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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο Αμερικανός διηγηματογράφος Tobias Wolff υπήρξε καθηγητής δημιουργικής γραφής, ενώ 

η θεματολογία των έργων του, τον συγκαταλέγει στους εκπροσώπους του βρώμικου 

ρεαλισμού. Ωστόσο, ο ίδιος δεν αποδέχεται θερμά την ύπαρξη του συγκεκριμένου 

λογοτεχνικού κινήματος. Το μυθιστόρημά του Παλιό σχολείο εκδόθηκε το 2003 και η πλοκή 

του εκτυλίσσεται σε ένα αμερικανικό σχολείο αρρένων την δεκαετία του 1960. Μέσα από την 

ζωή επίδοξων συγγραφέων, ο Tobias Wolff θέτει, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, μερικά 

ζητήματα συναφή με εκείνα της δημιουργικής γραφής, αλλά και της λογοτεχνίας γενικότερα. 

Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης (Bildungsroman) με ανώνυμο αφηγητή, ο 

οποίος διαπράττει λογοκλοπή, προκειμένου να καταφέρει μία διάκριση. Στην παρούσα 

εργασία, επιχειρείται η ανάλυση του μυθιστορήματος, με σκοπό την δραματοποίησή του. Το 

εγχείρημα αποτελείται από τη θεωρητική προσέγγιση και την παρουσίαση της θεατρικής 

διασκευής. Για να διασκευαστεί το πολυσέλιδο μυθιστόρημα μελετώνται προηγουμένως η 

θεωρία της διασκευής και το θέμα της δραματοποιημένης λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται σύντομα το επιστημονικό πεδίο της διασκευής, καθώς και η συμβολή του 

διασκευαστή, του σκηνοθέτη, των ηθοποιών και του θεατή στη δραματοποιημένη λογοτεχνία. 

Η σχέση του εν λόγω μυθιστορήματος με την δημιουργική γραφή έχει διττή σημασία. 

Αφενός, ως προς το περιεχόμενό του, που συμπορεύεται με τη δημιουργική γραφή σε κοινούς 

προβληματισμούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα έρευνα, και αφετέρου ως 

πρωτότυπο, που αποτελεί την πηγή και την έμπνευση για τη δημιουργία ενός θεατρικού 

κειμένου που διατηρεί τους κεντρικούς θεματικούς άξονες της πρώτης ύλης.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Tobias Wolff 

 Παλιό σχολείο 

 Διασκευή 

 Δραματοποιημένη λογοτεχνία - Δραματοποίηση 

 Βρώμικος ρεαλισμός 

 Δημιουργική γραφή 

 Λογοκλοπή 

 Μυθιστόρημα 

 Θέατρο - Θεατρικό κείμενο 

 Bildungsroman 
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ABSTRACT 

American writer Tobias Wolff was also a creative writing professor, while the themes of his 

works include him among the representatives of dirty realism. However, he does not entirely 

accept the existence of this literary movement. His novel, Old school, published in 2003, 

takes place in a boys’ boarding school, in the US, during the 1960s. Through the life of 

aspiring writers, the author broaches, directly or indirectly, some issues related to creative 

writing, but also to literature in general. It is a coming - of - age story (Bildungsroman), based 

on an anonymous narrator who commits plagiarism in order to make it in a literary 

competition. The present thesis attempts to discuss and dramatize the novel. More 

specifically, this project consists of a discussion of adaptation followed by the theatrical 

adaptation of the novel. Before adapting this long novel for the stage, the theory of adaptation 

and the subject of dramatized literature are examined, focusing on the contribution of the 

creator, the director, the actors and the viewer to a theatrical adaptation. Then follows a 

dramatized adaptation of Wolff’s novel whose relevance to the subject of “creative writing” 

has a dual meaning. On the one hand, on the level of its content, which thematizes creative 

writing itself and shares common concerns, and on the other hand, as an original source of 

literature, which inspires and motivates the creation of a theatrical adaptation that poses the 

same main questions about writing. 
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Πρώτο Μέρος – Θεωρητική Προσέγγιση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Βιρτζίνια Γουλφ στο «Ανάμεσα στις πράξεις» απαθανατίζει τους χωρικούς που 

επιχειρούν να ανεβάσουν μία θεατρική παράσταση, με όλες τις αντιξοότητες και τις 

δυσκολίες, που συνιστά αυτό το εγχείρημα. Με τρυφερότητα, παρακάμπτει το «άτεχνο» του 

πράγματος. Παρατηρώντας το «μεσοδιάστημα» μεταξύ του κειμένου και παράστασης, μένει 

έκθαμβη από τις υπερβάσεις, τις μεταμορφώσεις, την συνεργατικότητα, την επινοητικότητα, 

την ενεργοποίηση της φαντασίας του θιάσου και παρά το αισθητικό αποτέλεσμα, 

καταγράφει την μαγεία του θεάτρου στις όποιες συνθήκες. (Στιβανάκη, 2014, 75) 

 

Αν και τα διασκευασμένα έργα όλο και πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, το 

επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την τέχνη της διασκευής δεν ερευνάται όσο συχνά θα 

έπρεπε. Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το ζήτημα της διασκευής, και ειδικότερα το πεδίο 

της δραματοποιημένης λογοτεχνίας, όπως επίσης τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις 

ενός διασκευαστή. Το πρώτο μέρος της έρευνας αποτελείται από τη θεωρητική προσέγγιση, 

το δε δεύτερο από το πρακτικό μέρος της, δηλαδή ένα θεατρικό κείμενο βασισμένο σε 

μυθιστόρημα.  

     Για τη θεατρική διασκευή επιλέχθηκε το μυθιστόρημα του Tobias Wolff Παλιό σχολείο. O 

Tobias Wolff είναι διάσημος Αμερικανός διηγηματογράφος και πεζογράφος, ο οποίος είχε 

διατελέσει πολλά χρόνια καθηγητής δημιουργικής γραφής. Η αγάπη του για τη λογοτεχνία 

και μερικά από τα ζητήματα που συχνά μνημονεύονται στα επιστημονικά πεδία της 

δημιουργικής γραφής και της λογοτεχνίας κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο Παλιό 

σχολείο. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης ή, όπως ο όρος αυτός αναλύεται από 

τον Meyer Howard Abrams, για ένα μυθιστόρημα διάπλασης (Bildungsroman) με θέμα «τη 

διαμόρφωση του πνεύματος και του χαρακτήρα του πρωταγωνιστή, καθώς μέσα από 

διάφορες εμπειρίες -και συχνά μέσα από μία πνευματική κρίση- περνά από την παιδική 

ηλικία στην ωριμότητα, ένα στάδιο στο οποίο συχνά συνειδητοποιεί την ταυτότητα και τον 

ρόλο του στον κόσμο» (2005, 291). Ειδικότερα, θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί και στο 

υποείδος του όρου αυτού, στο μυθιστόρημα διάπλασης του καλλιτέχνη (Künstlerroman) «που 

περιγράφει την πορεία ενός συγγραφέα ή κάποιου άλλου καλλιτέχνη από την παιδική ηλικία 

ως το στάδιο της ωριμότητας, όπου πλέον αναγνωρίζεται το καλλιτεχνικό πεπρωμένο και 
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ταλέντο του πρωταγωνιστή σε μία συγκεκριμένη τέχνη» (Abrams, 2005, 291),  μιας και ο 

ήρωας του Tobias Wolff επιθυμεί να γίνει μία μέρα μεγάλος συγγραφέας και το μυθιστόρημα 

αφηγείται τη σχολική του ζωή, μέχρι τη στιγμή που διαπράττει λογοκλοπή. Κατόπιν του 

εγκλήματός του αποβάλλεται από το σχολείο, περνά στη ωρίμανση και στο τέλος του 

μυθιστορήματος έχει πραγματοποιήσει το όνειρό του.  

     Στο πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους εξετάζεται η θεωρία της διασκευής, όπως 

αυτή έχει αναλυθεί από την ακαδημαϊκό Linda Hutcheon (2013). Συνοπτικά, παρουσιάζονται 

οι μορφές των διασκευών, τα κίνητρα των διασκευαστών, η διατήρηση του χωροχρονικού 

πλαισίου ενός πρωτοτύπου κατά τη διαδικασία της διασκευής και η πρόσληψη του κοινού. Το 

αντικείμενο της μελέτης, εν συνεχεία, περιορίζεται στο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η 

δραματοποιημένη λογοτεχνία. Μπορεί ο όρος να θυμίζει εκείνον της λογοτεχνίας, ωστόσο, η 

παρούσα έρευνα εστιάζει στο ποια είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις δύο αυτές 

συγγραφικές δραστηριότητες. Δεδομένου ότι ο όρος διασκευή είναι διττός και ορίζει τόσο τη 

διαδικασία, όσο και το αποτέλεσμά της, στην περίπτωση της δραματοποίησης κρίνεται 

σκόπιμο ν’ αναλυθεί, όχι μόνο η συμβολή του διασκευαστή, ο οποίος αναλαμβάνει τη 

διαδικασία, αλλά και η συμμετοχή του σκηνοθέτη και των ηθοποιών, που δίνουν ζωή στο 

θεατρικό κείμενο.  

     Έχοντας αναλύσει τη θεωρία της διασκευής και τον τρόπο διαχείρισης ενός έργου ως 

πρωτότυπου, στο δεύτερο κεφάλαιο, προβάλλεται το περιεχόμενο του μυθιστορήματος. 

Πρωτίστως, αναφέρονται κάποια βιογραφικά στοιχεία για τον συγγραφέα και τα 

χαρακτηριστικά του βρώμικου ρεαλισμού, του λογοτεχνικού κινήματος στο οποίο τον 

εντάσσουν μέλη της λογοτεχνικής κοινότητας, αν και ο ίδιος επέκρινε την ύπαρξή του. 

Ακολούθως, παρουσιάζεται η πλοκή του μυθιστορήματος και αναλύονται σύντομα τα θέματα 

που περιέχει, οι χαρακτήρες και το χωροχρονικό πλαίσιο της ιστορίας. Το κεφάλαιο αυτό 

ολοκληρώνεται με αποσπάσματα του βιβλίου, τα οποία σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα, 

με την λογοτεχνία, τη διαδικασία της συγγραφής και τη δημιουργική γραφή.  

     Κατά το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, θεωρία και πράξη συνδυάζονται. Αρχικά, 

εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ένα μυθιστόρημα σαν το Παλιό σχολείο μπορεί να 

διασκευαστεί. Κάθε θεατρικό έργο χρειάζεται μία σύγκρουση και κάθε θεατρικός ήρωας έναν 

στόχο, δύο ζητούμενα που υφίστανται στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Το τελευταίο 

θεωρητικό μέρος βασίζεται στους προβληματισμούς που πυροδότησε η διαδικασία της 

διασκευής. Μέσα από μία αναλυτική αναφορά στη δομή του μυθιστορήματος επισημαίνονται 

οι σκηνές που επιλέχθηκαν για το θεατρικό έργο, οι χαρακτήρες που διατηρήθηκαν και η 

χρησιμότητά τους κατά τη δραματοποίηση. Κάθε θεατρικό δρώμενο χρειάζεται αρχή, μέση 
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και τέλος, επομένως θεωρήθηκε απαραίτητο να σημειωθούν τα βήματα από την εναρκτήρια 

σκηνή μέχρι την τελευταία σκηνή. Τέλος, γίνεται μνεία των προκλήσεων της μετατροπής του 

πεζού λόγου σε θεατρικό λόγο, όπως της διαχείρισης του χρόνου (αφηγηματικού και 

πραγματικού) και του κειμένου εν γένει.  

     Η παρούσα έρευνα συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται με τη θεατρική διασκευή του 

μυθιστορήματος. Το έργο περιλαμβάνει δύο θεατρικές πράξεις, διαχωρισμένο σε σημείο 

καθοριστικό για την εξέλιξη του κεντρικού χαρακτήρα. Οι σκηνές εναλλάσσονται συχνά και 

πυκνά, διότι επιλέχθηκε η γραμμική αφήγηση που ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το πρωτότυπο 

μυθιστόρημα, γεγονός που -από σκηνοθετικής πλευράς- μπορεί να ελλοχεύει πρακτικές 

δυσκολίες. Διευκρινίζεται, όμως, ότι το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας εστιάζεται στο 

θέμα της διασκευής περισσότερο ως διαδικασία και λιγότερο ίσως ως αποτέλεσμα.  
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1. Θεωρίες περί διασκευής και δραματοποιημένης λογοτεχνίας 

1.1.Τι εστί διασκευή; 

Από την εποχή του Ομήρου, η προφορική παράδοση επέβαλε οι ραψωδοί, και μετέπειτα οι 

αοιδοί, να γνωρίζουν τα μοτίβα για την απόδοση των επών, ωστόσο ο καθένας εξ αυτών 

απήγγειλε το έργο, παραλλάσσοντάς το, αναλόγως το ακροατήριό του και την ικανότητα 

απομνημόνευσης που διέθετε. Όπως αναφέρει ο Mark Edwards: 

Το κύριο χαρακτηριστικό της πραγματικής προφορικής ποιήσεως είναι ότι κάθε 

παρουσίαση-εκτέλεση είναι διαφορετική, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 

περιστάσεις της, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του ποιητή. Ο διαθέσιμος χρόνος, οι 

αντιδράσεις και η φύση του ακροατηρίου διαμορφώνουν την μορφή κάθε 

παρουσιάσεως. Η δομή και η υπόθεση της ιστορίας μπορεί να παραμένουν τα ίδια, αλλά 

η δυνατότητα επεκτάσεως και ίσως η έμφαση ποίκιλλαν κάθε φορά· η ποιότητα του 

ποιήματος επίσης θα ποίκιλλε αναλόγως της ευφυΐας του αοιδού. Μ’ αυτήν την έννοια, 

κάθε παρουσίαση είναι αυτοσχέδια· αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε στίχος, κάθε 

χωρίο θα είναι διαφορετικά. Κάθε αοιδός έχει ιδιαίτερες εκφράσεις και σκηνές, οι 

οποίες είναι με προσοχή επεξεργασμένες και μοναδικές σ’ αυτόν- μέχρις ότου κάποιος 

άλλος τις θαυμάσει και τις αντιγράψει (2001, 35). 

     Δυνητικά, κάθε ιστορία ή κάθε έργο θα μπορούσε να διασκευαστεί. Διαφορετικά δεν 

θα υπήρχαν μελοποιημένα ποιήματα, δραματοποιημένη λογοτεχνία, ούτε μία ολόκληρη 

βιομηχανία θεάματος που στηρίζεται σε διασκευές παλαιότερων φιλμ, βιβλίων, θεατρικών 

έργων, βιογραφιών, ακόμη και ειδήσεων ανά τον κόσμο, που έχουν μετατραπεί σε 

καλογραμμένες πλοκές. Ένα μυθιστόρημα, μία ταινία, ένα θεατρικό κείμενο, ή 

οποιοδήποτε άλλο πόνημα ενός δημιουργού, αποτελεί προσωπική έμπνευση και 

υποκειμενική παρουσίαση μιας σειράς στοιχείων πλοκής ή δομής. Εκείνος που 

παρουσιάζει για πρώτη φορά μία ιστορία, με όποιον τρόπο και αν έχει επιλέξει, έχει 

δουλέψει αναμφισβήτητα τους χαρακτήρες της, την πλοκή της και έχει ερευνήσει και 

απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο ή οτιδήποτε άλλο έκρινε 

απαραίτητο για την ιστορία του.  Όντας ο δημιουργός του πρωτοτύπου δεν συναγωνίζεται 

κανέναν και είναι ελεύθερος να οδηγήσει τους ήρωες όπου εκείνος νομίζει.     

     Ως προς τον δέκτη μιας οποιασδήποτε ιστορίας, αρκεί ν’ αναλογιστεί κανείς ότι ο κάθε 

θεατής μιας ταινίας ή ο κάθε αναγνώστης ενός βιβλίου δύναται να βιώσει αλλιώτικα όσα 
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προσλαμβάνει από το περιεχόμενό τους. Να εστιάσει σε διαφορετικό ήρωα, να συγκινηθεί 

από συγκεκριμένα σημεία της πλοκής ή να υποθέσει το δικό του τέλος της ιστορίας, πριν 

φτάσει σε αυτό. Αυτό συμβαίνει και με άλλα καλλιτεχνικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα 

ένα τραγούδι ή έναν πίνακα ζωγραφικής. Αν σταθούν μπροστά σε έναν πίνακα πέντε ή 

δέκα άνθρωποι, πιθανότατα αν ερωτηθούν μετά τι ήταν αυτό που πρόσεξαν ή τι πιστεύουν 

ότι απεικονίζει, να δώσουν διαφορετικές απαντήσεις και εκδοχές. Όσο για το τραγούδι, 

έχει τη δυναμική να ξυπνά ξεχωριστές αναμνήσεις στον κάθε ακροατή.  

     Ερεθίσματα δημιουργίας αποτελούν μία εικόνα της φύσης, μία είδηση ή ένα βίωμα που 

πυροδοτούν τη φαντασία ενός καλλιτέχνη και εκείνος με τη σειρά του δημιουργεί μία 

ιστορία «ειπωμένη» με όποιον τρόπο εκείνος γνωρίζει. Ακολούθως, η ιστορία αυτή, είτε 

πρόκειται για νουβέλα, είτε για ταινία, μπορεί ν’ αποτελέσει έμπνευση για κάποιον τρίτο, 

που θα θελήσει να τη διασκευάσει. Παρ’ όλα αυτά, ο διασκευαστής αντιμετωπίζει το 

άγχος της σύγκρισης με το πρωτότυπο έργο.  

     Το πρόβλημα με τη διασκευή, όπως σημειώνει η Linda Hutcheon, είναι ότι στην 

πραγματικότητα πολύ δύσκολα ορίζεται -εν μέρει-, διότι χρησιμοποιείται η ίδια λέξη τόσο 

για τη διαδικασία, όσο και για το προϊόν. Όσον αφορά το προϊόν, ο όρος διασκευή μπορεί 

να δοθεί και επίσημα ως ορισμός, αλλά ως προς τη διαδικασία -της δημιουργίας και της 

πρόσληψης- πρέπει να ληφθούν και άλλες παράμετροι υπόψη (Hutcheon & O’ Flynn, 

2013, 15-16). Για να γίνει περαιτέρω αντιληπτή αυτή η εννοιολογική σύγχυση, ας σκεφτεί 

κανείς το πρωτότυπο ως πρώτη ύλη που επιλέγεται είτε για να διασκευαστεί, είτε για να 

μεταφραστεί. Και στις δύο περιπτώσεις θα προκύψει μία διασκευή, ωστόσο οι διαδικασίες 

δεν πρέπει να ταυτίζονται εξαιτίας του αποτελέσματος. Ο μεταφραστής προσεγγίζει από 

άλλη οπτική γωνία το έργο, προσπαθεί να το αποδώσει σε μία άλλη γλώσσα και σε μία 

άλλη κουλτούρα, χρησιμοποιώντας τις δικές του τεχνικές. Ο διασκευαστής, ειδικά στα 

μεγάλα μυθιστορήματα, όπως επισημαίνει και ο Porter Abbot, πρέπει είτε ν’ αφαιρέσει, 

είτε να συναιρέσει. Γι’ αυτό άλλωστε η διασκευή αποκαλείται και «χειρουργική τέχνη» 

(2002, 108).  

     Η Linda Hutcheon διαχωρίζει τους τρόπους αφήγησης μιας ιστορίας σε τρεις 

κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις νουβέλες και τα μυθιστορήματα -ή ακόμα γενικότερα- τη 

γραπτή μορφή, η δεύτερη το θέαμα, δηλαδή τις ταινίες, τις θεατρικές παραστάσεις και τα 

μιούζικαλ, και η τρίτη τις διαδραστικές εκδοχές, όπως τα βιντεοπαιχνίδια. Σε όλες τις 

κατηγορίες μπορεί κανείς να εμβαθύνει στην ιστορία, να γίνει μέρος της κατά κάποιον 

τρόπο, στην πρώτη περίπτωση μέσω της φαντασίας του, στη δεύτερη κυρίως οπτικά και 

ακουστικά και στην τρίτη κιναισθητικά ή σωματικά (Hutcheon & O’ Flynn, 2013, 22-23).  
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     Η διασκευή, λοιπόν, αποτελεί την διαδικασία της μεταφοράς ενός έργου από την 

κατηγορία που ανήκει σε μία άλλη ή σε ένα άλλο είδος της ίδιας κατηγορίας (όπως για 

παράδειγμα ταινία που γίνεται μιούζικαλ). Αν και υπάρχει ποσοστό του κοινού που 

αντιμετωπίζει ένα διασκευασμένο έργο με καχυποψία, ίσως ενδεχομένως ως μία απλή 

επανάληψη της ίδιας ιστορίας, ο Walter Benjamin αναφέρει ότι «μία διασκευή έχει τη δική 

της αύρα, τη δική της παρουσία στον χωροχρόνο, τη μοναδική της ύπαρξη στο μέρος όπου 

τυχαίνει να γεννηθεί» (1968, 214). Και η Linda Hutcheon, όμως, επισημαίνει 

χαρακτηριστικά ότι η διασκευή δεν είναι «βαμπίρ»: δεν ρουφάει το αίμα της πηγής και το 

αφήνει να ψυχορραγεί ή το αφήνει πεθαμένο, ούτε όμως είναι πιο αδύναμη από το 

πρωτότυπο έργο. Αντιθέτως, μπορεί να κρατήσει την πρωτότυπη δουλειά ζωντανή και να 

της δώσει μία μετά θάνατον ζωή που αλλιώτικα δεν θα είχε ποτέ (Hutcheon & O’ Flynn, 

2013, 176). 

 

1.2. Τι, ποιος, πού, πότε, γιατί και πώς. 

 

Σχεδόν σε κάθε είδος γραφής, για να δομηθεί η πλοκή, ο συγγραφέας της ιστορίας οφείλει 

ν’ απαντήσει σε κάποια ερωτήματα ώστε να χτίσει τον μυθοπλαστικό του κόσμο. Αυτό 

συμβαίνει στα περισσότερα μυθιστορήματα και διηγήματα, αλλά και στη θεατρική ή 

κινηματογραφική γραφή. Για παράδειγμα, οι περιγραφές στα βιβλία ή ο σκηνικός χώρος 

μιας παράστασης ή ταινίας πρέπει ν’ ανταποκρίνονται στην εποχή που εντάσσεται η 

ιστορία. Ή έστω στην εποχή που έχει επιλέξει ο συγγραφέας ή ο διασκευαστής να 

εντάσσεται
1
. Ακόμα και στη δημιουργία ενός χαρακτήρα, τον συγγραφέα πρέπει ν’ 

απασχολήσει, ίσως πριν ακόμη ξεκινήσει να ξεδιπλώνει τον ήρωα του στο χαρτί, το ποιος 

είναι, το πού ζει, το πότε, πώς πράττει και γιατί, καθότι έτσι μόνο θα μπορέσει να εξηγήσει 

τις πράξεις του και να τον αφήσει να εξελιχθεί.  

     Τα ερωτήματα αυτά τίθενται πολλές φορές και στον χώρο της δημοσιογραφίας. Αν μία 

είδηση πρέπει να γραφτεί σε ένα μονόστηλο και να παρουσιαστεί μέσα σε πενήντα λέξεις, 

όσο εκτενής και αν είναι η έρευνα που έχει προηγηθεί, όσες και αν είναι οι πληροφορίες, ο 

συντάκτης θα πρέπει να περιοριστεί στα βασικά στοιχεία. Έτσι, θα παρουσιάσει μόνο τα 

πρόσωπα της είδησης, τι έγινε, σε ποιο μέρος, πότε, πώς και -ίσως- γιατί. Με το ν’ 

αναρωτιέται κανείς όμως για τα βασικά, πορεύεται ευκολότερα στα ειδικά και στα 

                                                           
1 «Ο Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ έχει μεταφερθεί αρκετές φορές κινηματογραφικά και 

θεατρικά, σε άλλη εποχή και εκτός Βερόνας.   
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επόμενα σημεία έρευνας και αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο, βασιζόμενη σε αυτόν τον 

πυρήνα των έξι ερωτημάτων αναλύει και η Linda Hutcheon την θεωρία της διασκευής 

(2013, XVI). Το ερώτημα τι αφορά τις μορφές που συνήθως προτιμώνται για διασκευές 

(2013, 33). Τα ερωτήματα γιατί και ποιος αφορούν τους διασκευαστές, τα προσωπικά ή 

οικονομικά τους κίνητρα (2013, 79). Το ερώτημα πώς αφορά το κοινό που ανταποκρίνεται 

στις διασκευές (2013, 113). Τέλος, τα ερωτήματα πού και πότε αφορούν το γενικό 

χωροχρονικό πλαίσιο συνθηκών της διασκευής, ενίοτε δε, όταν έχουμε γραπτή διασκευή,  

και το ίδιο το περικείμενο (2013, 141-142).  

 

1.2.1. Τι;  

Στο ερώτημα τι διασκευάζεται, η απάντηση, ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες, είναι 

συνήθως τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα ή παλαιότερα επιτυχημένα θεάματα. Στο 

Χόλυγουντ, η διασκευή μιας παλιότερης ταινίας ή ενός σύγχρονου, γνωστού λογοτεχνικού 

έργου αποτελεί μία δοκιμασμένη συνταγή που θα φέρει έσοδα. Στη δεύτερη περίπτωση, 

δεν αποκλείεται η επιτυχία μίας κινηματογραφικής διασκευής να φέρει νέες πωλήσεις και 

στο βιβλίο. Συχνή είναι και η διασκευή κλασικών έργων της λογοτεχνίας, όπως για 

παράδειγμα το αριστούργημα της Jane Austen Περηφάνια και προκατάληψη, που έχει 

διασκευαστεί πολλές φορές σε θεατρικό έργο, σε τηλεοπτική σειρά (1980 και 1995), αλλά 

και σε ταινία (2005).  

     Για τους φανατικούς υποστηρικτές του βιβλίου, μία τηλεοπτική ή κινηματογραφική 

διασκευή ίσως υποβαθμίζει την αξία του έργου. Υπάρχει μία νοητή ιεραρχία μεταξύ των 

τεχνών (Hutcheon & O’ Flynn, 2013, 34). Η έβδομη τέχνη, όσο σπουδαία και αν είναι, 

θεωρείται πιο προσιτή από την λογοτεχνία, για κάποιους ίσως ακόμα και «ευκολότερη». 

Αποτελεί θέαμα, απαιτεί λιγότερο χρόνο από ένα βιβλίο και προσφέρει άμεση ψυχαγωγία. 

Από την άλλη πλευρά, το βιβλίο είναι πιο σύνθετο, αφήνει τη φαντασία του αναγνώστη 

ελεύθερη να δώσει τις δικές του εικόνες, αλλά απαιτεί μεγαλύτερη αφοσίωση και χρόνο 

για να φτάσει κανείς στο τέλος της ιστορίας. Κυρίως όταν πρόκειται για εκτενή 

μυθιστορήματα. Σε μία ταινία, η έκταση αρκετών σελίδων μπορεί να παρασταθεί σε λίγα 

δευτερόλεπτα. Ωστόσο, υπάρχει ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό του κοινού που δεν 

διαβάζει λογοτεχνία. Επομένως, μία διασκευή ενός κλασικού έργου,  μπορεί να το κάνει 

γνωστό και στο ευρύτερο κοινό, που μπορεί να μην διαβάζει, αλλά πηγαίνει στον 

κινηματογράφο.  

     Σύγχρονο δημοφιλές παράδειγμα διασκευής από μία μορφή σε μία άλλη -της ίδιας 

κατηγορίας- αποτελεί το θεατρικό μιούζικαλ «Mamma Mia», το οποίο διασκευάστηκε σε 
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ταινία το 2008 και σημείωσε απίστευτη εισπρακτική επιτυχία. Πιθανότατα γι’ αυτό 

άλλωστε ακολούθησε και δεύτερη ταινία το 2018. Το τι θα διασκευαστεί, κατά κύριο 

λόγο, αποφασίζεται από τις εταιρείες παραγωγής, από εκδοτικούς οίκους και γενικά από 

εκείνους που πρόκειται να εισπράξουν τα έσοδα. Στοχεύουν στην επιτυχία και ίσως γι’ 

αυτό η διασκευή γνωρίζει τέτοια άνθιση τις τελευταίες δεκαετίες, καθότι το σίγουρο και το 

γνωστό είναι πιθανότερο να προσελκύσει το κοινό. Ακόμα και στην Ελλάδα, τα τελευταία 

χρόνια πολλές από τις τηλεοπτικές σειρές είναι διασκευές ξένων σειρών. Μπορεί να 

λείπουν τα πρωτότυπα σενάρια, ή οι παραγωγοί να προβληματίζονται με την ανάληψη 

ενός έργου που δεν έχουν ξανακούσει και τούς είναι δύσκολο να το φανταστούν στην 

μικρή οθόνη. Και στον ελληνικό κινηματογράφο, όμως, γίνονται αντίστοιχες απόπειρες. 

Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η ταινία του Θοδωρή Αθερίδη με τίτλο Τέλειοι Ξένοι, που 

βασίστηκε στο ιταλικό φιλμ Perfetti Sconosciuti του Paolo Genovese.  

      Ένα άλλο παράδειγμα διασκευής, επιτυχημένης εισπρακτικά, είναι το βιντεοπαιχνίδι 

Lara Croft: Tomb Raider (Hutcheon & O’ Flynn, 2013, 86-87). Ανήκει στην τρίτη 

κατηγορία, του διαδραστικού είδους, που όμως εξαιτίας της μεγάλης του επιτυχίας 

αποτέλεσε έμπνευση δύο φορές για κινηματογραφικές ταινίες (2001 και 2018). Άλλη 

ενδιαφέρουσα διασκευή, λιγότερο συνηθισμένη, η οποία όμως γνώρισε μεγάλη επιτυχία 

παγκοσμίως, υπήρξε η ταινία 300 το 2006. Το φιλμ βασίστηκε στην ομώνυμη 

εικονογραφημένη νουβέλα των Frank Miller και Lynn Varley, οι οποίοι είχαν 

χρησιμοποιήσει την ιστορία της Μάχης των Θερμοπυλών και των μαχητών του Λεωνίδα 

για να δημιουργήσουν μία δική τους εκδοχή από κόμικς. Το 2014 ακολούθησε και δεύτερη 

ταινία. Γενικότερα, τα κόμικς, τις τελευταίες δύο δεκαετίες αποτελούν μία βασική 

έμπνευση κινηματογραφικών διασκευών.  

     Ένα τελευταίο παράδειγμα που αξίζει να σημειωθεί είναι οι παραστάσεις μπαλέτου. 

Πολλές από αυτές αποτελούν διασκευές κλασικών παραμυθιών, όπως η Σταχτοπούτα και η 

Ωραία Κοιμωμένη. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε διασκευή ενός είδους της πρώτης 

κατηγορίας (γραπτό κείμενο) σε είδος της δεύτερης κατηγορίας (θέαμα). Όπως συμβαίνει 

και στο θέατρο όμως, το τελικό αποτέλεσμα, το ίδιο το έργο δηλαδή και όχι η διαδικασία 

της διασκευής, προκύπτει από πολλούς παράγοντες της παραγωγής και εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό και από την παρουσίαση, αλλά και την ερμηνεία των συμμετεχόντων επί 

σκηνής. Αν και ένα σενάριο ή ένα θεατρικό κείμενο μπορεί να γραφτεί από έναν μόνο 

άνθρωπο -δουλειά μοναχική - το αποτέλεσμα, η ίδια η διασκευή, αποτελεί συνεργασία 

πολλών, για να παρουσιαστεί εν τέλει άρτια στο κοινό.  
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     Συνοψίζοντας, το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί σχεδόν οτιδήποτε να διασκευαστεί σε 

μία άλλη μορφή καλλιτεχνικού έργου, αρκεί να υπηρετήσει τις συμβάσεις, τους όρους και 

τις ανάγκες της κατηγορίας που θα μεταφερθεί. Ο χρόνος, ο χώρος, οι συνθήκες, σε κάθε 

κατηγορία και κάθε είδος πρέπει να λογίζονται προσεκτικά από τον διασκευαστή. Το 

ηθικό του χρέος είναι μόνο να σεβαστεί την πρώτη ύλη του, να την αντιμετωπίσει σαν μία 

πλαστελίνη που έχει σχήμα, την αρπάζει και της δίνει μία νέα μορφή. Το υλικό θα 

παραμείνει το ίδιο, η όψη όμως θα έχει αλλάξει.  

 

1.2.2. Ποιος;  

Το ερώτημα αυτό, αν και σημαντικό, ίσως δεν έχει ακριβή απάντηση σε όλες τις 

περιπτώσεις. Στη λογοτεχνία, ο δημιουργός θεωρείται ένας και δεν είναι άλλος από τον 

συγγραφέα. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, όπου μυθιστορήματα έχουν γραφτεί από δύο 

συγγραφείς. Στα θεάματα όμως (θεατρική παράσταση, μιούζικαλ ή ταινία), αλλά και σε 

άλλους τομείς (κόμικς, τηλεόραση και άλλα), το τελικό αποτέλεσμα έχει καταλήξει στο 

κοινό κατόπιν συνεργασίας πολλών επαγγελματιών. Για παράδειγμα, αν ασκήσει κριτική 

κάποιος σε ένα βιβλίο, θα μιλήσει για τη δουλειά και το ύφος του συγγραφέα. Η 

λογοτεχνία απορρέει, κατά κύριο λόγο, από ένα πρόσωπο. Στους υπόλοιπους χώρους, η 

διασκευή απαιτεί ομαδική δουλειά, αν και κάποιος από τους συμμετέχοντες θα εισπράξει 

σε μεγαλύτερο βαθμό αναγνώριση. Ένα βιντεοπαιχνίδι, όσο ενδιαφέρουσα πλοκή και να 

έχει, θα τραβήξει την προσοχή των παικτών -κατά βάσει- χάρη στα γραφικά του, επομένως 

τη σημαντικότερη συνεισφορά στην παραγωγή του προσφέρουν οι γραφίστες και οι 

προγραμματιστές. Στον κινηματογράφο, ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα συνήθως θα 

αποδοθεί στον σκηνοθέτη, και λιγότερο στον σεναριογράφο και τους ηθοποιούς. Το θέμα 

της γραφής, ίσως αποτελεί τον ουσιαστικότερο παράγοντα στις τηλεοπτικές σειρές. Όσο 

ακριβή και αν είναι μία παραγωγή, εφόσον πρόκειται για προϊόν με συνέχεια που θα 

πρέπει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού (πολλές φορές και για χρόνια), είναι 

χρέος του σεναριογράφου να εξελίσσει διαρκώς την πλοκή του.  

