέαμα και ο λόγος που αναπτυσσόταν μέσα σ’ αυτούς, ιδιαίτερα το ψυχαγωγικό θέαμα, με την πραγματική έννοια της ψυχαγωγίας, της αγωγής της ανθρώπινης ψυχής, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά πολιτισμικά αγαθά. Από τη γέννηση του δράματος
στους χώρους λατρείας της αρχαίας Ελλάδας μέχρι και σήμερα ο λόγος και η δράση που εκτυλίσσεται μέσα σε θεατρικούς χώρους παράγουν πολιτισμό.
Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι στο χώρο της Μεσογείου, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σώζονται σε μεγάλο αριθμό οι χώροι στους οποίους ασκήθηκε από την εποχή της διαμόρφωσής της η θεατρική δημιουργία. Οι χώροι αυτοί, περισσότερο απ’ όσο όλα τα άλλα κατάλοιπα
του παρελθόντος, ασκούν στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μια ιδιαίτερη πρόκληση επαφής του παρόντος με το παρελθόν, επειδή προσφέρονται κατεξοχήν για χρησιμοποίησή τους με την ίδια λειτουργία για την οποία σχεδιάστηκαν. Αυτή
η επαφή του παρόντος με το παρελθόν, όχι μόνο των ειδικών, αλλά και
του ευρύτερου κοινού, είναι μια βασική επιδίωξη της σύγχρονης αρχαιολογίας, η οποία βλέπει την δικαίωσή της στη βίωση από την κοινωνία του ιστορικού περιεχομένου και του μηνύματος ζωής των μνημείων. Αλλά και από την άλλη πλευρά η βίωση των μνημείων και η ένταξή τους στη ζωή εξελίσσεται από τάση σε απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας.
Η επιδίωξη της συνάντησης της σύγχρονης δημιουργικότητας και
των διαμορφωμένων από το δημιουργικό παρελθόν σχημάτων θεατρικών χώρων, που εξυπηρετεί την παραπάνω απαίτηση, θέτει βέβαια

Bασίλης
Λαμπρινουδάκης
Ομότιμος καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
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προβλήματα, αφού τα αρχαία θέατρα και οι άλλοι χώροι θέασης, όπως
τα ωδεία, τα στάδια κλπ., είναι πλέον μνημεία, όλα με μικρότερες ή μεγαλύτερες φθορές και καταπονήσεις. Τα περισσότερα μάλιστα σώζονται αποσπασματικά, μέχρι σημείου αδυναμίας αναβίωσης και εξυπηρέτησης της κατά προορισμό λειτουργίας τους.
Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται ασφαλώς με διάφορα μέτρα, τα
οποία αρμοδίως έχει θεσπίσει η Πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο
Πολιτισμού. Οι περιπτώσεις με την καλύτερη διατήρηση συντηρούνται
και αναστηλώνονται μέχρι του επιτρεπτού κατά τους διεθνείς κανόνες
σημείου, ώστε να μπορούν να δεχθούν εκδηλώσεις. Άλλα μνημεία του
είδους κατατάσσονται σε κατάλογο μη χρησιμοποιήσιμων χώρων. Η
παραχώρηση των θεάτρων που δίδονται για παραστάσεις γίνεται μετά
από έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και περιέχει
όρους χρήσης, που εκτιμάται ότι προστατεύουν τα μνημεία αυτά από
φθορές λόγω χρήσης και από αισθητική επιβάρυνση.

