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1. Εισαγωγή

Ο  Ευάγγελος  Παπανούτσος  (1900  -  1982)  ήταν  ένας  από

τους σημαντικότερους Έλληνες παιδαγωγούς, φιλοσόφους και δοκιμιογράφους

του 20
ου αιώνα. Σπούδασε στα πανεπιστήμια των Αθηνών, του Βερολίνου, της

Τυβίγγης και του Παρισιού και στη συνέχεια ως εκπαιδευτικός πέρασε από

όλες  τις  βαθμίδες  έως  ότου  μετά  την  απελευθέρωση  της  χώρας  από  τη

δικτατορία  (1967-1974)  διορίστηκε  γενικός  γραμματέας  στο  Υπουργείο

Παιδείας. 

Έμεινε  στην  ιστορία  για  τη  συμβολή  του  στην ανακαίνιση της  Ελληνικής

Παιδείας,  καθώς  οι  κυριότερες  μεταρρυθμίσεις,  μεταξύ  των  οποίων  η

καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στην Εκπαίδευση και ο διαχωρισμός της

Μέσης Εκπαίδευσης στις βαθμίδες Γυμνασίου και Λυκείου, οφείλονται σε δικές

του ιδέες. 

Το  1980  του  απονεμήθηκε  ο  ανώτατος  τίτλος  πνευματικού  ανθρώπου  της

χώρας μας,  και εκλέχθηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.  Το συγγραφικό του

έργο  περιλαμβάνει  δεκάδες  βιβλία,  όχι  μόνο  στην  ελληνική  αλλά  και  στη

γερμανική, την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. 

Τα σοφά λόγια του Παπανούτσου θεωρούνται διαχρονικά και διδακτικά καθώς

στα  δοκίμια  και  τα  έργα  του  αντανακλώνται  εύστοχοι  και  επίκαιροι

προβληματισμοί,  σκέψεις  και  ιδέες  που  κάλλιστα  θα  μπορούσαν  να

συγχρονιστούν και να ταυτιστούν με την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Η θεματολογία των έργων του αφορούσε κατά κύριο λόγο στο ποιόν της ζωής στην
Ελλάδα,  ένα  ζήτημα  που  τον  απασχολούσε  και  τον  προβλημάτιζε  βαθύτατα.
Ανησυχούσε για τις νέες γενιές γιατί χάνουν το νόημα της ζωής και στερούν από τον
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εαυτό τους την καλλιέργεια του πνεύματος.  Συγκεκριμένα αναφέρει: «Έχετε δίκιο
να  πιστεύετε  πως  πραγματικά  το  ποιόν  της  ζωής  είναι  ένα  πρόβλημα  που  με
απασχολεί πάρα πολύ.  Φοβάμαι,  ότι οι Νεοέλληνες δεν έχουν καταλάβει αυτό  το
ποιόν καθόλου.  Στην αρχή ήταν ο αγώνας και η αγωνία να αποκτήσουν χρήματα,
επαγγελματική  αυτοτέλεια,  οικονομική  ανεξαρτησία,  να  γίνουν  αυτοδύναμοι
οικονομικά.  Έπειτα,  σιγά-σιγά βλέπουν,  νομίζω,  ότι αυτό δεν είναι ζωή,  ότι αυτό
είναι  μία  διαρκής  αγωνία,  μια  κούραση,  ένας  οίστρος  που  τελειώνει  πάντοτε
άσχημα. Οι παλιότερες γενιές το είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα. Είχαν πει δηλαδή:
“Θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε,  πώς να ομορφύνουμε τη ζωή μας,  πώς να την
κάνουμε καλύτερη απ’ ό,τι είναι τις ώρες της σχόλης, της πνευματικής ανάτασης να
τις κάνουμε πλουσιότερες,  περιεκτικότερες,  δηλαδή να ασχοληθούμε πιο σοβαρά
με την τέχνη”. Ποιόν της ζωής σημαίνει χαρά της τέχνης πρώτα - πρώτα. Χαρά από
τα πολιτιστικά ιδεώδη και ινδάλματα, χαρά από τις επιδόσεις του πνεύματος». 
Στον πρόλογο του βιβλίου του «H κρίση του πολιτισμού μας» (εκδόσεις Φιλιππότη
1978), αναφέρει: «Ζούμε σε μια ώρα της ιστορίας ευνοημένη κατά τούτο: ότι μέσα
στα δεινά προβλήματα, όπου παραδέρνει σήμερα η ανθρωπότητα σε όλα σχεδόν τα
γεωγραφικά πλάτη της οικουμένης, όποιος έχει μάτια για να ιδεί και θάρρος για να
τα σηκώσει,  εκείνα που βλέπει,  θα καταλάβει πολλά πράγματα.  Και οι κρίσεις του
μπορεί να ξεπεράσουν τα σύνορα του τόπου και του χρόνου της προσωπικής του
ζωής  και  να  πάρουν  γενικότερη  σημασία.  Σ'  αυτά  τα  καίρια  προβλήματα,  που
αρχίζουν από τα ρήγματα του πολιτισμού μας και φτάνουν έως τις περιπλοκές του
ανθρώπινου πεπρωμένου,  και πότε προκαλούν την απόγνωση,  πότε πάλι αφήνουν
κάποιαν αισιοδοξία για το αύριο, ο συγγραφέας επιχειρεί μερικές διερευνήσεις. Με
την ελπίδα ότι δεν θα είναι περιττές, αφού η φιλοδοξία του δεν πάει παραπέρα από
την προσπάθεια να δώσει στον αναγνώστη ερεθίσματα για να σχηματίσει ο ίδιος
προσωπική αντίληψη και εκτίμηση των πραγμάτων»