     Στον χώρο του ζωντανού θεάματος, εννοώντας τις θεατρικές παραστάσεις, τον χορό, τα 

μιούζικαλ και την όπερα, η συνεργασία είναι «ρευστή» σε σχέση με ένα ολοκληρωμένο 

προϊόν, όπως μία ταινία ή ένα βίντεο, αναφέρει η Linda Hutcheon, διότι είναι όλα 

αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων παραστάσεων μιας ομάδας ανθρώπων (2013, 80). 

Υπάρχουν οι σεναριογράφοι, οι μουσικοσυνθέτες, οι χορογράφοι, οι ενδυματολόγοι, οι 

σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί και γενικά οι ερμηνευτές. Όλοι συμμετέχουν στην παράσταση, 

καθένας με την ειδικότητά του. Αν με τον όρο διασκευή εννοείται η διαδικασία, η 
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απάντηση στο ερώτημα ποιος διασκευάζει είναι εκείνος που είχε την αρχική ιδέα της 

διασκευής και την υλοποίησε, καταγράφοντάς την, άρα ο διασκευαστής. Ως προς το 

αποτέλεσμα της διασκευής όμως, «μερίδιο ευθύνης» έχουν όλοι συμμετέχοντες.  

     Τέλος, να σημειωθεί ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου ο ίδιος ο δημιουργός 

αναλαμβάνει τη διασκευή του έργου του. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο συγγραφέας 

Stephen King, ο οποίος έχει μετατρέψει μυθιστορήματά του σε σενάρια ταινιών και 

τηλεοπτικών σειρών, ή έχει βοηθήσει τους σεναριογράφους στη διασκευή τους. Εφόσον το 

θέαμα κάθε μορφής μετατρέπεται συχνά σε βιομηχανία, υπάρχει και αυτή η παράμετρος, 

το όνομα του διασκευαστή, που αν είναι διάσημο, μπορεί ευκολότερα να προσελκύσει το 

κοινό. 

 

1.2.3. Πού και πότε;  

Η επιτυχία μιας διασκευής που προέρχεται από ένα ξενόγλωσσο έργο ίσως εξαρτάται από 

τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Ο διασκευαστής πρέπει να μελετήσει προσεκτικά το 

χρονικό περιβάλλον και τις κοινωνικές συνθήκες του πρωτότυπου έργου για να καταλήξει 

στην δική του μεταφορά. Ίσως κρατήσει όλα τα στοιχεία από το πρωτότυπο έργο, ίσως 

κανένα. Ένα σύγχρονο παράδειγμα στον ελληνικό χώρο αποτελούν οι τηλεοπτικές σειρές, 

που έχουν διασκευαστεί από ξένες. Τα -κοινής αποδοχής- κωμικά στοιχεία διατηρούνται 

στα κείμενα, αλλά πληθώρα διαλόγων παίρνει μορφή ταιριαστή στην ελληνική 

πραγματικότητα. Η καθημερινότητα διαφέρει ανά λαό και το ίδιο ισχύει και για τη σάτιρα 

πολλές φορές. Γι’ αυτό ίσως έργα που έχουν σχέση με ιθαγένεια δεν περνούν το ίδιο συχνά 

σε άλλες γλώσσες, καθώς θα ήταν δύσκολο να μεταφερθούν όλα τα στοιχεία τους σε 

άλλον πολιτισμό με τελείως διαφορετικές συνήθειες.  

     «Μία διασκευή, όπως και το πρωτότυπο έργο, περιβάλλεται πάντα από ένα 

περικείμενο,  τον χρόνο και τον τόπο, την κοινωνία και την κουλτούρα» επισημαίνει η 

Linda Hutcheon (2013, 142). Όταν αλλάζει έστω και ένας από τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στο σύνολο, το έργο πρέπει να διαμορφωθεί αναλόγως. Στοιχεία μιας 

καθημερινής πραγματικότητας ενός λαού που έχει διαφορετικό πολιτικό καθεστώς ή 

αλλιώτικες κοινωνικές συμβάσεις, πρέπει να τροποποιηθούν για να ενταχθούν στη 

διασκευή ενός έργου που θα μεταφερθεί στην άλλη άκρη μιας ηπείρου. Αυτό ισχύει 

συνήθως για έργα λιγότερο γνωστά στο ευρύτερο κοινό. Έργα κλασικά και δημοφιλή σε 
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μεγάλο ποσοστό πληθυσμού, όταν διασκευαστούν σήμερα θα παρουσιαστούν στο κοινό, 

κατά κύριο λόγο, χωρίς υπερβολικές καινοτομίες. 
2
  

     Σκοπός μιας διασκευής δεν είναι μόνο να παρουσιαστεί μία ιστορία, αλλά να βρει και 

κοινά σημεία ταύτισης με το κοινό. Αν ένα έργο λοιπόν, δεν προκαλεί κανένα οικείο 

ερέθισμα στον δέκτη του, είναι αμφίβολο αν εκείνος θα το εκτιμήσει. Βέβαια, υπάρχουν 

και οι περιπτώσεις όπου, αν και οικείο το περιεχόμενο στον θεατή, δεν εκτιμάται το 

αποτέλεσμα της διασκευής. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν τα έργα του Αριστοφάνη. 

Τα κείμενά του παραμένουν διαχρονικά ανά τους αιώνες, ωστόσο αρκετοί από το κοινό 

ενοχλούνται όταν βλέπουν στο θεατρικό σανίδι σύγχρονα κουστούμια ή υπάρχουν στο 

κείμενο βωμολοχίες και σατιρικά σχόλια για τους σημερινούς πολιτικούς. Παρά το 

γεγονός δηλαδή ότι ο τόπος δεν αλλάζει και κάθε χρόνο σχεδόν ένας Έλληνας έχει τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσει μία παράσταση βασισμένη σε κείμενο του Αριστοφάνη, 

το αποτέλεσμα της διασκευής και η ανταπόκριση που θα έχει από το κοινό, εξαρτάται από 

τις διαθέσεις του εκάστοτε διασκευαστή και σκηνοθέτη.  

     Συνοψίζοντας τον λόγο περί αυτών των ερωτημάτων, ένα ουσιαστικό παράδειγμα που 

αξίζει ν’ αναφερθεί, αποτελεί το ρωμαϊκό θέατρο. Τα περισσότερα έργα της ρωμαϊκής 

λογοτεχνίας, και κυρίως του ρωμαϊκού θεάτρου, προήλθαν από διασκευές έργων του 

αρχαιοελληνικού χώρου. Όπως υποστηρίζει ο Michael Von Albrecht «η πρώτη 

καταγόμενη λογοτεχνία είναι η ρωμαϊκή διότι ασχολείται συνειδητά με την παράδοση ενός 

άλλου λαού, που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως ανώτερη. Για ν’ αναπτύξει όμως τη δική της 

αυτοσυνειδησία και να βρει τον εαυτό της, έπρεπε ν’ αυτονομηθεί από την προκάτοχό 

της» (2007,12). Στην αρχή παρουσιάζονταν στο ρωμαϊκό κοινό ελληνικά έργα σε 

μετάφραση, σταδιακά όμως οι Λατίνοι κωμωδιογράφοι άρχισαν να διασκευάζουν τις 

ιστορίες αυτές και να τις προσαρμόζουν στην ρωμαϊκή καθημερινότητα. Έτσι το Ρωμαϊκό 

Θέατρο άρχισε να εξελίσσεται και τελικά κατάφερε να αποκτήσει τον δικό του χαρακτήρα.  

 

1.2.4. Γιατί;  

Ακόμα και οι αρχαίοι Ρωμαίοι είχαν κατηγορηθεί ως μιμητές στις πρώτες τους απόπειρες 

διασκευών. Ο διασκευαστής έρχεται πάντα «δεύτερος» στην ίδια ιστορία. Το γιατί τελικά 

θα επιλέξει κάποιος να διασκευάσει μία ιστορία ή ένα έργο μπορεί να εξαρτάται από 

πολλούς λόγους. Στον κόσμο μιας βιομηχανίας, όπως το Χόλυγουντ ή την τηλεόραση, ο 

                                                           
2 Όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το «Έγκλημα και τιμωρία» του Fyodor Dostoevsky. Η γραμμικότητα 
της αφήγησης του κειμένου διατηρείται τις περισσότερες φορές και στις θεατρικές διασκευές. 
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παράγοντας του κέρδους είναι η μόνη απάντηση. Όσο περισσότερα τα γνωστά ονόματα 

που συμμετέχουν σε μία ταινία ή μία θεατρική παράσταση, ένας διάσημος σκηνοθέτης ή 

ηθοποιοί βραβευμένοι με Όσκαρ, τόσο μεγαλύτερα τα έσοδα. Οι παραγωγοί σπάνια θα 

επιλέξουν κάτι άγνωστο, που δεν θα τους επιφέρει χρήμα. Σκοπός είναι πάντα η απόσβεση 

του συνήθως υψηλού κόστους παραγωγής. Όπως αναφέρει ο Malcolm Bradbury, ειδικά σε 

ότι αφορά τα τηλεοπτικά σενάρια:  

Είναι σαν να κάθεσαι σε ένα ταξί, το ταξίμετρο συνέχεια τρέχει και όλα πρέπει να 

πληρωθούν … σε αντίθεση με μία νουβέλα, όπου το ταξίμετρο μένει κλειστό, μπορείς 

γράψεις για ότι σου αρέσει, να έχεις το Μπουένος Άιρες, το φεγγάρι, οτιδήποτε σου 

αρέσει. (Bradbury, 1992). 

     Εκτός από τα οικονομικά κίνητρα, υπάρχουν και τα προσωπικά. Η διασκευή είναι και 

αυτή μία δημιουργική διαδικασία. Επομένως, δεν μπορείς να ρωτήσεις κάποιον γιατί θέλει 

να δημιουργήσει. Η δημιουργία αποτελεί συνήθως προσωπική ανάγκη. Ενδέχεται κάποιος 

να θέλει να διασκευάσει κάτι που είδε ή διάβασε, για να το κάνει γνωστό σε ένα ευρύτερο 

κοινό. Ή για να δει κανείς πώς θα αποτύπωνε αλλιώτικα την ίδια ιστορία σε ένα άλλο 

επίπεδο.      

     Σε κάθε περίπτωση, ο διασκευαστής οφείλει να είναι προσεκτικός, να μην υπερβαίνει 

τα νομικά όρια. Σκοπός του δεν είναι να αντιγράψει ένα έργο και να το αποσιωπήσει, αλλά 

να το χρησιμοποιήσει, αναγνωρίζοντας την αξία του πρώτα. Ο Porter Abbot παρομοιάζει 

τους διασκευαστές με εκείνους που κάνουν πλιάτσικο, δηλαδή, αντιγράφουν κλέβοντας 

ότι θέλουν και αφήνουν τα υπόλοιπα (2002, 105). Ηθικότερο όλων είναι, όταν βρίσκεται 

εν ζωή ο δημιουργός του πρωτοτύπου, να προσεγγίζεται από τον διασκευαστή, ειδικότερα 

όταν η διασκευή θα στοχεύσει σε κέρδη, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικές, νομικές 

συνέπειες.  

     Ενίοτε, τέλος, οι λόγοι που θα διασκευαστεί ένα έργο μπορεί να είναι πολιτικοί ή 

πολιτιστικοί. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι διασκευές βιογραφιών σημαντικών ή 

διάσημων προσώπων από τους χώρους της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής και 

της ιστορίας. 

 

1.2.5. Πώς;  

Για να είναι επιτυχημένη μία διασκευή, πρέπει να ικανοποιήσει τόσο τους γνώστες του 

πρωτοτύπου, όσο και το υπόλοιπο κοινό αναφέρει η Linda Hutcheon (2013, 121). Η 

απάντηση στο ερώτημα αυτό σχετίζεται άμεσα με το κοινό. Ένας θεατής έχει διαφορετικές 

απαιτήσεις από έναν αναγνώστη. Ο θεατής όμως, που έχει υπάρξει και αναγνώστης του 
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πρωτότυπου έργου, έχει ακόμα περισσότερες απαιτήσεις, καθώς όπως αναφέρει και ο 

Jonathan Culler οι γνωστές διασκευές δημιουργούν προσδοκίες στο κοινό (1975,136). Για 

παράδειγμα, στις περιπτώσεις παλαιότερων κινηματογραφικών ή θεατρικών έργων που 

διασκευάζονται εκ νέου χρόνια ή δεκαετίες μετά, ο θεατής είναι έτοιμος για σκληρή 

κριτική, ειδικά όταν στον νου του έχει εκθειασμένο το πρωτότυπο έργο. Ο διασκευαστής 

οφείλει να φερθεί με ιδιαίτερο σεβασμό στο πρωτότυπο και να είναι πολύ προσεκτικός 

σχετικά με το τι θα κρατήσει και τι θ’ αφήσει στην δική του εκδοχή.  

      Αναλόγως το μέσο που επιλέγεται για την αφήγηση μιας ιστορίας, η συμμετοχή του 

κοινού διαφέρει. Ο αναγνώστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει ένα διάλειμμα, ενώ ένας 

θεατής παρακολουθεί μέχρι το τέλος, χωρίς να έχει πάντα χρόνο να επεξεργαστεί τα όσα 

βλέπει. Επιπρόσθετα, ο δεύτερος, λόγω εικόνας δεν χρησιμοποιεί την φαντασία του. Ο 

Peter Brook, μιλώντας για τις ταινίες, είχε αναφέρει για την αμεσότητα του 

κινηματογράφου ότι όταν η εικόνα βρίσκεται εκεί με όλη της την δύναμη, εκείνη την 

ακριβή στιγμή που λαμβάνεται, κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί, ούτε να νιώσει, ούτε να 

φανταστεί οτιδήποτε άλλο, ενώ για το θέατρο, όπου υπάρχει μία μεγαλύτερη απόσταση 

από την δράση, σημειώνει ότι επιτρέπει σε κάποιον να γευτεί μία εμπειρία με έναν 

απίστευτα ισχυρό τρόπο και την ίδια στιγμή να διατηρήσει μία ορισμένη ελευθερία 

(1987,190).  

     Παρ’ όλα αυτά, όταν η διασκευή προέρχεται από κάποιο βιβλίο, οι περισσότεροι 

αναγνώστες έχουν ήδη οραματιστεί με την φαντασία τους την μορφή των χαρακτήρων. 

Άρα, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μιας κινηματογραφικής ή θεατρικής διασκευής 

βιβλίου θα παίξει και η επιλογή των κατάλληλων ηθοποιών, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες του ήδη εξοικειωμένου κοινού. Σε κάθε περίπτωση, ο διασκευαστής πρέπει ν’ 

αναλογιστεί πώς θα ευχαριστήσει το κοινό του, είτε γνωρίζει το πρωτότυπο, είτε όχι, και 

να διαμορφώσει τη διασκευή του αναλόγως.  

     Το αποτέλεσμα, άλλωστε, μπορεί να οδηγήσει κάποιον πίσω στο πρωτότυπο έργο, 

όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, και να εντοπίσει τυχόν ελλείψεις ή αστοχίες του διασκευαστή. 

Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι κινηματογραφικές μεταφορές της σειράς βιβλίων Lord 

of the rings του συγγραφέα John Ronald Reuel Tolkin, αλλά και της σειράς εφηβικών 

βιβλίων Harry Potter της J.K. Rowling. Μετά τα εξωπραγματικά έσοδα των ταινιών, 

αυξήθηκε σημαντικά και η πώληση των βιβλίων.  

1.3.  Η δραματοποιημένη λογοτεχνία 
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Η λογοτεχνία και η δραματοποιημένη λογοτεχνία αποτελούν, αμφότερες, συγγραφικές 

δραστηριότητες. Η κυρίαρχη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι μόνο η πρώτη θα έπρεπε να 

διαβάζεται. Στην πραγματικότητα, ο θεατρικός λόγος δεν γράφεται για να αναγνωσθεί, 

αλλά για να αποτελέσει τον πυρήνα της δουλειάς του ηθοποιού. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις κάποιος θα διάβαζε δραματοποιημένη λογοτεχνία για ψυχαγωγικούς και 

παιδαγωγικούς σκοπούς.      

     Η προφορικότητα του θεατρικού λόγου τον καθιστά δραστικό. Μπορεί να γεννιέται στο 

χαρτί, ωστόσο, αναπτύσσεται και ωριμάζει επί σκηνής. Στόχος του είναι να προκαλεί 

αντιδράσεις, οι οποίες θα λειτουργούν θεατρικά και το αποτέλεσμα θ’ αγγίζει το κοινό.  

Απαιτεί επικοινωνιακά χαρακτηριστικά στη μορφή του, διότι όπως σιωπηρά επιβάλλεται, 

ο θεατρικός συγγραφέας πρέπει να κρατά στον νου του διαρκώς ότι το κείμενο του θα 

ομιληθεί. Ακόμα και η σιωπή στον θεατρικό λόγο μπορεί να είναι άκρως «ομιλητική», να 

υποδηλώνει συναισθήματα και αντιδράσεις που θα ενσαρκωθούν στη σκηνή και θα 

προσελκύσουν οπτικοακουστικά το ενδιαφέρον του θεατή. Μπορεί ν’ αποτελεί διακείμενο, 

κομμάτι του θεατρικού λόγου, μέρος ενός ρόλου.  

     Επομένως, μπορεί από πλευράς ορισμού η δραματοποιημένη λογοτεχνία να συγχέεται 

με τη γραφή, ωστόσο δεν είναι μόνον λογοτεχνία, στον βαθμό που «το θέατρο είναι 

σταυροδρόμι ποικίλων καλλιτεχνικών μορφών και όχι ένας νόθος συγγενής της 

λογοτεχνικής γραφής» (Σιδηροπούλου, 2014, 349). Η προσαρμογή των λογοτεχνημάτων 

σε θεατρικά κείμενα παρουσιάζει διαφόρων ειδών δυσκολίες. Όταν το κείμενο 

δραματοποιηθεί, δεν υπάρχει χρόνος επεξεργασίας από την πλευρά του δέκτη. Πρέπει ο 

λόγος να γίνεται άμεσα κατανοητός από τον θεατή, να ρέει, και το έργο να τον 

προβληματίζει στο σύνολό του, σε αντίθεση με την λογοτεχνία, όπου ο αναγνώστης έχει 

τον χρόνο να αφήσει το βιβλίο και ν’ αναρωτηθεί στα σημεία που εκείνος θέλει.  

     Το δεδομένο πρωτότυπο υλικό δεσμεύει τον διασκευαστή, διότι η θεατρική ανάγνωση 

είναι αλλιώτικη από την κειμενική, λειτουργεί με άλλους ρυθμούς, οι περιγραφές και οι 

αφηγήσεις χτίζουν το κείμενο με εναλλασσόμενες ατάκες και η ιστορία που 

αναπαρίσταται αποκτά άλλες διαστάσεις. Ο αναγνώστης διαθέτει την ελευθερία να 

αναπλάσει με τη δική του φαντασία τα στοιχεία που τού δίνονται στο κείμενο, τους 

χαρακτήρες, τους χώρους, να επιβραδύνει ή να επιταχύνει την πορεία του, να επιστρέψει 

σε προηγούμενες σελίδες, ενώ ο θεατής είναι καθηλωμένος σε μία αίθουσα για 

συγκεκριμένη διάρκεια, με προδιαγραμμένα όσο διαδραματίζονται ενώπιόν του και πάγιες 

οπτικές πληροφορίες, όπως κουστούμια, σκηνικά και φυσιογνωμίες ηθοποιών. Εν ολίγοις, 

ο θεατρικός κώδικας διαφέρει από τον λογοτεχνικό και απαιτείται μαεστρία από τον 
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σκηνοθέτη, ώστε το κείμενο να μην προδοθεί από την παράσταση, να μην αφυδατωθεί 

κατά την μεταφορά του (Τσιριμώκου, 2018, 10).  

        Στο σημείο αυτό τίθεται ένα εύλογο ερώτημα που θα απασχολήσει όποιον επιχειρήσει 

ν’ αναμετρηθεί με τη θεωρία της διασκευής. Σε μία παράσταση δραματοποιημένης 

λογοτεχνίας, εν τέλει, ποιος είναι εκείνος που διασκευάζει το έργο; Ο θεατρικός 

συγγραφέας είναι ο πρωτομάστορας, ωστόσο, το αποτέλεσμα θα κριθεί αυστηρά για την 

επιμέλεια του σκηνοθέτη και την ερμηνεία των ηθοποιών. Όπως επισημαίνει και ο David 

Mamet «η δουλειά του δραματουργού είναι να φέρει τους θεατές στο θέατρο, ενώ η 

δουλειά του σκηνοθέτη και των ηθοποιών είναι να τους κρατήσουν στις θέσεις τους» 

(2013, 87). Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το θέατρο αποτελεί «μυστηριακή ιερουργία» 

(2013, 62) και δεν χρειάζεται πλέον άλλους δασκάλους ή σκηνοθέτες, αλλά περισσότερους 

ηθοποιούς και συγγραφείς, οι οποίοι προέρχονται αμφότεροι από την ίδια αρχική 

δεξαμενή: από εκείνους που προσβάλλονται, γοητεύονται, μπερδεύονται ή θλίβονται από 

την ακόρεστη ποικιλία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, που ξεκινά πάντα με καλούς 

οιωνούς και καταλήγει με άσχημο τέλος (2013, 21). 

 

1.3.1.  Ο ρόλος του διασκευαστή 

Η διασκευή δεν αποτελεί καινοτομία στο θέατρο. Η πλοκή σχεδόν όλων των έργων του 

Σαίξπηρ είναι δανεική από προγενέστερες πηγές αναφέρει ο John Perry (1968). Αντίστοιχα 

και οι αρχαίες τραγωδίες μπορεί να θεωρηθούν διασκευές των ομώνυμων μύθων. Μπορεί 

να φαίνεται εύκολη σε κάποιους η διασκευή ενός έργου, δεδομένου ότι την ταυτίζουν 

νοητά με αντιγραφή ή μίμηση, ωστόσο, απαιτεί προσεκτική δουλειά και αφοσίωση. Ένα 

μυθιστόρημα, προκειμένου να δραματοποιηθεί, πρέπει να διυλιστεί, να μειωθεί σε 

μέγεθος, επομένως, αναπόφευκτα, και σε περιπλοκότητα (Hutcheon & O’ Flynn, 2013, 

36). Ο διασκευαστής πρέπει να έρθει σε στενή επαφή με το πρωτότυπο έργο και να βρει 

τρόπους να το περιορίσει. Ακόμα και αν το έχει αγαπήσει όλο στο σύνολό του, ειδικά στις 

περιπτώσεις που θα μεταπλάσει ένα εκτενές μυθιστόρημα σε θεατρικό δρώμενο, πρέπει να 

συμπιέσει τις ιδέες του, καθώς η θεατρική γραφή απαιτεί οικονομία λέξεων. Όπως 

συμβαίνει και με την ποίηση, οι λέξεις είναι μετρημένες (Perry, 1968). 

     Πριν από τον 18
ο
 αιώνα, η σχέση μεταξύ παράστασης και κειμένου δεν είχε προκαλέσει 

κανένα σοβαρό επιστημονικό ερώτημα. Όπως αναφέρει η Erika Fischer-Lichte, πρώτοι 

έδωσαν σημασία στη σχέση αυτή ο Diderot και ο Lessing, παρατηρώντας ότι ο θεατρικός 

λόγος και η σκηνική του πραγμάτωση αντλούν τις δυνάμεις τους από διαφορετικά 

σημειωτικά συστήματα. Ο πρώτος χρησιμοποιεί λεκτικά ποιητικά σημεία, ενώ η 
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πραγμάτωσή του βασίζεται στα σωματικά σημεία υποκριτικής. Κατόπιν τούτου, προκύπτει 

το ερώτημα: πότε και πώς μεταφράζονται τα λεκτικά σημεία σε σωματικά (Fischer-Lichte 

2011,1); Ο διασκευαστής θα δημιουργήσει ενταγμένος στο πρώτο σημειωτικό σύστημα, 

παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να έχει τον νου του συνέχεια στο δεύτερο σημειωτικό σύστημα, 

να ρίχνει κλεφτές ματιές και να υπολογίζει με ποιους τρόπους θα δοθεί ζωή σε όσα 

καλλιεργεί. Τη γέφυρα μεταξύ των δύο σημειωτικών συστημάτων θα τη χτίσει ο ηθοποιός.  

     Το μονοπάτι που ακολουθεί ο διασκευαστής, αποτελεί μία διαδικασία γεμάτη 

προκλήσεις. Κατά τη μεταφορά από το χαρτί στο θέαμα, σε μία θεατρική διασκευή, πρέπει 

να δραματοποιηθούν: η περιγραφή και η αφήγηση, και οι σκέψεις να μετατραπούν σε 

λόγο, πράξεις, ήχους και οπτικές εικόνες (Hutcheon & O’ Flynn, 2013, 40). Οι δε 

δυσκολίες της δραματοποίησης προφορικών στοιχείων, όπως η ειρωνεία, η αμφιβολία, η 

μεταφορά ή ο συμβολισμός ωχριούν μπροστά στα προβλήματα του διασκευαστή, ο οποίος 

πρέπει να δραματοποιήσει πράγματα που δεν εκφράζονται εύκολα ούτε με λόγια ούτε με 

πράξεις (Hutcheon & O’ Flynn, 2013, 71). Ο συγγραφέας του πρωτότυπου έργου δεν 

συνεργάζεται με κανέναν, άρα, δεν περιορίζεται σε κάθε του κίνηση. Αντιθέτως, ο 

διασκευαστής πρέπει να θυμάται διαρκώς ότι οι λέξεις του θα αποδοθούν από ηθοποιούς. 

Μηχανικά, θα πρέπει ν’ αποφύγει επαναλήψεις ή λέξεις που θα προκαλέσουν γλωσσοδέτη 

(Perry, 1968). Να διαχειριστεί επίσης τον περιορισμό του χώρου και του χρόνου της 

θεατρικής πράξης, καθώς και των διαφορετικών χρονικοτήτων που επιτρέπει η αφήγηση, 

αλλά είναι δύσκολο ν’ αποτυπωθούν επί σκηνής.  

     Κατά τη διάρκεια της έρευνας και της προσεκτικής ανάγνωσης του πρωτοτύπου, ο 

διασκευαστής πρέπει να βρεθεί κοντά στο κείμενο, να το σεβαστεί και να καλλιεργήσει 

μέσα του την έμπνευση για τη δική του δημιουργική διαδικασία. Ακολούθως όμως, για να 

μεταγγιστεί το κείμενο προς την παράσταση και να μετατραπεί η τέχνη της γραφής σε 

τέχνη της σκηνής, πρέπει να απομακρυνθεί σταδιακά από αυτό ως εξής: Το κείμενο θα 

παραμένει το βασικό του σχέδιο, το αίτιο και το θεμελιακό σχεδίασμα. Αλλά κατά τη 

διαδικασία του «περάσματος» θα ανακαλύψει το ανάγλυφό του και θα οδηγηθεί στη 

σμίλευση του ολόγλυφού του. Και αυτή δεν είναι μία πορεία υποταγής, αλλά 

απελευθέρωσης του κειμένου, καθώς μεταφέρεται με τρόπο αθάνατο σε μία νέα 

πραγματικότητα (Στιβανάκη, 2014, 74). 

     Συνοψίζοντας, ο διασκευαστής, όταν αναλαμβάνει χρέη δραματουργού, γίνεται με μιας 

και ο πρώτος σκηνοθέτης της παράστασης. Δημιουργεί ένα κείμενο με σκοπό να 

παρασταθεί, το φαντάζεται δηλαδή, να εκτυλίσσεται στο θεατρικό σανίδι. Αποδίδει την 

προφορικότητα και την διαλογικότητα που χρειάζεται και ορίζει όσα θα συμβούν στον 
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θεατρικό χώρο, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αυτό το δεδομένο συσσωματώνεται στο 

κείμενο, ακόμα και αν ο σκηνοθέτης επιλέξει να παρουσιάσει μία δική του οπτική 

(Στιβανάκη, 2014, 73).  

 

1.3.2. Η συμμετοχή του σκηνοθέτη 

Σε ένα θέαμα, όπως είναι μία θεατρική παράσταση, είτε ανήκει στο είδος της 

δραματοποιημένης λογοτεχνίας είτε όχι, ευθύνη για το αποτέλεσμα φέρουν όλοι, όχι μόνο 

ο θεατρικός συγγραφέας ή ο διασκευαστής. Όπως είχε παρατηρήσει ο Truman Capote 

«στο θέατρο έκαστος αποτελεί ένα μόριο που θα πρέπει να συνενωθεί με άλλα για να 

δημιουργήσουν ένα ζωντανό, έμβιο πράγμα». Κάπως έτσι, ο μουσικός, ο χορογράφος, ο 

φωτιστής, ο σκηνογράφος, ο ενδυματολόγος, οι ερμηνευτές και φυσικά ο σκηνοθέτης, 

συμβάλλουν στο αποτέλεσμα, γι’ αυτό και κάθε παράσταση μπορεί να είναι μοναδική. 

Ειδικά όταν απαρτίζεται από άλλους ηθοποιούς κάθε φορά, αλλάζει η δυναμική της 

ομάδας, διαφορετικές οι δυνατότητες και οι ικανότητες, διαφορετική και η στιγμή 

(Στιβανάκη, 2014, 75). 

     Για παράδειγμα, σ’ ένα τραπέζι χαρτοπαικτών, σ’ ένα γήπεδο, σ’ έναν ναό, σε μία 

οθόνη, σ’ ένα δικαστήριο, αλλά και σε μία θεατρική σκηνή, άνθρωποι μαζεύονται για να 

ολοκληρώσουν έναν σκοπό ή ένα παιχνίδι, λέει ο Johan Huizinga, και η διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ παιχνιδιού και τελετουργικού είναι λεπτή. Όλες αυτές οι συνθήκες 

αποτελούν προσωρινούς κόσμους μέσα στον κανονικό κόσμο, αφιερωμένους στην 

πραγμάτωση μιας ξεχωριστής πράξης (Huizinga, 1949, 10). Σε καθέναν από αυτούς τους 

χώρους ισχύουν κανόνες που οι συμμετέχοντες οφείλουν να σεβαστούν. Αν υποτεθεί ότι 

στη θεατρική σκηνή πρέπει να καθορίσει αυτούς τους κανόνες ένας άνθρωπος, ο οποίος θα 

χριστεί αρχηγός του παιχνιδιού, αυτός είναι ο σκηνοθέτης. Όπως αναφέρει η Αύρα 

Σιδηροπούλου, πολλοί σκηνοθέτες διεκδικούν την οικειοποίηση της συγγραφικής 

ιδιότητας, αλλά και της δραματουργικής, καθώς αφήνουν το αποτύπωμά τους σε κάθε 

παράσταση, με τους αισθητικούς και θεματικούς πειραματισμούς τους να τους συνοδεύουν 

στην καλλιτεχνική τους πορεία (2014, 349). Με κοινή αφετηρία το κείμενο, ο σκηνοθέτης, 

σε συνεργασία με τον σκηνογράφο που είναι άμεσα υπεύθυνος για το αισθητικό 

αποτέλεσμα της παράστασης, πρέπει να συνεργαστεί με πλήθος άλλων επαγγελματιών, 

προκειμένου να διαμορφωθεί από κοινού μία κεντρική ερμηνευτική ιδέα και εν συνεχεία 

μία άρτια παράσταση (Παντουβάκου, 2014, 418).  

     Ο σκηνοθέτης, ακόμα και αν ο διασκευαστής εμπεριέχει στο κείμενό του κάποιες 

σκηνικές οδηγίες, κατά τη μεταφορά του κειμένου στη σκηνή, θα δώσει το δικό του 
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στίγμα. Εκείνος είναι που θα καθοδηγήσει τους ηθοποιούς για τις θέσεις τους στον χώρο, 

αλλά και τις στάσεις, τις αντιδράσεις και τις κινήσεις τους σε κάθε σκηνή του θεατρικού 

έργου. Είναι, με λίγα λόγια, ο μαέστρος της θεατρικής ορχήστρας. Συνεπώς, όσο σωστά 

και αν έχουν επιλεγεί τα καλύτερα υλικά, η συνταγή θα πετύχει μόνο αν εκτελεστεί με 

φροντίδα, και την απαραίτητη, δοσμένη προσοχή στις λεπτομέρειες. Η σημασία, όμως, του 

δίπολου «συγγραφέας» - «σκηνοθέτης» είναι αμφίδρομη, καθότι οι θεατές δεν θα 

αρκεστούν στη φαντασμαγορική, καλλιτεχνική παραγωγή και στις εξωπραγματικές 

σκηνικές μεταφορές, αν ο πυρήνας της παράστασης, ήτοι το κείμενο, είναι αδύναμος 

(Σιδηροπούλου, 2014, 352). 