Θέατρο Φιλίππων

Το πραγματικά ανεπτυγμένο αυτό σύστημα δυνατότητας σύγχρονης
χρήσης, με ταυτόχρονη ασφαλή προστασία των χρησιμοποιουμένων
μνημείων, δεν εφαρμόζεται όμως ακόμη χωρίς προβλήματα. Τα κύρια προβλήματα που καταγράφονται σχετικά είναι αφενός η μη τήρηση των όρων παραχώρησης ή, άλλη όψη του ίδιου προβλήματος, η πί-
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εση από τους φορείς των συγχρόνων εκδηλώσεων για υποχωρήσεις
στα μέτρα αρχαιολογικής προστασίας, ή ακόμη, η πίεση για περισσότερη χρήση, είτε με μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων στο ίδιο μνημείο,
όπως π.χ. στο θέατρο της Επιδαύρου (όπου μια εμφάνιση θεωρείται
καταξίωση για ένα σύγχρονο καλλιτέχνη), ή από τοπικούς ιδίως φορείς, όπως οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, για εκδηλώσεις σε μνημεία που
είτε είναι ακατάλληλα, λόγω κακής διατήρησης, είτε είναι ακόμη ανώριμα για χρήση.
Τα προβλήματα αυτά δεν πρέπει βέβαια με κανένα τρόπο να οδηγούν σε αρνητική τοποθέτηση για τη σύγχρονη χρήση των κατάλληλων για τη δραστηριότητα αυτή μνημείων. Η επαφή του κοινού με τα
μνημεία, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή η βίωση από το ευρύ κοινό συγχρόνων προβληματισμών και καλλιτεχνικών εκφράσεων μέσα
από το ιστορικό περιβάλλον είναι ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος προσέγγισης και οικείωσης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Αλλά είναι παράλληλα και ο δραστικότερος τρόπος δημιουργίας στην ευρύτερη κοινωνία συνείδησης εκτίμησης και προστασίας των
μνημείων μας.
Μέσα από αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς γεννήθηκε το «Διάζωμα», με την πρωτοβουλία, τον υψηλό οραματισμό και την

Θέατρο Δίου
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ικανότητα μετατροπής του σε πράξη του
Σταύρου Μπένου. Το «Διάζωμα» φιλοδοξεί να επικουρήσει την Πολιτεία στην δημιουργία συνθηκών ακώλυτης εφαρμογής
της πολιτικής ορθής διαχείρισης του ανεκτίμητου θησαυρού ιστορικών χώρων θέασης και ακρόασης που αυτή έχει θεσπίσει
με διάφορες δράσεις.
Η καταγραφή όλων των μνημείων αυτών –των πολύ ή λιγότερο γνωστών, των
εντοπισμένων αλλά μη ερευνημένων, αλλά
και εκείνων των οποίων γνωρίζουμε ακόμη την ύπαρξη μόνο από αρχαίες μαρτυρίες- σε τράπεζα με όλα τα δεδομένα τους,
δηλαδή την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους, την κατάστασή τους και τις δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους, θα
προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο
στη συστηματικότερη διαχείριση αυτού του
πλούτου.
Η όσμωση αρχαιολόγων, ανθρώπων
του θεάτρου, παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων διανοητών, η οποία
επιδιώκεται με την συγκρότηση του σωματείου, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ένα
πολύ καλύτερο κλίμα για μια κοινή προσπάθεια ισορροπημένης και συνετής προσέγγισης του είδους αυτού των μνημείων.

Ανάγλυφη λεπτομέρια
από το Θέατρο Φιλίππων

Η καλλιέργεια, εξ άλλου, με διάφορες
εκδηλώσεις στο ευρύτερο κοινό της στάσης αυτής απέναντι στα μνημεία, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει ουσιαστική θετική συμβολή, αφενός, στην ολοκληρωμένη προστασία τους
(ενεργητική προστασία και από το ευρύ κοινό) και, αφετέρου, στην δημιουργική βίωση των αρχαίων χώρων θέασης. Μια σημαντική πρακτική άποψη αυτής της κίνησης είναι η επιδιωκόμενη από το «Διάζωμα»
υποκίνηση χορηγιών και συμβολών από το κοινό για την φροντίδα των
μνημειακών αυτών χώρων.

