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Εισαγωγή 

Η γέννηση και η εξέλιξη του οικοδομήματος του θεάτρου συνδέεται 

με τις ιστορικές εποχές, την κοινωνική δομή και τις ανάγκες των καιρών 

στους οποίους άνθισε . Η ανάπτυξη του θεάτρου συνδέεται στενά με την 

πορεία της θεατρικής λογοτεχνίας , που γεννήθηκε και μεγαλούργησε 

στην Ελλάδα . Θέλοντας όμως να μελετήσουμε το σύγχρονο θέατρο δεν 

πρέπει να ξεχνάμε τη δημιουργία του θεάτρου των Ελλήνων καθώς και 

των άλλων λαών . 

Η μορφή και έκφραση του σημερινού θεάτρου στηρίζεται στη μελέτη 

του θεάτρου , στις κοινωνικές αντιλήψεις της κάθε εποχής και τη 

φιλοσοφία της. 

το θέατρο είναι ένα είδος τέχνης από την οποία εκφράζονται βασικές 

ανάγκες της ανθρώπινης φύσης . Η μορφή της τέχνης αυτής δεν είναι 

απλή αντίθετα είναι πολυσύνθετή και συλλογική , εκφράζει την 

συνειδητή προσπάθεια του συνόλου . Ενεργεί σαν μια ομάδα που 

εκφράζει την ένωση και την ταύτιση κάθε θεατή με το πνεύμα , το 

συναίσθημα και την εμπειρία του συγγραφέα . Η πραγματική έννοια της 

θεατρικής τέχνης δεν υφίσταται στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

απόλυτη ένωση και ταύτιση με τον θεατή , τον λόγο και τον ηθοποιό . ( 1) 

Σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε η ταύτιση αυτή το θέατρο μετατρέπεται 

, α σε θέαμα ή εκδήλωση. 
αυτοματ 

Για να μπορέσουμε όμως να γνωρίσουμε και να μελετήσουμε το 

θέατρο θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία εξέλιξης του μέσα από 

τους αιώνες 01 οποίοι ήταν γεμάτοι ανακατατάξεις και προβλήματα. 

Στην εξελικτική πορεία του θεάτρου συμμετέχει και το θέατρο-



κτίριο . Οι θεατρικές παραστάσεις ξεκίνησαν στην ύπαιθρο , στους 

πρόποδες λόφων και συνεχίστηκαν στα προαύλια εκκλησιών αλλά και 

σε αυλές ανακτόρων . Σιγά σιγά όμως αυτή η πρωτόγονη κατάσταση 

άλλαξε και το θέατρο - κτίριο προσαρμόστηκε στις ανάγκες της εποχής 

που διένυε , δημιουργήθηκαν δηλαδή τα μεγαλοπρεπή κτίρια της 

εποχής του Μπαρόκ ή της Αναγέννησης. Το θέατρο- κτίριο θα 

μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως « χαμαιλέοντας» γιατί είχε την 

ικανότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 

εποχής που διάνυε και να τις εκφράζει απόλυτα . 

( 1 ) Διεθνές επιστημονικό συμ~όσιο - Β~λος 1980, ?ργανωμένο από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλαδο~ - Τμημα Μαγνησι~ς και το 

Ε στη' ριο Ειδικής Κτιριολογιας του Πανεπιστημιου Θεσσαλονίκης ι 
ργα , δ , . 
Δ · ρυνση Θεατρικων ραστηριοτητων και αρχιτεκτονικης 

« ιευ , Χ , Γ Αθ , 
πρακτικής» , Πρακτικά , ομιλ_ητης ρηστος ... ανασοπουλο$· 
Δρ . Αρχιτέκτων - Καθ~γητης τ~υ Δημοκριτειο~ Πανεπιστη~ιου 
Θράκης , θέμα: «Το θεατρο κτιριο : Διαχρονικες μεταμορφωσεις -
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&cάλαιο 1° 

• το ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

Σ:την αρχαία Αίγυπ;ο αναφέρονται οι πρώτες_ ~ργαν~μένες κινήσει~ 
νιο τη δημιουργία θεατρου . ~ρεπει ~α σημειωθει ?μως οτι στ_ους πολυ 
aρ)αίους πολιτισμούς δεν υπηρχε ~ εννο!α του θεατeου . _Η κινηση της 
aρ)αίας Αιγύπτου για, να δη~ιουργησει καπ?ια μορφη _θεατρου , και μια 
εκδΊλωση πνευματικη , επηρεασε τις αρχαιες ελληνικες λατρειες των 
Οpιρικών , Διονυσιακών και Ελευσίνιων μ~στηρίων . (2) , , 

Γνωστοί οι Αιγύπτιοι για τη μυστικοπαθεια τους , δεν εχουν ερθει στο 
φω.- μέχρι σήμερα αρκετά ευρήματα ώστε να μας δώσουν μια 
ολc~ληρωμένη και , σωστή ιδέα για τις αντι~ήψεις ;τερί θεάτρου της 
εποχής εκείνης , καθ~ς και για !ην ?ρχιτεκτονικη , μορφ;~ . 

Όλοι 01 πρωτογονοι λαοι χορευαν το ιδιο ισχυε και για τους 
ΑιγJπτίους (εικόνα 2); Οι παραστάσεις οι οποίες δίνονταν αφορούσαν 
θρησκευτικές, εκδηλω_σεις και ειδ~λολα!ρικέ_ς τελετές 

1 01 οποίες 
λάμβαναν χωρα συν;~θως σε αυλ_ες ναων η σε πλατείες , οι οποίες 
μπορούσαν ν~ καλυψο~ν τις αν?γκες _πολυάριθμου ακροατηρίου . Οι 
παραστάσεις , γινονταν πανω σε β~θρα η σε ανυψωτικά επίπεδα . Σε 
αυτά μπορουσα~ να παρ?κολουθουν τελετουργικούς χορούς , θυσίες ή 
σκηνές από ~αχες. Αυτη_ η θεματολογία αποτελούσε τη μια μορφή 
θεάματος, υπαρχουν ενδειξεις και για την ύπαρξη μίας άλλης μορφής 
που είχε σχέση με τα ~οινωνικά προβλήματα και τις καθημερινές 
δραστηριότητες , του λαου: Σ~η δευτερη μορφή δεν μπορούμε να 
διεσδύσουμε γιατι τα στοιχεια ειναι σχεδόν ανύπαρκτα . 

Η ποίο ενδιαφέ~ουσα μορφή ?ράματος στην αρχαία Αίγυπτο είναι 
τα «Πάθη τη~ Αβυδοω~, , που ηταν μια σειρά έργων στα οποία 
πρωταγωνιστουσαν , ο θεο~ Οσιρις ~αζί με την γυναίκα του 'Ιριδα και 
τον γιο του Απ-ουατ . Τα :ρvα αυτα περιστρέφονταν γύρω από την ζωή 
τοL Όσιρις , την δολο~ονια , του , την εκδίκηση της γυναίκας του , την 
αποκατάσταση , την ανασ:αση του κα! τέλος η επιβολή της πίστης και 
της λατρείας προς αυτ~ν . Το συμπερ?σμα που έβγαινε από αυτά τα 
έργα ήταν η προσπαθεια το~ ατομου να διατηρήσει την έντονη 
ανάμνηση της θυσιας, των μαρτυρων και του τελικού θριάμβου του 
θεού . , . , 

Η κάθε παραστ,αση ηταν παντα διαφορετική , το περιβάλλον 
άλ~αζε συχνά ~φου και , οι τοτ;οθεσίες και τα γεγονότα ήταν 
διαφορετικά σε καθε ~πεισ~διο , καθ~ς και ο_ τύη:_ος των παραστάσεων. 
Το ύφος των επεισοδιων , αλλαζε κ?θε φορα αναλογα με το θέμα της 
δράσης. Το δράμα συ~δεοταν_ συχνα. με την καθημερινή πραγματικότητα . 
(ει<όνα 3) Έδινε πολλες φοpες τη θε~η του, σε λατρευτικές τελετουργίες 

άλλοτε σε αναπαραστασεις μαχων . Υπαρχει σημαντική υποψία ότι 
και Αβ · δ δ · θ , · «Πάθη της υ ου» εν ηταν εατρικες παραστάσεις αλλα 
~~λετουργικές πο~ τους δόθηκε , μεγάλη έκταση '. βέβαια μεγαλύτερες 
αμφιβολίες γεννιουνται γι~ τα _«κειμενα των πυραμιδων» και είναι αυτό 
που ονομάστηκε <ψεμφικο δραμα» . (3) 

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δεν μπορούν να θεωρηθούν 
σαν μια πραγματική μορφή δράματος , αν και ορισμένες ιερογλυφικές 



παραστάσεις που έχουν βρεθεί σε αιγυπτιακούς τάφους , χρονολογούνται 
περίπου στο 2000π.Χ. (εικόνα 4). Συμπερασματικά μόνο μπορούμε να 
καταλήξουμε ότι στα έργα αυτά υπήρχε μια υποτυπώδης μορφή 
διαλόγου και υποκρίσεως. 

Δεν μπορούν όμως να αξιολογηθούν σοβαρά οι ειδωλολατρικές 
αυτές εκδηλώσεις και να θεωρηθούν σαν βάσεις στην δημιουργία του 
Νοήματος και του Λόγου . Παραμένουν όμως αυτές πάντα η πρώτη 
αναφορά στην έννοια του «θεατρικού έργου» , το οποίο , εξελισσόμενο 
κατά τους επόμενους αιώνες , θα πάρει σημαντικές διαστάσεις και θα 
παίξει σοβαρό ρόλο σαν πνευματική τροφή του αναπτυσσόμενου 

ατόμου . (2) 

, . οβλ · μaτα στις εξελίξεις του σύγχρονου θεάτρου» , Χρήστου Γ 
Βιβλιογραφία φωτογραφιας « Πρ . η λ 24 
Αθανασόπουλου , 8' έκδοση • 1 Σιδερης, σε · 



Βιβλιογραφίο φωτογpαφfας: ,προβλήματα στις εξελίξεις του σΟγχρονου Θεάτρου> , Χρήστος .r 
Αθανασόπουλου , Β ' έκδοση, 1 Σιδέρης, σελ 22 

-
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Βιβλιογραφία του πρώτου κεφαλαίου 

2. « Προβλήματα στις εξελίξεις του σύγχρονου θεάτρου» , Χρήστος . Γ. 
Αθανασόπουλος , Β , έκδοση , 1. Σιδερής. 

3. « Παγκόσμια Ιστορία θεάτρου» , Allardyce Nicoll , τόμος Α ' , 1962, 

σελ. 10 
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Κεφάλαιο 2° 

• το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ . 

2.1 Εισαγωγή: 

Η γέννηση και η εξέλιξη του οικοδομήματος του θεάτρου συνδέεται με 
τις ιστορικές εποχές , την κοινωνική δομή και τις ανάγκες των καιρών 
στους οποίους άνθισε . Όταν αναφέρει κανείς τον όρο «ελληνικό 
θέατρο» το μυαλό του ταξιδεύει στα θέατρα της Αθήνας, της Επιδαύρου , 
των Δελφών, της Δωδώνης και πολλών άλλων μέσα στον Ελλαδικό 
χώρο. 

Η Ελληνική κοινωνία είναι η πρώτη που ανέβασε την θεατρική 
παράσταση στο επίπεδο της Τέχνης, ξεφεύγοντας από το πρωτογονισμό 

του παρελθόντος, οδηγήθηκε σε μια ανάταση πνευματική , η οποία 
έμελλε να αλλάξει τόσο ριζικά την νοοτροπία του ατόμου . Οι τραγικοί 
Αισχύλος , Σοφοκλής , Ευριπίδης και ο κωμικός Αριστοφάνης, δημιουργεί 
των μορφών της τραγωδίας και κωμωδίας , θεωρούνται μέχρι σήμερα 
πρότυπα του θεατρικού λόγου και αποτελούν για πολλούς σύγχρονους 
συγγραφείς , το υπόδειγμα στην διάπλαση των έργων τους. ( 2 ) 

Η Αρχιτεκτονική έρευνα ασχολήθηκε πολύ με την μορφή των 
αρχαίων Ελληνικών θεάτρων και κατάφερε να εντάξει πολλά στοιχεία 
τους, βέβαια σε διαφορετική κλίμακα και με διάφορους τρόπου , σε 
μεταγενέστερες αναζητήσεις στον θεατρικό χώρο. Οι αναζητήσεις αυτές 
των αρχιτεκτόνων είχαν σαν αποτέλεσμα να γεννηθούν νέες μορφές 
άλλες βασισμένες σε στοιχεία και άλλες πιστά αντίγραφα , των αρχαίων 
θεάτρων, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της κάθε εποχής. 

2.2 Τύποι των Ελληνικών Θεάτρων 

Η έννοια του θεάτρου στο πέρας των αιώνων βλέπουμε ότι είναι 
απόλυτα συνδεδεμένη με την θρησκευτική λατρεία . Το γεγονός αυτό είχε 
μεγάλη λαϊκή απήχηση σε όλες τις κοινω~ικές π?λιτικές εξ~λίξεις τις 
εποχής του . Μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονικη μορφη του θεατρου δεν 
υπάρχει . Ανάλογο με την χρ_ονική περίοδ~ που κ_τίσ~ηκε το κάθε _θέατρο 
έχει και τα δικά του στοιχεια . Η ~ινωικη εποχη . ειναι η αφετηρια τω~ 
διαφόρων τύπων, η οποί~ ~κολουθησε την . εξελιξη του ελλη~ικου 
πολιτισμού από την ακμη μεχρι ~ην παρακμη του και στην συνεχεια 

την εμφάνιση της ρωμαϊκής_ επιρρο~ς. . . . 
Η διαδοχή αυτή ακολουθησε πεντε κυρια σταδια . 

•:• το μινωικό , . 
•:• το πριν από τον Αισχύλο προκλασσικο , 
•:• το κλασσικό αθηναϊκό ή αττικό 
•:• και το ελληνορωμαϊκό θέατρο 

1 



Ξεκινώντας με το μινωικό θέατρο , για το οποίο όμως δεν μπορούμε 
να πούμε και πολλά πράγματα γιατί υπάρχουν μόνο ελάχιστες 
πληροφορίες. Ευρήματα έχουμε μόνα για τα θέατρα της Κνωσού και 

της Φαιστού . Ο προορισμός των θεάτρων την εποχή εκείνη ήταν για 
να παρουσιάζονται αγώνες και τελετουργικές εορτές. Η αρχιτεκτονική 
τους μορφή ήταν σπουδαία. Ήταν έντονη και δυναμική , 
χαρακτηριζόταν από την ορθογωνική διάταξη των καθισμάτων και το 
γεωμετρικό σχήμα της ορχήστρας. Αν παρατηρήσει κανείς βλέπει ότι η 
μορφή απέχει ελάχιστα από τις σύγχρονες τάσεις. (εικόνες 5,6,7) 

Ακολουθώντας την σειρά φτάνουμε στο πριν από τον Αισχύλο 
προκλασσικό θέατρο . Για αυτό το τύπο θεάτρου δεν υπάρχουν ούτε 
στοιχεία αλά ούτε και ευρήματα . Βάσει των Dorpefeld και Reisch 
πρέπει να ήταν ξύλινο , σε σχήμα τραπεζίου . Σειρές από ξύλινους 
πάγκους, τα ίκρια , περιέβαλλαν ένα χώρο τραπεζοειδούς σχήματος, που 
αργότερα αυτό θα είναι η ορχήστρα. Αυτή η μορφή εμφανίστηκε πριν 
από τον 5° π. Χ. αιώνα γιατί μετά από αυτή την χρονική περίοδο 
ξαναβρίσκουν οι ιστορικοί τα νήματα που οδηγούν στην ανάπτυξη της 
αληθινής μορφής του δράματος που θα εκφραστεί με το κλασικό 
αθηναϊκό θέατρο , που είναι και η σημαντικότερη μορφή του θεάτρου . 

Το ελληνιστικό θέατρο αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του 4ou π.Χ. 
αιώνα παρακολουθώντας τις εξελίξεις του ελληνικού πολιτισμού και τις 
κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι οποίες επέδρασαν άμεσα στην 

μορφή του. 
Κατά την παρακμή του ελληνικού και την ακμή του ρωμαϊκού 

πολιτισμού , εμφανίζεται ελλονο-ρωμαϊκό θέατρο . Αυτό μαζί με το 
ελληνιστικό αποτέλεσαν το πρό_τυπο γι~ την εξ,έλιξη των ~εταγενέσ_τερων 
θεατρικών μορφών. Με _το τροπο αυτ? μεταφεpθηκε ανα τους_αιωνες η 
ελληνική αντίληψη ε~ηρεαζ?ντας ρυθμους, μ_ορφες και σ~γγραφεις. ου 

Αν μελετήσουμε ενα θε?τρο στην Αναγενν~ση , μια ~περ~ του : 8 
αιώνα ή ένα πειραματικό θεατρο του 20ου αιωνα θα δουμε οτι οι ριζες 
της παράδοσης παραμένουν οι ίδιες. 

2.3 Η τραγωδία και η κωμωδία. 

Η πηγή της κωμωδίας πρέπει _να αναζητ~θεί σ;ους διθυραμβ_ικούς 
, οποιΌι γίνονταν προς τιμην του θεου Διονυσου , του θεου του 

χορους οι , · λ ' δ ' που 
κρασιού . Η αρχική τους μορφη , ηταν λ ψα μικοι, α~τοσχε ιασμοι 
αναπτύχθηκαν αργότερα σε ποιητικη και θοyοτεχβνικη εκφpαση ._δ , 

Η λογοτεχνική μορφή μετάβαλε το δι υ~αμ ~ σε ενα , ει ος υμν~υ 

λλ , από τους πιστούς του θεου υπο την διευθυνση ενος 
που ψα οταν , δ θ β ' · · , 0 Θ · σπις αρχηγός ενος ι υραμ ικου χορου εκανε μια 
αρχηγου ~ , ε ασ~ τον εαυτό του από το σύνολο του χορού και 
και~οτομια. Απεc:; του θεού ή του ήρωα του οποίου τα κατορθώματα 
παιρνοντας το ρο, 0 διάλογο με το χορό . Έτσι , γίνεται ο πρώτος 
εξυμνούνται , ανοιγει , ηθοποιός» 
θ - ης και ο πρωτος « · 

« ιασα_ρχ », ε την πάροδο του χρόνου αρχίζουν να αλλάζει η 
Σιγα c:ιγα και ~ ων. Έρχονται στην επιφάνεια, τα ~οινωνικά 

θεματο~ογια των pγφατα ιστορικά γεγονότα τα οποια αρχιζουν και 
προβληματα, τα προσ 

-
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ξεχωρίζουν μέσα από την πλοκή, άλλοτε συνδυασμένα με την λατρεία 
και άλλοτε με πραγματικά πολιτικο-κοινωνικά γεγονότα . 

Η εξέλιξη αυτή στην τραγωδία εμφανίζεται με αργά βήματα στα τέλη 
του 6°υ π.Χ. αιώνα . Ο Αισχύλος προσθέτει ακόμη ένα υποκριτή και στην 
συνέχεια ο Σοφοκλής ένα τρίτο . Με το τρόπο αυτό έχουμε την σταδιακή 
εξέλιξη της τραγωδίας έως τα μέσα του 5°υ αιώνα που έχουμε την 
πλήρη ανάπτυξη . Στην τραγωδία εισάγονται ο θρήνος και η κίνηση που 
σκοπό έχουν να συνδέσουν συναισθηματικά τον θεατή με την εξέλιξη 
της πλοκής. Στην τραγωδία αυτό που έχει βαρύτητα δεν είναι οι 
σκηνογραφικές εντυπώσεις αλλά η λιτότητα και η αυστηρότητα του 
νοήματος του λόγου . 

Το Αρχαίο Ελληνικό δράμα δεν περιοριζόταν μόνο στην τραγωδία 
αλλά υπήρχε και η κωμωδία, που βρισκόταν ήδη σε εμβρυακή μορφή 
στα ξεφαντώματα που γίνονταν στα χωράφια . Στα ξεφαντώματα αυτά 
κυριαρχούσαν τα καλαμπούρια των σατύρων , των συνοδών του 
Διονύσου , που ήταν μισοί άνθρωποι και μισοί τράγοι . Ο όρος «κωμωδία 
γεννήθηκε από τον όρο «κώμος» που σημαίνει πομπή και «ωδή» , 
άσματα πολιτών μεταμφιεσμένων με προσωπεία και μανδύες , οι οποίοι , 
προς τιμήν του θεού διασκέδαζαν ανταλλάσσοντας σκωπτικούς και 
φαλλικούς ύμνους. Η _συγχώνευ~η τ~ν δυο , παραπάνω , όρων 
δημιούργησε , την «κωμωδι?» η ?ποια, ξεχωρισε απο την τραγωδια γιατί 
χρησιμοποιουσε δυο χορους αντι για ενα. 

2.4 Το κλασσικό αθηναϊκό θέατρο. 

Η σχέση που απέκτησαν η θρησκευ;ική , διάθεση και η λατρεία δεν 
άφησαν περιθώρια για ,το διαχ~ρισμο ταξεων , και τ~ν δη~ιουργία 
προκαταλήψεων. Αποτελουσ~ το θεατρο πνευ~ατικη τροφη, για ολες τις 

, ξ ς η' ταν μια λειτουργια που απευθυνοταν σε ολοκληρη την 
τα ει , 'λ , λ , Θ , 

νι'α Αυτό είχε σαν αποτε εσμα ενος πο υαρι μου κοινου , κατά 
κοινω . , 8 · , ξ λ , , 

δημιουργία των πρωτων εατρων επρεπε να ε ασφα ιστει αρκετος 
την . , λ , Τ . βλ , , ώστε να καλυφθουν ο ες οι αναγκες . ο προ ημα του χωρου 
χω~οζς α γίνεται σημαντικό όταν οι θεατές ξεπερνούν τις 15.000. 
αρχι ει ν · , τ , Επίσης σημαντικό ήταν και ~ χωρο8ς ~ων παρα~τασεω~. ον χ,ορο τον 

λ , αν μια μεγάλη ομαδα αν ρωπων, οποτε υπηρχε αναγκη για 
αποτε ουσ , . , , , , α' νετο που θα επετρεπε και την χορικη κινηση αναλογα με 
ενα χωρο · , 

παιτήσεις του δραματος . τις α λ, ρη λύση για τα δυο αυτά σημαντικά προβλήματα ήταν να 
Η κα υτε . 8 Σ · , θ θ · θέατρα στο υπαι ρο . την αρχη χρησιμοποιη ηκε η 

δημιο~ργη ο~ν όμως ήταν αρκετό μόνο στην αρχή , στην συνέχεια οι 
Αγορσ.,. Αυτ? ν μεγαλύτερες οπότε και αναζητήθηκαν χαμηλοί επικλινείς 
απαιτησεις, η~α υ 

01 
Θεατές μπορούσαν να απολαύσουν πιο άνετα την 

λόφ~ι απο 0~0 ίζες του λόφου τοποθετήθηκε η δράση του έργου , 
παρασταση. , τι~τιρ αν και δειλά έχει δημιουργηθεί η πρώτη μορφή του 
βλέπουμ~ πλ~ον Η επίπεδη έκταση ονομάσθηκε ορχήστρα και στο 
ελληνικου θεατρθου._ θηκε ένας βωμός, η θυμέλη, για τις θυσίες στους 
μέσο της τοπο ετη 
θεούς . (4) 



Τα βασικότερα στοιχεία που μπορούμε να παρατηρήσουμε στην 
πρώτη μορφή του θεάτρου είναι : η ορχήστρα , η πλαγία ενός λόφου , το 
αμφιθέατρο ή κοίλο . Σιγά σιγά άρχισαν να σκαλίζονται πάνω στον λόφο 
βαθμίδες με διάταξη ομόκεντρη προς την ορχήστρα . Η διάταξη αυτή 
επέτρεπε στους θεατές να παρακολουθούν το έργο πιο άνετα . Αυτά 
όλα μπορεί κανείς να τα παρατηρήσει στο θέατρο στην Χαιρώνεια . 
(εικόνα 8). 

Γύρω από την ορχήστρα τοποθετήθηκαν ξύλινα καθίσματα προς 
τιμήν των αρχόντων και των επισήμων , στην συνέχεια οι σκαλισμένες 
βαθμίδες στους βράχους έδιναν την σειρά τους σε ξύλινους πάγκους. 
Η μορφή όμως του αμφιθέατρου δεν είναι ακόμη καθαρά ημικυκλική . 
Το υλικό που χρησιμοποιούσαν ήταν το ξύλο και λόγο της δυσκολίας 
του οδήγησε στα πολυγωνικά σχήματα και τις ακαλαίσθητες κατασκευές 
και μόνο στις αρχές του 4°υ π.Χ. αιώνα άρχισε να γίνετε πλατύτερη 
χρήση της πέτρας και του μαρμάρου , το κοίλο μέρος και η ορχήστρα 
παίρνουν το γνωστό τους σχήμα . Οι θέσεις πλέον χαράσσονται 
ομόκεντρα προς την ορχήστρα με τόξα - κύκλου μεγαλύτερα των 180°, 
τα οποία καλύπτουν τα 2/3 της επιφάνειας του . 

Στο θέατρο του Διονύσου ανακαλύφθηκαν δυο ορχήστρες 
διαφορετικών εποχών . Η παλαιότερη χρονολογείται τον 5° π.Χ. αιώνα 
και έχει διάμετρο 24 μέτρα , η διαμόρφωση της επίπεδης επιφάνειας 
έγινε με επίχωση λόγο των μεγάλω~ κλίσεων που είχε ο λόφος της 
Ακροπόλεως. Στο πίσω μέρος της ορχηστρας και προς την πλευρά του 
αρχαίου ναού του Διονύσ~υ δη~ιουργήθηκε, ένα πρ?νές ύ~ους δυο 
μέτρων . Αναφέραμε παραπ,ανω οτι ~ πορεια , τ~υ δραματος εφερε και 
δεύτερο και τρίτο υπο~ριτη στο δ~αμα . ~υτοι επρεπε, να εμφανίζονται 
στους θεατές από διαφορ_α σημεια , οποτε , παρουσιαζεται , η ανάγκη 
στέγασης τόσο αυτών οσ~ και τ~ν αλλων, π?ραγο~των της 
παράστασης. Η πρώτη μ?ρφη τη~ στεγα?ης αυτης, ηταν ενα ξύλινο 
παράπηγμα που τοποθετηθ,ηκε πισω απο την, ορχηστρα και μ,ε την 
πάροδο του χρόνου βελτιωθηκε και συμπληρωθηκε με τις αναλογες 

απαιτήσεις. , θ , Στο θέατρο του Διονύσου στην ,Αθηνα~ η εση της ορχήστρας 

Τα, στον υπάρχοντα ναό του θεου εμποδισε την πραγματοποίηση 
καν , , λ, , 
μιας τέτοιας βελτίωσης και αυ~ος ειναι , ο ~γος π?υ α~γοτερα 

οπι'σθηκε κατά 15 μέτρα βορειστερα . Αυτη η θεση υπαρχει εως και 
μετατ , , ' λ , Η απόσταση μεταξύ του ναου και της ορχηστρας μεγα ωσε με 
σημερα. θ' , , , ξ ' λ ' λ σμα να επιτρέπεται η τοπο ετηση ενος μικρου , αρχικα υ ινου , 
αποτε ε λ , , , ας που χρησίμευε αποκ ειστικα και μονο για τους 
παραπηγματ , , Α , , , το κτίσμα αυτό ονομαστηκε σκηνη . πο την αρχη της 
υποκριτες , , , , , λ δ , , συ έγινε αντιληπτο οτι ειχε μεγα ες υνατοτητες για την 
δημιο~pγιας ~ιακοσμητικών στοιχείων και την δημιουργία ενός βάθους , 
τοπο ετησ~ κε σκηνικό . Πλέον με την ανακάλυψη αυτή ο συγγραφέας 
που , σνομασ:rη ανοικτό τοπίο όπου εκεί εξελισσόταν όλη η δράση του 
ξεφευγει απο το ' , , , 
, αναπτύσσεται σε ανακτορα η ναους . 
εργου , και , του σκηνικού στην αρχή ήταν πρωτόγονη . 

Η κατ_ασκευ~ό ξύλο και πρόχειρα , οι διακοσμητικές παραστάσεις 
Κατασκευαζ~ταν α ρικές και συμβολικές. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 
ήταν κ,αθαρα γεωμετ εκριμένα το 425 π.Χ. η κατασκευή άρχισε να γίνετε 
5ου αι~να και συγ~εμελιώνετε πάνω σε μάρμαρο ή πέτρα . 
πιο μονιμη και να 
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• Η ορχή~:ηρα ~ωρίστηκε από το κτίp10 της σκηνής με ένα μακρύ 
τοιχο με τρια ανοιγματα που εξυπηρετουσαν την είσοδο των υποκριτών 
στην ορχήστρα . Τα ανοίγματα αυτά έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην όλη 
διάρθρωση , τόσο της τραγωδίας όσο και της κωμωδίας . 

Στις δυο άκρες στον τοίχο της σκηνής δημιουργήθηκαν τα 
παρασκήνια . Το δάπεδο μεταξύ των παρασκηνίων ανυψώθηκε 1 έως 2 
μέτρα από την στάθμη της ορχήστρας , και στηριζόταν επάνω σε ένα 
τοίχο , προς την πλευρά των θεατών , άλλοτε με ανάγλυφες 
παραστάσεις (εικόνα 11) και άλλοτε με κίονες (εικόνα 12). Το επίπεδο 
αυτό ονομάστηκε προσκήνιο , λογείον ή θεολογείον . 

Το προσκήνιο χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και έφτασε μέχρι 
μεταγενέστερες μορφές θεάτρου των νεωτέρων εποχών . Συμπεραίνουμε 
ότι λόγο του προσκηνίου το κτίριο της σκηνής θα έπρεπε να ήταν 
διώροφο . Ο επάνω όροφος ονομάστηκε επισκήν1ον και χρησίμευε γ1α 
την τοποθέτηση μηχανών . Δημιουργήθηκαν και πάροδοι , μεταξύ των τοίχων αντιστήριξης των 
ακραίων κερκίδων του κοίλου και των πτερύγων των παρασκηνίων . Η 
μία πάροδος χρησίμευε σαν είσοδος από την Αγορά και το κέντρο 
της πόλης και η άλλη από τα προάσησ κα1 την επαρχεία . Στην 
συνέχεια 01 πάροδοι έγιναν κύρια διακοσμητικά και μορφολογικά 
στοιχεία , ιδίως μετά τον 4° π.Χ. αιώνα, όταν πλέον η χρήση της πέτρα 
και του μαρμάρου ήταν καθολική. Παρόλο που τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του 
5°" π.Χ. αιώνα , ήταν απλά όπως το ξύ~ο, αυτό δε~ εμπ?δισε την 
ανάπτυξη του σκηνικού βάθου~ σε περισσ?τερ? εξελιγμενα επ~πεδα .. Το 
ανάκτορο καθιερώθηκε σαν κυριο . σκ~νικο φοντο γ1? πολλους . α1ωνες 
και ήταν σχεδόν το μόνιμο στο1χειο μεχρ1 την εποχη της Αναγεννησης 
και της ακμής του ιταλικού θεάτρου . (2) 

2.5 το ελληνιστικό θέατρο. 

Οι κατακτηηκές τάσεις π~υ είχε ο Μέγας Αλέξανδρος δημιούργησαν 
• Ελλάδα Η αναπτυξη της σε μεγάλες εδαφικές εκτάσεις 

την Μ;γα~ης . σα~ αποτέλεσμα ο ελληνισμός να επηρεαστεί από 
τον ~ π. ·• .~ιχε έθιμα αγνώστων μέχρι τότε πολιτισμών που 
καινο~ργια η η κ~ά και ρ;ζ~κά τις μέχρι τότε καθιερωμένες κοινωνικές 
επηρι;ασαν σημαντ~ είναι όμως και η επίδραση της όλης κατάστασης 
συνθηκες. Σημαντ:η . και αντίληψη . Η αρχική τους μορφή χάνεται , 
στο ~εαψ1κη μ ρφη εαλιστική νοοτροπία που επηρεάζει το επεισόδιο 
εμφαν1ζετ~ι μ1α πι~ ~ . την κάνει 0 Ευριπίδης που το 480 - 406π.Χ. 
και το διαλογο . τ,η ρSr~ την καινοτομία χρησιμοποιώντας τον χορό 
αρχίζει να. εφα~μοζει ~ σχύλο και τον Σοφοκλή . Στα έργα του Ευριπίδη 
διαφορετικα ?πο τον ε 1 δευτερεύουσα θέση γίνεται λιγότερο έντονος , 
ο χορός ~ρχεται σ • ζει μόνο αδυνάτους, σε σχέση με την πλοκή 
μερικές φορες παρουσια . ύμνους οι οποίοι κάλυπταν συνήθως 
έχει ορισμέν~υς λυρ_ικους τα έργα του Σοφοκλή αρχίζουν σιγά σιγά 
ορισμένα κενα της δρασ~δία παίρνε~ νέα τροπή . Μεταβάλλεται η υφή 
να παρακμάζουν . Η τραγ -
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της, απομακρύνει εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι αρεστά στο 
άτομο και αρχίζει να χρησιμοποιει εμφαση και πολύπλοκη δράση , που 
οδηγού προς νέες μορφές θεατρικού λόγου . 

Την ίδια τύχη όμως με την τραγωδία έχει και η κωμωδία . Η 
μορφή που είχε η κωμωδία , όπως δηλαδή μας είναι γνωστή μέσα από 
τα κείμενα του Αριστοφάνη αλλάζει σχήμα για να φτάσει τα έργα του 
Μενάνδρου. Η μορφή νέας κωμωδίας είναι πιο ρεαλιστική , επηρεάζεται 
από τον Ευριπίδη και βάσει του Nietzsche « επιζεί η εκφυλισμένη 
μορφή της τραγωδίας , σαν μνημείο του οδυνηρού και βίαιου τέλους 
της» . Χρησιμοποιεί κοινούς χαρακτήρες σαν ήρωες , δημιουργεί πλοκή 
και έμφαση , εισάγει την φάρσα και το απρόοπτο . Ο χορός εδώ είναι 
ένα βάρος και ο Μένανδρος τον χρησιμοποιεί μόνο για να καλύψει κενά 
της δράσης. Οι μεταβολές που έχει δεχθεί το κλασικό θέατρο έχει σαν 
αποτέλεσμα να χαθεί η αρχική του μορφή και σταματήσει να 
εξυπηρετεί τους αρχικούς του σκοπούς. Τα νέα δεδομένα έχουν σαν 
αποτέλεσμα να δημιουργούν καινούργιες απαιτήσεις , νέες νοοτροπίες 
στην σκηνική παρουσίαση , οι οποίες επιδρούν στην αρχιτεκτονική του 
θεάτρου , χωρίς όμως να επηρεάζεται απόλυτα η κλασική του μορφή . 
Το οδηγούν όμως σε καινούργιους ορίζοντες , νέες τεχνοτροπίες και 
αντιλήψεις. Θέατρα που κατατάσσονται στην περίοδο αυτή είναι : της Επιδαύρου 
(εικόνα 14), της Ερέτριας (εικόνα 17) , της ~εγαλοπόλεως, του Άργους 
(εικόνα 16), της Κορίνθου , της Δωδώνης (εικο~α15) αυτά θεωρούνται τα 
σημαντικότερα υπάρχουν όμως και μικροτερα όπως είναι του 
Αμφιαράειου , των Δελφών (εικόνα 18) κλπ. . . . Αρχιτεκτονική μεταρρύθμιση έχουμ: . στο χωρο της σκ~νης. Μεχρι 
τότε το κύριο βάρος και η ση~ασια επεφτε_ στην . ορχηστρ? , . στα 
ελληνικά θέατρα αυτό είναι που πηρε τη μεγαλυτερη εξελι~η . ('υτο ομως 
είναι φυσική εξέλιξη του τρόπου έκφρασης. του θεα_τρικου λογου . τ~ 
κοίλο του θεάτρου εξακολουθεί να . διατ~ρει αναλλοιωτη την_ ημικυκ~ικ_η 
του μορφή. το ελληνιστικό προσκηνιο ο~ως _και το Τ κλασικ? αθηναικο , 
στηρίζονται πάνω σε μια σειρά υποσ;~ ωματ;:~· α ανοιγ~ατα που 
υπάρχουν μεταξύ τους έκλειναν μ: ξυ Ηινα πλ αι_σια , του~ πινακεςλ,. οι 
οποίοι ήταν συνήθως χρωματισμενοι . π οκ~ του εργου π :ον 
διαδ α ατίζεται στο προσκήνιο κ?ι η ορχηστρα . χρησψοποιειται 

ρ μ · αι μο' νο από το χορο . Ο διαχωριστικος τοιχος που 
αποκλειστικα κ . 'ζ · δ · βρίσκεται πίσω από τους ηθοποιους ?ρχι ει κ~ π?ιρνει ι~~οσμητικες 
παραστάσεις , τα ανοίγματά του ονομαστ~κα_ν υλρ~ματα , κ εινθου_ν κι 

. . ξ ' λ υς πίνακες . Είναι φανερο οτι π εον προσπα συν για 
αυτα απο υ ινο · ·α μιας ρεαλιστικής σκηνογραφιας . 
την δημ_ιουργι ς αλλαγές αυτές παρατηρούνται και αλλαγές στα 

. Συναμα ~ε τι σκηνής. Οι απαιτήσεις των έργων μεγαλώνουν 
υπ~λοιπα κτιpια :d~ αύξηση των βοηθητικών χώρω~. Δημιουργούνται 
οποτε απαιτε~ται την ανάπαυση και την ετοιμασια των ηθοποιών 
αποθήκες , . χωροι για θέατρα αποκτούν μια μνημειώδη μορφή και 
και γενικοτερα τα 
χαρακτήρα . εξέλιξη του θεάτρου έχει ανοίξει . Θα αποκτήσει 

Ο δρόμος προς την . στα τέλη του 3°υ π.Χ . αιώνα αυτό όμως 
μια εκλεπτυσμένη τελειοτητα 

-
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δεν θα κρατήσει για πολύ λόγω των επιδράσεων της ρωμαϊκής 
περιόδου που θα δημιουργήσει το ελληνο-ρωμαϊκό θέατρο. (2) 

2.6 Το ελληνο-ρωμαϊκό θέατρο. 
Με τον ερχομό του 2'" π.Χ. αιώνα έρχονται στο ελληνικό θέατρο 

αλλαγές που οδηγούν στην μετέπειτα διαδοχή του ρωμdiκού θεάτρου . 
Το ελληνο-ρωμαϊκό θέατρο αναπτύχθηκε κυρίως σε αποικίες όπως η 
Τερμησσός η Μαγνησία , η 'Εφεσος, αλλά και μέσα στον ελληνικό χώρο όπως στην Δήλο( εικόνα 20), Μεσσήνη( εικόνα 21 ), Γύθειο, στην Σαντορίνη 
και σε διάφορα άλλα αστικά κέντρα . Το σχήμα του Θεάτρου παραμένει το κοίλο. Η ορχήστρα όμως 
από καθαρός κύκλος μετατράπηκε σε τόξο με την προώθηση προς τα 
εμπρός ολόκληρου του συγκροτήματος της σκηνής. Η περιφέρεια της 
δεν εφάπτεται πλέον στο προσκήνιο αλλά στον τοίχο της σκηνής. Το 
πλάτος της (σκηνής) προχωρεί μέσα στην ορχήστρα κατά το μισό μήκος της ακτίνας. Οπότε μεγαλώνει , αποκτά βάθος, που πολλές φορές ξεπερνά τα 6 μέτρα . Το ύψος βέβαια της ορχήστρας ελαττώνεται. Προς 
την πλευρά των Θεατών το διάζωμα μεταξύ ορχήστρας και βαθμίδων 
καταργείται και οι σειρές των καθισμάτων φτάνουν μέχρι την περιφέρεια 
της ορχήστρας. Πλέον είναι εμφανής η τάση για την δημιουργία 
μεγαλύτερης επιβλητικότητας στον σκηνικό χώρο. Τα στοιχεία της 
μεγαλο.πρέπειας και της ποικιλίας γίνον;αι απαραίτητα ι;rrην παράσταση, που ειναι χαρακτηριστικό της μεταβολης της κοινωνικης αντίληψης. Το 
θέατρο με τις νέες του τάσεις έχει χάσει την αρχική του μορφή . Δεν 
είναι πλέον αποκλειστικά τόπος θρησκευτικών εκδηλώσεων, χάνει επίσης 
και την λαϊκή του απήχηση . Δεν απευθύνεται πλέον σε όλες τις τάξεις 
και τα λαϊκά στρώματα , αλλά μόνο σε μια ορισμένη μερίδα της αστικής 
κοινωνίας. Το μέγεθος και η χωρητικότητα ελαττώνεται και πλέον είναι 
ικανά να εξυπηρετήσουν 16 έως 20 χιλιάδες Θεατές. Πλέον το θέατρο δεν είναι σκοπός αλλά αναψυχή. Τα έργα χάνουν 
τον δυναμισμό που είχαν , την έντονη τραγικότητα αλλά και την σημασία 
τrου είχαν για το άτομο . ( 2) 
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Κεφάλαιο 3° 

• το ΡΩΜΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

3.1 Εισαγωγή: 
Όλα τα είδη τέχνης που είχαν αναπτυχθεί στον ελληνικό χώρο , με 

την πάροδο του χρόνου , αρχίζουν σιγά σιγά να εξάγονται. Αυτό γίνεται 
είτε με το εμπόριο που έχει αναπτυχθεί αρκετά είτε με τις συνεχόμενες 
μετακινήσεις. Οι χώρες προορισμού είναι οι ευρωπαϊκές αλλά και 0 1 

ασιατικές στις οποίες το ελληνικό πνεύμα επιδρά στην ανάπτυξη της 
τέχνης. Η επίδραση α~τή σε σ~νδυασμό με τις επε.κτάσεις του Μέγα 
Αλέξανδρου πρσετοιμαζαν το εδαφος για τον βαθμιαιο εξελληνισμό που 
θα δημιουργήσει πολιτισμούς καινούργιους οι οποίοι , αν και δεν θα 
έχουν κατανοήσει απόλυτα τα ελληνικά ιδανικά , θα αφομοιώσουν τα νέα 
στοιχεία . ( 2 ) Τα νέα στ?ιχεία αυτά ~α τροπ?ποιηθούν ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις παραδοσεις του καθε λαου και θα δημιουργήσουν 
καινούργιες παραστατικές και εκφραστικές αντιλήψεις. 'Ενα τέτοιο παράδειγ.μα λαού εί~αι και οι ετρούσκοι. .Στο λαό αυτό η 
ελληνική παράδοση εγινε δεκτη με ενθουσιασμο. Ιδιαίτερα σε 
ετρουσκικές πόλεις της Κεντρικής Ιταλίας. Όλα αυτά βέβαια πριν 01 

Ρωμαίοι αποκτήσουν τη~ τεράσ:τια αυτοκρατορία. και αναπτύξουν 
παράλληλα με τις πολεμικες αρετες και τον δικο τους πολιτιστικό 
προσανατολισμό . Μέσω της Ετρουρίας οι Ρωμαίοι είχαν έρθει σε 
επαφή με το ε~~ηνικό στο~χείο και φότ;ους έ~φραση_ς του στο τέλος 
περίπου του 1 π.Χ. αιωνα~ Αυτ? βεβαια εχινε οταν πλέον είχαν 
κυριαρχήσει σε όλ~ τα ελλ~νικα βασιλει~ , και. δεχθηκαν με ενθουσιασμό 
την ελληνική παραδοση πανω στην σποια βασισαν την πνευματική και 
καλλιτεχνική τους υποδομή . , Η κατάσταση και η ραγδαια ανάπτυξη του Ρ~μαϊκού κράτους δεν 
του επέτρεψαν να κατανοήσει τις βαθύτερες εννοιες του ελληνικού 
πολιτισμού . Το αίσθημα του ισχυρού και ο εγ.ωισμός του νικητή δεν 
είναι 

01 
καλύτεροι σύμβουλοι ώστε να μπορεσουν να κατανοήσουν 

βαθύτερες έννοιες . Επόμενο ήταν να εκφυλιστεί το ελληνικό στοιχείο από την ολοένα 
αυξανόμενη ρωμαϊκή επιρροή . Αυτό θα φανεί αρχικά από την αρχιτεκτονική μορφή που χάνει την 
καθαρότητα της και παίρνει την θέση της μια έντονη τάση προς την 
περίτεχνη διακοσμητική λεπτομέρεια . 'Εχουμε γενικά μια αλλαγή σε 
όλους τους τομείς του λόγου και της τέχνης , ιδιαίτερα στην 
αρχιτεκτονική, η λιτότητα του λόγου ή η γεωμετρικότητα του ρυθμού 
θα παραμερισθούν σαν αντιλήψεις ανεφάρμοστες και θα 
αντικατασταθούν με γλαφυρές αφηγήσεις, εντυπωσιακά θέματα και 
αρχιτεκτονικούς ρυθμούς α~άμικτο~ς έντονα . δια~οσμητικούς, φλύαρους. 