2. Το Αρχαίο θέατρο και το δράμα 

Το  θέατρο  δημιουργήθηκε  για  πρώτη  φορά  στην  Αρχαία  Αθήνα,  σαν  μια

εξέλιξη  του διθυράμβου.  Το  δράμα  είναι  δημιούργημα  του  ελληνικού

πνεύματος.  Γεννήθηκε  και  αναπτύχθηκε  στην  Αττική  από  τις  γιορτές  που

γίνονταν προς τιμήν του θεού Διονύσου, οι οποίες πρόσφεραν σ'  αυτό πολλά

δραματικά  στοιχεία  (τα  δρώμενα).  Ξεκίνησε  από  το  αρχικό  άσμα,  το

διθύραμβο,  που  τραγουδούσαν  κατά  τη  λατρεία  του  θεού  Διονύσου και  το

συνόδευαν με αυλό και ορχηστρικές ή μιμητικές κινήσεις.  Το διθύραμβο,  που

αρχικά  δεν  είχε  ρυθμό,  τον  κατέστησε  τεχνικό  ο  ποιητής  Αρίωνας  ο

Μηθυμναίος.  Μετά  την  τελειοποίησή  του  από  τον  Λάσο  τον  Ερμιονέα,  ο

τύραννος των Αθηνών Πεισίστρατος τον εισήγαγε στις μεγαλόπρεπες εορτές
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που ο  ίδιος  καθιέρωσε,  στα Μεγάλα Διονύσια.  Τα είδη  του δράματος  ήταν

η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα. 

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο δεν γινόταν ωστόσο αντιληπτό ως «τέχνη» όπως

την εννοεί η σύγχρονη ορολογία.  Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ουάιλς -έναν από

τους  σημαντικούς  θεωρητικούς  του  θεάτρου  που  ασχολείται  ενεργά  με  τη

μελέτη,  τα  μοτίβα  και  τη  φυσιογνωμία  του  αρχαίου  ελληνικού  θεάτρου-  οι

μοναδικές ιδιότητες της ελληνικής δραματικής γραφής συνδέονται άρρηκτα με

τη μοναδικότητα του ελληνικού πολιτικού εγχειρήματος,  το οποίο απαιτούσε

από το κοινό να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του δημόσιου βίου