Αναστηλωμένος πυλώνας της δυτικής παρόδου του θεάτρου της Επιδαύρου.
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Καταστατικό του σωματείου
με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ»
ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», που βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του, καθώς και στη συνεργασία άλλων πολιτών.
Ο διακριτικός τίτλος του Σωματείου είναι «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η απόδοσή του με λατινικούς χαρακτήρες «DIAZOMA». Ως έμβλημά του
ορίζεται σύνθεση με υπαινικτικές αναφορές στους στόχους του Σωματείου.
Η σφραγίδα του Σωματείου περιλαμβάνει τον τίτλο με ελληνικούς
και λατινικούς όρους, καθώς και το έμβλημα του.
ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα (οδός Μπουμπουλίνας 30 /
T.K.10682). Τα όργανα διοίκησης νομίμως συνεδριάζουν και νομίμως
αποφασίζουν και εκτός έδρας. Το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί Παραρτήματα, Γραφεία και Τεχνικές, Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές ή άλλες
μονάδες υποστήριξης ή διάδοσης ή ενίσχυσης του έργου του, ή να ορίζει εκπροσώπους του σε πόλεις, κωμοπόλεις ή τοποθεσίες της Ελλάδος
ή του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ
1. Η συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων), καθώς και στη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
2. Η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη μέσω δικτύου πολιτών όλων
των φορέων που σχετίζονται με την αποκατάσταση, την ανάδειξη και,
όπου κρίνεται αρμοδίως επιτρεπτό, τη χρήση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, των σημαντικών αυτών μνημείων του αρχαίου κόσμου, πολλά από τα οποία εξακολουθούν να υπηρετούν το σκοπό για
τον οποίο δημιουργήθηκαν.
3. Η υποστήριξη της καταγραφής και της τεκμηρίωσης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης με στόχο την αξιοποίησή τους ως πηγών γνώσης για την αρχαιολογική επιστήμη και την εξέλιξη της τέχνης
του θεάτρου.
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Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.
Το «Ηρώδειο» πριν
τις αναστηλώσεις.

4. Η παρουσίαση και προβολή στο ευρύ κοινό των στοιχείων που
αφορούν στην έρευνα, την προστασία και τη διαχείριση των αρχαίων
χώρων θέασης και ακρόασης με στόχο την αναγνώριση της αξίας τους
και ως χώρων καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας από την αρχαιότητα ως σήμερα, όπου αρχαιότητα και σύγχρονος πολιτισμός μπορούν να συμβιώνουν σε μία αρμονική συνέχεια χώρου και χρόνου.
5. Ο σεβασμός στο βαθμό διατήρησης της αυθεντικότητας των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης με την εξασφάλιση όλων των συνθηκών προστασίας τους κατά τη σύγχρονη χρήση τους.
ΑΡΘΡΟ 4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
επιδιώκει:
1. Τη διαμόρφωση κινήματος πολιτών με αίτημα την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαίων θεάτρων και γενικότερα των
αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους.
2. Τη συνεργασία και ενότητα στη δράση των αρμόδιων Υπουργείων (Πολιτισμού, Παιδείας, Τουρισμού, Ανάπτυξης, κ.ά.), των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των ανεξάρτητων
οργανισμών, ιδρυμάτων και σωματείων και των φυσικών προσώπων
που ενδιαφέρονται για την αρχαιολογική, αρχιτεκτονική, φιλολογική,
ιστορική, γεωγραφική, τεχνολογική και καλλιτεχνική έρευνα και διαχείριση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης.
3. Την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για τη δημιουργία «Δικτύου Πόλεων Αρχαίων Θεάτρων».
4. Τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορέων και των προσώπων,
που δραστηριοποιούνται σε συναφή πεδία.
5. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων στους οριζόμενους από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης.
6. Τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων,
την παραγωγή ενημερωτικών και άλλων εκδόσεων, σε έντυπη και ψη-
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Το «Ηρώδειο» σήμερα.