 

1.3.3. Οι ερμηνείες των ηθοποιών 

Κατά τη μεταφορά μιας ιστορίας από το ένα μέσο στο άλλο, στην εν λόγω περίπτωση από 

τις σελίδες ενός βιβλίου σε μία θεατρική παράσταση, ο δέκτης της αναπαριστώμενης 

πλοκής απαιτεί να ζήσει πολλά παραπάνω από μία απλή ανάγνωση του κειμένου. Η 

απόλαυση αυτή της διαδικασίας -για το κοινό- εξαρτάται από την ερμηνεία του ηθοποιού. 

Αυτή είναι η δουλειά του, υποστηρίζει ο David Mamet (2013,15).  

     Στη δραματοποιημένη λογοτεχνία, οι ηθοποιοί είναι αυτοί που ενσαρκώνουν τους 

χαρακτήρες και δίνουν ύπαρξη στην διασκευή. Αν και πρέπει να ακολουθηθεί το θεατρικό 

κείμενο, μερικοί ηθοποιοί παραδέχονται ότι αναζητούν έμπνευση από το πρωταρχικό 

κείμενο, ειδικά όταν οι χαρακτήρες που πρόκειται να παίξουν είναι διάσημοι λογοτεχνικοί 

ήρωες (Hutcheon & O’ Flynn, 2013, 81).  

     Αν η θεατρική παράσταση θεωρηθεί σαν μία ορχήστρα, με μαέστρο τον σκηνοθέτη, οι 

ηθοποιοί είναι οι μουσικοί της. Οποιοδήποτε λάθος ενός μουσικού, θα οδηγήσει σε 

παραφωνία και το αποτέλεσμα θα κριθεί αυστηρά. Ο ηθοποιός πρέπει να θυμάται τα λόγια 

του, να καταλαβαίνει τον χαρακτήρα που υποδύεται και να τον παρουσιάζει στο κοινό, 

τσαλακώνοντας την δική του οντότητα. Ή ακόμα καλύτερα, μεταπλάθοντάς την, 

προκειμένου να πρωταγωνιστεί στα μάτια του θεατή μόνο η ψυχοσύνθεση του ρόλου του. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην φαίνεται ότι υποδύεται, να μην είναι καρικατούρα του 

θεατρικού ήρωα που ενσαρκώνει, αλλά να δίνει πνοή επί σκηνής στον χαρακτήρα του.  

     Για να γίνουν όλα αυτά με επιτυχία, ο ηθοποιός οφείλει να δουλέψει πολύ κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης του θεατρικού κειμένου ή μιας διασκευής. Να δει τι θα κρατήσει 

από τον χαρακτήρα του, ποια στοιχεία του εαυτού του θα εντάξει σε αυτόν και τι θα 

πρέπει να εξασκήσει περισσότερο, ώστε να ταυτιστεί σε όσα διαφέρουν. Επομένως, όπως 

αναφέρει ο Θεόδωρος Γραμματάς, ο ηθοποιός για να δημιουργήσει τον ρόλο δεν βασίζεται 
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μόνο στα ενδοκειμενικά στοιχεία που του έχει προσφέρει ο συγγραφέας, αλλά κυρίως στη 

δική του ψυχοφυσιολογία, στις αναμνήσεις του και στις προσωπικές του εμπειρίες, τις 

οποίες ανακαλεί για να ερμηνεύσει όσο το δυνατόν πιο πιστά τον ρόλο του (2014, 63).  

     Παρ’ όλα αυτά, σημασία έχει, εκτός από το πώς συνεισφέρει ψυχικά στον ρόλο του ο 

ηθοποιός, πώς εκφράζεται και σωματικά. Οι υπερβολικές χειρονομίες μπορεί να 

διαλύσουν τον ρόλο, επισημαίνει ο Stanislavski, καθώς οι σωστές εκφράσεις του 

προσώπου του, η κυριαρχία του στη σκηνή και η ποιότητά του, μπορεί να αποδυναμωθούν 

από τις περιττές, φαφλατάδικες κινήσεις, που επισκιάζουν τη δράση του (2006, 84). Η 

Fischer-Lichte παρατηρεί ότι η μοναδική, δραματική μορφή γίνεται αντιληπτή χάριν της 

ξεχωριστής εγκόσμιας σωματικότητας του ηθοποιού (2011, 11), ωστόσο, αν η προσοχή 

του θεατρικού κοινού προσανατολιστεί στα σώματα των ηθοποιών ως συγκεκριμένες 

σωματικές παρουσίες στη σκηνή, ως φαινομενολογικά σώματα, χάνεται η ψευδαίσθηση 

του θεατή, διότι αναγκάζεται να επανέλθει στον υλικό κόσμο, εγκαταλείποντας τον 

μυθοπλαστικό κόσμο του θεάματος (2011,1). 

 

1.3.4. Η πρόσληψη του θεατή  

Ο θεατής εκτιμά μία θεατρική παράσταση συνήθως ως μία συνολική εμπειρία. Ο 

Θεόδωρος Γραμματάς αναφέρει ότι η εμπειρία του θεατή ξεκινά από τη θέση του μέσα 

στον χώρο του θεάτρου, η συμμετοχή του σε μία παράσταση δηλαδή διατηρείται στη 

μνήμη του, περισσότερο λόγω της βιωματικής παρουσίας του στο θέατρο και λιγότερο 

λόγω του καλλιτεχνικού θεάματος. Ακόμα και οι συνθήκες μετάβασης στο θέατρο, το 

κλείσιμο των εισιτηρίων, οι διάφοροι παράγοντες που οδήγησαν στην επιλογή της 

παράστασης, ανεξαρτήτως του αισθητικού αποτελέσματος, συγκροτούν ένα αναφορικό 

πλαίσιο αποτελούμενο από ιδιαίτερα δομικά συστατικά που απαρτίζουν τη μνήμη του 

θεατή (2014, 57-58).  

     Το θέατρο αποτελεί ένα πολιτισμικό φαινόμενο, που βρίσκει το νόημά του, τόσο στην 

ατομική μνήμη του εκάστοτε θεατή, όσο και στη συλλογική μνήμη του φιλοθεάμονος 

κοινού γενικότερα, με το οποίο συνδιαλέγεται και μέσα από αυτό κατορθώνει να 

εξελίσσεται. Αυτό συμβαίνει διότι καθίσταται πεδίο επανάληψης, μνημονικής 

ανασύστασης κειμένων και αναπαράστασή τους (Γραμματάς, 2014, 55). Γι’ αυτό και η 

δραματουργία πλέον έχει εξελιχθεί, πειραματίζεται με σκηνικές πολυφωνίες, είναι ρευστή, 

αναπτυσσόμενη με ελισσόμενες διακυμάνσεις από και προς την παράσταση, ανοιχτή σε 

πιο δραστήριες διαδικασίες πρόσληψης (Πεφάνης, 2014, 83). Συνεπώς, από πλευράς των 

δημιουργών μιας θεατρικής παράστασης, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να λαμβάνονται 
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σοβαρά και οι δυνατότητες των θεατών και να υπάρχει καθορισμένη διάρκεια της δράσης, 

ώστε να μην αποσπώνται και να μην πασχίζουν να θυμούνται προγενέστερα σημεία του 

κειμένου. Να υπάρχει δηλαδή αρχή, μέση και τέλος στη θεατρική παράσταση, σωστά 

δομημένα όλα, προκειμένου να μην προκληθεί κόπωση στον θεατή (Δήμου, 2014, 91). 

     Ο ρόλος του θεατή είναι διττός. Από τη μία πλευρά είναι ο δέκτης της θεατρικής 

πράξης και ο αυστηρός κριτής της, από την άλλη είναι «συνέταιρός» της. Συμμετέχει με 

τον δικό του ρόλο σε μία θεατρική παράσταση, η οποία χωρίς αυτόν δεν θα υφίστατο. Το 

θέατρο υπηρετεί έναν ειδικό κώδικα επικοινωνίας, και αν δεν υπάρχουν δύο πόλοι, δεν 

υπάρχει και μήνυμα να μεταφερθεί. Σε κάποια θεατρικά έργα, μάλιστα, ο θεατής καλείται 

ακόμα και να πάρει μέρος στη δράση.  

     Στις παραστάσεις δραματοποιημένης λογοτεχνίας, όπου το μήνυμα είναι ενδεχομένως 

ευρύτερα γνωστό, το αισθητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να ικανοποιεί τόσο τους θεατές που 

είναι γνώστες του πρωτότυπου έργου, όσο και το υπόλοιπο κοινό. Απλώς, στην πρώτη 

περίπτωση, η κρίση του θεατή αναμένεται να είναι πιο αιχμηρή, αν δεν ικανοποιηθεί από 

τη θεατρική μεταφορά. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχει προηγηθεί μία διεργασία από μέρους 

του στο παρελθόν και με την φαντασία του έχει ορίσει τους χώρους και τα πρόσωπα της 

πλοκής. Για τον θεατή που δεν γνωρίζει το πρωτότυπο έργο, στην πραγματικότητα, η 

διασκευή δεν λογίζεται ως διασκευή, αλλά ως ένα πρωτότυπο έργο.      
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2. Ο συγγραφέας Tobias Wolff και Το Παλιό Σχολείο  

2.1. Ποιος είναι ο Tobias Wolff; 

Γεννημένος τον Ιούνιο του 1945 στην Αλαμπάμα των Η.Π.Α., με πλήρες όνομα Tobias 

Jonathan Ansell Wolff, ο Αμερικανός συγγραφέας έγινε γνωστός με τα αυτοβιογραφικά 

του έργα και τα διηγήματά του. Βίωσε μία έντονη και δύσκολη παιδική ηλικία, καθώς οι 

γονείς του χώρισαν όταν ο ίδιος ήταν δέκα ετών, και μαζί με τη μητέρα του άλλαζε τόπους 

διαμονής, μέχρι που εγκαταστάθηκαν τελικά στο Σηάτλ, όπου η μητέρα του 

ξαναπαντρεύτηκε. Η κακή σχέση που είχε με τον δύστροπο πατριό του παρουσιάζεται στο 

αυτοβιογραφικό του μυθιστόρημα με τίτλο This boy’s life: A Memoir, το οποίο εκδόθηκε 

πρώτη φορά το 1989 και αποτελεί ίσως το πιο δημοφιλές του έργο. Το 1993 

διασκευάσθηκε για τον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές τον Robert De Niro και τον 

Leonardo DiCaprio. Ο αδερφός του Geoffrey Wolff, επίσης συγγραφέας, μεγάλωσε με τον 

πατέρα τους και αντίστοιχα έγραψε τη δική του αυτοβιογραφία για την παιδική του ηλικία 

με τίτλο The Duke of Deception: Memories of My Father (1979). Tα δύο αδέρφια 

ξαναενώθηκαν όταν ο Tobias Wolff ήταν έφηβος. Ο αδερφός του, γνωρίζοντας την 

επιθυμία του για ενασχόληση με ιστορίες, τον ανάγκαζε για μήνες να διαβάζει και να 

γράφει κάθε μέρα κομμάτια.  

     Στη συνέχεια, ο Αμερικανός συγγραφέας κατατάχθηκε στον στρατό κατά τη διάρκεια 

του πολέμου στο Βιετνάμ. Ο θαυμασμός του για τον Ernest Hemingway τού υπαγόρευσε 

να οδηγηθεί στην επιλογή αυτή, διότι θεωρούσε ότι η εμπειρία του στρατού θα επηρέαζε 

το γράψιμό του. Επιστρέφοντας, μη θέλοντας να μιλήσει πια για τον πόλεμο, κατέφυγε 

στην Αγγλία, όπου σπούδασε Φιλολογία στην Οξφόρδη. Για τις μεταπτυχιακές σπουδές 

του επέστρεψε στην Καλιφόρνια και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Stanford, στο οποίο 

αργότερα δίδαξε Δημιουργική Γραφή.  

     Κέρδισε διάφορα βραβεία για τη γραφή του, αλλά το 1984 ξεχώρισε με τη νουβέλα του 

Ο Κλέφτης του στρατοπέδου και κατάφερε να κατακτήσει το βραβείο Pen/Faulkner το 

1985. Τριάντα χρόνια μετά, το 2015, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών του απένειμε 

το Εθνικό Βραβείο των Τεχνών. Λάτρης της μικρής φόρμας, κατά κύριο λόγο, έχει γράψει 

νουβέλες και διηγήματα. Από τις συλλογές διηγημάτων του στην Αμερική έχουν ξεχωρίσει 

οι εξής: 

In the Garden of the North American Martyrs (1981),  
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Hunters in the Snow (1981),  

Back in the World (1985),  

The Night in Question (1997), και  

Our story begins: New and selected Stories (2008).  

     Μυθιστορήματα αποτελούν τα αυτοβιογραφικά του έργα, το This boy’s life (1989), 

όπως ήδη αναφέρθηκε, και το έργο του In Pharaoh’s Army (1994), στο οποίο 

εξιστορούνται οι εμπειρίες ενός στρατιώτη του πολέμου στο Βιετνάμ. Συνοψίζοντας την 

αναφορά στα έργα του, το Old school (2003) είναι επίσης μυθιστόρημα, το οποίο αν και 

δεν χαρακτηρίζεται αυτοβιογραφικό, στην πλοκή του υποφώσκουν αρκετά 

αυτοβιογραφικά στοιχεία. Τρία μέρη του μυθιστορήματος είχαν δημοσιευθεί από το 

αμερικανικό περιοδικό The New Yorker ως διηγήματα.  

     Στον ελληνικό χώρο, ο Tobias Wolff είναι γνωστός από συγκεκριμένα έργα του, καθώς 

έχουν εκδοθεί στο παρελθόν μόνο η νουβέλα του Ο κλέφτης του στρατοπέδου (Πόλις, 

2009), το μυθιστόρημα Παλιό σχολείο (Πόλις, 2008) και πιο πρόσφατα οι εκδόσεις Ίκαρος 

εξέδωσαν μία συλλογή διηγημάτων του, αποσπασμένων από τις ως άνω συλλογές του, με 

τίτλο Η χαρά του πολεμιστή και άλλα διηγήματα (2017). Αυτό οφείλεται ίσως και στις 

τακτικές του σύγχρονου εκδοτικού κόσμου της Ελλάδας, που δύσκολα θα εμπιστευθεί τα 

κέρδη της σε διάσημους διηγηματογράφους, αν προηγουμένως δεν έχουν γίνει ευρύτερα 

γνωστοί από κάποιο μυθιστόρημά τους.  

     Αναφορικά με τη γραφή του, η μαεστρία με την οποία χειρίζεται την μικρή φόρμα είναι 

αξιοσημείωτη, διότι κατορθώνει πάντα μέσα σε λίγες σελίδες να προσφέρει στον 

αναγνώστη του άρτια δομή, ενδιαφέρουσα πλοκή και απλούς χαρακτήρες, με τους οποίους 

εύκολα θα βρει κανείς σημεία να ταυτιστεί. Σχετικά με τους χαρακτήρες του και την 

επιλογή τους, ακόμα και στο βιβλίο Παλιό σχολείο, όπως έχει πει, όλες οι ιστορίες του -με 

τον έναν ή τον άλλον τρόπο- είναι αυτοβιογραφικές. Μερικές φορές είναι αυτοβιογραφικές 

ως προς τα γεγονότα που περιγράφονται, άλλες πάλι ως προς την περιγραφή ενός 

χαρακτήρα. «Στην πραγματικότητα», λέει, «θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλοι μου οι 

χαρακτήρες είναι αντικατοπτρισμοί του εαυτού μου» (Kennedy, X.G. & Gioa, D., 2007, 

88).  

 

2.2. Ο βρώμικος ρεαλισμός 

 

Τα αυτοβιογραφικά στοιχεία της γραφής του, η αγάπη του για τη μικρή φόρμα και την 

οικονομία λέξεων, αλλά και οι κοινότοποι χαρακτήρες, έχουν εντάξει τον Tobias Wolff 
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στο εν λόγω κίνημα. Ο βρώμικος ρεαλισμός ως κίνημα γεννήθηκε τη δεκαετία του ’70 στη 

Βόρεια Αμερική. Ιδρυτής του θεωρείται ο Αμερικανός συγγραφέας Bill Buford, 

κυριότεροι εκπρόσωποί του θεωρούνται ο Raymond Carver και ο Tobias Wolff, ενώ ως 

πρόδρομός του αναφέρεται ο Charles Bukowski. Αποτελεί ένα ρεύμα «εσωτερικής 

κατανάλωσης», που αφορά κυρίως την αμερικανική διηγηματογραφία.   

     Οι ήρωες του βρώμικου ρεαλισμού, κατά τα λεγόμενα του Bill Buford, είναι συνήθως 

άνθρωποι καθημερινοί, πολλές φορές εργαζόμενοι σε κακής ποιότητας εστιατόρια, ταμίες 

σε πολυκαταστήματα, εργάτες, γραμματείς ή άνεργοι καουμπόηδες. Οι συνήθειές του είναι 

να παίζουν bingo, να τρώνε cheeseburgers,  να κυνηγούν, να μένουν σε φθηνά μοτέλ, να 

περνούν τον χρόνο τους βλέποντας τηλεόραση και να διαβάζουν ρομάντζα. Τα 

προβλήματά τους σχετίζονται με τον αλκοολισμό, έναν μίζερο γάμο, ενδοοικογενειακές 

κρίσεις, κάποιοι από αυτούς παρανομούν διαπράττοντας μικροκλοπές, ενώ ως επί το 

πλείστον κατάγονται από επαρχιακές πόλεις  (Buford, 1983). Αν και την καταγωγή τους, 

δεν την μαθαίνει πάντα ο αναγνώστης. Ο χαρακτήρας του βρώμικου ρεαλισμού αποτελεί 

μία μονάδα της μάζας, χωρίς να έχει πάντα ιδιαίτερο βάθος. 

     Γενικότερα, αν διαβάσει κάποιος διηγήματα συγγραφέων που ανήκουν στη νέα αυτή 

σχολή των τελευταίων δεκαετιών, θα διαπιστώσει ότι οι χαρακτήρες μπορεί να φαίνονται 

άνθρωποι δύσκολοι ή ακόμα και κακοί. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές είναι απλώς 

αδύναμοι να αποφύγουν τις μοιραίες συγκρούσεις ή να βγουν από τα δεινά τους αλώβητοι, 

οπότε είτε υπομένουν μίζερα τη δυσφορία που υφίστανται από τις καταστάσεις, ή κατά την 

εξέλιξη της πλοκής αναπτύσσουν ένστικτα και δυνάμεις και εν τέλει ξεγλιστρούν από 

αυτές πράττοντας κάτι ανατρεπτικό. Στην πραγματικότητα όμως, ο αναγνώστης γνωρίζει 

ελάχιστα γι’ αυτούς, καθώς σπανίως θα περιγραφεί το βαθύτερο ψυχαναλυτικό υπόβαθρο 

της προσωπικότητας του χαρακτήρα. Και αυτό συμβαίνει διότι, ο συγγραφέας του 

βρώμικου ρεαλισμού είναι μινιμαλιστής. 

     Στα διηγήματά του ο Tobias Wolff παρουσιάζει αρκετούς χαρακτήρες σαν αυτούς που 

περιγράφηκαν ανωτέρω. Στο διήγημα Κυνηγοί στο χιόνι τα προβλήματα μιας παρέας 

κυνηγών οδηγούν σε ένα μοιραίο παιχνίδι, στο διήγημα Λεβιάθαν οι χαρακτήρες 

διασκεδάζουν κάνοντας χρήση κοκαΐνης, ενώ στην ιστορία του Σφαίρα στο κεφάλι ένας 

ληστής ξυπνάει μνήμες στο θύμα του (Wolff, 2017). Ο λόγος του συγγραφέα είναι πάντα 

σύντομος, περιεκτικός και ανατρεπτικός. Στα μυθιστορήματά του, από την άλλη πλευρά, 

καταφέρνει να μην κουράζει με περιττές περιγραφές και φλύαρο ύφος, ενώ του αρέσει να 

κρύβει μικρότερες εγκιβωτισμένες ιστορίες στην κύρια πλοκή, όλες όμως με τη δική τους 

σημασία.   
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     Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο Tobias Wolff, όπως και άλλοι συγγραφείς που 

«κατατάχθηκαν» σε αυτό το λογοτεχνικό ρεύμα -με ή χωρίς τη θέλησή τους-, δεν 

αποδέχεται τον όρο αυτόν, του …βρώμικου ρεαλισμού
3
. Θεωρεί ότι ο ορισμός αυτός 

επικράτησε γιατί ακουγόταν διαφορετικός, και ίσως και πιο εμπορικός, εκείνη την περίοδο 

στην Αμερική. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρεαλισμός στην λογοτεχνία μπορεί ούτως ή άλλως 

να απεικονίσει μία σκληρή, καθημερινή πραγματικότητα ή άγρια ξεσπάσματα της 

ανθρώπινης φύσης, χωρίς απαραίτητα να βαπτισθεί ως βρώμικος. Για εκείνον, ο όρος ήταν 

απλώς μια μόδα! 

 

2.3. Το «Παλιό σχολείο» 

 

Το μυθιστόρημα του Tobias Wolff, σε διεθνές επίπεδο, προκάλεσε πολλές θετικές 

εντυπώσεις. Οι λογοτεχνικοί κριτικοί τον γνώριζαν ήδη από τα διηγήματά του, αλλά και τα 

αυτοβιογραφικά του έργα, ωστόσο το Παλιό σχολείο ξεχώρισε για την αλήθεια που έκρυβε 

στις σελίδες του. Στον εγχώριο τύπο δε, ο Tobias Wolff θαυμάζεται για τον λιτό -γεμάτο 

πρόζα- λόγο του, καθώς όπως σημειώνει και ο Γεώργιος-Ίκαρος Μπαμπασάκης «ξέρει τι 

θα πει να θητεύεις στη γόνιμη σχολή του Έρνεστ Χέμινγουεϊ κάνοντας σκληρά, αδρά 

θαύματα με το οπλοστάσιο των 24 γραμμάτων» (2009). Το Παλιό σχολείο απέδειξε στον 

μαθητή του και αφηγητή του Tobias Wolff, αναφέρει ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης, ότι «η 

πραγματικότητα της λογοτεχνίας έχει τη δική της υπόσταση και δεν μπορείς να ψεύδεσαι 

ούτε στη ζωή ούτε στη γραφή». Στο ίδιο άρθρο του, ο συγγραφέας Θεόδωρος Γρηγοριάδης 

παρατηρεί, αναφερόμενος στην εμφάνιση διάσημων συγγραφέων στο μυθιστόρημα, ότι ο 

Tobias Wolff, με αυτή του την τεχνική, κατορθώνει να παρουσιάσει ένα αλληγορικό 

τρίπτυχο που εμπεριέχει όλες τις λογοτεχνικές τάσεις και τις εξάρσεις της συγγραφικής 

εγωπάθειας (2008). 

     Ο ίδιος ο Tobias Wolff, από την άλλη πλευρά, είχε παραδεχθεί ότι για την περιγραφή 

των διάσημων συγγραφέων και της εμφάνισής τους στο μυθιστόρημά του, έπρεπε να 

μελετήσει σε βάθος τις δουλειές τους, τις βιογραφίες και τις επιστολές τους, ώστε να 

αποδώσει αυθεντικά τα πορτραίτα τους. Όμως σημειώνει ότι, δεν πήρε ακριβείς κουβέντες 

τους, δεν επρόκειτο για ένα κολλάζ πραγμάτων που εκείνοι είχαν πει, απλώς προσπάθησε 

πραγματικά να μπει στη θέση τους και να πει όσα πίστευε εκείνος ότι θα έλεγαν, με τον 

τρόπο που θα το εξέφραζαν (Miller, 2005). 

                                                           
3
  Την άποψή του αυτή εξέφρασε και σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ». Διαθέσιμη από: 

https://ikarosbooks.gr/blog/o-tompaias-goulf-mastoras-tis-mikris-formas-milai-sto-vima  

https://ikarosbooks.gr/blog/o-tompaias-goulf-mastoras-tis-mikris-formas-milai-sto-vima
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     Γίνεται μνεία, τέλος, ότι σε σχολεία του εξωτερικού, το εν λόγω μυθιστόρημα, με 

αφορμή τα θέματά του χρησιμοποιείται συχνά από καθηγητές λογοτεχνίας για τη 

διδασκαλία των θεμάτων του, καθώς πρωταγωνιστές του είναι οι μαθητές -αν και μιας 

άλλης δεκαετίας. Ο μαθητής μπορεί να διδαχθεί μέσα από τους χαρακτήρες του βιβλίου, 

να μελετήσει τις συνέπειες της λογοκλοπής και της απόκρυψης μιας αλήθειας γενικότερα, 

να δει τα πορτραίτα διάσημων συγγραφέων και να τα συγκρίνει με άλλες πηγές, και να 

εξετάσει το ζήτημα του ανταγωνισμού, όπως αυτό παρουσιάζεται στην ιστορία του Tobias 

Wolff. 
4
 

 

2.3.1. Σύντομη παρουσίαση του μυθιστορήματος 

Η ιστορία του βιβλίου εξελίσσεται κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1960 σ’ ένα 

αριστοκρατικό οικοτροφείο αρρένων στη Νέα Αγγλία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 

κοινωνική θέση, κατά τα λεγόμενα του αφηγητή, δεν αποτελεί κριτήριο διάκρισης, καθώς 

στο σχολείο του δεν υφίσταται σνομπισμός. Παρ’ όλα αυτά, αποφασίζει να αποκρύψει το 

γεγονός ότι έχει κατά το ήμισυ εβραϊκή καταγωγή. Ακόμα και όταν θα κατηγορηθεί για 

ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι σε μέλος του προσωπικού, επίσης εβραϊκής καταγωγής, 

δεν θα αποκαλύψει τίποτα. Ούτε στον συγκάτοικό του Μπιλ Ουάιτ όμως θα πει την 

αλήθεια, που συνυπάρχουν και μοιράζονται σιωπηρά το ίδιο, αυτό, μυστικό. 

     Κατά το έθιμο του σχολείου, κάθε χρόνο οι τελειόφοιτοι συμμετέχουν σε 

λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, με έπαθλο για τον νικητή μία κατ’ ιδίαν συνάντηση μ’ έναν 

διάσημο συγγραφέα. Ο ποιητής Robert Frost, η μυθιστοριογράφος Ayn Rand και ο 

«θρύλος» της αμερικανικής λογοτεχνίας Ernest Hemingway είναι οι συγγραφείς που 

αναμένεται να δουν από κοντά ο αφηγητής και οι συμμαθητές του. Στις πρώτες σελίδες 

του βιβλίου, ο αφηγητής παρουσιάζει μία «φωτογραφία» της τάξης του. Μεταξύ άλλων, 

περιγράφει τους τρεις φίλους του, τους Τζορτζ Κέλογκ, Μπιλ Ουάιτ και Τζεφ Περσέλ, οι 

οποίοι αποτελούν τους σημαντικούς αντιπάλους του στους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. 

Πάθος όλων, να γίνουν συγγραφείς.  

     Στον πρώτο διαγωνισμό, ο Robert Frost θα επιλέξει ως καλύτερο ποίημα εκείνο του 

Τζορτζ Κέλογκ, φίλου του αφηγητή. Ο Κέλογκ έγραψε ποίημα προς τιμήν του διάσημου 

ποιητή, ωστόσο, ο ίδιος ο Frost το επέλεξε διότι το εξέλαβε σαν παρωδία. Ο αφηγητής 

                                                           
4
 Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετά σχέδια διδασκαλίας, βασιζόμενα στο Παλιό σχολείο. Ενδεικτικές πηγές: 

https://www.penguinrandomhouse.com/books/193233/old-school-by-tobias-wolff/9780375701498/teachers-
guide/  
https://www.enotes.com/topics/old-school/in-depth  

https://www.penguinrandomhouse.com/books/193233/old-school-by-tobias-wolff/9780375701498/teachers-guide/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/193233/old-school-by-tobias-wolff/9780375701498/teachers-guide/
https://www.enotes.com/topics/old-school/in-depth
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νιώθει αδικία και απογοήτευση, επειδή ο φίλος του δεν εκτιμά το έπαθλό του, όπως θα 

έπρεπε κατά την άποψή του αφηγητή. 

     Στον δεύτερο διαγωνισμό, ο αφηγητής, αν και παθιάζεται με τους χαρακτήρες της Ayn 

Rand, δεν καταφέρνει να συμμετάσχει αφού ασθενεί, ενώ κερδίζει ο πιο απίθανος 

αντίπαλος τη συνάντηση με τη συγγραφέα, ο συνονόματος ξάδερφος του φίλου του Τζεφ 

Περσέλ, τους οποίους ξεχωρίζουν οι συμμαθητές τους με τα παρωνύμια Ψηλός Τζεφ και 

Κοντός Τζεφ. Μετά τη διάκριση αυτή στον διαγωνισμό, ο αφηγητής οδηγείται στην 

αποδόμηση του ταλέντου της συγγραφέως, καθώς του φαίνεται αδιανόητο που τη νίκη 

κατέκτησε ένα κείμενο επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνίστριες εξωγήινες 

αγελάδες. Τον εξοργίζει φυσικά, όμως, και η αρνητική στάση της Rand απέναντι στο 

ίνδαλμά του, τον Ernest Hemingway.  

     Στον τρίτο διαγωνισμό, όπου όλοι ανταγωνίζονται σθεναρά για το μεγαλύτερο έπαθλο, 

έναν περίπατο με τον Ernest Hemingway, ο αφηγητής θα κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να 

κερδίσει. Μιας και δεν είναι διατεθειμένος να εκφράσει τη δική του αλήθεια, όπως θα 

έπρεπε να κάνει ένας σωστός συγγραφέας, ασυνείδητα -ή και συνειδητά ίσως- διαπράττει 

λογοκλοπή.   

 

2.3.2. Τα πρόσωπα, ο τόπος και τα θέματα που θίγει 

Οι περισσότεροι χαρακτήρες του βιβλίου έχουν τα εξής κοινά: μοιράζονται το όνειρο να 

γίνουν συγγραφείς και λατρεύουν τη λογοτεχνία. Επίσης, σέβονται το σχολείο και τις 

δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρει. Κάτι που σήμερα δεν συναντάται συχνά στον 

χώρο της εκπαίδευσης. Ο αφηγητής τονίζει σε αρκετά σημεία τον πανικό που νιώθουν οι 

μαθητές στη σκέψη ότι μπορεί να κάνουν κάτι και ν’ αποβληθούν, ιδίως ο ίδιος. Νιώθουν 

δέος για το χώρο που τους φιλοξενεί και τους εκκολάπτει.  

     Όσο διαβάζει κανείς το Παλιό σχολείο λαμβάνει, εκτός των άλλων, άφθονες 

λεπτομέρειες σχετικά με τη ζωή σ’ ένα οικοτροφείο. Την ομοιομορφία στην ένδυση και 

στις συνήθειες, τις εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και 

συγκατοίκων, τη ζωή και τον ρόλο των καθηγητών εντός σχολείου, τις παλιές τραγωδίες 

που μπορεί να στοιχειώνουν την ιστορία ενός οικοτροφείου, τις φήμες που είθισται να 

διαδίδονται σε μικρές, κλειστές κοινότητες, αλλά και την πειθαρχία που πάνω απ’ όλα 

προσπαθεί να επιβάλλει ένας τέτοιος χώρος, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε με 

δραματικές συνέπειες για τη φήμη του.  

     Βασικό στοιχείο στην πλοκή του βιβλίου είναι ο ανταγωνισμός, θεμιτός και αθέμιτος. 

Τα αγόρια μάχονται μεταξύ τους για ν’ αποδείξουν την αξία τους στους καθηγητές τους, 
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τον κοσμήτορα Μέικπις, που φημολογείται ότι είναι φίλος του Ernest Hemingway, στους 

συγγραφείς και στους συμμαθητές τους, αλλά και στον ίδιο τους τον εαυτό. 

     Ανάμεσά τους, ο αφηγητής, ο οποίος νιώθει μία «απάτη», καθότι αποκρύπτει την 

αληθινή του ταυτότητα. Μεγάλωσε ως καθολικός και λίγο πριν το θάνατό της η μητέρα 

του, τού αποκάλυψε ότι ο πατέρας του είναι εβραίος. Αυτό συνέβη λίγο πριν από την 

εισαγωγή του στο οικοτροφείο, γι’ αυτό παρουσιάζει μία άρνηση να αποδεχθεί τα νέα για 

εκείνον δεδομένα και θεωρεί καλύτερο να μην γνωρίζει κανείς την αλήθεια. Πρόκειται για 

μία εποχή κατά την οποία υφίσταται ακόμα αντισημιτισμός, ωστόσο το πρόβλημα απ’ ότι 

φαίνεται είναι περισσότερο προσωπική υπόθεση του αφηγητή. Αν και από το πρώτο 

κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζεται ένα σχολείο στο οποίο δεν χωρούν διακρίσεις 

τέτοιου είδους, στο μυθιστόρημα, συνολικά, παρατηρούνται αρκετά σημεία που θίγουν το 

ζήτημα του αντισημιτισμού, είτε μέσω των γεγονότων, είτε μέσω των σκέψεων του 

αφηγητή.   

     Εκτός των ανωτέρω, ο πρωταγωνιστής φοβάται επίσης να μην αποδειχθεί διαφορετικός 

ή κατώτερος από τους συμμαθητές του, όχι μόνο ως προς την ταπεινότερη καταγωγή του, 

καθώς ανήκει σε χαμηλότερη κοινωνική τάξη, αλλά και ως προς τις συγγραφικές του 

δυνατότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο ξεκινά από την περιγραφή των μοναδικών -

κατά την άποψή του αφηγητή- πιθανών αντιπάλων του. 

Δεδομένου ότι μιλάμε για εφήβους, από το Παλιό σχολείο δεν λείπουν και κάποια 

ερωτικά ξυπνήματα. Χωρισμένοι οι μαθητές από τα κορίτσια, τα οποία συναντούν 

συνήθως μόνο σε χοροεσπερίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, διοχετεύουν 

τις πρώτες ερωτικές τους ανησυχίες στους γυναικείους χαρακτήρες που πλάθουν στα 

διηγήματά τους, στο πρόσωπο μίας καθηγήτριάς τους ή σε κοπέλες που συναντούν στον 

ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους εκτός οικοτροφείου.  

     Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι του βιβλίου αποτελούν τα ερωτήματα που θέτονται 

γύρω από τη λογοτεχνία. Πώς γίνεται κανείς συγγραφέας; Τι χρειάζεται; Πώς γράφεται η 

ποίηση; Απαγορεύεται η απόκλιση από τη φόρμα; Πρέπει ο συγγραφέας να είναι αληθινός 

με τον εαυτό του για να γράψει; Πώς δημιουργεί κανείς τους χαρακτήρες του; Χρειάζεται 

δουλειά για να γράψεις ή αλαζονική εμπιστοσύνη στο ταλέντο σου; Πώς φθάνει κανείς 

στη λογοκλοπή; Γιατί μιμείται ο λογοκλόπος και τι τον κάνει ανίκανο να γράψει κάτι δικό 

του; Από πού αντλεί έμπνευση κανείς; Ο αφηγητής του βιβλίου για παράδειγμα, εμπνέεται 

ένα του διήγημα από την συμπεριφορά ενός πυροσβέστη. 

     Οι συγγραφείς στο βιβλίο, αναγνωρίσιμοι και εκκολαπτόμενοι, άλλοτε εμφανίζονται 

ως επίγειοι θεοί και άλλοτε ως καρικατούρες. Οι αναγνωρίσιμοι δοξάζονται για το έργο 
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τους και διακωμωδούνται για τις αντιλήψεις τους, τις εμμονές τους και τις επιλογές τους. 

Οι εκκολαπτόμενοι κρίνονται και αυτοί για τους προσωπικούς τους δαίμονες και τις δικές 

τους φοβίες, σε μία προσπάθεια είτε να μάθουν μέσα από αυτά, είτε να βουλιάξουν μαζί 

τους και να εγκαταλείψουν για πάντα το όνειρο της συγγραφής.  

     Ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία του Tobias Wolff παίζει το θρησκευτικό στοιχείο. Αυτό 

προκύπτει όχι μόνο από την εβραϊκή ταυτότητα του πρωταγωνιστή και τη σημασία της σε 

όλο το μυθιστόρημα, αλλά και από τον αναγκαστικό εκκλησιασμό των σπουδαστών 

(στοιχείο που αποτελεί παράδοση σε οικοτροφεία), όπως φυσικά και από την ολοκλήρωση 

της αφήγησης, που αφήνει τον αναγνώστη με μία αλληγορική ιστορία της παραβολής του 

Άσωτου Υιού.  

     Τέλος, στην πλοκή, σημειώνεται ότι, υπάρχει και ένα «alter ego» του αφηγητή, ο 

κοσμήτορας Μέικπις. Αγαπά τους μαθητές του και το σχολείο, καθώς και όλα όσα αυτό 

πρεσβεύει.  Όμως, όπως και ο αφηγητής, δεν λέει την αλήθεια. Δεν έχει πει ψέματα, αλλά 

αφήνει να αιωρείται η φήμη ότι γνωρίζει τον Ernest Hemingway και ότι είναι φίλος του. 

Αφηγητής και κοσμήτορας αποκαλύπτονται φτάνοντας στο τέλος της αφήγησης. Ο πρώτος 

βρίσκεται στην αρχή των πνευματικών του βημάτων, στην ανατολή του, ο δεύτερος στη 

δύση του.  

 

2.3.3. Λογοτεχνία, συγγραφή και δημιουργική γραφή – Αποσπάσματα από το «Παλιό 

σχολείο» 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί σημαντικά -και στην Ελλάδα πλέον- το ενδιαφέρον 

των ανθρώπων για το τι είναι η δημιουργική γραφή. Για το πώς θα μπορούσαν οι 

άνθρωποι να πουν ιστορίες. Πώς θα μάθουν οι μαθητές να γράφουν δημιουργικά και πώς 

να δομήσουν μία άρτια ιστορία. Πώς θα δημιουργήσουν χαρακτήρες και πώς θα τους 

εντάξουν σε μία πλοκή. Πώς θα διαμορφώσουν τον αφηγητή τους. Άλλοι πάλι 

ενδιαφερόμενοι πασχίζουν ν’ ανακαλύψουν αν κρύβεται μέσα τους κάποιο συγγραφικό 

ταλέντο. Και φυσικά, μία μορφή της χρησιμοποιείται και στον χώρο της Ψυχολογίας, ως 

ψυχοθεραπευτικό μέσο έκφρασης. 

     Η τάση αυτή ενασχόλησης με τη δημιουργική γραφή βρίσκει έναν κοινό τόπο και στο 

Παλιό σχολείο, όπως ήδη προαναφέρθηκε, καθώς ο στόχος των μαθητών του είναι να 

καταφέρουν σπουδαία ποιήματά και διηγήματα, που θα διαβαστούν και θα 

αναγνωριστούν. Στο βιβλίο του Tobias Wolff, εντοπίζεται σε κάθε κεφάλαιό του η αγάπη 

των χαρακτήρων για τη λογοτεχνία, η ανάγκη για γράψιμο και δημιουργία, και το 

ενδεχόμενο μεταλαμπάδευσης γνώσεων από κάποιον ήδη επιτυχημένο στη συγγραφή. 
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Όντας για πολλά χρόνια ο ίδιος καθηγητής δημιουργικής γραφής, ο Tobias Wolff, 

προβάλλει αβίαστα και ταυτόχρονα αριστοτεχνικά μέσα από το μυθιστόρημά του, άλλοτε 

έμμεσα και άλλοτε άμεσα, ερωτήματα που σχετίζονται με τη δημιουργική γραφή αλλά και 

τη λογοτεχνία γενικότερα. 

     Η λογοτεχνία μέχρι και τον 18
ο
 αιώνα περίπου δεν αποτελούσε την έννοια που γνωρίζει 

το αναγνωστικό κοινό σήμερα. Με τη χρήση του όρου, οι επιστήμονες αναφερόντουσαν 

στο σύνολο της υπάρχουσας γραμματείας. Το ρεύμα του ευρωπαϊκού Ρομαντισμού ήταν 

εκείνο που την καθιέρωσε ως είδος έκφρασης. Από την αρχαιότητα μέχρι και εκείνη την 

περίοδο, η λογοτεχνία γινόταν αντιληπτή ως μίμηση της πραγματικότητας. Με την 

επίδραση του Ρομαντισμού όμως, ο δημιουργός της λογοτεχνίας παρουσιάζει ένα 

μυθοπλαστικό, δικό του σύμπαν, προϊόν της προσωπικής του έκφρασης, μία 

πραγματικότητα προερχόμενη από τον ατομικό του ψυχικό και πνευματικό κόσμο 

(Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013, 24).  Ωστόσο, για πολλά έτη, και 

στον χώρο της εκπαίδευσης, η διδασκαλία της Λογοτεχνίας βασίστηκε επιστημολογικά 

στη Φιλολογία και στόχο της είχε την «μίμηση» και τη διαμόρφωση ήθους (Βακάλη, 

Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013, 44).  Τις τελευταίες δεκαετίες, με την 

εμφάνιση των εννοιών της δημιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής, 

επιβάλλεται πια η αναθεώρηση παλαιότερων μοντέλων, δασκαλοκεντρικού τύπου, και η 

υιοθέτηση νέας αντιμετώπισης της λογοτεχνίας, αλλά και των κειμένων που μπορούν να 

παραχθούν από τους αναγνώστες μέσω ασκήσεων δημιουργικής γραφής.  

     Ο David Morley επισημαίνει ότι καμία άλλη μορφή διδασκόμενης τέχνης, δεν 

βαρύνεται με τον χαρακτηρισμό «δημιουργική», κανείς δεν θα πει ότι παρακολουθεί 

μαθήματα Δημιουργικής Μουσικής, Δημιουργικής Ζωγραφικής, Δημιουργικού Χορού, 

Δημιουργικού Κινηματογράφου ή Δημιουργικής Υποκριτικής.  Θεωρείται αυτονόητο ότι 

οι καθηγητές αυτών των τεχνών χρησιμοποιούν δημιουργικές τεχνικές για να διδάξουν 

τους μαθητές τους (2007, 23).  Στις υπόλοιπες τέχνες επίσης, χρησιμοποιείται αρκετά και η 

μίμηση, σε πρώιμα κυρίως στάδια της εκπαίδευσης, εννοώντας ότι ο μαθητής της 

μουσικής θα βασιστεί σε ήδη γνωστά τραγούδια και ο υποψήφιος ζωγράφος θα 

ζωγραφίσει τοπία που έχει μπροστά του, θα αντιγράψει τεχνικές για να εξοικειωθεί με το 

αντικείμενο που μελετά ώστε να καταφέρει εν συνεχεία να δημιουργήσει έργα δικής του 

έμπνευσης. Στον χορό αντίστοιχα ο μαθητής θα μάθει τα βήματα μιμούμενος τον δάσκαλο 

και αντιγράφοντας κινήσεις. Ομοίως, σε ένα απόσπασμα από το Παλιό σχολείο ο αφηγητής 

αναφέρει: 
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Οι γονείς ενός φίλου μου είχαν μάθει πολύπλοκους χορούς ακολουθώντας χνάρια σε 

διαγράμματα που είχαν απλώσει στο πάτωμα. Τους είχα δει να χορεύουν ένα 

εντυπωσιακό μάμπο σ’ ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, κι εκείνη την ώρα δεν είχαν καμία 

ανάγκη από σχεδιαγράμματα. Δεν έβλεπαν καν τα πόδια τους. Έκαναν μόνο αυτό που 

τους ερχόταν από μέσα τους, ακολουθώντας το ένστικτο που το’ χαν εξασκήσει με 

αφοσίωση, και το αποτέλεσμα ήταν δημιουργικότητα, ελευθερία και μάμπο! (Wolff, 

2008, 133-134) 

     Στη γραφή τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Η αντιγραφή και η μίμηση, πέραν 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου συνηθίζονται αυτές οι τεχνικές για την εκμάθηση 

του αλφαβήτου, δεν προτιμώνται ως μέθοδοι. Στο Παλιό σχολείο, ο αφηγητής αναφέρει ότι 

αντέγραψε, για να εμπνευστεί κάτι δικό του: 

…δεν ήξερα να πλάσω κάτι αληθινό. Είχα παγώσει. Μόνο και μόνο για την ανακούφιση 

που φέρνει το γράψιμο, συνέχισα να δακτυλογραφώ τα διηγήματα του Χέμινγκουεϊ – 

αργά, μεθοδικά, μία σελίδα περίπου την ημέρα. Είχα την ελπίδα πως κάτι εκεί μέσα θα 

με οδηγούσε σε ένα δικό μου διήγημα. Τίποτα ακόμα, αλλά εγώ συνέχιζα, σελίδα τη 

σελίδα. (Tobias Wolff, 2008,146) 

     Στη Δημιουργική Γραφή, ο υποψήφιος συγγραφέας πρέπει να δώσει μία εσωτερική 

μάχη με τον εαυτό του, προκειμένου να βελτιωθεί και να φτάσει εκεί που επιθυμεί, να 

διαβάζει πολύ και να είναι γνώστης της λογοτεχνίας. Να μπορεί, επιπλέον, να ξεχωρίζει 

πόσα απ’ αυτά που γράφει είναι χρήσιμα και πόσα όχι, και όταν δεν είναι αυτά που 

«παράγει» προς ανάγνωση από τρίτους, να ξέρει να σβήνει κιόλας. Ο David Mamet 

σημειώνει ότι τα δύο πιο δύσκολα σημεία της συγγραφής ενός έργου είναι α. να 

ξεφορτωθεί κάποιος όλες τις σημειώσεις και τα σκαριφήματα και να γράψει από το μηδέν 

και β. να αποδεχτεί το προσχέδιο που προκύπτει και να αφοσιωθεί σ’ αυτό, αντί να 

θλίβεται εξερευνώντας τη διαφορά ανάμεσα σ’ αυτό το προσχέδιο και στην ιδανική 

εκδοχή που είχε στο μυαλό του, η οποία δεν υπάρχει πια (2013, 53). Μολαταύτα, είναι 

σημαντικό ο νέος συγγραφέας να έχει και σωστό καθοδηγητή. Ο ήρωας του εν λόγω 

μυθιστορήματος παραδέχεται ότι θέλει να γνωρίσει ένα συγγραφέα ώστε να λάβει το 

χρίσμα του:  

Δε μεγαλοποιώ τη σημασία που είχαν για μας αυτές οι συναντήσεις-τρόπαια. Μας 

ένοιαζαν. Κι εμένα μ’ ένοιαζαν, τουλάχιστον όσο και τους άλλους, γιατί εγώ δεν 

διάβαζα μόνο συγγραφείς, διάβαζα και για τους συγγραφείς. Ήξερα ότι ο Maupassant, 

που τα διηγήματά του λάτρευα, στα νιάτα του είχε δεχτεί την καθοδήγηση του Flaubert 

και του Turgenev· ο Faulkner, του Sherwood Anderson· ο Hemingway, του Fitzgerald, 
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του Pound και της Gertrude Stein. … Δεν μου’ χε περάσει ποτέ από το μυαλό να κάνω 

διασυνδέσεις. Οι επιδιώξεις μου ήταν μυστικιστικού χαρακτήρα: ήθελα ν’ αγγίξω χέρια 

που είχαν γράψει ζωντανά διηγήματα και ποιήματα, χέρια που είχαν αγγίξει χέρια 

άλλων συγγραφέων. Ήθελα το χρίσμα τους (Tobias Wolff, 2008,18-19).  

 

     Μιλώντας για το γράψιμο ως διαδικασία, o David Morley, αναφέρει ότι γράφοντας σε 

μία σελίδα, δημιουργείται μία αλλιώτικη εκδοχή του χρόνου, μία νέα ύπαρξη, ενίοτε, 

ακόμα και ζωή (2007,1). Κατά τη διάρκεια μαθημάτων Δημιουργικής Γραφής, έχει 

παρατηρηθεί ότι αν δοθεί μία άσκηση στους συμμετέχοντες, τα αποτελέσματα θα είναι 

μεταξύ τους τελείως διαφορετικά. Από την ίδια πηγή δηλαδή θα προέλθουν πολλαπλά 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Μπορεί να μην ξεχωρίσει κάθε ιδέα, όμως, αρκεί να δίνεται 

το έναυσμα που ίσως οδηγήσει στη δημιουργία ενός εξαιρετικού κειμένου. Για τον ίδιο 

τον συμμετέχοντα, όπως σημειώνει και ο Morley, η διαδικασία του γραψίματος τον 

ανταμείβει περισσότερο και από το αποτέλεσμα, αν και όταν συλλαμβάνει κανείς μία 

λαμπρή ιδέα, αυτή η αίσθηση της ανακάλυψης διαπερνά μέσα από τις λέξεις και καταλήγει 

στο χαρτί. Το γράψιμο έχει τη δυνατότητα ν’ αιχμαλωτίσει και να εμπλέξει εκείνον που το 

δοκιμάζει σε διαδικασίες που θα τον κάνουν να νιώσει πιο ζωντανός, συγκεντρωμένος, 

ακόμα και εκστατικός (Morley, 2007, 3).  

     Ο συγγραφέας, όπως κάθε καλλιτέχνης, αλλά και κάθε εργάτης, πρέπει να είναι 

αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει, ενώ πολλές φορές απαιτείται και απεριόριστος χρόνος. Ο 

Tobias Wolff, σε έναν διάλογο του μυθιστορήματός του, παρουσιάζει δύο ήρωές του που 

αντιμάχονται για την σημαντικότητα του γραψίματος. Μία εξ αυτών υποστηρίζει ότι το 

γράψιμο «απλώς σε αποκόβει από τον κόσμο, σε κάνει εγωιστή και, γενικά, δε σε ωφελεί 

σε τίποτα», σε αντίθεση με τον αφηγητή, που ανταπαντά ότι «το γεγονός ότι ένας 

συγγραφέας χρειάζεται απομόνωση, δε σημαίνει ότι αποκόβεται απ’ τον κόσμο ή είναι 

εγωιστής. Ο συγγραφέας είναι σαν τον μοναχό που, στο κελί του, προσεύχεται για τον 

κόσμο – κάτι που το κάνει μόνος του, αλλά για τους άλλους» (Tobias Wolff, 2008,213-

214). 

     Ένα άλλο ζήτημα για το οποίο τίθενται σε σύγκρουση χαρακτήρες του Tobias Wolff 

είναι η ρίμα. Το θέμα της ομοιοκαταληξίας και της μετρικής ποίησης, καθώς και η στάση 

των «πιστών» του ελεύθερου στίχου παρουσιάζονται εν συντομία, αλλά με περιεκτικό 

ύφος, κατά την άφιξη του Αμερικανού ποιητή Robert Frost στο Παλιό σχολείο. Ο 

αφηγητής συζητώντας με συμμαθητή του για την ομοιοκαταληξία υποστηρίζει ότι η 

ομοιοκαταληξία είναι μαλακία. Η ομοιοκαταληξία σημαίνει ότι όλα τακτοποιούνται στο 
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τέλος. Όλο τάξη και αρμονία. Όταν διαβάζω ένα ποίημα με ρίμα, ξέρω ότι κάποιος με 

δουλεύει… Αλήθεια σου λέω: η ομοιοκαταληξία είναι μία τεχνική εντελώς ξοφλημένη. Είναι 

ευσεβής πόθος. Είναι νοσταλγία. (Tobias Wolff, 2008,63). Ο ποιητής Frost όμως, λίγο 

αργότερα, σε μία ομιλία ενώπιον των μαθητών, τονίζει πως η φόρμα είναι το παν. 

Ειδάλλως, δεν έχεις παρά μία κραυγή – ειλικρινή, δε λέω, που μπορεί να έχει την αξία της, 

αλλά σίγουρα δεν έχει ούτε βεληνεκές ούτε βάθος. Και δεν αντηχεί. Έτσι μπορεί να έχεις 

παράπονο, αλλά όχι πόνο, και τα παράπονα είναι για διαμαρτυρίες, όχι για ποίηση (Tobias 

Wolff, 2008,75). 

     Σε διάσπαρτα σημεία του μυθιστορήματος, ο αφηγητής διατυπώνει επίσης, μέσα από 

μεμονωμένες σκέψεις και κριτικά σχόλια, παρατηρήσεις για τις γραφές των υπολοίπων, 

όπως για τον συγκάτοικό του, Μπιλ, που ανταγωνίζονταν, ότι ο δεύτερος το διήγημά του 

το άφηνε να «καθίσει» πριν του κάνει το τελικό φινίρισμα. (Tobias Wolff, 2008, 23), ενώ 

για τους χαρακτήρες του ότι μπορεί οι χαρακτήρες του να’ ταν αφύσικοι, αλλά έγραφε με 

σιγουριά, και οι ιστορίες του έσφυζαν από συμβάντα και μικρολεπτομέρειες (Tobias Wolff, 

2008, 25). Άλλωστε, ο ίδιος και κάποιοι συμμαθητές του, εξασκούσαν τις κριτικές τους 

ικανότητες διατηρώντας τη σχολική εφημερίδα, της οποίας την αρχισυνταξία 

επιμελούνταν με ιδιαίτερο ζήλο, διαβάζοντας διάφορα κείμενα και διηγήματα, 

προκειμένου να κρίνουν τι θα δημοσιευθεί και τι όχι.   

     Η τέχνης της γραφής από κάποιους ειδήμονες θεωρείται αδύνατο να διδαχθεί, πρέπει 

για εκείνους να υπάρχει ταλέντο. Παρ’ όλα αυτά, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα 

πράγματα που απαιτούν εκπαίδευση, έτσι συμβαίνει και με τη γραφή, χρειάζεται 

εξάσκηση και αρκετή δουλειά από τον εκκολαπτόμενο συγγραφέα. Αν η διδασκαλία της 

τέχνης αυτής δεν ήταν εφικτή, ενδεχομένως να μην είχαν επιχειρήσει τόσοι συγγραφείς να 

μοιραστούν τις γνώσεις τους με νεότερους και μη, επίδοξους συγγραφείς μέσω συμβουλών 

σε διάφορες μορφές, όπως αυτοβιογραφίες, επιστολές, δοκίμια, συνεντεύξεις ή και κατ’ 

ιδίαν συζητήσεις. O Anton Chekhov μέσω επιστολών που έχουν συγκεντρωθεί σε μία 

συλλογή με τίτλο Η τέχνη της γραφής: Συμβουλές σε ένα νέο συγγραφέα (2014) έδινε 

γενικές και ειδικές συμβουλές σχετικά με το πώς να γράφει κανείς, τι να μη γράφει, 

τεχνικές για να αποφεύγει κοινοτοπίες και πού να βασίσει τους χαρακτήρες του, 

προσπαθώντας να καθοδηγήσει νέους συγγραφείς. Ο Stephen King συγκέντρωσε όσα 

έμαθε και όσα βίωσε ως επιτυχημένος συγγραφέας με αξιοσημείωτες πωλήσεις σε ένα 

εγχειρίδιο συμβουλών και αυτοβιογραφικών στοιχείων με τίτλο On Writing: A memoir of 

the craft (2012). Ο Ernest Hemingway, από την άλλη πλευρά, όταν συνάντησε τον 

22χρονο Arnold Samuelson, ο οποίος φιλοδοξούσε να γίνει συγγραφέας, τον πήρε μαζί του 
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σε ένα ταξίδι του και ο δεύτερος κατέγραψε όσα έμαθε στο πλευρό του μέντορά του σε 

ένα βιβλίο που εκδόθηκε μετά το θάνατό του. 
5
 

     Τέλος, μπορεί ο Tobias Wolff να υποστηρίζει ότι δεν σκόπευε σε μία αυτοβιογραφία με 

το μυθιστόρημά του αυτό, ωστόσο, δεδομένου ότι διαθέτει τόσες πληροφορίες και σκέψεις 

γύρω από ζητήματα λογοτεχνίας και συγγραφής -έστω και με τρόπους έμμεσους-, ίσως και 

αυτός να προσφέρει στον αναγνώστη ένα τέτοιο εγχειρίδιο, κατά κάποιον τρόπο. Ο 

αφηγητής του εξάλλου παραδέχεται το εξής «Αν ό, τι διαβάζετε σας θυμίζει βιογραφία 

συγγραφέα, αυτό δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και την ώρα που ζούσα τη ζωή μου, τη 

φανταζόμουν γραμμένη στο οπισθόφυλλο ενός βιβλίου» (Tobias Wolff, 2008, 204). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
5
 With Hemingway: A year in Key West and Cuba από τον Arnold Samuelson  
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3.  «Γράφοντας δημιουργικά» το θεατρικό κείμενο  

3.1. Γιατί να διασκευαστεί το Παλιό σχολείο; 

Σύμφωνα με τον Noël Greig, τα θέματα ενός έργου περιγράφονται με πιο αφηρημένους 

όρους και αφορούν τους μεγάλους παγκόσμιους προβληματισμούς σχετικά με την 

ανθρώπινη φύση, όπως είναι η εκδίκηση, το καθήκον, η αφοσίωση και ο έρωτας (όπως για 

παράδειγμα Ρωμαίος και Ιουλιέτα). Άλλοτε πάλι, τα θέματα ενός έργου δεν 

αποτυπώνονται απαραίτητα με εμφανή τρόπο, αλλά είναι συνυφασμένα με τη δομή τους 

(2007, 67). 

     Στο Παλιό σχολείο, λοιπόν, υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Εφόσον πρόκειται για ένα 

μυθιστόρημα, κατά κάποιον τρόπο αφιερωμένο στην ίδια τη λογοτεχνία, ο αφηγητής 

διαπράττει το μεγαλύτερο έγκλημα, δηλαδή λογοκλοπή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία 

για έναν συγγραφέα, ακόμα και εκκολαπτόμενο. Ο Noël Greig υποστηρίζει ότι ένα 

θεατρικό ξεκινά να χτίζεται από έναν θεμέλιο λίθο, ένα πρόβλημα, που αποτελεί τον 

βασικό άξονα της υπόθεσης, ή ένα θέμα, που αποτελεί γενική ανθρώπινη ανησυχία. Αυτά 

συνδέονται με κάτι που κρύβεται στον πυρήνα κάθε υπόθεσης: ένα μεγάλο ερώτημα που 

αφορά την ανθρώπινη ζωή (2007,210). Εκτός από το προφανές, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε 

δεύτερο επίπεδο, το μυθιστόρημα του Tobias Wolff, θέτει ουσιαστικά και ένα ζήτημα 

αξιών. Πώς πρέπει να ζει κανείς; Αληθινά ή ν’ αποκρύπτει όσα δεν του επιτρέπουν να ζει 

όπως φαντάζεται;  

     Για να υπάρξει θεατρική δράση, πρέπει να υπάρχει σύγκρουση. Όχι πάντα απτή, αρκεί 

και η εσωτερική. Η δραματοποίηση του μυθιστορήματος δύναται να εξετάσει την 

σύγκρουση που βιώνει ο αφηγητής με τον εαυτό του. Αρνείται να αποδεχθεί την εβραϊκή 

καταγωγή, που μέχρι πρότινος αγνοούσε, και δυσκολεύεται να είναι εαυτός του γιατί 

θεωρεί ότι η κοινωνική του τάξη υστερεί και θα αποδειχθεί κατώτερος από τους φίλους 

του και το σχολικό του περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, είναι χρήσιμο, να θεωρηθεί και 

ο τόπος του έργου ως ένας ακόμα χαρακτήρας και όχι απλώς ως ένα περιστασιακό φόντο 

(Greig, 2007, 152). Το ίδιο το σχολείο θέτει κανόνες και ζητήματα τιμής και επηρεάζει με 

τον δικό του χαρακτήρα την εξέλιξη και την ωρίμανση των μαθητών του. Όσο ο αφηγητής 

δοκιμάζεται στο περιβάλλον αυτόν, ως αποτέλεσμα της εσωτερικής του σύγκρουσης, 

έρχεται σε σύγκρουση και με τον περίγυρο. 

     Τέλος, κάθε θεατρικός ήρωας έχει έναν στόχο. Έτσι και ο κεντρικός ήρωας του Παλιού 

Σχολείου έχει στόχο να γίνει συγγραφέας. Η διαδικασία, οι θυσίες, τα βήματα, και όλα όσα 

εκτυλίσσονται στο μυθιστόρημα από μέρους του αφηγητή για να τα καταφέρει, καθώς και 
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η αντιμετώπιση των εμποδίων, μπορούν να συμπυκνωθούν και να παρουσιαστούν 

θεατρικά. Τη διαδικασία διευκολύνει και η εξαιρετική πρόζα του πρωτότυπου έργου, 

καθώς επί σκηνής μπορούν να μεταφερθούν αυτούσια διαλογικά της μέρη.  

 

3.2. Η δομή του μυθιστορήματος. Πώς διαμορφώνεται η πλοκή της θεατρικής 

διασκευής μέσα από το πρωτότυπο (αρχή – μέση – τέλος)  

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο διασκευαστής, για να «αφουγκραστεί» το πρωτότυπο, 

προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή, οφείλει να το αναγνώσει πολλές φορές. 

Αυτό πρέπει να συμβεί, όταν αναφέρεται κανείς σε ένα εκτενές μυθιστόρημα, ώστε να 

χωριστεί σε μέρη και να επιλεχθούν τα απαραίτητα για τη δραματοποίηση.  

     Το Παλιό σχολείο, στο μεταφρασμένο σε ελληνικά αντίτυπο (2008), εκτείνεται σε 

περίπου 250 σελίδες, ενώ αποτελείται συνολικά από δέκα κεφάλαια. Η αφήγηση είναι 

πρωτοπρόσωπη και ο αφηγητής παραμένει ανώνυμος από την αρχή ως το τέλος. Η 

ανωνυμία επιλέγεται μερικές φορές από τον δημιουργό, τόσο στη λογοτεχνία όσο και στο 

θέατρο, ως τεχνική, που βοηθά τον αναγνώστη, ή τον θεατή, να ταυτιστεί περισσότερο με 

τον ανώνυμο πρωταγωνιστή. Άλλοτε πάλι, στην περίπτωση της λογοτεχνίας, όπως και 

στην εν λόγω περίπτωση, καλύπτει τα αυτοβιογραφικά ίχνη του συγγραφέα. Ο αφηγητής 

του Tobias Wolff μιλάει στο μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος για τον εαυτό του, 

καθώς, όπως αναφέρει ο Gérard Genette στην αφηγηματική του θεωρία, ο αφηγητής 

αυτοβιογραφικού τύπου, είτε πρόκειται για αληθινή είτε για φανταστική αυτοβιογραφία, 

έχει το δικαίωμα να μιλήσει για τον εαυτό του (λόγω βεβαίως της ταύτισής του με τον 

ήρωα) σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό, τι ο αφηγητής μιας τριτοπρόσωπης αφήγησης (Τζούμα, 

1997, 136). Αναφορικά με την αφήγηση, εκτός από ομοδιηγητική, αξίζει ν’ αναφερθεί 

επίσης, ότι είναι υστερόχρονη, και όπως συμβαίνει στις κλασικές περιπτώσεις 

υστερόχρονης αφήγησης, όπου ο αφηγητής είναι εξ ορισμού μεγαλύτερος σε ηλικία και 

κατά λογική συνέπεια εμπειρότερος και σοφότερος από τον ήρωα με τον οποίο ταυτίζεται, 

υιοθετείται συχνά μία συγκαταβατική ή και ειρωνική στάση όχι μόνο απέναντι στα 

γεγονότα που αφηγείται, αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό, όπως ήταν τότε που 

διαδραματίστηκαν τα εξιστορούμενα (Τζούμα, 1997, 169). 

     Η εμφάνιση των διάσημων συγγραφέων στο μυθιστόρημα θα μπορούσε να ερμηνευτεί 

ως μία παρουσίαση τριών πλευρών της λογοτεχνίας, που έχουν απασχολήσει το 

αναγνωστικό κοινό και τους μελετητές. Ο ποιητής Robert Frost, σύμφωνα με το 

προσωπείο που παρουσιάζει στις σελίδες του ο Tobias Wolff, αλλά και ευρύτερες απόψεις, 
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εκπροσωπεί τη συντηρητική εκδοχή της ποίησης, που ασπάζεται αυστηρά το μέτρο και 

επιλέγει ηθικοπλαστικά θέματα. Η Ayn Rand ταυτίζεται νοητά στο μυαλό του αναγνώστη 

με το ρεύμα της ευπώλητης λογοτεχνίας, την οποία η ακαδημαϊκή κοινότητα απορρίπτει 

εξαιτίας της σχετικά επιπόλαιης περιγραφής χαρακτήρων, άνευ ρεαλιστικών στοιχείων και 

ουσιαστικής πλοκής συνολικά, ικανής να συγκινήσει κυρίως μόνο τους αρχάριους ή τους 

νεαρούς αναγνώστες. Τέλος, ο Ernest Hemingway αντικατοπτρίζει την κλασική 

λογοτεχνία, εκείνη που διαχρονικά διαβάζεται, και πρέπει να διαβάζεται, που διακρίνει τα 

αριστουργήματα από τα ψυχαγωγικά αναγνώσματα.  

     Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, με τίτλο «Φωτογραφία τάξης», ο συγγραφέας 

ανοίγει την πόρτα του σχολείου και γνωρίζει στον αναγνώστη, τον αφηγητή και τους 

φίλους του, και τον μεταφέρει στο χωροχρονικό πλαίσιο του μυθιστορήματος. 

Σημειώνεται επίσης ένα σημαντικό περιστατικό, καθώς ο αφηγητής - πρωταγωνιστής 

προσβάλλει εν αγνοία του τον εβραίο καθαριστή του σχολείου, τον Γκέρσον. Ο 

κοσμήτορας του σχολείου, Αρτς Μέικπις τον επιπλήττει για την συμπεριφορά του και τον 

αναγκάζει να ζητήσει συγγνώμη από τον ηλικιωμένο καθαριστή. Το περιστατικό μεταξύ 

του αφηγητή και του καθαριστή, επιλέγεται ως εναρκτήρια σκηνή της θεατρικής 

διασκευής. Από το σημείο αυτό ξεκινά η αποκάλυψη του κεντρικού χαρακτήρα. Όπως 

σημειώνει στον πρακτικό οδηγό του για τη θεατρική γραφή ο Noël Greig: 

Αφού χτίσετε την εναρκτήρια σκηνή του έργου σας, θα πρέπει να αρχίσετε να 

αποκαλύπτετε τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες σας. Δηλαδή είναι έτοιμοι ν’ 

αναλάβουν δράση. Φυσικά, είναι ήδη ζωντανοί και δραστήριοι και έχουν αποκαλυφθεί 

ορισμένες από τις εσωτερικές τους αντιφάσεις και τα εξωτερικά τους προβλήματα. Παρ’ 

όλα αυτά, όσον αφορά τη δραματική αφήγηση, δεν έχουν συμβεί πολλά. Όπως θα δούμε, 

ο πραγματικός χαρακτήρας αποκαλύπτεται μόνο όταν το άτομο βρεθεί υπό πίεση, 

δηλαδή όταν τα γεγονότα συνωμοτούν για να τον αναγκάσουν να κάνει επιλογές… Τι 

θέλουν οι χαρακτήρες; Όταν ανακαλύψουμε τα πραγματικά τους θέλω, ανάγκες και 

επιθυμίες, θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τα πραγματικά τους κίνητρα. Και τότε, θα 

τους έχουμε ζωντανεύσει ολοκληρωτικά (2007,103-105). 

