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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητέ φίλε αναγνώστη, δεν θέλω να σε κουράσω με μακροσκελής αναλύσεις και προλόγους, διότι πιστεύω ότι ένας φλύαρος πρόλογος δε μπορεί
να προσδώσει κάτι παραπάνω σε ένα συγγραφικό έργο, επειδή είναι πολύ
απλό ότι ένα έργο ή αρέσει ή δεν αρέσει και τίποτα λιγότερο ή περισσότερο. Όμως λίγα λόγια δε βλάπτουν, αντιθέτως θα βοηθήσουν να καταλάβεις
καλύτερα τον τρόπο σκέψης μου, τα συναισθήματα και τις ανησυχίες που με
διακατείχαν όταν έγραφα αυτά τα έργα, καθώς και το γιατί επέλεξα να εκδώσω αυτά τα τρία θεατρικά έργα και όχι κάποια άλλα που έχω γράψει κατά
καιρούς.
Καταρχήν αυτά τα τρία θεατρικά έργα δε γράφτηκαν την ίδια εποχή, διαδοχικά το ένα μετά το άλλο ως τριλογία, αλλά σε μια μεγάλη χρονική περίοδο είκοσι χρόνων, που κατά τη διάρκειά της μεσολάβησαν και άλλα θεατρικά έργα που έγραψα καθώς και πάρα πολλά ποιήματα. Επέλεξα όμως αυτά
τα συγκεκριμένα θεατρικά έργα γιατί έχουν ενιαίο ύφος και στυλ, αν και κινούνται κυρίως στη σφαίρα της φαντασίας, τα θεώρησα άκρως διαχρονικά
και επίκαιρα για κάθε εποχή, καθότι και τα τρία αυτά έργα εμπεριέχουν το
υπαρξιακό πρόβλημα, που θέλουμε δε θέλουμε, είναι πάντα το πιο επίκαιρο
και διαχρονικό και μας συντροφεύει σε όλη μας την ζωή!!!
Τα αναπάντητα ερωτήματα που κουβαλάμε στην πλάτη μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι την στιγμή που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο! Ποιοι είμαστε; Από πού ερχόμαστε, που πηγαίνουμε όταν φεύγουμε,
ποιος ο σκοπός της ύπαρξής μας. Επιπλέον, έχουν κάποια αξία όλα αυτά που
κάνουμε;
Δίκαια θα μου πείτε, «ε λοιπόν;» «Και τι έγινε;» Εκατομμύρια κόσμος έχει
ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα προβλήματα της ύπαρξης του ανθρώπου,
από γεννήσεως κόσμου και στο παρελθόν και στο παρόν και είναι εκατομμύρια επίσης αυτοί που θα ασχοληθούν στο μέλλον, εσύ θα μας λύσεις το
πρόβλημα;
Όχι φυσικά, καμιά λύση δεν είμαι σε θέση να δώσω που να αποδεικνύει κάτι και να έχει μια λογική υπόσταση. Αυτό που προσπαθώ να κάνω μέσα
από τα θεατρικά έργα που έγραψα, είναι να διηγηθώ το πώς επηρεάζουν
την ζωή μας, τη συμπεριφορά μας, τις μεταξύ μας σχέσεις, όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα. Ολόκληρες κοινωνίες, πολιτείες, έθνη, διαμορφώνουν
τον τρόπο ζωής τους, ύπαρξης τους, σκέψης τους, οργάνωση της νομοθεσίας τους, σύμφωνα με αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα.
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Χρησιμοποιώ, λοιπόν, το υπαρξιακό πρόβλημα στα έργα μου, ως μέσο
ανάπτυξης ιδεών και αξιών, προερχόμενες όχι από την αστική ή επαρχιακή
κουλτούρα του κοινωνικού κατεστημένου, ούτε από το πάντρεμα των παραδοσιακών τρόπων σκέψης με τη νοοτροπία της αστυφιλίας, αλλά μέσα
από έναν κόσμο ονειρικό και φανταστικό, όπου κυριαρχεί το παράδοξο και
το μεταφυσικό.
