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Μικροαζηικός θαζιζμός από ηην ανάποδη, μανιχαϊζηικός 
διπολιζμός, έλλειψη θανηαζίας… 
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Η «Απηνθξάηεηξα» ηνπ Καπάληε απνύζα από ηελ παξάζηαζε 

ηήο NovaMelancholia ζηε Σηέγε Γξακκάησλ θαη Τερλώλ. Απνκόλσζαλ έλα «θαπηό» 

επεηζόδην θαη ην παξνπζίαζαλ σο Πξνπζη «Αλαδεηώληαο ηνλ ρακέλν ρξόλν» κε 

παξαπεηζηηθό ηίηιν «Τα ρξόληα ηεο αζσόηεηαο» επλνώληαο θαη θνιαθεύνληαο απιώο 

θαη κόλνλ ηνλ κηθξναζηηθό θόβν γηα ηνλ δεκόζην νκαδηθό απλαληζκό. 

 

  

  

Από ηον ποιηηή, θεαηρολόγο και κριηικό Κωνζηανηίνο Μπούρα 

Ήκνπλα ν πξώηνο πνπ έζπεπζα λα ππεξαζπηζηώ ην βηβιίν ηνπ Δνύθα Καπάληαε 

πξηλ πέζνπλ επάλσ ηνπο σο θνξάθηα νη «ηα θαηά θνξνύληεο» θαη ηνλ απαμηώζνπλ. 

Αδηάςεπζην ην βίληεν από ηελ παξνπζίαζε ηεο «Απηνθξάηεηξαο» ζηνλ 

Ιαλό: https://www.youtube.com/watch?v=QDi1OyrZKJg 
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Γελ ζα ήζεια λα δσ απηόλ ηνλ ζύγρξνλν θηιόζνθν θαη πξσηόηππν δηαλνεηή λα ηνλ 

θαηαδηθάδνπλ, λα ηνλ ριεπάδνπλ θαη λα ηνλ απνκνλώλνπλ νη ππνθξηηέο θαη νη δνθεζίζνθνη. Δλ 

κέξεη απηό ην επέηπρα, γξάθνληαο ηόηε θαη ζηελ «Διεπζεξνηππία» σο επίζεκνο θξηηηθόο. 

Νπδεκίαλ δίσμηλ ππέζηε ν θαιόο εξεπλεηήο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θαη δηδάζθσλ ζε πνιιά 

παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα. Άξα ζεκεηώζακε κηα πξόνδν από ηελ επνρή ηνπ «Θνληνξεβπζνύιε» 

δηα ρεηξόο ηνπ εζηέη Θσλζηαληίλνπ Σξεζηνκάλνπ, πνπ καμηιαξώζεθε αλνίθεηα όηαλ αλέβεθε 

από ηελ Θνηνπνύιε ην 1909 θαη ζήκαλε ην ηέινο ηνπ θαινύ απηνύ δεκηνπξγνύ θαη αλακνξθσηή 

ησλ βιαρνκπαξόθ πνιηηηζηηθώλ καο πξαγκάησλ… Έηζη, έκεηλα ήζπρνο όηη ην βηβιίν ζα πάξεη 

αλελόριεην ην δξόκν ηνπ… Όπεξ θη εγέλεην. 

Κέρξη πνπ άθνπζα ζρεδόλ έληξνκνο ηε δηαθήκηζε ηήο Πηέγεο πνπ καο θαινύζε λα δνύκε 

επεηγόλησο ην «πνξλνγξάθεκα» ηνπ Γνύθα Θαπάληαε. Γέιαζα όηαλ άθνπζα όηη ζα ην 

δηαζθεπάζεη αλεβάδνληαο ε θαιή, πξσηνπνξηαθή νκάδα Nova Melancholia γηαηί κόλνλ 

επηηπρίεο είρα δεη κέρξη ηόηε από δαύηνπο θαη ηνπο είρα θηινδσξήζεη κε ηελ θαιή κνπ θξηηηθή. 

Θαη κόλνλ όηη αλέβαζαλ Αζιάλνγινπ ηνπο αλεβάδεη ζεκαληηθά ζηελ θιίκαθα αμηώλ κνπ. 

Αθ’ εηέξνπ ζηε Πηέγε έρσ δεη κόλνλ πξσηνπνξίεο, ελδηαθέξνπζεο, πξνθιεηηθέο, 

εηθνλνθιαζηηθέο παξαζηάζεηο, πνπ αλ κε ηη άιιν – όζν θη αλ δηαθσλνύζα ζηα επί κέξνπο – κε 

ζπλάξπαδαλ. 