     Στο δεύτερο κεφάλαιο του μυθιστορήματος, με τίτλο «Πυρκαγιά», μέσα από μία φωτιά 

που ξεσπά τυχαία, ο αναγνώστης μαθαίνει για ένα τραγικό συμβάν του παρελθόντος, που 

αποτέλεσε αφορμή για τον απαράβατο κανόνα του σχολείου «ου καπνίσεις». Εντωμεταξύ, 

οι μαθητές γράφουν διηγήματα για τον πρώτο διαγωνισμό, με έπαθλο μία συνάντηση με 

τον ποιητή Robert Frost. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται ο φίλος του αφηγητή 

«κοντός» Τζεφ Περσέλ, καθώς και ο ξάδερφός του «ψηλός» Τζεφ Περσέλ, δευτερεύων 
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και σημαντικός χαρακτήρας ταυτόχρονα, καθότι θα κερδίσει αργότερα στον δεύτερο 

διαγωνισμό συγγραφής. 

     Με τον τίτλο «Φροστ» και τον ερχομό του διάσημου αμερικανού ποιητή στο σχολείο 

συνεχίζει ο συγγραφέας το τρίτο του κεφάλαιο. Τη νίκη στον διαγωνισμό εξασφαλίζει με 

ένα ποίημά του ο φίλος του αφηγητή, Τζορτζ Κέλογκ, γεγονός που δυσαρεστεί τον 

αφηγητή. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι χαρακτήρες του Διευθυντή και τον καθηγητών 

κύριου Ράις, κυρίου Ράμσι και της συζύγου του, κυρίας Ράμσι, όπως επίσης και του 

συγκατοίκου του αφηγητή, Μπιλ Ουάιτ. Ο Μπιλ έχει και εκείνος εβραϊκή καταγωγή, όπως 

και ο αφηγητής, χωρίς ωστόσο να έχει αναφέρει -ούτε αυτός- τίποτα σε κανέναν.  

     Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο «Übermensch», με τίτλο εμπνευσμένο από την άποψη 

της Ayn Rand για τον Υπεράνθρωπο και για τον ηθικό εγωισμό του ατόμου. Σε αυτό το 

κεφάλαιο εμφανίζονται δευτερεύοντες χαρακτήρες, όπως η Ρέιν, ένα φλερτ του αφηγητή, 

ο Χάιρεμ Ντιφρέιν, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, και ο παππούς του αφηγητή με 

τη σύζυγό του. Ο αφηγητής γίνεται αλαζονικός και η εμμονή του με τη λογοτεχνία 

θολώνει την κρίση του,  την συγχέει πια με την πραγματικότητα. Νιώθει και εκείνος 

παντοδύναμος και ανώτερος, σε σημείο να νιώθει οίκτο ή απέχθεια για τους ανθρώπους 

γύρω του, παθιάζεται με τους χαρακτήρες της Ayn Rand και πιστεύει πως ό, τι και να 

γράψει θα κερδίσει τον διαγωνισμό. Ωστόσο, αρρωσταίνει, δεν γράφει τίποτα τελικά και 

τον διαγωνισμό κερδίζει ο ψηλός Τζεφ Περσέλ με μία αλληγορική ιστορία φυτοφαγίας. Η 

γρίπη επαναφέρει τον αφηγητή στην πραγματικότητα και του υπενθυμίζει ότι είναι 

άνθρωπος και όχι λογοτεχνικός χαρακτήρας.  

    Στο πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο «Φέτα ζωής», ο αφηγητής αρχίζει να ωριμάζει. 

Απορρίπτει πια τον φανταστικό κόσμο της Ayn Rand και στρέφεται στον Ernest 

Hemingway. Αρχίζει να διαβάζει κείμενά του και να τα αντιγράφει. Υποσυνείδητα 

θαυμάζει την ειλικρίνεια της γραφής του και συνειδητά αντιλαμβάνεται τη δική του 

υποκρισία. Εκτιμά τους ανθρώπους που είχε απαρνηθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στο 

τέλος του κεφαλαίου ανακοινώνεται ότι ο Hemingway θα είναι ο τρίτος και τελευταίος 

συγγραφέας που θα επισκεφθεί το σχολείο τους. Οι μαθητές φαντάζονται ότι υπεύθυνος 

για την καλή τους τύχη είναι ο Κοσμήτορας Μέικπις, ο οποίος φημολογούταν πως ήταν 

φίλος με τον διάσημο συγγραφέα. Κατά τη διαδικασία της διασκευής, το συγκεκριμένο 

κεφάλαιο παρακάμφθηκε τελείως, διότι αποτελούταν – κατά κύριο λόγο – από εσωτερικό 

μονόλογο, γεγονός που θα καθιστούσε δύσκολη τη μεταφορά και δεν θα εξυπηρετούσε 

ιδιαίτερα την προώθηση της δραματικής δράσης.  
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     Στη «Διχαλωτή γλώσσα», το έκτο κεφάλαιο, μαζί με την άνοιξη έρχεται και το τέλος 

της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές γράφουν μανιωδώς για τον τελευταίο διαγωνισμό. Ο 

κοντός Τζεφ Περσέλ, φίλος του αφηγητή, απειλείται με αποβολή, αν απουσιάσει άλλη μία 

φορά από τον εκκλησιασμό. Ο Περσέλ θεωρεί τον εκκλησιασμό υποκριτική διαδικασία 

καθότι δεν είναι φανατικά θρήσκος. Ο αφηγητής νιώθει «μικρός» μπροστά στη στάση του 

Περσέλ, τον καταβάλλει το ψέμα μέσα του. Ο Παράλληλα, αναμένεται η χοροεσπερίδα 

της χρονιάς, που διοργανώνεται μαζί με την ακαδημία θηλέων «Miss Cobb’s». Ο 

αφηγητής με τους φίλους του αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν το τελευταίο φύλλο της 

σχολικής εφημερίδας. Διχάζονται, αλλά τα καταφέρνουν. Το κεφάλαιο κλείνει με τον 

αφηγητή να διαβάζει κείμενα από παλιότερες εφημερίδες της «Miss Cobb’s» και 

αλλάζοντας μόνο το όνομα και λίγα μέρη της ιστορίας, αντιγράφει το κείμενο της Σούζαν 

Φρίντμαν. Ήθελε με κάποιον τρόπο να πει την αλήθεια για το ποιος είναι. Και επέλεξε τον 

λάθος τρόπο. Το διήγημα αυτό στέλνει και στον διαγωνισμό για τον Ernest Hemingway. 

     Στο έβδομο κεφάλαιο με τίτλο «Όταν από κακοτυχία μου» ο αφηγητής κερδίζει τον 

διαγωνισμό, και μαζί με αυτό του το κατόρθωμα, μία διθυραμβική κριτική από τον 

διάσημο Ernest Hemingway, συγχαρητήρια από τον καθηγητή του κύριο Ράμσι και κάποια 

πολύτιμα δώρα από τους φίλους του. Ο συγκάτοικός του, ο Μπιλ, τον κατηγορεί ότι 

έκλεψε την ιστορία της δικής του ζωής. Θα μπορούσαν τόσες φορές να έρθουν κοντά και 

να συζητήσουν την κοινή τους αλήθεια, παρ’ όλα αυτά δεν το έκαναν ποτέ. Ακολουθεί η 

αποκάλυψη της λογοκλοπής στο γραφείο του Διευθυντή. Ενώ λείπει εκτός σχολείου ο 

Κοσμήτορας, ο αφηγητής αποβάλλεται με τρόπο ατιμωτικό. Τον συνοδεύει αμέσως στο 

τρένο της επιστροφής για το σπίτι του ο καθηγητής Ράμσι.  

     Στο όγδοο κεφάλαιο, που έχει τίτλο «Απ’ τ’ άγραφα»,  ο αφηγητής αναφέρει ότι ο 

Ernest Hemingway δεν πήγε ποτέ στο σχολείο του γιατί ήταν βαριά άρρωστος, ενώ τους 

επόμενους μήνες ακολούθησε η αυτοκτονία του. Στη συνέχεια, περιγράφει τη ζωή του 

μετά την αποβολή. Έχασε την υποτροφία του και μέχρι να καταταχτεί στον στρατό έκανε 

περιστασιακές δουλειές. Τολμά, πέντε χρόνια μετά, να ζητήσει από τη Σούζαν Φρίντμαν 

να συναντηθούν. Εκείνη, λίγα χρόνια μεγαλύτερή του, δεν του κρατά κακία και 

αντιμετωπίζει το έγκλημά του ως μία φάρσα απέναντι στον Hemingway. Η ίδια, δεν 

ξανάγραψε ποτέ, και αδιαφορεί μάλιστα για τη γραφή, καθώς το θεωρεί μία εγωιστική 

συνήθεια.  

     Στο προτελευταίο κεφάλαιο με τίτλο «Ενημερωτικό δελτίο», τα χρόνια έχουν περάσει 

και ο αφηγητής έχει πετύχει ως συγγραφέας. Διαβάζει τα νέα του σχολείου και μαθαίνει 

για τον κόσμο που άφησε πίσω του τότε. Ο Κοσμήτορας πέθανε και τη θέση του 
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Διευθυντή ανέλαβε ο καθηγητής Ράμσι. Το σχολείο τον προσκαλεί πίσω, ώστε να είναι 

εκείνος ένας από τους διάσημους που θα συναντήσει κάποιος από τους μαθητές, αλλά 

αρνείται να πάει, βρίσκοντας μια δικαιολογία, γιατί ντρέπεται. Λίγο καιρό αργότερα, 

συναντά τυχαία στο λόμπι ενός ξενοδοχείου τον κύριο Ράμσι. Συζητούν όσα είχαν γίνει 

και μαθαίνει ιστορίες που αγνοούσε. Υπόσχεται στον παλιό του καθηγητή να επισκεφθεί 

και πάλι το σχολείο. 

    Στο δέκατο και τελευταίο κεφάλαιο με τίτλο «Καθηγητής», ο αφηγητής εξαφανίζεται 

τελείως από το μυθιστόρημα. Τον λόγο αναλαμβάνει ο κύριος Ράμσι, ο οποίος διηγείται 

την ιστορία του Κοσμήτορα Αρτς Μέικπις, που του είχε σταθεί σαν πατέρας. Ο 

Κοσμήτορας, άθελά του από μία παρεξήγηση, έδωσε την εντύπωση στους μαθητές του ότι 

γνώριζε τον Ernest Hemingway. Δεν διέψευσε ποτέ τις φήμες και χαιρόταν πολλές φορές 

τον σεβασμό που είχε κερδίσει απ’ αυτές. Δεν ήταν κακοπροαίρετος, μάλλον αδύναμος να 

παραδεχτεί την αλήθεια, καθώς η φήμη του ακολουθούσε πια το όνομά του. Παραιτήθηκε 

από το σχολείο όμως, αμέσως μόλις κλήθηκε να αποβάλλει τον αφηγητή. Άντεξε ένα 

χρόνο μακριά από το σχολείο, και όταν έκανε αίτηση να γυρίσει πίσω τού επετράπη, 

ωστόσο τού απαγορεύτηκε να πει ποτέ την αλήθεια. Σημασία για εκείνον είχε μόνο να 

επιστρέψει, οπότε το μυθιστόρημα ολοκληρώνεται με την χαρά του Κοσμήτορα να 

επιστρέφει στο σχολείο και την παραβολή του Ασώτου Υιού, καθώς οι παλιοί του 

συνάδελφοι τον υποδέχονται στοργικά πίσω.  

     Το τελευταίο κεφάλαιο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λογοτεχνικά, καθώς ο αφηγητής ως 

πρωταγωνιστής δεν υπάρχει πια και η αφήγηση εστιάζει σε έναν ήρωα με διακριτική 

παρουσία στην υπόλοιπη ιστορία. Ωστόσο, για τη διασκευή προτιμήθηκε να γίνει 

παράλειψη του κεφαλαίου αυτού ως προς την μορφή του και να αντικατασταθεί από μία εξ 

ολοκλήρου φανταστική σκηνή, που είναι και η μοναδική σε όλο το δραματοποιημένο 

έργο. Η σκοπιμότητα της επιλογής αυτής ήταν να μην ολοκληρωθεί η διασκευή με έναν 

χαρακτήρα που είχε εμφανιστεί ελάχιστα στο προηγούμενος μέρος της θεατρικής 

μεταφοράς. Αυτοί οι δύο χαρακτήρες, ο αφηγητής και ο Κοσμήτορας, είχαν μόνο μία 

τυπική συνάντηση στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Δεδομένου, όμως, ότι ο χαρακτήρας 

του Κοσμήτορα λειτουργεί στο μυθιστόρημα ως ένα alter ego του αφηγητή, επιλέχθηκε 

για την εν λόγω σκηνή μία συνάντηση των δυο τους στο όνειρο του ώριμου πια αφηγητή. 

Έτσι, το θεατρικό έργο ολοκληρώνεται με μία σύντομη συζήτηση σχετικά με την αλήθεια 

και το ψέμα, το ταλέντο στη συγγραφή και την άνευ όρων αποδοχή αμφότερων από τους 

ανθρώπους που είχαν κοντά τους σ’ αυτήν την σημαντική για εκείνους περίοδο, 

παραπέμποντας μερικώς στην πρωτότυπη τελευταία σκηνή του μυθιστορήματος, καθώς η 
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διασκευή τελειώνει με τους μαθητές και τον κύριο Ράμσι να τους καλωσορίζουν πίσω 

στην σχολική αίθουσα. Αναφέρεται, τέλος, ότι συνολικά στη θεατρική διασκευή 

ακολουθήθηκε η γραμμική αφήγηση του μυθιστορήματος, με ελάχιστες μετατοπίσεις 

διαλόγων σε άλλα χρονικά σημεία για την εξυπηρέτηση της δημιουργίας σκηνών. 

 

3.3. Μετατρέποντας τον πεζό λόγο σε θεατρικό.  Προκλήσεις και προβληματισμοί κατά 

τη διαδικασία της διασκευής 

Η ιστορία μιας διασκευής -τις περισσότερες φορές- παραμένει η ίδια με το πρωτότυπο. Όπως 

λέει ο Jonathan Culler, διαφορετικά απ’ ότι συμβαίνει με την ποίηση, η οποία χάνεται κατά 

τη μετάφραση, η πλοκή διατηρείται κατά τη μετάφραση από τη μία γλώσσα στην άλλη ή από 

το ένα μέσο στο άλλο: μία βουβή ταινία ή ένα κόμικ μπορούν να έχουν την ίδια πλοκή με ένα 

διήγημα (2016,116-117). Το ζήτημα που προκύπτει στην περίπτωση της δραματοποιημένης 

λογοτεχνίας, πρώτα απ’ όλα, είναι εκείνο του χρόνου. Αποτελεί ειδικό πρόβλημα της 

διασκευής, που σημειώνεται σε όλα τα μέσα, το πώς παρουσιάζεται το πέρασμα του χρόνου, 

κάτι που στη λογοτεχνία γίνεται τόσο εύκολα (Hutcheon & O’ Flynn, 2013, 66).  

     Ο θεατρικός λόγος μπορεί να γεννιέται σαν μία πράξη γραπτή, στην πραγματικότητα 

όμως, η καταγωγή του είναι προφορική. Έτσι, όπως υποστηρίζει ο Gérard Genette:  

Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τη χρονικότητα της προφορικής αφήγησης με εκείνη της 

γραπτής αφήγησης. Η χρονικότητα της γραπτής αφήγησης είναι κατά κάποιον τρόπο 

συμβατική: η γραπτή αφήγηση, αν και παράγεται μέσα στον χρόνο, υφίσταται ως χώρος και 

μέσα στο χώρο, και ο χρόνος που χρειάζεται για να «καταναλωθεί» είναι αυτός που 

χρειάζεται ο αναγνώστης για να διατρέξει το κείμενο ως διάστημα. Το αφηγηματικό 

κείμενο δηλαδή είναι, όπως και κάθε κείμενο, δεν έχει άλλη χρονικότητα από αυτή που 

δανείζεται από την ανάγνωσή του. Έτσι ως χρόνο της αφήγησης θα θεωρήσουμε τη μόνη 

σταθερά που δεν είναι άλλη από το κειμενικό διάστημα που καταλαμβάνουν τα γεγονότα 

της ιστορίας. (Τζούμα, 1997, 44-45) 

     Στον θεατρικό λόγο η κειμενική έκταση συμπυκνώνεται. Απαιτείται οικονομία λέξεων και 

απορρίπτεται ο μακροπερίοδος λόγος. Ο ηθοποιός θα προφέρει τα λόγια αυτά, επομένως, θα 

χρειαστεί ν’ αναπνέει πάνω στη σκηνή και όχι ν’ αγωνίζεται να τελειώσει γρήγορα τα λόγια 

του, χωρίς να φανεί η κόπωσή του. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο, η θεατρική διασκευή ν’ 

αναγνωσθεί και από τον ίδιο τον διασκευαστή, για να εντοπίσει τυχόν προφορικές αποκλίσεις 

που θα πρέπει ν’ αφαιρέσει από το κείμενο. Συν τοις άλλοις, η ανάγνωση απαιτείται επίσης, 

ώστε να βεβαιωθεί ο πραγματικός χρόνος που θα καταλάβει το θεατρικό κείμενο επί σκηνής. 
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Ακόμα και αν διατηρηθεί η γραμμική αφήγηση του μυθιστορήματος, είναι βέβαιο ότι αν 

πρόκειται για ένα πολυσέλιδο έργο, πολλές λεπτομέρειες θα πρέπει να εξαλειφθούν στη 

διασκευή. Όπως σημειώνει και η Ευσταθία Δήμου, το δράμα αποτελείται κυρίως από 

«πυρηνικά» γεγονότα – επεισόδια δηλαδή που διαδέχονται και πυροδοτούν το ένα το άλλο – 

ενώ το μυθιστόρημα αποτελείται, πέρα από «πυρηνικά» και από «καταλυτικά» γεγονότα, 

γεγονότα δηλαδή που δεν προωθούν τη δράση, αλλά παρουσιάζουν συμπληρωματικές 

λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες και το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται (2014,92). 

Στην εν λόγω θεατρική διασκευή, με σκοπό την πυκνότητα της δράσης και την αποφυγή 

ανούσιων σκηνών, υπήρχαν σημεία όπου ένα ή δύο κεφάλαια του μυθιστορήματος 

συνενώθηκαν σε ελάχιστες σκηνές, ακόμα και μία.   

     Ως προς τους χαρακτήρες, μπορεί σ’ ένα μυθιστόρημα να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη πολλοί ήρωες, άλλοι με πρωταγωνιστική δράση και άλλοι με δευτερεύουσα 

σημασία για την πλοκή, είναι ανέφικτο όμως να μεταφερθούν όλοι και στη θεατρική 

διασκευή. Εκτός εάν πρόκειται για ένα μυθιστόρημα με λιγοστούς χαρακτήρες. Στην 

περίπτωση του Παλιού σχολείου, όπου υπήρχαν άπλετοι χαρακτήρες καθότι η ιστορία 

διαδραματίζεται σ’ ένα ήδη πολυπληθές περιβάλλον, διατηρήθηκαν οι εξής χαρακτήρες: ο 

αφηγητής, οι τρεις κοντινοί του φίλου (Μπιλ Ουάιτ, Τζορτζ Κέλογκ και κοντός Τζεφ 

Περσέλ), ο ψηλός Τζεφ Περσέλ, οι συγγραφείς Ayn Rand και Ernest Hemingway (ο Robert 

Frost ακούγεται μόνο σε κάποιους διαλόγους), από το προσωπικό του σχολείου ο καθαριστής 

Γκέρσον, ο Διευθυντής, το ζεύγος Ράμσι, ο καθηγητής των γαλλικών κύριος Λάμπερ, ο 

καθηγητής της ιστορίας κύριος Πράις και φυσικά ο Κοσμήτορας Μέικπις.  Από γυναικείους 

ρόλους, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μία ιστορία σε ένα σχολείο αρρένων, ο 

μοναδικός χαρακτήρας που διατηρήθηκε είναι εκείνος της Σούζαν Φρίντμαν, της οποίας το 

κείμενο αντέγραψε ο αφηγητής. Τέλος, υπάρχουν και άλλοι δύο – τρεις ρόλοι κομπάρσου, 

όπως ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και κάποιοι μαθητές με σύντομο ρόλο για την 

εξυπηρέτηση της θεατρικής δράσης. 

     Το κριτήριο για την επιλογή των χαρακτήρων σχετίζεται με την αμεσότητα και την 

προφορικότητα που μπορούν να προσφέρουν στη δραματοποίηση. Οι ως άνω χαρακτήρες, 

για παράδειγμα, επιλέχθηκαν όχι μόνο λόγω της βαρύτητας που είχαν στην διαμόρφωση του 

κεντρικού χαρακτήρα, αλλά και ως φορείς δράσης, που συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου 

του. Οι περισσότεροι εξ αυτών εμφανίζονται σε διαλογικά μέρη του μυθιστορήματος, 

προκαλούν εντάσεις και προωθούν την εξέλιξη της πλοκής, επομένως κάποια από τα μέρη 

αυτά μεταφέρονται αυτούσια από το μυθιστόρημα. 
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     Πέραν των διαλόγων που μεταφέρονται από το πρωτότυπο έργο, όμως, δεδομένου ότι ο 

θεατρικός λόγος βασίζεται σε λόγια που θα ειπωθούν, η εσωτερικότητα της λογοτεχνικής 

μορφής αποτελεί μία πρόκληση για τον διασκευαστή. Εάν μεταφερθούν κατά τη 

δραματοποίηση αφηγηματικά μέρη σε μορφή μονολόγου, υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσει 

κόπωση το θεατρικό έργο στον θεατή. Όπως παρατηρεί η Linda Hutcheon «στη λογοτεχνία 

πρωταγωνιστεί η λογοτεχνικότητα, ενώ στις τέχνες του θεάματος κυριαρχεί η εξωτερικότητα, 

χάριν της οπτικής και της ακουστικής πρόσληψης» (2013,40). Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη 

την άποψη του David Mamet ότι «οι χαρακτήρες είναι απλώς μερικά λόγια σε πρόζα 

γραμμένα σε μία σελίδα» (2013,68), για να «ξεδιπλωθεί» ο χαρακτήρας επί σκηνής και να 

γίνει αντιληπτή στον θεατή η ψυχοσύνθεσή του, πέραν της σωματικής του αναπαράστασης, 

θα πρέπει να συζητήσει όσα τον απασχολούν. Από το Παλιό σχολείο, εκτός από τα υπάρχοντα 

διαλογικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν, μεταφέρονται και δύο – τρία μέρη εσωτερικού 

μονολόγου του μυθιστορήματος, που μεταμορφώνονται κατά τη διασκευή σε μονόλογο του 

αφηγητή. Συνοψίζοντας το ζήτημα του προφορικού κειμένου στην συγκεκριμένη διασκευή, 

σημειώνεται ότι υπάρχουν μέρη της δραματοποίησης, όπου οι βασικοί χαρακτήρες 

λαμβάνουν τον λόγο, όχι απαραίτητα γιατί έτσι συμβαίνει στο πρωτότυπο, αλλά για να 

συμβάλλουν στην δράση, είτε δείχνοντας τα στοιχεία του χαρακτήρα τους, είτε μέσω 

σύγκρουσής τους να προωθηθεί η πλοκή.  

     Ένας ακόμη προβληματισμός που προκύπτει όταν γράφει κανείς ένα θεατρικό κείμενο, 

είναι οι θεατρικές πράξεις. Σε πόσες πράξεις, δηλαδή, θα πρέπει να χωριστεί το έργο. Στην 

περίπτωση που εξετάζει η παρούσα εργασία, η θεατρική διασκευή χωρίστηκε σε δύο πράξεις. 

Η πρώτη πράξη ολοκληρώνεται με τη σκηνή της λογοκλοπής. Στη δεύτερη πράξη, 

αποκαλύπτεται η αλήθεια, ο αφηγητής πληρώνει το τίμημα για τις πράξεις του, ενώ 

ταυτόχρονα απελευθερώνεται από την εσωτερική σύγκρουση που τον βασάνιζε στο πρώτο 

μέρος, αποδέχεται τον εαυτό του, και περνά στην ωρίμανση και στην εκπλήρωση του στόχου 

του· γίνεται εν τέλει συγγραφέας.  

      Πρόκληση για τον διασκευαστή αποτελεί, επιπρόσθετα, η διάκριση μεταξύ κυρίως 

κειμένου και σκηνικών οδηγιών. Τι είναι αυτό που κάνει ένα κείμενο θεατρικό; Ο 

Christopher Balme, ο οποίος θέτει το ερώτημα, παρατηρεί τα εξής: 

 Μπορούμε άραγε να αναγνωρίσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά – όπως για 

παράδειγμα, τη χρήση διαλόγου, την παρουσία σκηνικών οδηγιών (οι οποίες δίνουν 

πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση και την κίνηση των ηρώων) ή λεπτομέρειες του 

σκηνικού – που να φαίνεται ότι θα μπορούσαν να προσδιορίσουν ένα κείμενο όπως αυτό 

σχεδιάστηκε για την παράσταση επί σκηνής; … Η πρώτη έκδοση του Άμλετ  (η πρώτη 
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επίσημη αλλά μετά θάνατον τυπωμένη εκδοχή) δεν έχει σχεδόν καθόλου σκηνικές οδηγίες. 

Οι μόνες πληροφορίες που δίδονται αφορούν στις πράξεις, στις σκηνές, στις εξόδους και 

στις εισόδους των χαρακτήρων. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο πού και πότε λαμβάνει χώρα 

το έργο και ποιοι είναι οι χαρακτήρες που μιλούν. Ενώ αντιμετωπίζουμε τέτοια έλλειψη 

πληροφορίας στο ελισαβετιανό δράμα, ο ρεαλισμός του ύστερου 19
ου

 αιώνα πάει στο άλλο 

άκρο. Ο Ίψεν έγινε διάσημος επειδή έδινε λεπτομερείς περιγραφές των δωματίων στα 

οποία κατοικούσαν οι ήρωές του, περιλαμβάνοντας επίσης λεπτομέρειες από τους πίνακες 

στους τοίχους και τη θέση των επίπλων. Επίσης, βρίσκουμε λεπτομέρειες όσον αφορά στην 

εμφάνιση των χαρακτήρων, τα ρούχα και την κίνηση, πριν ακόμη αυτοί αρθρώσουν μία 

λέξη (2012,149). 

     Συμπληρώνει ακόμη ο Christopher Balme ότι, το κυρίως κείμενο αποτελείται από λέξεις 

που εκφέρονται από τα «αναπαριστώμενα πρόσωπα», ενώ το δευτερεύον κείμενο, όρος που 

εισήγαγε ο πολωνός φιλόσοφος Roman Ingarden, προσφέρει πληροφορίες από τον 

συγγραφέα με σκοπό την καθοδήγηση και τη ρύθμιση της παράστασης (2012, 154).  Κατά τη 

διαδικασία συγγραφής ενός θεατρικού έργου, είτε πρόκειται για δραματοποίηση είτε όχι, ο 

συγγραφέας του, ξεκινώντας, αναρωτιέται πόσα μπορεί να προσδιορίσει εκ των προτέρων 

στην παράσταση που θ’ ακολουθήσει. Αν και υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με το πόση 

πληροφόρηση και λεπτομέρεια θα δώσει ο θεατρικός συγγραφέας στους υπόλοιπους 

συντελεστές μιας παράστασης, τον σκηνοθέτη, τον υπεύθυνο φωτισμού και ήχου, για να 

δώσουν σάρκα και οστά στην ιστορία, ο Noël Greig προτείνει στον συγγραφέα να είναι 

φειδωλός, να αφήνει στους άλλους καλλιτέχνες χώρο για να δημιουργήσουν (2007, 151). 

Κατά την παρούσα διασκευή, προέκυψε το ζήτημα της επεξεργασίας, σε πρώτο επίπεδο, του 

κυρίως θεατρικού λόγου, και σε δεύτερο, του δευτερεύοντος κειμένου. Στον πρώτο, 

χρησιμοποιήθηκαν σημεία στίξης
6
, που καθορίζουν υποκριτικά την ενσάρκωση από τον 

ηθοποιό. Ως προς το δευτερεύον κείμενο, υπάρχουν, σαφώς, παρενθετικές σκηνικές οδηγίες, 

ωστόσο, εν γένει, οι χώροι, τα φροντιστήρια
7

 και ο ρουχισμός περιγράφονται λιτά. 

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται σε ελάχιστα σημεία, όπου κρίνεται απαραίτητο, χάριν 

της πλοκής.  

    Τέλος, σε ό, τι αφορά τη γλώσσα της δραματοποίησης, διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό το 

ύφος του μυθιστορήματος, με κάποια υβρεολόγια μεταξύ των έφηβων αγοριών και επίσημο 

λόγο μεταξύ μαθητών – καθηγητών, ώστε να διακρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η 

εποχή, κατά την οποία διαδραματίζεται η ιστορία.  

                                                           
6
 Χρήση θαυμαστικού (!) 

7
 Φροντιστήρια: τα αντικείμενα της παράστασης 
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Δεύτερο Μέρος – Θεατρική Διασκευή βασισμένη στο μυθιστόρημα του 

Tobias Wolff «Το παλιό σχολείο» 

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Α. (μαθητής, πρωταγωνιστής-αφηγητής) 

ΑΡΤΣ ΜΕΪΚΠΙΣ (κοσμήτορας) 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ (καθηγητής αγγλικής φιλολογίας) 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ (μαθητής, φίλος του Α.) 

ΨΗΛΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ (μαθητής, ξάδελφος Κοντού Τζεφ Περσέλ) 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ (μαθητής, φίλος του Α.) 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ (μαθητής, φίλος του Α.) 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ (πρώην μαθήτρια Ακαδημίας Miss Cobb’s) 

ΑΫΝ ΡΑΝΤ (συγγραφέας) 

ΈΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ (συγγραφέας) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΚΕΡΣΟΝ (καθαριστής σχολείου) 

ΧΑΪΡΑΜ ΝΤΙΦΡΕΪΝ (πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου σχολείου) 

ΚΥΡΙΑ ΡΑΜΣΙ (καθηγήτρια, σύζυγος κ. Ράμσι) 

ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΜΠΕΡ (Καθηγητής γαλλικών) 

ΤΖΑΣΠΕΡΣ (μαθητής) 

ΓΚΟΣ (μαθητής, πρόεδρος μαθητικού συμβουλίου Δεοντολογίας) 

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΪΣ (Καθηγητής ιστορίας) 

ΜΑΘΗΤΗΣ 1 (εμφανίζεται στο προαύλιο) 

ΜΑΘΗΤΗΣ 2 (εμφανίζεται στο αναρρωτήριο) 

ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ (εμφανίζεται στην Αίθουσα Μπλέιν) 

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ (εμφανίζεται στο δωμάτιο του Κοντού Τζεφ Περσέλ) 
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 

 

ΣΚΗΝΗ 1 - Διάδρομος του σχολείου 

 

(Ο Γκέρσον, μεσήλικας καθαριστής του σχολείου, κουβαλάει έναν σάκο με άπλυτα και 

προχωράει αργά στον χώρο. Πίσω του, ο Α. τον ακολουθεί και φοβάται να τον προσπεράσει. Ο 

Α. αρχίζει να σφυρίζει το «Horst Wessel Lied». Ο Γκέρσον γυρίζει και τον κοιτάζει με οργή.)  

 

ΓΚΕΡΣΟΝ: Πώς σε λένε; Το όνομα σου! 

(Ο Α. του το λέει, ενώ δεν ακούγεται στη σκηνή, καθώς παράλληλα αντηχούν φωνές μαθητών.) 

ΓΚΕΡΣΟΝ: (Ανοίγοντάς του τον δρόμο μπροστά του.) Φύγε, μπρος! 

 

ΣΚΗΝΗ 2 - Γραφείο Διευθυντή 

 

(Ο Α. κάθεται στητά σε μία καρέκλα απέναντι από το γραφείο του Κοσμήτορα Μέικπις.) 

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Περιμένω εξηγήσεις. 

Α: Η αλήθεια, κύριε, είναι πως ήμουν αρκετά πίσω όταν ήρθα εδώ. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Τι; 

Α: Δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω πιο σκληρά. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Μην αλλάζεις θέμα. Συνειδητοποιείς τι έχει περάσει αυτός ο 

άνθρωπος; 

Α: Συγγνώμη; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Με άκουσες. Μου είναι αδύνατον να καταλάβω πώς μπορεί 

κανείς να συμπεριφερθεί έτσι σε κάποιον που βρίσκεται στη θέση του Γκέρσον. Εξηγήσου σε 

παρακαλώ! 

Α: Δεν ήθελα να πιέσω τον Γκέρσον! Λυπάμαι αν σχημάτισε αυτή την εντύπωση. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Αυτό ήταν λοιπόν; Δεν πήγαινε πολύ γρήγορα και αποφάσισες 

να τον κάνεις να βιαστεί δίνοντάς του βήμα με ένα εμβατήριο; Γιατί δεν βάζεις την μπάντα να 

παίξει λίγο και για μένα;  

Α: Συγγνώμη, τι εννοείτε;  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Θέλω να μου τραγουδήσεις ό, τι τραγούδησες στον Γκέρσον.  

Α: Μα δεν τραγουδούσα, απλώς σφύριζα. Δεν ξέρω τα λόγια του τραγουδιού.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Σφύρα τότε! 
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(Ο Α. προσπαθεί να σφυρίξει αλλά αποτυγχάνει.) 

Α: Δεν μπορώ.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Το πρωί όμως μια χαρά μπορούσες. Έτσι δεν είναι; Εντάξει, 

μουρμούρισέ το τότε, να πάει στο διάολο.  

(Ο Α. μουρμουρίζει το εμβατήριο και ο Κοσμήτορας Μέικπις καταλαβαίνει ποιο είναι.)  

Α: Κύριε… ποιο τραγούδι είναι αυτό;  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Μην μου κάνεις τον βλάκα, νεαρέ! 