Αυτό που εγώ πιστεύω είναι, ότι ένα θεατρικό έργο δε γράφεται μόνο και
μόνο για να αναλύσει χαρακτήρες και να τους παρουσιάσει, ή για να διασκεδάσει το κοινό.
Δηλαδή, δεν είναι αυτοσκοπός του θεατρικού συγγραφέα να αναδείξει
με τελειότητα ένα χαρακτήρα επί σκηνής, για να τον υποδυθεί με μεγαλειώδη υποκριτική αρτιότητα ο ηθοποιός, ώστε να αναδειχθεί το κορυφαίο υποκριτικό του ταλέντο.
Το θεατρικό έργο, δεν είναι μόνο ανάλυση και περιγραφή χαρακτήρων.
Το θεατρικό έργο είναι η ιστορία που γράφεται, τα νοήματα και οι ιδέες
που θέλει να περάσει στο κοινό, είτε αυτό είναι θεατρικό, είτε αναγνωστικό. Μετά είναι οι χαρακτήρες που πλαισιώνουν όλο το έργο, που θα πρέπει
να είναι αληθινοί αυθόρμητοι και ζωντανοί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να έχουν
κάτι να πουν. Οι καλοί διάλογοι είναι αυτοί που κρύβουν μέσα τους εκτός
από τον αυθορμητισμό, το έξυπνο και ουσιώδες περιεχόμενο.
Ακούω πολλές φορές να λένε και να εγκωμιάζουν... μα τι ωραίους και ζωντανούς χαρακτήρες είχε αυτό το έργο… Μα ένα έργο δεν είναι μόνο χαρακτήρες! Αν η υπόθεση του έργου είναι «της κακιάς ώρας», τι να τους κάνω
εγώ τους ζωντανούς χαρακτήρες.
Αν το θεατρικό έργο έχει αρκετά καλούς χαρακτήρες, ενώ η υπόθεση
του έργου σε αποβλακώνει, τι να το κάνω!
Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο πάντα θαύμαζα τους Αρχαίους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς. Γιατί δε βασιζόταν μόνο στην ομορφιά των χαρακτήρων, αλλά κυρίως στην ουσία της υπόθεσης του έργου. Φρόντιζαν οι ιστορίες των έργων, είτε αυτά ήταν κωμωδίες είτε τραγωδίες, να διδάσκουν, να
δίνουν κάτι που να μένει... και δίδασκαν, διαχρονικά μάλιστα... γιατί ποιος
μπορεί να αρνηθεί τη διαχρονικότητα των ιδεών και των εννοιών των αρχαίων θεατρικών συγγραφέων!
Για παράδειγμα πόσο σημερινό είναι το θεατρικό έργο του Σοφοκλή Οιδίπους τύραννος στο οποίο σε κάποιο σημείο του έργου, περιγράφει τη
στιγμή που συναντιέται ο βασιλιάς Λάιος με τον Οιδίποδα σε ένα στενό μονοπάτι και η υπεροψία και εγωισμός και των δύο, τους κάνει να μαλώσουν
και να βριστούν μεταξύ τους για το ποιος θα περάσει πρώτος! Με αποτέλεσμα, ο Οιδίποδας να σκοτώσει τον Λάιο που είναι και πατέρας του και δεν το
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

γνωρίζει και να επαληθευθεί ο χρησμός. Αυτό συναντούμε και στη σημερινή εποχή, καθημερινά σε στενούς δρόμους όπου όταν μπαίνουν δύο αυτοκίνητα και έρχονται αντιμέτωπα το ένα με το άλλο, κατεβαίνουν οι οδηγοί
τους και αρχίζουν να μαλώνουν και να βρίζονται για το ποιος θα κάνει πίσω,
με αποτέλεσμα πολλές φορές να «πιάνονται και στα χέρια», ενώ θα έπρεπε
να ρίξουν τον εγωισμό τους και τη ψωροπερηφάνια τους, να δώσουν τόπο
στην οργή και να κάνουν πίσω και οι δύο.
Τα έργα δεν είναι μόνο για να μας διασκεδάζουν, πρέπει ταυτόχρονα με
τη ψυχαγωγία, με τον άλφα η βήτα τρόπο, να διδάσκουν. Τώρα αν αυτό που
διδάσκουν είναι σωστό η λάθος, αυτό θα έρθει να το δείξει το πλήρωμα του
χρόνου, δηλαδή το κατά πόσο επίκαιρο και διαχρονικό με το πέρασμα του
χρόνου μπορεί να παραμένει ένα έργο.