και να μη μένει απλός θεατής.  Το αρχαιοελληνικό θέατρο ήταν αδιαχώριστο

από  τον  δημοκρατικό  τρόπο  ζωής  και  επομένως  ήταν  κατ’  ανάγκην

«πολιτικό»:  αντικείμενό  του  ήταν  η  ευημερία  της  πόλης-κράτους  και  η

επιτέλεσή του ήταν μέρος της διαδικασίας που μετέτρεπε ένα σύνολο ανδρών

σε  πόλη.  Το  θέατρο  είναι  μια  σχέση  μεταξύ  ηθοποιών  και  θεατών σε  μια

συγκεκριμένη χρονική στιγμή,  ο συγγραφέας στέκεται στην έννοια του χώρου

και  εξετάζει  τις  υλικές  παραμέτρους  αυτής  της σχέσης –  τότε,  στα κλασικά

χρόνια, αλλά και τώρα, στις διάφορες σκηνές του σύγχρονου θεάτρου. Καίρια

θέση στη μελέτη του Ντέιβιντ Ουάιλς κατέχει το κεφάλαιο για τον τελεστή, αφού

η παρουσία του είναι αυτό που διαχωρίζει το θέατρο και το χορό από άλλα

καλλιτεχνικά μέσα, δίνοντας έμφαση στο σώμα, το προσωπείο, την κίνηση και

το τραγούδι.  Όσο για τον «συγγραφέα»,  η ματιά του Ουάιλς καθορίζεται από

την άποψη ότι το γραπτό κείμενο δεν κατέχει την πρωτοκαθεδρία στο θέατρο .

Σταθμοί στην προσπάθεια κατανόησης του αρχαίου δράματος είναι η πρώτη

παρουσίαση στα νεότερα χρόνια (Βιτσέντσα 1585), η πρώτη παρουσίασή του

σε αρχαίο θέατρο από την Εύα Πάλμερ-Σικελιανού (Δελφοί  1927) και οι τρεις

εκδοχές της Ηλέκτρας του Αντουάν Βιτέζ (Παρίσι 1966, 1971, 1986). 

3. Το πρόβλημα της ερμηνείας του

Στις  25-9-1977,  στο πρώτο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοφώνου  (Ε.Ι.Ρ.),  και στην
εκπομπή του Πέτρου Μακρή «Θέματα Επιστήμης και Τέχνης»,  ο Ε.  Παπανούτσος
εξέθεσε τις  θέσεις του στο πρόβλημα της ερμηνείας του αρχαίου δράματος.   Το
θέμα της ερμηνείας,  υποστηρίζει  στην ανωτέρω συνέντευξή του,  έχει  γενικότερη
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σημασία, από τότε που το ζεύγος Σικελιανού (1927, αρχαίο θέατρο Δελφών) έβαλε
μέσα στην ερμηνεία του δράματος κοστούμια, όρχηση και μουσική από τη ζωντανή
παράδοση του λαού μας,  με αποτέλεσμα να μιλά άμεσα στην ψυχή των Ελλήνων
αλλά και των ξένων θεατών.

Πρόβλημα,  κυρίως,  ήταν η απόδοση του αρχαίου κειμένου του δράματος.  Και σ’
αυτό ο Γρυπάρης, ο Σταύρου, ο Βάρναλης, ο  Μελαχρινός και ο Πρεβελάκης έδωσαν
θαυμάσιες μεταφράσεις ενώ στο σκηνογραφικό και μουσικό μέρος η συμβολή των
Πολίτη,  Ροντήρη,  Καραντινού,  Κουν,  Μινωτή,  Μιχαηλίδη,  Σολομού,  Βολανάκη,

Ευαγγελάτου, κ.α. έδωσαν πολύ αξιόπιστες λύσεις.