Κέρξη πνπ πήγα θη εγώ αζώνο, ρσξίο λα έρσ δηαβάζεη ηίπνηα, εθ πξνζέζεσο θαη θαηέζηελ 

αθνύζηνο κάξηπξαο – δελ ήμεξα δελ ξώηαγα; – κηαο απνηπρεκέλεο θηινινγηθήο απόπεηξαο 

απελνρνπνηήζεσο ηνπ νκαδηθνύ απλαληζκνύ κε πξόζρεκα ηε Ινγνηερλία. Φπζηθά θαη είκαη ν 

ηειεπηαίνο άλζξσπνο πάλσ ζηε Γε πνπ ζα ζνθαξηζηεί κε ην γπκλό θαη ηα ζεμνπαιηθά όξγαλα 

(αθόκα θη όηαλ δελ ηα …βιέπνπκε!). Γελ έρσ ηακπνύ, είκαη απειεπζεξσκέλνο θη έρσ γξάςεη 

κεξηθά ξεμηθέιεπζα βηβιία πνπ κνπ θόζηηζαλ πνιιά ζηνλ επαγγεικαηηθό ζηίβν (γηα ηνύην 

έζπεπζα λα ππεξαζπηζηώ ηνλ Θαπάληαε). 

Ρέινο πάλησλ, αθνύ πιήμακε δεόλησο ζε απηή ηελ δήζελ εηζαγόκελε θαηλνηνκία – πξσηνπνξία 

ηνπ …θ…ι – ήξζε θαη ε ώξα ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ εκβξηζή αιιά θάπσο θνιιεκέλν κε ην κε-

ξεαιηζηηθό ζέαηξν παλάμην Θαζεγεηή Γηώξγν Πακπαηαθάθε, Οώηεζα (κε όινλ ηνλ ζεβαζκό πνπ 

ηξέθσ ζηνπο ζεαηξαλζξώπνπο ηεο λέαο γεληάο) ηνλ ζθελνζέηε «αλ είδε ην θείκελν ηνπ 

Θαπάληαε σο θηινζνθηθό δνθίκην κε ηελ πξόθαζε ηνπ πνξλνγξαθήκαηνο ή σο πνξλνγξάθεκα 

κε δήζελ θηινζνθηθό έλδπκα». Αθνύ έδεημε κάιινλ απξόζπκνο λα απαληήζεη, ηειηθά δήισζε 

ιαθσληθώο όηη ην είδε «Ωο ΙΝΓΝΡΔΣΛΖΚΑ». Κάιηζηα. Κέρξηο εδώ όια θαιά. Αιιά ζε όιε ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο ελδηαθέξνπζαο ζπδήηεζεο, ππήξρε από ηελ πιεπξά ησλ ζπληειεζηώλ κηα 



από θαζ’ έδξαο αλσηεξόηεηα, ηνπ ηύπνπ: «απηά είλαη ιπκέλα πξν πνιινύ επηζηεκνληθώο θαη 

ζεαηξνινγηθώο θη αλ ζαο αξέζνπλ!». Θαη βέβαηα δελ καο άξεζαλ, θαη θπζηθά 

ζθπινβαξεζήθακε, αιιά ηη λα θάλνπκε; Λα καο ζεσξήζνπλ βιάρνπο θη απνιίηηζηνπο; Νη 

πεξηζζόηεξνη ζησπνύζαλ ή επεπθεκνύζαλ ην επί ζθελήο «Θαύκα», εθηόο από κηα-δπν 

εμαηξέζεηο, ηνπ εαπηνύ κνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ. Όρη, Θπξίεο θαη Θύξηνη, δελ έρσ ην αιάζεην, 

αιιά είκαη – αλ κε ηη άιιν – θνζκνγπξηζκέλνο θη έρσ δεη ρηιηάδεο παξαζηάζεηο. Ρν 1999, 

Σξηζηνύγελλα ζην Κνπζείν Κνληέξλαο Ρέρλεο ζην Διζίλθη παξαθνινύζεζα πνιύσξε 

παξάζηαζε-performance κε ζέκα ηε «Πεμνπαιηθόηεηα» κε επί ζθελήο δσληαλά ηεθηαηλόκελα 

πνπ ζα άξκνδαλ κάιινλ ζε εγθπθινπαίδεηα Πεμνπαιηθήο Ξιεξνθόξεζεο γηα Δμσγήηλνπο! Δίδα 

όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο ηεο εξσηηθήο πξάμεο κεηαμύ αλζξώπσλ θαη δώσλ. Θαη ην είδα σο 

κειέηε. Θαη δελ κε ράιαζε. Κόλν ην παπηγηόλ από ην επίζεκν έλδπκα κε ζηέλεπε! Δδώ όκσο, 

ζηε Πηέγε, δελ βξέζεθα ζε ακεραλία, δελ θνθθίληζα. ΒΑΟΔΘΖΘΑ. Γηαηί ήηαλ όια δήζελ. Θαη ηε 