φιακή μορφή με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την υποστήριξη του έργου του Σωματείου.
7. Την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και
του Διαδικτύου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένου υλικού που αφορά στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης, και την διαχείριση του υλικού αυτού. Οι παραπάνω ενέργειες αποβλέπουν στη διατήρηση-διάσωση πολύτιμων αρχιτεκτονικών και λοιπών στοιχείων, στην
ανάδειξη και προβολή στο ευρύ κοινό των αρχαίων χώρων θέασης και
ακρόασης, στην ενημέρωση και υποστήριξη επιστημόνων-ερευνητών,
καθώς και στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα ενισχύουν την
εκπαίδευση και την προσέλκυση επισκεπτών στους ίδιους τους χώρους, όπως τρισδιάστατες εικονικές ανακατασκευές αρχαίων χώρων
θέασης και ακρόασης.
Το ψηφιακό αυτό απόθεμα θα αποτελεί ταυτόχρονα ένα διαρκές
«παρατηρητήριο» για την εξέλιξη όλων των προγραμμάτων των συναφών με την προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και
ακρόασης.
8. Την αρωγή στη χρηματοδότηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και δράσεων για την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση
των αρχαίων θεάτρων και γενικότερα των αρχαίων χώρων θέασης και
ακρόασης με συστηματική αναζήτηση πόρων, τόσο στο δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό χώρο, και με παράλληλη ευαισθητοποίηση και προσέλκυση χορηγών. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα διασφαλίζει ότι τα
κονδύλια που θα προσφέρονται από τους χορηγούς, θα επενδύονται
εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
9. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ή τη διεύρυνση,
μέσω κατάλληλων νομικών μορφών, συμπράξεων, κοινοπραξιών ή
άλλων φορέων, που αναλαμβάνουν τη μελέτη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έργων ή δράσεων, που συνδέονται
με τους σκοπούς του Σωματείου. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην
ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους,
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου και φορείς
της Κοινωνίας των Πολιτών. Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει ενεργά στους ανωτέρω φορείς και να συμβάλλει στην υλοποίηση των έρ-
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γων και των δράσεων με την τεχνογνωσία και τα μέσα που διαθέτει.
10. Την ενθάρρυνση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υιοθέτηση
του θεσμού του «πολιτιστικού τέλους» και την ανάληψη δράσεων που
συγκλίνουν προς αυτές του «Δικτύου Πόλεων Αρχαίων Θεάτρων».
11.Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική. Με απόφαση
του Δ.Σ. είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλες μορφές δράσης για την
υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Η επικοινωνία του Σωματείου με τα μέλη του και τους τρίτους θα γίνεται εκτός από τους συνήθεις τρόπους και μέσω του Διαδικτύου, με
τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Σωματείου, με ανοιχτή, ηλεκτρονική, επικοινωνία με τους πολίτες και ηλεκτρονική συμμετοχή για
διατύπωση γνώμης σε μεγάλα θέματα που αφορούν στους σκοπούς
του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

«Ηρώδειο». Ακραία κλίμακα
και κιγκλίδωμα του κοίλου.

Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται ή να εγγράφεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Το Σωματείο μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλλει στη δημιουργία άλλων μη κυβερνητικών φορέων (μη κερδοσκοπική εταιρεία,
σωματείο, ίδρυμα, μη κυβερνητική οργάνωση, κ.λ.π.) εφόσον, με την
ίδρυσή τους ή με την συμμετοχή του σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι του.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο λειτουργεί με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και
διέπεται μόνον από τις διατάξεις του Καταστατικού του και της κείμενης Νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του Σωματείου, είναι:
- Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές ή οι έκτακτες εισφορές
των μελών.
- Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή από ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού, έκδοση – διάθεση εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, κ.λ.π.
- Οι επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς θεσμικούς φορείς.
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«Ηρώδειο».
Μαρμάρινη απόληξη
πώρινου στηθαίου.

- Οι δωρεές, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη
νόμιμη είσπραξη.
- Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
- Οι χορηγίες, με τη γνωστή μορφή τους, αλλά και με την παράλληλη ανάπτυξη του θεσμού της λαϊκής χορηγίας.
ΑΡΘΡΟ 9. ΜΕΛΗ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, επίτιμα και
ευεργέτες.
Τακτικά μέλη
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18
ετών, εφόσον υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ. Σ., στην οποία
καταχωρούνται τα στοιχεία του, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
τόπος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας του καθώς και δήλωση ότι:
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό, τυχόν εσωτερικό κανονισμό, και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ.
 Δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.
Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερομένου, το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της.
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Στοά Ευμένους