Στην  ερώτηση  «πως  αξιολογεί  τη  συρροή  πλήθους  θεατών  στους  χώρους  των
αρχαίων θεάτρων για να παρακολουθήσουν τις  παραστάσεις,  ο Ε.  Παπανούτσος
αναφέρει ότι το πνευματικό  (και καλλιτεχνικό)  επίπεδο του λαού μας έχει ανέβει
σημαντικά αλλά και η αρχαία παράδοση που έχει τις ρίζες στην ψυχή μας επιβιώνει
έστω και υποσυνείδητα μέσα μας. Και θέτει εύλογα το ερώτημα: Είμαστε στο σωστό
δρόμο;  Και απαντά:  Κατά την άποψή μου μπορούμε να διακρίνουμε στο αρχαίο
δράμα δυο φάσεις στην πενηντάχρονη ιστορία της σκηνικής του ερμηνείας. Η πρώτη
φάση η θεοκρατική φτάνει μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.  Αυτή η αντίληψη
υποστηρίζει  ότι  το  αρχαίο  δράμα  γεννήθηκε  από  τη  λατρεία,  άρα  περιέχει
θρησκευτικά  στοιχεία.  Με  τη  σκέψη  αυτή  οι  παλιοί  σκηνοθέτες  έδιναν  στην
ερμηνεία  έναν  τόνο  σοβαρότητας  και  επιβλητικότητας.  Οι  ηθοποιοί  ύψωναν  τη
φωνή  δίνοντας  όγκο  στη  χειρονομία  και  στο  λόγο.  Έτσι,  όταν  δεν  κρατιόταν  το
μέτρο,  έφταναν στην υπερβολή.  Σήμερα,  περάσαμε στη φάση του νατουραλισμού  .  
Το ιεροτελεστικό στοιχείο απουσιάζει και η προσπάθεια των νέων σκηνοθετών είναι
να  δείξουν  ότι  τα  προβλήματα  του  σημερινού  ανθρώπου  και  της  σημερινής
κοινωνίας υπάρχουν μέσα στο αρχαίο ελληνικό δράμα και πρόθεσή τους είναι να τα
φέρουν  στην  επιφάνεια.  Φοβάμαι  -αναφέρει-  ότι  κλείνουν  έναν  κίνδυνο,  γιατί
σκοπός δεν είναι να κατεβάσουμε τα έργα αυτά στα δικά μας μέτρα, αλλά εμείς να
υψωθούμε στο επίπεδό του,  να επικοινωνήσουμε με το βαθύτερο νόημά τους και
από αυτή τη «μέθεξη» να μεταμορφωθούμε ψυχικά.

Στην ερώτηση του Πέτρου Μακρή αν οι τολμηρές πρωτοβουλίες των σκηνοθετών
μας οδηγούν σε κάτι άλλο και όχι στο αρχαίο δράμα, ο Ε. Παπανούτσος, τονίζει ότι
αυτός ο νατουραλισμός μαζί  με την «εκζήτηση της πρωτοτυπίας» οδηγεί  σε  μια
ερμηνεία fantaisiste. Το να δίνουμε τόνο λαϊκού πανηγυριού στην αρχαία κωμωδία,

είναι  ορθό,  ενώ  στην  αρχαία  τραγωδία  τέτοια  φαινόμενα  εμένα  όχι  μόνο  με
ενοχλούν αλλά και με ανησυχούν. 

Τέλος,  αν η επικοινωνία με τους αρχαίους δραματουργούς στο σχολείο διαμέσου
δόκιμων  μεταφράσεων  θα  βοηθήσει  τη  σωστή  θεατρική  ερμηνεία  τους ,  ο
Παπανούτσος τονίζει: «Ανέκαθεν υποστηρίζω και το φωνάζω σε όλους τους τόνους
ότι πρέπει να πλησιάσουμε του αρχαίους συγγραφείς με δόκιμες μεταφράσεις για
να οικειωθούμε το πνεύμα τους,  το τόσο πλούσιο και υψηλό.  Όταν τούτο το μέγα
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και ανεκτίμητο αγαθό γίνει κτήμα του Ελληνικού λαού τότε θα υπάρξει και για τις
παραστάσεις του αρχαίου δράματος ένα θετικό κοινό πιο ώριμο και προπάντων πιο
απαιτητικό. Αυτό θα ωφελήσει και τους μεταφραστές και τους σκηνοθέτες και τους
σκηνογράφους και τους ηθοποιούς. Γιατί τότε θα είμαστε όλοι πιο αυστηροί και πιο
υπεύθυνοι στις γνώμες και στις πράξεις μας». 