καιαθία ζηξαβά ηε βαξάγαλε! ΚΗΘΟΝΑΠΡΗΠΚΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΑΞΝΓΖ. Θαη πξέπεη εκείο λα 

ην επηθξνηήζνπκε γηα λα κελ θαλνύκε out θαη μελέξσηνη; Δ, όρη, θίινη κνπ. Θαιέο νη πξνζέζεηο, 

θαιή θη ε Δπηζηήκε. Κε έλαλ όξν: λα κελ βαξηέηαη ν ζεαηήο. Ν Αξηζηνθάλεο έδεημε πνιύ 

πεξηζζόηεξα θαη πνιύ ρνληξύηεξα από εζάο. Αιιά ζπλόδεπε ηε ρσξηαηηά ηνπ κε πςειή Ξνίεζε, 

όξακα παλαλζξώπηλν θη αλζξσπνθεληξηθέο αμίεο. Θαη ην θπξηόηεξν: δελ έθηπλε, δελ 

ππνηηκνύζε, δελ απαμίσλε ην θνηλό ηνπ. Πε απηή ηε κεηαηρκηαθή επνρή πνπ δνύκε, θνβάκαη όηη 

εζείο νη ζξαζείο ζα θαηαθέξεηε όηη θαηάθεξαλ νη πνηεηέο θαη νη θηλεκαηνγξαθηζηέο ηέζζεξηο 

δεθαεηίεο πξηλ: λα απαμηώζεηε ηελ ηέρλε ζαο θαη λα ζηξέςεηε ην θνηλό ζαο ζε άιιεο πην 

δηαδξαζηηθέο …εθηνλώζεηο. Δλ πάζε πεξηπηώζεη, ζα ήηαλ θαιύηεξα λα αλεβάδαηε ηελ 

Performance ζαο ζε έλαλ ηζνληνζηλεκά, ζε έλα εγθαηαιειεηκκέλν drive-in, νπνπδήπνηε αιινύ. 

Ζ Πηέγε ζαο έπεζε βαξηά θαη ε ηόζε επηζεκόηεηα ράιαζε ην όπνην όξακά ζαο. Θη επαλαζηάηεο 

θαη ινπινύ-ζθπιάθη ηνπ θαλαπέ δελ γίλεηαη. Θαη ηα ιεθηά δελ είλαη αξθεηό άιινζη (αθνύζηεθε ν 

ζπγγξαθέαο λα νκνινγεί από ζθελήο θαη …πάλει όηη «πήξε ρνληξά ιεθηά» – κπξάβν ηνπ! 

Καθάξη θη εκείο λα ήκαζηαλ ζηε ζέζε ηνπ). 

Δλ θαηαθιείδη, απηό πνπ εηζέπξαμα είλαη έλα άθνκςν, κηθξναζηηθό θαη δήζελ θνπιηνπξηάξηθν 

«Βξίδνληαο θαη ππνηηκώληαο ην θνηλό». Αγαπεηά κνπ παηδηά, ν πεηξακαηηζκόο, ε έξεπλα, ε 

πξσηνπνξία, δελ ζπκβαδίδεη κε ύθνο «Βαζηιηά Ήιηνπ» (ηνπ ζηπι “απηόο είκαη θαη ζε όπνηνλ 

αξέζεη” – ε, δελ καο αξέζεη, ηη λα θάλνπκε, κε ην δόξη;)… Απηά επί ηνπ παξόληνο. Θα επαλέιζσ! 

ΈΛΑ ΠΑΠ ΙΔΓΩ ΚΝΛΝΛ: ΚΖΛ ΚΑΠ ΦΡΛΔΡΔ ΠΡΖ ΚΝΟΖ ΔΘΒΗΑΠΡΗΘΖ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ 

Κ…Ι…ΘίΑ ΠΑΠ (νύηε ε ιέμε δελ ζαο αξκόδεη νιόθιεξε – δελ ηελ θαηαθηήζαηε), ΓΗΑΡΗ ΑΡΝ 

ΔΗΛΑΗ ΦΑΠΗΠΚΝΠ, κηθξναζηηζκόο ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΑΞΝΓΖ!!!  Θη ν Φαζηζκόο είλαη πάληα 

ππνπιόηεξνο όηαλ θνξάεη ηα ρνληξά γπαιηά ηήο δνθεζηζνθίαο. ΚΔΡΟΝ ΡΖΠ ΔΞΗΡΣΗΑΠ 



ΔΛΝΠ ΘΔΑΡΟΗΘΝ ΓΟΩΚΔΛΝ ΔΗΛΑΗ Ν ΠΛΓΖΚΗΝΟΓΝΠ ΘΔΑΡΖΠ ΘΑΗ Ζ ΓΗΑΓΟΑΠΖ 

ΡΝ, Ζ ΑΛΑΓΟΑΠΖ ΡΝ. Ρώξα, αλ εζείο ληώζεηε επηπρηζκέλνη, ηόηε ν απλαληζκόο πέηπρε θαη 

εηζπξάμαηε θαη ηνπο θόπνπο ηώλ …ρεηξώλ ζαο! 

