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∆∆√√  ππ™™∆∆√√ƒƒππ∫∫√√  ¶¶§§∞∞ππ™™ππ√√
™ÙËÓ ∞∞ıı‹‹ÓÓ·· ÙÔ 412 .Ã., ÙË ̄ ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ·›-

¯ÙËÎÂ Ë EÏ¤ÓË, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ‰‡ÛÎÔ-
ÏË. ∞fi ÙÔ 431 .Ã. Ë fiÏË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ fifiÏÏÂÂ--
ÌÌÔÔ  ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ™™¿¿ÚÚÙÙËË, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ¶¶ÂÂÏÏÔÔÔÔÓÓÓÓËËÛÛÈÈ··ÎÎfifi
fifiÏÏÂÂÌÌÔÔ, ÌÂ ÌÈÎÚ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÚ‹ÓË˜. H ÌÂÁ¿-
ÏË ÛÙÚ·ÙÈ¿, Ô˘ Â›¯Â ÛÙÂ›ÏÂÈ ÛÙË ™™ÈÈÎÎÂÂÏÏ››··, Â›¯Â
Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› ÙÔ 413 .X. Î·È ÔÏÏÔ› ∞ıËÓ·›ÔÈ
ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ Â›¯·Ó ÛÎÔÙˆıÂ› ‹ ·È¯Ì·ÏˆÙÈÛÙÂ›. √
ÂÌÓÂ˘ÛÙ‹˜ ÙË˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·˜, Ô ∞∞ÏÏÎÎÈÈ‚‚ÈÈ¿¿‰‰ËË˜̃, Î·-
ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÈÂÚÔÛ˘Ï›·, Â›¯Â Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â›¯Â Û˘Ì‚Ô˘Ï¤„ÂÈ
Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ¢ÂÎ¤ÏÂÈ· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹. √È
™·ÚÙÈ¿ÙÂ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô¯‡ÚˆÛ·Ó ÙË ¢ÂÎ¤ÏÂÈ·,
ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ó· ˙Ô˘Ó ˘fi ‰È·ÚÎ‹
·ÂÈÏ‹. TÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ.

∆∆√√  ¶¶¡¡∂∂ÀÀªª∞∞∆∆ππ∫∫√√  ∫∫§§ππªª∞∞
√È ·ÏÈ¤˜ ·Í›Â˜ Â›¯·Ó ÎÏÔÓÈÛÙÂ› Î·È Û’ ·˘Ùfi

‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÓÙÂÏ¤ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ô Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˜ ¶ÂÏÔ-
ÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÓÓÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎfifi  ÎÎ››--
ÓÓËËÌÌ··  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÛÛÔÔÊÊÈÈÛÛÙÙÒÒÓÓ. √È ÛÔÊÈÛÙ¤˜, ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÔ-
ÊÔ› ÌÂ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÛÎ¤„Ë, Â›¯·Ó Û˘ÚÚÂ‡ÛÂÈ ·fi
·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜
ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜Ø ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘˜ ÂÂ››¯̄··ÓÓ ··ÌÌÊÊÈÈ--
ÛÛ‚‚ËËÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ  ÙÙÈÈ˜̃  ··ÚÚ··‰‰ÔÔÛÛÈÈ··ÎÎ¤¤˜̃  ··ÍÍ››ÂÂ˜̃. √È ÛÔÊÈÛÙ¤˜
¤ıÂÙ·Ó ÂÂÚÚˆ̂ÙÙ‹‹ÌÌ··ÙÙ·· fiˆ˜:
• À¿Ú¯ÂÈ Ì›· Î·È ÌfiÓË ·Ï‹ıÂÈ·, Ì›· Ú·ÁÌ·-

ÙÈÎfiÙËÙ·;
• ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÙË ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ;
• ªÔÚÂ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ËıÈÎfi˜ ÎÒ‰ÈÎ·˜

·Ô‰ÂÎÙfi˜ ·fi fiÏÔ˘˜; 
∆¤ÙÔÈÂ˜ fiÌˆ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ıÂˆ-
Ú‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·-
Ú·ÎÌ‹ ÙË˜ fiÏË˜. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙˆÓ ÛÔÊÈ-
ÛÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÔÔ  ∂∂˘̆ÚÚÈÈ››‰‰ËË˜̃: ÛÙÈ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜
ÙÔ˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Ô˘ ·Ë-
¯Ô‡Ó ÛÔÊÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜.