4. Ο ρόλος του δραματουργού, του σκηνοθέτη και του ηθοποιού

Ποιος δικαιούται να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στη σκηνική ερμηνεία
ενός  θεατρικού  έργου;  Ο  δραματουργός  ή  ο  σκηνοθέτης;  Ο  Ε.  Παπανούτσος
τάσσεται  αναφανδόν  υπέρ  του  δραματουργού,  γιατί  αυτός  ξέρει  καλύτερα  από
κάθε άλλον τι είχε μέσα στο νου του και τι ήθελε να πει. Ο σκηνοθέτης θα πρέπει να
εισχωρήσει στη σκέψη και να διαγνώσει τις προθέσεις του.  Η απορία όμως είναι
πώς μπορεί να ξέρει ο σκηνοθέτης τι είχε μέσα στο νου του ο δραματουργός και σε
τι  απέβλεπε  όταν  έπλαθε  τους  χαρακτήρες  του  έργου.  Αν  δραματουργός  και
σκηνοθέτης  είναι  το  ίδιο  πρόσωπο  (στο  σύγχρονο  θέατρο)  τότε  δεν  υπάρχει
πρόβλημα. Τι γίνεται όμως στο αρχαίο δράμα που δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα;

Για να συγκινήσει το σύγχρονο άνθρωπο το Αρχαίο δράμα θα πρέπει να το φέρουμε
κοντά  του  με  όλα  τα  μέσα  που  μπορεί  η  φαντασία  του  σκηνοθέτη  να
χρησιμοποιήσει  (σκηνικά,  ενδυμασία,  μουσική,  όρχηση,  απαγγελία κ.λπ.)  που θα
ανταποκρίνονται  στις απαιτήσεις της σύγχρονης ευαισθησίας.  Πρέπει,  δηλαδή,  ο
αρχαίος μύθος , οι χαρακτήρες, τα δεινά ή οι φαιδρότητες του Αρχαίου θεάτρου να
παρασταθούν με τον τρόπο που εμείς σήμερα αισθανόμαστε και καταλαβαίνουμε,

να προσαρμοστούν τα σκηνικά στη δική μας αντίληψη και αισθήματα. 

Αυτό το δημιουργικό έργο καλείται να φέρει εις πέρας ο σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης
είναι  ο  δεύτερος «ποιητής» των δραματικών συνθέσεων,  γιατί  αυτός  θα γίνει  ο
αγωγός,  η γέφυρα που θα φέρει τον κλασικό συγγραφέα κοντά μας,  μηδενίζοντας
την απόσταση του χρόνου. Συνεπώς, αντί να τον επικρίνουμε για τις πρωτοβουλίες
που παίρνει,  πρέπει να τον ευγνωμονούμε γιατί με αυτές τις ελευθερίες βγάζει τα
αρχαία  αριστουργήματα από τη  νέκρα του μουσείου και  τα  κάνει  σύγχρονα και
ζωντανά.

Πρέπει  όμως εδώ να ακουστεί  και  ο  αντίλογος  του Παπανούτσου,  γιατί  μερικές
φορές  οι  υπερβολές  οδηγούν  σε  επικίνδυνες  ατραπούς.  Το  Αττικό  δράμα  δεν
αντανακλά τα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα του ευρωπαίου της εποχής
του. Φυσικά και τότε και τώρα οι άνθρωποι αγωνιούσαν και στοχάζονταν, πονούσαν
και  οραματίζονταν.  Αλλά η  χρονική απόσταση είναι  τεράστια  και  δεν  πρέπει  να
αγνοείται, γιατί άλλη η νοοτροπία, η αισθηματολογία, οι ανησυχίες και τα αδιέξοδα
τα σημερινά και άλλα των ανθρώπων του  5ου π.Χ.  αιώνα.  Και αυτό θα πρέπει να
λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του ο σκηνοθέτης.
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Επομένως,  οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος σκηνοθέτης του Αρχαίου
Δράματος,  είναι  πολλές  κα  μεγάλες.  Το  πρόβλημα  του  «χορού»  δεν  είναι  μόνο
μορφολογική ιδιορρυθμία αλλά ουσιαστικό μέλος στον οργανισμό του έργου και
αυτό μπορεί να φέρει σε αμηχανία ή σε απόγνωση τον ερευνητή αφού απέναντί του
έχει  ένα  Κοινό  με  εντελώς  άλλη  θεατρική  αγωγή.  Συνεπώς,  κανείς  δεν  θα  τον
κατηγορήσει (το σκηνοθέτη) που προσπαθεί να λύσει τέτοια δύσκολα προβλήματα,

υπό τον όρο όμως ότι με τις πρωτοβουλίες του δεν θα ξεπεράσει κάποιο όριο , γιατί
τότε το έργο θα χάσει το καλλιτεχνικό νόημα του.