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη,
εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το
Σωματείο.
Μετά την έγκριση της αίτησης, το νέο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής του.
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
και Ιδιωτικού Δικαίου που θα εκπροσωπούνται από φυσικό πρόσωπο,
οριζόμενο από τα ίδια. Τα Ν. Π. πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση
με την ακριβή επωνυμία τους, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.
Τακτικά Μέλη θεωρούνται και τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου.
Αρωγά μέλη
Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Δ. Σ., μετά από σχετική αίτηση, όσοι πολίτες επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, δηλαδή:
 Με προσφορά εθελοντικής εργασίας.
 Με παροχή οικονομικής ενίσχυσης.
 Με δραστηριοποίηση στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων, κ.λ.π.
Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
ούτε την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στο Σωματείο.
Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση
των σκοπών του Σωματείου. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός
από τα φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ετήσιας συνδρομής
προς το Σωματείο.
Μέλη ευεργέτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί να απονέμει την
διάκριση του «μέλους-ευεργέτη» σε πρόσωπα φυσικά και νομικά, που
ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο το Σωματείο. Η τιμητική αυτή διάκριση
μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις, Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και NΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
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Χορηγικό μνημείο
Θρασύλλου.
Απεικόνιση του μνημείου
του Θρασύλλου στα μέσα
του 18ου αιώνα
(J. Stuart και N. Revett).
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Ο χορηγικός θεσμός στον
χρυσό αιώνα του Περικλή
και στον 21ο αιώνα
Η χορηγία θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Αθηναϊκή Δημοκρατία του Κλεισθένη, στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Η πλήρης άνθησή της
όμως συντελείται στον 5ο αιώνα π.Χ., στον Χρυσό Αθηναϊκό Αιώνα
του Περικλή, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά.
α. Η χορηγία δεν ήταν αρχικά έννοια γένους. Ήταν έννοια είδους.
Αφορούσε αποκλειστικά την οικονομική υποστήριξη των τεχνών (χορηγός σημαίνει ηγέτης του χορού). Ήταν μία από τις τέσσερις λειτουργίες. Οι άλλες τρεις ήταν η γυμνασιαρχία, η τριηραρχία και η εστίαση.
Με τον καιρό όμως, και ιδιαίτερα σήμερα, η έννοια της χορηγίας
διευρύνθηκε και κάλυψε κάθε μορφή οικονομικής ενίσχυσης προς
οποιονδήποτε τομέα κοινωνικού περιεχομένου.
Όπως είναι φανερό, στην Αρχαία Αθήνα οι τέσσερις λειτουργίες
ήταν ένας τρόπος μεταφοράς πόρων από τον ιδιωτικό τομέα προς την
πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο. Με αυτή την ανακατανομή πόρων,
η Πολιτεία ενίσχυε την άμυνα, τη διατροφή των απόρων, τον αθλητισμό και φυσικά τις τέχνες και τον πολιτισμό. Ήταν δηλαδή ένας άλλος,
έμμεσος τρόπος φορολογίας των πλούσιων Αθηναίων.
β. Η χορηγία ήταν υποχρεωτική δια νόμου για τους 120 πιο εύπορους συγκριτικά πολίτες από την κάθε μία από τις δέκα φυλές της
Αθήνας.
γ. Οι χορηγοί ανελάμβαναν όλα τα έξοδα της εκδήλωσης, όπως για
παράδειγμα τα Παναθήναια, τα Ελευσίνια Μυστήρια, τα Διονύσια ή τα
Ανθεστήρια.
δ. Οι χορηγοί είχαν επίσης την ευθύνη της επιλογής των συντελεστών και των «πρωταγωνιστών» –όπως θα τους λέγαμε σήμερα- καθώς
και του συντονισμού, της προετοιμασίας και των δοκιμών, που άρχιζαν
11 μήνες πριν από την εκδήλωση. Ήταν δηλαδή, κατ’ αναλογία με τα
σημερινά δεδομένα, οι «παραγωγοί» των εκδηλώσεων τέχνης.
ε. Ο χορηγός ήταν «ιερό» πρόσωπο καθ’ όλη τη δωδεκάμηνη διάρκεια της χορηγίας του. Αυτή η τιμή της πολιτείας και των υπόλοιπων
πολιτών προς το πρόσωπό του ήταν και το μοναδικό αντιστάθμισμα της
πολιτείας προς τον χορηγό για την προσφορά του.
στ. Έντονη ήταν και η άμιλλα μεταξύ των χορηγών, για την παρουσίαση της λαμπρότερης εκδήλωσης, που αντανακλούσε σε ολόκληρη τη
φυλή του νικητή-χορηγού.

Θαλής Π. Κουτούπης
Σύμβουλος Επικοινωνίας
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Η εγκεκριμένη
πρόταση
αποκατάστασης του
χορηγικού
μνημείου
Θρασύλλου.