Πάντα διάβαζα θεατρικά έργα πολύ περισσότερο από ότι έβλεπα! Μου
άρεσε να διαβάζω θεατρικά έργα γιατί η ανάγνωση ενός θεατρικού έργου
πολλές φορές είναι πιο δημιουργική απ΄ ότι να το βλέπεις να παίζεται στο
σανίδι. Η ανάγνωση ενός θεατρικού σου παρέχει το πλεονέκτημα να γίνεσαι ο ίδιος σκηνοθέτης!!! Δημιουργείς με το μυαλό σου τα σκηνικά, τα ρούχα
που φοράνε, τα πρόσωπα που παίζουν, τις κινήσεις των ηθοποιών μέσα στο
χώρο. Ακόμα, μπορείς να δημιουργήσεις με τη φαντασία σου την ένταση και
τη χροιά της φωνής, καθώς και τον τρόπο που μιλούν. Φυσικά αυτό εξαρτάται και από το πόσο περιγραφικός με τη γραφή του γίνεται ο συγγραφέας.
Γι΄ αυτό και εγώ πολλές φορές μέσα στο γραπτό μου λόγο γίνομαι πολύ περιγραφικός, δηλαδή περιγράφω εικόνες και καταστάσεις, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να δημιουργήσει και να φανταστεί εικόνες σαν να είναι ζωντανές και να εξελίσσονται μπροστά του. Από τεχνικής πλευράς σε κάποια
σημεία των έργων μου χρησιμοποιώ μακριούς διαλόγους, όχι όμως διαλόγους που κουράζουν, καθότι οι διάλογοι που χρησιμοποιώ είναι πλούσιοι σε
εικόνες, απόψεις και δράση. Δηλαδή είναι διάλογοι που τα πρόσωπα των έργων αφηγούνται απόψεις και συναισθήματα που νιώθουν, ή περιγράφουν
στιγμές και εικόνες. Αν και είναι πολλοί που υποστηρίζουν ότι οι μακροσκελείς διάλογοι μπορούν να δημιουργήσουν ατονία και «κοιλιά» σε ένα έργο,
εγώ τους χρησιμοποιώ συχνά σε πολλά σημεία των έργων μου, γιατί για εμένα ο διάλογος όταν έχει ουσία και δυναμισμό δε μπορεί να είναι βαρετός.
Άλλωστε, όταν παιχτεί ένα έργο, εκεί έγκειται και η σκηνοθετική αξία,
δηλαδή πως ο σκηνοθέτης θα χρησιμοποιήσει τους μονόλογους για να μη
γίνει το έργο βαρετό, δηλαδή αν θα βάλει αρκετές παύσεις, εντάσεις, ή την
ώρα που μιλάει ο ηθοποιός ταυτόχρονα κάνει και κάτι άλλο. Για παράδειγμα,
σε ένα μεγάλο μονόλογο θα μπορούσε ο ηθοποιός να σταματήσει να μιλάει
και να πάει να ανοίξει το παράθυρο για να μπει αέρας και μετά πάλι να συνε-
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χίσει το μονόλογο του… Για φανταστείτε ότι υπάρχουν θεατρικά έργα που
έχουν γραφτεί για έναν και μόνο ηθοποιό, δηλαδή μονόλογοι, που η ποιητικότητα και δυναμισμός τους, καθώς και η περιγραφή των εικόνων σου κεντρίζουν τόσο το ενδιαφέρον, που σε κρατούν, μπορώ να πω, ακόμα και σε
αγωνία!
Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στη συγκεκριμένη θεατρική
τριλογία, στα δύσκολα και άλυτα υπαρξιακά προβλήματα, τη λύση έρχεται
να δώσει ο από μηχανής θεός, καθώς επίσης και η θεά τύχη. Δηλαδή όταν
οι καταστάσεις πιέζουν τόσο που να οδηγούν σε αδιέξοδο, εκεί επεμβαίνει
ο θεός και η τύχη και δίνουν τη λύση κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ικανοποιεί και τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο έργο, όπως επίσης και τους
αναγνώστες! Όμως μη φανταστείτε φυσικά ότι τα έργα που θα διαβάσετε
στη συγκεκριμένη τριλογία τελειώνουν με το λεγόμενο happy end. Η εξέλιξη των γεγονότων είναι πολύ ασυνήθιστη και το τέλος έρχεται με αρκετά
απρόσμενο τρόπο, που όμως ποτέ δεν απογοητεύει τον αναγνώστη.
Σε γενικές γραμμές, είναι μια θεατρική τριλογία που όπως και πιο πάνω
σας είπα κυριαρχεί το ονειρικό, το παράδοξο και το μεταφυσικό, όμως όλα
αυτά δεμένα με ένα ακραίο πολλές φορές ρομαντισμό που όμως δεν παραγνωρίζει, ούτε και αγνοεί την πεζή πραγματικότητα.
Εδώ κλείνω, γιατί όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή, δε θέλω να σας κουράσω. Μην περιμένετε, λοιπόν, να διαβάσετε ένα έργο που βασίζεται στην
κοινότυπη λογική, όπου εξελίσσεται βάση του καλού και του κακού σύμφωνα με το υπάρχον αστικό κατεστημένο. Στην τριλογία αυτή συγκρούεται η
λογική και το συναίσθημα και μέσα από τη σύγκρουση επικρατεί η σύνθεση
του καινούργιου, όπου θα μπορούσα να το ονομάσω ανθρώπινο δημιουργικό συναίσθημα!
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ΠΡΩΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ξεκούρδιστα ρολόγια

Πρόσωπα του έργου:
Η ΚΥΡΙΑ
Ο ΚΩΣΤΑΣ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΕΛΕΝΗ
Η ΓΕΩΡΓΙΑ
Η ΦΩΝΗ
Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

Ένα κλασικό πιάνο ρέστοραντ. Η διακόσμηση της σκηνής (φυσικά και ανάλογα με
τις οικονομικές δυνατότητες του παραγωγού) μπορεί να είναι ως εξής :
Στην άκρη της σκηνής υπάρχει ένα υπερυψωμένο βάθρο, και πάνω σε αυτό
ένα πιάνο. Στο κέντρο της σκηνής υπάρχουν τρία η τέσσερα τραπέζια με κόκκινα
τραπεζομάντιλα και αναμμένα κεριά ή αμπαζούρ, καθώς και οι καρέκλες τους. Τα
τραπέζια είναι σκορπισμένα έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για να κινούνται με
άνεση οι ηθοποιοί.
Οι τοίχοι της αίθουσας είναι ντυμένοι με ταπετσαρία και διακοσμημένοι με παλιές
απλίκες, και επιβλητικές κουρτίνες. Στη μία άκρη της σκηνής υπάρχει ένα μπαρ με
πολλά ποτά και ποτήρια, ενώ στην άλλη άκρη υπάρχει ένα παράθυρο και δύο πόρτες.
Η μία πόρτα είναι εσωτερική και η άλλη πόρτα είναι εισόδου. Οι προβολείς φωτίζουν
διακριτικά και δημιουργούν ατμόσφαιρα. Σε μερικούς μονολόγους που θέλει ο
σκηνοθέτης να δώσει έμφαση μπορεί να χρησιμοποιήσει προβολείς δέσμης.
Ο Κώστας, ένας ηλικιωμένος μουσικός γύρω στα εβδομήντα και ντυμένος με ένα
καμηλό κουστούμι, μπεζ πουκάμισο και σκούρα γραβάτα κάθεται και παίζει στο πιάνο.
Ο Δημήτρης, ένας επίσης ηλικιωμένος μουσικός γύρω στα εξηνταπέντε, ντυμένος
με γκρι κουστούμι, θαλασσί πουκάμισο και μπλε γραβάτα, στέκεται όρθιος δίπλα στον
Κώστα και παίζει σαξόφωνο. Ακριβώς στο απέναντι τραπέζι κάθεται μία κυρία αρκετά
μεγάλη σε ηλικία, είναι πολύ αριστοκρατική με επιβλητικό παρουσιαστικό. Είναι πολύ
φινετσάτα ντυμένη, φοράει ένα όμορφο σκούρο ταγιέρ, μαργαριταρένιο κολιέ και
δυο μικρά σικ σκουλαρίκια. Είναι ολομόναχη και απολαμβάνει τη μουσική πίνοντας
το ποτό της.