Αθήνα… 2.500 περίπου χρόνια πριν... Άνοιξη του 412 π.Χ. Το λιµάνι του

Πειραιά, παρά τον πόλεµο, είναι γεµάτο ζωή. Πλήθος ανθρώπων από διάφο-

ρες περιοχές καταφθάνει στην Αθήνα. Έχουν αρχίσει, όπως κάθε χρόνο, τα

Μεγάλα ∆ιονύσια, η λαµπρή γιορτή προς τιµή του θεού του κρασιού, του ∆ιο-

νύσου. Μια ανάσα χαράς για την πόλη, που ζει εδώ και 19 χρόνια τον Πελο-

ποννησιακό πόλεµο, έναν πόλεµο που δε φαίνεται να έχει τελειωµό. Οι Αθη-

ναίοι ακόµη δεν µπορούν να πιστέψουν ότι η πανίσχυρη στρατιά τους νικήθη-

κε τελικά στη Σικελία. Αναρωτιούνται τι έφταιξε και ανησυχούν για το µέλλον,

ένα µέλλον που µοιάζει ζοφερό. Οι Σπαρτιάτες έχουν καταλάβει τη ∆εκέλεια

και απειλούν την Αττική.

Κι όµως οι Αθηναίοι θα τιµήσουν και πάλι τη γιορτή τους. Με τις πρώτες

ακτίνες του ήλιου οι δρόµοι γεµίζουν. Ξηµερώνει η µέρα που αρχίζουν οι δρα-

µατικοί αγώνες. Χιλιάδες θεατές κατευθύνονται προς το θέατρο του ∆ιονύσου,

κάτω από την Ακρόπολη. Ανάµεσά τους ένας έφηβος µε τον πατέρα του. Ντυ-

µένοι µε κοµψά ρούχα και µε στεφάνια στα µαλλιά ανηφορίζουν κι αυτοί. ∆εί-

χνουν να λογοµαχούν. Ο έφηβος ανυποµονεί να δει την παράσταση. Ο πατέρας

του όµως δε συµµερίζεται την αδηµονία του.

– Ο Ευριπίδης... Μα τι έχετε πάθει εσείς οι νέοι και σας αρέσει ο Ευριπίδης;,

τον ρωτάει µάλλον περιπαικτικά. Εµένα ποτέ δε µε ενθουσίασε.

– ∆εν έχεις δίκιο. Είναι µεγάλο ταλέντο.

– Σαν να ακούς τους σοφιστές.., λέει ο πατέρας. Τα έργα του είναι γεµάτα από

τις ιδέες τους. Οι σοφιστές βάλανε κι αυτοί το χεράκι τους για την κατρακύ-

λα της πόλης µας. Κάποτε υπήρχε σεβασµός στους µεγαλύτερους, στους

άρχοντες, στις παλιές και µεγάλες οικογένειες. Κι ήρθαν αυτοί...

– Και µας ξύπνησαν, τον διακόπτει απότοµα ο γιος. 

– Μας έδειξαν ότι πρέπει να εµπιστευόµαστε τη λογική µας· ότι όλοι, φτωχοί και

πλούσιοι, µπορούν να διοικήσουν την πόλη µας, συµπληρώνει ένας που έτυχε

να περπατά δίπλα τους.

– Ότι δίκιο και άδικο είναι έννοιες σχετικές, τον προλαβαίνει ο πατέρας, ότι

για τίποτε δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι.

– Μα δεν είναι όλα αβέβαια;, αναρωτιέται ο νέος.
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Tα φώτα του θεάτρου ανάβουν. Οι θεατές παίρνουν τις θέσεις τους. Σιγοκουβεντιάζουν
και περιµένουν. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο κουδούνι, σβήνουν τα φώτα. Αρχίζει η παρά-
σταση. Τη στιγµή αυτή κανείς µάλλον θεατής δεν αναρωτιέται πόσο µακρινές είναι οι ρί-
ζες της παράστασης που ξετυλίγεται µπροστά στα µάτια του.