Η αλλαγή αυτή που εχει επελθει λογικ? ειναι να επηρεάζει κάθε 
τι σχετικό με το θέατρο , ~όσο στο ~σγο σσο και . στην. αρχι;εκτονική 
Τα έργα των Ρωμαίων ειναι εντελως διαφορετικα απο εκεινα των 

-



Ελλήνων. Οι πρώτοι απομακρύνονται από το λατρευτικό στοιχε ίο ή από 
το ναό . Η μορφή του θεάτρου πλέον συναγωνίζεται την μεγαλοπρέπεια 
των κτιρίων την εποχή εκείνη . Υπάρχει ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται μόνο για το θέαμα και όχι 
για τον προβληματισμό . Λογικό είναι λοιπόν η τραγωδία και η κωμωδία 
να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του νέου αυτού κοινού. Η πλοκή 
των έργων πλέον περιστρέφεται γύρω από εντυπωσιακές εμφανίσεις 
στρατευμάτων, αιχμαλώτων από στρατευμένες χώρες , παρελάσεις 
αλόγων και πολλές φορές αγνώστων για την εποχή ζώων, τα οποία 
μεταφέρονταν εκεί από υπόδουλα κράτη της αυτοκρατορία. 

Στην περίπτωση των Ρωμαίων διαφαίνεται έντονα , πώς επηρεάζει η 
ξαφνική ευμάρεια και ο νεοπλουτισμός το άτομο ή ακόμη και ένα 
ολόκληρο λαό. Το θέατρο πλέον για να πείσει και να εντυπωσιάσει τις 
μάζες πρέπει να είναι μεγαλοπρεπές. Οι πλούσιοι χρηματοδοτούσαν τις 
παραστάσεις ώστε να μπορεί να τις βλέπει και ο λαός , αυτό γινόταν 
είτε για να επιδείξουν .την ευημερία . τους είτε . για να γιορτάσουν τις 
νικηφόρες τους εκστρατειες. Στην Ρωμη η θεση των ηθοποιών δεν 
ήταν η καλύτερη όπως συνέβαινε στην Ελλάδα . Ο ηθοποιός θεωρείται 
ένα άτομο κατώτερης στάθμης .χωρίς υπ~ληψη και ?"εβασμό, πολλές 
φορές ήταν και δου~ος, ο οποιος. μπορουσε να θυσιασει και την ζωή 
του ακόμη στο βωμο της ψυχαγωγιας . Το θέατρο πλέον στην Ρ'f'μη είναι το πρΙJJ~εύον μέσο ψυχαγωγίας. 
Αργότερα όμως με την πτωση της η ρωμαικη αυτοκρατορία θα το 
παρασύρει ~αζί της . και αυτό. Και . θα εξ~φανίσει την αίγλη του για 
πολλούς μετεπειτα αιωνες. Η αυξανομενη ομως χριστιανική πίστη που 
Θεωρεί κάθε μορφή θεατρικής εκδήλωσης αμάρτημα θα προσπαθήσει 
να εξαφανίσει κάθε στοιχείο που θα θυμίζει τις «ειδωλολατρικές» αυτές 
γιορτές. Τα ελληνικά και ρωμαϊκά θέατρα θα μετατραπούν σε φρούρια 
ή θα χρησιμοποιηθούν για κατοικίες χιλιάδων λαού , άλλα βέβαια θα 
κατεδαφιστούν ώστε να δώσουν το πλούσιο δομικό τους υλικό σε 
κατασκευές άλλες πιο απαραίτητες . Το πνεύμα της τραγωδίας και της κωμωδίας θα καλυφθεί κάτω 
από τις καινούργιες διδασκαλίες του θεανθρώπου και θα περάσουν 
πάρα πολύ αιώνες, ώστε να ξαναέρθουν στην επιφάνεια. Αυτό θα 
γίνει από το 15° αιώνα μέχρι και σήμερα που οι δραματουργοί θα 
διδάξουν πάλι τον αληθινό τρόπο έκφρασης του νοήματος και του 

λόγου . 

3
.2 Η μορφή του ρωμαϊκού δράματος. 

Η μορφή που είχε το δράμα τα χρό~ια της ~κμάζουσας Ρώ~ης, τ~ν 
αποβολή δηλαδή κάθε θρησκευτ~κου στοιχειου , δεν σημαινει οτι 
συνέβαινε το ίδιο και τα πρώτα χ~ονια , της ~ημιουργια~ του Ρωμαϊκού 

· uς ο ετρουσκικός πολιτισμος ειδη ειχε αναπτυξει μια μορφή 
κρατο . · δ · · Η ξ 'λ . β σισμε'νο στα αθηναϊκα ιονυσιακα προτυπα. ε ε ιξη αυτή 
δραματος α , , . , , , με' σα από τις τελετουργίες ενος λαου γεωργικου , που τιμουσε 
γινεται . δ · · · τους Θεούς του στις περιοδους της συγκομι ης και της σπορα η και 



ακόμα μέσα από τις γιορτές που ακολουθούσαν σημαντικά κοινωνικά 
γεγονότα , όπως ο γάμος , η γέννηση ή ο θάνατος. 

Το μικρό τότε κράτος της Ρώμης ήταν φυσικό να επηρεαστεί από 
την παράδοση αυτή , πιστεύεται ότι το 364π.Χ. έγινε η πρώτη 
παρουσίαση τελετουργικού δράματος σαν μια προσπάθεια εξευμενισμού 
των θεών εξαιτίας μιας επιδημίας που αποδεκάτιζε τους κατοίκους . Η 
σημαντική αυτή εμπειρία δεν μπόρεσε να αφήσει ασυγκίνητους τους 
Ρωμαίους , οι οποίοι υιοθέτησαν κάθε μορφή ετρουσκικού δράματος , 
δημιουργώντας με αυτό το τρόπο μια μορφή νοήματος και λόγου , που 
αποτέλεσε και την εξέλιξη της ρωμαϊκής τραγωδίας και κωμωδίας. 

Οι 'Ελληνες άποικοι τις Σικελίας μετέφεραν από την Μητρόπολη το 
πάθος για τη ανέγερση θεατρικών χώρων , στους οποίους ερμήνευσαν 
γνωστές κωμωδίες και τραγωδίες, που ήταν μια σημαντική πηγή 
γνώσης και εμπειρίας των Ρωμαίων. Μετά το 272π.Χ. έχουμε πλέον την 
εισαγωγή του γνήσιου ελληνικού δράματος στο νέο Ρωμαϊκό πολιτισμό . 

Η εισαγωγή όλων των στοιχείων προς τους Ρωμαίους μπορεί να 
έγινε, όμως εκείνοι ως σκληροτράχηλοι πολεμιστές, υλιστές, χωρίς καμία 
αίσθηση μορφώσεως ή τέχνης δεν μπορούν να κατανοήσουν τα 
μεγάλα νοήματα των τραγικών και κωμικών δημιουργών. Οπότε 
ξεχώριζαν τα στοιχεία που εκείνους εξέφραζαν και τα προσάρμοζαν στο 
δικό τους πνευματικό επίπεδο. Από τραγικούς ο Ευριπίδης και από 
κωμικούς συγγραφείς ο Μέ.νανδρος κατάφερ?ν. να ε;τηρεάσου~ άμεσα 
και για μεγάλο χρονικό διασ~ημα το. ρωμαι~ο δραμα Ο σ~γχρο~ος 
Ρωμαίος δραματουργός επηρεαζεται τ?σο πολυ , που δεν . εκφρα.ζει νεες 
δικές του ιδέες αλλά αντίθετα . τα εργα τ~υς παρουσιαζουν Ελληνες 
ήρωες με ελληνικά ρούχα και φοντο την ~θηνα . . Η τραγωδία των ρωμαίων ήταν μια κακη ~πομιμηση της Ελλψικής, 
αντίθετα με την κωμωδία που α~ και βασιστηκε στψ Ελληνι~η το 
αποτέλεσμά της παραμένει πρωτοτυττο και ρωμαικο. Εμφανι.στηκαν 
πολύ συγγράφεις μόνο όμως ο Σεν~κας (3π.Χ. - 65μ.Χ. ) ~ξιζει να 
σημειωθεί για την τραγωδία και ο Πλαυτος (δ2~4 -0184δπ.Χ. ) κα~ως και _ο 
τε έντιο ( 195 _ 159 π.Χ. ) για τη~ κωμω ια ; ι υο αυτες μ?ρφες 

, ρ ς , σιγά τα λίγα στοιχεια που μπορεσαν να συγκρατησουν 
χαν.ουν σι~~ κή επίδραση ο Σενέκας όσο καλός τραγωδός και να 
απο τ_η ε δηνι μπορεί να ~υγκριθεί με την ομορφιά των λόγων του 
θεωρειται εν Ε 'δ · · · . , ανθρωπιστικό πάθος του υριπι η , γιατι ηταν ενας 
Αισχυλ~υ η λ:ο ς που δεν μπόρεσε να εμβαθύνει και να φτάσει τους 
πολιτικος , φι οσοφο 
παραπ?νω . . νε πριν από τον Σενέκα έζησαν ο Πλαύτος και ο 

. Δυο αιω ς • ήταν λιγότερο επηρεασμενοι από την ρωμαϊκή 
Τερεντιος , , οι οτ;οιοι έκυψαν και στις απαιτήσεις του χοντρού χιούμορ 
μεγαλομαν~α , οπο~. υπ βασισμένοι σε ελληνικά πρότυπα χωρίς όμως να 
και της φαρσας. , ιναι , αυτά τα ελληνικά πρότυπα κατορθώνουν να 

, φουν Μεσα απο . δ . αντιγρα · .. . χαρακτήρα και νοοτροπια στα ανεισμενα 
επιβάλλουν τον ρωμ~ι~ο ους κατά την περίοδο των δυο αυτών 
θέματα των κωμ~ ιων . τ ασ~ η ρωμαϊκή κωμωδία . Το είδος της 
συγγραφέων και μον~, ακμ και ερμηνεύτηκε τα εκατό αυτά χρόνια 
κωμωδίας που ε~φανιστηκε πισκιαστεί από την πληθώρα καινούργιων 
έμελλε να ξεχαστει και . να ~υστατικό τους το Θέαμα και τη φάρσα . Τα 
έργων , που είχαν ως ~υρι~ περίοδο εκείνη ήταν περισσότερο προσιτά 
δυο αυτά θέματα κατα τη 
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και σύμφωνα με προς αντιλη' ψεις. τις παραφθαρμένες ατομικές κα ι κοινωνικές 

Οι Ρωμαίοι αλλάζουν δεν , , σκληροτράχηλοι πολεμιστές που μετέ ε ειναι πλ~ον οι άξεστοι και 
απ? τις όχθες του Τίβερη στις όχεiεt~~υτσΕ~υν?ρα τη~ χώρας τους 
εκεινοι που γυμνάζονται πρώτα . φρατη . Ουτε ομως και 
και του πατριωτισμού . Τα ήθη αλλ~τζr~;υντεχ~η _του πολέμου , της ανδρείας 
ε~μετάλλευση τ~υ άφθονου πλούτου 6~νικ~ ~αι η φροντίδα _ για την 
μορφωση . Το νοημα και ο λόγος θεωρούνται φ~νει τα περιθωρια για 
μια ε~οχή που η υπόκρουση των τυ πάν εvvοιες ξεπερασμ~νες σε 
μονομαχων αποτελούν μοναδική καθημερινη' μ απ ων , λκαι οι ιαχες των 

Ο συνδ · · ασχο ηση 
, υασμος ολων αυτών και η ανά ξ · π~ρεσυραν το δράμα στην παρακμή και στη~τυ η , του χριστιανισμού 

αιωνες. ( 2) αφανεια για πολλούς 

3.3 Η αρχιτεκτονική μορφή. 

, Εκτός από τις εξελίξεις στο ρωμαϊκό λόγο έχουμε και πα άλλ λ ε~~λιξη και ?Την αρχιτεκτονική . Είναι γνωστό ότι μέχρι τις αρ~ές η η 
3 . π.Χ. σιωνα δεν υπήρχε καμία μορφή θεάτρου στο ρωμαϊκό .του 
εκτος σπό πρόχειρες ξύλινες σκηνές - ικριώματα όπου σε κ~στ~ς 
παρουσιά~ονταν πα.ρ?στάσει~ ή λαϊ~ές φάpσες ετρο~σκικού δράμα~~ες Στην πρωτη ρωμαικη σκηνη που ηταν ξυλινη αναγέρθηκε το 364π ~ 
στο Cιrcus Maximus, για να εμφανισθεί μια ομάδα Ετρούσκ · · 
εκτελεστών. ων 

Στο να κατασκευαστεί μια ολοκληρ~μένη , ένα ολοκληρωμένο 
θέατpο - κτίριο οι κινήσ~ις ήταν :τάρα π~λυ αργες. Στην εποχή του 
Πλαυτου και του Τερεντιου υπηρχαν μονο κατασκευές ξύλινες και 
προσωρινές. Μέχρι και το 194π. Χ. υπήρχαν θέσεις μόνο για τους 
γερουσιαστές και το 17 4π. Χ. κτίσθηκε η πρώτη λίθινη σκηνή όπου οι 
θεατές ήταν υποχρεωμένοι να φέρνουν τα καθίσματα τους . 

Πέντε χρόνια μετά το θάνατο του Τερέντιου δηλαδή το 154π. Χ. 
γίνεται η πρώτη προσπάθεια για την ανέγερση ενός μόνιμου θεάτρου . 
Δυστυχώς όμως ,δεν έμελλε ~α , ολοκληρ~θεί, γιατί _με εντολή της 
γερουσίας κατεδαφιστηκε . Αυτο εγινε γιατι το πνευμα την εποχή 
εκείνη απαιτούσε λιτότητα και αυστηρότητα των πολιτών , όπου μια 
τέτοια κατασκευή όπως ήταν το θέατρο αποτελούσε απειλή για την 
μιλιταριστική νοοτροπία της χώρας κ,αι θα επιδρούσε , επικίνδυνα στην 
αυτό-πειθαρχία και τον ασκητισμο του αναπτυσσομενου κράτους. 
Σημαντικό όμως είναι να αναφερθεί και • το γεγονός ότι στην 
δημοκρατική Ρώμη υπήρχε μια ~ντονη απεχθ~ια προς ο~ιδήποτε 
καινούργιο, δηλαδή προς κά_θε στοιχειο που μπορουσε να :πιφερει την 
μαλθακότητα και την πολυτελεια. Το 185π.Χ. .με τη σχετικη νομ?θεσία 
απαγορεύτηκε η ανέγερση κερ~ίδων στ°. αμφιθεατρα κ°.ι οι θεατες ~εν 
επιτρεπόταν να κάθονται κατα την διαρκεια τηι; παραστασης. Παρολο 
που αυτά τα μέτρα ξεκίνησαν λόγο μιας περιφρονησης της ρωμαϊκής 



δημοκρατiας προς τους «ατεiρους» κατακτημένους Έλληνες , αυτό δεν 
τους εμπόδιαε ατο άλλο άκρο, και να στραφούν προς μια πολυτέλεια 
χειρότερης μορφής, με διαθέσεις επiδειξης και έντονο αυτοθαυσμό 

Από εκείνη κιόλας την εποχή είχε αρχίσει να διαφαίνεται η διαφορά 
στην λειτουργiα του Θεάτρου των δυο λαών. Στο ελληνικό θέατρο ήταν 
καθιερωμένο ότι ο χώρος των Θεατών θα αγκάλιαζε την ορχήστρα, τον 
χώρο των ηθοποιών, συνδέοντας έτσι λειτουργικά τον ένα με τον άλλο 
(σκiτσο α) , σε αντiθεση με το ρωμαϊκό που προτιμούσε τις δυο αυτές 
σχέσεις αντιμέτωπες (σκiτσο β) . Η δράση διαδραματiζεται απέναντι από 
το κοινό και όχι μέσα σε αυτό, οι δυο λειτουργiες διαχωρίζονται. Στους 
Ρωμαiους διατηρεiται η γενική μορφή του κοiλου του θεάτρου , όμως ο 
επεκταμένος κυκλικός τομέας καταργείται και μετατρέπεται για 
λειτουργικούς και κατασκευαστικούς λόγους σε καθαρό ημικύκλιο . Η 
ορχήστρα κύκλος γiνεται ημικύκλιο και παύει να θεωρεiται χώρος της 
σκηνής, αλλά του κοiλου . Εκεi τοποθετούνται πλέον τα καθiσματα για τα 
μέλη της Συγκλήτου και των άλλων επισήμων. Οι πάροδοι 
εξαφανiζονται και το κοiλο του Θεάτρου ονομάζεται caνea , το οποίο 
βρiσκεται σε άμεση επαφή με το κτiριο της σκηνής που γiνεται 
ολοένα μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο . Οι διαφορές αυτές γίνονται αισθητές αν παρατηρήσουμε στην κάτοψη 
ενός ρωμαϊκού Θεάτρου που παρουσιάζει ο Βιτρούβιος στο έργο του 
«τα δέκα βιβλία αρχιτεκτονικής» (εικόνα 26), όπως επίσης στο μεγάλο 
θέατρο του Μαρκέλλου στην Ρώμη ( εικόνα 28). Το προσκήνιο παiρνει 
πλέον την ονομασία του από τα λατινικά και ονομάζεται proscenium και 
ο όρος αυτός εφαρμόζεται πλέον σε ολόκληρο το χώρο της ηθοποιiας. 
Το δάπεδο της ορχήστρας χαμηλώνει σημαντικά και η σκηνή αποκτά 
μεγαλύτερο βάθος . Ο τοiχος της σκηνής ο οποiος ονομάζεται scaenae 
frons , γίνεται πλέον ογκώδης, μεγαλοπρεπής και εντυπωσιακός στις 
αναλΟγίες. Όλη αυτή την κατάσταση με την γλαφυρή ρωμαϊκή 
αρχιτεκτονική διάθεση φαiνεται καθαρά στην αναπαράσταση του τοίχου 
αυτού στο θέατρο της Ασπένδου . (εικόνα 27) Παρατηρούμε ότι στο ρωμαϊκό Θέατρο το κοίλο, η σκηνή και η 
ορχήστρα είναι τρία στοιχεiα , που βρίσκονται μέσα στον iδιο όγκο, με 
τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ενιαiο αρχιτεκτονικό σύνολο . Αυτό 
βέβαια δεν συμβαίνει και στο ελληνικό θέατρ~ πα~ τα τ.ρiα ~υτά 
στοιχεiα είναι ανεξάρτητα . Οι ρωμαιοι διαπιστ~νουν ο~ι σιγα σιγ? ο 
ανοικτός χώρος γίνεται κτίριο. και δεν υπαρ~ει πλεον η αyαγκη 
χρησιμοποiησης των πλαγiων λοφων για την ατηριξη. του αμφιθε.ατρου 
τ 

0 

κτίριο πλέον έχει μεγάλους τοιχ?υς οι ?ποιοι μπορου.ν να 
συγκρατήσουν τις κερκiδες και γενικοτερα ολοκληρη τη δομη του 
θεάτρου . , λ · λ'θ ο Πομπήιος το 55π.Χ. χτiζει το πρωτο μεγα οπρε~ες, ι ινο 

θ · Η Ρώμη αποκτά ένα πρότυπο που θα το ακολουθησουν και 
εατρο . p , ( · 28 29 ) άλλα όπως το Θέατρο του Μάρκελλου στη ωμ.η εικονες , . , το Θέατ 

0 

τ Οράγγης (εικόνα 30), το Θωτρο της . Ασπεν~ου 
( 

· ρ 
27 

η~1) και πολλά άλλα. Οι μεγαλοπρ~πεις και πανυψηλ.οι τοιχοι 
εικονες . , προσόψεις των θεάτρων εδωσαν την ευκαιρια στους 
που υπηρχαν στις , · 'δ . , ονες να τις διακοσμησουν με αγαλματα , αψι ες και 
ρωμαιους αρχιτεκτ 

τόξα . 

-
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Οι θεατές έμπαιναν στα θέατρα από τις πολυάριθμες πόρτες που 
υπήρχαν στην όψη του κτιρίου . Από εκεί και με εσωτερικές κλίμακες 
και διαδρόμους έφταναν στα διαζώματα ήταν δηλαδή κάτι ανάλογο με 
την αντιμετώπιση του προβλήματος διακινήσεως του κοινού στα στάδια 
Οι στοές αυτές ονομάστηκαν νomitorium. Τα διαζώματα και οι κερκίδες 
χωριζόντουσαν πολλές φορές μεταξύ τους με στηθαία και κάθε τμήμα 
μεταξύ δυο διαζωμάτων είχε την δική του αρχιτεκτονική σύνθεση . Οι 
όρθιοι βρίσκονταν στο τελευταίο διάζωμα το οποίο ήταν σκεπασμένο και 
ειδικά διακοσμημένο με μια σειρά υποστυλωμάτων και παραστάδων. 

Για να υπάρξει μια αισθητική ισορροπία η στάθμη της σκηνής 
υψώθηκε μέχρι την ανώτερη στάθμη της στοάς του τελευταίου 
διαζώματος και έτσι απόκτα μια ενότητα όγκου . Αυτό είναι εμφανές 
και στο θέατρο της Ασπένδου . Από ότι είδαμε ο τοίχος της σκηνής 
πήρε διαστάσεις τεράστιες, διαμορφώθηκε με κάθε είδους επικρατούντα 
ρυθμό, γέμισε αγάλματα και ανάγλυφες παραστάσεις. Οι ηθοποιοί ήταν 
αναγκασμένοι να χάνονται κάτω από το βάρος μιας τέτοια σκηνικής 
φαντασμαγορίας. Αυτό όμως δεν ενδιέφερε γιατί ο ηθοποιός δεν ήταν 
ένα σημαντικό άτομο της κοινωνίας αλλά μπορούσε να ήταν ένας 
δούλος ή ακόμη και ένας αιχμάλωτος μιας κατακτημένης χώρας. Στη 
Ρώμη τα θέατρα δεν παρουσίαζαν μόνο θεατρικές παραστάσεις, αλλά 
με την δημιουργία ενός στηθαίου μεταξύ κερκίδων και ορχήστρας , το 
pulpitum, μπορούσαν να γίνουν και αγώνες μονομαχιών ή και ακόμη να 
γεμίσει με νερό ο χώρος αυτός και να παρουσιασθούν ναυμαχίες ή και 
μπαλέτα κολυμβητών . Οπως προαναφέραμε η επικράτηση ενός ενιαίου όγκου στα 
ρωμαϊκά θεατρικά κτίρια που επικράτησε με την ισοστάθμιση του 
ύψους της σκηνής και του κοίλου , έδωσε την πρώτη μορφή 
στεγάσεως ολόκληρου του θεατρικού χώρου με ένα είδος τέντας που 
ονομάστηκε νelum ή νelarium . Το νέο αυτό δεδομένο φέρνει το 
ρωμαϊκό θέατρο πιο κοντά στους κλειστούς θεατρικούς χώρους των 
μεταγενέστερων εποχών. Οι ρωμαίοι κατάφεραν να δημιουργήσουν επιβλητικούς θεατρικούς 
χώρους , όμως πολύ μακριά από την πραγματική έννοια του 
δράματος και της κωμωδίας. Όσο και αν θαύμασαν το ελληνικό πνεύμα 
δεν μπόρεσαν να το πλησιάσουν . Αρκέστηκαν στο να πάρουν μόνο το 
αποτέλεσμα και να το εντάξουν στα δικά τους δεδομένα . ( 2 ) 
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Κεφάλαιο 4° 

• το ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

Τα μεσαιωνικά θέατρα: 

Το να αναφερθούν και να εξεταστούν όλες οι μορφές θεάτρου δεν 
είναι σκόπιμο και είναι μακριά από την λογική της εργασίας αυτής . Γι ' 
αυτό θα ασχοληθούμε με τους βασικότερους τύπους σκηνογραφιών και 
παραστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς , αυτό θα γίνει από 
την εμφάνιση του πρώτου λειτουργικού δράματος μέχρι τα θεάματα 
του 16°u αιώνα . Οι βασικότεροι τύποι είναι : 

4.1 Η εκκλησία στο θέατρο: 

Σε αυτή την περίπτωση η σκηνοθεσία των μυστηρίων γινόταν μέσα στο 
κτίριο του ναού. Ο τάφος του Χριστού αρχικά ήταν τοποθετημένος σαν 
σύμβολο στο βωμό του ιερού της εκκλησίας και αυτό ήταν το 
βασικότερο σκηνογραφικό στοιχείο. Στην συνεχεία θα αλλάξει μορφή και 
θα τοποθετηθεί στη βόρεια πλευρά και το υλικό του θα είναι από 
ξύλο ή από πέτρα. Θα ξανά αλλάξει μορφή μετά τον 12° αιώνα και θα 
παρουσιάζεται σαν ένα αρχιτεκτόνημα καθαρά βυζαντινού ρυθμού με 
δ~ο τόξα. Με την συνεχόμενη εξέλιξη της λειτουργίας, η μορφή του 
ταφου μεταβάλλεται και γίνεται μια κανονική σαρκοφάγος , μισάνοιχτη . 
Συχνά έχει δίπλα της ένα άγγελο που φαίνεται ότι λεει : « Ουκ εστίν 
ώδε» (εικόνα 33). Σε άλλες περιπτώσεις θα θεωρηθεί σημαντικό 
στοιχείο και η Αγία Τράπεζα του ιερού που είναι κατάλληλη για την 
τοποθέτηση ενός θρόνου ή μιας φάτνης η οποία ανάλογα με την πλοκή 
και την εξέλιξη του έργου αντιπροσωπεύει τον Ουρανό ή τον 
Παράδεισο . Αν και το λειτουργικό δράμα βρίσκεται ακόμη σε 
πρωτόγονο στάδιο , οι ανάγκες του χώρου συνεχώς αυξάνονται , οπότε 
διαφαίνεται ότι σύντομα θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρος ο ναός για τις 
ανάγκες . ( 2 ) 

4.2 Η εκκλησία σαν σκηνικό: 
Μετά την εξάπλωση του λειτουργικό δράματος συνέχεια έχει και η 
εξάπλωση της δράσ~ς προς_ το ύπαιθρο, ~ον ε~εύ.θερο χώρο ~κόμ~ και 
τις πλατείες που παντα υπηρχαν μπροστα απο ενα καθεδρικο ναο. Η 
εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει στο να παρουσιαστούν κα1νούργια έργα αλλά 
θα διαφοροποιηθεί κα1 η σκ~νογ~αφική ποικι~ία . Τα. καθίσματα 
παρατάσσονται δεξιά κα~ αριστερα ενο5 εσταυρωμε~ου (εικονα 34) πο~ 
χρησίμευαν σαν θέσεις των ηθ~ποιων πο_υ παριστα~αν τα βιβλικα 
πρόσωπα, τους μαθητές του Ιησου, την Μαρια: τον Νικοδ~μο κλπ._ Στην 
συνέχεια τα καθίσματα αυτά θα εξελιχθουν . σε μικρες σκηνες με 
υποστυλώματα στις γωνίες τους, που συγ~ρατουν_ μικρες ~υλαιες. Οι 
σκηνές αυτές είχαν σαν πρότυπα τα οικημ_ατα η «κουβουκλια» του 
Βυζαντίου που ονομάστη~αν «μέγαρα» ~ mansιons κ~ι θα χρησιμοποιηθούν για την εισοδο και σποχωρηση των ηθσποιων. Οι -
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παραστάσεις που είχαν τα σκηνικά αυτα ηταν συνήθως γύρω από τον Παράδεισο , τον Ουρανό, την Γαλιλαία κλπ. Με τον σκηνογραφικό αυτό 
τρόπο, την επιβλητική διακόσμηση, και η μεγαλοπρέπεια του ναού 
μπροστά από τον οποία διαδραματιζόταν η δράση, «ανέβηκαν» 
σημαντικά έργα όπως η Ανάσταση . Που ήταν ένα λειτουργικό δράμα 
του 12°" ή 13'" α'ιώνα, αναλόγου εμβέλειας ήταν και το δράμα της 
γαλλικής φιλολογίας του 12"" αιώνα Adam. ( 2) 

4.3 Η μόνιμη σκηνογραφία: 
Με την πάροδο των χρόνων και την αύξηση των απαιτήσεων των 

έργων , αρχίζει η μόνιμη σκηνογραφία να γίνεται απαραίτητη . Οι 
παραγωγές αρχίζουν πλέον να γίνονται πιο πολύπλοκες αλλά και 
συγχρόνως περισσότερο περίτεχνες. Τα μέγαρα που προαναφέραμε 
γίνονται πλέον μικρά οικοδομήματα . Ανάλογα με τη πλοκή και τη 
εξέλιξη του έργου , κάθε μέγαρο χρησίμευε και για την παρουσίαση 
ενός επεισοδίου . Οι Θεατές ήταν υποχρεωμένοι κατά την εξέλιξη του έργου να ξεχνούν τα άλλα μέγαρα και να παρακολουθούν μόνο εκείνο 
στο οποίο διαδραματιζόταν το επεισόδιο. Πολλές φορές για τις ανάγκες 
του έργου που ήταν μεγάλες δεν έφτανε χώρος του μεγάρου και γι ' 
αυτό αναγκάζονταν οι ηθοποιοί να κατεβαίνουν και στο έδαφος , τότε η 
γύρω από αυτό, η περιοχή ονομαζόταν p\atea. Οι θεατές ήταν 
υποχρεωμένοι να το Θεωρούν και αυτό ίδιο χώρο στον οποίο 
διαδραματιζόταν το επεισόδιο. 'Ηταν πλέον απαραίτητο όλα τα μέγαρα 
να τοποθετηθούν απέναντι από τους Θεατές είτε με μια ελαφριά 
καμπυλότητα είτε σε ευθεία γραμμή ώστε να διευκολυνθεί η 
κατάσταση . (εικόνα 36) (2) 

4.4 Η κυκλική διάταξη. 
Ο τρόπος αυτός σκηνογραφίας αναφέρεται για τις περιπτώσεις 

εκείνες που υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκαν ερείπια ρωμαϊκών 
Θεάτρων όπως π.χ. της Οράγγης αν και αυτό δεν είναι απόλυτα 
επιβεβαιωμένο. Υπάρχουν όμως σοβαρές ενδείξεις ότι πίσω από αυτή 
την κυκλική διάταξη των σκηνικών πρέπει να κρύβεται η ρωμαϊκή 
παράδοση του αμφιθεάτρου . Αν παρατηρηθεί προσεκτικά το σχέδιο διάταξη του αγγλικού έργου 
« The Castle of Perseνerance» το 1945 , την εποχή του Ερρίκου του νι 
(εικόνα 39), φαίνεται ότι ολόκληρη η δράση διαδραματίζεται γύρω από 
ένα κύκλο. Στο κεντρικό σημείο βρίσκεται το κάστρο , τα διάφορα 
μέγαρα τοποθετούνται περιμετρικά προσδιορίζοντας τις θέσεις των 
σημείων του ορίζοντα. Η όλη σύνθεση περιβάλλεται , στην περιφέρεια 
του κύκλου , από ένα μανδρότοιχο ή μια τάφρο. ( 2) 



Βιβλιογραφία φωτογραφίας: ,nραβλήματα στις εξελίξεις του σύγχpονοu Θεάτρου> . Χρήστος .r 
Αeαvασόπουλου , Β ' έκδοση , 1 Σιδέρης, σελ 64 



4.5 Το κινητό στοιχείο: 
Αυτός ο τύπος σκηνογραφίας αναπτύχθηκε στην Αγγλία τα τέλη του 

15°" αιώνα . Σε αυτό τα έργα ανέβαιναν με ένα τρόπο που έγινε γνωστός σαν σκηνή - άμαξα ή πομπή - wagon stage ή Pageant - η ιδιαιτερότητα του ήταν το σκηνικά ή τα μέγαρα τοποθετούνταν πάνω σε τροχούς, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν άνετα από την μία θέση στην άλλη ανάλογα με τις σκηνοθετικές ανάγκες . (εικόνα 40) . Τα σκηνικά παρίσταναν την τοποθεσία ή την εικόνα που απαιτούσε το έργο και ο τρόπος χρησιμοποίησης τους ήταν αρκετά απλός. το 
επίπεδο που βρισκόταν πάνω στους τροχούς εξυπηρετούσε και την πλοκή του έργου . Όταν οι ανάγκες του ήταν μεγάλες τότε οι ηθοποιοί 
κατέβαιναν από ατό και συνέχιζαν στο δρόμο. Υπήρχαν φορές που για την ενίσχυση του σκηνικού χώρου χρησιμοποιούνταν και ανοιχτές κινητές πλατφόρμες ή και περισσότερα του ενός wagon stages. Αυτή είναι μια γραμμική σκηνογραφία η οποία εξυπηρετούσε θαυμάσια τις ανάγκες των παιζόμενων έργων γιατί με το τρόπο αυτό η παράσταση αναπτυσσόταν σε όλο το μήκος του δρόμου και οι θεατές ακίνητοι παρακολουθούσαν να περνά από μπροστά τους το ένα μετά το άλλο τα επεισόδια. Δηλαδή κάτι ανάλΟγΟ με τα Ελευσίνια Μυστήρια του 
παρελθόντος και τις εορταστικές πομπές των ημερών μας. ( 2 ) 

4.6 Η σκηνική πλατφόρμα: 
Το τρόπο αυτό το χρησιμοποιούσαν για έργα μεγάλης σημασίας επίση~ την χρησιμο~οιούσ:αν και πλανόδιοι θ~ασοι για παραστάσειζ 

ευτελων επεισοδιων , οχι παντοτε με θρησκευτικο χαρακτήρα . Είναι 
0 

τύπος που χρησιμοποιούμε σε όλες τις δυτικές χώρες κατά τον 15° 
αιώνα , ~εν είναι. σημα~τικό εύρη~α για τους αρχιτέκτονες ή για τους σκηνογραφους ειναι ομως πολυ σημαντικη κληρονομιά για την 
ηθοποιία . Επίσης όμως αποτέλεσε και βάση για την ερμηνεία των 
επερχόμενων εκλεπτυσμένων λαϊκών έργων της Αναγέννησης . Και μετά από την ανάλυση και αυτής της μορφής της σκηνογραφίας 
κλείνουμε κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα . Η περίοδος αυτή κράτησε σχεδόν μια χιλιετία , μπορεί να μην πρόσφερε και πολλά πράγματα από την άποψη της αρχιτεκτονικής μορφής και του ρυθμού , άφησε όμως κληρονομιά για τους απογόνους της δυο σημαντικές αρχές. Η πρώτη είναι η στενή σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ των ηθοποιών και του Θεατή . Η σχέση αυτ~ ώθησε τον απ~Οiκό και αμ?ρφωτο άνθρωπο να συμμετέχει στην δραση , να_ ζει μαζι, με τους αλλο~ς την π~οκ~, να αγαπά τον λόγο και την τεχνη της εκφρασης. Η δευτερη αρχη ειναι η πεποίθηση που δημιουργήθηκε ότ~ η εντύπωση π~υ π~οκ~λούν τα σκηνικά μέσα δεν πάντοτε απαραιτητη ι;~την ερμηνεια ενος εργο~. Η δύναμη που έχει ο λόγος , η υποκριτικη ικανοτητ~ του ηθοποιου , η σαφήνεια ήταν αρκετά για ~α μπ~ρεσ~υν να. διεγειρουν ;ην ,φαντ:tσία και να μεταφέρουν ταν Θεατη νοερα ~κ:ι που :πρεπε , χωρις γι αυτο να 
χρησιμοποιήσουν κάτι το διακοσμητικο η τεχνικο . (2) 
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fSεφάλαιο 5° 

• ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

5.1 Εισαγωγή: 

Τα έργα που δημιουργήθηκαν την εποχή της Αναγέννησης στην 
γλυπτική , στην ζωγραφική και στην αρχιτεκτονική , είναι έργα που 
χαρακτηρίζονται από ένα απότομο ξύπνημα από την νάρκη που είχαν 
yια μια περίπου χιλιετηρίδα προς την μεγάλη ανάπτυξη και αλλαγή . Το 
αλμα αυτό γίνεται με την μετάβαση από την προληπτικότητα των 
σκοτεινών χρόνων στην ευρύτητα της πνευματικής αναζήτησης καθώς 
και την ανάπτυξη της διανόησης κάθε ανθρώπου. 