Α: Μα όχι κύριε! Δεν παριστάνω τον βλάκα. Τι λάθος έκανα; (Έτοιμος να βάλει τα κλάματα.) 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Θες να πιστέψω ότι δεν ξέρεις ποιο είναι αυτό το τραγούδι; 

Α: Όχι, όχι, όχι, σας λέω. (Κουνώντας αρνητικά το κεφάλι με μανία.) 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Πού το έμαθες λοιπόν; 

Α: Από κάποιον που δουλεύαμε μαζί. Κάποιος Χάρτμουντ. Ήταν ένας αρχιμάγειρας από την 

Αυστρία στην κατασκήνωση που δούλευα πρόπερσι το καλοκαίρι. Όταν δεν έπαιζε το πικάπ 

του βαλς και οπερέτες, όλο ήθελε να σφυρίζει. Από εκείνον το έμαθα αυτό το σφύριγμα. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Άλλα τραγούδια όμως, ξέρεις! 

Α: Μάλιστα κύριε. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Πολλά άλλα τραγούδια. Και απ’ όλα τα τραγούδια  που 

ξέρεις, απλώς έτυχε να σφυρίξεις αυτό το συγκεκριμένο στον Γκέρσον. Όχι σε κανέναν 

άλλον, στον Γκέρσον! 

Α: Δεν του το σφύριξα. Απλώς, σφύριζα. Και ο Γκέρσον έτυχε να είναι εκεί.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος που σου ήρθε να σφυρίξεις 

αυτή τη μελωδία;  

Α: Όχι. Απλώς ένιωθα χαρούμενος. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Για ποιο λόγο ήσουν χαρούμενος; 

Α: Που είμαι εδώ. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Να είσαι διακριτικός στις εκδηλώσεις σου. Ειλικρινά, πες μου, 

τι έχεις ακούσει για τον Γκέρσον;  

Α: Τίποτα. Τον βλέπω εδώ γύρω, αυτό είν’ όλο.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Άρα δεν ξέρεις τίποτα γι’ αυτόν… Ότι είναι Εβραίος ας 

πούμε; Ούτε για τις συμφορές που έπεσαν στον ίδιο και στην οικογένειά του; Ούτε ότι κανείς 

από εκείνους δεν έχει επιζήσει; Μια κόρη του έμεινε και αυτή νοσηλεύεται σε ένα ψυχιατρείο 

στη Γαλλία.  

Α: Όχι, κύριε.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Μάλιστα! Έχεις ποτέ ακούσει το «Horst Wessel»; 
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Α: Εννοείτε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι;  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Όχι, όχι! Το «Horst Wessel» είναι εμβατήριο των ναζί και, 

σημειωτέον, ένα απαίσιο μουσικό κομμάτι. Αυτό ακριβώς τραγουδούσες. Δηλαδή σφύριζες… 

(Ο Α. σοκάρεται, βάζει τα κλάματα, ο Κοσμήτορας Μέικπις φεύγει χρησιμοποιώντας το 

μπαστούνι του και γυρνάει με ένα ποτήρι νερό. Δίνει στον Α. το νερό και τον αγγίζει 

παρηγορητικά στην πλάτη) 

Α: Λυπάμαι, δεν είχα ιδέα για… 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Το ξέρω. Το ξέρω πως δεν είχες. Αν είσαι καλό παιδί και τα 

βρεις με τον Γκέρσον, τότε θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε το όλο θέμα. Όσο πιο γρήγορα το 

κάνεις, τόσο το καλύτερο. Θα τον φωνάξω να έρθει. 

Α: Μάλιστα. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Και κοίτα ν’ ανεβάσεις τους βαθμούς σου.  

(Ο Κοσμήτορας Μέικπις φεύγει από το γραφείο και ο Α. αφηγείται.) 

Α: Θα ζητούσα συγγνώμη από τον Γκέρσον γιατί πρέπει να ξέρει ότι στα μέρη μας δεν 

υπάρχουν ναζί. Το περιστατικό με τον Γκέρσον θα μπορούσε ν’ αποτελέσει τη βάση για ένα 

διήγημα. Ένας καινούργιος μαθητής έρχεται να ξεκαθαρίσει μία παρεξήγηση μ’ έναν 

δύστροπο επιστάτη. Εκείνος μαλακώνει και γίνονται φίλοι. Με το πέρασμα του χρόνου, ο 

επιστάτης, που έχει χάσει τους γιους του, στέκεται στο αγόρι σαν πραγματικός πατέρας και 

του μαθαίνει στο υπόγειό του όσα δεν διδάσκονται στην σνομπ βιομηχανία από πάνω μας. 

(Μπαίνει ο Γκέρσον και στέκεται αμίλητος κοιτώντας τον Α.)  

Α: Το τραγούδι, κύριε, το έμαθα από τον Χάρτμουντ, έναν αρχιμάγειρα με τον οποίο δούλευα 

παλιότερα. Ο Χάρτμουντ είναι πολύ καλός άνθρωπος, δεν ξέρει τι σήμαινε το τραγούδι, ή 

μπορεί να το είχε ξεχάσει και να του είχε μείνει η μελωδία, είμαι σίγουρος. Σας ζητώ 

συγγνώμη, δεν ήθελα να σας θίξω. 

(Ο Γκέρσον τον κοιτάζει όσο του μιλάει. Δεν απαντάει τίποτα και φεύγει.) 

Α: (Αφηγείται.) Τίποτα όμως απ’ αυτά δεν έγινε. Δεν είχα πρόθεση να του εξομολογηθώ 

τίποτα.  

 

ΣΚΗΝΗ 3 - Προαύλιο 

 

(Ακούγονται σειρήνες πυροσβεστικής, 5-6 μαθητές που φοράνε τις σχολικές στολές τους 

στέκονται διάσπαρτα και συζητάνε, υπάρχει ακόμα καπνός τριγύρω.)  

 

Α: Τζεφ, έσβησε η φωτιά; 
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ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Έτσι νομίζω.  

Α: Παραλίγο να γίνουμε και εμείς Αγόρια του Μπλέιν. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Τι πράγμα; 

Α: Δεν έχεις ακούσει για την τραγωδία στις αρχές του αιώνα στο σχολείο;  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Έχει σχέση με την ομαδική φωτογραφία με κάτι φλώρους στην 

Αίθουσα Μπλέιν;  

Α: Ναι. Μπλέιν λεγόταν ο κοιτώνας τους που κάηκε ολοσχερώς, μ’ εκείνους μέσα. Ήταν 

δεκατρείς μαθητές. Όταν έγινε το κακό, ο καθηγητής που επιτηρούσε τον κοιτώνα τους, ήταν 

στο κοντινό χωριό και μπεκρόπινε. Μετά το δυστύχημα, άλλαζε συνέχεια σχολεία, αλλά δεν 

συνήλθε ποτέ. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο. Εξ ου και ο απαράβατος 

κανόνας «Ου καπνίσεις».  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Που τρέμεις στην ιδέα της αποβολής. 

Α: Το έκοψα! 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Από πότε; Εσύ για μία ρουφηξιά κρυβόσουν μέσα σε 

καταψύκτες, αποθήκες, ακόμα και στους αγωγούς του εξαερισμού. Δήλωνες συμμετοχή στις 

συναυλίες για να καπνίζεις στις τουαλέτες και στους αγώνες δρόμου για να καπνίζεις 

τρέχοντας μέσα στα δάση. 

Α: Πάνε αυτά. Από τότε που παραλίγο να με πιάσουν μαζί με το άλλο το παιδί στο υπόγειο 

του παρεκκλησίου, σταμάτησα. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Τι απέγινε εκείνος;  

Α: Τον έδιωξαν. Κάθε χρόνο δύο - τρεις μαθητές φεύγουν γιατί πιάστηκαν στα πράσα. Δεν 

την ξεχνάω εκείνη την ημέρα. Πίστευα ότι θα με δώσει, και κάθε φορά που με πλησίαζε 

καθηγητής μ’ έπιανε ναυτία. Δεν θα’ θελα να είμαι μαζί του σε εκείνο το τρένο, της 

επιστροφής στο σπίτι. Από τότε δεν κάπνισα ποτέ ξανά εδώ. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Μάλιστα. Η φωτιά πρέπει να ξεκίνησε στο παλιό γυμναστήριο. 

Ακόμα καπνίζει η σκεπή.  

Α: Αύριο τελειώνει και η διορία για την υποβολή του ποιήματος για τον διαγωνισμό. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Θέλεις να γνωρίσεις τον Ρόμπερτ Φροστ; 

Α: Γιατί, εσύ δεν θες; 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Δεν καίγομαι και ιδιαίτερα. (Γελάει.) Έχεις γράψει τίποτα; 

Α: Παλεύω όλο το σαββατοκύριακο. Έχω γράψει ένα διήγημα με έναν κυνηγό.  

(Περνάει ένας μαθητής.)  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Ξέρεις ποιος ξεκίνησε τη φωτιά και πως;  

ΜΑΘΗΤΗΣ 1: Ο Περσέλ! 
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(Ο Α. κοιτάζει τον Κοντό Τζεφ Περσέλ σαστισμένα.) 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Τι με κοιτάς; Ο βλαμμένος ο ξάδερφός μου. (Προς τον μαθητή.) 

Πώς έγινε; 

(Ο μαθητής κοιτάζει από τον Κοντό Τζεφ Περσέλ από πάνω μέχρι κάτω.) 

ΜΑΘΗΤΗΣ 1:  Ναι, ο Ψηλός Τζεφ. Έκανε με άλλους κάποιο πείραμα στο γήπεδο του 

ποδοσφαίρου και έφυγε ένας δίπατος πύραυλος πάνω στη σκεπή του παλιού γυμναστηρίου. 

Ήταν και ο καθηγητής της χημείας μαζί αλλά δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα. (Φεύγει.)  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Ο ηλίθιος και η πυραυλική του λέσχη. 

Α: Υπάρχει τέτοιο πράγμα; Μην τον λες έτσι. Δεν είναι βλάκας ο Ψηλός Τζεφ. Απλώς αγαπά 

τις θετικές επιστήμες.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Παιδί μου, μπορεί να τον προσβάλλω και να μην συγκινείται. 

Όπου πάω, τον βρίσκω κοντά μου, σα σκιά. Κάθεται στο δωμάτιό μου και με παρακολουθεί 

να κάνω πους απ και να ξυρίζομαι. 

Α: Εγώ πιστεύω ότι είναι απλώς καλοκάγαθος. Εκτός από φυτοφάγος, είναι και φιλόζωος. 

Θυμάσαι τότε που κουβαλούσε τον αρουραίο στην τσέπη της ρόμπας του;  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Μακάρι να τον έδιωχναν. Το ξέρω ότι ακούγεται απαίσιο, αλλά 

το εννοώ. Όλη μου τη ζωή ο Ψηλός Τζεφ. Όταν ήμουν μωρό, τον έβαλαν στην ίδια κούνια μ’ 

εμένα. Λένε ότι δεν μπορείς να θυμάσαι πράγματα από τότε, αλλά εγώ μπορώ. Πώς να 

ξεχάσω εκείνη τη σκυλίσια μούρη που όλο με κοίταζε; Στο νηπιαγωγείο μαζί, στο δημοτικό 

μαζί, στην κατασκήνωση, στις διακοπές, παντού μαζί. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ο Ψηλός 

Τζεφ και ο Κοντός Τζεφ. Σε όποιο πανεπιστήμιο και να πάω, θα είναι εκεί και θα με 

περιμένει, στο ίδιο δωμάτιο. Μάλλον θα μας θάψουν και στο ίδιο φέρετρο. Ο Ψηλός Τζεφ και 

ο Κοντός Τζεφ εις τους κωλοαιώνας των αιώνων. (Ξεφυσάει και φεύγει.) 

Α: (Αφηγείται.) Εκείνο το βράδυ άρχισα ένα καινούργιο ποίημα για τον διαγωνισμό. 

Παρατηρούσα τους πυροσβέστες, πώς μας έριχναν κλεφτές ματιές, τάχα αδιάφορες, αλλά 

κατέγραφαν τα πάντα. Με έκαναν και μένα να κοιτάξω αλλιώς το σχολείο μας. Την 

απομόνωσή του και πως τελικά η απομόνωση αυτή μας έκανε να μοιάζουμε μεταξύ μας. 

Ντυνόμασταν ομοιόμορφα, και ότι και αν σκαρφιζόμασταν για να διαφοροποιηθούμε, 

διαφορετικά παπούτσια, διάφορα ζιβάγκο, για τους απέξω ήμασταν ίδιοι. Τα ρούχα μας, το 

χτένισμά μας, ακόμα και ο τρόπος που εκφραζόμασταν, όλα αυτά μας χαρακτήριζαν σαν 

φυλετικά τατουάζ. Οι πυροσβέστες κοίταζαν εμάς και εμείς τους πυροσβέστες. Εγώ 

παρατηρούσα έναν που ήταν λιγότερο αδιάκριτος. Στεκόταν παράμερα, λιγάκι κουρασμένος. 

Έγραψα ένα ποίημα για το πρωινό ενός ήρωα πυροσβέστη. Το γράψιμο μ’ ευχαριστούσε, 
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αλλά το γράψιμο εκείνου του ποιήματος δεν το χάρηκα. Μου θύμισε το σπίτι μου. Υπέβαλα 

τελικά το ποίημα με τον κυνηγό. Το είπα «Κόκκινο Χιόνι»! 

 

ΣΚΗΝΗ 4 -  Δωμάτιο Τζορτζ Κέλογκ 

 

(Ο Α. μπαίνει στο δωμάτιο, ο Τζορτζ Κέλογκ διαβάζει την σχολική εφημερίδα που δημοσίευσε το 

νικητήριο ποίημά του.) 

 

Α: Δύο νίκες σήμερα ε; Μία η εκλογική του Τζον Κένεντι και μία η δική σου Τζορτζ. 

Συγχαρητήρια! 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: (Δίνει την εφημερίδα στον Α.) Το διάβασες;  

Α: Ναι, αλλά θέλω να το ξαναδιαβάσω. (Παίρνει την εφημερίδα στα χέρια του και αρχίζει να 

διαβάζει αποσπάσματα από το ποίημα με στομφώδες ύφος.) Ο γερο - κόκορας σουλατσάρει 

κορδωμένος κι η γάτα νιαουρίζει μπροστά στο χώρισμα του στάβλου όπου η Φλόσι με τα 

χεράκια της, αφράτα και κατάλευκα, γεμίζει με αφρισμένη κρέμα την καρδάρα ανάμεσα στα 

πόδια της. Το στάρι ως πάνω στο σιλό, το άχυρο μαζεμένο, στοίβα τα κούτσουρα, 

στοκαρισμένες πόρτες. Ας γίνει ό, τι είναι γραφτό, χώμα σκληρό, σύντομη μέρα, ό, τι 

μπορούσα έκανα. Στο τέλος τέλος, μαλακό είν’ το χιόνι.  

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Πώς σου φάνηκε; 

Α: Μου άρεσε πολύ. Μπράβο! Θα γνωρίσεις τον Ρόμπερτ Φροστ. Τι είπε για το ποίημά σου; 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Ότι διασκέδασα εις βάρος του, πίστεψε ότι είναι παρωδία. Εσένα; 

Παρωδία σου φάνηκε; 

Α: Θα μπορούσε να το διαβάσει και έτσι κανείς. 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Θα μπορούσε λες; 

Α: Ναι, γιατί όχι; 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Ω Χριστέ μου! (Λύνει τη γραβάτα του και ξεφυσάει με απελπισία.)  

Α: Μα δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να το διαβάσει ως παρωδία. Ηρέμησε! Μπορεί να το 

διαβάσει και ως φόρο τιμής. 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Ακριβώς! Ως φόρο τιμής το εννοούσα. 

Α: Και φυσικά ο τίτλος! 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: (Με ενθουσιασμό.) Σου άρεσε;  

Α: (Με διακριτική ειρωνεία.) Εννοείται. Τόσο πολυεπίπεδος! «First Frost» κυριολεκτικά. 

Επειδή είναι ο πρώτος παγετός της χρονιάς. Το συμβολικό νόημα ότι έρχεται ο χειμώνας. Το 
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χιόνι μαλακό, στο τέλος τέλος, μετά από τη σκληρή δουλειά μας ολόκληρης ζωής και 

κατάλευκο, όπως τα χέρια της κοπέλας. Εκτός, αν εγώ δεν το διαβάζω σωστά.  

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: (Με σοβαρό ύφος.) Όχι, όχι. Όλα είναι όπως τα λες!  

Α: Και «First Frost» επειδή ο Φροστ είναι ο πρώτος, ο καλύτερος! 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Έτσι ακριβώς, αλλά δεν είναι μόνο φόρος τιμής. Είναι καινούργιος 

δρόμος για μένα. (Χαμογελώντας σεμνά.) Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο γυναικείος χαρακτήρας, 

κάπως μου ξέφυγε. Σου έχει συμβεί ποτέ αυτό; 

Α: Ποιο; 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Να, ένας χαρακτήρας σου να γίνεται ξαφνικά, να, ξέρεις, σαν αληθινός. 

Α: Κάπου κάπου. 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Η δική μου έγινε πολύ αληθινή. Θα σου φανεί παράξενο, αλλά ήταν 

σαν να τη γνώριζα. Και δεν το εννοώ μόνο μεταφυσικά, αλλά και …σωματικά. Όταν δούλευα 

αυτό το κομμάτι του ποιήματος, βρέθηκα σε μία κατάσταση… πώς να το πω, ξέρεις, 

ερεθισμού. Σου έχει τύχει ποτέ αυτό;  

Α: Ποτέ. (Σηκώνεται να φύγει.)  Κοίτα Τζορτζ, καλύτερα να μην το πεις αυτό σε κανέναν 

άλλον. Ξέρεις πόσο ανώριμοι μπορούν να αποδειχθούν μερικοί τύποι.  

 

ΣΚΗΝΗ 5 - Έξω από την τραπεζαρία 

 

(Ακούγονται συζητήσεις από την τραπεζαρία και πιατικά να μαζεύονται. Ο Α. και ο Κοντός Τζεφ 

Περσέλ έφυγαν από το δείπνο και στέκονται έξω από την πόρτα της τραπεζαρίας.) 

 

Α: Μία μέρα θα τον κατηγορήσουν για φαβοριτισμό. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Ποιον; 

Α: Τον Διευθυντή. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Γιατί;  

Α: Τον έχεις δει ποτέ να καλεί αριστούχους στη χημεία για δείπνο ας πούμε; 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Όχι, αλλά φιλόλογος είναι. Λογικό είναι να του αρέσουν οι 

συζητήσεις για τη λογοτεχνία, και αν δεν καλέσει εμάς που είμαστε μέλη της Λογοτεχνικής 

Λέσχης, ποιον θα καλέσει για δείπνο και κουτσομπολιό; Δεν τον έχεις δει πως σημειώνει 

καμιά φορά τους τίτλους από βιβλία που δεν θυμάται ή δεν γνωρίζει, όταν μιλάει με κανέναν 

μαθητή;  

Α: Ναι. (Γελάει.) Όπως και όταν παθιάζεται με τους οπαδούς νέων λογοτεχνικών τάσεων. 

Διψάει για λογοτεχνικό κουβεντολόι. (Ξεφυσάει.)  Και μένα θα μου λείψουν αυτές οι βραδιές 
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όταν τελειώσουμε το σχολείο, ξέρεις, μαζεμένοι γύρω από το τραπέζι να λέμε για ποίηση και 

μεγάλους συγγραφείς.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Ναι, ξέρω, αν και δεν συμμερίζομαι τόσο τη θλίψη σου. Δεν 

είδες τι μπούφος είναι ο Φροστ;  

Α: Γιατί το λες αυτό; 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Η εκτίμηση που του είχα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Μα να 

διαλέξει το ποίημα του Τζορτζ; 

Α: Έλα, δεν είναι τόσο κακό. Ειδικά, αν το διαβάσεις με συγκεκριμένο τρόπο. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Εννοείς σαν παρωδία, έτσι;  

Α: Σωστά. Σαν παρωδία. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Μα δεν είναι. 

Α: Θα μπορούσε. Έτσι το διάβασε ο Φροστ. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Μα δεν είναι και το ξέρεις. 

Α: Δεν έχει σημασία τι ξέρω εγώ. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Μαλακίες μου λες. 

Α: Δεν έχει σου λέω. Πες ότι περπατούσες σε μία παραλία και έβρισκες το ποίημα του Τζορτζ 

σε ένα μπουκάλι, στην αμμουδιά.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Θα πέταγα το μπουκάλι πίσω στη θάλασσα, άδειο, για να μη 

διαβάσει και κανένας άλλος αυτή τη μαλακία. 

Α: Αν δεν ήξερες ποιανού είναι, θα το διάβαζες πιθανότατα ως παρωδία.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Άσε με. Εγώ φταίω, δεν έπρεπε να μπω καν στον κόπο να 

υποβάλλω κάτι δικό μου για τον Ρόμπερτ Φροστ. Χαμένος κόπος. Είδες πώς ταπείνωσε τον 

κύριο Ράμσι στο δείπνο πριν;  

Α: Γιατί μωρέ, τι του είπε;  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Την ώρα που τον ρώτησε ο κύριος Ράμσι για τον αυθορμητισμό 

στον στίχο. 

Α: Εντάξει, δεν τον πολυσυμπαθώ τον Ράμσι, αλλά είχε νόημα η ερώτησή του.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Ναι, αλλά ο Φροστ είδες πόσο αυστηρά του απάντησε; Η 

φόρμα, είπε, είναι το παν.  

Α: Είναι μεγάλος. Της παλιάς σχολής. Είναι λογικό να τα βλέπει έτσι μονόπλευρα τα 

πράγματα.  
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ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Ρε, ο τύπος χρησιμοποιεί ακόμα ομοιοκαταληξία!  

Α: Ε, και; 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Η ομοιοκαταληξία είναι μαλακία. Παρωχημένη. Σημαίνει ότι 

όλα τακτοποιούνται στο τέλος. Όλο τάξη και αρμονία. Όταν διαβάζω ποίηση με ρίμα, ξέρω 

ότι κάποιος με δουλεύει. 

(Ο Α. γελάει και ο Κοντός Περσέλ εκνευρίζεται.)  

Α: Δεν γελάω με σένα. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Άντε παράτα μας! (Φεύγει.)  

Α: (Αφηγείται.) Αλήθεια του είπα. Θυμήθηκα τον ερεθισμό του Τζορτζ με την ηρωίδα του και 

τα αφράτα χεράκια της. Που να του εξηγήσω γιατί γελάω. Θα τον έκανε βούκινο και μετά ο 

Τζορτζ δεν θα ήξερε που να κρυφτεί από τη στεναχώρια του. Καλά λένε. Η αφοσίωση είναι 

ζήτημα ημερομηνιών. Η αρετή όμως είναι θέμα δευτερολέπτων. (Φεύγει.) 

 

ΣΚΗΝΗ 6 - Δωμάτιο Μπιλ Ουάιτ και Α.   

 

(Ο Μπιλ Ουάιτ και ο Α. μπαίνουν στο δωμάτιο.) 

 

Α: Είδες Μπιλ; Η κυρία Ράμσι ήρθε μόνη της στο δείπνο.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Αφού ο κύριος Ράμσι ήταν αδιάθετος. 

Α: Ναι σιγά. Απλώς τον έκανε ρεζίλι ο Φροστ και δεν είχε μούτρα να κατέβει. Βλακεία του, 

έπρεπε ως σύμβουλος της λογοτεχνικής λέσχης να υπηρετήσει τα χρέη οικοδεσπότη και όχι να 

στείλει τη γυναίκα του να βγάλει το φίδι από την τρύπα. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Πάντως η κυρία Ράμσι μπαίνει στην αίθουσα και φωτίζει τον χώρο, το 

πρόσεξες; 

Α: Την γλυκοκοιτάς λιγάκι; 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: (Ξεροβήχει.) Έλα, χαζομάρες.  

Α: Σε θαύμασε που ήξερες την Άυν Ραντ και είχες διαβάσει κιόλας. Αλήθεια βρίσκεις 

ενδιαφέρουσες τις απόψεις της Ραντ; 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Κάποιες ναι. Πιστεύεις ότι αυτή θα είναι η επόμενη συγγραφέας που θα 

φέρουν;  

Α: Δεν ξέρω. Όταν ρώτησε η κυρία Ράμσι τον κύριο Ράις, αν θα την φέρουν, απάντησε 

«φήμες». Πιστεύω πως ναι όμως, γιατί είναι μεγάλος θαυμαστής της ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ο Χάιραμ Ντιφρέιν. Αυτός τη θέλει, αυτός έχει και τα λεφτά. Και ο 

Διευθυντής μας δεν θέλει να του χαλάσει χατίρι, γιατί όπως όλα τα σχολεία, έτσι και εμείς, 
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χρειαζόμαστε τα λεφτά για υποτροφίες και λοιπές μαλακίες. Ακούστηκε ότι ο Ράμσι, είπε πως 

εκπορνευόμαστε σε αλλότριους θεούς. Τη θεωρεί ασήμαντη συγγραφέα. Όπως και να’ χει, θα 

μάθουμε σύντομα.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Ο Τζορτζ να τον συνάντησε τελικά τον Φροστ;  

Α: Δεν ήθελε να πάει, ψιλοαρπαχτήκαμε.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Καβγαδίσατε δηλαδή; 

Α: Ναι, τον είπα χέστη. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Γιατί; 

Α: Επειδή δεν ήθελε να πάει στην συνάντηση με τον Φροστ και ήθελε να υποδυθεί τον 

άρρωστο για να τη γλιτώσει. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Καλά, είναι δυνατόν;  

Α: Ναι σου λέω. Ήθελε να τον στήσει από τον φόβο του. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ:  Λες και θα ξαναείχε την ευκαιρία να ζήσει κάτι τόσο σπουδαίο, να το λέει 

στα παιδιά και τα εγγόνια του. Η ευκαιρία της ζωής του! Πόσο χρονών είναι ο Φροστ; 

Ογδόντα έξι; Ογδόντα επτά;  

Α: Αυτό του είπα και εγώ. Ή τώρα ή ποτέ! Απλώς το παράκανα, γιατί του ζήτησα αν δεν πάει 

αυτός, να πάω εγώ. Και προσέβαλα και το ποίημά του. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ:  Ε καλά, ο Τζορτζ είναι. Δεν κρατάει κακία σε κανέναν. 

Α: Ναι, το ξέρω. Τον πέτυχα μετά στον διάδρομο για τους κοιτώνες και μου είπε ότι τα είπανε 

τελικά με τον Φροστ. Πέρασαν λέει πάνω από μία ώρα στο σαλονάκι του Διευθυντή.  Δεν 

σχολίασε το ποίημα του Τζορτζ, ο Φροστ του απήγγειλε μερικά δικά του και του χάρισε 

μάλιστα και βιβλία με τα άπαντά του.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Δεν του έδωσε καμία συμβουλή για το γράψιμο; 

Α: Ναι, αμέ, πως … Να αφήσει το σχολείο γιατί χάνει τον χρόνο του εδώ, λέει, και να 

μετακομίσει στη Βραζιλία! 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Για την ηλικία του, ακούγεται ωραίος τύπος. Τέλος πάντων. Πού θα πας τα 

Χριστούγεννα; 

Α:  Στη Βαλτιμόρη. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Ποιον έχεις εκεί; 

Α: Τον παππού μου τον Τζον και την δεύτερη γυναίκα του, την Πάτι. Βαρετοί άνθρωποι.  

 

ΣΚΗΝΗ 7 -  Δωμάτιο Μπιλ Ουάιτ και Α. 
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(Ο Μπιλ Ουάιτ μαζεύει διάφορα πεταμένα πράγματα. Ο Α. κάθεται στο κρεβάτι και ξεφυλλίζει 

το βιβλίο «Κοντά στον ουρανό».) 

 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Θα με βοηθήσεις να βάλουμε τάξη σ’ αυτό το αχούρι; (Αρπάζει το βιβλίο από 

τα χέρια του Α.) Αν δεν βάλεις ένα χεράκι δεν πρόκειται να το ξαναδείς. Αλήθεια σου λέω! 

Α: Τι έπαθες μωρέ; 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Αδελφάκι μου, τα έχεις παίξει με δαύτην. Το έχεις καταλάβει; Εσύ δεν είχες 

ξαναδιαβάσει Ραντ, που το βρήκες το βιβλίο και το κουβαλάς μαζί σου σαν ευαγγέλιο; 

Α: Το πήρα στις διακοπές, για να διαβάσω κάτι στο τρένο για Βαλτιμόρη και κόλλησα. Είναι 

καλή. Είναι απίστευτα καλή! 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Δεν είναι άσχημη.  

Α: Δεν είναι άσχημη; Έλα τώρα. Άλλα έλεγες. Θυμάμαι σαν τώρα που διατυμπάνιζες πόσο 

ενδιαφέρουσα την έβρισκες.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Είπα ότι κάποιες απόψεις της έχουν ενδιαφέρον. Έχεις διαβάσει το άλλο της 

βιβλίο; «Ο Άτλας επαναστάτησε»; 

Α:  Όχι, αλλά θα το κάνω. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Όλο κηρύγματα είναι. Καλό είναι, αλλά πάλι μία από τα ίδια. Κηρύγματα. 

Έχει αρχίσει και μου τη δίνει αυτή η θεωρία για τον Übermensch.  

Α: Πιστεύεις και εσύ όπως ο καθηγητής της Ιστορίας ότι ένας Υπεράνθρωπος ταυτίζεται με 

την ιδεολογία των Ναζί;  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Δεν θέλω να το συζητήσω. Και πιστεύω ότι ούτε εσύ θέλεις. 

(Σωπαίνουν για λίγο και οι δύο.) 

Α: Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος που σκέφτεται ελεύθερα και έχει τ’ αρχίδια να υποστηρίζει 

τα πιστεύω του είναι κατ’ ανάγκην ναζιστής. Είναι απλώς θαρραλέος. Δεν επιλέγει να 

γονατίσει και να σκέφτεται όπως θέλουν οι άλλοι. Εκμεταλλεύεται τις δυνατότητές του και 

δεν συμπεριφέρεται σαν τρομοκρατημένο ανθρωπάκι.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: (Ξεφυσάει και ξύνει το κεφάλι του δήθεν βαριεστημένα) Έγραψες τίποτα μπας 

και γνωρίσεις το είδωλό σου; 

Α: Όχι, αλλά δεν αγχώνομαι. Μόλις κάτσω, έστω και λίγο, θα τα καταφέρω. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Πόσες φορές έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο; 

Α: 4! 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Μάλιστα. Μ’ αρέσει που επέστρεψες νωρίτερα από τον παππού σου για να 

γράψεις.  

Α: Να κοιτάς την πάρτη σου, για μένα είναι θέμα χρόνου. Θα γράψω κάτι σπουδαίο! 
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ΣΚΗΝΗ 8 - Δωμάτιο Κοντού Τζεφ Περσέλ 

 

(Ο Κοντός Τζεφ Περσέλ είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, χαζεύοντας ένα βιβλίο, και ο 

συγκάτοικός του κόβει τα νύχια των ποδιών του καθισμένος σε μία καρέκλα. Μπαίνει ο Α. στο 

δωμάτιο.) 

 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Έγιανες;  

Α: Σχεδόν. Βγήκα πριν λίγη ώρα από το αναρρωτήριο.  

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ: Τι είχες; 

Α: Γρίπη. Και μετά καλπάζουσα πνευμονία. Ο γιατρός λέει ότι ήμουν πολύ τυχερός. Πολλοί 

πέθαναν από το συγκεκριμένο μικρόβιο. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Έχασες τον διαγωνισμό για τη Ραντ όμως, δυο βδομάδες 

ξάπλα.  

Α: Ναι, είδες; Φοβερή τύχη. Γι’ αυτό πέρασα. Να σε συγχαρώ.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Για ποιο πράγμα; 

Α: Για τη νίκη σου στον διαγωνισμό με την Άυν Ραντ. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Μα τι είναι αυτά που λες; Δεν κέρδισα εγώ. 

Α: Μα εγώ έτσι άκουσα.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Λοιπόν λάθος άκουσες. Ο Ψηλός Τζεφ Περσέλ κέρδισε. 

Α: Πλάκα μου κάνεις! Κέρδισε ο Ψηλός Τζεφ; Δεν το πιστεύω. Χριστέ μου! Εσύ; Είχες 

υποβάλλει τίποτα δικό σου; 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Ναι. Ομολογώ ότι όντως έθεσα τον εαυτό μου στην κρίση της 

Άυν Ραντ.  

Α: Μαλακίες. Έχεις διαβάσει τίποτα δικό της;  

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ: (Προς τον Α.) Έχεις διαβάσει το διήγημα του Ψηλού Τζεφ;  

Α: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχω χάσει μερικά επεισόδια.  

(Ο συγκάτοικος κοιτάζει τον Κοντό Τζεφ Περσέλ και χαμογελάει.)  

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ: Μιλάμε για κλασικό έργο, που η λεπτομερής ανάλυσή του θα 

απασχολήσει τις επόμενες γενιές.  

Α: Απίστευτο. Που να φανταστώ ότι ο Ψηλός Τζεφ ξέρει να γράφει.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Μα δεν ξέρει. 

Α: Και τότε γιατί τον διάλεξε;  

(Ο Κοντός Τζεφ Περσέλ κουνάει το κεφάλι με κλειστά τα μάτια.)  
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ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ: Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί στις φλέβες του Ψηλού Τζεφ κυλάει αίμα 

καλλιτέχνη. Γιατί είναι ένας δημιουργός με ψυχή. Που δίνει μάχες, γεννημένος να κερδίζει 

λογοτεχνικά βραβεία και όχι κανένας ψωρογραφιάς που προκαλεί αφόρητη πλήξη στους 

αναγνώστες. (Δίνει στον Α. την σχολική εφημερίδα.) Ορίστε. Διάβασέ τον και θ’ ανατριχιάσεις! 