– Και το χειρότερο, λένε ότι δεν υπάρχουν θεοί, συνεχίζει απτόητος ο πατέ-

ρας. Αυτά δε µας τα λες όµως ε;

– Όπως πάντα υπερβάλλεις, διαµαρτύρεται ο νεαρός. Μερικοί το παράκαναν,

όχι όµως και όλοι.

– Καλά...καλά, µουρµουρίζει ο πατέρας κουνώντας συγκαταβατικά το κε-

φάλι του. Και τι το σπουδαίο έχει η Ελένη του Ευριπίδη σου που θα δούµε

σήµερα; 

– Είναι µια άλλη, µια καινούρια Ελένη. ∆ιαφορετική από αυτήν που ξέρουµε

από τον Όµηρο. Η Ελένη του Ευριπίδη δεν ερωτεύτηκε ποτέ τον Πάρη, δεν

άφησε ποτέ τον άντρα της, δεν πήγε ποτέ στην Τροία, σπεύδει να του εξηγή-

σει ο γιος του. 

– Κάτι µου θυµίζει αυτή η ιστορία. Α ναι… την Παλινωδία του Στησίχορου.

– Ακριβώς. Στην Τροία στείλανε οι θεοί ένα είδωλο της Ελένης, ενώ η ίδια

βρέθηκε στην Αίγυπτο, στον Πρωτέα, του εξηγεί ο νεαρός και αρχίζει να του

λέει µε ενθουσιασµό όσα άκουσε την προηγούµενη µέρα στον προάγωνα. ...

Η Ελένη λοιπόν είναι στην Αίγυπτο, ο Πρωτέας όµως πεθαίνει κι ο γιος του,

ο Θεοκλύµενος, θέλει να την πάρει γυναίκα του, αυτή όµως αντιστέκεται…

– Η Ελένη αντιστέκεται! τον κόβει έκπληκτος ο πατέρας του. Πιστή στον άντρα

της! Αυτό πράγµατι είναι κάτι καινούριο. Παράξενη υπόθεση! Σαν κωµωδία

µου µοιάζει.

Πατέρας και γιος φτάνουν στην είσοδο του θεάτρου συζητώντας. Μπαί-

νουν στο θέατρο και αναζητούν µια καλή θέση. ∆εν είναι κι εύκολο. Αρκετοί εί-

ναι οι θεατές που ήρθαν νύχτα, πριν ακόµη ξηµερώσει, για να πιάσουν θέση.

Και τώρα περιµένουν… Συνωστισµός, θόρυβος, καβγαδάκια, σπρωξίµατα αλ-

λά και ευθυµία.

Οι θεατές έχουν πια πάρει τις θέσεις τους. Ανυποµονούν να δουν αυτή την

«καινούρια» Ελένη του Ευριπίδη. Αναρωτιούνται αν θα τους αρέσει, αν θα αγγί-

ξει τις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς τους. Το έργο αναφέρεται στον

Τρωικό πόλεµο. Τι θα πει όµως για το δικό τους πόλεµο; Κάποια λόγια παρηγο-

ριάς; Ο Ευριπίδης ήταν αυτός που µε τις Τρωάδες τούς είχε προειδοποιήσει λί-

γα χρόνια πριν για τα δεινά του πολέµου. Τώρα;

Στο σκηνικό χώρο όλα φαίνονται ήρεµα. Πίσω όµως από το σκηνικό οικο-

δόµηµα η ένταση είναι ολοφάνερη. Ρυθµίζονται και οι τελευταίες λεπτοµέρειες.

Οι υποκριτές φορούν τη σκευή τους, βάζουν στη σειρά τα κοστούµια τους,

ακουµπούν µε προσοχή τα προσωπεία τους, περνούν για µια τελευταία φορά τα

λόγια τους. Οι πολίτες που υποδύονται τις γυναίκες του Χορού κάνουν κάποιες

ακόµη δοκιµές. Ο ποιητής και σκηνοθέτης της παράστασης δίνει τις τελευταίες

συµβουλές.

Ανέτειλε πια για τα καλά. Εµφανίζεται ο κήρυκας, για να αναγγείλει...