Δεν συμβαίνει όμως ακριβώς το ίδιο και στην περίπτωση του 
θεάτρου. Στην περίπτωση του τομέα θέατρο - λόγος το δράμα θα 
εμφανιστεί φτωχό και στείρο, βέβαια δεν συμβαίνει και το ίδιο στον 
τομέα θέατρο - κτίριο όπου εδώ η έννοια της Αναγέννησης εκφράζεται 
με όλη την σημασία της. Η άνθιση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί 
πανευρωπαϊκή αλλά το κύριο λόγο στη γέννηση του φαινομένου τον 
έχει η Ιταλία . 

Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που μπόρεσε να ξεπεράσει το στάδιο 
της αβεβαιότητας των προλήψεω, του μυστικισμού και της άγνοιας 
και να φτάσει σύντομα σε μια καινούργια εποχή , η οποία θα βασίζεται 
στο ιδανικό της ελευθερίας του ατόμου . Όλα τα υπόλοιπα κράτη 
αντέγραψαν την Ιταλία χωρίς να δημιουργήσουν τίποτα σημαντικό πολύ 
αργότερα. 

Για να γίνει κατανοητή η διαφορά της Ιταλίας με τα άλλα κράτη στο 
θέμα αυτό πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα. 
Όταν στην Ιταλία , μέσα του 16°υ αιώνα, παρουσιαζόντουσαν τα πρώτα 
επιτεύγματα της Αναγέννησης, στην Γαλλία διαδραματιζόντουσαν 
σημαντικές πολιτικές κρίσεις, η Αγγλία προσπαθούσε να ανακαλύψει την 
πνευματική απελευθέρωση στην ποίηση παρά στις εικαστικές τέχνες, η 
Ισπανία παρέμενε στον παλιό συντηρητισμό της και οι γερμανικές 
χώρες αναταράσσονταν από τις σοβαρές θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις 
του Λούθηρου. ( 2 ) 

Η Ιταλική Αναγέννηση μεταφέρει τον άνθρωπο από ένα μεσαιωνικό 
παρελθόν στο κατώφλι του μοντέρνου κόσμου, αυτό φυσικά θεατρικά 
μεταφράζεται με την γέννηση της σύγχρονης σκηνής. Αυτή η μετάβαση 
από το μεσαιωνικό στο σύγχρονο θέατρο γίνεται με την πλήρη διακοπή 
των σχέσεων με κάθε τύπο λειτουργικού δράματος και την επιστροφή 
στη δόξα της αριστοκρατικής Ρώμης και στα θαύματα της ελληνικής 
αρχαία παράδοσης. 

Δίνεται προσοχή στα ερείπια των αρχαίων ελληνικών θεάτρων που 
μέχρι τότε δεν τ~υς έδιναν , καμία ~ημασία ,. γίνονται ε_κσκαφές και 
μελετούνται με μεγαλη προσοχη και αγαπη . Κειμενα που ειχαν ξεχαστεί 
και μείνει στην αφάνεια, επιστέ~ουν _πανηγυρικά ~αι στην αρχή 
παίζονται στα λατινικά στην συνεχεια ομως μεταφραζονται και στην 



συνέχεια_ διασκευάζ~νται. Τέτοια κείμενα ήταν των Πλαύτου , Τερέντιου και 
του Σενεκα . Ζωγραφοι και αρχιτέκτονες της εποχής εμπνευσμένοι από 
τ~ν γενική κα;άσταση δημιουρyούν καινούργια πράγματα που μέχρι 
τοτε τους_ ηταν απαγορευμ_ενο . Ανακαλύπτουν την ομορφιά του 
προοπτικ~υ και ξεπερνου_ν το φόβο πως ξεπερνώντας το 
καθιερ~μενο ~αι πεπατημενο προδίδουν την ίδια την τέχνη . 
Θεωρουσα~ το θεατρο , σαν μια τέχνη δυναμική και τις θεωρίες των 
συντηρητικων κλασικιστων αναχρονιστικές και επικίνδυνες ώστε να 

δ~μιουργήσο~ν μια κα_τάσταση στατική και μια επανάληψη και κακή 
μιμηση αρχαrων μορφων. 

~ε μικρό Χ?Ονικό διάστημα δημιουργήθηκαν δυο αντίθετες ροπές, 
απο την ~ια ηταν or αυστηροί θιασώτες του κλασικισμού , οι λάτρεις 
του Βιτρουβιου και γενrκά της αρχαιότητας και από την άλλη οι 
ευσυνείδητοr μελετητές, οι ανήσυχοι διανοούμενοι , που πίστευαν ότι 
από την αρχαιότητα έπρεπε να πάρουν μόνο τα διδάγματα και βάσεις 
και ότι η υποχρέωση τους ήταν όχι να αντιγράφουν αλλά να εξελίξουν. 
( 2 ) 

Την εποχή που δημιουργούνται οι δυο τάσεις παράλληλα αρχίζεr να 
αναπτύσσεται και η σκηνογραφία η οποία είναι βασισμένη στις αρχές 
της γεωμετρίας του Ευκλείδη και την γοητεία που ασκεί η προοπτική . 
Στον τοίχος της σκηνής τοποθετούνται ζωγραφισμένες προοπτικές 
παραστάσεις δρόμων ή δεντροστοιχίων οι οποίες δημιουργούν ένα 
μόνιμο σκηνικό βάθος, που πλαισιώνει τη δράση και εκτείνει την 

ψευδαίσθηση . ( 1 ) 
Το τόξο του προσκηνίου που δημιουργείται , περιβάλλει πλέον το 

σκηνικό χώρο. Την όλη αυτή κατάσταση σήμερα την ονομάζουμε 
«Ιταλική σκηνή» . Στην συνέχεια αυτό θα αποτελέσει το κυρίαρχο 
στοιχείο για τα ιταλικά αυλικά θέατρα του μπαρόκ και γενικά για όλα 
τα θέατρα κατά την περίοδο του 18°u και 19°u αιώνα . Το στοιχείο αυτό 
θα απομακρύνει όλο και περισσότερο τον θεατή από τον ηθοποιό έως 
ότου διακοπεί κάθε επικοινωνία μεταξύ τους. 

Το Ελισαβετιανό θέατρο: 

Η αναγέννηση του θεάτρου στην Αγγλία θα έρθει το 1558 μαζί με 
την άνοδο στο θρόνο της , Ελισάβετ. Την ε_ποχή εκείνη , ξεκινά μια 
πρωτοφανής πορεία δrανο~σης, , επιτευγ~ατων λαμπροτ~τας. Η 
ολοκλήρωση του θα γίνει μετα απο 50 χρονια, με την βοηθεια του 
ποιητή Σαίξπηρ , θα θεωρηθ~ί το ζωντανότερ~ , ευγε~έστερο ~αι πιο 
φιλοσοφημένο θέατρο που γνωρισε η ανθρωποτητα , βεβαια μαζι με το 

ελληνrκό . ( 1 ) , , , 
Στο Λονδίνο πριν από την εποχη της Ελισαβετ δεν υπηρχε ούτε ένα 

θέατρο . Οι θεατρικές ανησυχίες πε~ιορίζο~ταν μόνο σ_το επίπεδο μικρών 

αγγελματικών θιάσων , σε δουκικες αυλες, πανδοχεια και πλατείες με 
επ , , , , 
σκηνrκά ανύπαρκτα , κρατωντ_ας , ακομα, και λτην μ~σα~ωνικη παραδ_οση , 
παρουσίαζαν σε πανηγυριωτικα παταρια ?τινικα εργα μ~ταφρασεις 
Ιταλrκών έργων η Μυστήρr_α. Για_ να ~πορ~σουνβ ν_αθ κρατησουν_ μια 

, αφη' με τον θεατη κατειχαν μονο ενα οη ημα «ΤΟ λογο» . 
στενη επ , , · θ · , , Που με την σημαντική βοηθεια του εκαναν το εατη να φανταζεται οτr 

-



βρίσκετα.1 σε τοποθεσίες όπου εξελ1σσόταν η πλοκή. Οπότε κα1 σε αυτή την πφ~πτωση ο ρόλος της σκηνογραφίας ήταν μηδαμ1νός, ήταν σχεδόν περ1ττη . Ο Θεατής αποκτά ξανά την επαφή του με τον ηθοπο1ό. Αρχίζε1 να . προσέχε1 τον ηθοπο1ό κα1 όχ1 το περ1βάλλον μέσα στο οποίο αυτος κ1νείτα1 , αναπτύσσετα1 αρκετά το πνευματ1κό επίπεδο , η απλότητα των μέσων γίνετα1 δωρ1κή κα1 η αρχ1τεκτον1κή μορφή προσαρμόζετα1 
στις απαιτήσεις του ποιητή. Συναντάμε κα1 πάλΙ την ορχήστρα κα1 το αγκάλ1ασμα της από τους θεατές, ξαναζούμε την κο1νων1κότητα της αρχαία Αθήνας, την δ1άθεση κα~ την τάση γ1α ταύτ1ση με τα δρώμενα, τη συμμετοχή όΤΙ δηλαδή 
επ1δ1ώκε~ το Θέατρο σαν λεηούργημα . ( 1 ) Παρόλο που το Ελ1σαβετ1ανό Θέατρο μο1άζε1 πολύ με το Ελλην1κό ποτέ δεν το αντέγραψε. φτάνε1 στο ίδ10 αποτέλεσμα οδηγούμενο από τψ ίδ1α ανάγκη εττ~κο1νwνίας Θεατή - ηθοπο1ού που εμπνέε1 ο δυνατός 
λογος. Φυσικά ο λόγος αυτός άνηκε στο Σαίξπηρ. ( 1) Σημανηκό είνα1 όμως να αναφερθεί το παρόλο την μεγάλη επ1τυχία που είχε το Ελισαβετ~ανό Θέατρο , δεν έχε~ κανένα αντίκτυπο πέρα από τα σύνορα της Αγγλίας. Πράγμα που δεν συμβαiνε1 με την επερχόμενη εποχή του μπαρόκ που Θα επηρεάσε1 άμεσα και αυτή την τόσο χαρακτηριστική αρχιτεκτονική Θεατρική μορφή, θα την αλλοιώσει και θα 
την οδηγήσει στο βαθμιαίο εκφυλισμό της. 
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Κεφάλαιο 6° 

• το ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΚ. 

Το μπαρόκ ήταν μια τάση που την επέβαλλέ ο κλασικισμός οπότε 

~ναμενόμ~νο ήταν να επηρεαστεί και το θέατρο . Μελέτες οι οποίες 
εγιναν πανω στο τρόπο ερμηνείας των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών 
απέ~ειξαν ότι η μουσική έπαιζε πολύ βασικό ρόλο κατά την 
παρασταc:η . Ο σ~νδυασ~ός της , μουσικής από την μια και της 
προοπτικης γεωμετριας απο την αλλη , αποτέλεσαν τα θεμέλια αυτού 
που ονομάζουμε θέατρο μπαρόκ, που δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό 
που σήμερα λέμε όπερα, το θέατρο - θέαμα . 

Το θέατρο επανέρχεται πάλι στο κοινό , αυτή τη φορά όμως όχι ως 
κοινωνικό λειτούργημα αλλά ως μέσο ψυχαγωγίας. Χρηματοδότες του 
θεάτρου ήταν η Αυλή , η αριστοκρατία , η Εκκλησία . Το θέατρο πλέον 
αρχίζει να γίνεται λαϊκό , δημόσιο , παράγων της καθημερινής ζωής. 
Αυτή η αλλαγή δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους αρχιτέκτονες 
για την σύνθεση και την λειτουργία των καινούργιων θεάτρων . 

Στο προηγούμενο αιώνα η χρηματοδότηση του έργου γινόταν από 
τον άρχοντα , ο οποίος ήταν και ο βασικός θεατής. Οι παραστάσεις 
δίνονταν στα αυλικά θέατρα και τους καλεσμένους τους έπαιζαν οι 
ηθοποιοί. Οπότε στα θέατρα εκείνα το κέντρο βάρος της σύνθεσης 
περιοριζόταν μόνο γι ' αυτό το κοινό , τα πράγματα όμως άλλαξαν . 
'Επρεπε ο χώρος να μεγαλώσει για να εξυπηρετήσει το μεγάλο θέαμα 
και για να μπορέσει να καλύψει τις απαιτήσεις που επέβαλλε το 
συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού , που έπρεπε πλέον να 
αναλάβει αυτό τα βάρη της χρηματοδότησης. Και είναι φυσικό πως 
όσο μεγαλύτερο είναι το θέαμα έχει και μεγαλύτερες οικονομικές 
απαιτήσεις, λογικό ήταν κανείς άρχοντας να μην θέλει να τις αναλάβει . 
Οπότε την εποχή εκείνη κάνει την εμφάνισή του το εμπορικό θέατρο . 
Τα θέατρα αρχίζουν να κτίζονται το ένα μετά το άλλο , επιβλητικά 

γνωστά μέχρι και σήμερα . Με ~ώρους τερ~στιους, με αλλε_πάλληλες 
σειρές θεωρείων, με υπερμεγεθεις σκηνες και παρασκηνια , με 
υπερβολικά πλούσιους διακόσμους, πο~ δυστυχώς όμ~ς όλα α~τά δεν 
προσφέρουν τίποτα στην ~ειτουργικοτ~τα το~ θεατρου , ουτ~ και 
διαφοροποιούν την εξελεγκτικη ~ου πορεια αντιθε~α , δημιο~ργουν μια 
μονολιθικότητα και μι~ στατικοτ~τα , στην μορ'eη , επιβαλλουν _μια 
επανάληψη , που μεταφερεται απο αιωνα σε αιωνα , για να μπορεσει 
να περάσει από το μπαρόκ στο ροκοκό , και από ~κεί στο νεοκλασικι?μό 
του 19°u αιώνα , αποκορύφωμα της οποιας μπορει να χαρακτηριστει η 
όπερα του Παρισιού . Και κάθε θέατρο που θ~ σχεδιασ:εί μ_ετά το 1875 
πρέπει να είναι μια υπόμνηση του πληθωρικου Γαλλικου γουστου . ( 1 ) 
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Βιβλιογραφία του έκτου κεφαλαίου 

1. Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο - Βόλος 1980, Οργανωμένο από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Μαγνησίας και το 
Εργαστήριο Ειδικής Κτιριολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ι 
«Διεύρυνση Θεατpικών, δραστηριοτήτων , και αρχιτεκτονική πρακτική» , 
Πρακτικά , ομιλητης Χρηστος . Γ. Αθανασοπουλος ,Δρ Αρχιτέκτων _ 
Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, θέμα: «Το 
θέατρο κτίριο: Διαχρονικές μεταμορφώσεις - σύγχρονες τάσεις» . 



Κεφάλαιο Ί° 

• 19°Σ ΑΙΩΝΑΣ: 

7.1 Η γέννηση της Δημοκρατίας: 

Για να αναλύσουμε την εξέλιξη του θεάτρου το 19° αιώνα θα 
πρέπει να εξετάσουμε το κλίμα που επικρατούσε την εποχή εκείνη και 
τα προβλήματα που κληροδότησε ο προηγούμενος αιώνας. Τα 
προβλήματα αυτά δεν ήταν ούτε απλά ούτε εύκολα . Είναι προβλήματα 
που θα αλλάξουν ολόκληρη την μέχρι τότε δομή της κοινωνίας, θα 
καταργηθούν οι θεσμοί , θα μεταβληθούν τα σύνορα των κρατών και θα 
επιβληθεί μια πολύ σημαντική έννοια που από καιρό ήταν ξεχασμένη , 
η Δημοκρατία . 

Μετά την επικράτηση της Γαλλικής Επανάστασης το 1789 και την 
πτώση της Βαστίλης καταρρέουν όλες οι αντιλήψεις και κοσμοθεωρίες 
που μέχρι τότε ήταν ατράνταχτες και θεόπεμπτες. Αυτό που συνέβη 
δεν είχε προηγούμενο. Πριν από την Αναγέννηση αυτή που όριζε τις 
τύχες του κόσμου « ελέω Θεού» ήταν η Καθολική Εκκλησία . Μετά από 
την Αναγέννηση την εξουσία κατείχαν οι βασιλείς και οι βασίλισσες 
που και αυτοί πάλι « ελέω Θεού» , ανέλαβαν να καθορίσουν στους 
λαούς τον τρόπο της σκέψης και της ζωής. Με την εδραίωση της 
Δημοκρατίας από τους Γάλλους και τους Αμερικανούς, το ανθρώπινο 
πνεύμα βρήκε μια καινούργια διέξοδο και μια ελευθερία που ήταν 
ξεχασμένη . Η διανοούμενοι ένιωσαν πως μπροστά τους ανοιγόταν μια 
καινούργια Αναγέννηση , πίστευαν πώς εφόσον είχε έρθει με επιτυχία 
επανάσταση για την μορφή του πολιτεύματος θα ακολουθούσε με 
εξίσου μεγάλη επιτυχία και επανάσταση της σκέψης και του πνεύματος. 
( 2) 

Με την έξαρση αυτή των επαναστάσεων για την Δημοκρατία θα 
φανταζόταν κανείς πως το μέλλον του θεάτρου θα διαγραφόταν 
λαμπρό, αυτό όμως δεν συνέβη . Καλύτερα θα ήταν να ειπωθεί ότι 
συνέβη και το ακριβώς αντίθετο. Το θέατρο μπήκε σε μια περίοδο 
παρακμής τουλάχιστον στο επίπεδο του δραματολογίου . 

Γενικά ο 19°ς αιώνας δεν θα επιδείξει τίποτα άλλο πέρα από δυο 
έννοιες: τον ρομαντισμό και τον ρεαλισμό , και δυο τάσεις που για το 
θέατρο τουλάχιστον θα αποτελέσουν τροχοπάιδι στην εξέλιξή του και 
θα γίνουν οι αιτίες για μια άσκοπη παραπλάνηση σε φλύαρα σχήματα 
και αφελή σκηνικά επιτεύγματα . 

---

---



7.2 Ρομαντισμός: 

Στις αρχές του 19°u αιώνα επικρατεί μια μιλιταριστική νοοτροπία 
συνάμα με τις συνεχείς επαναστάσεις, την κοινωνική αστάθεια και την 
ανάγκη επιλύσεως άλλων ουσιαστικότερων προβλημάτων, κάθε μορφή 
κάθε μορφή τέχνης θεωρήθηκε σαν μια δραστηριότητα πολυτέλειας 
και μια ασχολία πάρεργη. Θεωρούσαν την τέχνη ένα στοιχείο πέρα 
από την καθημερινή ζωή, απλώς ήταν μια φυγή από αυτή . Η φυγή 
αυτή που πρόσφερε η τέχνη έπρεπε να είναι κάτι ξεχωριστό και 
ασυνήθιστο , γιατί μπορούσε να προσφέρει ένα καταφύγιο στο άτομο 
που είχε ανάγκη να φύγει από την ανία και την ρουτίνα. Έπρεπε 0 
θεατής να κατορθώνει να φύγει από την πραγματικότητα και να 
ταυτιστεί με τον ήρωα του έργου . Δεν θα έπρεπε να είναι ούτε 0 
Οθέλλος, ούτε ο Άμλετ αλλά ο Ντ' Αρντανιάν ή Εσμεράλδα άνθρωποι 
απλοί, με παρόμοια προβλήματα που μπορούσαν όμως να τα λύσουν 
με επιτυχία . Οπότε η τάση αυτή αναμενόμενο ήταν να οδηγήσει στον 
ρομαντισμό . (2) 

Ο ρομαντισμός εκπροσωπούσε την γραφικότητα , την λεπτομέρεια και 
την επιστροφή στην φύση και την οφθαλμοφανή αλήθεια . Απεχθάνεται 
την απλοποίηση και τις μεθόδους του κλασικισμού απέκοψε το δράμα 
από κάθε είδος μεγαλοπρέπεια και βάθος, οπότε καταδίκασε σε 
αφάνεια την αληθινή έκφραση του θεατρικού λόγου . (3) 

Το κοινό του ρομαντισμού ήταν κυρίως λαϊκό , καινούργιο και με 
καινούργιες ελευθερίες. Οι άνθρωποι που συναθροίζεται στο θέατρο του 
αρχές του 19°u αιώνα δεν έχει ακόμα ερευνηθεί, ούτε στο κοινωνικό 
αλλά ούτε στο οικονομικό επίπεδο . Το κοινό ήταν διάφορο , οι θιασώτες 
του θεάτρου είναι βέβαιο ότι ορισμένες φορές ήταν φτωχοί οι οποίοι 
ζούσαν σε συνθήκες διαβίωσης πολύ κακές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι όταν το 1849 στο θέατρο Royal της Γλασκόβης , μετά από την 
υποψία φωτιάς , τα χρήματα που βρέθηκαν στις τσέπες 65 θυμάτων 
δεν ξεπέρασαν το ποσό των 17 σελινιών και μιας πένας. 

Βασικοί εκπρόσωποι του ρομαντισμού είναι ο Αλέξανδρος Δουμάς 
και ο Βίκτορας Ουγκώ. Προσπάθησαν και οι δυο να συνδέσουν το 
δυνατό με το αδύνατο , την αγνότητα με την κακοήθεια , την καλοσύνη 
με την εγκληματικότητα . Φυσικό ήταν οι ήρωές τους να μην βρίσκονται 
πάντα στο χώρο της καλής αστικής τάξης αλλά πολλές φορές στο 
χώρο του υποκόσμου, των αλητών και απόκληρων. Η μορφή των 
έργων ήταν σχεδόν πάντα μελοδραματική . Ο Ουγκώ είπε για τον 
ρομαντισμό : « τίποτε άλλο, παρά ο φιλελευθερισμός στην λογοτεχνία» . 
Δεν μπόρεσε τα προβλέψει το μέλλον το οποίο δεν ήταν και τόσο 
λαμπρό, γιατί κανένα τουλάχιστον θεατρικό έργο ρομαντικού συγγραφέα 
δεν επέζησε μέχρι σήμερα. Η απλοϊκότητα των εκφράσεων , η 
γραφικότητα και το χωρίς βάθος δίδαγμα των έργων δεν μπόρεσαν να 
συνδυαστούν με την θεατρική κίνηση και ρυθμό. Οπότε αναμενόμενο 
ήταν πως και οι καλύτεροι ρομαντικοί δεν κατόρθωσαν να 
παρουσιάσουν έργα τους στην σκηνή , ούτε και να προκαλέσουν μια 
χαρακτηριστική μεταβολή στην εξέλιξη του θεάτρου . 

Στην Αγγλία και στην Γερμανία τα πράγματα δεν είναι καλύτερα για 
την λογοτεχνία και την θεατρική δραστηριότητα. Στην Γερμανία 



υπήρχαν σημαντικές προσωπικότητες όπως ήταν ο Goethe και 
Schiller που έδωσαν στο δράμα κατά την περίοδο Strum and Drang 
( είναι μια περίοδος της γερμανικής λογοτεχνίας του 18°υ αιώνα , που 
αρχίζει από τον Lessing και καλύπτει τις δραστηριότητες μιας 
ρομαντικής ομάδας ενθουσιωδών συγγραφέων από τους οποίους θα 
ξεχωρίσουν οι αθάνατοι Goethe και Schiller) , ένα πλούτο και ένα 
βάθος εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσίαζαν οι Γάλλοι και 
οι Άγγλοι ρομαντικοί. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο ρομαντισμός παρασύρθηκε σε άλλες 
αναζητήσεις και δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό στο θέατρο, ούτε 
από άποψη δραματολογίου αλλά ούτε και από άποψη σκηνικής ή 
αρχιτεκτονικής εξελίξεως. Το μόνο που πρόσφερε ήταν να ανοίξει το 
δρόμο για μια καινούργια τεχνοτροπία , τον ρεαλισμό . 

7.3 Ρεαλισμός: 

Παρόλο που ο ρομαντισμός καλλιέργησε την επιστροφή σε κάθε 
τι που έχει σχέση με την φύση , την γραφικότητα και την αναζήτηση 
της αλήθειας, δεν συνέβη το ίδιο και με το ρεαλισμό. Ο οποίος 
αντιμετώπισε με περιφρόνηση την καθαρή έννοια του φυσικού. Για 
τους ρεαλιστές τέχνη είναι κάθε τι που έχει σχέση με την 
καθημερινότητα , με το οικείο , το φυσικό αυτό που πράγματι βλέπουμε 
και όχι αυτό που φανταζόμαστε . Οι θεατρικοί συγγραφείς θα οδηγηθούν 
στην αποκάλυψη της πραγματικής και κρυμμένης αλήθειας που μέχρι 
τότε όλοι απέφευγαν να αναφέρουν. 

Η μορφή του δράματος θα αλλάξει , πλέον τα επεισόδια θα 
αναφέρονται σε ανθρώπινες αδυναμίες, σε παθολογικές εγκληματικές ή 
και γενικά ανώμαλες καταστάσεις. Τις αλήθειες δηλαδή που μέχρι τότε 
έμεναν καλά κρυμμένες στο υποσυνείδητο. Πλέον όμως τίποτα δεν μένει 
κρυφό, η ευγένεια , ο ηρωισμός και το συναίσθημα θα διωχθούν από 
την σκηνή . Ο λόγος θα είναι ο απλώς ο καθημερινός δεν θα υπάρχει 
καμία διαφορά από τους διάλογους που γίνονται στην αγορά ή στις 
λέσχες. 

Στην εποχή του ρεαλισμού το θέατρο ανήκει μετά από πολλούς 
αιώνες και πάλι στους συγγραφείς. Ο θεατρικός λόγος έφτασε σε 
μεγάλα ύψη τελειότητας , συγγραφείς όπως ο lbsen, ο Tolstoy, ο 
Tchekoν , θα βάλουν την σφραγίδα τους σε κάθε θεατρική κίνηση και 
θα καθοδηγήσουν το θέατρο σε καινούργιες μορφές και σκηνικές 
αντιμετωπίσεις. Η σκηνή θα μετατραπεί σε μια εικόνα η οποία θα 
αντικατοπτρίζει την ίδια την ζωή και η ψευδαίσθηση θα αποφευχθεί 
για να μην επηρεάσει την πραγματικότητα. Πλέον η ηθοποιία θα 
περιοριστεί μόνο σαν μέσο ανάπτυξης του θεατρικού λόγου . 

Φυσικό όμως είναι η τόσο λεπτομερείς ανάλυση της καθημερινότητας 
να έχει και αρνητικά αποτελέσματα . Η μεγάλη προσοχή που δίνεται 
πλέον στην λεπτομέρεια , τι κάνει να μοιάζει περισσότερο με οπτική 
απόλαυση , με μια καλοτραβηγμένη φωτογραφία , παρά σαν τέχνη 
προορισμένη να γαλουχήσει το άτομο σε ανώτερα επίπεδα. 

-



7.4 Φωτισμός: 

Σημαντικές και χαρακτηριστικές είναι οι αλλαγές στο θέατρο του 
19°υ αιώνα . Διαμόρφωση ένας καινούργιος τύπος θεατρικής 
π~ράστασης καθώς επίσης και νέες μέθοδοι φωτισμού της σκηνής. 
Μεχρι την εποχή εκείνη ο φωτισμός στο θέατρο δεν είχε απασχολήσει 
τους ενδιαφερόμενους με αυτό. Στην περίπτωση των υπαίθριων 
θεάτρων δεν υπήρχε πρόβλημα φωτισμού , στα κλειστά όμως υπήρχε 
ένας ενιαίας εντάσεως φωτισμός, τόσο στη σκηνή όσο και στο 
αμφιθέατρο από κεριά . 

Η καινοτομία έγινε το 1822 στην παλιά Όπερα των Παρισίων , που 
είχε φωτισμό με γκάζι , που η τεχνική αυτή μετά από οκτώ χρόνια 
άρχισε να εφαρμόζεται και στα θέατρα του Λονδίνου. Μέχρι το 1850 τα 
θέατρα στην Ευρώπη και στην Αμερική προσαρμόστηκαν στα νέα 
δεδομένα . 

Το επόμενο βήμα ήταν τα φώτα της ράμπας , λέγοντας ράμπα 
εννοούμε την προς τους θεατές άκρη του προσκηνίου. Τοποθετώντας 
φωτιστικά σημεία , στο συγκεκριμένο σημείο , που δεν ήταν ορατά από 
το κοινό άνοιγαν νέοι ορίζοντες για τον σκηνοθέτη. Πλέον η σκηνή 
μπορούσε να φωτισθεί σε διάφορους τόνους, από το τέλειο σκοτάδι 
ως το πολύ φωτεινό . Φυσικά όταν το 1879 έρχεται ο ηλεκτρισμός δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η σκηνογραφία πλέον βρίσκεται σε 
καινούργιο δρόμο. 

Η σκηνική εντύπωση θα γίνει περισσότερο έντονη, ο φωτισμός του 
αμφιθεάτρου κατά την διάρκεια της παράστασης θα καταργηθεί , οπότε 
ο θεατής μέσα στο ημίφως που τον περιβάλλει θα παρακολουθεί μια 
φωτισμένη φωτογραφία χωρίς να έχει καμία σχέση με τον ηθοποιό . (2) 

7.5 Θέατρα του 19°υ αιώνα: 

Ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας που αναπτύσσεται το εμπορικό 
θέατρο . ο θεσμός αυτός δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για 
πειραματισμούς για το λόγο αυτό προτίμησε να χρησιμοποιήσει τα 
κτίρια που προϋπήρχαν, η κατάσταση αυτή όμως έφερε και την 
στατικότητα της. Στην Αγγλία ακολουθήθηκε η ίδια μορφή , αυτό 
διαφαίνεται από την αναπαράσταση που έκανε ο Richard Leacroft για 
το θέατρο Royal του Plymouth (εικόνα 95). Βέβαια στην ηπειρωτική 
Ε~ρώπη εκτός από την Όπερα των Παρισιών ( εικόνα 96) και το 
θεατρο του Bayreuth, δεν κτίσθηκε τίποτα αξιόλογο . Στην Αμερική , η 
ο-τ;οία ως καινούργια χώρα , ~εν είχε καμία , παράδοση , :ο, θέατρο,
κτιριο δεν είναι τίποτε άλλο απο μια αντιγραφη της ευρωπαικης μορφης 

και κυρίως της Αγγλικής. , , , 
Η ~ξαφάνιση και των τελευταιων , υπολειμματων τryς παραδ~σιακης 

αγ,γλικης σκηνής, η συνεχώς επεκτει~ομενη τεχνοτροπια_ του «τε,ταρτου 
το~χου» , η ανάπτυξη των δυνατοτητων, του φω:ισμου και τελος ,η 
διασπαση στις σχέσεις ηθοποιών και θεατων παρακινησε μια μεγαλοφυια 
της μουσικής, τον Richard Wanger ,( 1813 - 1883) , ~α ασχοληθεί 
φιλοσοφικά με το θέατρο και με το χασμα που δημιουργηθηκε μεταξύ 

-
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σκηνής και αμφιθεάτρου. (2) Φυσικά το όνειρο του ήταν να 
δη~ιουργήσει ένα θέατρο , στο οποίο δεν θα παιζόταν μονάχα μουσικό 
δραμα , αλλά ένα θέατρο εθνικό, στο οποίο οι προκαταλήψεις των 
τελευταίων αιώνων δεν θα είχαν καμία θέση . 

Το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα το 1876 όταν ο βασιλιάς της 
Βαυαρίας το χρηματοδότησε και στην αρχή σε συνεργασία με τον 
αρχιτέκτονα Oscar Bruckwald και στην συνέχεια με τον 
Gottfried Semper , ο Wagner έκτισε το πασίγνωστο θέατρο 
φεστιβάλ του Bayreuth (εικόνα 97) . 

Το θέατρο αυτό το αναφέρουμε γιατί είναι ο κήρυκας μιας νέας 
εποχής στην θεατρική αρχιτεκτονική και την μοναδική προσπάθεια 
αποκολλήσεως από την στατικότητα, που παρουσίαζε μια σειρά 
θεάτρων του 19°υ αιώνα , με τις επαναλήψεις των ιταλικών κτιρίων 
όπερας. 

Ο Wanger με τις ιδέες του οι οποίες δεν προέβλεπαν αλλαγές 
στη ζωγραφική σκηνογραφία και για το λόγο αυτό η σκηνή είναι 
σχεδιασμένη να δεχθεί σκηνικά του τύπου της ιταλικής σκηνής. Οι δυο 
μακρόστενοι διάδρομοι που υπήρχαν δεξιά και αριστερά της σκηνής 
στο πίσω μέρος της χρησίμευαν στο να σύρονται εκεί και να 
αλλάζουν τα παραπετάσματα που αποτελούσαν το φόντο. Για να 
μπορούσαν να έχουν καλύτερη ορατότητα στη σκηνή , είχε μια ελαφριά 
κλίση και το προσκήνιο ήταν ελαφρά καμπύλο. Μπροστά από το 
προσκήνιο και σε όλο του το πλάτος υπήρχε ένας χώρος για την 
ορχήστρα , βέβαια σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, αυτό το συναντάμε 
Πρώτη φορά σε θέατρο τόσο έντονο και σωστά οργανωμένο . 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ύψος του πύργου της σκηνής καθώς 
και το υπόγειο της , το υποσκήνιο . Σε αυτούς τους χώρους φαίνονται 
Πλέον ξεκάθαρα οι προβλέψεις για τα μηχανικά μέσα ανοίγματος των 
καταπακτών και αναρτήσεων των πετασμάτων, φριζών, της οροφής. (2) 

Αυτό που έφερε όμως την επανάσταση είναι το αμφιθέατρο . Μέχρι 
την εποχή εκείνη τα θέατρα χρησιμοποιούσαν την πλατεία με το κάθε 
είδους πεταλοειδές σχήμα καθώς και τις αλλεπάλληλες σειρές 
θεωρείων, για την αριστοκρατία και ~ην υψηλή , κοιν~νία γενικότερα. 
Στο Bayreuth τα καθίσματα τοποθετουνται σε ενα εντονο επικλινές 
δάπεδο οπότε η πλατεία ξαναπαίρνει την αμφιθεατρική της μορφή . 
Εδώ όμως δεν υπάρχουν οι ζώνες διαχωριστικές για τους 
προνομιούχους ή όχι , ούτε θεωρεία. Πλέον οι θεατές εξίσου άνετα 
βλέπουν την σκηνή , χωρίς να υπάρχουν ταξικές διαφορές. Μετά από 
περίπου 1 οο χρόνια αγώνων η δημοκρατία αρχίζει θα θριαμβεύει και 
στο θέατρο . 

Από το Bayreuth όπου ξεκίνησε η επιρροή η οποία σε 50 
χρόνια περίπου θα μεταμορφώσει τα θέατρα της Ευρώπης και της 
Αμερικής και θα χαρακτηρίσει τον επερχόμενο 200 αιώνα σαν τον 
αιώνα της αναζήτησης νέων θεατρικών μορφών , οι οποίες θα φέρουν 
το κοινό πολύ πιο κοντά στο θέατρο τον ηθοποιό . ( 2 ) 

---
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Κεφάλαιο 8° 

• 8.1 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΝ 20° ΑΙΩΝΑ -

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

, Ένα καθοριστικό όριο για το διαχωρισμό του 20°υ από το 190 
αιω~α δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό γίνεται γιατί ο 19° αιώνας 
μπαινε! συνεχίζει την πορεία και μέσα στο 20° ενώ ο τελευταίος 
ανα:rτυσσει τις θεωρίες του μετά το τέλος του πολέμου του 1870 το 
οποιο βασικά είναι κυριαρχούμένο από την τάση να επιδιώκει ' την 
καταπίεση της Ιταλικής σκηνής. 

Το θέατρο εκείνη την εποχή απαρτιζόταν από εκνευριστικά 
ευ~ενικούς ήρωες, απελπιστικά γλυκές ηρωίδες , ρομαντικές ιστορίες 
αγαπης και ηρωισμών , ιστορίες που δεν είχαν κανένα προβληματισμό 
και μήνυμα. Ήταν όλα βυθισμένα μέσα στην γοητεία της κόκκινης 
αυλαίας. Είχε πλέον γίνει το θέατρο - όραση , το θέατρο - πίνακας το 
θέατρο - καθρέφτης, καταδίκαζαν τον θεατή στην παθητικότητα ' του 
Π?ρατηρητή , αφού κανείς δεν ζητούσε την κρίσ~ του. Το θέατρο έγινε 
συμβολο της εμπορικότητας και της επιχειρησης και όχι της 

πνευματικής ανάτασης που είναι και ο ρόλος του . 
Μοιραία λοιπόν παρασύρεται στην δίνη του επιχειρηματικού πνεύματος 

και θα μεταβληθεί και αυτό σε ένα ακόμη καταναλωτικό αγαθό. Το 
εμπορικό θέατρο κατά το 19° αιώνα φτάνει στη κορύφωση της ακμής 
του . Δρόμοι σε διάφορα μέρη στο ~όσμο θα γεμίσουν θέατρα, όπως 
στη Νέα Υόρκη ο τύπος του θεατρου Broadway, καθώς και στο 
Παρίσι τα θέατρα του βουλεράρτου . Τα θέατρα , αυτά, σκοπό έχουν την 
ψυχαγωγία και την απομακρυνση του κοινου απο τα πραγματικά 

προβλήματα μιας παρακμάζουσας τέχνης, η οποία κρύβεται πίσω από 
ένα πλούσιο θέαμα, για να μην φανερωθεί η φτώχεια του δραματικού 
της λόγου . 