Α: «Η μέρα που επέστρεψαν οι αγελάδες». Μα καλά, αυτός είναι ο τίτλος του διηγήματος;  

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ: Ω ναι! Θα σου πω εγώ την υπόθεση, πώς έχει πάνω κάτω, για να μη 

χάνεις την ώρα σου. Ένας ιπτάμενος δίσκος προσγειώνεται σ’ ένα λιβάδι έξω από τη 

Βοστόνη. Οι ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς να τον καταστρέψουν. Μετά, το 

διαστημόπλοιο εκτοξεύει μία ακτίνα που εξαερώνει ένα φορτηγό παρκαρισμένο εκεί κοντά, 

χωρίς επιβάτες βέβαια, και όλοι κάνουν πίσω όταν βγαίνει ένα ρομπότ από το διαστημόπλοιο 

και απαιτεί μία αντιπροσωπία από ηγέτες κρατών να παρουσιαστεί στον διοικητή του 

ιπτάμενου δίσκου. Την επόμενη μέρα λοιπόν, εμφανίζονται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο πρόεδρος 

της Σοβιετικής Ένωσης και η βασίλισσα της Αγγλίας και το ρομπότ τούς οδηγεί στο κέντρο 

επιχειρήσεων του σκάφους. Εκεί αντικρίζουν έναν τεράστιο ταύρο, καθισμένο στο πιλοτήριο 

με άλλους ταύρους γύρω του. Ο κυβερνήτης όμως δεν είναι ένας συνηθισμένος ταύρος, αλλά 

ένας κερασφόρος αργοναύτης με αυτοκρατορική εμφάνιση και υπερφυσική νοημοσύνη. 

Έμοιαζε με τους επίγειους ταύρους, όσο και ένας άγριος λύκος μοιάζει με πεκινουά που 

φοράει ζιπουνάκι με στρας και του έχουν κάνει περμανάντ. (Ο Α. γελάει.) Ο διαστημικός 

ταύρος ενημερώνει τους ηγέτες ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια ένα διαστημικό σκάφος από 

τον γαλαξία τους, προσγειώθηκε στον πλανήτη μας εξαιτίας της θρεπτικής μας χλωρίδας. Τα 

μέλη εκείνου του πληρώματος δεν θα ζουν πια, αλλά η τωρινή αποστολή είχε σκοπό να πάρει 

πίσω στον γαλαξία που ανήκουν τους απογόνους τους. Οι ηγέτες αποφεύγουν ν’ απαντήσουν 

τι συμβαίνει με τα βοοειδή και αρνούνται την ύπαρξή τους στη Γη. Μόλις όμως ο κυβερνήτης 

δείχνει μία φωτογραφία με αγελάδες να βόσκουν σε ένα λιβάδι, η Βασίλισσα της Αγγλίας 

σπάει τη σιωπή της. Οι ταξιδιώτες δεν πιστεύουν στ’ αυτιά τους την μοίρα των απογόνων τους 

στον πλανήτη μας και αποφασίζουν να γυρίσουν τον κόσμο και να δουν πώς έχει πραγματικά 

η κατάσταση. Επισκέπτονται γαλακτοκομικές μονάδες στις ΗΠΑ, όπου βλέπουν αγελάδες να 

τις αρμέγουν μηχανήματα και να τους εμφυτεύουν σπέρμα από ταύρους που δεν γνώρισαν 

ποτέ προσωπικά. (Ο Κοντός Τζεφ Περσέλ και ο Α. γελάνε.) Βλέπουν μοσχάρια να 

ευνουχίζονται και να μαρκάρονται στην Ιαπωνία, στο Τέξας ανακαλύπτουν ζώα που 

υποχρεώνονται να πίνουν λίτρα μπύρας, ώστε να γλυκάνει το κρέας τους. Πηγαίνουν σε μία 

αιματηρή ταυρομαχία στο Μεξικό, σ’ ένα σφαγείο στο Σικάγο, σε ροντέο. Μετά από όλα 

αυτά, ο κυβερνήτης έχει σωπάσει και μόλις τελειώνει η μεγάλη περιοδεία στα ράντσα και στις 

φάρμες, συγκεντρώνει τα κοπάδια γύρω του και τούς εξηγεί τι θα απογίνουν αν δεν τον 
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ακολουθήσουν πίσω στον τόπο τους. Τα περισσότερα ζώα δεν δείχνουν να συγκινούνται και 

του αντιπροτείνουν να μείνει εκείνος μαζί τους. Στη Γη ήταν εξασφαλισμένα, άφθονη τροφή, 

προστασία από κυνηγούς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμετωπίζουν τον κυβερνήτη 

ως ταραχοποιό και τον διώχνουν. Λίγα μόνο κοπάδια αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν στο 

διαστημόπλοιο, αλλά μερικά και από αυτά λίγο πριν ανέβουν στο σκάφος οπισθοχωρούν. Το 

ηλιοβασίλεμα, ο ιπτάμενος δίσκος απογειώνεται με το πλήρωμα και τους συγγενείς τους. 

Όμως, το ταξίδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Το σκάφος μένει μετέωρο πάνω από τον πλανήτη 

μας και ενεργοποιεί μία ακτινοβολία που εξολοθρεύει όλη την ανθρωπότητα. Κανένας 

άνθρωπος δεν μένει ζωντανός. Και το διήγημα τελειώνει με μία αγελάδα, που θρηνεί για το 

αγοράκι που την άρμεγε, και ένα μέλος του πληρώματος να της λέει: Είναι τυχερό που δεν το 

φάγαμε.  

Α: Μάλιστα. Αυτή η μαλακία κέρδισε λοιπόν;  

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ: Ω ναι! 

Α: Κατάφερε όμως σε ένα διήγημα να συνδυάσει την αγάπη του για τη φυτοφαγία και το 

ενδιαφέρον του για τα διαστημικά ταξίδια. Δύσκολο εγχείρημα. 

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ: Αυτό θα σκέφτηκε και η Ραντ. 

Α: Καλά, εκείνη πως δικαιολόγησε την επιλογή της;  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Θεωρεί τον Ψηλό Τζεφ μεγάλο εκκολαπτόμενο συγγραφέα. 

Κάτσε να δεις πώς το λέει. (Αρπάζει την εφημερίδα από τον Α. και αρχίζει να διαβάζει.) 

Προκαλεί ιδιαίτερη χαρά το να βλέπεις κάποιον στην ηλικία του νεαρού κύριου Περσέλ να μη 

διστάζει να αντιταχθεί στην κολεκτιβιστική ορθοδοξία που ταλανίζει την πνευματική ζωή σ’ 

αυτή τη χώρα. Παρακάτω πάλι, λέει ότι, οι φάρμες και το σφαγείο είναι μεταφορά για το 

κράτος πρόνοιας και ότι ο κύριος Περσέλ αποκάλυψε μία μεγάλη και καθόλου δημοφιλή 

αλήθεια. Το όραμα της παγκόσμιας ισότητας δεν οδηγεί στον παράδεισο, αλλά στο Άουσβιτς.  

Α: Αλήθεια τώρα; 

 

ΣΚΗΝΗ 9 – Αίθουσα Μπλέιν 

 

(Η Άυν Ραντ μιλάει πάνω σε ένα βάθρο, καπνίζοντας ένα τσιγάρο σε μακριά μαύρη πίπα. 

Φοράει έντονο κόκκινο κραγιόν. Δίπλα της στέκεται ένας σωματοφύλακας μαυροφορεμένος. 

Από κάτω βρίσκονται ο Διευθυντής, η κα Ράμσι, θαυμαστές της Άυν Ραντ, όπως ο Χάιραμ 

Ντιφρέιν, και διάφοροι μαθητές, μεταξύ αυτών ο Α., ο Ψηλός Τζεφ Περσέλ και ο Τζάσπερς.) 
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ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Λοιπόν, πόσους συγγραφείς έχουμε στην παρέα μας απόψε παιδιά; (Παύση.) Ω, 

ελάτε, ελάτε! Είμαι σίγουρη ότι έχουμε έναν, τον αξιότιμο κύριο Τζέφρι Περσέλ, τον οποίο 

ανυπομονώ να γνωρίσω. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κι άλλοι. Όχι; Αχ, οι ταπεινές καρδούλες 

σας φοβούνται να αποκαλυφθούν. Ντροπή σας! Ποτέ να μην είστε ταπεινοί. Οι ταπεινοί δεν 

θα κληρονομήσουν τίποτα, πέρα από μία μπότα που θα τους πατάει στον σβέρκο. Να είστε 

θαρραλέοι. Οι ήρωές μου χλευάζονται επειδή αρνούνται τον φόβο και τον συμβιβασμό. Οι 

επικριτές μου διατείνονται ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και όμως, σας πληροφορώ, 

υπάρχουν. Ένας τέτοιος άνθρωπος είμαι εγώ! Όταν ήμουν φοιτήτρια στη Ρωσία γλύτωσα από 

εκτελέσεις και είμαι ακόμη εδώ. Γιατί; Σίγουρα όχι επειδή υπέκυψα στον φόβο. Το πρώτο μου 

βιβλίο το ξέρετε ότι απορρίφθηκε από δώδεκα εκδοτικούς οίκους; Μάλιστα, ναι. Φανταστείτε. 

Αλλά εγώ δεν αποδέχθηκα την ήττα. Όποιος ζει για να πραγματώσει τα ιδεώδη του δεν 

σημαίνει ότι είναι εξωπραγματικός. Κάποιοι μίζεροι σας έχουν πείσει ότι μία ιστορία είναι 

πραγματική, μόνο αν αφορά ανθρώπους τις διπλανής πόρτας. Ανθρώπους απογοητευμένους 

και ηλίθιους. Που συμβιβάζονται και αποτυγχάνουν.  

(Ο Α. φτερνίζεται και η Άυν Ραντ τον καρφώνει με το βλέμμα της. Σταματά για δευτερόλεπτα να 

μιλά, και συνεχίζει.) 

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Αν δεν είστε έτοιμοι να δεχθείτε τις επικρίσεις που έχω δεχθεί εγώ, τότε να 

επιλέξετε να γράψετε για ζωές θλιβερές και ασήμαντες. Τις ζωές των απλών ανθρώπων, του 

λαού. Του αδελφού σας. Αλλά για να αυτοαποκαλείται κάποιος αδελφός σας, το κάνει μόνο 

για έναν λόγο. Για να γίνετε προστάτης του. Πάνω απ’ όλα φροντίστε να γλιτώσετε απ’ τον 

αδελφό σας λοιπόν.  

(Κάποιοι χειροκροτούν.) 

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Και τώρα σας έχω μία άλλη ερώτηση παιδιά. Από πού πηγάζει η αξία σας; 

(Ανάβει κι άλλο τσιγάρο. Επικρατεί σιωπή.) Πολύ καλά! Θα σας πω εγώ από πού προέρχεται η 

αξία σας. Δεν πηγάζει από την αυτοθυσία. Δεν εκπορεύεται από τους ανθρώπους. Όταν η 

εξουσία σου πηγάζει από άλλους, με τη συγκατάθεσή τους, τότε είσαι σκλάβος τους. Όποιος 

μας εξωθεί στην αυτοθυσία είναι χειρότερος και από δολοφόνο. Απλώς δεν σου κόβει τον 

λαιμό. Σε πείθει να τον κόψεις μόνος σου. Μόνο αν λατρεύετε τον εαυτό σας, θα ζήσετε 

πραγματικά.  

ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ: Πες τα! Πες τα! 

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: (Χαμογελάει.) Λένε ότι οι ήρωές μου είναι εξωπραγματικοί, γιατί θέλουν να 

πιστέψετε ότι ο ηρωισμός είναι κάτι εξωπραγματικό. Έλεος! Γεννηθήκατε για να γίνετε 

γίγαντες και όχι θύματα μιας φυλετικής θεότητας ή μιας ηλίθιας φαντασίωσης επίγειου 

παραδείσου ή μιας χαζοβιόλας που ανησυχεί για την πληρωμή της επόμενης δόσης του 
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ψυγείου. Οι άλλοι συγγραφείς αυτό κάνουν. Παρουσιάζουν μικρούς άνδρες και μικρές 

γυναίκες με αδιάφορες ανησυχίες, που τους κρατούν όμηρους τα μυξιάρικα κουτσούβελά 

τους. 

(Ο Α. φτερνίζεται ξανά και η Άυν Ραντ δείχνει ενοχλημένη.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δεσποινίς Ραντ; (Τον κοιτάζει.) Νομίζω ότι τρέφετε ιδιαίτερα αρνητική 

άποψη για τους συναδέλφους σας.  

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Ναι… Τι άλλη άποψη θα μπορούσε να έχει κανείς γι’ αυτούς; 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Πολλές, νομίζω. Αλλά επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο θα 

λέγατε ότι είναι το πιο σημαντικό έργο αμερικανού συγγραφέα;  

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: «Ο Άτλας επαναστάτησε»! 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Το δικό σας δηλαδή. 

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Μα υπάρχει κάτι άλλο; 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ωραία. Και μετά από αυτό; 

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Το «Κοντά στον Ουρανό». 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Πάλι δικό σας δηλαδή. Μα στ’ αλήθεια δεν υπάρχει άλλος Αμερικανός 

συγγραφέας που να εκτιμάτε το έργο του;  

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Μόνο κάποιους που γράφουν αστυνομικά. 

Α: Και ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ;  

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Όχι πάλι ο Χέμινγουεϊ με τη γενειάδα του. Έλεος! Ό, τι σας αρέσει σ’ αυτόν 

είναι ότι δεν πάει καλά στη λογοτεχνία αυτής της χώρας. Ηττημένοι χαρακτήρες. Μια εντελώς 

νοσηρή αντίληψη για τη ζωή. Χυλός, που δεν διαβάζεται, είναι τα βιβλία του. Μου έχουν πει 

ότι ο κεντρικός ήρωας σε ένα από αυτά στερείται, πώς να το πω… ανδρισμού. Ωραία! Και τι 

έχει να μας μάθει ένας ευνούχος στον οποίο αφιερώνει ο μέγας γενειοφόρος Έρνεστ 

Χέμινγουεϊ έναν ολόκληρο βιβλίο; Την υπέρτατη αρετή της ανικανότητας; Δεν θα πάρω, 

ευχαριστώ! 

ΧΑΙΡΑΜ ΝΤΙΦΡΕΪΝ: Μα το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο. Μιλάτε για ένα τραύμα από 

πόλεμο. 

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Δεν είμαι υποχρεωμένη να το γνωρίζω αυτό. 

ΧΑΙΡΑΜ ΝΤΙΦΡΕΪΝ: Αυτό που θέλω να πω, δεσποινίς Ραντ, είναι ότι μιλούσατε για τον 

ηρωισμό, και έτσι όπως το βλέπω εγώ, ένα τραύμα από πόλεμο, μάλλον αποτελεί δείγμα 

ηρωισμού και όχι αδυναμίας.  

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Εξαρτάται. Αν έγινε κατά τη διάρκεια μιας πράξης που αποσκοπούσε στην 

ευτυχία του ίδιου του ανθρώπου, είναι ηρωικό. Αν έγινε για το καλό των άλλων, και καλά ως 
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αυτοθυσία, θα το χαρακτήριζα αδυναμία. Τα γράφω και στον λόγο του Τζον Γκαλτ, θα έχετε 

διαβάσει φαντάζομαι. 

ΧΑΙΡΑΜ ΝΤΙΦΡΕΪΝ: Όλα αυτά ακούγονται μια χαρά, αλλά εσείς να θυμάστε ότι λέτε αυτά 

που λέτε, ακριβώς γιατί κάποιοι άξιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν πολεμώντας. 

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Σας παρακαλώ, μην αποπροσανατολίζετε τη συζήτηση. Ποιο ήταν το κίνητρό 

τους; Αν σκοτώθηκαν για τη δική τους ευτυχία, έχουν τον σεβασμό μου. Αν έχασαν τη ζωή 

τους για μένα, τότε έχασαν τη ζωή τους παράλογα. (Ο Σωματοφύλακας της κάνει νόημα με το 

ρολόι του.) Η ώρα όμως έχει περάσει. Υπάρχει καμία τελευταία ερώτηση;  

ΚΥΡΙΑ ΡΑΜΣΙ: Όλοι κάνουμε λάθη. Εσείς, δεσποινίς Ραντ; Ποιο είναι το μεγαλύτερο δικό 

σας; 

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Ξεκινάτε με δεδομένο που δεν το δέχομαι. Κάποιος που δρα ορθολογικά, όπως 

εγώ, δεν γίνεται να δρα λανθασμένα. 

(Ο Τζάσπερς κουνάει τα χέρια του για να ρωτήσει κάτι. Ο Ψηλός Τζεφ Περσέλ σηκώνεται.)  

ΨΗΛΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Δεσποινίς Ραντ, τα βιβλία σας διαβάζονται από χιλιάδες 

ανθρώπους… 

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Εκατομμύρια. 

ΨΗΛΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Εκατομμύρια, ναι. Φανταστείτε πόσο θα επηρεάζονταν αν 

γνώριζαν τις απόψεις σας ως προς το κρέας.  

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Τι πράγμα;  

ΨΗΛΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Λέω, ότι αν οι αναγνώστες σας γνώριζαν ότι δεν τρώτε κρέας, 

είμαι βέβαιος ότι κι άλλοι θα ακολουθούσαν.  

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Μα είναι δυνατόν; Πως τολμάτε να μιλάτε έτσι στη συγγραφέα του «ο Άτλας 

επαναστάτησε»; 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αυτός είναι ο Τζέφρι Περσέλ μας. Επιλέξατε το διήγημά του, επομένως 

μπορείτε να τον συγχωρέσετε που υπέθεσε ότι συμφωνείτε με τις θέσεις του.  

(Ο Τζάσπερς συνεχίζει να κουνάει τα χέρια του.) 

ΑΥΝ ΡΑΝΤ: Αρκετά! Ως εδώ. (Σηκώνεται να φύγει, το ίδιο και όλοι στο κοινό, βάζουν τα 

παλτά τους.) 

ΤΖΑΣΠΕΡΣ: Δεσποινίς Ραντ, δεσποινίς Ραντ. Να ρωτήσω κάτι; Ποιος είναι ο Τζον Γκαλτ;  

 

ΣΚΗΝΗ 10 - Δωμάτιο Μπιλ Ουάιτ και Α.   

 

(Μπαίνει ο Μπιλ Ουάιτ. Ο Α. είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του και διαβάζει ένα βιβλίο.) 
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ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Τι διαβάζεις; 

Α: Χέμινγουεϊ.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Κάνεις ζέσταμα;  

Α: Τι εννοείς; 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Να, επειδή θα είναι ο επόμενος. Φοβερό δείπνο σήμερα, ε; 

Α: Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναπανηγυρίσει έτσι. Εκτός από τα σφυρίγματα και τα ποδοβολητά 

στο πάτωμα, κάποιοι χτυπούσαν με μπουνιές τα τραπέζια. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Ο διευθυντής νομίζω χάρηκε με το σοκ που προκάλεσε μόλις το ανακοίνωσε. 

Μέσα Μαΐου. Σε έξι βδομάδες δηλαδή, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ θα έρθει στο σχολείο μας. 

Σίγουρα έχει βάλει το χεράκι του ο κοσμήτορας Μέικπις σε όλο αυτό. Αφού είναι και φίλοι με 

τον Χέμινγουεϊ. Σα να το’ ξερες. 

Α: Ε;  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Να, λέω, προχθές δεν αντέγραφες κάτι διηγήματα του Χέμινγουεϊ; 

Α: Ναι, το είχα ανάγκη. Ήθελα να αποτινάξω την Άυν Ραντ από μέσα μου.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Μπα; Δεν την θαυμάζεις πια; Εσύ κοιμόσουν και ξύπναγες με τα βιβλία της 

στο χέρι.  

Α: Είναι μία αποτυχημένη που δεν αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη πραγματικότητα. Η 

αλαζονεία της με έκανε να σιχαθώ και την ίδια και τα κείμενά της. Όλα στα βιβλία της 

φαντάζουν υπερβολικά και τετριμμένα.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Και σε βοήθησε η αντιγραφή σ’ αυτό; Πώς; 

Α: Είχα διαβάσει σε άρθρο παλιότερα ότι σ’ ένα κοινόβιο συγγραφέων οι υποψήφιοι 

συγγραφείς περνούσαν τα πρωινά τους αντιγράφοντας αριστουργήματα της λογοτεχνίας για 

να μάθουν πώς αισθάνεται κάποιος όταν γράφει κάτι σπουδαίο. Ποιος είναι καλύτερος από 

τον Χέμινγουεϊ για να σε βοηθήσει σε αυτό;  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: (Με ύφος τρυφερό.) Και τώρα; Θα γράψεις κάτι σπουδαίο για να υποβάλεις 

στον διαγωνισμό;  

Α: Θα δείξει. Δεν μου αρέσει η ιδέα ότι πρέπει να διαγωνιστούμε για να τον γνωρίσω.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Δεν σε καταλαβαίνω. 

Α: Τι δεν καταλαβαίνεις; Μόνο ένας θα κερδίσει στον διαγωνισμό. Αν δεν είμαι εγώ, τότε θα 

με έχει απορρίψει ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Αν κερδίσεις λοιπόν, είναι ευλογία, αν δεν τα 

καταφέρεις, είναι κατάρα.  

 

ΣΚΗΝΗ 11 – Δωμάτιο Κοντού Τζεφ Περσέλ 
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(Μπαίνουν μαζί στο δωμάτιο ο Κοντός Τζεφ Περσέλ και ο Α.) 

 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Τι έγινε; Πρωινός-πρωινός σαββατιάτικα. Δεν πήγες στον χορό 

χθες βράδυ; 

Α: Μπα.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Δεν βρήκες συνοδό; 

Α: Τι λες; Μου είχε στείλει μπιλιετάκι η Ρέιν να πάμε μαζί, αλλά δεν είχα όρεξη. Είπα να 

ασχοληθώ με το γράψιμο.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Εμμονή σου έχει γίνει ο Χέμινγουεϊ. 

Α: Ρέιν υπάρχουν στον κόσμο πολλές. Αλλά ένας είναι ο Χέμινγουεϊ. Εσύ έτσι όπως πας 

όμως, δεν πρόκειται να έχεις την ευκαιρία να διαγωνιστείς. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Δεν ξέρω αν μου καίγεται καρφάκι. 

Α: Αν δεν έρθεις στον Εσπερινό σήμερα, θα αποβληθείς. Έχεις βαλθεί να γίνεις θρύλος; 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: (Γελάει.) Πώς θα γίνω θρύλος δηλαδή;  

Α: Τις έφαγες τις απουσίες σου στον εκκλησιασμό. Άλλη μία απόψε και είσαι εκτός. Αυτό 

θες; 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Ο Θεός δεν είναι τίποτα, παρά ένας χαρακτήρας σε εβραϊκό 

μυθιστόρημα. Δεν πιστεύω λέξη από αυτήν την ιστορία. Προτιμώ να δείχνω λατρεία στον 

Χάκλμπερι Φιν. 

Α: Μα δεν είσαι αναγκασμένος να πιστέψεις. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Εσύ δεν είσαι αναγκασμένος. 

Α: (Κομπιάζει.) Κοίτα, μιλάμε για κάτι που διαρκεί πόσο; Ένα τεταρτάκι; Έλα και δεν 

χρειάζεται να έχει καμία σημασία, αν εσύ δεν θέλεις να έχει. Σκέψου τα δικά σου. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Και συ αυτό κάνεις; 

Α: Ε καμιά φορά. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Δεν μπορώ την υποκρισία.  

Α: Εμένα μου φαίνεται λιγάκι αλαζονικό αυτό το στιλ. Μα, σκέψου και το άλλο. Αν 

αποβληθείς, δεν θα είσαι εδώ για ν’ αποφοιτήσουμε όλοι μαζί. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: (Ειρωνικά.) Ναι, μεγάλη απώλεια. 

Α: Γιατί; Δεν θες να μοιραστείς μαζί μας το τέλος της σχολικής ζωής μας; Να νιώσουμε μαζί 

γελοίοι, φορώντας τήβεννο; Να ειρωνευτούμε τους αποχαιρετιστήριους λόγους και να 

βγάλουμε καμαρωτοί φωτογραφίες στο προαύλιο με κουστουμαρισμένους συγγενείς; Να 

ρίξεις λίγο ουίσκι στο παντς και καθώς σουρουπώνει να πιάσουμε τα τραγούδια για μία 

τελευταία φορά; 
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ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Δεν έχω πρόβλημα ν’ απαρνηθώ όσα παρουσιάζεις τόσο 

…γλαφυρά. Για μένα το σχολείο είναι μία μεταβατική φάση. Πιστεύω ότι με περιμένουν 

σπουδαιότερα πράγματα μετά. 

Α: Εντάξει. Μπορεί να μην σε νοιάζουν όλα αυτά. Όμως, τον Ψηλό Τζεφ δεν τον σκέφτεσαι; 

Άμα φύγεις εσύ, θα φύγει και αυτός, είπε. Και το λατρεύει το σχολείο, το ξέρεις.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Ναι, το ξέρω. Όπως και ότι είναι ηλίθιος. Δεν χρειάζεται να 

τρέχει πίσω μου σαν πιστό σκυλί. Του το’ πα. Μόλις το έμαθα έγινα έξω φρενών. Δεν τον 

αφορά καθόλου αυτή η ιστορία. Τι δουλειά έχει να μπλέκεται;  

Α: Ναι, σας άκουσα μετά το μεσημεριανό χθες. Έγραφα και οι φωνές σου ακούστηκαν 

παντού. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: (Ξεφυσάει.) Τι να πω… Για πες εσύ. Τι γράφεις; Η διορία για 

τον διαγωνισμό είναι μέχρι μεθαύριο.  

Α: Βλακείες. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Πάντως όλοι έχουν πάρει φωτιά. Ακούγονται 

γραφομηχανές παντού. Ακόμα και τύποι που δεν διαβάζουν τηλεφωνικό κατάλογο, θα 

στείλουν διήγημα, προκειμένου να γνωρίσουν τον Χέμινγουεϊ. Και ο Τζορτζ. Δεν χόρτασε 

που συνάντησε τον Ρόμπερτ Φροστ. Τώρα γράφει και γι’ αυτόν τον διαγωνισμό. Ο 

αρχισυντάκτης του «Troubadour» σε ρόλο δαιμονισμένου καλλιτέχνη. Τώρα που είπα 

«Troubadour» αύριο έχουμε και την τελευταία συνάντηση για το νέο τεύχος, μην το ξεχνάς. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Αλήθεια, εσύ γιατί ήθελες να γίνει χθες αυτή η σύσκεψή μας; 

Λες και θα άφηνε κανείς τον χορό για να συναντηθεί με τη συντακτική ομάδα.  

Α: Το ρωτάς; Πρώτον, για να ξεμπερδεύω με τα χρέη μου ως διευθυντής έκδοσης και να 

αφοσιωθώ στο διήγημα για τον διαγωνισμό μέχρι μεθαύριο. Και δεύτερον, γιατί αύριο, αν εσύ 

έχεις αποβληθεί λόγω του μη εκκλησιασμού σου, με ποιον θα επιλέξω τα κείμενα για το 

τελευταίο τεύχος της θητείας μας; Ο Τζορτζ υποστηρίζει τα πάντα, ο Μπιλ υπεκφεύγει να 

εκφράσει γνώμη, εσύ ήσουν η ελπίδα μου… Γι’ αυτό σου λέω, έλα μετά στον εκκλησιασμό. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Καλά, θα δούμε.  

 

ΣΚΗΝΗ 12 – Γραφείο συντακτικής ομάδας 

 

(Μπαίνουν στο γραφείο ο Τζορτζ Κέλογκ, ο Μπιλ Ουάιτ, ο Κοντός Τζεφ Περσέλ και ο Α. Ο 

Τζορτζ Κέλογκ αγκαλιάζει από τους ώμους τον Κοντό Τζεφ Περσέλ.) 

 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Το ήξερα ότι δεν θα μας την κάνεις. Τα χειροκροτήματα στο τέλος της 

Λειτουργίας, όπως καταλαβαίνεις, δεν ήταν για τα συγχαρητήρια που έδωσε ο διευθυντής 



71 
 

στην επιτροπή χορού για την χθεσινοβραδινή χοροεσπερίδα, αλλά για το ότι εμφανίστηκες και 

γλύτωσες την αποβολή.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Μωρέ, ας μην ήταν ο βλαμμένος ο ξάδερφός μου και θα σου’ 

λεγα εγώ. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Δεν ήθελες να θυσιαστεί ο Ψηλός Τζεφ, ε;  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Κάπως έτσι.  

Α: Κύριοι, ας εστιάσουμε στο θέμα μας.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Σωστά, έχουμε και έναν διαγωνισμό να προλάβουμε.  

(Κάθονται και οι τέσσερις γύρω από ένα τραπέζι με διάφορα χειρόγραφα και αρχίζουν να τα 

μελετούν.) 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: (Πετάει το χειρόγραφο που διαβάζει με νεύρα πάνω στο τραπέζι.) Όχι 

πάλι ο Μπάκλς! Έλεος! Όλη τη χρονιά δεν δημοσιεύσαμε κανένα κείμενο απ’ όσα έστειλε, 

δεν έχει καταλάβει ακόμα; (Οι υπόλοιποι τον κοιτάζουν σαστισμένοι.) Ποιο είναι το θέμα του; 

Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε τι θέμα έχει το διήγημά του! 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Ναι, αλλά είναι η τελευταία του ευκαιρία. Το τεύχος της αποφοίτησης.  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Έχει δίκιο ο Μπιλ. Ή τώρα ή ποτέ.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Και δεν είναι και τόσο κακό.  

Α: Ούτε και τόσο καλό. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Μπακλς ο αλύγιστος. Θυμάστε εκείνο το διήγημα; 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Η διχαλωτή γλώσσα. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Τι; 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Είχε τίτλο «Η διχαλωτή γλώσσα». Κάτσε να το ξαναδώ αυτό το 

τελευταίο. 

(Ο Τζορτζ Κέλογκ ρίχνει μία ματιά στην πρώτη σελίδα. Το δίνει και στους άλλους και όλοι του 

ρίχνουν μια ματιά.) 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Δεν είναι και τόσο κακό. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Ναι, υπάρχει κάτι εκεί μέσα. 

Α: Ω, μα ελάτε τώρα! 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Να πάει στα κομμάτια. Δημοσιεύεστε το να τελειώνουμε. Ποιος 

νοιάζεται; Λες και το περιοδικό της συμφοράς θα συγκλονίσει την οικουμένη! (Οι άλλοι τον 

κοιτάζουν ξανά σαστισμένοι.) Τι; Θα το κάνει; 

Α: Εντάξει. Ας πάει στο διάολο, ας το δημοσιεύσουμε.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Το τελευταίο μας τεύχος μπορεί ν’ αναπαυθεί εν ειρήνη.  

Α: Με μία σφαίρα στο κεφάλι.  
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(Σηκώνονται όλοι και ο Α. κοιτάζει μία στοίβα με περιοδικά πίσω σε ένα γραφείο.) 

Α: Αυτά τι είναι;  

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Παλιά «Cantiamo». 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Τι είναι; 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Το περιοδικό από το σχολείο θηλέων της Miss Cobbs.  

A: Εγώ λέω να κάτσω λιγάκι να στείλω καμία απάντηση σε όσους απορρίψαμε.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Άντε καληνύχτα. 

ΤΖΟΡΤΖ ΚΕΛΟΓΚ: Καληνύχτα. 

ΚΟΝΤΟΣ ΤΖΕΦ ΠΕΡΣΕΛ: Τα λέμε το πρωί. Καλή επιτυχία με το διήγημά σου. 

(Οι υπόλοιποι φεύγουν. Ο Α. παίρνει ένα από τα περιοδικά «Cantiamo», κάθεται στο τραπέζι, 

αρχίζει να το ξεφυλλίζει και μονολογεί.) 

Α: Λες και τα κορίτσια γράφουν καλύτερα από εμάς.  

(Στέκεται σε μία σελίδα του περιοδικού και μένει καρφωμένο το βλέμμα του εκεί. Παράλληλα 

εμφανίζεται στη σκηνή η Σούζαν Φρίντμαν και διαβάζει το κείμενό της.)  

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Καλοκαιρινός χορός. Ελπίζω να μην με είδε κανείς να μαζεύω τη 

γόπα από το πεζοδρόμιο. Έχω ξεμείνει και θέλω να καπνίσω. Και αυτή η γόπα έχει ακόμα 

καπνό και έχει μόνο έναν λεκέ από το κραγιόν της τύπισσας που ανέβηκε στο λεωφορείο, 

πολύ μικρό λεκέ όμως. Περιμένω στη στάση το λεωφορείο για να γυρίσω σπίτι από το 

μάθημα δακτυλογραφίας. Την ώρα που κάπνιζα το αποτσίγαρο με κοίταζε μία. Πρέπει να με 

είδε που το μάζεψα γιατί με κοιτάει με αηδία. Σκασίλα μου. Δεν την ξέρω. Αν την γνώριζα, ή 

αν ήταν αγόρι, το πράγμα θ’ άλλαζε. Πρέπει να βρω τι ψέμα θα πω στη μάνα μου για να μου 

δώσει να πάρω τσιγάρα. Θα της πω ότι χρειάζομαι γραφική ύλη. Μόλις έφτασα σπίτι, η μικρή 

μου αδελφή έβλεπε τηλεόραση και η μάνα μου ήταν πάλι ξάπλα με πονοκέφαλο. «Ρουθ» μού 

φώναξε, «φέρε λίγο πάγο». Την ώρα που της κρατούσα την πετσέτα με τον πάγο, αφού της 

είπα πώς πέρασε η μέρα μου, της πέταξα το ζήτημα της γραφικής ύλης και εκείνη μου είπε 

φυσικά και να πάρω ότι χρειάζομαι. Μού είπε ότι με πήραν τηλέφωνο δύο φίλες μου, αλλά να 

κανονίσω να μείνω σπίτι γιατί ήταν χάλια και ήθελε βοήθεια με τη Ναόμι. Όταν πήγα να δω 

τα σημειώματα για τα τηλέφωνα που με πήραν, το ένα ήταν από μία φίλη που μεγαλώσαμε 

μαζί. Είχα τύψεις, γιατί με έπαιρνε απ’ όταν γυρίσαμε από τις καλοκαιρινές διακοπές και δεν 

την είχα πάρει τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι ότι ούτε τώρα σκόπευα. Το άλλο τηλεφώνημα ήταν 

από την Κάρολαϊν Φάλον, μία συμμαθήτρια από τη σχολή. Την πήρα τηλέφωνο πίσω αμέσως. 