– Σςς! Θα αρχίσει η θυσία, λέει ο πατέρας µε αυστηρό ύφος. Ώρα προσευχής

τώρα! Ας σηκωθούµε να προσευχηθούµε στο ∆ιόνυσο. Και πρόσεξε τα µα-

ξιλαράκια µας και το καλάθι µε τα φαγητά και το κρασί!

– Σςς! Ησυχία! Η θυσία αρχίζει, φωνάζουν κάποιοι. 

Τα µουρµουρητά σταµατούν. Ησυχία...
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ª¤Û· ÛÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÎÏ›Ì· ·ÌÊÈ‚‹ÙËÛË˜ ÁÚ¿-
ÊÂÈ Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ÙËÓ ∂Ï¤ÓË. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ··--
ÚÚ¿¿‰‰ÔÔÛÛËË Ë ∂Ï¤ÓË, Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘, ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ‹Ù·Ó ÂÚ›ÊËÌË ÁÈ· ÙËÓ
ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙË˜. √ ¶¿ÚË˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜
∆ÚÔ›·˜ ¶Ú›·ÌÔ˘, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›ÙË˜,
ÙËÓ ·‹Á·ÁÂ Î·È ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. √È
ŒÏÏËÓÂ˜ ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙÔ
ªÂÓ¤Ï·Ô ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ∆ÚÔ›·˜ Î·È
¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ‰ÂÎ·ÂÙ‹ fiÏÂÌÔ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ
fiÏË. ∏ ∂Ï¤ÓË Ù·˘Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi
fiÏÂÌÔ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ˆ˜ ˘·›ÙÈ· ÁÈ·
ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

À‹Ú¯Â fiÌˆ˜ Î·È ÌÈ· ¿¿ÏÏÏÏËË  ··ÚÚ¿¿‰‰ÔÔÛÛËË ÏÈÁfiÙÂÚÔ
ÁÓˆÛÙ‹. √ ™™ÙÙËËÛÛ››¯̄ÔÔÚÚÔÔ˜̃,,  ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô Ï˘ÚÈÎfi˜
ÔÈËÙ‹˜, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÎ‰Ô¯‹ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿
ÙÔ˘ ¶·ÏÈÓˆ‰›· : Ë ∂Ï¤ÓË ‰ÂÓ ‹ÁÂ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·
ÌÂ ÙÔÓ ¶¿ÚËØ ÔÈ ıÂÔ› ÙËÓ ‹Á·Ó ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÂÓÒ
ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜ ¤Ï·Û·Ó ¤Ó· Â›‰ˆÏÔ, Ô˘ Ô ¶¿ÚË˜ ·‹-
Á·ÁÂ ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ∂Ï¤ÓË. √È ŒÏÏËÓÂ˜ ÏÔÈ-
fiÓ Î·È ÔÈ ∆ÚÒÂ˜ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ÁÈ· ‰¤Î· ̄ ÚfiÓÈ· fi¯È ÁÈ·
ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ∂Ï¤ÓË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÙË˜.

∆Ô Ì‡ıÔ ·˘ÙfiÓ ·ÍÈÔÔÈÂ› Î·È Ô ∂∂˘̆ÚÚÈÈ››‰‰ËË˜̃ ÛÙËÓ
ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ EÏ¤ÓË. 

∂Ï¤ÓË, ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· 
·fi ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ˘
ÎÚ·Ù‹Ú· (6Ô˜ ·È. .Ã.)

∏∏  ¶¶∞∞ƒƒ∞∞™™∆∆∞∞™™∏∏  ∆∆∏∏™™  ∂∂§§∂∂¡¡∏∏™™
∞fi ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë, Ô˘ ·ÚÔ˘-

ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÙ· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 412 .X.,
ÌfiÓÔ Ë ∂Ï¤ÓË ÛÒıËÎÂ. ¶Ò˜ Ó· ÎÚ›ıËÎÂ ¿Ú·ÁÂ; 

∆Ô ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘
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∞ÈÒÓÂ˜ ÌÂÙ¿...™Ô˘ÚÔ˘ÒÓÂÈ...ŒÓ·˜ ‰ÂÎ·ÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙË˜ ∂È‰·‡ÚÔ˘. £· ·Ú·-
ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ∆ËÓ ∂Ï¤ÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë. ¶Ò˜ ı· Â›Ó·È ¿Ú·ÁÂ; °È· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ
ÁÂÓÈÎ¿ Í¤ÚÂÈ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∫˘Ú›ˆ˜ ·fi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·È‰ÈÎÔ‡ ıÂ¿ÙÚÔ˘. °È· ÙËÓ ∂Ï¤ÓË Î¿ÙÈ Í¤ÚÂÈ ·fi ÙË Ì˘ıÔ-
ÏÔÁ›· Î·È Ù· ¤Ë ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘. ∆ÔÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë; ∞ÎÔ˘ÛÙ¿ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ.