Η φτώχεια αυτή καταρχήν προήλθε από , τον ρομαντισμό, όπως 
έχουμε αναφέρει , είναι μια τάση η , οποια ~κπροσωπείται τη 
γραφικότητα , την λεπτομέρεια1 την επιστροφη στη ~υση , ~ην αναζήτηση 
της αλήθειας , μιας αλήθειας όμως που καλυπτοταν παντα από ένα 
πέπλο συναισθηματισμού και μια εξιδανίκευση , του φυσικού . Σε αυτή 
την τάση αντιδρά μια άλλη τάση , ο ρεαλισμ?ς , που πιστεύει ότι η 
τέχνη είναι κάθε τι που έχει με την κα:θημερινοτητ~ , με το _οικείο , με 
αυτό που πραγματικά βλέπουμε και οχι με αυτο που θελουμε να 

πιστεύουμε . , 
Ξεκινά λοιπόν ένας αγώνας επικρατησης, που θα συνεχιστεί μέχρι 

τις παραμονές του μεγάλου, πολέμου: ενός αγώ~α εντελώς άχρηστου , 
γιατί θα αποδειχθεί ότι όλα ηταν ~τηνοι ~ογματισμοι : που οδ_ηγουσαv σε 
παραστάσεις χωρίς βάθος, κενες ~πο ~ποιο~ηποτε νοημα και 
συναισθήματα ικανά να προ~ληματισου~ εν? ατομο . ?λα αυτά θα 
γίνουν παράλληλα με μια κινηση, απο, vεους ανθρωπο~ς , με 
καινούργιες ιδέες , ανεξάρτητες απο ομαδες και, μακρια από τα 
κυκλώματα του εμπορικού θεάτρου και τ? ~ογματισμο του ρεαλισμού . 
Η κατάσταση αυτή οδηγεί στο νατουραλισμο , οπου θα δημιουργηθεί ένα 



ελ~ύθερο θέατρο, το οποίο θα φέρει επανάσταση μέσα στο χώρο του 
~εατρου , μια επανάσταση μέσα από την οποία θα εκφραστούν 
ανθρω-r;οι σαν τους Andre Antoίne , Ado/rh Αρρίa , Gordon Graig. 

Σιγα σιγά έρθουν και αλλαγές τόσο στη μορφή της σκηνής όσο και 
στη σ~ηνογραφία. Αναβαθμίζονται η σκηνοθεσία και η παραγωγή θα 
αποκτησουν νέα οντότητα , θα γίνουν τέχνη . Η ηθοποιία ' θα 
προ,σαρμοστεί και αυτή στη νέα κατάσταση και στα νέα έργα . τα έργα 
αυτα θα απαιτούν νέο είδος έκφρασης και κατάργηση του πομπώδους 
και του μελοδραματικού από το λόγο και τέλος οι μέθοδοι οργάνωσης 
του θεατρικού χώρου , που θα ακολουθήσουν τις απαιτήσεις της 
βιομηχανικής κοινωνίας. Πλέον το σύγχρονο δραματολόγιο δεν 
μπ~ρούσε να ερμηνεύεται στις παραδοσιακές Όπερες του παρελθόντος 
' ουτε στα θέατρα του τύπου Bayreuth , τα οποία κυριαρχούσαν στην 
Ευρώπη και στην Γερμανία . Ήταν αρχιτεκτονικές λύσεις που δύσκολα 
προσαρμόζονταν στις τότε τάσεις για απλοποίηση της σκηνογραφίας 
και τονισμός της σημασίας του ηθοποιού και όχι του σκηνικού 
περιβάλλοντος. 

Βέβαια οι μεγάλες και ριζικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική μορφή 
ξεκίνησαν να παρουσιάζονται με τον Max Reinhardt και τον 
Grosses Schauspie/haus που δημιούργησε το 1919, το Pίscator στη 
Γερμανία , το κονστρουκτιβισμό των Mejercho/'d και Tairoν στη 
Γερμανία , καθώς και την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας. 
Δημιουργείται νέο κλίμα και νέες τεχνοτροπίες που κυριότερος 
εκφραστή τους είναι η σχολή του Bauhaus που ίδρυσε ο W. Gropίus 
στο Dessau το 1919. Καθηγητές και μαθητές της Σχολής αυτής με 
ενθουσιασμό και διορατικότητα θα ασχοληθούν με κάθε τι που έχει 
σχέση με το καταναλωτικό κοινό και την κατασκευή . Οι διάσημοι 
σήμερα στο χώρο τους Kadinsky , Kfe?, Sch/emm?r, Gro~ίus , θα 
προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τη «νε~ κατασκευη , του μελλ?ντος» , 
που είναι αυτή που θα εκπροσωπει μια, ενιαια , μορφη , την 

αρχιτεκτονική , την γλυπτική και , την ζωyραφικη . Εμφανιζ~νται νέες 
μορφές βιομηχανικού σχεδίου , νεε~ αντιληψεις, στην, οργαν~ση της 
κατοικίας, ριζοσπαστικές απόψεις πανω στη σχεσ~ θεατρου χωρου και 
κοινωνίας. Από εκεί θα ξεκινήσουν, και πρωτες και, ου,σιαστικές 
ενέργειες που θα αποτελούν την βα~η του σημεpινου συγ~ρονου 
θεάτρου , με προτάσεις που ακομη και σημερα φαινονται 

ριζοσπαστικές. ( 1) , 
ο Molnar θα κάνει προσπάθειες ωστε να α~αβιώσει τα ελλη,νικά και 

τα αγγλικά πρότυπα , με το θέατρο U, , θα καλνει τ'1ν ανοι0χτει σκηνή 
π , 

0 
θε'ατρο χώρου εννοια υ οποιησιμη . Andreas 

ραγματικοτητα και τ , ' , , , 
Weinίnger χρησιμοποιώντας τη σφ?ι~α σα~ αρχιτεκ~ονικο φλοιο , αν~ι 
του καθιερωμένου κυβικού κτιριακο~ ογκου , α πρ?τεινει το « σφαιρικ? 
θε, , παράτολμη αντιληψη για το χωpο, που σαν αυτη 
ατρο» μια τοσο , 

, ~ δ , λ ησε να προτεινει . 
κανεοις σημε~α εν το μ καθολικό θέατρο» ' θα τοποθετηθεί πρώτος 

Gropιus με το « λ θ , λλ, 'λ 
σ , , θέατρο δεν είναι μονο ι ικο , α α ευε ικτο , για να 
την ?ποψη οτι το , όχι μια αλλά όλες τις παραστατικές τέχνες. 

μπορ~ι να εξυπηρετει , 
0 

αυτό ένα ενιαίο χώρο ο οποίος με 
Πρ~τειvει για το , λογνα πορεί να μετασχηματιστεί. Δηλαδή να 
καταλληλε~ με:αλλαγες , θέ:τρο του προσκηνίου σε ανοιχτή σκηνή ή 
μετατραπει απο κλασσικο 



ακόμη κεντρική κυκλική σκηνή , που θα είναι η αρχή για το κυκλικό 
θέατρο . Και φυσικά δεν έχει σημασία που το θέατρο αυτό δεν κτίσθηκε 
ποτέ. Το ότι προκάλεσε ανησυχία στους αρχιτέκτονες και τους 
ανθρώπους του θεάτρου , τους έδωσε τη νύξη για την έρευνα . 
Αργότερα το «καθολικό θέατρο» εrα θεωρηθεί ορόσημο στην εξελικτική 
πορεία του θεάτρου και θα αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία 
των σημερινών σύγχρονων μορφών. ( 1 ) 
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Κεφάλαιο 9° 

• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

9.1 Τα αίτια που τις προκαλούν. - Οι σύγχρονες μορφές 
θεάτρου. 

~ια ν~ γίνουν κατανοητοί 01 λόγοι δημιουργίας των σύγχρονων 
μορφων θεατρου θα πρέπει να γίνει μια βαθύτερη ανάλυση για αυτή 
~ην αναμόχλευση μέσα στο θεατρικό χώρο . Μέχρι στιγμής έχουμε δε 
οτι το θέατρο από τότε που γεννήθηκε σαν τέχνη και ανθρώπινη 
πνε~ματ!κή εκδήλωση συνεχώς αναπτύσσεται . Συνέχεια της ανάπτυξης 
αυτης ειναι και η αλλαγή . Ο άνθρωπος έχει την τάση να αλλάζει από 
την. γέννηση του μέχρι και το θάνατο του, αλλάζει όμως και η επιστήμη 
απο την διατύπωση μιας θεωρίας μέχρι και την βιομηχανοποίηση της 
συνεπώς φυσικό είναι να έχουμε και στο θέατρο αλλαγές , του οποίου 
η ιστορία είναι γεμάτη από αναζητήσεις και ανατροπές . 

. Βασικό πρόβλημα όλων όσων cσχολήθηκαν με το θέατρο ήταν η 
σχεση θεατή - ηθοποιού δηλαδή το αμφιθέατρο και η σκηνή . Θέλοντας 
να δημιουργήσουν όλα και περισσόrερους χώρους για την «δράση» 
και την «ανταπόκριση της δράσης» όπου αναζητήθηκε το τέλειο θέατρο 
και η τέλεια σκηνή . Οι δυο αυτοί χώροι για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αντιμετωπίσθηκαν χωριστά , σαν χώροι οι οποίοι είχαν διαφορετικές 
λειτουργίες και που δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους . Για περίπου 
4?0 χρόνια η σχέση μεταξύ αμφιθεάτρου και σκηνής σταματούσε στο 
τ~ξο του προσκηνίου, σαν να ήταν μια νοητή οριακή γραμμή δυο 
κοσμων διαφορετικών που κανείς δεν έπρεπε να καταπατήσει . Από 
την μια πλευρά υπήρχε ο κόσμος 10υ θεάτρου που ήταν μυστηριώδεις , 
απόκρυφος και γεμάτος υπονοούμενα και από την άλλη ο κόσμος 
του ακροατηρίου που απαρτιζόταν από τον άρχοντα , τον αστό , τον 
πελάτη και τον καταναλωτή . Ο διαχωρισμός αυτός δημιουργήθηκε από 
την Ιταλική σκηνή , στην οποία το ~οπτικό κουτί» εξυπηρετούσε άριστα 
την όπερα , για την οποία και δημιουργήθηκε , όμως δεν αντανακλούσε 
κανένα μήνυμα , ούτε γεννούσε κανένα προβληματισμό , πρόσφερε μόνο 
την οπτική τέρψη και την ψευδαίσθηση . , , 

Κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου άρχισαν οι τ:ρωτες αντιδρασει~ 
για την κατάργηση του προσκηνίου , καθώς και ο~ πρωτοι αρχιτεκ.τονικοι 
προβληματισμοί για την αναζήτηση νέων μορφ,ων, σε , αντικα~ασταση 
της υπό διωγμό , παραδοσιακής Ιταλικής σκηνης . Εξετ?ζονται ~μως 01 

μορφές αυτές , ώστε να μπορέσουν να προσαρ~οστουν σε ολ~ς τις 
παραστατικές τέχνες και τις σύνχρονες απαιτησεις .τους. Απο τ~ν 
Αναγέννηση και μέχρι τις αρχές του αιώνα , μας , ~υριαρχες θεατρικε~ 
εκδ.ηλώσεις ήταv η όπερα και η eεαματικη παpασταο:η. Το καθαp~ 
δρ?μα και ο λόγος εμφανίζονται ξανά γ~ρω στο τελος , του ~ 9 
αιωνα. Η μουσική και 0 χορός , είvαι 01 τεχν~ς που για αιων~ς ηταν 
αφιερωμένες σε μια μικρή προνομιούχο μερι~α της κοιν~νιας και 
παρουσιάζονταν συνήθως σε αυλές ή σε σαλονια τω~ αρχοντων .. Το 
μεγάλο θέαμα και κυρίως η όπερα δημιούργησαν τα θεατρα μεγαθηρια 



του 18°υ και 19°υ αιώνα , τα οποία όμως την περίοδο του 
μεσοπολέμου , βρέθηκαν ακατάλληλα για κάθε άλλη παραστατική τέχνη , 
που θα ερχόταν και αυτή με την σειρά της να πάρει την θέση που 
της άρμοζε μέσα στο θεατρικό χώρο. 

Φυσικό ήταν πως έπρεπε να βρεθεί κάτι καινούργιο κάτι που 
είτε θα προσαρμοζόταν στα παλιά δεδομένα είτε θα αποτελούσε μια 
καινούργια σύνθεση . Ήταν επιτακτική ανάγκη να είναι ένας χώρος 
καλοσχεδιασμένος ώστε ο λόγος του Ι bsen ή Brecht, να φτάνει στον 
θεατή δια μέσου του ηθοποιού ανεμπόδιστα . Ο ρυθμός και η κίνηση 
έπρεπε να γίνουν το ίδιο προσιτά σε όλους και η μουσική να βρει το 
κατάλληλο χώρο ώστε οι ήχοι των διαφόρων οργάνων να 
συγχρονίζονται . 

Οι αναζητήσεις του Reinhardt και του Stanislaνsky , οι 
επιτυχημένες προτάσεις της Σχολής του Bauhaus, οι αντιδράσεις των 
νέων σκηνοθετών έφεραν αποτελέσματα . Αποδείχθηκε ότι οι μοναδικοί 
λόγοι για τους οποίος διατηρήθηκε το προσκήνιο , για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα , ήταν για την αδυναμία του σκηνοθέτη να παρουσιάσει 
το έργο του εκτεθειμένο από όλες τις πλευρές , καθώς επίσης και την 
δυσκολία του συγγραφέα να προσελκύσει , μόνο με την δύναμη του 
λόγου , το ενδιαφέρον του θεατή . Οπότε υποχρεώθηκαν και οι δύο να 
αναζητήσουν ενίσχυση της γλαφυρής εικόνας , η οποία πλαισιωμένη 
από το τόξο του προσκηνίου , του στοιχείου αυτού , που ενώ ήταν 
βασικό όργανο της όπερας έγινε όργανο κάθε είδους δραματικής και 
γενικά θεατρικής έκφρασης. 

Η όλη αυτή κατάσταση οδήγησε στην δημιουργία δύο τάσεων . Η 
πρώτη , αντιδρώντας στο Ιταλικό προσκήνιο , θα επιδιώξει να επιστρέψει 
στα ελληνικά πρότυπα , προβάλλοντας το θέατρο ανοιχτής σκηνής , θα 
προχωρήσει όμως παράλληλα και στην αναζήτηση μιας καινούργιας 
μορφής που θα οδηγήσει τελικά στο θέατρο της κυκλικής μορφής. Θα 
δημιουργηθεί όμως και η δεύτερη τάση που είναι εντελώς αντίθετη με 
την πρώτη . Αντί για την άρνηση θα επιδιώξει την αναζήτηση τρόπου 
προσαρμογής του στις σύγχρονες απαιτήσεις , ενώ παράλληλα δε θα 
αγνοήσει τις μεγάλες δυνατότητες των μορφών, που επιδιώκει να 
επιβάλλει την πρώτη τάση . Οπότε εμφανίζεται το πειραματικό θέατρο , το 
οποίο θα μας απασχολήσει πολύ . 

Η διαμάχη αυτή όμως θα δημιουργήσει , όχι μια , , αλλά τέσ?"ερις 
διαφορετικές μορφές θεάτρου : το θέατρο του προσκηνιου , το θεατρο 
ανοιχτής σκηνής, το κυκλικό θέατρο και το πειραματικό θέατρο που 
είναι ο συνδυασμός όλων το προηγούμενων. ( 1) 



9.2 Το σύγχρονο θέατρο προσκηνίου. 

Το σύγχρονο θέατρο του προσκηνίου διατήρησε την κυριαρχία του 
ακόμη και προσαρμοσμένο , γιατί υπήρχε ένα θεατρικό κατεστημένο το 
οποίο είτε καλοπροαίρετα , είτε με υστεροβουλία , ότι η επιστροφή στις 
ανοιχτές ελληνικές μορφές δεν αποτελούσε τη λύση για την σωτηρία 
του θεάτρου . Μερικοί πίστευαν και πιστεύουν ότι το τόξο του 
προσκηνίου εξυπηρετεί καλύτερη στην επικοινωνία και την ταύτιση , 
γιατί πίστευαν ότι η συναισθηματική ανταπόκριση εκτείνεται με την 
απομάκρυνση . Αυτό γινόταν με την αντίθεση που προκαλεί το 
σκοτεινό αμφιθέατρο και η έντονα φωτεινή σκηνή . ( 1 ) 

Ακριβώς στο σημείο αυτό υπάρχει η σύγχυση γιατί σε καμία 
περίπτωση το τόξο του προσκηνίου δεν το δημιούργησε καμία 
συναισθηματική ανάγκη , αλλά μόνο λόγοι κατασκευαστικοί. Το πλαίσιο 
αυτό μπήκε μπροστά στον ηθοποιό σα διαχωριστική γραμμή , με 
σκοπό να κρύψει κατασκευαστικές ατέλειες των τότε συστημάτων 
σκηνογραφίας . Το προσκήνιο αυτό δεν έχει καμία σχέση με εκείνο του 
Αισχύλου , που στην αρχή ήταν πίσω από τον ηθοποιό , χωρίς αυτό να 
τον εμποδίζει να έρχεται σε επαφή με το κοινό . Οπότε υπήρχε ένας 
ελεύθερος χώρος ηθοποιίας , σε αντίθεση με το ιταλικό προσκήνιο , στο 
οποίο ο ηθοποιός περιοριζόταν σε τέσσερις τοίχους - με τέταρτο την 
αυλαία . Συνεπώς ο χώρος είναι καθορισμένος και απόμακρος. Κάθε 
ευσυνείδητο σύγχρονο άνθρωπο του θεάτρου ο περιορισμός αυτός 
πάντα τον ενοχλούσε . Η κατάσταση αυτή , τα τελευταία χρόνια ανάγκασε 
τους σκηνοθέτες να ξεφύγουν , προσπάθησαν να αναπτύξουν την 
δράση τους μπροστά στο προσκήνιο , να το μετατρέψουν ή και ακόμη 
να φέρουν τους ηθοποιούς από το βάθος της αίθουσας . Τελικά το 
σύγχρονο θέατρο του προσκηνίου περιορίστηκε στην παρουσίαση 
παραδοσιακών παραστατικών τεχνών , όπως η όπερα , η οπερέτα , _η 
μουσική κωμωδία . Τα κτίρια του παρελθόντος στις σύγχρονες τεχνικες 
εξελίξεις , όπου τελικά το έκαναν πιο εύκαμπτο , παράλληλα όμως 
διατήρησε όλες τις παλιές δοκιμασμένες μεθόδους και πρότυπα , που 
για πολλούς αιώνες εξυπηρετούσαν άριστα τις τέχνες αυτές. Βέβαια το 
κτίριο περιορίζεται σημαντικά στις περιπτώσεις που προτιμήθηκε η λύση 
του προσκηνίου για θέατρα δράματος. Βέβαια_ το . αμφιθέατ~ο 
προσαρμόστηκε ριζικά στην ανθρώπινη κλίμακα , γιατι ~εν ειν?ι δυνατον 
διατηρηθεί το προσκήνιο , γιατί δεν μπορεί σε μι? :εραστια , αιθου?α να 
ερμηνευτεί και να αφομοιωθεί ένα δραματικο εργο . Γι αυτο το 
~μφιθέατρο θα μικρύνει , η χωρητικότητα του θα 1!εριο~ιστεί στους 4?0 
εως 1000 θεατές , σε αντίθεση με τους σκηνικους χωρους οι οποιοι 

θα ελαττωθούν σημαντικά . 
Και η λύση αυτή , προκειμένου για μια συνειδητ_ή παρουσίασ_η του 

δράματος, αποτελεί ημίμετρο . Και στην λύση αυτη δεν μ;τορει . να 
αποφευχθεί η ψευδαίσθηση , ούτε να αποδιώξει ~ο θεατ~ απο την 
αντικειμενική παρακολούθηση . Πλέον το δραμ~τικο συναισ~ημα δεν 
μεταδίδεται μονάχα ακουστικά αλλά και οπτικ~ . Για να. γινε~ μια 
παρακολούθηση υποκειμενική θα πρέπει να ενε~γησου~ , σε ιση εντα_ση , 
ο λόγος, η έκφραση , η γ λυπτικότητα και γενικα η α!σθηση ~ης τριτη~ 
διάστασης. Βέβαια όλα αυτά μόνο το θέατρο ανοιχτης σκηνης μπορει 
να τα προσφέρει . ( 1 ) 
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9.3 Το θέατρο ανοιχτής σκηνής. 

Στη σκηνή αυτή δεν επιδέχεται ψευδαίσθηση και δεν βασίζετα ι σε 
καμία ψευδαίσθηση ή ποίηση. Όταν πηγαίνεις στο θέατρο , δεν αναζητάς 
αυταπάτες, φανταστικούς τόπους και ρομαντικούς ήρωες . Αλλά 
αναζητάς τον προβληματισμό , τη συμμετοχή , το μήνυμα που εκπέμπει 
ο λόγος του Σαίξπηρ, του lonesco ή του Pinter . Όμοια με το θέατρο 
του Διονύσου , και εδώ, ο σκηνικός διάκοσμος είναι περιττός . Οπότε 
έχουμε αναβίωση του . Έχουμε αναβίωση των ελληνικών και 
ελισαβετιανών προτύπων. Βλέποντας τα θέατρα αυτής τη μορφής 
διαφαίνονται οι κερκίδες, ο τοίχος της σκηνής, το ημικυκλικό αμφιθέατρο , 
η ορχήστρα , οπότε αντιλαμβάνεσαι και την έννοια του χώρου . Πλέον ο 
ηθοποιός έχει το κοινό γύρω του και όχι αντιμέτωπα του . Η κίνηση 
του δεν είναι γραμμική αλλά τρισδιάστατη , όπως και η έκφραση και 
η γ λυπτικότητα προσφέρονται ισότονα προς όλους. Ο ηθοποιός 
γίνεται κάτι σαν γλυπτό, που το θαυμάζεις από όλες τις πλευρές και 
όχι σαν πίνακα ζωγραφικής ή φωτογραφία όπως είχαμε συνηθίσει επί 
αιώνες το Ιταλικό προσκήνιο . 

Τα αμιγή θέατρα ανοιχτής σκηνής είναι και αυτά μονολιθικά , ίσως 
και περισσότερο από το τόσο κατηγορημένο θέατρο του Ιταλικού 
προσκηνίου . Το αυστηρά σταθερό αρχιτεκτονικό περίγραμμα , η 
προκαθορισμένη ορχήστρα - σκηνή , οι μόνιμες είσοδοι και έξοδοι των 
ηθοποιών, οι περιορισμένες δυνατότητες ευελιξίας, τα κάνουν να είναι 
κατάλληλα μόνο για το δράμα και μάλιστα για δράμα μιας ορισμένης 
μορφής ( s ) . Και βασικά αυτό συντέλεσε ώστε δεν κατόρθωσαν να 
επιβληθούν οι ανοιχτές σκηνές στο κύκλωμα του εμπορικού θεάτρου , το 
οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν ανανεώνει το ύφος του και το 

ρεπερτόριο του . 
Στις μέρες μας το δράμα εμφανίζεται ε μια ποικιλία σχημάτων και 

ερμηνειών ανάλογα με τις τάσεις του συγγραφέα και του σκηνοθέτη. Ο 
καθένας ανάλογα με την δημιουργική του φαντασία και φιλοσοφία, 
επιδιώκει να εκφραστεί διαφορετικά κάθε φορά, να τονίσει καταστάσεις, 
να πειραματιστεί σε νέες μεθόδους ερμηνείας και παρουσίασης. Τα 
θέατρα ανοιχτής σκηνής με την σταθερή ορχήστρα και το μόνιμο 
αρχιτεκτονικό βάθος, κάθε άλλο, παρά είναι σε θέση να του 
προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες. Και αυτός είναι ο λόγος που 
προκάλεσε τα περισσότερα προβλήματα σε όλα σχεδόν τα οργανωμένα 
θέατρα ανοιχτής σκηνής, ανατολής και δύσης , γι ' αυτό συνεχίζει να 
επικρατεί το Ιταλικό προσκήνιο , για τον ίδιο λόγο που οι ανοιχτές 

σκηνές δεν είχαν ευρύτερη εφαρμογή . 
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9.4 Το κυκλικό θέατρο. 

Μετά το θέατρο ανοιχτής σκηνής θα ασχοληθούμε το κυκλικό . 
Με το φυσrκό σχήμα, τον κύκλο που υποσυνείδητα σχηματίζει μια 
α~θρώπινη ο~άδα ότ_αν συγκεντ~ωθεί κάπου για να παρακολουθήσεr 
κατι. Στο σχημα αυτο θα καταφυγουν και οι πρωτόγονοι λαοί για να 
γιορτάσουν τις νίκες τους, για να γιορτάσουν τους θεούς τους, ακόμη 
κύκλος δημrουργείται στις πλατείες, στα πανηγύρια και στις 
παλαίστρες. Ο συνδυασμός του κύκλου με την τάση που υποστήριζε 
την ολοκληρωτική απαγκίστρωση από τις παραδοσιακές μορφές 
δημιούργησαν το κυκλικό θέατρο. 

Το κυκλικό θέατρο κάνει την πρωταρχική τ?υ εμφάνιση στις 
Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν η αντίδραση κατα των εμπορικών 
θεάτρων του Broadway . Η αρχή έγινε εντός των Πανεπιστημίων και 
γρήγορα πήρε μεγάλη ανάπτυξη , για να γίνει μαζί με την ανοιχτή 
σκηνή , η κυριότερη στέγη του σύγχρονου δραματολογίου , που επίσης 
ονομάστηκε και αρένα , αφού ο χώρος της ηθοποιίας θύμιζε ακριβώς 
αυτό . 

Η αρένα δημιουργήθηκε ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η ανάγκη 
άμεσης συμμετοχής θεατών και ηθοποιού , δηλαδή να καταργηθεί η 
μεταξύ τους απόσταση καr να μπορέσει να τοποθετηθεί η δράση στο 
κέντρο βάρους του χώρου και η κατά 360° περίκλισή της από τους 
θεατές. Βέβαια το σχήμα προκύπτει από την διάθεση του αρχιτέκτονα 
ή του σκηνοθέτη άλλοτε είναι ελλειπτικό , άλλοτε κυκλικό και άλλοτε το 
συναντάμε παραλληλόγραμμο. Όμως πάντα προϋποθέτει την 
κεντροβαρική τοποθέτηση μέσα στο χώρο της σκηνή. Αυτό βέβαια 
είναι απαραίτητο για την σχέση του ηθοποιού προς το κοινό του , ώστε 
όταν παίζει να νοιώθει την ίδια υποχρέωση απέναντι όλων και να 
περιμένει συγχρόνως από αυτούς την ίδια ανταπόκριση . ( 1 ) Βέβαια η 
σχέση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία για το κυκλικό θέατρο παρά για 
την ανοιχτή σκηνή . Στο κυκλικό θέατρο ο ηθοποιός αναλαμβάνει το 
μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για μια πετυχημένη παρουσίαση του 
δράματος και η απουσία κάθε σκηνογραφίες κάνει την ευθύνη αυτή 
μεγαλύτερη . Θα πρέπει γrα δύο ώρες να κρατήσει αμείωτο το 
ενδιαφέρον του θεατή , μόνο με την δύναμη του λόγου και της 
έκφρασης. Αυτό φυσικά όπως είναι κατανοητό ήταν τρομερά δύσκολο 
και απαιτεί τόσο από το συγγραφέα , όσο και από τον ηθοποιό , 
ζήλο , προσήλωση και πίστη στο θέατρο . , , , , 

Το κυκλικό θέατρο για τους παραπανω λογους ειναι χωρος 
έκφρασης πάντα των μικρώ~ θιάσων, ομάδ~ν δηλαδ~ που _πιστεύου~ 
στη συλλογική τέχνη και οχι στην _ ατομικη -τ:ροβολη . _ Αυτος φυσικα 
είναr 0 λόγος που η αρένα και το ~εα~ρο ανοιχτη_ς σκηνης ( 6 ) , δεν ~α 

θ θου' ν ποτέ από το εμπορικο θεατρο, αλλα θα χρησιμοποιηθουν 
υιο ετη , , , 
κυρίως σαν πειραματικές βοηθητικες σκ~νες, προσαλλρμοσμ~νεςδ , σξτα 
μεγάλα θεατρικά συγκράματα , ή θα αποτελεσουν παρα ακτικη ιατα η 

στο πειραματικό θέατρο . 
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9.5 Το προσαρμοζόμενο ή πειραματικό θέατρο. 

Υπάρχουν πολλοί ακόμη και οι επικριτές των σύγχρονων μορφών 
θεάτρου που θεωρούν ότι τόσο η ανοιχτή σκηνή όσο και η αρένα , 
μπορούν να έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα στην ερμηνεία ενός 
ορισμένου τύπου δράματος. Από την άλλη πλευρά πάλι οι 
υποστηρικτές των «ανορθόδοξων σκηνών» παραδέχονται τις 
δυσκολίες που τους προκαλούν οι ίδιες αυτές σκηνές, με την σχετική 
ακαμψία τους. ( s ) Φυσικό ήταν λοιπόν να αναζητηθεί μια μέση λύση , 
να δημιουργηθεί δηλαδή ένα θέατρο ευέλικτο και προσαρμόσιμο, το 
οποίο να μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες της 
παράστασης, μετά από πολλούς συμβιβασμούς δημιουργήθηκε μια νέα 
μορφή το « προσαρμοσμένο - πειραματικό θέατρο». 
Αν το πειραματικό θέατρο μπορεί να θεωρηθεί σαν μια τέταρτη 

μορφή θεάτρου , είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχουν αντίθετες απόψεις. 
Ο Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος ,Δρ . Αρχιτέκτων - καθηγητής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, θεωρεί πως αυτό δεν γίνεται 
καθώς επίσης ότι το πειραματικό θέατρο μπορεί να είναι ένας χώρος, 
μέσα στον οποίο είναι συνδυάζονται οι τρεις προηγούμενες μορφές, 
χωρίς όμως ο συνδυασμός να επηρεάζει τη λειτουργία που το 
περιβάλλει. Δηλαδή για κάθε συγκεκριμένο έργο μεταβάλλεται , η 
εσωτερική σχέση του κτιρίου , με την σχέση που απαιτείται μεταξύ 
ηθοποιού και θεατή , παράλληλα όμως ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης 
δημιουργούν το χώρο που χρειάζονται για να εργαστούν και δεν 
υποχρεούνται να τον δεχτούν σαν δεδομένο . ( 1 ) 

Σε ένα πειραματικό θέατρο το θέατρο το οποίο είναι σχεδιασμένο 
με φαντασία κάθε επιθυμητή διάταξη είναι δυνατή . Αν γίνει σωστή 
διάταξη του χώρου και με σωστές παραλλαγές θα μπορούσαμε να 
συνθέσουμε μια σειρά από θέατρα προσκηνίου , αρένας ή και 
ανοιχτής σκηνής, βέβαια οι διατάξεις αυτές μπορούν να κινηθούν μόνο 
σε μια περιορισμένη κλίμακα . Φυσικά ο Gropius με το " Total theater'' 
πρότεινε με τις κατάλληλες προσαρμογές , ένα κτίριο που θα μπορούσε 
να εξυπηρετήσει 2000 θεατές . Το θέατρο αυτό δεν χτίστηκε ποτέ για 
το λόγο αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε την πρότασή του σαν 
καθοριστική του μεγέθους αυτής της μορφής. 

Όταν κάποιος σχεδιάζει ένα πειραματικό θέατρο δεν μπορεί να 
συνδυάσει όλες τις μορφές - πλαισιωμένες από όλες τις λειτουργικές 
απαιτήσεις τους , αντίθετα , πρέπει να προσπαθεί να βρει μια χρυσή 
τομή του συμβιβασμού μέσα στην αφαίρεση . Να μπορεί δηλαδή να 
αφαιρεί τις λειτουργίες εκείνες που δεν είναι απόλυτα απαραίτητες, για 
να μπορέσει να παραμείνει ο χώρος του πειραματικού θεάτρου μέσα σε 
μια ανθρώπινη κλίμακα . Ο βαθμός επιτυχίας ενός τέτοιου θεάτρου 
εξαρτάται απόλυτα από το μέγεθος του . ( 7) Όσο αυξάνεται το μέγεθος 
τόσο αυξάνονται και τα λειτουργικά προβλήματα , δηλαδή όσο πιο 
απλώς είναι ο χώρος μπορεί και διατηρεί το αίσθημα της έρευνα να 
και του πειραματισμού . Δηλαδή γίνεται ένα πραγματικό θέατρο χώρου 
όπου εφαρμόζονται όλες οι τεχνοτροπίες του παρελθόντος και 

δοκιμάζονται όλες οι τάσεις του μέλλοντος. 
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Βιβλιογραφία του ενάτου κεφαλαίου 

1. Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο - Βόλος 1980, Οργανωμένο από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Μαγνησίας και το 
Εργαστήριο Ειδικής Κτιριολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ι 
«Διεύρυνση Θεατρικών δραστηριοτήτων και αρχιτεκτονική πρακτική» , 
Πρακτικά , ομιλητής Χρήστος . Γ. Αθανασόπουλος ,Δρ Αρχιτέκτων -
Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, θέμα : «Το 
θέατρο κτίριο : Διαχρονικές μεταμορφώσεις - σύγχρονες τάσεις» . 

5. Είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν από χρόνια τώρα , 
τα θέατρα του Stratford στο Ontario, του Tyron Gur1hie της 
Μινεάπολης και τελευταία, το Oliνer του Εθνικού Θεάτρου του 
Λονδίνου , που σχεδιάστηκαν για να παρουσιάζουν αποκλειστικά 
έργα του Σαίξπηρ - Βλ σχετικά , Χρήστος . Γ. Αθανασόπουλου , 
«Επέκταση του Εθνικού Θεάτρου - Μια ανάλυση» , Αρχιτεκτονικά 
Θέματα , 13 Ι 1980. 

6. Μοναδικό ίσως παράδειγμα οργανωμένου κυκλικού θεάτρου είναι η 
Arena Stage της Ουάσιγκτον (1962). 

7. Χαρακτηριστικό είναι ίσως και το πρόσφατο παράδειγμα του 
Cotesloe, του μικτού πειραματικού θεάτρου , που είναι ενταγμένο 
μέσα στο συγκρότημα του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου . 



Κεφάλαιο 1 ()° 

• Προβληματισμοί στη λειτουργία των σύγχρονων μορφών 

10.1 Οι πολυσύνθετες λειτουργικές απαιτήσεις της θ 
τέχνης. εατρικής 

Αν συγκρίνουμε την θεατρική τέχνη με τις υπόλοιπες τέχνε θ 
δ , , , θ ' ς α 
!απιστ~σουμε , οτι η :εχνη του εα:ρου, σε αντίθεση με τις άλλε 

τεχ,νες, ειναι ~πο την φυση τη~ πολυσυνθετη. ~εριλαμβάνει μέσα της τ~ 
δραμα, την οπερα, την οπερετα, τη μουσικη κωμωδία, το χορό 
μουσική . Κάθε μία από τις παραστατικές αυτές τέχνες έχει και τις δ' :η 
της απ_οκλειστικές απαιτή?εις. Οι α;ταιτήσεις αυτές υπάρχουν ως π;~ς 
την κλιμακα, τη λειτουργια, τη σχεση της προς το θεατή . Κάθε , ς 
απαιτεί μία διαφορετική σχέση με το χώρο που την περιβάλλει έ~α 
ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό δηλαδή χώρο, που θα επιτρέπει την ικανο;οίησ ν 
όλων των απαιτήσεων. η 

Έν? από τ~ πι? βασικ,ά κριτήρια γι~ την δryμιουργία αυτής τ 
κατασκευης, η ο;τοια ειναι ,απο μ~νη της μι~ μορφry τέχνης, θα πρέπ~~ 
να είναι η προβλεψη ενος καταλληλου χωρου, μεσα στον οποίο 
εκτελεστής - ηθοποιός να , μπορεί, να εκφρά~εται άνετα και αποδοτικά~ 
Ενός χώρου όπου ο ,θεατης θα δεχετα! ανενοχλητα τ!ς επιδράσεις αυτής 
της έκφρασης. Η διατηρηση του κριτη~ιου που αναφεραμε οδήγησε στι 
τέσσερις μορφές τ~υ σύγχρονο~ θεατρου που ~νωρίσαμε . Παράλληλg 
είδαμε, , ότι κ~θεμια, δryμι?υργηθηκ: με , σκοπ~ τη συγκεκριμένη 
εξυπηρετηση μιας μονο ~ ε~τω κι αλλης μιας ακομα, συγγενικής προς 
αυτή, μορφής παραστατικης τε~νης. , 

Έτσι το ιταλικό προσκηνι? γενν~θηκε για να ε5υπηρετήσει την 
όπερα και αργότερα τ? μεγαλο θεα~α, την ,οπερε:α, τη μουσική 
κωμωδία. Για την εξυπηρετηση τ~ν ειδικων μ,ορφων δραματος και των 
σύγχρονων θεατρικών συγγραφεων, πα~ου~ιαστηκε , στην εξέλιξη του 
θεάτρου η ανοιχτή σκη~ή και τ~ κυκλικο θεατρο: ενω τ~ πειραματικό _ 
θέατρο αποδείχτηκε καταλληλο, μονο για , δημι,ουργι:~ μικρryς κλίμακας και 
συνδύασε δυναμικά τις παραπανω !1ορφες μεσα σ ενα , χωρο. Έτσι καμία 
από τις μορφές αυτές δεν μπορ,ει να χρ,ησιμοπο!ηθ~ι ταυτόχρονα για 
όλα τα είδη των παρα~τατικων , τεχνων, ~φου, οπω~ αναφέραμε, 
υπάρχουν μεγάλες διαφορες μεταξυ τους οσο αφορα πάντα τις 
λειτουργικές απαιτήσεις τους. , , , 

Τέλος, την τελευταία εικοc:αετ~α παeουσ!αστηκαν δυο καινούργιες 
αντιμετωπίσεις μέσα στο θεατρικο χ,ωρο, δυο ν~ες αρχιτεκτονικές μορφές, 
που θα αποτελέσουν την , συνισταμε~η κ~τευθυνση στη~ εξέλιξη της 
πορείας του θεάτρου - κτιpιου . ~ πρωτη , ει~αι το πολ~συ~θετο θέατρο 
α δ , ερη είναι το οργανωμενο αστικο η πνευματικο κεντρο. Με τον 

κ ι η ευτ , 'λ , , 
, , θα επιδιωχθεί να γινουν ο ες οι παραστατικες τεχνες κτη' μα 

τροπο αυτο θ , (1) ι 
όσο το δυνατό περισσοτέρων αν ρωπων. 



10.2 Το πολυσύνθετο θέατρο 

Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης ως προς την 
ερμηνεία των όρων «προσαρμοζόμενο» και «πολυσύνθετο» , θα πρέπει 
να εξηγήσουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών 
εννοιών . Όπως αναφέραμε και προηγούμενο κεφάλαιο το 
προσαρμοζόμενο ή πειραματικό θέατρο είναι η θεατρική μορφή , όπου 
δημιουργούνται διαφορετικές σχέσεις μεταξύ σκηνής και αμφιθεάτρου και 
με την μετακίνηση στοιχείων μηχανικά ή χειροκίνητα , έτσι αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσμα ο ίδιος ο χώρος να μπορεί να προσαρμοστεί σε μία 
από τις τρεις μορφές θεάτρου που γνωρίσαμε . Αντίθετα , όταν 
αναφερόμαστε σε ένα κτίριο καθορισμένου σχήματος και μορφής 
εννοούμε το πολυσύνθετο θέατρο , το οποίο έχουμε την δυνατότητα να 
το χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά για διαφορετικό σκοπό. 

Έτσι ενώ το πολυσύνθετο θέατρο δημιουργήθηκε από τη 
πρακτική ανάγκη για καλύτερη οικονομική εκμετάλλευση ενός 
πολυδάπανου οργανισμού , το πειραματικό θέατρο κατασκευάστηκε από 
τη φιλοσοφική ανάγκη για την ανάπτυξη και την αναζήτηση καινούργιων 
εκφραστικών μέσων όσο αφορά την θεατρική τέχνη . Το πολυσύνθετο 
θέατρο δεν αποτελεί μία καινούργια μορφή , αλλά μια μορφή που ήδη 
έχει καθιερωθεί. Αποτελείται από ένα κτίριο με σταθερό αρχιτεκτονικό 
πλαίσιο , όπως μπορούμε να δούμε για παράδειγμα ένα κλασσικό θέατρο 
προσκηνίου , το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλοτε για συναυλίες και 
άλλοτε για όπερα, ρεσιτάλ ή μπαλέτο, με κατάλληλη βέβαια προσαρμογή 
της σκηνής ή του αμφιθέατρου. 