ΚΩΣΤΑΣ: (σκύβει προς το μέρος του Δημήτρη και λέει χαμηλόφωνα): Άντε να δούμε
πως θα τη ξεφορτωθούμε που δε λέει να σηκωθεί από τη θέση της.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: (με χαμόγελο) Δε ξέρω εσύ τι θα κάνεις, αλλά εγώ μετά από αυτό το
κομμάτι την κοπανάω, φεύγω. Δεν έχω σκοπό να ξημερωθώ για ένα άτομο.
ΚΩΣΤAΣ: (με χαμόγελο) Εντάξει, φύγε εσύ και θα δω εγώ τι θα κάνω.
(Το κομμάτι που παίζουν τελειώνει. Ο Δημήτρης πηγαίνει και βάζει το σαξόφωνο στη
θήκη. Ο Κώστας αρχίζει να παίζει ξανά στο πιάνο μόνος του κάποιο μελωδικό κομμάτι.
Ο Δημήτρης φεύγει με νωχελικό βάδισμα, ενώ ταυτόχρονα γυρίζει το κεφάλι του προς
τον Κώστα και λέει με ύφος κουρασμένο).
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Άντε καληνύχτα.
ΚΩΣΤΑΣ: Καληνύχτα.
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(Ο Δημήτρης φεύγει με τα χέρια στις τσέπες και νωχελικό βάδισμα από τη σκηνή. Ο
Κώστας συνεχίζει να παίζει πιάνο. Μετά σταματάει και λέει κοιτάζοντας προς την κυρία
που κάθεται στο τραπέζι).
ΚΩΣΤΑΣ: (με χαμόγελο και ευγενική δυνατή φωνή) Συγνώμη... μήπως η κυρία έχει
κάποια ιδιαίτερη μουσική προτίμηση, γιατί σε λίγο θα πρέπει να κλείσουμε.
ΚΥΡΙΑ: (με ευγενική δυνατή φωνή) Μα γιατί; Από τόσο νωρίς;
(Ο Κώστας σηκώνεται από το πιάνο, πηγαίνει στην κυρία και στέκεται όρθιος από
πάνω της)
ΚΩΣΤΑΣ: (με ύφος γεμάτο ευγένεια) Συγνώμη, αλλά η ώρα είναι μία, και εκτός αυτού
δεν βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος εκτός από εμένα και εσάς;
ΚΥΡΙΑ: (με στυλ, φινέτσα και ευγένεια) Α! δεν είστε καθόλου, μα καθόλου διορατικός.
Αυτήν τη στιγμή μπορεί να μην υπάρχει κανένας άλλος εκτός από εμάς, αργότερα
όμως είναι σίγουρο πως θα έχουμε παρέα.
ΚΩΣΤΑΣ: (με ύφος απορημένο και ξαφνιασμένη έκφραση) Τι; Περιμένετε κανέναν;
ΚΥΡΙΑ: (με εκκεντρικό χαμόγελο) Eγώ όχι. Εσείς περιμένετε.
ΚΩΣΤΑΣ: (με ύφος παραξενεμένο και ξαφνιασμένο ταυτόχρονα) Συγνώμη αλλά εγώ
δεν περιμένω κανέναν και αν περίμενα κάποιον θα το γνώριζα εγώ, και όχι εσείς.
ΚΥΡΙΑ: (με στυλ) Mα ελάτε, πως μπορεί να είστε τόσο σίγουρος.
ΚΩΣΤΑΣ: (με εκνευρισμένο χαμόγελο) Σα να μου φαίνεται πως έχετε όρεξη για
αστεία κυρία μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μου πείτε τη μουσική σας προτίμηση;
ΚΥΡΙΑ: (με ήρεμο ύφος, στυλ και φινέτσα) Θα προτιμούσα κάτι πολύ μελωδικό,
αισθησιακό. Ας πούμε το μουν λάιτ σερενέιτ του Γκλέν Μίλερ, που είναι και το
αγαπημένο σας κομμάτι.