°‡Úˆ ÙÔ˘ ¿ÓÙÚÂ˜ Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜, ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ
¤ÚÁÔ. °È·Ù›; £· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÁÁ›ÍÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ÚÈÓ ·fi ·ÈÒÓÂ˜; °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ ·›˙ÔÓÙ·È
·ÎfiÌË ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÙ˘¯›·;

∞ÓÂ‚·›ÓÂÈ ÎÈfiÏ·˜ Ù· ÛÎ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘. Õ‚ÔÏ· Ô˘ ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· Î·ı›ÛÌ·Ù·! NÈÒıÂÈ Î¿ˆ˜ ·Ú¿ÍÂ-
Ó·...∆fiÛÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ Ù· ›‰È· Î·ı›ÛÌ·Ù·! ∞ÏÏ¿ fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÔÈ ıÂ·Ù¤˜! ∫¿ıÂÙ·È „ËÏ¿, ÁÈ· Ó· ‚Ï¤ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·.
∂Í¿ÏÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘! ∞ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË
È‰¤·. ™Ù·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÏ›‰·…

E I Σ A Γ Ω Γ H

Y¶O£E™H
[O ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ fiÌˆ˜ Ï¤ÂÈ] fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ∂Ï¤ÓË

‰ÂÓ ‹ÚıÂ Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Â›‰ˆÏfi

ÙË˜. O ∂ÚÌ‹˜ ÙËÓ ¿Ú·ÍÂ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ‚Ô‡ÏË-

ÛË ÙË˜ ◊Ú·˜ Î·È ÙËÓ ¤‰ˆÛÂ ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙ¤·, ÙÔ ‚·-

ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ. ŸÙ·Ó

fiÌˆ˜ ·˘Ùfi˜ ¤ı·ÓÂ, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Ô £ÂÔÎÏ‡ÌÂÓÔ˜

ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÎÈ ·˘Ù‹

Î·Ù¤Ê˘ÁÂ Û·Ó ÈÎ¤ÙÈÛÛ· ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤·.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Û’ ·˘Ù‹Ó Ô ªÂÓ¤Ï·Ô˜. Œ¯ÂÈ

¯¿ÛÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù· ÏÔ›· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ıÂ›

Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÎÚ‡-

‚ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÈ· ÛËÏÈ¿. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ Ô MÂÓ¤Ï·Ô˜

Î·È Ë EÏ¤ÓË Û˘ÓÂÓÓÔ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÛÙË-

Û·Ó ¤Ó· ‰fiÏÈÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÂÍ·¿ÙËÛ·Ó ÙÔ £ÂÔÎÏ‡ÌÂ-

ÓÔ Î·È Ì‹Î·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÂ ÏÔ›Ô, ÁÈ· Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ‰‹-

ıÂÓ ı˘Û›· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔ ÓÂÎÚfi ªÂÓ¤-

Ï·Ô. ∆ÂÏÈÎ¿ ÛÒıËÎ·Ó Î·È Á‡ÚÈÛ·Ó ›Ûˆ ÛÙËÓ ·-

ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. (Aπόσπασµα από την «Yπόθεση», όπως έχει παρα-

δοθεί στα χειρόγραφα, µτφρ. Ν. ∆εσύπρης)

E § E N H : T P A ° ø ¢ I A ;
ŸÛÔÈ ÌÂÏ¤ÙËÛ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ÚÔ-

‚ÏËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó:

ñ ∫¿ÔÈÔÈ Â›‰·Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ Û·Ó Úfi-

Ûˆ· ÙÚ·ÁÈÎ¿, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌÂ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜

˘¤ÚÙÂÚÂ˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó.