Μέσα σε ένα πολυσύνθετο θέατρο δεν γίνονται πειραματισμοί, η 
μοναδική ίσως προσπάθεια που γίνεται είναι να μένουν τα φώτα της 
σκηνής αναμμένα καθώς και σε όλο το κτίριο , όσο το δυνατό 
περισσότερες νύχτες το χρόνο , σε αντίθεση βέβαια με την μορφή του 
πειραματικού θεάτρου. Εκδηλώσεις του ορθολογισμού και του 
λειτουργικού σχεδιασμού αποδείχθηκε ότι είναι τα μεγαθήρια αυτά της 
άψογης τεχνικής τελειότητας, που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί την σύγχρονη 
αρχιτεκτονική. Για να ωφεληθεί μια τάση μεγάλης εκμετάλλευσης και μία 
επιδεικτική τάση νεοπλουτιστικής διάθεσης, θυσιάστηκε η αισθητική , το 
μέτρο και η κλίμακα του χώρου, με σκοπό την σωστή λειτουργικότητα. Η 
γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας υποβίβασε το ρόλο του αρχιτέκτονα και 
του σκηνοθέτη , η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και του 
προορισμού του θεάτρου μειώθηκε αισθητά και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα οι σύγχρονοι αυτοί ναοί της θεατρικής τέχνης να χάσουν 
τον αρχικό τους στόχο να γίνουν πόλοι έλξης, να προσεγγίσουν δηλαδή 
τον κόσμο προς το θέατρο . 

Δεκάδες πολυσύνθετα θέατρα της υπερεκμετάλλευσης έχουν 
κατασκευαστεί μέχρι σήμερα στις Η . Π . Α. , αλλά επειδή η κατασκευή τους 
είναι πολυδάπανη η εφαρμογή τους δεν διαδόθηκε δε όλο το κόσμο. ( 1) 



216 J Η Jones Hall. κάrοψη 

προ αλαμος rού Joπes Hall 217 Ό e · 

Βιβλιογραφία φωτογραφιας: ,προβλήματα στις εξελfξεις του σύγχρονου θεά Αθανασόπουλου , Β ' έκδοση , 1 Σιδέρης, σελ 253 rρου• • Χρήστος Γ 



219. Τομή τοιJ J.H Jones Hall στι)v περιπτωοη τής χρηοιμοποιησεως τοιι '(ωpοιι γιά 
κονσέρτο Διοκριvοvτοι τά πρίσμοτο τής όροrpής του ομφιθεστρου ιωι ή όι'nι\οyη 
διαμόρφωση τής σκηvf]ς κοί τού προσκηvιαυ 

Βιβλιογραφία φωτοy~αφίας: «Προ~λήματα στις εξελίξεις του σύγχρονου θεάτρου» , Χρήσ1ος Γ 
Αθανασόπουλου , Β εκδοση , 1 Σιδερης, σελ 255 



-

'ιJ Πι ριπτιι>ι'Ι/ \Ι'Ι/<1 1/Ιι1 Πι1Οjσεως τού \ϊιψι1ιι 1 ιά δ 1 
,,,, ι'>πιι .. ·111111 .. -~ιιιι·•τη 1) ιl/11/Ιlfi έ.\f:Ι μεταβ\ηf/ιj 1 δ; ~flιl ΤιΊ πpιιψατcι 'ι'>ιι• '\ι>ιιι /1ι1Π i 
"" "" "" Ι η \1 η '' """' μi "" όρl'/σφα ι 1 "φ<'ρμσ ""' """" "'' ""' , 1 η σw "''"" 

~\ει kι1Τt"β17 \ 1111,1 

'Ι 1' '·• Ν ,ι, t•t'' f-/,ι/Ι \ΕΙ'/kΙ) άποψη τι1ιι ι1μφιfJι·οrρι>ι' 

Βιβλιογραφfα φωτογραφίας: «Προβλήματα στις εξελίξεις rou σύγχρονου θεάτρου» , Χρήστος Αθανασόπουλου , 8 ' έκδοση , 1 Σ1δέρη~ σελ 256 r 



10.3 Τα θεατρικά κέντρα 

Σ~ αντίθ~ση με τ? παραπάν~, το θεατρικό ή πνευματικό κέντρο 
αποτελειται , απο :ις μεγαλες μητρ~πολεις και την κατεύθυνση που πήρα 
τα τε~ευταια , χρο~ια για :ην κ~λυψη , των πολυσύνθετων θεατρικών 
α~αγκων. Εκτος c:μως απο α~τες υπα~χουν και άλλες, ακόμα πιο 
συνθετες, οι οποιες προκαλουνται απο ρυθμιστικά ή οικονομικά 
προβλήματα. 

, Η πιο βα?ική δ~μή των θεα~ρικών κέντρων είναι η δημιουργία 
πολ~ων αιθουσων, μαζι ?ιαμορφωμενων σε c:υγκροτήματα , οι οποίες 
καλ~πτουν τις, ποικιλες ~ναγκε~ των ,παραc:τατικων τεχνών, καθώς και η 
συνυπαρξη μεσα στον ιδιο χωρο οσο γινεται περισσοτέρων θεάτρων 
~ιαφορετικής λ~ιτουργf ας. Ένα απ? τα κυρίαρχ,α στοιχεί~ της σύνθεσης 
ειναι η γνωστη σε ολους μας οπερα, η οποια πλαισιωνεται από ένα 
θέατρο για δράμα σχεδόν πάντα, από ένα πειραματικό θέατρο και 
φυσικά τους ανάλογους χώρους για την εξυπηρέτηση του κόσμου . Τα 
κέντρα αυτά τις περισσότερες φορές χτίζονται για να αποτελέσουν 
στοιχείο προβο~ής πλα~ματικών ι~ανοτήτων και ,όχι για , την εξυπηρέτηση 
των πραγματικων αναγκων μιας πολης. Για το λογο αυτο συχνά η έννοια 
του θεατρικού κέντρου είναι παρεξηγημένη . 

Μέσα στο πέρασμα του χρόνου πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει 
μια σημαντική και ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις χώρες που έχουν 
έντονη πολιτιστική παράδοση και στις χώρες που ακόμα δεν έχουν 
αναπτύξει την πολιτιστική τους παράδοση αλλά σίγα σιγά προσπαθούν 
να τη δημιουργήσουν. Έτσι βλέπουμε ότι χώρες τις Ευρώπης, με 
μακραίωνη παράδοση στο πραγματικό δράμα , δημιουργούν θεατρικά 
κέντρα, τα οποία εξυπηρετούν τις σημερινές απ~ιτήσεις της έκφρασης 
του δραματικού λόγου και επιτρέπουν τ~ν ικανοποιηση , κάθε παράτολμης 
και πρωτοποριακής τάσης. Από την αλλη η Αμερικη , η Αυστραλία , 0 
Καναδάς είναι χώρες που μας έχουν συνηθf σει σε ~εατρικά , κέντρα 
μαμούθ με τα χιλιάδες άτομα κα~ μεγαλοπρεπη και τε~αστιες αιθουσες, 
καθώς και τα λεγόμενα συγκροτηματα, που προ~αθου,ν να αφ~νίσουν 
σοβαρές πνευματικέ~ ελλείψεις, και χαρακτηρα, πισω απο την 
μεγαλοπρέπεια που θελουν να , δειχνουν. , , 

Σαν παράδειγμα μπορουμε να παρουμε το Εθνικο θέατρο του 
Λονδίνου ή ακόμα τόσων άλλων μεγάλων κ~ντρων στη Γερμανία , τη 
Γαλλία, την Ελβετία είναι αρκετά, για να κατ?λαβου~ε και να πει,στούμε 
, δ χρειάζεται να υπάρχει η μεγαλοπρεπεια , ουτε να περιμενει τη 
οτι εν δ θ , θ , 
συγκέντρωση τεραστίων κεφαλαίων, ~ια να , ημιουργη, συν μεγα ηpια 
αμφίβολης αρχιτεκτονικής ποιότητ~ς ?πως ειναι τα κεντρα της Νεας 
Υόρκης, του Λος Άντζελες ή του Σιδνευ . (1) 
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1Ό.4 Η συνισταμένη κατεύθυνση στην εξελικτική πορεία του 
θεάτρου 

Ως συνισταμένη κατεύθυνση στην εξελικτική πορεία του θεάτρου 
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε , όλα τα παραπάνω στα οποία 
αναφερθήκαμε, όσο αφορά τις σύνθετες , μορφές του_ θεάτρου ~ Με την 
προσπάθεια όμως της ίδιας της κοινωνιας να βοηθησει το θεατρο να 
αποκολληθεί από τη στατικότητα , προσπάθησε να δημιουργήσει την 
συνισταμένη αυτή , τόσο με τα πολυσύνθετα θέατρα , όσο και με τα 
θεατρικά κέντρα , αλλά αυτό δεν ωφέλησε σε τίποτα και δεν οδήγησε το 
θέατρο σε κάτι καινούργιο . Παρ' όλα αυτά , η σημερινή κοινωνία , επιδιώκει 
να μεγαλώσει την ένταση της στατικότητας αυτής , να τη μονιμοποιήσει 
και να χρησιμοποιήσει το θέατρο σαν ένα αγαθό της καταναλωτικής 
κοινωνίας , σαν μέσο ψυχαγωγίας και όχι σαν πνευματικό λειτούργημα , 
όπως θα έπρεπε να είναι στην πραγματικότητα. 

Έτσι βάση της αντίληψης αυτής το θέατρο οδηγήθηκε στο 
διαχωρισμό του , δηλαδή σε αστικό και σε καλλιτεχνικό . Εκεί που άρχισαν 
να πιστεύουν ότι βρέθηκε η συνισταμένη κατεύθυνση στην εξέλιξη της 
πορείας του θεάτρου , από τη μορφή του πειραματικού θεάτρου , η 
συνισταμένη αυτή διασπάστηκε σε δύο συνιστώσες , που οδήγησαν σε 
διαφορετικούς τελείως δρόμους. Όσο αφορά την μία , την οποία 
αναφέραμε και παραπάνω , είναι αυτή που επιτείνει την στατικότητα και 
κάνει περισσότερο διαφανή τα όρια μεταξύ του εμπορικού και αστικού 
κέντρου . Ενώ η δεύτερη, εξαπλώνεται σε περιοχές που το έχουν 
πραγματικά ανάγκη , εκεί που υπάρχουν άτομα με ανησυχίες και 
προβληματισμούς , χρησιμοποιώντας τον πειραματισμό και την έρευνα . 

Η αναζήτησή του θα γίνει εκεί που κάθε θεατρική έκφραση 
μελετείται με κάθε λεπτομέρεια , δηλαδή στις δραματικές σχολές ή στα 
πανεπιστήμια , σε μικρούς θιάσους ή μικρές ομάδες . Ακόμα μπορούμε να 
το βρούμε σε καινούργιες εκφραστικές μορφές σαν έναν χωρισμό από 
το εξειδικευμένο θεατρικό χώρο, σαν πολιτικοποιημένο και στρατευμένο 
θέατρο , σαν μια λειτουργία που συνδυάζει το χώρο και το χρόνο που 
εξελίσσεται. Η ονομασία που θα πάρει κατά καιρούς η λειτουργία αυτή 
είναι θέατρο - Ντοκουμέντου , Liνing Theatre, Cafe Theatre, θέατρο του 
Περιθωρίου και θέατρο Δρόμου . Ο χώρος θα αντικαταστηθεί με τον 
πραγματικό , το σχολείο , το εργοστάσιο , ένα γήπεδο , μία πλατεία , το 
δρόμο , θα πάψει δηλαδή να είναι ο παραδοσιακός , ο χώρος που 
γνωρίσαμε μέχρι σήμερα . Το σύγχρονο πολιτικό θέατρο είναι εκείνο που 
πηγαίνει να συνάντηση τον θεατή στο δικό του περιβάλλον , βγαίνοντας 
από τον δικό του χώρο . Η μορφή του θεάτρου αυτού αναζητά το 
φυσικό κοινωνικό του χώρο , ασφυκτιά μέσα στον κλασσικό παραδοσιακό 
χώρο εκπληρώνοντας την αποστολή μιας αντιπολίτευσης . Καθοδηγεί και 
αυξάνει το πνευματικό και πολιτικό κριτήριο του ατόμου, παρακολουθεί 
την επικαιρότητα , επιστρέφει και πάλι στο δρόμο και στα μεσαιωνικά 
πανηγυριώτικα παραπήγματα . 

Την βοήθεια της ήρθε να δώσει στη συνέχεια και η σύγχρονη 
τεχνολογία , μέσα από την οποία έγιναν προσπάθειες να ερευνήσουν αν 
είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν μικτά οπτικό - ακουστικά μέσα (τα 
γνωστά mixed media), καθώς επίσης και να συνδυάσουν την προβολή 
με ζωντανό θέατρο , χωρίς όμως να έχουν κανένα ουσιαστικό 



αποτέλεσμα. Το θέατρο πρέπει να μπορεί να επιβιώνει μόνο του , μέσα 
στον ίδιο του τον χώρο, με τους δικούς του ανθρώπους, με 
χρησιμοποίηση τεχνικών στοιχείων και όχι παθητικά αλλά οργανικά κα ι 
φυσικά να μην αναζητά την επιβίωση του από εξωγενή παράγοντες, 
όπως τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Μόνο έτσι θα μπορέσει να 
περάσει και να τονίσει το μήνυμα , ότι αυτό που προσφέρει το θέατρο 
είναι πνευματικό λειτούργημα . ( 1) 

10.5 Η σημασία του νοήματος και του λόγου 

Το ρόλο του καθοδηγητή έπαιζαν, αιώνες τώρα, ο κινηματογράφος, 
τα μεγάφωνα, τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, τα οποία 
προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν ενδογενή στοιχεία όπως το νόημα 
και ο λόγος. 

Στο σχεδιασμό ενός θεάτρου , το στοιχείο που θα πρέπει να 
προσέξουμε περισσότερο είναι η σχέση που θα υπάρχει μεταξύ θεατή 
και ηθοποιού , δηλαδή μεταξύ αμφιθεάτρου και σκηνής. Όταν μάλιστα 
αναφερόμαστε σε θέατρο στο οποίο πρωταρχικός σκοπός είναι να 
εξυπηρετήσει δράμα, που όπως ήδη ξέρουμε αναφέρεται περισσότερο 
στην ανάπτυξη του λόγου , η σχέση αυτή καθορίζει τη μορφή και το 
μέγεθος του , γιατί με την μορφή αυτή θα πρέπει να εκπληρώνουμε την 
επιθυμία για επικοινωνία και ταύτιση ανάμεσα στον θεατή και τον 
ηθοποιό, εκτός φυσικά από τις συμβατικές απαιτήσεις, άνεσης, οπτικής 
και ακουστικής. Με την έννοια ταύτιση του θεατή εννοούμε ότι ο θεατής 
ταυτίζεται με τις δραστηριότητες και την συναισθηματική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται ο ηθοποιός. Ενώ η επικοινωνία του ηθοποιού με τον 
θεατή γίνεται για να μπορέσει να τον καταστήσει κοινωνό της τέχνης 
του και να του μεταδώσει το μήνυμα του συγγραφέα. Έτσι μπορούμε να 
καταλάβουμε πόσο απαραίτητες είναι οι λειτουργίες αυτές, για την 
παρακολούθηση, κατανόηση και έκφραση μίας τέχνης τόσο 
πολυσύνθετης, όσο είναι η θεατρική . 

Αν μπορέσουμε να δεχτούμε ότι το νόημα και ο λόγος 
δημιούργησαν το θέατρο σα γεγονός, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι 
το θέατρο εμφανίστηκε από τον συγγραφέα. Έχει παρατηρηθεί ότι σε 
όλες τις φάσεις της εξέλιξης του θεάτρου από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα , αν ανατρέψουμε στην ιστορία την πορεία του , όσο και να μας 
φαίνεται υπερβολικό , θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε μεγάλος 
συγγραφέας κληρονόμησε και μία μορφή θεάτρου , χαρακτηριστική για να 
αναπτύξει τον δικό του λόγο . 

Επομένως βλέπουμε ότι το θέατρο αυτό που στηρίζεται στο 
νόημα και στο λόγο , πρωτοεμφανίστηκε σε ένα αυτοσχέδιο χώρο, τον 
οποίο αναζήτησε και βρήκε ο άνθρωπος, ο συγγραφέας, για να 
μεγαλουργήσει και να μπορέσει να αναπτύξει μέσα σε αυτόν την τέχνη 
του. Σε αντίθεση όμως με τον ζωγράφο ή τον γλύπτη , που περιορίζει 
την έκφρασή του πάνω σε ένα αντικείμενο , του συγγραφέα του ήταν 
απαραίτητος ένας χώρος σαν κι αυτόν , γιατί αυτός χρειάζεται 
οπωσδήποτε το φυσικό του χώρο για να μπορέσει να αναπτυχθεί και 
να επιδείξει την τέχνη του . Μια τέχνη , που πρέπει να μεταδοθεί σε 



πολλούς ανθρώπους και όχι μεμονωμένα σε κάθε άτομο , όπως γίνεται 
με την γλυπτική και την ζωγραφική . 

Για κάθε μορφή τέχνης υπάρχουν δύο φάσεις, που πρέπει να 
εξετάσουμε. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την έκφραση , μία ιδέα ένας 
οραματισμός, μία σύλληψη , με την οποία ο καλλιτέχνης έχει την ανάγκη 
να εξωτερικεύσει , να βγει από μέσα του , να μπορέσει να την μεταδώσει 
έτσι ώστ~ να γίνει κτ~μα όλων. Όσο_ γι~ την δεύτερη αναφέρεται στην 
επικοινωνια, ~α καταστη~πι κοινωνικ~υς ολους , τους ανθρώπους, δηλαδή 
να μοιραστει το αντικειμενο της τεχνης αυτης με τους άλλους. Ενώ 

όμως σε όλες τις τέχνες παραμένουν ίδιες οι δύο αυτές βασικές 
επιθυμίες για έκφραση και επικοινωνία , ο τρόπος που πραγματοποιείται 
διαφέρει από τέχνη σε τέχνη πάρα πολύ . 

Αν πάρουμε για παράδειγμα τον θεατρικό συγγραφέα θα δούμε 
ότι αντιμετωπίζει πολυσύνθετα προβλήματα , τα οποία έχουν ως 
αποτέλεσμα η επικοινωνία να είναι καθήκον πολύ δύσκολο . Αντίθετα 0 
ζωγράφος όταν τελειώσει ένα έργο , νιώθει την έκφρασή του 
αποτυπωμένη και το έργο του ολοκληρωμένο και έτοιμο για επικοινωνία 
με το κάθε άτομο ή την ομάδα ατόμων, από την ώρα που τελειώνει 
μέχρι οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο μέλλον. Έτσι , όπως αναφέραμε και 
παραπάνω, η επικοινωνία δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί με τον έναν 
αλλά με πολλούς, δεν μπορεί να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της έκφρασης. Χρειάζεται μεγάλη προεργασία, που απαιτεί επιπλέον μία 
σειρά ενεργειών, έτσι ώστε ο συγγραφέας να καταφέρει να δώσει τη 
δυνατότητα της επικοιν~νίας με τ~ αποτέλεσμα της τέχνης που 
εκφράζει , σε όσους_ φυσικα τ? επιθυμου_ν. . 

Το θέατρο εχασ~, μαζι με τη μει~ση της ~ημασιας τ?υ νοήματος 
και του λόγου , το κυρrοτερο καθοδηγητη του , καθως υποβιβαστηκε και 0 
ρόλος του συγγραφέα. Σε ~λη τη διάρκεια της ιστο_ρίας του θεάτρου , 
όσες κι αν ήταν .°' φορες που_ δεν , χρησιμοποιηθηκε η κ~ασσική 
ποιητική μορφή , πηρε , τη μοpφη θεαμ~τος κα! η επrθ~μια για 
επικοινωνία, μειώθηκε η εξαφανιστ~κε τελειως. Κ~τα την . περιοδο της 
Ρωμαϊκής παντοδυναμίας, του Μεσαιων~, της Ιταλrκης Αναγεννησης ή του 
μπαρόκ συναντήσαμε αυτή , τη μορφη ,, που ~ απουσία του . μεγάλου 
συγγραφέα, του καθοριστικου δ~μιουργου, τον εκανε ~α εγκαταλειψη το 

δ , δράσης και να το αφησει σε ολους τους αλλους θεατρικούς 
πε ιο λ, , , 
παράγοντες, που αναμάσησαν τις , πα ιες , φορμες _αλνικανοι να κάνουν 

· καινούργιο. Τέτοιοι συγγραφεις, με τοση μεγα η ακτινοβολία , δεν 
κατι , Δ , . . 

. συν ούτε στην εποχη μας. ιαφορετικα ηταν τα αιτια που έχασαν 
υπαρχ , . λ , Κ θ . , 
τ ν παλιά μεγάλη τους δυναμη το νοη~α και ο ογος. α_ ως επισης 
κ~ι 0 συγγραφέας έχασε , την κυριαρχια τ~υ , την παραχωρη~π στον 
επιχειρηματία, το σκην~θετη , το σκηνογt?φο , τον τεχν~λογο , τον 
αρχιτέκτονα , 01 οποίοι ανελαβ~ν κ~ι την ευ βυ~η για _την οργανδω~η και 
τον σχεδιασμό του θεατρικου ~ωρου, με αση παντα τα ικα του 

άτυπα και τις δικές τους αντιληψεις. , , . 
πρ Μ ον τρόπο αυτό η διαδικασια αντιστραφηκε . Το οργανο , το 

ε Τ ' ' ' λλ λ δ . κτίσμα περιμένει τωρα ενα κατα η ο ραματολόγιο , 
αρ~ιτεκτονικο ό πο~ του ταιριάζει . Ανάλογα με τη μορφή του θεάτρου 
αναλογο , με ~~:ειται να ανεβάσει το έργο, ο συγγραφέας, θα πρέπει να 
στ~ οποιο π κατάλληλο κείμενο , να δεχτεί τις διορθώσεις του 
γραψει και το 



~. 

σκηνοθέτη και να κινήσει ανάλογα τους ήρωές του , μέσα σε ένα χώρο 
προκαθορισμένο από τον αρχιτέκτονα. 

Οι λόγοι που το «ιδανικό θέατρο» θα αργήσει πολύ να 
ανακαλυφθεί και να δημιουργηθεί είναι πολλοί με βασικότερο από 
όλους, το γεγονός ότι η εξέλιξη τις θεατρικής τέχνης είναι πολύ αργή . 
Δυστυχώς, η εξέλιξή του, μέσα στο πέρασμα των αιώνων περνάει από 
ριζικές κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις, οι οποίες ανάλογα 
επιβραδύνουν ή επιταχύνουν την πορεία της. Το θέατρο και στην εποχή 
μας πέρασε τις δικές του ανακατατάξεις, με αποτέλεσμα όλοι να είναι 
ευχαριστημένοι καθώς όποια οργανωμένη εξελικτική προσπάθεια 
εμφανίζεται δεν είχε σαν αποτέλεσμα την ριζική αλλαγή , αλλά τη 
βελτίωση λεπτομερειών και την επίτευξη της μεγαλύτερης οικονομικής 
απόδοσης . Τέλος, εδώ και τέσσερις περίπου αιώνες, το εμπορικό θέατρο , 
το οποίο έχει και την δύναμη , είναι απόλυτα ικανοποιημένο με ότι 
υπάρχει μέχρι σήμερα , σε αντίθεση με το δράμα , το οποίο έχει χάσει τη 
δύναμή του , για να μπορέσει να σταθεί και να δημιουργήσει μόνο του 
μορφές . (1) 
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Κεφάλαιο 11° 

• ΜΕΤΑΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

11.1 Εισαγωγή 

Η ανάγκη να συσχετίσουμε την Αρχιτεκτονική με το θέατρο δυο 
τόσο διαφορετικοί και βαρυσήμαντοι τομείς της ανθρώπινης γνώσης και 
εμπειρία~, είναι το γενι,κό σύμπτωμ~ του καιρο~ μας, όπου η τέχνη , η 
φιλοσοφια και η επιστημη , επανεξεταζουν τις σχεσεις που έχουν μεταξύ 
τους. 

Η έρευνα αυτή δεν μπορεί να καθοδηγείται μόνο από τις ανάγκες 
τις καθημερινής πρακτικής. Μια σύγχρονη Βαβέλ, μπορούμε να 
θεωρήσουμε, ότι οικοδομούν σήμερα οι τέχνες, οι επιστήμες και η 
φιλοσοφία . 

Μια καλά οργανωμένη μέθοδο χρειάζεται , για να συσχετίσουμε τα 
τόσο σοφά και ανεξάρτητα δομημένα νοηματικά και γλωσσικά σύνολα 
από τις οποίες αποτελούνται . Η μέθοδο αυτή στοχεύει στην νοηματική 
και γλωσσική τους ρίζα , που υπάρχουν και τα κοινά χαρακτηριστικά, που 
θα βοηθήσουν σε μία νέα ανασύνθεση . Την ανασύνθεση του 
κατασυντριβομένου σώματος της παγκόσμιας γνώσης και γλώσσας. 

Τη δημιουργία μιας τέτοιας μεθόδου , έχει να προτείνει από την 
θέση της, και η μεταζωγραφική . , , 

Με συντομία αναφέρουμε τις βασικες θεσεις της : 
);> Η μεταζωγραφική ορίζεται σαν μετατέχνη και σαν 

μεταγλώσσα. , 
);> Η τέχνη , η επιστήμη και η φιλοσοφια δ~ν είναι χωρισμένες 

έννοιες, πιστεύει στην ~παρξη και αξια ενός κεντρικού 
πυρήνα γλώσσας και γνωσης. , 

);> Σε σχέση με τον άνθρωπο δεν θεωρουνται δια~ωρισμένες 
λειτουργίες η αίσθηση _και η νοηση . Επομενως δεν 
δικαιολογούν την εξυπηρετηση τους από διαφορετικούς 
τομείς νόησης - γλώσσας . , 

,... 0 καλλιτέχνης, ο φιλοσοφος, ο επιστήμονας είναι 
αδιαχώριστη και ενιαία οντότητα ;του αξιολογεί και δεν 
αποχωρίζεται τα προϊόντα , παραγωγη του . , , 

) 'Εργο μπορούμε να θεωρησουμε, την οποιαδηη:οτε νο~τη ή 
πραγματική δράση ή κ_ατασκευη , πο~ απορρεει απ~ την 
λογική επεξεργ~σία ενος συγκεκριμενου νοηματικου και 

γλωσσικού συστηματος. , , , 
,... Χώ ας είναι η λογική νομοθετηση ;ταραδοχων π?υ ~παρχει 

~ η να αποτελέσει νοηματικο και γλωσσικο συστημα. 
περιπτωσ , , ξ' 
Η αξία ενός έργου προε~χεται απλ~ την α ι~ του 

);> προβλήματος που εκφράζε,ται η ~αι ε,πι υεται , σε σχεση με 
δ ιουργία και την χρηση ενος χωρου . 

την ημ 'λληλη μέθοδος έρευνας είναι και η οριζόντια 
,... Μια κατα 

μέ~οδος. χώρο της ζωγραφικής βασίζεται και η 
);> Επισης στονη' η οποία την γέννησε σαν ανάγκη . 

μεταζωγραφικ , 



~ Στ~ κατακερματι?μένο σώμα της παγκόσμιας γνώσης και 
γλω_σσας διασπει~εται ο άνθ~ωπος-: δημιο~ργός ή δέκτης, 
το εργο και η δραση στο πρωτο σταδιο αναλυσής της. ( 1) 

11. 2 Αρχιτεκτονικός χώρος και θέατρο 

Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, το θέατρο υπηρέτησε και 
υπηρετήθηκε από το λόγο με θαυμάσια αποτελέσματα. 
, Όταν όμως μιλάμε για ενιαία τέχνη, τότε οδηγούμαστε στο θέατρο 
οπου υπήρξε ο χώρος μέσα στον οποίο γινόταν η έρευνα και η 
Πρακτική αναμέτρηση των διαφόρων επιμέρους τεχνών. Βέβαια σ' αυτή 
την_ ενοποίηση η κάθε τ~χνη βλέπει , τον κίνδυ~ο τη~ εξασθένισης της 
δικη_ς της έκφρασης. Ο κινδυνος_ αυτος_ δεν υπαpχει οταν η ενοποίηση 
αυτη κατευθύνεται από τις βασικες δομες της γλωσσας. 

, Ένα παράδειγμα που μ~ορούμε να _δώσουμε , είναι η ~ωγραφική , η 
οποια μπορεί να διαβάσει θεατρο με εναν τελειως ιδιαιτερο τρόπο 
χωρίς απώλειες. Ακόμα και το θεατρικό έργο, μπορεί να μεταμορφωθεί 
σε ζωγραφική δράση, με όλη του την νοηματική και γλωσσική 
ιδιαιτερότητα . , , , 

Στη ζωγραφική προσφέρει καινουργια τ;εριθωρια και ε~εθισματα το 
θεατρικό σχήμα. Έτσι στοιχεία που α;rασχολουν ,την ζωyραφικry κ~ι που στο 
θέατρο παίρνουν μια καινούργια, διασταση: ποιοτητα, ~υσκολια ~ ευκολία 
είναι 0 χρόνος 0 χώρος η σχεση θεατων με το ερyο, η κινηση , τα 
υλικά, η έννοια 'της κατασ~ευής, η ένταξη σ' έν~ καλλιτεχνικό, συμβάν και 
η σχέση μεταξύ φανταστικού και πραγματικ~υ. Με τον τ~οπο αυτό η 
εκφρ , θεα'τρου προάγεται, uποβοηθατε, εκμεταλλευεται στοιχεία 

αστικη του , 'λ δ , 
που διαφορετικά θα έμεναν αχρησιμοποιητα και τε ος συν εεται με ένα 

καινούργιο αποτέλεσμα. , , 
'Ε συμπέρασμα που μπορουμε να βyαλουμε από τα 

τσι το , , , 
, , ο' τι σ' ένα θεατρικο εργο μπορει να ενταχθεί η 

παραπανω ειναι , , 
, , α παράδειγμα βλεπουμε στο εσωτερικο ενός 

ζωθγρδαφικ~, οπu:ς Επί~ης ένα θεατρικό έργο μπορεί να θεωρηθεί και μια 
κα ε ρικου ναου. , , υσικη' εκδη' λωση. · e , τεχνων η μια μο 
εκ εση εικαστικων , , εξερyασμένο από κάθε επί μέρο 

Έ θεατρικο εργο επ υς 
, τσι το ά αποτελεί ένα σύνθετο μορφικό και νοηματικό 

τε~νη π~υ το αφορ θ , ει συνιστώσες και επαλληλίες αποτελούν ένα 
?"υνολο οπου ο~ τ;αρα ~στός, ελαστικό περιτύπωμα το οποίο μπορεί να 
ετοιμο μηχανισμο, ενα _ν η βάση τις εξωτερικές συνθήκες. 
τελειοποίηση την μορφry το_υ με μπορούμε ακόμα να τον εξηγήσουμε και 

Τον αpχιτε~τονικο χω~ο την κάθε χρήση του. Η χρηστική ικανότητα 
να τον μορφοποι~σου~ε απ φορά όλες τις αισθητές δυνατότητες του 
του αρχιτεκτον~κου χωρου λ .° 

0 
που είναι τις περισσότερες φορές πολύ 

ανθρώπου ~αθως, και το~ ~;λέψεις των ~ημιο_υργών _του χώρου. ο 
πιο μακpια απο τις _ρ ώρας (τεχνητος η φυσ~κος) μπορεί να 
γενικευμένος α~χιτεκ;ονικ~ς κ~ίσματα, το άκουσμα ε_νος ποταμού , την 
αποτελείται απο δια~ορ , ιας επανάστασης. Επομ:νως η χρήση του 
ανάμνηση μιας καταιγιδας η μ ο' ε'ργο είναι μια καινουργια ερμηνεία. , Θεατpικ ' 
από ένα επεξεργασμενο 



Το έργο αναπτύσσεται σε σύνθεση με τα στοιχεία που του 
δίνονται. Έτσι κατασκευάζεται μία νέα φόρμα , μια καινούργια δικά του 
ανάγνωση , όπου είναι πανέτοιμο, φτιάχνοντας για το χώρο μια νέα 
ιστορικότητα και πλουτίζοντάς τον με νέα ίχνη , επεξεργαζόμενο 
λεπτομέρειες και θέσεις που καμία άλλη χρήση δεν θα μπορούσε να 
του προσφέρει . 

Τέλος, το έργο ο χώρος και η καθημερινότητα αναβαπτίζονται σε 
μια νέα καλλιτεχνική και νοητική διεργασία που η μορφή της αντλείται 
από ένα καθαρό προβληματισμό το οποίο δομεί με την σειρά του το 
παγκόσμιο σώμα της τέχνης και της νόησης. ( 1) 



Βιβλιογραφία του ενδέκατου κεφαλαίου 

1. Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο - Βόλος 1980, Οργανωμένο από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Μαγνησίας και το 
Εργαστήριο Ειδικής Κτιριολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ι 
«Διεύρυνση Θεατρικών δραστηριοτήτων και αρχιτεκτονική πρακτική» , 
Πρακτικά , ομιλητής Γιώργος Τριανταφύλλου Πολιτικός μηχανικός , θέμα : 
«Μεταζωγραφική: Σημειώσεις για την αρχιτεκτονική και το Θέατρο» 
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Κεφάλαιο 12 

• ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 

12.1 Ο θεσπισμένος χώρος 

. Η Ιταλική Αναγέννηση είχε διττή επίδραση στη εξέλιξη του θεάτρου 
τοσο . με τους κανόνες που επέβαλλε όσο και με την παράδοση που 
δημιουργησε καθώς και με την παράδοση που άφησε για 
π?ρακαταθήκη. Αφύπνισε μια μορφή τέχνης , που βρισκόταν σε 
ληθ?ργο επί μια χιλιετηρίδα της έδω?"ε πα~μό, ~ωή και χρώμα 
οντοτητα , δημιούργησε όμως για την τεχνη ενα χωρο στατικό και 
καθορισμένο, 0 οποίος οδήγησε τόσο την αρχιτεκτονική όσο και την 
θεατρική λειτουργία προς μια κατεύθυνση, όπου τα περιθώρια εξελίξεως 
της κτιριακής μορφής και του τρόπου , εκφράσεως ήταν _περιορισμένα. (2 ) 

. Η αρχιτεκτονική μορφή τυποποιηθηκε . _το κτιριο_ :πιβλητικό, 
σιyουρο, μεγαλοπρεπές έπρεπε να περικλειει ενα κυβικο χωρο του 
οπ?ίου η μια από τις έξι πλε~ρές άνοιγε : για να παρ_ουσιάσει μια 
εικονα. Την εικόνα αυτή την εβλεπ:ε κανεις υποχρεωτικα στις δυο 

διαστάσεις της, του πλάτους και του υ_ψους. , . 
Πλέον η θεατρική λειτουργία χωριζεται σε_ δυο σκελη. Το ~να είναι 

η εικόνα η εικόνα που αποτελούσε η σκη_νη με τον ηθοn:οιο και το 
άλλο κύβος μέσα στον οποίο τοποθετο_υνται ~ι θεατες.. Βασική 
Προϋπόθεση είναι 01 θεατές και ο ηθοποι~ς να ~λεπουν ο εν~ς τον 
άλλο . ς και κρινόμενοι , ο καθενας μεσα στον δικο του 

ι κρινοντα , . . λ ξ 
προκαθορισμένο χώρο. Για τέσσερις περιπου αιωνες συμπ ε η των δυο 

αυτών χώρων ήταν αδύνατη. . , , 
Σ , πρωταρχικό ήταν για ολους η οπτικη εντυπωση , η 
ryμαντικο και νικ , εικόνας ' η μαγεία που δημιουργούσε ο 

ψευδαισ~ηση της σ~η 2ς ας. Η κατάσταση αυτή επικράτησε γιατί η 
μ~στηρι~δης φωτειν?ς δ~αμ~ρφώθηκε με δεδομένα καθαρά γεωμετρικά, 
κ ασσικ~ σ~ηνογραφια συνδυάζονται με την φυσική ανθρώπινη 
τα, οποια ομω~ δεν ώτα από όλα στην τέχνη της Αναγεννήσεως 
διαπ λασ~. Β?σιστηκε ;ρ υλοποιήσει την φυσική όραση του ανθρώπου , 
, ~ οποια θελοντας ν , βάσει του Pierre Francastel , « ένα 
εφαρμοσε στην ζωγραφικη ι η'ς απεικονίσεως παρμένο από τα 
ρε λ , , ημα προοπτικ , . 
α ιστικο συστ 'δ και την προσεκτικη παρατηρηση των 

μαθη~ατικά του ~υκλει η 
8 

) . Την αντίληψη αυτή την μετέφερε με 
ερειπιων της αρχαι~τητας» ~ων συνεχιστών του έργου του, στο θέατρο. 
την βοήθεια του ~er/ιo και Χρήστου Δρ Αρχιτέκτονα μηχανικού 

Ο Αθανασοπ~υλου λ . θη και παρανοήσεις των κανόνων της 
υποστηρίζει ότι εyιναν , α υν στο αναγεννώμενο θέατρο μια 

, θα δωσο . . ζ 
προοπτικης , που . αφού η προοπτικη ενος ωγραφικού 

λανθασμένη βάση εκκινησε~ς yραφιάς δεν μπορεί ποτ~ να ταυτιστεί με 
έργου ή σε επέκταση μι?ς ~ου αντιλαμβάνεται ? ανθρωπος ι όταν 
την φυσική προοπτικη·στατο χώρο. Ένα αντικειμενο στο χώρο έχει 
κινείται μέσα στο~ τρισδια . . 
πάντα μια μορφη . 'νει στην αναyεννησιακη μορφη του Χώρου 

επιμει , . , 
Αν κανείς θέλει να , ρεαλιστικη απεικονιση , ειναι σαν να 

ωτοyραφικη, 
ή ακόμα και στην φ 

... 



δ~χεται ότι υπάρχει και μια μοναδικού είδους όραση , « η όραση του 
κυκλωπα και όχι του ανθρώπου» όπως χαρακτηριστικά ονομάζει ο Ρ . 
Francaste/. ( g) 

, Οι άνθρωποι του θεάτρου αλλά και γενικότερα οι θεατές , με το 
περαc:μα των αιώνων , δέχθηκαν ως σωστά την ψευδαίσθηση , την 
οπτικη απεικόνιση , την κυκλώπεια όραση που συνήθεια και θεσμός. 
Που κράτησαν πολύ , που κρατούν ακόμη , που δύσκολα θα ατονίσουν 
στο μέλλον. Είναι ένας θεσμός που τον διατηρεί η παράδοση , το 
συντηρητικό πνεύμα ενός μέρους της σύγχρονης κοινωνίας , το 
στατικο~οιημένο και χωρίς καμία εξέλιξη εμπορικό θέατρο . 

Η yεννηση του θεάτρου έγινε από την ένωση του θεατή με τον 
ηθοποιο . Η στενή σχέση αυτών των στοιχείων το διαμόρφωσε σε τέχνη 
· την τ:ιο κοινωνική από κάθε άλλη της μορφή , μια τέχνη όμως 
εκλεκτικη πο~ εκλέγει από τις άλλες ότι την ενδιαφέρει. Επιλέγει από 
την , λογοτεχνια , , την αρχιτεκτονική , την ζωγραφική , την γλυπτική , τον 
χορο τις _αναλογιες που χρειάζεται και τις οποίες θα συνδυάσει για 
μια και~ουργια δημιουργία ( 10 ) . 