ΚΩΣΤΑΣ: (απότομα και παραξενεμένα) Και εσείς που το ξέρετε ότι είναι το αγαπημένο
μου κομμάτι.
ΚΥΡΙΑ: (μισό-ειρωνικά, μισό-σοβαρά) Γιατί δεν είναι;
ΚΩΣΤΑΣ: (αποφασιστικά, περίεργα) Μα και βέβαια είναι. Αλλά εσείς πως το ξέρετε;
KΥΡΙΑ: (ψύχραιμα και αποφασιστικά με στυλ) Θα σας πω μετά, αφού πρώτα μου
παίξετε το κομμάτι που μου υποσχεθήκατε.
ΚΩΣΤΑΣ: (την κοιτάει στα μάτια σκεπτικός, και μετά απότομα με ξαφνιασμένο
χαμόγελο) Πολύ ευχαρίστως, γιατί όχι. (Ο Κώστας πηγαίνει στο πιάνο, κάθεται, και
αρχίζει να παίζει το μουν λάιτ σερενέιτ. Την ώρα που ο Κώστας παίζει στο πιάνο, η
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Τα τρία θεατρικά έργα αυτού του βιβλίου δεν γράφτηκαν την ίδια εποχή,
διαδοχικά το ένα μετά το άλλο ως τριλογία, αλλά σε μια μεγάλη χρονική
περίοδο είκοσι ετών, που κατά τη διάρκειά της μεσολάβησαν και άλλα
θεατρικά έργα που έγραψε ο συγγραφέας καθώς και πάρα πολλά ποιήματα.
Επέλεξε, όμως, αυτά τα συγκεκριμένα θεατρικά έργα γιατί έχουν ενιαίο ύφος
και στυλ και αν και κινούνται κυρίως στη σφαίρα της φαντασίας, θεωρούνται
άκρως διαχρονικά και επίκαιρα για κάθε εποχή, καθότι και τα τρία εμπεριέχουν
το υπαρξιακό πρόβλημα, που θέλουμε δε θέλουμε είναι πάντα το πιο επίκαιρο
και διαχρονικό, που μας συντροφεύει σε όλη μας την ζωή!

Στη συγκεκριμένη θεατρική τριλογία, όταν οι καταστάσεις πιέζουν τόσο
που να οδηγούν σε αδιέξοδο, εκεί επεμβαίνει ο από μηχανής Θεός και η
τύχη και δίνουν τη λύση, ώστε να ικανοποιούνται τόσο τα πρόσωπα που
πρωταγωνιστούν στο έργο, όσο και οι αναγνώστες!
Όμως μη φανταστείτε ότι τα έργα που θα διαβάσετε τελειώνουν με το
λεγόμενο happy end. Η εξέλιξη των γεγονότων είναι πολύ ασυνήθιστη και το
τέλος έρχεται με αρκετά απρόσμενο τρόπο, που όμως ποτέ δεν απογοητεύει
τον αναγνώστη.
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....δύο ουτοπίες και μία ψευδαίσθηση...

Πρόκειται για μία θεατρική τριλογία στην οποία κυριαρχεί το ονειρικό, το
παράδοξο και το μεταφυσικό. Όλα αυτά είναι δεμένα με έναν ακραίο πολλές
φορές ρομαντισμό, που όμως δεν παραγνωρίζει, ούτε και αγνοεί την πεζή
πραγματικότητα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τα θεατρικά έργα δεν είναι μόνο για να
μας διασκεδάζουν! Πρέπει ταυτόχρονα
με τη ψυχαγωγία που παρέχουν και να
μας διδάσκουν! Αν αυτό που διδάσκουν
είναι σωστό ή λάθος, αυτό θα έρθει να το
δείξει το πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή
το κατά πόσο επίκαιρο και διαχρονικό
με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να
παραμένει ένα έργο.

FLAPS: 90

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ο σ ε λ ότ ο ς
0_cover_dyo oytopies.indd 1

12/20/2017 12:27:26 PM