ŒÙÛÈ ıÂÒÚËÛ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÚ·Áˆ‰›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ

ÔÏÏ¤˜ «ÂÚÈ¤ÙÂÈÂ˜» (·fiÙÔÌÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜) Î·È

«·Ó·ÁÓÒÚÈÛË» (ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÛÙË

ÁÓÒÛË), ÎÈÓÂ› ÙÔÓ «¤ÏÂÔ» Î·È ÙÔ «Êfi‚Ô» ÙˆÓ ıÂ·-

ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ «Î¿ı·ÚÛË».

ñ ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ ıÂÒÚËÛ·Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ¤Ú-

ÁÔ˘ ÎˆÌÈÎ¿, fiˆ˜ .¯. ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈ-

ÏÈ¿ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÙÔ˘ £ÂÔÎÏ‡ÌÂÓÔ˘, Î·È ÙËÓ

ÂÍ·¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙÚ·ÁÈÎˆÌˆ-

‰›·. 

ñ À‹ÚÍ·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ô˘ Ì›ÏËÛ·Ó

ÁÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ

·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¯·Ì¤ÓˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ, ÛÙÔ˘˜

fiÚÎÔ˘˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È ÛÙËÓ

ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙË˜ ·fi‰Ú·ÛË˜. 

Tα φώτα σβήνουν. Τι θα παρακολουθήσει τελικά; Το Πρόγραµµα τον µπέρδεψε. Αυτός ήρθε για τραγωδία. Απόλυτο σκο-
τάδι. Απόλυτη ησυχία. Ένας προβολέας ανάβει και εστιάζει στο κέντρο της ορχήστρας... Η παράσταση αρχίζει...

TA ¶PO™ø¶A TOY ¢PAMATO™
∂§∂¡∏ ™‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘

∆∂À∫ƒO™ TÚˆÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜, ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ÙÔ˘ ∆ÂÏ·ÌÒÓÈÔ˘ 

ÃOƒO™ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÂ˜, ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÙË˜ ∂Ï¤ÓË˜

ª∂¡∂§∞O™ µ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·

°∂ƒO¡∆π™™∞ ÀËÚ¤ÙÚÈ· ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ £ÂÔÎÏ‡ÌÂÓÔ˘

∞°°∂§π∞ºOƒO™ ∞ã ŒÏÏËÓ·˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘

£∂O¡O∏ ª¿ÓÙÈÛÛ·, ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ £ÂÔÎÏ‡ÌÂÓÔ˘

£∂O∫§Àª∂¡O™ °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤·, ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘

∞°°∂§π∞ºOƒO™ µã ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ Ó·‡ÙË˜

À¶∏ƒ∂∆∏™ YËÚ¤ÙË˜ ÙË˜ £ÂÔÓfiË˜

¢πO™∫OÀƒOπ ∫¿ÛÙÔÚ·˜ Î·È ¶ÔÏ˘‰Â‡ÎË˜, ·‰ÂÏÊÔ› ÙË˜ ∂Ï¤ÓË˜ 
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EYPI¶I¢H™, A£HNAIO™

°¤Ú·ÛÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ÙË˜ ∆ÚÔ›·˜
Î·È ÛÙ· Ï·ÙÔÌÂ›· ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜.

∆Ô˘ ¿ÚÂÛ·Ó ÔÈ ÛËÏÈ¤˜ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÎÈ ÔÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¤˜ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜.
∂›‰Â ÙÈ˜ ÊÏ¤‚Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 
Û·Ó ¤Ó· ‰›¯Ù˘ ıÂÒÓ, fiÔ˘ Ì·˜ È¿ÓÔ˘Ó Û·Ó Ù’ ·ÁÚ›ÌÈ·Ø
ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ÙÔ ÙÚ˘‹ÛÂÈ.
◊Ù·Ó ÛÙÚ˘ÊÓfi˜, ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈØ
‹ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÙÔÓ Û·Ú¿Í·Ó Ù· ÛÎ˘ÏÈ¿.

°. ™ÂÊ¤ÚË˜, «∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ K·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, °»

(Afi ÙÔ °. ™ÂÊ¤ÚË˜, ¶ÔÈ‹Ì·Ù·, ÿÎ·ÚÔ˜)
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