~πο το, μακρύ διάβα του το θέατρο στην ιστορία κατόρθωσε να 
επιζησει ακομη και αν μερικές από τις παραπάνω τέχνες ατόνησαν. 
Κατάφερε κα:ι επέζησε χωρίς τον λόγο , χωρίς το αρχιτεκτονικό του 
πλαίσιο, χωρις το χρώμα ή την κίνηση . Η εξέλιξη του ποτέ δεν 
σταμάτησε γ~ατί πάντα και σε οποιαδήποτε χώρο προϋπήρχε η σχέση 
του ηθοποιου και θεατή , καθώς και η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ 
τους. Την επικοινωνία αυτή προσπάθησε η αντίληψη για την 
τοποθέτηση των δυο αυτών πρωταρχικών στοιχείων σε δυο χώρους 
διαφορετικούς, αντιμέτωπους. Αυτό έγινε για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα , δεν κατόρθωσε όμως να την εξαφανίσει , μια που και ο 
ηθοποιός και ο θεατής ένοιωθαν ότι έπρεπε να υπάρχει κάτι άλλο 
πιο δυνατό και συγκλονιστικό , που να δικαιολογεί την σχέση τους , 
κάτι πιο έντονο από την απλή θεωρία και παρακολούθηση . 

Οπότε ξεκινά πάλι η αναζήτηση μετά από πολύ καιρό , για την 
επικοινωνία , την συμμετοχή , την ταύτιση . Αυτό ευδοκίμησε όταν το 
ανθρώπινο πνεύμα απέβαλλε την μαλθακότητα που προκαλεί η άγνοι~ 
και απέκτησε και πάλι την οξύτητα της σκέψης και τον προβληματισμο 
που οδηγεί η μόρφωση . 

Με την αρχή του 20°u αιώνα βλέπουμε_ ότι 01 ηθοτ~οιοί 
προσπαθούν να βγουν έξω από . την , περιοχη που _του ει~αν 
προκαθορίσει αλλά ο χώρος του θεατρου ηταν α~αχαιτιστικος. . Το ιδιο 
ακριβώς ένοιωθε και ο σκηνοθέτης, για τον οποιο οι διαστασεις τις 
σκηνής ήταν περιοριστικές , επίσ~ς τ~ ίδιο συνέβαιν~ και με _τον 
αρχιτέκτονα ο οποίος συνειδητοποιησε 0:1 η χρησιμοποιησ~ τ~ς τριτης 
διάστασης ήταν η λύση που θα_ οδηγουσε ~ο μελλοντικο θεατρ_οθ σε 
ευρύτερα πεδία ανάπτυξης. Αυτο :ο διαπιστωσαμ~ στις προσπα ειε~ 

Bauhaus στο Καθολικό Θεατρο του Gropιus , στο σφαιρικο 
~~~τρο του Weininger και στις θεωρίες του Oskar Schlemmer yια το 
ώ 0 Όλες αυτές οι προτάσεις μπορεί να μην ~ραγματοποιηθηκ?ν 

~λfά ~ταν μια νύξη όμως για την ανάπτυξη των συyχρονων μορφω~ 
θ · υ 01 οποίες κατάργησαν τον θεσπισμενο παραδοσιακο 

του εατρο , θ · θεατη' 
χώρο και ξανάφεραν σε επικοινωνία τον η οποιο και τον . 



Η, έννοια της τρίτης διάστασης αποκτά πάρα λ ' για λ πο υ μεγάλη σημασία 
και τ 0 ους. , Το θέ?τρο του χώρου , στη μορφή της ανοιχτής σκ ν , 

, ης αρενας , εκανε γνωστή την αξία της γ λυπτικότητας κ η ης 
~ινησε~ς και επεισε ότι αυτή πρέπει να είναι η μελλοντική εξέλι~ι της 
εα_τρικης αρχιτεκτονικής. Οι ιδέες του Bauhaus είναι εκφρασ η , της 

απολυτα στο θέατρο U του Molnar . μενες 

12.2Το θέατρο - υ του Molnar 

Αr:αραίτητο είναι στο σημείο αυτό να γνωρίσουμε την πρότασ 
που εκανε ο μαθητής του Bauhaus ο Farkas Molnar για έν~ 
πραγμ?τικό θέατρο χώρου , ο ηθοποιός γίνεται κινητό στοιχείο μέσα 
στο Χ~ρο και η δράση είναι ορατή από όλα τα σημεία που συνθέτουν 
το χωρο αυτό. ( εικόνα 264) Οι ιδέες τις πρότασης αυτής τις 
Χρ~σιμοποίησαν οι μεταγενέστεροι αρχιτέκτονες κατ' επανάληψη και 
βοηθησαν ώστε το θέατρο να αποκτήσει τις σημερινές σύγχρονες 
μορφές του . 

Το θέατρο U έχει ως χαρακτηριστικό του γνώρισμα πέντε 
διαφορετικές σκηνές και η διάταξη του αμφιθεάτρου (εικόνα 265) , που 
σήμερα είναι παραδοχή για ορισμένες μορφές θεάτρου, ενώ για το 
1924 ήταν μια επανάσταση εναντία~ κάθε καθιερωμένου_ σχήματος. ( 10) 

Η πρώτη σκηνή ( Α ), διαστασεων, 11 χ 11 , μετρα μπορεί να 
α~υψώνεται ή να κατεβαίνει είτε στ? συνολο της ε_ιτε τμημ?τικά . Στο 
χωρο αυτό η σκηνή θα αναδειξ~ι την αvθ~ωπινη , κινηση σε 
παραστάσεις χορού , ακροβασιών ή θεατρ~υ ποικι~ιωv. Αναλογα με τις 
απαιτήσεις του έργου η δράση στη σκ~νη μπο~ει να παρακο~ουθείται 
από τρεις πλευρές. Οι θέσεις των θεατων περιβαλλο~ν τον χωρο της 
δράσεως κατά 270° και είναι ;οποθετημεν~ς με μεγάλη 
αμφιθεατρικότητα για πιο άνετη παρακολουθησ~. Αυτο θα , το δούμε 
εφαρμοσμένο αρκετά χρόνια α~γότερα σαν θεατρο ανοιχτης σκηνής 
στο Stratford ή στην Minneapo/ιs ; , , , 

Η δ , · (Β ) αποτελειται απο μια πλατφορμα στο υψος 
ευτερη σκηνη θ , , , τ , , ων θέσεων του αμφι εατρου , η οποια εκτος από 

ης πρωτ~ς σειρα~ τ τ πορεί να κινείται και οριζόντια και προς 
;ην κατα~ορ~φη, κινηση ~~μ~ποιούμενη για τρισδιάστατη σκηνοθεσία . 
α εμπρος, η πισω , ' χρη ετοι άζοvται ακόμη και μακριά από τους 
Τα ~κην!κα μπ~ρουν ναλ 'α ~αι μνα προωθούνται κατόπιν μέσα στο 
θ~ατες πισω ?πο μια αυ α~ 'θεια της κινητικής πλατφόρμας. 
χωρο της δρασης με τη~ β η ή ( c ) έχει την μορφή του κλασικού 

Στη συνέχεια ~ τριτη σκην τ εις περιμετρικά χώρους και το 
γερμανικού προσκη~ιου με το~~ο ~ύκλου. Σε συνδυασμό με τις άλλες 
βάθος της διαμορφωνεται σε το στική επικοινωνία του ηθοποιού με το 
δυο σκηνές υπάρ~ει μια, ο~σια γίνεται πιο έντονη με τις άλλες δυο 
κοινό . Η επικοινωνια αυτ_η ομως, βολος συνδυασμένος με , τον πρώτο 
σκηνές. Η τέταρτη ( D ) ειν?ι προ δεύτερη σκηνή και η πεμπτη ( Ε ) , 
εξώστη ακριβώς πάνω α;r0 σ;2ν κέντρο της οροφής τη~ αίθο_υσα~ , 
μια κυλινδρική κατασκευη , Η χρήση της κατασκεuης αυτης ειναι 
κινητη' προς όλες τις κατευθυνσεις: ς ανθρώπους ή αντικείμενα Στη 

, της δραση , να κατεβάζει στο χωρο 'να δυο επίπεδα, που η χρησιμεuουν ως 
βάση της έχει προσαρμοσμε 
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γέφυρες συνδέσε~ς της μ~ τους εξώστες τ~υ θεάτρου . Η σύνδεση 
των σκηνών αυτων καθως και το αμφιθεατρο μπορεί να γίνουν 
κατανοητά μελετών_τας το _αξονομετρικό, της μελέ!ης. (εικόνα 266) Εκεί 
φαίνεται και ο τροπος διατα~ης της αιθουσας, , οπου δυο σχήματος υ 
διαζώματα ( Ι και 11 ) σχηματιζουν την μορφη του αμφιθεάτρου στα 
οποία τα προσαρμοζόμενα και στα περιστρεφόμενα καθίσματα ' δίνουν 
την δυνατότητα άνετης παρακολούθησης οποιασδήποτε μορφής και 
παράστασης από οποιοδήποτε σ~μείο. Ο π~ώτος εξώστης ( ιιι) είναι 
στο ίδιο επίπεδο με την τεταρτη σκηνη . Με την βοήθεια των 
προβολών μπορεί ν? χρη~ιμοποιηθεί c:την παράσταση σε συνδυασμό 
με την πέμπτη κινητη σκηνης, της οροφης. , ( εικο~α 264) Ο Molnar δεν 
μπορούσε από την νοοτ~οπια της εποχης εκειν,ης , που διαφαίνεται 

από τις σειρές τω,ν θεωρειω~ (IV κ?ι V) , με απ~τελεσμα να τοποθετήσει 
σε ένα τόσο ξενο στοι~ειο με?α σε αυτη την επαναστατική και 

πρωτότυπη , για την ε~οχη της , , συνθεση., . 
Το θέατρο υ ακομ~ και σ~μερα βρισ~εται που μπροστά και οι 

θεωρίες του δημιουργου του ειναι περισσοτερο επαναστατικές από τις 

σημερινές. (2) 
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12.3 Η προβολή σαν στοιχείο του χώρου 

Παρ' , όλο ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται ε , 
εμπrσ:ευονταr την κρίση και την επίδραση του θεατή στην ~φα;ο θ~ατρο 
καινουργιας τελείως ριζοσπαστικής μορφής θεάτρου εν τού~ογη ~ιας 
γε~ονός ότι η δράση του θεατή δεν ικανοποιείται ~πόλυτα ~ς, , ειναι 
επι:rεδη εικόνα πού του προσφέρουν. Σ ' αυτό συντέλεσε η εμπειρ 1!0 τη~ 
απο~τησε από τη~ ανοικτή σκηνή ,ή την αρένα, αλλά περισ~~τ;ο~ 
συντελεσε η εμπειρια που του δημιουργησε η δυσδιάστατη παράστα ρ 
που του προσφέρει καθημερινά η οθόνη του κινηματογράφου και τ ση 
τηλεοράσεως. Επομένως άρχισε να αναζητεί στο θέατρο κάτι καινούργι~ς 
δrαψορετικό από αυτό που είχε συνηθίσει, κάτι που θα τον έκανε ν~ 
νοrωσεr πιο έντονα ότι βρίσκεται μέσα στον θεατρικό χώρο και όχι στην 
πολυθρόνα του σπιτιού του ή του κινηματογράφου της γειτονιάς του να 
νοιώσει το συναίσθημα ότι είναι μέρος ενός συνόλου και όχι 

1

ένα 
ανεξάρτητο άτομο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό πού παρατηρεί ο Peter 
Larkin σχετικά μ' αυτό το συναίσθημα: 

«Είναι πάντοτε ενδιαφέρον να ανακαλύπτεις την ταυτότητα ενός ακροα
τηρίου . Στο θέατρο ένας μεγάλος ~ριθμός ατόμ~ν, απ,οτελεί τ~ ακροα
τήριο, αλλά ή λέξη ακροατήριο είναι ενα ουσιαστικο ενι~ου αριθμ?υ . Πολλά 
άτομα μέσα σε μια έννοια , ένα σύμπλε~μα εμφαντικ~ν αντrδρασεω~. Σε 
έναν κινηματογράφο όμως, 0 θεατής, το ατομο, παρ~μενει ~πομονω~ενος 
από τον διπλανό του εντελώς μόνος, περιτυλιγμενος μονον απο την 
δροσιά του κλrματισμοό . Γιατί ποτέ δεν έχου~ε δει να χ~ιροκροτούν σ' 
έναν κινηματογράφο · μπορούν όμως να τα κανουν στο θεατρο» . (11) 

στο ερω, τημα αυτό την βρίσκο,υμε σ' αυτά πού Την απάντηση e 
Μ'χελη'ς ερευνώντας τις αρχες της αισ ητικής 

υποστηρίζει ο Π. 
επικοινωνίας: 

, ε ικρό την κοινωνία, με όλο τον πλούτο 
<<Οι θεατές αντιπροσωπευουν, σ μ , 

0 
αισθητικός ενθουσιασμός 

και την ποικιλία της. Όταν ;0 εργο ~ρε~~~νται όλοι ένας και ο καθένας 
ξεσπά και 01 θεατές αντιδρο~ν ομα~κα, γ θίσταται δηλαδή η ενότητα στην 
αντιπροσωπεύει δύναμη για ολους. ποκα ψυχή του κάθε ατόμου 
ποικιλία των θεατών, όπως καλι , στηνν συναισθημάτων του . Για να 

, , στην ποικr ια τω θ , 
αποκαθισταται η ενοτητα , 'λεσμα το έργο α πρεπει να 

, ' αυτο το αποτε ι , θένα 
φτασουμε όμως , σ , , , λους κρίνεται και απο τον κα , 
κριθεί και μάλιστα , ενω κρινεταr, αποα~ό τ~ έργο, εκείνο που μ'Τ!"ορει να 
Χωριστά Ο κάθε άνθρωπος πιανει, τον χαρακτήρα του. Υστερα 

. , ταση του και λλ , μια 
νοιώσει , ανάλογα με την υποσ , οι λί 01 μέσα στους πο ους, με , 
βρήκε τους όμοιους του και α~τοι, αν/ ωσαν την ενότητα του,ς. Το ιδι? 
μερrκη' εκδη' λωση χειροκροτηματω~ φ ρ συ' νολο μέχρι που ολες μαζι , 

, δ μεσα στο · , ( ) 
συνέβη με άλλες μικρές ο~α ε~ν σε μια ενότητα καθολικη. 12 

αντανακλαστικά, συμμορφωθηκ 



Η διάθεση αυτή που είχε ο θεατής προκάλεσε την ανάγκη 
αναθεωρήσεως ορισμένων απόψεων και αντιλήψεων . Η ανάπτυξη της 
εβδόμης τέχνης και της τεχνικής της, επέδρασε στις σκέψεις και απόψεις 
σκηνοθετών , σκηνογράφων και αρχιτεκτόνων , οι οποίοι πίστεψαν ότι 
βρήκαν την λύση για την δημιουργία ενός θεατρικού χώρου , 
χρησιμοποιώντας απλά μέσα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να 
απομακρυνθούν από τις συμβατικές κτιριακές μορφές . Τα απλά αυτά μέσα 
θα τους τα δώσει η προβολή . Μ' αυτήν θα προσπαθήσουν να συνδέσουν 
τους χώρους των ηθοποιών και του ακροατηρίου , περιβάλλοντας τους μεν 
ή τους δε με μια συνεχή κίνηση, που την προκαλούν προβαλλόμενες 
διαφάνειες ή φιλμ. 

ο αρχιτέκτονας Paul Rudolph, τότε κοσμήτορας της αρχιτεκτονικής 
σχολής του πανεπιστημiου Yale, και ο σκηνογράφος Ralph Alswang σε 
μια πρόταση του για ένα. «ιδανικό θέ~τρο» (εi.κ . 269) 
χρησιμοποιούν την προβολη σ?ν βασικο στοιχε.10 σ~ην 
αρχιτεκτονική σύνθεση , στην προ~παθεια. τους να μετατρε~ουν ενα 
βασικά προσκηνικό θέατρο σε θεατρο Χ";'ρου . Δι~αιολογωντ~ς τις 
απόψεις τους, πού τους οδήγησαν σε μια τετοια προταση αναφερουν 

τα έξης: 

.οι ε άλες αλλαγές στον τρό~;ο σκέψεως •. γνώσεως και 
μ_ γ π έπει να μπορουν να εκφραζονται και να 

συναι~θηματος. ορθέατρο αν αυτό πρόκειται να είναι σήμερα ένα 
αν~κλωντα~ αποτ~ς μορφωτΊκής μας ζωής. Οι τετριμμένες λέξεις και ή 
αξιολ?γο_ μερος ξύλιν σκηνογραφία του σημερνού_ Broadway _δεν 
παλια πανινη και ,η ανοποίηση Αν και η ικανοτητα να παιζεις 

·ρει πια καμια ικ · · · δ προσφε , , . σ' έναν κύκλο είναι μια σημαντικη προο ος 
χωρίς προσκη.νιο η μεσ~ εν τούτοις κι αυτό ακόμα δεν προσφέρει 
στην θεατpικη ευκαμψια,, ερε το θέατρο πριν από την εποχή του 
την διέγερση που μα~ προσ~υτή η διέγερση σήμερα και πώς μπορεi 
διαστήματος. που βρισκεται . ητα επιτεύξεως προσφέρεται με την 

θ ·. Μια δυνατοτ , · δ · σε να επιτευχ ει ,··· , υ με την ζωντανη σκηνικη ραση 
χρήση του φιλμ, συνδυασ_μενο έτσι οι δυο τεχνικές συνθέτονται , για 
μια πλήρη ανάμιξη. Ενεργω~τας μορψή Θεάτρου · ή μορφή αυτή 
να αποτελέσουν μι.α νε~ικόνα σε μια Οθόνη χωρίς π~αίσιο. Το 
χρησιμοποιεί την κινουμ.ε~η . στε ή σύνθεση του να βρισκεται. σε 
λμ εδώ θα ττροβληθει ετσι , ω , ς το δε μέγεθος του σε σχεση 

φι πτική της σκηνη ' ( ) σχέση με την πρ~ο eοποιούς πάνω σ' αυτή» . 13 

με τους ζωντανους η Alswang σύνθεσαν μια 

Για τον σκοπό αυτ~έ;:ω~u1~~ρ:π~ί~1 καθόρισαν π;ρισ~~;gο τ~ 
μορφή Θεάτρου. 2οο~α ά ή ~ρχιτεκτ~νική ;υα~~θ;~ι~. όπου κάθε 
γωνίες προβολης, . ρόταν παρατηρει τους ογκ _ς σύνθεση ή την 
αντιλαμβάνεται καν~ις . εκδηλώνεται στην ~ξωτερ~~~ωνίες προβολής 
εσωτερική λειτουργι? του (είκ . 270, 271 ), οπου 
κάτοψη και την τομη , του χώρου . 
καθορίζουν την μοpψη 
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'Εκτος από την ελεύθερη σύνθεση των επιπέδων του τ_ο θ~ατρο 
αυτό δεν παύει να είναι τίποτε άλλο από ένα τυπικο θε?τρο 
προσκηνίου . Ή διαφορά υπάρχει μόνον στο σχήμα της σκηνης ,_ η 
οττοία αφού δεν χρησιμοποιείται πλέον για κλασσική σκηνοyραφια , 
έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες της προβολής. Το τοξο , του 
ττροσκηνίου έχει καταργηθεί και αντί αυτού τοποθετήθ~καν δεξι~ και 
αριστερά της σκηνής δύο τοίχοι πτυχωτοί, οι οποίοι φτανουν περιπου 
μέχρι την μέση του αμφιθεάτρου . Πάνω τους , προβά_λλονται τα 
απαραίτητα για το παιζόμενο έργο φιλμ ή διαφάνειες (εικ . 272) και 
προφανώς η τόσο βαθιά προώθηση μέσα στο αμ~ιθέατρο έχ~ι σαν 
σκοπό την σύνδεση των χώρων σκηνής και αμφιθεατρου . Το δαπε~ο 
της σκηνής έχει μια ελαφριά κλίση , αποτελείται από , κινητες 
πλατφόρμες , οι όποιες μεταφέρουν οριζόντια τους ηθοποιους κοντά 
ή μακριά από την προβαλλόμενη εικόνα . Μ ' αυτή την σύνθεση ο 
Rudolph πιστεύει ότι: 

«Με την συνεργασία όλων αυτών των στοιχείων θα μπορούσε 
να δημιουργηθεί μια σχέση μεταξύ της οθόνης του 
κινηματογράφου , του φωτισμού και του ηθοποιού που κινείται μέσα 
στον χώρο . Οι ηθοποιοί θα μπορούν , στην κυριολεξία , να <<ρέουν» έξω 
άπατο φιλμ , να πλησιάζουν στην σκηνή σαν ζωντανά όντα και κατόπιν 
να συγχέονται πάλι μέσα στο φιλμ. .. Έτσι θα δημιουργηθεί μια ρευστή 
φαντασίωση , ή οποία θα κάνη τους θεατρικούς Ορίζοντες 
απεριόριστους» . (13) 

Η αισιοδοξία των Rudolph και Alswang για μια πετυχημένη 
σύνδεση ενός τρισδιάστατου ηθοποιού και μιας δυσδιάστατης 
δι?φάνειας μέσα στον χώρο , δεν μας βρίσκει απόλυτα 
συ_μφωνους: Ο ~ινηματογράφος , το φιλμ είναι μια τέχνη τελείως 
διαφορη α;το αυτην πού γεννιέται πάνω σε μια σκηνή . Την τέχνη αυτή 
δεν την ~ανει μονάχα ένα καλοτραβηγμένο πλάνο , αλλά ένα σύνολο 
πετυχημενων ενεργειών του ηθοποιού , του σκηνοθέτη , του οπερατέρ , 
του σεναριογράφου , την οποία νοιώθεις , αφού κατανόησης πρώτα το 
νόημα των προσπαθειών τους. Δεν είναι όμως δυνατόν να πετύχεις κάτι 
τέτοιο μέσα σ' ένα θέατρο , όπου ο ηθοποιός παρεμβαίνει μέσα σ' 
αυτήν την τέχνη , συγχέεται και την διασπά με την δικιά του 
τρισδιάστατη πλαστικότητα . Ο κινηματογράφος και το θέατρο είναι , 
κατά την γνώμη μας , δύο τέχνες ασυμβίβαστες και επομένως , κάθε 
προσπάθεια συνδέσεως της δυσδιάστατης κινητικότητας με την 
τρισδιάστατη γλυπτικότητα είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη σε 
αποτυχία . Το μέλλον του θεάτρου δεν πρέπει να αναζητηθεί μέσα στην 
συνεργασία του με άλλα εξωγενή στοιχεία , αλλά μέσα στον ίδιο , τον 
δικό του τον χώρο και από τους δικούς του ανθρώπους , με την 
βοήθεια της μεγάλης κληρονομιάς του παρελθόντος και της 
σύγχρονης εξελικτικής προσπάθειας για την ανάπτυξη της θεατρικής 
εκδηλώσεως . Αυτό θα μπορούσε ίσως να γίνει όταν χρησιμοποιηθούν 
ευρύτερα τα Mixed Media, πού είναι δημιουργία του ίδιου του 
θεάτρου και τα όποια χρησιμοποιούν τα τεχνικά μέσα , όχι παθητικά , 
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αλλά ορyαν , δ δ , , μ , , ικα · εν επι ιωκουν την εντυπωση αλλά τονίζουν το 
σ ηνυμα ε~εινο πού το θέατρο σαν λειτούργημα θέλει να μεταβίβαση 
ττ ~ ~οινο του . Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περισσότερες 
α / αν,οτητες πραγματοποιήσεως παρουσιάζει η πρόταση του 

0ρχιτεκτονα Ben Schtanger και του σκηνογράφου Donatd 
~nstan~er για ένα θέατρο χωρίς προσκήνια, όπου ή προβολή είναι 

μονον ενα στοιχείο επιβοηθητικό της σκηνογραφίας και όχι 
κ:zθοριστικό της όλης μορφής του θεάτρου . Αντίθετα, μάλιστα, εδώ 
νιν:ται μια προσπάθεια δημιουργίας μιας εντελώς νέας μορφής 
θεατρο_υ Χώρου τελείως διάφορης άπα αυτές πού ήδη γνωρίσαμε με 
την αρενα ή την ανοικτή σκηνή (είκ . 273-275). 

Στην σύνθεση αυτή η σύνδεση του χώρου δεν αναζητιέται στην 
κ,υκλικότητα, αλλά στην παραλληλότητα του σχήματος. Επιδίωξη της 
ει~αι να δώσει την δυνατότητα στον θεατή να μπει μέσα σ' έναν 
Χ~ρο , ο οποίος θα του φανεί, αρχικά, χωρίς σχήμα και τέλος, να καθίσει 
μεσα σε μια διάταξη καθισμάτων τέτοια, πού δεν θα τον υποχρέωση να 
συγκέντρωση την προσοχή του σ' ένα κεντρικό ορισμένο και καθοριστικό 
σημείο. Από την θέση αυτή θα αντιλ~φθεί λιγότερο τ~υς , φυσικού~ 
ττεριορισμούς πού επιβάλλουν οι απαραιτητοι περιμετρι~οι τοιχοι και η 
οροφή της κατασκευής, μια και θα βρίσκετα! τόσο μακρια ~ους και τ~σο 
κοντά, σχεδόν μέσα, στον σκηνικό χώρο, ο οποιος θα απλωνεται σε ολο 
το ττλάτος του θεάτρου. 

Η τοποθέτηση των καθισμάτων σε ευθείες σειρές πάνω σ~ ένα έ~τονα 
εττικλινές, βαθμιδωτό, δάπεδο επιτρέπει σε όλους τ?υς θεα.τες να εχουν 
την αίσθηση κάθε κατευθύνσεως μέσα στον χωρο, κ~τι π~υ δεν 
εττιτρέπε λ , δ , ξη Ολόκληρη η μάζα του ακροατηριου βρισκεται 

, / η κυκ ικη ιατα, · θ , ντί να είναι υποχρεωμένος να 
αντιμετωπη με την σκηνη και ο εατης, α , , 
βλέπει κάποιον άλλον απέναντι του πλαν~ το βλεμμ~ του μεσα στον 
σκηνικό χώρο, που έχει οπωσδήποτε περισσοτερο ενδιαφερον. 

, , , π έπει να αποτελεί πρόκληση για κάθε 
σ Η επ!μηκης μορφ~ της ~κ~ν':οιf για την δημιουργία νέων σχημάτων, 
κηνοθετη , σκηνογραφο η η 0 , 0 τόσο μεγάλος διαθέσιμος 

τε~νοτροπι~ν και τρόπων, ~κφfσασε~~μ,0υργίας πολλών σημείων 
Χωρος , δινει ~ην , δυνατοτη θούν όλες 01 σκηνικές εικόνες πάνω 
ενδιαφεροντος, ιδιως οταν τοποθε;η0 αλλαγή της δράσεως, που 
στην σκηνή από πριν. Η , γρη~ ρησαν αποτέλεσμα την ένταση του 
εττιτυyχάνεται μ ' αυτόν τον τροπο, ε~ει ση της εντάσεως του ηθοποιού, ο 
ενδιαφέροντος του θεατή και τη~ διατη~ηδιακόψει την έμπνευση και την 
οττοίος δεν θα είναι υποχρε~μενος τ ν ν αλλαγή μιας εικόνας. 
αυτοσυγκέντρωση του περιμενοντας η 

, , πού διάλεξε 0 Ben Schtanger κάθε 
, Η παραλληλόγραμμη αυτη διατα~η , του θεατή στην , δpάC:η και την 
αλλο παρά διακόπτει την συ~μετ ~~ α θα πρέπει εδω η αισθηση του 
εττικοινωνία του με τον ηθοποι~. Αντι ετ ~ς και η σκηνή τον περιβάλλει 
Χώρου να είναι γι ' αυτόν πιο εντονη, μικο' πεδίο. Η σκηνή αυτή, πού θα 

, κληpο το οπτι 
σχεδόν και του καλύπτει ολο 
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μπορούσε να την ονομάσει κανείς διαστηματική , είναι το κύριο στοιχείο 
μέσα σε έναν καθολικό χώρο σ' αυτόν δε, για να μην τον διασπάσει ο 
αρχιτέκτονας, κατάργησε ακόμα και το απαραίτητο , για την οικονομική 
εκμετάλλευση του κτιρίου , διάζωμα του εξώστη . 

Όπως θα μπορούσε να παρατήρηση κανείς μελετώντας την τομή της 
συνθέσεως, ο ρόλος της προβολής είναι τελείως βοηθητικός και όχι κυρίαρ
χος όπως στην πρόταση του Rudolph περισσότερο για να δημιουργεί 
σκηνογραφικές εντυπώσεις στο βάθος της σκηνής παρά να συμμετέχει 
στην σύνδεση του χώρου . Αντίθετα , δόθηκε μεγάλη σημασία στον ρόλο 
του φωτισμού , ο αρχιτέκτονας δε στην πρόταση του τοποθετεί το στοιχείο 
αυτό σε μια καινούργια βάση . Προτείνει δηλαδή τον ισότονο φωτισμό 
σκηνής και αμφιθεάτρου καθ' όλη την διάρκεια της παραστάσεως, 
αποφεύγοντας έτσι την διάσπαση της ενότητας του χώρου πού 
δημιουργεί πάντοτε ή διαφορά μεταξύ μιας έντονα φωτισμένη σκηνής και 
ενός βυθισμένου στο σκοτάδι αμφιθεάτρου . 

Για την ενδιαφέρουσα αυτή πρόταση , η οποία τόσο πολύ θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην εξέλιξη του σύγχρονου θεάτρου , ο 
δημιουργός της αναφέρει χαρακτηριστικά : 

«Υπάρχουν πολλές μορφές θεάτρων χωρίς προσκήνιο , τις οποίες 
αποφασίσαμε να μη ερευνήσουμε μελετώντας αυτή την πρόταση . Μια 
από αυτές π. χ. είναι το κυκλικό θέατρο , αποτελεσματικό μόνον , όταν 
παραμένει σε μικρή κλίμακα . Μια άλλη είναι αυτό πού επικράτησε να 
ονομάζουμε θέατρο ανοικτής σκηνής, όπως χαρακτηριστικά και με 
μεγάλη επιτυχία εφαρμόστηκε στο θέατρο του Ontario. Αυτοί πού 
επικρίνουν τις σημερινές χωρίς προσκήνιο μορφές και οι όποιοι τις 
θεωρούν σαν άχρηστες δεν έχουν δίκιο , γιατί υπάρχουν οπωσδήποτε 
θαυμάσια παραδείγματα θεάτρων ανοικτής σκηνής . Με την μελέτη 
μας , αύτη ο σκηνογράφος Donald Oenslanger κι εγώ , 
προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε μια καινούργια και πιο χρήσιμη 
μορφή θεάτρου χωρίς προσκήνιο , η οποία θα δώσει στον 
συγγραφέα , τον σκηνοθέτη , τον σκηνογράφο , τον ηθοποιό και τον 
θεατή , την ευκαιρία μιας νέας εμπειρίας μέσα στο ζωντανό θέατρο ... 
ο αντικειμενικός σκοπός της ερευνάς μας ήταν να βρούμε πως 
περισσότερες δυνατόν παραστατικές τέχνες θα μπορούσαν να 
προσφερθούν σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων με το μικρότερο δυνατό 
κόστος , διατηρώντας όμως , πάντοτε την ίδια αίσθηση χώρου για τον 
θεατή . Κατά την διάρκεια όμως αυτής της προσπάθειας 
αντιληφθήκαμε , επίσης , ότι και κάθε άλλο είδος παλιού θεάτρου , 
στούντιο ή χώρου συναθροίσεως κοινού είναι απαραίτητο να 
διατηρηθούν για να κρατήσουν σε δραστηριότητα τον θεατρικό 
θεσμό . Παράλληλα όμως νοιώθουμε ότι καινούργιες θεατρικές 
μορφές και θεατρική τεχνολογία μπορούν και πρέπει να εξελιχθούν 
στο εγγύς μέλλον και να δώσουν μια πιο συγκλονιστική και ζωντανή 
σκηνή» . (14) 



. , 

Η _εξέλιξη αυτή προϋποθέτει την έρευνα προς κάθε τι το 
καινουργιο , κάτι τα καινούργιο όμως πού να είναι πραγματικά 
α:rοτελεσματικό και να πηγάζει , όπως πολύ σωστά λεει ο Allardyce 
~ιcο// (15) από την καθαρή αναγνώριση και παραδοχή ότι η θεατρική 
τεχνη δεν πρέπει να συγχέεται με καμιά άλλη τέχνη , όπως αυτής του 
φι~μ και της κινούμενης κινηματογραφικής εικόνας. Μια σωστή 
~ιαθεση εξελίξεως πρέπει να πηγάζει από την επανεξέταση και 
επανέρευνα , κάτω από ένα καινούργιο πρίσμα κάθε θεατρικής 
επιτυχίας ή αποτυχίας του παρελθόντος, από την αποβολή κάθε 
μοντερνισμού προς χάρη αυτού του ίδιου του μοντερνισμού και άπα 
την σκληρή , αλλά αποφασιστική προσπάθεια διανοίξεως, ένας 
δρόμου μέσα από την δίνη του εκλεκτικισμού της εποχής μας. 

Προσπάθειες σαν αυτές του Frederick (εικ . 276,277) ή του Pau/o So/eri 
(είκ . 228), οι οποίοι πιστεύουν ότι το θέατρο πρέπει να αφεθεί 
ελεύθερο , για να αναζήτηση μια κτιριακή μορφή , τελείως διαφορετική 
από κάθε καθιερωμένο , δεν κατορθώνουν να προσφέρουν τίποτε 
περισσότερο από έναν ασαφή , εκλεκτικό και μοντερνιστικό , 
αρχιτεκτονικό φλοιό . Το πρόβλημα δεν είναι η διαφοροποίηση της 
εξωτερικής μορφής του θεάτρου , αλλά της ε~ωτερικής αυτ~ς δηλαδή 
πού δεχόμαστε ότι είναι λειτούργημα και παραγοντας αν?πτ~ξεως της 
καλλιέργειας και πνευματικότητας. Ίσως , αν τ~ Μικτα Μ~σα , πού 
αναφέραμε , ξεπεράσουν γρήγορα τις , γνωστες , αντιδρασει~ και 
δυσκολίες πού εμφανίζονται στο γεννη~α ~α~ε καινουργ!ας 
προσπάθειας, τότε θα μπορούσαν, _ συνδυα_σμενα σ εν? οργαν~μενο 
χώρο , να δημιουργήσουν ένα κτιριο που θα ενεργη σαν κεντρο 
επικοινωνίας του κοινού . 

κ , DR ΤΑΕΝΙ αυτό το κτίριο θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι , 
ατα τον . δ , , φραση τω δ , 

ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη υν,ατη ;κ ~ ιαφορων 
μορφών μιας αληθινής παραγωγής Μικτων Μεσων, δηλαδη : 

«Αλλ λου ία των θεατρικών τεχνών , οπτικές π~ηροφορίες, ηχ~τικά 
η ~ , ν ενίσχυση της παρουσιασεως, μουσικα και 

και φωτιστικα εφφε για τη , , θ ανοικτή συζήτηση και τέλος 
ρυθμικά στοιχεία ερεθισμου , ελε~ ερ;ης περισυλλογής . Ένα τέτοι~ 
προβολ , ης ίδιας της λειτουργιας 
, ~ τ , , ων θα επιτελούσε τελικά όσα δεν κατόρθω-

εrδος θεατρου Μικτων Μεσ , μας θέατρα - ίσως μάλιστα και πιο 
σαν να επιτελέσουν το παραδο~ιακαανείς να περιμένει από θέατρο του 
α δ , , , ο θα μπορουσε κ , 
Π? οτικα , απ~ οσ , θινός τόπος δημιουργικης επικοινω-

δρομου, θα γινοταν ενας ~ αλη ους ηθοποιούς και στο κοινό θα είχε 
ν ' , , σμα αναμεσα στ ' λλ ξ , ιας - οπου το χα , θ ιλούσαν 0 ένας στον α ο επερνων-
γεφυρωθεί, όπου οι ~νθρωπο~α αε~αν επαφή , θ~ γνώριζαν ο ένα~ τον 
~ας τους ενδοιασμους τους, , τον συγγραφεα, τον παραγωγο . Με 
αλλο , καθώς και τους ηθο,ποιους, διαφέρουσα ανταλλαγή ιδει?ν πού 
δυο λόγια , όπου μι~ γνησια'τ ε: θέση , θα γινόταν πραγματικοτητα». 
σχηματίζονται με την rδια τους η 
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Κεφάλαιο 13° 

ΕΡΓΟ: 

ΘΕΣΗ: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΑΤΡΟΥ 

« Κλειστό θέατρο σε πεζόδρομο στα Εξάρχεια » 

Κουντουριώτου 28 κ' Μεθώνης 78 

Έχοντας σαν θέμα πτυχιακής εργασίας «Κλειστό θέατρο σε 

πεζόδρομο στα Εξάρχεια» έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα 

θέατρο σύγχρονο και ταυτόχρονα ένα θέατρο που θα ενσωματώνει και 

θα απεικονίζει την ιστορική συνέχεια της χρήσης του . Ένα θέατρο 

δηλαδή μοντέρνο βασισμένο στα ουσιώδη στοιχεία του παρελθόντος. 

Αναζητώντας κατάλληλη περιοχή καταλήξαμε σε οικόπεδο σχετικά 

μικρό (με όλες τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται) , σε κεντρική 

συνοικία της Αθήνας, με εύκολη και ποικίλη πρόσβαση και με έντονο 

χαρακτήρα κοινωνικής και πολιτιστικής κινητικότητας. 

Ως τέτοια περιοχή καταλήξαμε στην περιοχή των Εξαρχείων 

δηλαδή μια περιοχή του κέντρου, με παρόν και παρελθόν , πλούσια 

σε εκπαιδευτική , πνευματική και πολιτιστική δράση . Ταυτόχρονα όμως 

είναι και μια περιοχή ελκυστική, ευχάριστη και προσιτή στους νέους , με 

πολλαπλές δραστηριότητες αναψυχής. Βέβαια ο χαρακτήρας της ως 

στέκι φοιτητικής νεολαίας δεν αποκλείει τις μεγαλύτερες πυραμίδες 

ηλικιών . Αντίθετα η ζωντάνια του κόσμου και του χώρου προσελκύει 

πληθυσμό και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. 

Επίσης πρόκειται για μια γειτονία των Αθηνών που βρίθει από 

Νεοκλασικά κτίρια , τα οποία σε παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή και 

σε μια άλλη αρχιτεκτονική μορφολογία . 



Στα Εξάρχεια είναι ελάχιστα τα εναπομείναντα οικόπεδα και από 

αυτά που βρήκαμε διαλέξαμε το καταλληλότερο . Η επιλογή του έγινε 

βασικά λόγω της θέσης του . Βρίσκεται στην γωνία δυο πεζοδρόμων, 

έχει εμβαδόν 263 , 91τμ , εξ αυτών τα 184 ,80τμ είναr κάλυψη (70%), 

633 , 38τμ δόμηση (Σ.Δ . 2,4) και έχει επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος 14 , ΟΟμ. 

Σε αυτό το οικόπεδο σχεδιάζεται το θέατρο αλλά και μια γκαλερί στο 

δεύτερο όροφο. 

Η αρχική σκέψη για την χωρητικότητα του θεάτρου ήταν να 

μπορεί να φιλοξενήσει 100 άτομα - κατ' ελάχιστον - στην πορεία όμως 

προέκυψε δυνατότητα 112 θέσεων. Η λογική μας ήταν να σχεδιάσουμε 

ένα θέατρο μικρό , ανάλογα με τις δυνατότητες του μεγέθους του 

οικοπέδου . 

Το κτίριο αναπτύσσεται σε σχήμα γάμα , σε τρεις ορόφους με ένα 

υπόγειο . Η ορθή γωνία του κτίσματος ανοίγεται προς την γωνία του 

οικοπέδου και στην συνέχεια προς τον περιβάλλοντα πολεοδομικό ιστό . 

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να εκθέσουμε τη συλλογιστική και 

τις επιδιώξεις μας στο σχεδιασμό του κτιρίου αυτού . Όπως έχουμε 

προαναφέρει , το οικόπεδό μας βρίσκεται μπροστά σε δύο πεζοδρόμους 

οι οποίοι είναι ήδη διαμορφωμένοι . Σε αυτούς, λόγω της διαμόρφωσής 

τους δεν έχουν πρόσβαση τα αυτοκίνητα . Αυτά μπορούν να 

προσεγγίσουν -χωρίς όμως να φτάσουν μέχρι το θέατρο - από τις 

οδούς Καλλιδρομίου , Ζωσιμαδών, Οικονόμου και ως ένα σημείο επί 

της Κουντουριώτου , όπως φαίνεται και στο σχετικό τοπογραφικό 

σκαρίφημα που πήραμε από την πολεοδομία του Δήμου Αθήνας. 

Οι οδοί κουντουριώτου και Μεθώνης έχουν πολύ μεγάλες 



υψομετρικές διαφορές καθώς φαίνεται και στις επισυναπτόμενες 

φωτογραφίες του οικοπέδου . Από την οδό Μεθώνης έχουμε υψομετρική 

διαφορά 1,50 μέτρα , από την οδό Κουντουριώτου 3,00 μέτρα , από την 

πλευρά της μιας μεσοτοιχίας 1 , ΟΟμέτρο και από την άλλη Ο, 55 μέτρα . 

Για να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα της πρόσβασης εντάξαμε 

στο κτίριο ράμπα, ώστε να μπορούν να εισέρχονται σε αυτό οι 

ενδιαφερόμενοι , καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Στο ισόγειο υπάρχει η είσοδος προς το θέατρο. Σε αυτή έχει 

επιδιωχθεί να δοθεί μεγάλη έμφαση. Η μεταλλική κυκλική στοά που 

αναπτύσσεται μπροστά από την είσοδο σε προσελκύει και σε 

υποδέχεται στο χώρο του θεάτρου και σηματοδοτείται ως χώρος 

στάσης, συνεύρεσης, αναμονής και συνάντησης. Από την στοά , τον 

ανοικτό χώρο υποδοχής του κτιρίου , γίνεται η είσοδος του θεάτρου , αφού 

έχει προηγηθεί η αγορά εισιτηρίου από τα εκδοτήρια του θεάτρου 

αριστερά της εισόδου . Συναντάμε κατ' αρχήν το χώρο αναμονής του 

θεάτρου που είναι σχετικά ευρύτερος και φωτεινός. Στα σημεία όπου 

είναι δυνατόν υπάρχουν ταμπλό φωτογραφιών από παλαιότερες 

παραστάσεις αλλά και δείγματα των έργων που εκτίθενται στην γκαλερί. 

Η πόρτα που σε οδηγεί από το χώρο αναμονής στην αίθουσα είναι 

ξύλινη με ένθετα μεταλλικά στοιχεία, δίφυλλη 2 , ΟΟμέτρων. Στην αίθουσα 

του θεάτρου υπάρχουν 88 θέσεις στην πλατεία και επιπλέον μπροστά 

από την σκηνή , χώρος στάσης των ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

Η αίθουσα βρίσκεται στις δυο «τυφλές» πλευρές του οικοπέδου ακουμπά 

δηλαδή στις γειτονικές μεσοτοιχίες. Η τρίτη του πλευρά είναι ελεύθερη 

προς τον πεζόδρομο της Μεθώνης, όπου υπάρχουν ανοίγματα μόνο για 



λόγους διαμόρφωσης της όψης, τα οποία βρίσκονται πίσω από την 

σκηνή και κατά συνέπεια , ο αερισμός καθώς και ο φωτισμός είναι 

τεχνητός . Στη συνέχεια συναντάμε την σκηνή η οποία είναι 

υπερυψωμένη 1,00 μέτρο πάνω από την χαμηλότερη στάθμη του 

δαπέδου της αίθουσας. Το βάθρο της είναι ξύλινο καθώς και ο πίσω 

τοίχος της σκηνής. Η σκηνή κλίνει με δυο φύλλα κουρτίνας από βαρύ 

μονόχρωμο ύφασμα. Υπάρχει επίσης επί της σκηνής και μια ξύλινη 

σκάλα που οδηγεί από την πλατεία σε αυτή . 

Εντός της αίθουσας υπάρχει και μια ευθύγραμμη σκάλα που έχει 

πρόσβαση προς τον εξώστη . Αυτός βρίσκεται σε στάθμη με χαμηλότερη 

στάθμη τη 3 , 90μέτρα και υψηλότερη τη 4,50 μέτρα . Ο αριθμός 

των θέσεων αναγκαστικά περιορίζεται στις 24 θέσεις , λόγω του 

δεσμευτικού μήκους που έχουμε για τον εξώστη , δηλαδή είναι το 1 /3 

του μήκους της πλατείας , όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 

20, του ΦΕΚ 123, περί κανονισμών θεάτρων κινηματογράφων κλπ που 

επισυνάπτεται στην συνέχεια . Το ελάχιστο ύψος του είναι 2,50 μέτρα . 

Στο όριο του εξώστη προς την πλατεία υπάρχει προστατευτικό χτιστό 

στηθαίο με κάγκελο στην πάνω του πλευρά . Το ύψος της αίθουσας 

είναι 6,80 μέτρα . 

Μέσα στο χώρο της αίθουσας και πίσω από την σκηνή υπάρχει 

μια ευθύγραμμη σκάλα που οδηγεί στον υπόγειο χώρο σε στάθμη 

2,70 μέτρα . Στο χώρο αυτό βρίσκονται τα παρασκήνια 2 ή 3 

ατόμων, ύψους 2,50 μέτρα με ατομικό WC εντός τους , το οποίο 

περιλαμβάνει νιπτήρα , λεκάνη και ντουζιέρα . Ο εξαερισμός και εδώ είναι 

τεχνητός. Στο υπόγειο καταλήγει το κεντρικό κλιμακοστάσιο του κτιρίου 



καθώς και ο ανελκυστήρας. Στο επίπεδο αυτό υπάρχουν τα WC του 

θεάτρου 2 για τους άντρες , 3 για τις γυναίκες και 1 για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Από τα καμαρίνια υπάρχει διάδρομος που οδηγεί 

προς το κεντρικό κλιμακοστάσιο για την είσοδο - έξοδο των ηθοποιών 

όπως και των υπολοίπων συντελεστών της παράστασης ( τεχνικοί 

κλπ) . Ακόμη στο χώρο αυτό υπάρχουν το λεβητοστάσιο , αποθηκευτικοί 

χώροι και γραφείο . 

Ανεβαίνοντας πάλι στο ισόγειο , βγαίνοντας από το χώρο 

αναμονής του θεάτρου και μεσω του κεντρικού κλιμακοστασίου 

οδηγούμεθα στο φουαγιέ , το οποίο βρίσκεται σε στάθμη + 3,30 μέτρα 

είναι εμφανώς αναγνωρίσιμο λόγω της κυκλικής του φόρμας στην 

περίοπτη γωνιακή θέση . Είναι ένας χώρος άνετος , διαπερατός από το 

φως λόγω του γυάλινου ορίου του προς την πόλη , ο οποίος 

προσφέρεται για την αναγκαία εκτόνωση των θεατών και των 

επισκεπτών πριν και μετά την παράσταση ή ακόμη και μετά την 

επίσκεψη στην γκαλερί. Το μπροστινό κυκλικό πέτασμα δίνει αιχμηρές 

φυγές προς τους δυο πεζοδρόμους. 

Στη συνέχεια το κεντρικό κλιμακοστάσιο σε οδηγεί στη γκαλερί. Ο 

χώρος αυτός είναι ανοιχτός , ενιαίος και σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μπορούν να εκτεθούν τα δημιουργήματα των καλλιτεχνών 

ευέλικτα , χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς. Εισερχόμενοι στη γκαλερί 

συναντάμε το χώρο υποδοχής, την αίθουσα και στο βάθος τα WC των 

γυναικών , των ανδρών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Το κεντρικό κλιμακοστάσιο καταλήγει στο δώμα , όπου εκεί σταματά 

και το κτίριο μας. Ο χώρος αυτός δεν έχει καμία χρήση , μπορεί όμως 



να δεχθεί στο μέλλον δεδομένου ότι έχουμε υπόλοιπο συντελεστού 

δόμησης. Υπήρχε η σκέψη στην αρχή ο χώρος αυτός να λειτουργήσει 

ως καφέ αλλά η ανάγκη αυτή ικανοποιήθηκε με τον ιδιαίτερο χώρο 

του φουαγιέ. 

Η επιλογή των υλικών ενισχύει και προσδιορίζει την μορφή του 

κτιρίου . Χρησιμοποιήθηκαν υλικά σύγχρονα αλλά και διαχρονικά . Η 

στοά είναι από κατακόρυφους μεταλλικούς σωλήνες διαμέτρου 25 

εκατοστών τα δε οριζόντια μεταλλικά δοκάρια είναι στραντζαριστά 

ορθογωνικής διατομής βαρέως τύπου . Τμήματα της στοάς 

επικαλύπτονται με πολυκαρμπονικά διάφανα φύλλα . Τα ανοίγματα , οι 

πόρτες και τα παράθυρα του κτιρίου είναι από έγχρωμο προφίλ 

αλουμινίου . Στις πόρτες της εισόδου συνδυάζεται ο σίδηρος στην 

φυσική του μορφή βαμμένος με βερνίκι μαζί με γυαλί σε ένα λιτό 

σχεδιασμό έτσι ώστε να μην βαρύνει η όψη . Μπροστά από τη γυάλινη 

πρόσοψη αναρτάται η σήμανση του θεάτρου με φωτεινή επιγραφή 

τύπου « ΝΕΟΝ» . Ανάλογη θα τοποθετηθεί και στη πλαϊνή όψη . Η 

πόρτα που οδηγεί στο κεντρικό κλιμακοστάσιο είναι συνδυασμός 

γυαλιού με μέταλλο . Η έξοδος κινδύνου είναι μεταλλική . Τα χρώματα 

που θα χρησιμοποιηθούν στις δύο όψεις είναι η ώχρα του μαρμάρου 

Καλιφόρνιας με το οποίο είναι επενδεδυμένα τμήματα και των δύο 

όψεων. Στην συνέχεια επισυνάπτονται σχετικά προσπέκτους Το 

υπόλοιπο των επιφανειών είναι τριπτός σοβάς βαμμένος με 

ακριλικό χρώματος κεραμιδί. Τα σιδερένια στοιχεία θα είναι χρώματος 

μπλε καθώς και τα προφίλ αλουμινίου . 



Γενική άποψη οικοπέδου 

Γωνία οικοπέδου επί των οδών Μεθώνης και Κουντουριώτου 

r 

.. : .. ••• ..... ••• ••• ••• 



Άποψη οικοπέδου και πεζοδρόμου από την οδό Μεθώνης. 

Άποψη οικοπέδου και πεζοδρόμου από την οδό Κουντουριώτου. 



Άποψη οικοπέδου 

Άποψη οικοπέδου 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ,r, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ- . 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕrΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έν Άθήναις ==--ηj 17 /Ιιαίου 1 9~6 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
11 

ι ι 
'Αριθμός φύλλου 1.23 

5. Π:ι;'ω~ι·ιή μ;:::ιλi.::ι·'ή χ~1: ;~ως ί. ;:::~u~vοίί·ι-c.; Χ.t'Ιτ. · 
, • • ' , • ... - ~ ~ • ' • 1 

μ:ι:ογρι:ι~ΟΙJ ε:; ·9:::ι:ρο·ι ( μo:J,.:%O:J η ::ρο~:ις) -ι.:ιl -:cίνά~λι·ι , ' , , , , 
ιπ::ρt::::τ::ιt ;ι. ι;·ιο •ι μ::::. ::-ροηγοΙJμaτην γνωμην τΙJίί οίχιίο;ι 
~uμ~cuλίοι>, δτ: ::λr,ρο5·ιτ:rt οί οροι cί,-φαλ~ί:ις τώv -θι cιtών. 
'Η aι:ίρχtι:ι -;7;ς -;οι:ιύτης μ::τ:ιλλαιής aav ~ύvατ:ιc v"1 ιtν::ιι 
μι;:ιλυ't'έρ:ι -.ώ·ι τριών μηvώ•ι . 

Γt·ι:χ.ο\ όριαμοί. 
• Α?θρον 2. 

1· 
' 

. ~ · ... 



---~ ... 

, · , ·' ' "' _;.. -λ.i-ος -.~u· -.f."r~"Ι η' μ~-\~ω~ι;.:ο::: ~~·J7t η ~:v;, ·r.; . .ι •• .. ' " _..,. .. . -

..-:ιi~ -;ώ·ι · Ζ~ο έ:ισ'ι-;ι ::ίλλf,λ.ων ι;ίχοοομcχώ·ι γrιαμμών άο.όσ•α-
• ". ~ 1-:.:::ον ..-ώ·ι 15 μ. ;c.ς, ~~'J~~ ...,._ .. 

• Αρ·9ρο•ι 6. 

(Όρι~J.οί) 
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' ~ ~ ' .... :, -:-..• - .. .. ' t \ " .. . 

ΕΦΗΜΕΡΪΣ ΤΗΣ -κvsεΡΝΗΣΕΩΣ "'.(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
.... .,..... ... .. ' _, 

... ~ aω~ά-;ια; ιΥ.τ11t-~σί:χς, 't:Z ιργαση}ρια, 'tά: συ~ργιία, . oi χαν
-;ι•ιε~ εpγα:τών, -.:Χ γpαφιία, ~aσ'tTμa'ta -;rωλrμιως χαί Υ.ώ
ροι εν γένει ιrJ~ν'tpώσεως ι:ίν-8ρώ-~rων. 

"Ap-Bprn 7 . 
. ('<}ρισμοl) . . . 

. Χώροι μη ::ε?ιωρ:σμέ•ιοι -:tρό; aιαρ1.η '%~α'μ'ιη~· ~}ώ.,;~ν 
~ιωρο~ν-.:χι ίa:α: aιάaρο«οι χώλ a~a:aρόμων, χλιμαχις, !ια-
' ι r ' , . , ., 
~ρομ:οι :r.λφ.άχω·ι, nαχωρητήρι2, λουτ~ά: -:;ροωρισμs·ια -aι οι-
'1.ι~ι.~ς rιΦ-(Υ~·ς, ;(ώροι" ;r..:ιλινaήπως, ά::Ο191jχ:χι 'tpοψίCων, 
Χ:Χο:'Ι:~•τ\Fι:.ι · ζωίχ.ώ-1 ού:τιώ·ι. ξτ.ρav-τfιρι:χ, .St~ή1tιa, χωρο~ 
~"r!LΦ'Ισεως, :.ιτ,χzνο:τ-.ιΜιa: ~!pμ~e:ως, ~ερισμοϋ, φωτ~σμου 
α:•ι:χtιι.ήρων ·ιwοοι ά::οθτ:~ύσεως iν γiνει 0..αν ιίς 'tοuτους .a' , ' ι. . t ' - ' • ,,, , ι•ι r:νω•Jτaι α:ί σ-;VΙΧΦ!iς !ίa τΤ;•ι · σuντήρησον -;-ων εν αυτfJι; 
t"Ι:Χ::ο·.9η;r.ευμf ·ιων !ργ~ίαι. 

~Αρ~ρ11'1 9. 

. , 
~ιι.α-:α-

ά;tόστ2-

' 
f, ' , ' τ . . ' • • • •• ο'° .... ' ""'"'ο' , Αι ο~Gι ;.~ ω•ι ::ι: 1.:ιp. :ι. , .ι1 .οι :ι~ ι. <::; ~οι -:ou κ-::ριου 

.. ,9=-ά-~ο:.> z1·;rμ2-:-ov:7:.'1:J 1.λ-::. ~!.·ι ~:!-:-:.tt ·ι2 s[·ιcιι ά~!iςο-
- "'t 1 ••

0 
, ' '"' \ t ι ,• ν # ι _ - Ι 

Ζοι i:r.-:oς ;.rι -:!ί χ-;:r:ο·ι <:ϊ.1ί ::-λ~ιο·ι:χς -:-τ;ς μι:.ις ::-/Gσοφ~ις 
f , - , , t tf 1" Τ • t 

ί-:;ί <;φ0,,-ίωv ο:ω·ι, ο::ι;~ ο ?ϊ-Ος ι;υ-;ος ιι•1:ι: :χ::~ρ:.ιι-:-r,tος 

3ιά dι'J ;.ι.f ΤΙ i~ (rΥ:ώ'Ι. 
• Αr·9ρο•ι 12. 

'Ε;:-ιτpz;:-;-;%1 ή ~ι:ι;χ)~ω:τ:ς χώρου συγκ~Ψ;ρώσ;.ως t"I γ~· 
·ι::ι τοϋ χοινGϋ ~;;~ -:Τ,•1 ~τά·3 μr.ν -:οϋ baάφο:;ς :r.:ιί :.ίς ~&·3υ; 
'-:-? .-:ολu μiχ~:; ~~ (6) μi-:-rω·ι -:-:ι~της. 

ΚΕΦΑ..ΛΑΙΟ. ΠΙ. 

-;!J5 -;. μ. , • r , ' , ' 
Δ:' έ-ι.;-;-:-ο·1 ;r.::ι ·)r.~.ι;.·10 ·1 ! "Ι ·:J!ωr!:e;> ·9! :ι-:r,·ι ~~0·1 ·ι:ι 

; eι.,:~ ... -:ι.ι ~:::-=rι!::ι -:ι;~λrι.•.1-:~ ·1 Ο. Ο -:ΙJ ~ -: . ;ι.i-:-:o'J. 
• • 1 ·~Ί • • , ' • r ' • ' 

• Ι -:ι·'Ο:!~!:":ι: ή :::ιψι~:;(•)J:; zω~ωΊ ~: ·.)'.ωΊ !'17~; 
.'-'1.•• 1 ι 

:ι:·9ο~;r,; ·9! :ι-:~J'I. 

• λ:·9.~ο·ι 16. 

1 , 

1 
; 

• 

i 
1 



- ) ' • - ~ -~ , λ - , hf" •τ,ς; -.. ,;ιτ~ι:χ; %α: 'tOCJ οιz.ογομου ... 2 ,ει ... ,. . , ' ' . ') , 
";:;ο:r~ε·1·1:ι•:ιι ~ια χ.εχ.λ~ε·ιο:J c:;;:ι;:ε,ου, 'r'"r 
• ι ι , ι ' , ι ' 
ι-;;:::ε?c:J το:.ι-:οιJ 3t·ι -:;p::;;-~ι Ψ:r. π.~ρ .. aιΊr. 

ΚΕΦΑΛ.ΑΙΟΧ ΙΥ. 

ματοι;. 

Κ2 .. 9' o!o•Ja~::G-;~ ':'!~;;~ ·ι Χ7: ~·J γf·J~-:z: Ο :.ί~;~:;;Lh; τώ·ι . . - ' .. - " , \ , - " 
αι-θουσω'Ι :ι.:ιι ι.~:::ω·ι ~:2:.ι•?::::J.2-:ω•1 :t.:ιι ϊ.ω?ω·ι -:ω•ι οτ;μο-

σiω·ι ·3ε~:ίτω·ι, ::::?1 ί;;·1 6 :::r~ώ·1 Κ::ι·ιο•ιιι;:.ι.ό;, :iο·ι ·1z λ:ι;.ι.
~Τιτ;-:.zt μiρ~μ·1:ι ~::ω; :1 7.,,: .. ~:l~::ι -::ί ΧF"f.~!:.ι~:~·ι-:z :~:% 
-ό·ι ά-,•;•J.~·ι ''·11• ---· ·9 ,-·r.·1;·11 ~:ί-<:> ;1.1.: +. -71.1-·r.- -;::-• :. •• ,.-...ι .... _ :, · ~··'::·ι~ ... ι • ., . ', ·,·:•,, ._,, 

:ι.:ι:ι.λο9ορυ·; -:?·; ::ι::~~:; :::Ί7: -:c:1υ-:r;. ωc-:<: ·ια μη ς:·1οχλω·1-

τ2t οί ~z:.ι":':ιl 1.11 ":'~ 7.:ι;~ω::t1.~ν ~~~ :-ης ':':'?Οσ.2γω"fΤ.; 2;;' 
ε:J...9;:!.z; έϊ":' :z~-:-ώ'ι -:~~ F:: ·J:i::ι:~; -:~5 ό:i~ο;. Tb ~::G~~λϊίον 
Cέ.ον νά !!·12! ::Z?~:::~:2·.·:;.i·1c·J χ:z:-% -:?6;:ον ::;,,9υλ:%;:c·1 : 2 
Χ::ολ~-:ως -:~ ·1 ~-::ο~ολi:ι ά::~ ~:::ι:J.:i-:ω'Ι :Η?ο; 1 ~..-;:z~::ι; :ι.λ::-. 

·λ:·.S:~·ι 25. 

ΚΕΦΔ.\ΑΙΟ); \'. 

Θ!~μr1;:;. 

• λ?·Jr~·ι 26. 

ι. Tz Ji.:r. -::z. 1.~1-r: 1.:!-::·;.:2::': ΧΑ:: .. :!0·1 13' ·' ~ ?:1:ιi·1ω·1-
.. 2'ι ~t2 ί'.ι:·J- ... ,·ι-(.- t'Ι):~..ι.2·ι,; ... Θ;. T.:-.t~":z~-::ι~ ~! ;;;ω.; ~: ϊ.ώ
~?: 5::":; j-:;.i,:z~'J·ι :ι: i:-:::ιt 'J, .. ';. ι.:>; κ.1'ι ~ι ·ι,:y;:!μ":)~?t?U 
' lj '-• r1 f.H~~TI ;ι,;ι:ι; μω·ι 'Jί.ω·ι. :7!,::δάλΑωντ:rι 
μ ··ιοι 1 ι • • • • , 1 i · ι J • ~ ιι 2:~ ::'JFιu.&;ιω·ι -:~:χ(ι}·ι :ι.1~ •zω.ι·ι ,.J ( .. • .• 1 

:i:·ιο:γμ:τω·ι. 

2. ο: ;ιώ~οι c·J":'~~ ai~~ ·13.ι. :ί;:-~~c~ώ ·J-::ι: .2~~ ?μ6pω·1 χώ~ων 
κ2 i ~ι:z~,6ιJ.ω·1 ~:.Ζ -.~'J,ω•ι :z). •::; •:::.ι .: ι•)'Ι J::.ι':'~μ.:r-:-ω; κλι :ομί

' · •1· -ιr·-·•ιι":)'Ι '\~1.iλ:.ι-::-:--,: :ω-λή·ι!; 2ν<~ ... ,~1 .. ,~~'.ι.ΟU 
ψ)'/ 1 • • •• 1 • ' , '' • • • 
" , , • ι • 1 

1 
• · •ι :JW'I ι U ι •ιι "(ιl 

υ"'~---- ,, α-::.ιο·J ~ .. !.JΙ ι.. 1 r ι 
.J..A • ~., Ι • / • ' • \ 

;ώ•J ~λικώ·ι .η •J:i ::~t:':":%":1~:J(:)'J":Z~ ~=: ~~ .. 2<;;τ;; ~!1 1 μ! . .%Y.~'J'r:• 
-:ώ·ι ;'Jp;J.%":''J(ι)'J :~1.-::.ι1.i'J..X':Cι)'" -:) ·J.ω'J "7 ~.:ιF~J.::ω·ι Y.Xt2· 

ι;Χt'Jώ'Ι. 

Cίον ·ι~ ι(·ιαι ::υpίμα-

'1
1 

τ., ι cu:ιι?Τι; ό 

Ί. 

: 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ · ΤΗΣ1 JC't;Bεψ~εp~ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 1315-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. 

2. Τ~ ~~-;: ·"μ.:z zλ: :;Ξ c·1; :ώ ·J ~ι .. F~·J :~; .:ι~ .. :;~~;-~; :ώ·ι - , . , .., ' . ' ., ,.. ' . 
·5~%-:-ω·ι -;:,:Ξ::!: Ζ:J~·.?ι.ω; '11. =ι·:';'":-r, ~=ω_.~, ... ,_, 'J.•:i; 'l.fιl)'J 

1 
- , -' -'• '::ι:•~.r. ."J-t• ~- --, .:;., _,.',... _ ,.,. ' ' -:.ι.:·ιr,;~ω .. :.ι.:r. :r • r, ι J •• ~. J .. ι ,χ . ω ι ... ·'·) ,.~~ .. . ;;ι :ι . .l7ι:}, 7Υ:; 

λ.χc7;; ::-9; :;. i·ι r,ι; ;;-; :~ ~~; 1.20 :;. . :i·;ω :~~ :::.ι::i::~'J. Tl: 
• .!. .''"~ .. ,ι;,ώ·J _,.;_ .. , •ι-% -; .. ·z----·- .. • • TJoιy:.1--:2 'i'J~ .. Λ'J. , .- ... ··:--··,:.· .J ~ ·: .. • ω/ .. 1~ ~ ~; -:~ ι, ; 
•οίχο'Jς ~:' :ιu:ο:.ι.::ι:ω•ι .:Λ:ι-:-r,,=ιω ·ι. :~::-ι::·.ι;:~'Jμ~·1ω·1 :.ι.z::!: :/j ·ι 
i;ω-:-~p,χΥ;ν :72F~ι:.ίν. 



• Α:θσl)•ι 37. 
' ' 

•• 1 --~:0·1 38 . 
.. "\..(' 1 

, ' 
;:-~~;:"!! 'l:X :rχr.-

ϊ4λ~;.ι~κω·;, ού:$ 

• ι\.:θc;·ι 40. . . . 

.1. Τό έλ:izι:r:ο·ι 
;f'Ι7t 0,90 μ. 

2. 'Α;;:ryορtΚ:αι ό aιά ΧΟ~ω·ιίω·ι ?ιηωρ:Jμ?:; 
~~~ρον 44. 
Κλίμcιuς. 