Κνλαδηθή ηξπθεξή θη επράξηζηε λόηα ζηε ζθελή νη δύν κνπζηθνί. Ν έλαο κάιηζηα όηαλ ληύζεθε 

trans ήηαλ ηδηαίηεξα αξξελσπόο θη αμηαγάπεηνο, ζαλ θαξλάβαινο ηνπ παιηνύ θαινύ θαηξνύ. 

Ξείηε κε ό,ηη ζέιεηε, αιιά δελ ζα κε θάλεηε εζείο ηώξα κε ηηο αξινύκπεο ζαο λα ληώζσ ηώξα 

ζηα πελήληα πέληε κνπ θαηεζηεκέλν θαη παξσρεκέλνο. Μεπεξαζκέλνη είζηε εζείο θαη ε 

εηζαγόκελε κπαγηάηηθε πξσηνπνξία ζαο. Έρνπλ ιήμεη ηα εκπνξεύκαηα πνπ καο παζάξεηε. Απηά 

ηα έθαλαλ νη μέλνη είθνζη ή ηξηάληα ρξόληα πξηλ. Έρεηε ρξνλνθαζπζηέξεζε!!! Παλ ραιαζκέλνο 

θηκάο Αξγεληηλήο από ην 1950. Όζν θη αλ ηνλ θαηαςύμεηο, αθόκα θη αλ απνθύγεηο ηελ 

δειεηεξίαζε, θαιύηεξα λα θαο βξνύβεο, θξεζθνκαδσκέλεο, ζα έρνπλ πεξηζζόηεξν ρπκό θαη 

άξσκα. Κε ηνύηα θαη κε ηα άιια δελ ππεξαζπίδσ ηηο ληόπηεο εζνγξαθηθέο-ξεαιηζηηθέο 

θαξηθαηνύξεο. Ρνπλαληίνλ κάιηζηα. Δίκαη – εκπξάθησο – ππέξ ηνπ πνηεηηθνύ, κε ξεαιηζηηθνύ, 

απνγεησκέλνπ θαη θεπγάηνπ ζεάηξνπ. Θαη ην πξσηόηππν δξακαηηθό κνπ έξγν ην θαλεξώλεη. 

Αιιά δελ ζα θξαηήζσ θαη ην ζηόκα κνπ θιεηζηό γηα λα κελ κε απνκνλώζεηε! Ζ Διεπζεξία ηήο 

έθθξαζεο είλαη γηα κέλα αλάζα δσήο. Θαη δελ ζα κνπ ηε ζηεξήζεη θαλείο. Έραζα ζέζεηο, έδξεο 

θαη νθίηζηα γηαηί δελ ην βνύισλα, δελ ζπκβηβαδόκνπλα, δελ πήγαηλα κε ην ξεύκα, δελ 

ζπκθσλνύζα όηη «πεηάεη ν γάηδαξνο πεηάεη!!!». Όρη, θπξίεο θαη θύξηνη, θαλέλαο γάηδαξνο δελ 

πέηαμε πνηέ, νύηε θαλ ζηηο δήζελ θιελαθεκαηνινγίεο ζαο. Γη’ απηό αθήζηε ήζπρα ηα 

θηινζνθηθά θείκελα θαη γξάςηε ηηο δηθέο ζαο αξινύκπεο. Θα ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα ζηηο 

παξαζηάζεηο ζαο. 

ΚΔ ΑΡΝ ΞΝΛΝΩ ΌΡΗ Ζ ΑΡΝΘΟΑΡΔΗΟΑ ΡΝ ΓΝΘΑ ΘΑΞΑΛΡΑΖ ΆΜΗΕΔ ΚΗΑ 

ΘΑΙΡΔΟΖ ΡΣΖ!!! 

Κε ζεβαζκό ζηηο θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο θαιιηηερλώλ θαη ινγνηερλώλ, 

Κσλζηαληίλνο Μπνύξαο 

www.konstantinosbouras.gr 

 

Υζηερόγραθο: Τα δικά μοσ ηα κείμενα θα άνηετα να ηα δω κακοποιημένα. Ίζως 

γιαηί έτω ηην ακλόνηηη πεποίθηζη όηι ηο ηραβάνε, ακόμα κι ασηό. Γιαηί είναι 

ανοικηές θόρμες, δομές πανηατόθεν ελεύθερες… 

http://www.konstantinosbouras.gr/