Τέλος,  όσον αφορά το ρόλο του ηθοποιού,  και συγκεκριμένα «το παράδοξο του
ηθοποιού»  όπως  ο  Ε.  Παπανούτσος  το  εξετάζει  στο  βιβλίο  του  «Η  κρίση  του
πολιτισμού μας»,  ασχολείται με το «αίνιγμα» της προσωπικότητας του ηθοποιού,

όπως το ονομάζει ο Diderot στο δοκίμιό του “ το παράδοξο του ηθοποιού” («le para-

doxe sur le comedien»).  Και το ερώτημα:  Πώς γίνεται ένας ηθοποιός να ερμηνεύει
σκηνικά  τόσο  διαφορετικούς  χαρακτήρες.  Είναι  δυνατό  ένας  άνθρωπος  να
μεταμορφώνεται τόσο εύκολα και τόσο πειστικά, να «βγαίνει» από ένα χαρακτήρα
και να «μπαίνει» σε έναν άλλο με την ευκολία που γδύνεται κανείς το φόρεμά του
και ντύνεται ένα ξένο; Και πού πάει η προσωπικότητά του μέσα σ’ αυτό το καθόλου
ακίνδυνο παιχνίδι  των αλλεπάλληλων μετενσαρκώσεων;  Δεν αναστατώνεται,  δεν
αποδιοργανώνεται,  δεν  χάνει  τη  γνησιότητα,  την  υγεία,  την  ισορροπία  της;  Στα
παραπάνω ερωτήματα ο Γάλλος ηθοποιός  Pierre Fresnay απάντησε ως εξής:  «…
Ένας ηθοποιός  πρέπει να είναι εκείνος που δεν είναι.  Θα σας έλεγα μάλιστα ότι
όσο  περισσότερο  το  πρόσωπο  που παριστάνω διαφέρει  από  το  δικό  μου,  τόσο
καλύτερα παίζω το ρόλο μου.  Όσο τα δάκρυα είναι  ψεύτικα,  όσο το  γέλιο  είναι
φτιαχτό, τόσο καλύτερα κλαίμε, τόσο γελούμε καλύτερα». 

Με την παραπάνω θέση ο Ε. Παπανούτσος δεν συμφωνεί και αντιτείνει πως «…από
την  κενότητα  της  προσωπικής  του  υπόστασης  κανένας  ηθοποιός  δεν  μπορεί  να
αποδώσει έναν ανθρώπινο τύπο όπως τον έχει συλλάβει ο θεατρικός συγγραφέας.

Απεναντίας,  μόνο η προσωπική του πληθωρικότητα,  ο πλούτος της ψυχής του θα
τον κάνει ικανό να δώσει επάνω στη σκηνή υπόσταση ζωντανή και πειστική στους
θεατρικούς χαρακτήρες..... Από αυτό τον κρυμμένο θησαυρό αντλεί το υλικό για το
πλάσιμο  των  ρόλων  ο  ηθοποιός.  Αν  χθες   ήταν  «Οιδίπους»,  σήμερα  «Ιούλιος
Καίσαρ», αν το πρωί στην τηλεόραση «Μήδεια» και το βράδυ στο θέατρο «Εκάβη»,