1. Ai θf;~ις :ώ·1 χλιμ:ί-ι.ω•ι cfoν ·ιά ώaι tοι:ιϋ;-cιι, ώa>ε. νά 
, l:: _ ' - ι \ .,.. - Ο ' ' • 
ε"'u;;ηρεtωαι·ι ει>χ~ρως ~aν'ta ;-α αημ;ια 'tOU v~et:J.:r-:cς χ.:ιι να 
, ~ - " ' - ι !.~ ... \ \ \ \ 
ο.ηγωαι :ιcι 'tης ;1.1ν'tc;μω"~F:rς (}\jou ;-ο Ί.οιΊr.,·ι -;;ρος :c'Jς ::-ro· 
·Sχλ&μο-J~. ίμ:χτιοθήχ.cις Ί.αl .. άς έξόaο'Jς. 

2. Αί r.λίμ:r:<.•:; :fο·ι •ιa Ξf·ι:rι ·;:)Δω.; Ί.;χω:ι·η.f·ι1.ι μr::r
ξ~ -;ω•ι Ί.:%1 'lcX ;ι~ί·ι-;;χι Ξ1ς ιaια(;-~rα χλιμαχGσ-:άσι7. 

3. Αί ;:-rGΟ?tζ4ιΞ•/αι οιά -:ή·ι :<.U".ι.λο~ο?ί.rι :οι) Υ.~t'ΙΙ)~ ;:). :μ
Χl; -::pi-::!~ ·ι:Χ ώ1~ 1~N:.zziς μiι.t~ -:ώ·ι i;baω'ι. εύ .. 9~:-:ι::. 7.·J~:ι 
:<.'J:<.λω.-Ξ;:ώ·ι 7:J,r,μ:f-:-ω•1 μΞ-::Χ z;ι?ολ:χ~ώ·ι ~::-οχρ;ω-.αώ; Ξι; 
άμyo-.fp:r; :~; ::-λ;:η:Χς -.r,; r.λίμ:ι-.ι.ος. Εί; -:ή·ι άρχή·ι :iλ~ς 
t:<.άσ:ης :<.λfμnος afoν ·ιά ύ:=aρχ·ο ;:λr.6Τχ.:χλον ::λά-:ι;;:ι.; ·~:-
λ Ι 'λ Ι • • L .Q,. '" ro '' ' • ir α:rιο:.ι του ::ιχι1-.0Ί -:ou 'tωΊ ι.ανγ.ι~ω·ι. μοιον :Ξ~Ί Ί7 'J-

;;-#χ'!) ά·ιά 20 -:ό ;:ολu ~α-θμί8ας. 

· 4. Το α:ι·ιολιΊ.~·ι ::-λ1:~:; -:ώ•ι :ι.λιμά-ι.ω-ι -:?f::Ξι ·ι~ r:·ι:χ: :6-
·;ο•ι. ~><: rι1 80 ·~Ξ:Χ't'cΧς '1~ ::ί•1:χλογ~ 1.2- ::λ::ί:c; :ι. /.f:J.:ι:Ί.?ς. 

5. Τ; ::/.:ί-:ο; -:ι'1·ι Ί.λ:μ.1χω·1 μz:roύ:J.!'ICi'I :1.;::ι~ ·J :ώ ·ι z;ι
rολισ·9Τ,ρω·ι Ζfο·ι .,.;% μή :.r·1αι μιr.ρ6,.;ρc;·ι 't'GS t .9:) ;J. .. ~:;-;; 
-ι.:ι: μΞγ.:ιλ~:rρο·ι -;ώ·ι 2,50 ;J.. Kz-:a π.rρs:<.~λι7ι·1 ~::ι:;: i::! ::χι 
ο::ως -:ό πΗ>ο; -:-ω'Ι r.λψ.ι.ίχων zζωσ•ώ·ι μη ::•;:ιλ:ι;;.S1-
·1ό·1-;ω·1 ::λ;fo·1.r; :ων 125 ~<:2-.ώ·ι εί·;2: όλιγι1:;::ο·ι :r.~ 1 
;.ιf:ρο:J. 

6. Θi2-:~1, :<.ι•ιr,μ:ι:ο·;;::f~cι Ί.λ::. χ:χί -;;ι.~μ1-;1 -=~--:ι,;•ι μή 
ί::-6γ;ι:ι ::~f::::ι ·ι1 Εzο:.ι'ι -.~ύλrι.ι1:a·1 coo 'Ι.λfμ:ι;<,:.ι; . 

ι. Αί :ι.λ~:ΧΊ.;:; ::?i::Ξt •ιά iχωσιν ά-1030•1 ;ύθzΙ:.ι·ι. Έλ:;;~
;.L!'J:Χ~ 1./ [·J.Τ.<.~ς kς1tp::-:!Λώς μ.6'10·1 C~·ιr1:2! ·1% i::-~::2::ώ1'~ 

\ . '-- ' ' , -
:::ος ::;:;·-;:r;:~:τ.-;~Ί ':!U-:~9:;:;ο~ι:ωΊ UλΟ~ωΊ. 

~ Αρ·9ρο·1 45. 
t. Δι::ί ::~·1 ·ι::ο'ίcρ~η::-ψ:.·10•1 -9έ~:ι αί εςοa,,ι ai~·ι ·ιά 2-

~ίσ::ι·ι-;:χι ίr.:rιώ; ά-::' άλλf,λω·ι. Διa ?w6σιο·ι ·9Ε~~μ :;.iz?t 
600 ~f;-;ω·ι Ηο·ι ·ι:ί b:::ί:χωσ: ούο E~~oc . .λιa :Gι :ϊi: Ι ~·ιω 
-ώ·1 600 θ;-,ω·ι ~;~·ι ·1:% ·:ι-:Ι~χωσι !J.r:x ;-;,~.,- ;_: -ί ; •. ι :%-1-:ί 

300 ::~~;(:)~·; Υϊ ;;.l:r:J.:ι .~-~ · :ί;:ι;μ.;i ::.~~:i~ ~::f~;;., ··-:~~~ 600 
~~ώ:ω•ι. 

:') ..\' r- •ι..ι, ,, • ι ... ~ ' • 
:... . .-ι .. ~ '".)~~1: ~:;~~ο:; ~~c ·ι •12 9:::ω:""t Χ!~ροι .. ~~ :~; Ί"; , fj •J ι:. .. . 

';"~:; i~ω-:! .::1,.fι-ζ ~t~2·ι~~ας :%ύ-:ώ·ι, ·12 ::l•ι:χ~ "":rι-:~::; ~λz: .. 9.!?1~ 
ί' .. Ζl '1% Χ1ο~·;ω;~ t-6•Jtj'/ ~p;ς ~2 lξω. Α~-::ι: a!a 'ι ·11 :.: •i :t~ 3t2'
:z-;2γ:1l·1i~ ::ί; :tόϊtον ώJ-:z .,; μή ~χr.:12:~~ω:;:·1 ~ ·~? ! ;.ι. ~rJ 
-·ο:-~ο .. ', ;, ' .... -, ~~, ... , - .... ,., · '; _,..',... - ' - :~;'ο ·, .. ~_.., χη1 .1το, .ωι <-..,~ωι .ου ;ι.,ιιcυ .. ~σ~ .:ι.., ~.., .. -~ 
:.ι&-.ώ·ι. c~~ ·ιd: ~:;:χ:::cιf·1ω~: -:ή·1 κ:ι:ι.λο::ο::2·1 -:ο·~ χ.~:·1~~ ~:ό; 

\ 0 .,. ' ' , _. ι 'Τ _ \ 1 , , J , .., ' •_. 

::χ; :::;~r.ο·;ς. Α.ι -9ηαι c::o·1 •ι:ι ;:-:ιρ:ιμ::•ιωσι :~;χ-θ -;ι.;:ι. ι.r, ,:ιrι 

i'Ιο!:ι.:11 (21' rΥ.ομ.:ί-:ω·ι έλ:ι:r,ρίω·ι έ;;l :ώ·1 ·9'Jρ~?~λ/.ω•ι 1 

Χα-:-% -:Τ,•; μtτ:% -:T;•J λ ~.ξ ~·J -:-Τ.ς 7;7ρ;zσ-:ά~:ω; έξ j:Q•J :ώ•; ·9 !:Χ
:ώ•ι. 

ι, • '"' , e· (' ' ι ' .,. .. :ι~ ~;ω-:zρ::ι.:ι: υρ:η ε.:ι<.tο; ς.κ.~:·ιω·ι ~~-=~·ιz: -:;1?:χ:J.!Ί~~ν 
' - ' ') r ' ' , ' ' " , , ' :ι:χ:-ι.Θς rι':JιΥ.::χι :χι :r..ι.Ξι':Jn:ιι ::ι; ::~ω:~ρι:ι. :ι:; ~:::~Ί; . :ι:χ-

~F6μο;ς :ι.λί;.ι.r.ι.:χ;, ::pο·S.2λ~J.ο:.ις χλ:: .. ~fG-1 ·11 ;:·ι:ι:ι ~;χλ~
??σ::ι.~ο~ ~:;·-:Ο ~ιω μi?ος. !·10: ~~·12-;2ι -:b λ~t·Jό·1 •J3: ~~z ·),j ·)'Ji:
-::xι ::pός :ά ~ω:sι'Ιά αr.μ<:ία. 

Αί όλια-θαWα:ι<J:χι θ~ραι ( σ:.ιρτal) ai 0t::ρι~-:?;~6μ::'Ι:χ: 
, &~ - • ' 

::-::ριατρ!~ομ.::•1cιι στιr.ιροc.wεις αοrαγορευοντ:χι. 

3 •Ε" -~ · λ ' ~· ' ' ' ~ ω1· . :;ννcΗ ιχ χ ψ.cr~οα-;ασιου Qε•ι εϊtι:~::::~•αι Ί:ι εχ · 
::/.άτc;ς [λ:ισ:rο•1 τοίJ τ'Ϊj~ χ.λίμ~ος. 

' 

" 



. :- .. 
,::~~~1-.; .~;:_-· . , ; -~,l<rr 

• .... J" 

. . , 

i-r.<.:ι-: ~-::ί;z:; Κ:·ι'Ιίμ:ι-:ο;ράφων 

χ..zί Θc:άη1ων. 

• Αο-θοον 49 . . . 
1 r~νι:ιι.:ί . . 

~ . Ό ) • " . 'λλ :ίν~-::;:<-·- • -ι 'Ιί'-ΖΧ-:οαοu ι:c:ύu.σ:τοt"' "'ωτισu.~ς ~;;ι6α c:-:::ιι . .... . r.-ω . 1 1 1 ":ι τ 1 , ων Χ~~ 
1.~ ι • :; z:ς ~λ.z- -. 1.t"' -•ρι-ω' σ=-,.. -ώ·ι ;ι.ι•ι-r.ιu.ατογραφ 
--""'τ~ω ~ ~~ ,,,_ ~\.,, ..... ., .. 1 

C) ' 'J. 

· ~. Ό 'λ.. . , - , . ά"'ου ·9a :ιίt'Ο-·λ- η -«.τ?ι:ι.οι; ψω-.ισμος το:.ι μεν ;ωφ.ατογρ -; 
_ ·~ r,τ:;ι, ~ 1 • , , ) •. , 0:; χυριου φω-
~ισμοίj __ ..... ο •εσσ::ιρ:ι χ.υριω.; μ~ρη :ι th '-" • _ · 

ι;ι : - •Ου κιvr;μ::ιτογρι:ίφου β) iκ. -.ου φωτcσμου ίt"σ:vι;ι.G~, γ) 
i'.:ι: o~u ψrtJ•ισμcϋ κινcύνΌυ x~l a) έ:ιι. τοiί ~ωτc~μοu 3cαφημισ~ως 
, -Or.-3r.-•· - 'λ , ·, , ' ν (Γρα:~ειl.τ}Υ, 
-::ι~~-3 • ~ 1 •.:ι.ων . α λα μη κοc·ιοχρηστων χωρω_ , · a, 
' Ί;:ι.ωv '/.λ-) ' \ 'ο\ , ' ' 'A!J -θ•ατρου vJ 
:ι;:-, __ , - • ''· , c ο~ ηλz-ι.τραος φω1rισμος .. , ~ , . • 

·•Ι, η-;:;ι. • ' ' ' • ' • v ι • ' -λ!ον aι X.al αϊr:) 
:ϊω-ι- ' · CX"to '" αι;α ω,.. Ιl:'Ιω μ~οοn, ι;;ι .. "' • • •'.Ι,n·ι , , ., 

. " c-ι.ψr,ς. 

'Αρθρο·ι 50. 

Έ;ι.:°lλ::;ις •Τις iγ;ι.:ι-.:ι:;-;;ί;~ως. 

Διd: -:ή·ι l;ι.:;λz;: ·1 -:Τjς ήλz;ι.-:?αΤίς l;ι.:ι:.z:;t;l:;zως iσχ·j... 
~ , ..... ~ ..... :,.. __ ,,..; __ , _,. ,, :. ' 

Ο'J'Ι, οι ο-;: :.·1 r11-:-~"' .:ι. ,,, . ., .ο .. :ι:-01 1 ο. λ:tΊο·ι::;μοι ;;ε?( 

iϊt.τ:.λi;~ως ~;ω:~.=~1.ώ'J ήλ~Χ"':p~zώ·ι i.γΧ=r::ι::~:-!ω·J. 