ζ. Ο θεσμός της χορηγίας εξαπλώθηκε προοδευτικά από την Αθήνα
στην Αίγινα, τη Θήβα, τον Ορχομενό και άλλες ελληνικές πόλεις, καθώς και στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου όμως ο θεσμός λειτούργησε σε εθελοντική βάση, όπως λειτουργεί και σήμερα.
η. Τέλος, ο θεσμός αρχίζει να εκφυλίζεται τον 4ο αιώνα π.Χ. και φαίνεται να χάνεται στα ελληνιστικά χρόνια.
Ομοιότητες και διαφορές
Από μια πρώτη κιόλας ανάγνωση των στοιχείων της αρχαίας χορηγίας, εύκολα επισημαίνονται οι βασικές ομοιότητες και οι διαφορές της
από τη σημερινή μορφή της.
Οι ομοιότητες είναι προφανείς.
α. Το περιεχόμενο της χορηγίας είναι και σήμερα κοινωνικό.
β. Το μοναδικό αντιστάθμισμα, το μόνο αντάλλαγμα για τον χορηγό,
ήταν και είναι αποκλειστικά και μόνο η «τιμητική» πίστωσή του από την
πολιτεία και την κοινωνία, για την κοινωνική ευποιία του.
γ. Λειτουργικά, η χορηγία εξακολουθεί να συμπληρώνει ή να υποκαθιστά την κρατική μέριμνα και χρηματοδότηση στον πολιτιστικό κυρίως τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς κοινωνικού περιεχομένου, όπου
οι δημόσιοι πόροι δεν επαρκούν.
δ. Αποτελούσε και τότε και τώρα τρόπο μεταφοράς πόρων από τον
ιδιωτικό στον δημόσιο-κοινωνικό τομέα.
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Χορηγικό μνημείο
Λυσικράτη.

Όπως επίσης προφανείς είναι και οι διαφορές.
α. Η χορηγία ήταν τότε υποχρεωτική δια νόμου και ως τέτοια αποτελούσε μια μορφή έμμεσης φορολογίας των εύπορων Αθηναίων, ενώ
σήμερα είναι προαιρετική.
β. Ο χορηγός είχε πάντοτε ενεργή και αποφασιστική συμμετοχή
στην οργάνωση της εκδήλωσης της οποίας είχε την πλήρη ευθύνη, ενώ
σήμερα, πολύ συχνά, η χορηγία ολοκληρώνεται απλώς και μόνο με την
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης προς τον παραγωγό του πολιτισμικού προϊόντος, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή του χορηγού στα
δρώμενα.
γ. Η χορηγία αφορούσε τότε μόνον εκδηλώσεις τέχνης.
δ. Επειδή τότε οι επιχειρήσεις δεν ήταν νομικά πρόσωπα, οι χορηγοί
ήταν φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, επιχειρηματίες πολίτες, όπως
οι οπλοποιοί, οι αρτοποιοί, οι αγγειοπλάστες, οι σαγματοποιοί, κ.λ.π.
Σήμερα, αντίθετα, οι χορηγοί είναι νομικά πρόσωπα, εταιρίες. (Οι ιδιώτες, τα φυσικά πρόσωπα, που προσέφεραν στη νεότερη Ελλάδα και
προσφέρουν και σήμερα χρήματα ή/και περιουσιακά στοιχεία τους στο
κοινωνικό σύνολο, είναι και αποκαλούνται ευεργέτες ή δωρητές).
ε. Η προβολή των χορηγών και η πίστωσή τους από την κοινωνία
γινόταν τότε επίσημα, με πρωτοβουλία της πολιτείας. Σήμερα, γίνεται
από τον αποδέκτη της χορηγίας και από τα σύγχρονα μέσα έντυπης και
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
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Απουλικός κρατήρας,
ο λεγόμενος
«αγγείο των χορηγών».

Αλλά το βαθύτερο κοινό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη χορηγία και
της προσδίδει το ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο, έχει διατυπωθεί
από τον Δημοσθένη: «ΔΕΙ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ
ΠΟΙΕΙΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΙΣ ΠΟΛΙΤΑΙΣ». Στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα, όπως και στην Αρχαία Αθήνα, η χορηγία είναι ένας
θεσμός κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής στον δημόσιο βίο που τιμά
τον χορηγό και επιβάλλει στην πολιτεία και στον αποδέκτη της χορηγίας να αναγνωρίζουν την κοινωνική προσφορά του.
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