τούτο το κατορθώνει όχι επειδή μέσα του δεν υπάρχει κανείς και γι’ αυτό χωρούν
όλοι,  αλλά  αντίθετα  επειδή  κλείνει  μέσα  στην  ψυχή  του,  πολλές  ιδιότητες  και
διαθέσεις, εμπειρίες και πάθη, ολόκληρη γκάμα ψυχικών κραδασμών υλικό άφθονο
και πολύτιμο που το χρησιμοποιεί για να εμφανίσει πολλούς χαρακτήρες.. πολλούς
ναι, αλλά όχι τον οποιονδήποτε. Πρέπει να υπάρχει εκλεκτική συγγένεια ανάμεσα
στον ηθοποιό και το ρόλο του για να τον αποδώσει σωστά..Απόδειξη και τούτο:

ότι στην υπόκρισή του ο ηθοποιός όχι «πρέπει να είναι εκείνος που δεν είναι» ,

αλλά ίσα-ίσα «πρέπει να είναι εκείνος που είναι». 
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Προοδεύσαμε αλλά δεν ευτυχήσαμε…

Ολοκληρώνοντας  τη  σύντομη  εισήγησή  μας  καταθέτουμε  την  άποψη  του  Ε.

Παπανούτσου για τα τεκταινόμενα της εποχής του που καθόλου δεν διαφέρουν από
τη  σύγχρονη  πραγματικότητα,  με  την  ελπίδα  ο  φιλοσοφικός  του  στοχασμός  να
φωτίσει  τη  μελέτη  των  προβλημάτων και  της  δικής  μας  εποχής.  Γράφει  μεταξύ
άλλων:

 «……αν  κάποιος  μας  ρωτήσει,  πλησίασε  η  ανθρωπότητα,  στον  αιώνα  μας,  την
πραγματική δημοκρατία ή απομακρύνθηκε από αυτήν;  Φοβάμαι ότι δεν θα είναι
κολακευτική η απάντησή μας.. Σήμερα τεράστια τμήματα της οικουμένης,  σε όλες
τις  Ηπείρους,  έχουν  πολίτευμα ολοκληρωτικό.  Οι  δημοκρατούμενες περιοχές  στο
χάρτη της γης,  έχουν απελπιστικά συρρικνωθεί και η ευστάθειά τους δοκιμάζεται.
Πώς μπορούμε λοιπόν να  μιλήσουμε σοβαρά για πρόοδο της δημοκρατίας; Μπορεί
βέβαια να ατυχήσαμε πολιτικά,  γίναμε όμως πολύ σοφότεροι από τους προγόνους
μας,  στην  πολιτική  «γνώση». Μάθαμε  π.χ.  ότι  οι  ισχυροί  της  γης  νοθεύουν  και
καπηλεύονται τη δημοκρατία… Με το γράμμα του νόμου εξισώνουν τους πολίτες….

Στην πράξη όμως τους ξεχωρίζουν κατά,  την οικονομική τους κατάσταση,  το χρώμα
της  επιδερμίδας  τους  ή  την  κομματική τους  τοποθέτηση  και  ανάλογα  τους
συμπεριφέρονται. 
Μάθαμε ακόμη ότι οι μάζες εξακολουθούν να καταδημαγωγούνται… Ξεσηκώνονται
για  να  αποχτήσουν  τις  ελευθερίες  που τους  υπόσχονται  κάποιοι  δημεγέρτες  και
τελικά, ενώ νικούν..χάνουν και τις λίγες που είχαν.. Μάθαμε τέλος ότι λαοί μεγάλοι
και  περήφανοι,  μέσα  στην  αλαζονεία  τους,  θεωρούν  λογικό  και  ηθικό  να
καταδυναστεύουν  κάποιους  λαούς μικρότερους  με  μια  νέα  μορφή
αποικιοκρατίας: τους παραδίδουν σε τοπικούς αυθέντες που είναι οι εντολοδόχοι
και οι πράκτορες των συμφερόντων τους..  Με λίγες λέξεις:  γνωρίσαμε από κοντά
στη  μια  όχθη  τον  πολιτικό  κυνισμό  και  την  πολιτική  υποκρισία  και  στην  άλλη
όχθη την πολιτική αφέλεια και την πολιτική μωρία.

Προοδέψαμε τούτο τον αιώνα… όμως δεν ευτυχήσαμε..» Πόσο επίκαιρα στ’ αλήθεια
αυτά τα τελευταία λόγια.
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