· ~ 
1 

/ 

, 

ιί 

) 
) 



.ι •. •~ 

' z:.ττα -:ό ~υν111tόν χώροι ιίς ,·-~~λ~~ . 
::.; . ; 1,,,_J 

·· . ... Αρ~ρον 52 . . 
:", .. .... ~.· 

: t,ι.rιομη -rώv -:ρα-,ψ.<;)v εiς -rού; λ~ϊt"tήραc;. 

-~ ..• ....,. 
. ~ , . . 

(TIYXOJ ΠfΙΩtΟΝ) 

,.(rf • ,. 
Άρ~οv 56. 

Προσ-r:.ι~ί:.ι 

w Α?·9ρο•ι 57. 
Τcί:ης ~ύμ:.ι-.ο; 

Κ.ΕΦΑ ... \..-\ΙQ;; VIII. 

Σ:.~·ι:;:i-;:~:ι .;. --=-:rs;-r.-·- ξ:ς -ο~- ο•:ι'οόμο~ι; ~t~O~ 
'l.:z! ~:.τ·S;J.ί::χ; ;~~-~-9~~~~ η ~ης' -::λ:zτ;ί;ς -.ων ·ύϊ'Cαt~~ίωv 
:<.:.τ~ -:?~ ~-.~:ώc:.i :::λ!:ι:::χw·ι λαμ-.-.f.~ω·ι tί,.. μι-ι..ρhι ϋψοc; ι ) • 11 , / 

r. η •~·~ i-:·φ·ι; λ:;;..ι.:::-;+,;:ω•ι ~::l -;cίί- 3ιr.1:ου -ι..t:<.αλ:φ,ινωv' 
~~ ' ίΤΧ._,;;Ζ; ~ι:ί'λ!>:ι. 

2. Οί ~·1 :~.,- -::;, ___ ~:.ζ . :, _ν_ :. _:;. - · z-,::;ις -:ώ·ι ίr.::r:ι~p 
ι . - - '>~..,,~ι 1 ~ 'Ι .ι 1 ~ ,.ι ••• ,. 

ω·ι ;ι:ι: -; ι7>·• :: :ι;;: ~7';"'ι;-l i: ω·ι -=~ ):ι·}'/ ~.,1.:z:;;:τ.;.ι.ένοι λ~τt, 
~ ·; τ~:..::;;ι.~3 .,,:·1::-.:.;.ι, ~iο:.·ι ·ι~ ~ο:;.ι~ώ ·ι-::: χ?ωμ:z-:ιζώμ.ι:t: 



.. 
r.;; ... Ξ .. -. ... 4,. ' • ... ι. 
·\.f\;··,._ • •ι .- ' 

... ' . . .. #., 
• •• :ι"-... • 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ·ΤΗΣ κvΒΈ-Ρ.ΝΗΣΕΩΙ. (rέvxor Π~ΩΤΟΝ) 
" . , .. . 
( 

1319 

;Jj_~ .. :ι!.J; i~o:;; ~~)'J 

ϊ.(·ι:~·ιι;·. z~~:-; ΚΕΦΑΛ:\ΙΟ)\ ΙΧ'. 

ι .. \; :J:r.z2·ι:~ ::~~~~·".;;; ~io·J ·ι:l i·:;ι.:ι .. )~7~2·)~~~ i·,-;~ζ 
:~~7. '. :! ,:ι:ι·; ·J1λ'1:.;.ι;Ί ;:λr, 1:0~'1-:c; ::1; ϊ.1:ω:i~ω ~~Υ.-:.Χξ:.t;. 

Ξ. '{) J7.λ:ι·:.:~ ~.·'j~r;λ~; ,:z~·) ·ι2 1.:.ι-:1jt.~ ·J2·~·r1 ::ι'. iξ 6ί.~-
... ι , , , - , _, , ... • ι .( ι 

Ί.ι.τ;?':.'4 1.1~ Χ7:: :·r.; 1:,:ι~~ω; 1.J":'Q:J :7.7:G :c,~~~";:l)~ι:X•J """::J?~:l~-

z:·ι ::zzc.:,ι- _,;.) :ίz•--(;'Ι :}) ;z1-r1-ώ•ι ·~ ~-~ :ί.ί Ϊ ~ ~ί-r·ι 
.,: ',. : 4 ~- •"""" .. ,··· • ... -· • - •• 1 ~ ,·~ .,, 1 • •·~ ·: •, ι . • ,ι 
G,J.ω-:ι λi' .. ;:'.~ω; ;:2~1:"J.~~~·J ·Jι .. ~'1-~ν :ι.:ι~ !,:; !7~'J χ·μ~~=::ι:1.::·ιr;•; :.~:; 
":'~ ;:~: ί'. 1.l :2 .:lf9~1 :ή; ;:-;:1.2'~ιi;. 

v. ·Η -::iγη :,,·~ ·~:zλi;1~:J ::ρο~ολη~ ~fr:,·J •J-1 ι[ .. ι:ι: ϊ.:ι.~ 
.:ι~-; ·~ ~;:~ ~·ι:ίλ~·;~ ·ι ω.α~·ι ;:·J:ί:1:ιzc·'· 
.. ι Ό ~::iλη.'iς :::G6()λr:; :~·1 i:: .. :;i::~::ιι ·1~ lϊ,r, ::ι.r,ν :ω·ι 
'J7:~~v iί.i·;ι.ι:..; χ:-ι.! :ών 6;:ώ•J ;:~~;ολΤ.~. 1.~1.:.ι~7'J 7.λλΥ.'J "J'J":

~'.-::·ιω·;~:r·J :1.~ -:Y:·J ::; .. Sι:.:>~:ι·ι r, -:Ξι:; !ξ~~ι;,'Jς -:ώ·ι .. ~~:ι-:ώ·ι. 

~. ϊ) ·):ίλ:r~J.ο:; :-:~c.~Gi.·f;; ~~·r •J:i ~ΧΤι ;:::ι 1.:f9~·1 '!.:Χ~ :ι::ο ... 
• • 4 ... .. ... ' • .. t' - ' ' ., 

Ί.1.1~;-;~Ί.Υ(ι' l:~~-:(,'/ .. ~.:;~:V'J 1:J";O:J. O~~":Q'Jj2'1 ~~~ς ":1) 'J:":):-

.)~ ~·ι z 1~ Ί 1-7 _,.,~~-rν -~~-r.·ι '~\,..-~ -~ ;., ·9'::ιλΧJω :::~;ω-r ' • ·..., • • .,ι,.,ι ~-.t ·-:"<J••V • ~..ι •.,. • .ι "" , ' ι • 

::!Χ-:ι·ι 'ιi ;ί ::; ~S:~r;·~-2 1 -.χz;ω ... ά-;. '""G~ γ,-, ... ~σ'J -c~ .. ~::X'J.~-:c--
• • }~ .,,_ ... ,·- -:: .r. •• _.- ~ •• • ..J: ·;·r· . ι .... ·, · ~· 
~! .. :.. z;_G~~~ -:~·J -~:..,1 z.:ω•J ·12 :1.·r, -:~1:~~1.ω1~ Ί. 1:1-:. .. ·~~·J ~~·J:ι 

;·ι. ;:·;:-ι.1'.:.ι; -:ο:.ι ·9-::ιΑ:ι:J.G:.ι. 

Ώ; C:::ι'.·9.;:G'Ι ·ιGϊί-:-:ιι ·; Ξ"Ι'.ϊ.ώς Υ; ~~~; . .l~·ι:ι.-:χ'. ~μω:; ·1.1 
·J.Ξc..,~r,·)·f. ώ-; ~:-:1'.·~~·ι Υ.1ί 1-:cz η :ι~ί..~ r, :i·1c(λ:~ς yω-;ηω
·:~~ ~~· ~1G·) 1~; :2~-::r ·ι:χ~ -:-~; :J.i.z;~ -:Yj; ό~c~ i~C::~~; :ι~ 
:ώ·ι. ~~·J Ί.2:2ί...Υ.1 Ύ':ι'J'1~'J J~ i~'j=O~ :ώ·ι .. )~·~:ώ'J. 

6. Ή 1.:;.·ι.λ.~tΟ?~7 :ι:,·) z;.~~!:-':t;~ 1 .. :ιt Ξ.·J ..... Ξ·)Ξ.~ ""::;)~ 7::?C:;ω-
::~Ί.G~ ~j~ -~:.ιλ~:1.::> ~i~-ι ·,Χ !~·,,:ι~ ~·Jz::t-itς. ΈΤι ή Ί.:J"Ι.λoyot~z 
";lj~ z~t?~::~~ :::χ:!:1::0: ~·~:t :1~ λ ; .... ~ .. :) :~; lγ1.~:-1ι;;: l;zω; ;:~?!1-
;ι:ι:i~{ι.)') :1~z1:1ι7}·J. :~:! .,).~ ::r~~Xi::!:x~ z.1~ i:i~2 ~~c~c~. 

7. Α: ::1~:i·;?· 4 ϊ.1ί 3 :~~ ;-;:ι?~·ι:ο; :i~t. ~Ε'Ι ί~χ:ο:ι•ι ;:~~·1.r~
:1.i·ιc~ ::~?; ·j~:1~ .. 9~~ω·J 1.~·,r.:1.2-:-:-:F:.ί~ω''· ';"~:ί·,τω-ζ .. ~μως .. 92 
.. ιι: , ( ..... \ \ • ~ - ...... .... - i') - • 

1.1:..ιι;~Jrr~:z: ::F:j~,c~:ι: ~~:ι -;'i'J ..z~γJΑη ~~tJ~~, ... τω·ι "~lx.,-;ω'f· J..'1 

-·~·--ώ1=• -Jc"'J.;i.- --.,; .rι • ..,j ~"0" _l,;, -0"1 λ"'λύ-τ"οV 1Χ'~<'ι- ' ···r""• -· •·, •· · ') .. .,, _,._ , .... r ...,. . .... "' ... ...r" - ·~ 

1μ·ι :ω')-·>:rλ2:J.ω•1 -::~ο~Gλr,ς ,ω·ι ύ:::.ι:·:Ξ«ρίω·1 ·ι.ιΥ·r.u.~'\ο"(/~:"'} · 
.... 1 • • ' ~ \ - ' - f ' ., "~ _';. λ ' 

~ω'Ι '~'l:X't:Xt '11 ;.i;::t(Χ°l: ~.7'. η;ς Ο(Ο~Τ); ·~ς :z~ρηcμ1-.c; tp-1.'~'?-· 
' · ' ' ' • r.' • ' - n ) ' · ··•· • '· 'Ι':Ι. 2::r;:ιγ'!i -;ο·ι -ι.::ι:::z :1 ·.;;~ρCiς ~:ι';"';ς :ω·ι ·.> Ί. .r,.r ω·ι ::-ι.r.μ:zτt-

~b:J.!"JQ'~ .. 9 ~?μ.Ο'ι ~i~-:ι. 



1. Ί) ·J.ii.υ'.: 
" 'ι ' . 
.• ""J.·;·-1:~·1. 

• !\~·9cο·ι 58. . ' ' 

"-\~·~:<ϊ'I ()9 . . . ' 

_, .\·,_.:.....,,_-;:fj'J 1·1 ';7:.t
'iγ:r. . ,~ .. ,. 

71. 

Κλίμ::ι~ς. 

1. 'Ε.Χν μί:.ι έξ~ος ~αλ#οu 7:(Ο~cλΤ,ς Xr'!J :-~ός μίrι '/.λ:
μ::ιχ::ι, ή χλίμ::ιξ :χUtτι ~iο•ι •ιa ίχ'Q •οuλ:ίχισtο·ι 7:λcί:ος 6:5 i7. . 

. x::rt ·ιa έφο2:cίζr,>:.ιι aι~ χ::ιρολι:;·9Τ,ρος. Ή Ί.λf;:ς -;Υ;ς ·~λί:J.:χ
-ι.ος Gio·ι ·ιa ϊί·ι:ιι το~λr.ι.ι1•0·1 i' 1. 

Έ·ι ΠΞ:?tπ-;ώ:;::ι ϊ.?τ.σψ.Cίπ?ιή1::ι.>ς ~λαο:::~ο~ς ·ι.ί.ίμv.σ; τ, 
χλί:ης λογίζc.>αt x::r:z -:~·ι άξο·ι:.ι -: 1:J-:τ,.;. 

2. Ή -;;,ώ:r. G:ι·~uίς χ::ι-.%2ο:ι :w·ι -ι.λι·J.~:ι.ω•ι ( πλ:.ι-:~:;'Ι.:χ
λCϊν) 2iov .;% έχ'!: μΤ;~.ος •ούλάι.:σ-:0·1 1 :J. .. 

3. Κλ~J.:ΧΥ.Ξ:ς τ~Ο\Ι ;<.ι·ι·r.τώ'Ι ci•ι έ-;;-ι-:ρfπ::>.%1 ·ι:ι z~r,:;::J.σ
πο:ωv.:ιι ώς μσv:ι:ι-ι.1i Χλίμ::ιΥ.::ς τω·ι -9:.ιλ~J.ω'Ι πpc;~ολ Τ,;. 

/ 

Φιι\τ::;μ6ς. Ήλ::Χ-:?ϊι.η 

.J l. Εί; :~·ι ·Ηλ~J.r,-ι " . - . . \ ' , 
:-:~~~c;ι.r;ς ~-::ι-:~::::~::ι~ Ί:ι. :r.:2~zω1~ 

μό·ιο·ι i1.ϊt·ι1ι :ι! ήλzγ;:~!;ι.:ι: i·;·ι. :χ~2~-::ί:;~ι;, α~ cί::2;-;ι:ι~μ~·ι2~ 
~ι:ι :~·ι tω-;~~J.~'' Λ1~ 2!.:;•.::J.~·J :~~ -~zi.2:J.~ ·; . :~2 -:~·J :J.·r,z1 .. 
·ι1j·ι 7::~ολΤ,;, :ι.:ι~~1; 1.2; :~; ~ιz..,,_6:-:-:Yj~ Gt~ .-:Υ.·ι :~·ι :!-;~·J 
:·J.~J.::r:oς •ο~ '/.:J?ίως <fω-::::μG~ :Τ,; ::ιί·9ο~:;·r,ς. 

--/ 2. '&ι·ι έ-ι. -:ο~ -~:.ιί.~ψι'J ::~?~ολΥjς, έ:ι.:ο; ~ο~ ώς α·ιω :μΤ;
μ1:0; τG ·J Ί.'Jρίως '?ω-:!:r:J.ι;::ί -: ·ϊ;; :ιί·~ι:ιύσ-ιjς άπ:.ι:ι-;ή:::ιι ·ι~ ·;ί-
1ιη:2t ό Ζ!~?ιt;μός λ1~ ":G~ ~::ολοi::~·.) yω-:~1μο~ -:-'r,:; αί·5 G~';'"'~ζ 
Τ. -:G~ yι.Y.!~.LO~ ?ίλλω·ι !J.Ξ.?ώ·ι -;r,~ ·ι.-::?ίG:J η 9ω-:::r:J.ο::ί -: ·ι:r,
Ψη;. -:ό-:;. ~;:~-:~f::~::ι~ :l.~',tj'J z~·t;1! :1.cι;-:rJf~;~; μ'tj/.'7'HY.c7)'/ :'J-

\~ ... ~-z~υ2~ -c~ o=~J..2_,.. .. ;:;ij·ι ·ι :ι -~.9.~·ι-:ιι ;.,-~ .... -:6 -~ 1-
λi1.J.~u .J .: •••• :~ ... 1;_,...,· ''1~~.')./ v .. ,~,~., ... ~J ; -c;- ~~1-,"' :•:_,..,.:~:j4:J•/:·, .. ,_,,~ .. 

,,..ι. _ '· ._...,.' ... , .. v ,· "":"" .,. Γ .... , .• ":'•'•.;.., ι. .. - :""''""• '"~ 

μf;<:> ϊ.c.:J.~fω .. ι ~::% 1.: Ψr.-:~;ω·J ~ :11·~·1r;:ώ·1 i; 2~~1::ί~!ω; 
~-=:!-:~f:-:;::1~ i?: Gσο"ι -:1~:2 :.zr:ι'J·ι ϊ.:ι-:!1 ~z:ι'J·j .. ::x 1.:ι~ -:ι;-;:~ .. 
~ - . ' . ' .. ' 
"J!7~:J'J-::x~ ~::~ :ι1.2:n:ω•J -::χ1zω•ι . 

. 3. Έ·,:~; ::.~ .. ,:ιi.:ί~,_ ~'J :::'j:ι;ί .. Τ,; 7::-:χ .. ;ι:;~~;.::ι~ ~·.~·ι.1::ι.
::::χ:;:.; f.μ:Χ~ο; μ;:1:~"J::Τ;; r,/.;·1.:~~1.:J~ ;;'-~'ι.:ι-:Cϊ; rι-;F~ω:ώ·ι 
'::Υ.71ω?Ξ:J:ώ•J Ί./..;:., i:ι.:~; :ώ·J z~·~:~1:#7:~,'j~:J.i·1ω•J ;._i ::ι; 
1:J'J'ΧZ~7; :η; ;ω·ι"f.; ·ι.11 :fj·~; ·ι.ώ:ω•J2; . 'Γ1~77 ~iJ•J ι-1 !"'{

zt .. ~[7:.1'J::ι~ l~; ~~~2~:~:ι:.·J zώ?ι;'ι. 
ν 4. Έ";Ί.2:27'7Χj~; !.·ι:~.; :~: ·>:ιi..:ί:.ιc:: 7::~~οί.~~ :::χ·ι.ι:.:::ώ·;, 
~1?2λΞ.~ώ·ι 2'ι-:::;:11~ων ·ι.ί.":: .. ~itj•ι ·17. ί::ι:ι~~~·;·ς:1'. - ~\ ·J ή 
iγ1 .. 2~:ί!-:-:Χ1~; 2~:ώ•ι =~·ι ~· ·ι.z:;ι~ ν:ί :ί;:~9! 'J χ.α ·f.. -:~:: ::ι~-::ι 
;~·ιι--~-1· ·ι:ι' ;.Ι'/:Χ·r.:~-1Ί-:ι· ;.,-~- ., . -:, .• ;-: ·)λ·-ι.~) :!α:χ.J.. • .ι .... -.· ...,..,",J ••• - ·"~ ~ ... .. J -""': • 

.:-:~'J ;ι.2l :ιlj ·>:~~-:1 .. σ:::1.ι:~ ί .: :χ·ι ~~ι.·;~~~ 1.1~ "Ι.λz~·,~·ι:ο:.; "/.7-

λώς. rf01j•J :i;~?:ί 73 1.Τ::7. :ώ ·ι 3ι"ι:~:-:17=:ω·ι ·Ji i.1:J.~:i-
'ιr;:7.~ ::~6Ψ:~~:ι. (ο)7'7~ :7·:-:1 'J-1 
:J.k ό::i;). 

:) Έ2·ι -~- :--1-:ι• i·ι~Ψ/Τ ;.Ι'/ 1--::ι--i-·ω - rf.tΊ.:: ~'/.W'I • •• .Λ:* •.) • • • , • 1 • ι • • .., ' 4
.. ':Ι 1 ' • 

ΊΗι.,.-.:.-ω·ι ;.,-~,,,.. -ο~:; .r.. :x·ι .;,J.,. ., _ .. ,.,., ·,.;. . -:.--: ,.·-~, ~=-~·J ·ι:ι. 
•• 11• 11:' • ·J:i • ..,. ..... , ""' ",-~-..J "'ι-:• • 4 •• .,.ι .. ,, . _ 

7:FΙJ-:~;ι.ώ·ι::ι~ :ιJ..Ξ.!1:'J~ :~7:~ ·; . ..l~:Z :~ ~·11λλ.:ι=~~:ι~·,ο·ι ~z·;~:ι 
~i~·ι ι:>;1·j:ύ)ζ ·11 ::-?rι:!~ώΨ::Ζ! ϊ.~ν--r.-:'fι~:;; ~.:1z·;ϊ.:;1.i.ω~1.iν~J 
~?ομiως. 

6 ~ . u .... <~.,ω ... - ... ~ - -~ 2,,...'' Ar•1 !ι9 ::7:. 2 -:~j ::1:&·1-:Gζ ,.. · -J,.! ,, "": ··:;;~, •.J ~~t·Ό , · . . _ -- . 
l\:1·10'/'~:.ι.ο~ "Ο'Ι r: ηλ•1.-·•zr: :•η:χ-~--1-·- ·ι:ι. :·ι.:.λr. .1. 

... '. J. , ...... , ' ., -- -· i"', ... 1 - 1 • : -Α-.1 • <.J • .., - .. - •• ,.,. -~. 
f ~!:ι::-9r::r! ) c·;-:ω; ω:::. ;.·ι -=~;~;::ω~z~ :::J?ϊ.1!:t:; .:.~"') ,J~ 
-~~Ιηο·ι --o:Gir· -~ ~1m"' -·~ -ω-·1•J.ο~ -G·j ·1:·1)-:;o'J :~ 
• ~ . • ~"r' .. • 1 ':t. · . " ••• 1. '"": • .J : • • • • • • • .- ) 

'J7:~'.0'1 Χl.2-;;-':Ξ.71~ 2-;:-: (ι)~~:;:J.!'ιG 'Ι :J.Ξ.?~..; 1 ;ω:~;:J.";.- 7:-:1.'Ηϊ .. Ο'J 
ή ϊ.:ιl ~λ61.λr. :~; ·Ϊί1 i" 1 Χ:ι-::.ί::;::ι::; ·11: ~:χ::χ~f ·ι ~ ~·ι ί..~:-;(ι'Jt--.. ' . . , 
"";f~ :1.λ~ !~ ~·J'i1-:~·; .,;. :J..1; ~~iν,,:;~:z~ Xι<.&:J..Yi 1.1~ ~·; ;:z~~::--:ω1.Ξ~ 
::ι .·r;?(j:;; 1.1-:-27:':ο?·f.ς :c·j ·J1λ~μy·J ::rc~~/..~;. 

Π,..~ .. -,.~_,. >;o·i 1-ί ~·'-"''"11~ .. , ...... :.ιμ:χ~ ·ι~ 'J.Y. ~~i:χω·ι:-:Χ~ 
~ 

1 
':';~., .J .J .;-

1 
"-•··_'t· • • .. 1ι':'λ • ~ .. _' 1 ..; .... ι ~ , , 

r, !:)r ~ Τ.c.ω·ι-::ι: ::λr,σ:ι:·ι :;;:ι ·5:ιΑ:.ιμο'J ::FG~cι.r.;. l\.:.ι-::.r; 
~~·;2 χ~ .. rο'ι ~1χ~ι:ι:J'J :2 :ι·ιιv:~?ω. ~:7 :~'; i .. :·1.2-:.%1::x~~·; 

- ', 
::~J.O:J Χ~Ί~~·~ο:ι. 

7. 'Η 5λr, ~-~;t:ι:.Ζ::::ι1:; -;ο~ ~2λ~J.~'J ;;?ο~ολ-ϊ;ς , . 
~5·11:2~ ';:% 2~rι.G;;-::::1~ z~Ύ.όλω-; 2-::ί, ~.f:ι·ι .. ~i1~·; ~ύp~~ομ~-.. 
•ι·ςι i~ω:~;~1.ώ.;. 

8. Ό ;ω-:~=:J.~; :"~ -~:ιί.~1 J,(ι'j -:-r~~~ι .. ·r;ς ~i:ι·ι ·ιiι. !!·11! ~λ~-
1.-: ,:•:ιλ; :~~~ i .. :x·J.:::+.~ι·r"J. ':ι : ~::ι:ι~ο~ ·)~ Ξ-=~~,.~·:ω·ι-;1~ μ.:: . . ' 
~ 'JJ.:tΊ.:~1.:,·1 ·~:ι.ι .. :•J':J'J ~·.ί.·.ι:\.·ιΊ :ι. 

.. 

.', 



•.ψ9-ρο·ι 75. 

;;λ r,:rίo-1 τ1?.; σ:.ι
i ·ι-:~ς -;ο~ ·9-:ιΗ-

_ ... ,.-
··:'.J~ 

ς;ω-;::;Ί.Ο'J . . . 

-~ ... ~ ... ~ Ι . • 

Ρόλοι ::~λλομ.έ'Ιων τ:ι1ν~ών., 

"Αρ-3.pον 80. 

Ι\.ό)j,:ι τών ται·1ιώ·1: 

Είς -~·ι ~άλ::ιμο·ι ::~c.~ολΥ;ς η -:ο cι::ιμiριc;μ:ι ~·ι:ι-;:.ιλ::~ω-
~;., ..:.-ι- '- ... - ' '' ·- ·..... · . 'λ · ",.... ,, .. · ":ι 
ν- _ <- ... ρε .. •.~· Ισ;' υ, .. :ιr ϊ."!} :;υ'/,Ο ω:; α;•ι :ι9.....:.~ ::;.:;; Ί.Ο/.1. 7. -;?. '.-

νιω•ι τ:~ρ:1σο-:<.ρz α;;,, 30 ·rρ :ψ~;lρ::ι. 

~AptJ~o·ι 81. 

~.\ρ·9-:0·1 82 . 
. ί :υ:::ΙJ"~+.'Ι.η. 

":ι. ~τ. i~Ί.·r, . . . 
:.c:ι.:ι:ι:;:r,'J )• 

1. Ίο τ.;c:;ω;:::ι.~ ·ι :~ ;:ίc;zr,/ G~J.• '10·1 'J ~ - ·Γ·ι '-:.ι-·r· ; -·r- ··ι \ ... • ι ... , ·• • ι - 4': '" ι:'- • ι.J • 

-:ώ·ι μτ;χ.:ιΨr,μ~-;ω·ι Ί.1: -:Ύ-,: ~τι..:ι-;1,--:1.;;.ω; -:G·: i. : ·ι·r,υ:ΙJ··~~-
... , \ ι • ... • \ - .. • ι' 

9<J 'J ~~ο·ι '1'1. Ί.~Ί--:r;-:1: -:r;·ι υτ.ο -:ω·ι JΊ.~:'.Ί.ω'ι J. ) :ω ·ι ·ι.·:ι.:~u-
ρϊ~ομ!:ιτ.~ι ά3~~rι, -:r,·J c~;:l') ό~~fλ~~ ,,z i~~::~·ι.:; ·j-r. z~; -;ο~.; 
.1?μο~fο:.ις ύ ... :ιλλfιλο:.ις. · . 

2 Ή ;_,.,,;,,r.,,•- :,_,χ·•ο~-1· 7:-ω- :,.ι:ι·-·; __ ,;. -~ ι .~.J·-
• _, ... , ..... ·rι:.ι·~""'"",;--"'••...,•• .,λ 'i''"'ι..1~1-·':"Ι '.Ι 

ρ.:t·ι -:ο~ ·~:ιλ~μου ::~ο~ολ1;ς ~\·ι::ι-ι..(l -:~ίί i·ι -:ι7) -9. :ϊi.:JJ.(·) i:·':χ
~ομi·ιου ::~ο:ω ... \'Ι.ο~: 'J.~-:z :ώ·ι ά::'.·~•J.ι7)·ι -:ώ·ι · :ί·1::1:;,ί·~ι·) ·1' ~~-

• ι 1 1 \ I • 

:ο5 2~;.:ών. 

l. Ό z~~??,j-;.fi; ~iι;·ι ·ι~ :J.Y.1 ~ .. ;ϊ.1-::ιι .. Ξ.'.-;:·~ :·rι·' ::;ι.t:ι 

~J..τ;zΧ111μχ 7:'teι~ci..Yι; ·~i::'ι :lj:J. 

2. ' λ;::χ·;σ~~~•::ι: ;ί;:r,ί;)-;ω; +1 .i·ι :ι: ~i.:;: ; ~ ~;;'.:'/.~·/r, 
·ι~ώ·ι ~·J-;Gς -:v~ η:ϊι .. :i:J.'j:> ~~ι:~Ιjί .. ή; : ώ; :1.1~ ή 1.·ι:l-:~i.~~~ ; 
ν 1.ώ·ι η ~7.~1.!'J1j :ο~-:~ ·) ~:; -=~·} ϊ:~i~~ι:,:;.~ ·ι ":'~j f):aλi:..t.'.ι'J 

: :χ:-

·Cvλή;. 
3. 'Εά:·ι •~pί;Ί.ω·ι-;:χ: • ·ι λ•::ο:.ι?·{ί~ -:ι ·j -;~χ~6·. ω; ;:~~"-;:·ι; -

-·-~· u.~χ .. ·ι:ι· h7- .. 1·- Ί."ν"'" ,:,,,.,.1 ~ • .:. -r·ι l. ~:~·ι.c.;:v•ι ;::'J---~.ι.- ι 11 .,.Ν 0 } ..ι..~.. -~ .':" 1 Ι""''i"'._.ιο1J .ι.- • 1 •• ' 

~nλf.1ν -b-: };ο·ι ;.1 :%--'1: ·;.-rz2·1.r, ·ι 2 ;~~-τ.~ : -Υ:-.z: ·~-:~ ~~~1.> 
"'""'~- - τ ... .J•ι• '· 1 ---: "ι ':'-·ι · _ 

":'i-,ο:ι z!~ot-::r;~. !1.~~ς i.Τι ή "1 .. 2-::rj"Ι ... !~η -:c7:J·ι :J.YΊ:ι.z.·1 <-:)'J !~ ;-:ι~ 
-ο::χ!,_..,: ιι~'--... -~ ~ ;~.;-..,. ... ;_.,.._,_ ..., .J-ι:)·ι ~ι: ;.,}: ·;..6ν r;ι zz~:~ ... 
• • "' " 1f) ~"" .... 11 '"'"-: "'1:' .... . . ι.ι . ':11 .ι. • .. . _, .. - • . \ 

σ-:v~ ~J~ !!'11•. ~:Ν Ι"=~·ι 'i:Z "i~""r. iJ~'J r.~:~'.1"':~~. 
4.. 'Ο z~ιρι1-:1;~ ~fο·ι ~·ι ~•?ιτ--:ώ-:;ι :Χ-:,χή;ι..>::ος i·,τc; ,c;j 

θ::ιλΖ;J.ο:.ι ;;-;ο~ο/.Υ,; r. ~;..:ί;r;ς -;ής μ t.:':ινης -πdi~~ . ν.z .~ί7~ 
' ' - - !Δ~;ι..., ,_, . - • ι ~· . ., • ~ττι ~ωτ:~-:ως -;:.ι :fU>-::x -:ης '1-:!i'J ~τ:·· ,.,..~ .. ., _η ,γ -ι.~'δι'Q :ι.-

, , _. , ~ ,. ,-:ι, : · .. ~ ι ... ~tt 16. .-,,·; ~ ...ι~ -.. 5\.__ 
τα σ~~ηcα :;:.ι;-:::ι:ω-: :.ι ;;1'~::»θ~α ... τ.ώ" ·?1Ι'ι»·; ;;:Js,ι-2!· ~~t.~~~~J;): 
.,, t ~ Ι 1!"""'1'- • - "" .,L .) J ,- .;. , --.ιi~ ~ · 

Λ~·r-ι.ο'J. .r . \ • • ~ : ?~\ ..,~, 
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.. 
... · ... • ~ ·· -• rr'j/'rΊ. 

l\.1.'J~ ·ι~:ϊ:JΔ~ : ~:Χ .:r. ι ··-:'.J ., . ' 

~ \~·~ =~·ι 88. - . ' 

ΊΖ~;"~-

Ζt~ι~[ .. 

Xp .. Jgl)J :.ι-::r

~:.; 1:11.ή-;;~ω~ 

ΠΡΩΤΟΝ ) 

Jl ·ς:·~ 1~:~"7.J.':j, 

~ι.,::;:ιι;·J Ξi.ι:·ι ·12 z .:η;~:).");;~J~·Γ,::ι~ .... r, :. :..,..:: :·ι.:.·· 

1ί\ί.~~ι :1i7~:; ::F~; :::z; 1";ω .. ,#·Γ,·ι ~ω:::,.:.~ .. 2:::.r·::-

ΚΕΦλλ..\ΙΟ:\ Χι 

Γ:: ·ι::·.:ι. 

-·----... 

1 

~: 

"' 

t ' 
\ 
l 

'~ ... 
·" 
' ' 

j 
1 
1 

.. 



i32~ 
... -

• Α:·~ rο·ι ι ο.ι 

Π:;;;21y:χλ.:.~~ ~ .. :χί.~;~· . .; Ί.~:. z;ώ:η::χ .. 

~Ι ~ .. ~1ί..~:z~:ι~ i::ι~2·,:.~2~ ~~:.ί1:;.2:ι:..; ;1:ςι 1.zώ•J. :J:Γ, ~-~ω":.::ι
:;!~J.i··G~ 1.J·ι .. ί.~1.·~~ ~~~ζι;,•ι:~;. ~>-; Ί.1~ :J.Z.";2i..~-:~:1 ~~'ς i::~~=
'JΞ~)·) 1.:Λ :J..Y., i~(ι)·;;1~~~:J.i:ι:ι ::z.::ι::.::-;~-;:J.:ι::ι Ξ.~ ~~::ί:;:J.1:-:.;. 
::?i~:.~ 'Jl ~-.J.~:ι:::f~ω·ι-:1~ z;; ::·J::χ1:ι:χλΥ1 :~:ίi.. ·;:1!'J. ι:::; 7:!~:
:::ω1~·J z:ιί..:ιFώ;~ω-; -:~:; ::1~:·:ι~6:·ς:ι:.:; -:Τ,; · i~J.~:ι:::~~~ω:. 
:J :.:2 ::~~σ:σ·ι z-;ό·ιο·> -;~·,~~ ϊ:,:f.::~~ ή !:;.~~-;::~1'.ς ')~ 1.·11·1t~·=
'::Z'. s·;υί::ω-;. ΊΙ .i::J.:?.ί:ι Π:ι?G:r~.:.;:'.Ί.τ, 1?z·r, Ί.:Χ::Χ?:ί~:·. 
-r·ι~z~ --.-~~-~)ω-·ι },~·ι·'.-,ω·ι ~ .. ·ι~ο .. ·ι,··•·ι;·ι·• :Ί.~σ-~-, _.;.,, 
'":. ..ι. .. ..ι., '""",t.ι..Jy..ι.: """-:-"""'_"'"", , ..ι..ι, • .ι .;, ...... 1,;, .... 11 ~ ,,,. ιιJ .. - •-1 

λτ,μ'.Ί.r,·ι :ι;;·r,:z-;>.:ι·ι -:eι:ι Ι ... :::ι:G:ι;. 
'Η , , "" 'r r· • , ·~ , ... , .. 

.. 1t':J1~1.Ί; :~~::ι~~ ~~Ί1~ ϊ .. 1.:-'J :.;ι·;-:11 •) 'Jl\'."/.':ι'i :,;:;Ί/j/\(1)ζ 2 'JJ.. -

:;~Ί.";';Ί. 

Π ~~1.:.~;Li'Jri'J ;:-:::~ i:J..~~;:~~;~(·)ς :ώ•J ~·Jλto)I/ 1j 
• • #> Ι ,, , 

.JJ\~Ί.'.J') ~μι: 1:-::~;~ω; :.;.·ι ~r:.::z~ Ί1. :1.~ 1.ι·J',Τι : ·r1·J 

·· .-\;:-~~ι;.·ι J U~1. 

11;~~1~;.;:\Ί.r, :J::r,:;.,\J. :',j 

ll :ί·ι:;.; ο: ·~ ::Ϊλλr,λ-,: ·~;~::::;;, Ί.~·π,μ-;-,·;~!ι.~~, ·ι.ί.-::. ::"'~-
7:.i.\ Ί::eιz~~ω:»Ί-~~; ·,:Χ i.Ί.-:::ι\~;. ·) ω·ι::χ·. :ι-::~ -:i,; ΙΙ:ι;:ι;1;;;:::
ϊ~·~; ·1~::·r,~!.1f1;. zr;tr,~;ι:~·~"rι; ::.~ .. :::ι :J.~:~: ·rι:ι:; ~:,i~l~ 'j~ 'ι"'; :ι . - . . - , . . - . 
::::~~ ~Yj; ~Ί.:ν~: ... Υj:'j; ;~1 Ί:'-:t;zr·~.? ~:; :Υι'J -::1~r;z·~Ί :Ίj-ς -;:,:w~-r;; 

:::ι~~;~;.;-;>.·ι:r,~ .~Gϊ(Ji.>.:x:; ;.::>. :ι-)·1 ;.·;y.J.:::ι;:::ι;;.ω·ι ::.:ο;::ι;:;·; 

i::-~ 7:'JF~; ώς ϊ.'1~ ~::-~ :r;·j :ι\~-:~;:')~χο'J x--:.~~ ~ 7,J. 'j~ 'J.~:ώ·ι Ζ~~ 
-:::.;~;::ω-:':J ~ϊ.:;Τ,ξ!.~; ::·J,:1.:ϊΞ:Χ; Τ; :::ι.ν~1.ι;,~ :~Χ :ι: Ί.~:.1.ι~1·1 =;i.
';!ως ι ~·r1 :i; ) !:::ι·,;ιi...:ι:J.~:ι·ιr..:J.f·ιω·ι Ι1.~·ι:ο::.. !~; -::6-::rι ·J ι7)~:~ 
Ξ.~:; 7:!.~:::-:(ι)~~·ι .::J.~:ιν~1;,»; ::;.rr:ι.:x:~'/.')j 1 .. ~·,':~·J~J ·11 : ·j'ι:ι::ι; 
::: -".Jjί :ίz,J-':J'Ι ·J~ ~-ϊ,.., .. ,:·' ·r. ;-~ .1 .; .. z ... 2"1:.:ι- :~-;~:: ":C:.1'J 
• .. - ." ' - \ • . • ι- •"" • • "'t .ι ... .. . f .,"" ' - " ~ .. 
,7::ι1.1.η1.c.1·1. 

" λ7 ·~:σ·ι 1111). 

1. Τ1 ~·ι :ι:> ~:-:-:<:> \ι)! Ί1:~·ι~:ι.z~;,_J:'-·ι;· μ•:.ι -;:·;,:Χ1~1-
i.:~z; ::.::";·9.;. :~ ·jψ:;ι~ i·J:~; ±~~ ::;zc..;·ι J· .. .:~:r·)·ι. ·1. 1 1,~ ... :;.;.Jt·)·, 

::·.J.:.'47::;::·ι.ι7)·ι~ -:.ωλ-:.ι~, ·.- . 
.:! .. \: :::χ:77~;::Ί.1~ ~ωι.::2>. 

;-r,_ι. ::>.::ι : 

( . 
·.;.z::ι ::ι:;. 

1. Ί.::.1 
- . . -:·r. -;:ι,:χ-:::~~. - -

1. _:-fί_:ι _~z~:~ :i;ς; '/.:.·::?:Ί:ί;; 
:1 .. ::.ι;: 2·J;r,:; . 

: ' -
· · ~ 

\. 

. :-\.·1;: :J.fΧ !~; :?~; ';:°λ~:J~~'/.~ ·J -; :~:Ί.~J~ 1.1~ ~:.: ~)i;:·ι 17:~
ϊ_':ιJ":7.'Ι ~ ":(j~λ:ίι.~-:;:~·J :J.Ξ::J. Ζ7:'~ -:-χ; i~6.:ι:ιΤ; ·ι.~·ι~:-ι-;·;, 

:2. Τι :4'> ~~ώ~:-r,. 

Ί)~J.οfω; (1; ~·ι -:!, ~ι~1:Ξ.~ =:· Ξ;r:ι•J ~·~:f';.; ::iF~i...:ι:J.:7.·ιΞ: 
:~ 1: 3 -;r,·j :πιbί.-.,:ι :ώ·ι -j;..:ι:ώ·ι. · r:~·ι ~~J.C:Jζ ~ 1.;:·S.:.rλς :.•.· 

• •ι :z: :J.»Ί.:6:ψ;:; _:ώ·ι 300 -ίj ~· -:::.?ί-:::<·>•:; :::ι,:::ιί.::ί;:;:::ι'., 
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