Φλυαρήσαμε γιατί βαριόμασταν και οι δύο πολύ. Με ρώτησε μετά αν ήθελα να πάω σ’ ένα 

χορό που γινόταν το βράδυ στο country club. Όταν δίστασα, μου είπε απολογητικά ότι 

χρειαζόντουσαν κορίτσια στο πάρτι. Της είπα εντάξει, και ότι και εγώ χρειαζόμουν αγόρια. 
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Με ρώτησε μετά αν με πείραζε να πει ότι με λένε Λουίς ή Λόγκαν στο επίθετο και όχι Λιβάιν. 

Ζήτησε συγγνώμη αλλά αυτοί ήταν οι κανόνες του club. Δεν δέχονταν Εβραίους. Της είπα και 

εγώ να πει ότι με λένε Ρουθ Αν Ουίντσορ. Το θεώρησε καλό αστείο. Μετά τσακώθηκα βέβαια 

με τη μητέρα μου που κανόνισα να βγω, αλλά το χειρίστηκα τόσο επιδέξια που τελικά 

σηκώθηκε και με βοήθησε με το βραδινό μου φόρεμα. Βγήκα από το διαμέρισμά μας και 

πήρα μία ανάσα. Ένιωθα μία ανακούφιση που κατάφερνα ν’ αποδράσω, ήταν σα να έβγαινες 

από το δωμάτιο της γιαγιάς στο νοσοκομείο. Μετά, στον χορό, τα κάμπριο 

πηγαινοερχόντουσαν στο παρκινγκ, τα γιαπωνέζικα φαναράκια είχαν στρωθεί κατά μήκος του 

μονοπατιού που οδηγούσαν στη λέσχη, μουσική ακούγονταν παντού και κάποια αγόρια με 

είχαν ήδη προσέξει. Το δικό μου μάτι όμως είχε πέσει στον Κόλσον, τον τύπο που φλέρταρε 

και η Κάρολαϊν. Εκείνος καθόταν με τον φίλο του τον Γκάρι, ένα αγόρι κάπως βαρετό. Ο 

Κόλσον όμως ήταν μελαγχολικός και έξυπνος, σίγουρα παραήταν έξυπνος για την Κάρολαϊν. 

Το ενδιαφέρον του είχε ήδη στραφεί προς το μέρος μου, ενώ η Κάρολαϊν δεν καταλάβαινε τι 

γινόταν και παρακολουθούσε με εκνευρισμό και μία ακαθόριστη ανησυχία. Αν η χημεία μου 

με τον Κόλσον γινόταν περισσότερο φανερή η Κάρολαϊν θα με μισούσε και δεν θα ήθελε να 

με ξαναδεί μπροστά της. Κανονικά, δεν θα μ’ ένοιαζε καν, ίσα ίσα που μου αρέσει ν’ 

ανταγωνίζομαι άλλα κορίτσια. Άσε που γούσταρα τη βαριά φωνή και τις μακριές βλεφαρίδες 

του Κόλσον. Σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση, θα του έδινα το πράσινο φως οπωσδήποτε. 

Τώρα όμως, ξεκινάει ένα μακρύ καλοκαίρι και ένα από τα κάμπριο στο παρκινγκ ανήκε στην 

Κάρολαϊν. Είναι ωραίες οι αποδράσεις από το ζεστό διαμέρισμα, που θα καταλήγουν σε 

σινεμά ή στην πισίνα του σπιτιού της Κάρολαϊν. Αυτός είναι ο πρώτος χορός στο country club 

και ήθελα να με καλέσουν και στους υπόλοιπους. Αν όμως η φίλη μου νιώσει προδομένη, θα 

με αφήσει σύξυλη και θα κάνει ό, τι μπορεί για να μάθει ο Κόλσον το πραγματικό μου όνομα 

και γιατί προτίμησα να συστηθώ με ψεύτικο. Και να δούμε μετά αν θα τον ενδιαφέρω. Είμαι 

χαμένη από χέρι λοιπόν. Επικεντρώθηκα αμέσως στον Γκάρι. Εκείνος άρχισε να ψήνεται και 

ο Κόλσον να στραβώνει. Γρήγορα όμως άρχισε να πιάνει ξανά κουβεντούλα με την Κάρολαϊν 

και εκείνη να παίρνει τα πάνω της. Ένιωθα όμως έντονα την παρουσία του και σίγουρα ένιωθε 

έντονα και εκείνος την δική μου. Κάτι μπορεί να προκύψει μεταξύ μας στο τέλος του 

καλοκαιρινού, ίσως κάτι κρυφό. Έτσι θα πάρω και το αίμα μου πίσω. Ακόμα και τώρα, η έλξη 

μας ήταν προφανής, απορώ που η Κάρολαϊν δεν το έχει πάρει είδηση. Σηκώθηκα και πήρα 

από το χέρι τον Γκάρι να πάμε στην πίστα. Η Κάρολαϊν μου χαμογέλασε και μου ύψωσε το 

ποτήρι. Ωραία, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Όλα εντάξει.  

(Η Σούζαν Φρίντμαν φεύγει από τη σκηνή και ο Α. κλείνει το περιοδικό και το αφήνει στο 

τραπέζι.)  
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Α: Τίποτα δεν είναι εντάξει. (Βάζει μία κόλλα χαρτί στη γραφομηχανή δίπλα του και αρχίζει να 

πληκτρολογεί.) 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 

 

ΣΚΗΝΗ 13 – Προαύλιο 

 

(Ο Α. συναντάει τον κ. Ράμσι.) 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Καλημέρα! 

Α: Καλημέρα σας. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Δεν έχασες τον χρόνο σου εδώ πέρα, ε; Έχεις ήδη πάρει πολλά.  

Α: Τι εννοείτε; Σας άρεσε το δοκίμιό μου για τον Σαίξπηρ; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: (Γνέφει αρνητικά και κουνάει με εκνευρισμένο ύφος το χέρι του.) Δεν 

είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για δοκίμια.  

Α: Αλλά; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Κάλλιστα μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς δοκίμια. 

Φτωχότερος ναι μεν, βιώσιμος δε. Χωρίς ιστορίες όμως; Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς 

ιστορίες; 

Α: Όχι, κύριε. Σίγουρα όχι. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Χωρίς ιστορίες δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε σε τι κόσμο ζούμε. 

Και νιώθω την υποχρέωση να σ’ ενημερώσω ότι έγραψες μία σπουδαία ιστορία.  

Α: Και εσείς που το ξέρετε; Εννοώ, έριξα μόνο ένα αντίτυπο στο κουτί συμμετοχών που θα 

έστελναν στον κύριο Χέμινγουεϊ. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Εγώ επέλεξα τις τελικές συμμετοχές. Τι νόμιζες; Ότι θα τα στέλναμε όλα; 

Ξεδιάλεξα τα τρία καλύτερα από τα τριάντα τέσσερα που συμμετείχαν. Αν και με το που 

διάβασα την πρώτη σελίδα του «Καλοκαιρινού Χορού» κατάλαβα ότι τα άλλα δύο θα τα 

έστελνα για τυπικούς λόγους. Και είχα δίκιο, δεν είχα; 

Α: Δηλαδή κύριε; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ επέλεξε το διήγημά σου. Μπορεί να μην πιστεύω 

στον Θεό, πιστεύω όμως στο χάρισμα. Και εσύ το’ χεις. Παραδέχομαι ότι ζηλεύω λιγάκι. Σε 

λίγες μέρες, θα τον γνωρίσεις από κοντά. 

Α: (Δεν κοιτάζει τον κ. Ράμσι και μονολογεί.) Μα, επέλεξε την ιστορία μου; 
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ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Σου ζητάμε μόνο να μην πεις τίποτα μέχρι ν’ ανακοινωθεί στη σχολική 

εφημερίδα. Δεν ήθελα να το μάθεις απότομα, να έχεις λίγο χρόνο να το χωνέψεις και, φυσικά, 

ήθελα να σε συγχαρώ προσωπικά. 

Α: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

ΣΚΗΝΗ 14 - Εφημερίδα 

 

(Πίσω φαίνεται το πρωτοσέλιδο των «Νέων», της σχολικής εφημερίδας. Έχει φωτογραφία του 

Έρνεστ Χέμινγουεϊ και δημοσιευμένο έναν μονόλογό του για την διάκριση του Α.)  

 

ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ: Μπορείτε να πείτε στο παιδί ότι έκανε καλή δουλειά. Σπουδαία 

δουλειά, τηρουμένων των αναλογιών. Ξέρει για τι πράγμα γράφει, ξέρει περισσότερα απ’ όσα 

λέει, και αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πάντα καλό. Γράφει ξεκάθαρα και σωστά γι’ αυτά που 

ξέρει, και γράφει μέσα απ’ τη συνείδησή του, κάτι που πάντα ανεβάζει τον πήχη. Πρόκειται 

για την ιστορία μιας συνείδησης, και τέτοιες ιστορίες, αν είναι ειλικρινείς, έχουν πάντα κάτι 

να διδάξουν σε μία άλλη συνείδηση, ακόμα και σ’ ένα ερείπιο, όπως η δικιά μου. Εδώ έχουμε 

να κάνουμε με αληθινούς ανθρώπους -αληθινούς στο χαρτί, εννοώ-, αν και φαντάζομαι ότι 

πρέπει να’ ναι αληθινοί και από άλλες απόψεις. Αν είναι, δεν θα τον συγχωρήσουν ποτέ. Σας 

το υπογράφω. Αν ο μικρός με είχε ρωτήσει, θα του έλεγα να περιμένει να πεθάνουν όλοι. Αν 

αστειεύομαι; Ναι, ναι, αστειεύομαι. Οι ιστορίες που πρέπει να γράψεις, πάντα κάνουν κάποιον 

να σε μισήσει. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε απλώς παράγεις λέξεις. Συμβουλές… Μη δέχεστε 

συμβουλές -  εγώ δεν δέχτηκα ποτέ. Και μην έχετε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας. Οι 

συγγραφείς είναι άνθρωποι όπως όλοι οι άλλοι, με τη διαφορά ότι είναι χειρότεροι. 

Ξανάγραψε το διήγημα σαράντα φορές; Θα μπορούσε να πετάξει κάποια πράγματα, εγώ και 

αν έχω πετάξει… Ο μικρός ξέρει για τι πράγμα γράφει, και αυτό είναι καλό, αλλά τώρα πρέπει 

να βγει έξω στον κόσμο, να μάθει και άλλα πράγματα και να γράψει γι’ αυτά. Δεν εννοώ 

πολέμους, όχι όπως φαντάζεστε ότι το εννοώ. Δεν πας στον πόλεμο τουρίστας. Ο πόλεμος 

σκοτώνει, και οι σκοτωμένοι δεν γράφουν βιβλία. Το ίδιο και με το κυνήγι. Το ίδιο και με το 

ποτό. Πάρτε για παράδειγμα τον Τζόις. Μεθύστακας. Αλυσοδεμένος στο γραφείο του. Του 

άρεσε να διαβάζει δυνατά ό, τι έγραφε – ωραία φωνή τενόρου. Τυφλός σαν νυχτερίδα. 

Επίσης, προσοχή στο πιοτό. Το πιοτό σκοτώνει περισσότερους συγγραφείς απ’ όσους ο 

πόλεμος. Απλώς χρειάζεται πιο πολύς χρόνος. Αν έχεις σκοπό να τα βάλεις με τον μεγάλο 

φονιά, σιγουρέψου πρώτα ότι μπορείς να νικήσεις. Κάποιοι από εμάς μπορούν, κάποιοι όχι. 

Διαβάζεις Φόκνερ και, ακόμα και στη μέση της πρότασης, μπορείς να καταλάβεις πότε αρχίζει 
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να μιλάει το μπέρμπον. Κάποτε με είπε δειλό… Δειλό! Προσοχή στο πιοτό. Και να μη δίνετε 

σημασία σε όσα λένε για σας. Και για μένα τα’ χουν πει όλα. Τι διάολο… Θα πεθάνουν και 

αυτοί, και μετά θα’ ναι πεθαμένοι. Τι άλλο; Τι άλλο; Μη μιλάτε γι’ αυτά που γράφετε. Αν 

μιλάτε γι’ αυτά που γράφετε, κάτι θα πειράξετε που δεν πρέπει να πειράξετε, και αυτό θα 

καταρρεύσει, και μετά δεν θα έχετε τίποτα. Να σηκώνεστε απ’ τα άγρια χαράματα και να 

ρίχνεστε στη δουλειά. Αφήστε τη γυναίκα σας να κοιμάται, αργότερα θα σας βγει σε καλό. Να 

διαβάζετε. Διαβάστε Τζέιμς Τζόις και Μπιλ Φόκνερ και Σκοτ Φιτζέραλντ. Κρατήστε τους 

φίλους σας. Δουλέψτε σκληρά και βγάλτε αρκετά χρήματα ώστε να ταξιδέψετε. Σας είπα για 

τους φίλους σας; Κρατήστε τους φίλους σας, κρατήστε τους γερά. Τους φίλους, σαν τα μάτια 

σας. Δεν ξέρω. Αυτά. Τι να πω… Τέλος το κήρυγμα για σήμερα.   

 

ΣΚΗΝΗ 15 - Δωμάτιο Μπιλ Ουάιτ και Α.  

 

(Ο Α. μπαίνει στο δωμάτιο και βρίσκει έναν κίτρινο φάκελο πάνω στο κρεβάτι του, το ανοίγει 

και βγάζει από μέσα ένα βιβλίο, το κοιτάζει με έκπληξη. Ο Μπιλ κάθεται στο κρεβάτι του.)  

 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Ο Περσέλ;  

Α: Ναι. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Τι είναι;  

Α: Μία πρώτη έκδοση του «Στον καιρό μας» του Χέμινγουεϊ. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Τα λάφυρα του νικητή. Ορίστε! (Βγάζει από την τσέπη του μια ακριβή πένα 

και την πετάει στο κρεβάτι.) 

Α: Τι κάνεις εκεί; Δεν μπορώ να τη δεχτώ. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Μπορείς και παραμπορείς. Ό, τι είναι δικό μου, είναι και δικό σου, σωστά; 

(Σηκώνεται από το κρεβάτι και πηγαινοέρχεται νευρικά στον χώρο.) 

Α: Λυπάμαι που δεν επέλεξε το δικό σου διήγημα. Χαίρομαι που επέλεξε το δικό μου, αλλά 

λυπάμαι που δεν επέλεξε το δικό σου. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Μόνο αυτό σκέφτεσαι; Τον κωλο-Χέμινγουεϊ; Δεν θα μπορούσε να επιλέξει 

το δικό μου, επειδή δεν υπέβαλα δικό μου.  

Α: Γιατί; 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Να μη σε νοιάζει. (Γυρίζει και κοιτάζει τον Α.) Έχεις πάει ποτέ σε συναγωγή; 

Α: Όχι. Δηλαδή μία φορά μόνο. Σε μία εκδρομή του σχολείου.  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Δεν εννοούσα αυτό. 

Α: Τότε, όχι. 
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ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Είσαι Καθολικός ε; 

Α: Όχι ακριβώς. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Σημασία έχει ότι ανατράφηκες ως Καθολικός, σωστά; 

Α: Σωστά. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έχεις ζήσει εμπειρίες αντίστοιχες 

με εκείνες του κεντρικού χαρακτήρα στο διήγημά σου. 

Α: Τι εννοείς;  

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Ξέρεις. Ξέρεις τι εννοώ. 

Α: Αυτό δεν αληθεύει απολύτως. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Μη μου λες τέτοιες μαλακίες τώρα. Ωραία, να δεχτώ ότι σε συγκίνησε η 

κατάσταση που βιώνει αυτός ο χαρακτήρας. Και φαντάστηκες πώς είναι να τη ζει κανείς αυτή 

την κατάσταση. Συγχαρητήρια. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι έκανες δικό σου το βίωμα. Ούτε 

το βίωμα είναι δικό σου, ούτε η ιστορία είναι δική σου. Αυτή ήταν η δική μου ιστορία παλιο-

βδέλλα. Ήταν η δική μου ιστορία, και το ξέρεις.  

Α: Αν ήταν η δική σου ιστορία θα την έγραφες εσύ. 

ΜΠΙΛ ΟΥΑΪΤ: Α, τόσο απλά, ε; 

Α: Ναι, τόσο απλά! 

 

ΣΚΗΝΗ 16 - Γραφείο Κοσμήτορα 

 

(Ο Κοσμήτορας κάθεται στο γραφείο του. Μπαίνει ο Διευθυντής και του δίνει έναν φάκελο.) 

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Καλημέρα. Τι είναι αυτό; 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Διάβασε, και κρίνεις μετά αν είναι καλή η μέρα. Διήγημα από ένα παλιό 

τεύχος του λογοτεχνικού περιοδικού της Ακαδημίας Miss Cobb’s είναι. 

(Ο Κοσμήτορας Μέικπις διαβάζει τις σελίδες που βγάζει από τον φάκελο.)  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Δεν μπορώ να τον διώξω.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Φυσικά και μπορείς να τον διώξεις. Πρέπει να τον διώξουμε.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Εσύ μπορείς. Εγώ, όχι.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Έλα τώρα Αρτς. Τον άλλον τον πέταξες έξω γιατί σούφρωσε κάτι 

πουκάμισα. Ίδιο είναι αυτό με το να κλέψεις το διήγημα ενός άλλου; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Καταλαβαίνω, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον διώξω. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Για να μην αναφέρω ότι εξαπάτησε και τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Για όνομα 

του Θεού, εδώ τα διώχνουμε όταν κάνουν κοπάνα από τον εκκλησιασμό. Είχα και εγώ ελπίδες 
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για το παιδί αυτό, αλλά δεν μπορούμε ν’ αρχίσουμε τους φαβοριτισμούς. Ό, τι χρειάζεσαι, 

βρίσκεται σε αυτόν τον φάκελο. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Θα πρέπει να το αφήσω.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μη λες αηδίες! Κάνε το καθήκον σου. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Το σχολείο, εννοώ. Παραιτούμαι. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Τι είναι αυτά που λες; Σε κρατάει με κάτι αυτό το παιδί; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Όχι. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Τότε;  

  

ΣΚΗΝΗ 17 - Γραφείο Κοσμήτορα 

 

(Στο γραφείο του κοσμήτορα ο Διευθυντής, ο κ. Ράμσι, ο κ. Λαμπέρ – καθηγητής γαλλικών και ο 

Γκος κάθονται σε ένα τραπέζι σαν επιτροπή και σε μία καρέκλα απέναντι τους κάθεται ο Α.) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ωραία, σ’ ακούμε.  

Α: Παρακαλώ; 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δεν μπορεί, κάποια εξήγηση θα έχεις να μας πεις. Είμαστε όλο αυτιά.  

ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΜΠΕΡ: Είναι πάγα πολύ απλό. Πες την αλήθεια. 

Α: Συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω.  

ΓΚΟΣ: Μη δυσχεραίνεις τη θέση σου.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μάλιστα. Δεν μπορείς να σκεφτείς για ποιον λόγο είμαστε όλοι εδώ 

συγκεντρωμένοι;  

Α: Ειλικρινά, κύριε. Τα έχω χαμένα. 

ΓΚΟΣ: Χα! 

ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΜΠΕΡ: Σε παγακαλώ! On se calme!  

(Ο Διευθυντής σηκώνεται και δίνει στον Α. την πρώτη σελίδα του κειμένου που αντέγραψε, ο Α. 

το κοιτάζει και συνειδητοποιεί ότι δεν είναι δικό του το κείμενο.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κατάλαβες τώρα γιατί είσαι σε αυτό το γραφείο; 

Α: (Με σκυμμένο κεφάλι) Ναι, κατάλαβα. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Πώς το έκανες αυτό; Πώς μπόρεσες να το αντιγράψεις;  

ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΜΠΕΡ: Δεν έχεις τίποτα να πεις γι’ αυτό; 

(Δεν παίρνουν απάντηση και κουνάνε τα κεφάλια τους.) 

ΓΚΟΣ: Ατίμασες την τάξη μας! 



79 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Θα σου πω πώς το μάθαμε. Η καθηγήτρια που εκτελούσε χρέη συμβούλου 

σύνταξης στο περιοδικό της Miss Cobb’s Academy, εκεί που ξεφύλλιζε το καινούργιο φύλλο 

των «Νέων» μας, έπεσε πάνω στον «Καλοκαιρινό χορό» και αμέσως αναγνώρισε το διήγημα 

που είχε προκαλέσει τόσο σάλο στο σχολείο της πριν από λίγα χρόνια. Η δραματική 

σύγκρουση δύο κοριτσιών, οι συμμαθήτριες χωρισμένες σε παρατάξεις- γενικά, ένα 

δυσάρεστο μπάχαλο. Στα λέω όλα αυτά (αναστενάζει) για να πάρεις μία ιδέα πόση ζημιά 

προκάλεσες στο σχολείο μας. Δεν πρόκειται απλώς για ένα εσωτερικό ζήτημα. Μας εξέθεσες 

και μας γελοιοποίησες, τουλάχιστον στην Miss Cobb’s Academy, αλλά και ακόμη παραπέρα, 

όταν διαδοθεί αυτή η ιστορία, πράγμα σίγουρο. Οι εφημερίδες θα στήσουν γλέντι με το 

συμβάν, γιατί το όνομα Έρνεστ Χέμινγουεϊ πουλάει σαν τρελό! (Σωπαίνει και κλείνει τα μάτια 

με απογοήτευση.) 

ΓΚΟΣ: Η λογοκλοπή είναι σοβαρό αδίκημα. Αλλά από κορίτσι; Δεν το πιστεύω ότι 

αντέγραψες από ένα κορίτσι.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Είναι σπουδαίο διήγημα, όποιος και αν το έγραψε.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σχολεία σαν το δικό μας είναι ευάλωτα στην κριτική (Μονολογώντας). 

Αλλά εμείς εδώ πέρα κάτι προσπαθούμε να χτίσουμε. Προσπαθούμε να γίνουμε κάτι 

διαφορετικό, ακόμα και αξιοθαύμαστο. Και για την προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε 

αφοσίωση. Κάτι παραπάνω από πίστη. Αγάπη θα έλεγα. Και η αγάπη του παλιού αποφοίτου 

γι’ αυτό το σχολείο είναι που κάνει τα πάντα δυνατά. Πώς νομίζεις ότι θα νιώσει ο παλιός 

απόφοιτος όταν ανοίξει την «Times» ή τις υπόλοιπες εφημερίδες και δει το όνομά μας να 

συνδέεται με μία τέτοια απάτη, τόσο άτιμη και ξεδιάντροπη, τόσο βλακώδη; Ο Χέμινγουεϊ να 

εξαπατάται και να εκτίθεται από κάποιον δικό μας! 

Α: Συγγνώμη.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δεν έχεις ιδέα τι ζημιά έχεις προκαλέσει. Ιδέα… Ήδη εδώ σήμερα, αλλά και 

σε άλλα αγόρια αργότερα, όπως εσύ, όπως ήμουν και εγώ κάποτε. Αγόρια που πληρώνουν 

άλλοι τους λογαριασμούς τους.  

ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΜΠΕΡ: Και μήπως σου συμπεγιφεγθήκαμε τόσο άσχημα, ώστε να μη μας 

υπολογίζεις καθόλου; 

Α: Όχι κύριε, ποτέ! Και εγώ αγαπώ το σχολείο μας. 

ΓΚΟΣ: Τότε λυπάμαι τη γυναίκα και τα παιδιά σου. Αν αποκτήσεις ποτέ. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: (Με ύφος θυμωμένο.) Να λείπουν αυτά τα σχόλια. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Και τι να πω τώρα στον Έρνεστ Χέμινγουεϊ; (Κοιτάζει τον Α. για πρώτη 

φορά.) Μα δεν έχεις τίποτα να πεις για όλα αυτά; 

Α: Όχι κύριε. Μόνο ότι λυπάμαι. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αυτό μπορεί να είναι καλό για σένα, για μας όμως είναι άχρηστο. Λοιπόν… 

Τελειώσαμε. Ο κύριος Λαμπέρ και ο κύριος Ράμσι θα μαζέψουν όσα χρειαστείς για το ταξίδι 

της επιστροφής στο σπίτι σου. Τα υπόλοιπα θα στα στείλουμε αργότερα. Έχουμε ήδη 

ειδοποιήσει τον πατέρα σου.  

ΓΚΟΣ: Η τάξη του 1961 είναι η καλύτερη που είχε ποτέ αυτό το σχολείο. Και τώρα 

αμαύρωσες το όνομα της.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: (Θυμωμένα προς τον Γκος.) Σε παρακαλώ! 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Όπως καταλαβαίνεις θα πρέπει να ενημερώσω το Κολούμπια ότι απέτυχες 

να ολοκληρώσεις τη φοίτησή σου εδώ και ότι δεν μπορώ να εγγυηθώ για την διαγωγή σου και 

τον χαρακτήρα σου. Θ’ αποσύρουν την προσφορά τους λογικά. 

Α: Ω… 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Το καταλαβαίνεις αυτό έτσι; Θέλω να γίνει σαφές. 

Α: Μάλιστα. 

ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΜΠΕΡ: Άμυαλο παιδί. (Δακρύζοντας.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αφού μπόρεσες να κάνεις ό, τι έκανες μετά από τέσσερα χρόνια στο 

σχολείο μας, αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις καταλάβει τίποτα απ’ αυτά που πρεσβεύουμε εδώ. 

Είναι σαν να μην μπήκες ποτέ πραγματικά σ’ αυτό το σχολείο. Σαν να μην ήσουν ποτέ εδώ.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Αυτό είναι πολύ σκληρό κύριε.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Έτσι λέτε κύριε Ράμσι;  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Μάλιστα.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: (Προς τον κ. Ράμσι) Ίσως έχετε δίκιο. (Προς τον Α.) Ελπίζω στο μέλλον να 

τα καταφέρεις καλύτερα.  

(Ο Διευθυντής φεύγει.) 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: (Προς τον Γκος, ο οποίος έχει σηκωθεί όρθιος προς το μέρος του Α.) 

Μπορείς να φύγεις. Τώρα! 

ΓΚΟΣ: Ήθελα μόνο να του ευχηθώ καλή τύχη. (Τείνει το χέρι του προς τον Α., ο οποίος δίνει 

το δικό του με ύφος αηδίας.) Λοιπόν καλή τύχη!  

(Ο Γκος φεύγει.) 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Θα γεμίσουμε μία βαλίτσα, και τα υπόλοιπα θα στα στείλουμε. Υπάρχει 

κάτι ιδιαίτερο που θα χρειαστείς για το ταξίδι;  

Α: Όχι κύριε. 

ΚΥΡΙΟΣ ΛΑΜΠΕΡ: Τίποτα; 

Α: Όχι. Όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. 
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ΣΚΗΝΗ 18 - Σιδηροδρομικός σταθμός 

 

(Ο Α. και ο κ. Ράμσι κάθονται σε ένα παγκάκι.) 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Φαντάστηκα ότι θα προτιμούσες να περιμένεις εδώ, στον σταθμό, παρά 

μέσα στο σχολείο. Πες μου κάτι. Το βιβλίο που είδα στο δωμάτιό σου, είναι αυθεντική πρώτη 

έκδοση του «Στον καιρό μας»;  

Α: Ναι. Μήπως το μαζέψατε μαζί με τα υπόλοιπα πράγματά μου; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ναι, είναι στην τσάντα σου. Πώς το βρήκες; Είναι πραγματικός 

θησαυρός. 

Α: Δώρο. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Αλήθεια; Φύλαξέ το σαν τα μάτια σου. Θα κάνει τα παιδιά σου 

πάμπλουτα. Αν αποκτήσεις ποτέ. Ώστε είσαι κολλημένος με τον γερο-ταύρο ε;  

Α: Είναι μεγάλος συγγραφέας. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Υπάρχουν και άλλοι.  

Α: Σ’ αυτόν τον αιώνα; Ο μεγαλύτερος. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι;  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Μπορείς.  

Α: Γιατί λογοκρίνατε αυτά που σας είπε; Δεν ήταν σωστό. Δεν λογοκρίνεις έναν Έρνεστ 

Χέμινγουεϊ. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Α λες για τα κενά. Ο σύλλογος αποφοίτων. Οτιδήποτε βγαίνει από το 

σχολείο, χρειάζεται την έγκρισή τους. Δεν το’ ξερες ε; Τα «Νέα», η εφημερίδα τους, έχουν 

πολλούς συνδρομητές. Πάντως, παραδέχομαι ότι έβαλα και εγώ το χεράκι μου. Να ξέρεις 

όμως, ότι όσα άφησα απ’ έξω δεν θα περνούσαν έτσι και αλλιώς από την ελεγκτική επιτροπή. 

Αν και δεν τα έκοψα γι’ αυτό. Επίτρεψέ μου να σου εξομολογηθώ ότι δεν θεωρώ τον 

Χέμινγουεϊ ως τον μεγαλύτερο συγγραφέα του αιώνα μας, αλλά είναι όντως σπουδαίος 

συγγραφέας και μερικά απ’ αυτά που έλεγε δεν τον τιμούσαν. Αν ήταν στα καλύτερά του, δεν 

θα τα’ λεγε ποτέ. Είμαι σίγουρος. Μου φάνηκαν μικροπρεπή κάποια σχόλιά του, και άδικα. 

Ίσως έπρεπε να κόψουμε όλη τη συνέντευξη.  

Α: Δεν είχατε δικαίωμα να πειράξετε ούτε μία λέξη του. Ήταν λάθος.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ό, τι έκοψα, θα κοβόταν έτσι και αλλιώς. Αλλά σέβομαι την άποψή σου.  

Α: Αυτά που κόψατε, είχαν να κάνουν με το διήγημά μου; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Με το διήγημα της Σούζαν Φρίντμαν εννοείς. Όχι. Θεέ μου, όχι. Κάθε 

άλλο. Δεν είμαι σίγουρος με το τι ακριβώς είχε να κάνει, εκτός από την ίδια του τη δυστυχία. 

Δεν είναι ευτυχισμένος άνθρωπος ο Χέμινγουεϊ. Είναι σα λαβωμένο λιοντάρι. 
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Α: Και πάλι, δεν πιστεύω ότι ήταν σωστό.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Δε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είσαι σε θέση να μου κάνεις κηρύγματα για 

θέματα τιμής! 

Α: Μάλιστα κύριε. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Με συγχωρείς. (Ξεφυσάει.) Τιμή… Τι παράξενη λέξη. Μόλις την πεις 

φωναχτά ακούγεται βλακώδης. Ο Χέμινγουεϊ το έχει καταλάβει πολύ καλά αυτό.  

Α: Δεν πιστεύετε στον Κώδικα Τιμής του σχολείου; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Δεν είπα αυτό. Αλλά αν θες να μάθεις, όχι, δεν πιστεύω. Να στέλνεις έναν 

μαθητή σπίτι του επειδή παραβίασε τους κανόνες, έχει καλώς. Λιώσε τον, αλλά κράτησε τη 

λέξη «τιμή» έξω απ’ όλα αυτά. Με αηδιάζει το πόσο εύκολα την επικαλούμαστε.  

Α: Μα πώς θα λειτουργούσε το σχολείο χωρίς Κώδικα Τιμής;  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Θέσπισε σωστούς κανόνες και φρόντισε να τους τηρούν οι μαθητές σου. 

Δεν βάζεις ενέχυρο την ψυχή τους. Κώδικας Τιμής και χαζομάρες. Ξιπασιές είναι αυτά.  

(Σιωπή.) 

Α: Τι είπε ο πατέρας μου; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Τι πράγμα; 

Α: Τι είπε ο πατέρας μου όταν έμαθε ότι… ξέρετε… 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Α, δεν το πίστευε. Είπε στον διευθυντή ότι δεν σε ξέρουμε καθόλου αν 

νομίσαμε ότι είσαι ικανός να κάνεις την παραμικρή ατιμία, και ότι είσαι ο πιο τίμιος 

άνθρωπος που γνωρίζει. 

Α: Αυτό είπε; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Απ’ ότι κατάλαβα, ναι. Και τα έψαλε στον διευθυντή για τα καλά. Τον 

είπε ψεύτη. 

(Ο κύριος Ράμσι βγάζει το εισιτήριο από την τσέπη του και το δίνει στον Α.) 

Α: Ευχαριστώ. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Μην το συζητάς. Έτσι και αλλιώς, ο πατέρας σου δεν θα αργήσει να πάρει 

τον λογαριασμό. Θα περιμένω μαζί σου, αν δεν σε πειράζει, μέχρι να έρθει το τρένο. 

Α: Δεν είναι ανάγκη.  

(Ο κύριος Ράμσι βγάζει ένα πακέτο για να καπνίσει και το τείνει και προς τον Α. αλλά εκείνος 

δεν παίρνει.) 

Α: Πώς και δεν ήταν εκεί και ο Κοσμήτορας Μέικπις;  

(Ο κύριος Ράμσι δεν απαντά.) 

Α: Κοσμήτορας είναι. Γιατί δεν με έδιωξε εκείνος; 
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ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ο κοσμήτορας Μέικπις έφυγε από το σχολείο σήμερα το πρωί. Τον 

αναπλήρωσε ο κύριος Λαμπέρ. 

Α: Έφυγε; Πώς έφυγε; Έτσι; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Είχε κάτι προσωπικές υποθέσεις απ’ ότι κατάλαβα. 

Α: Οπότε δεν θα δει τον Χέμινγουεϊ.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Δεν θα τον δει, όχι.  

(Ακούγεται κόσμος στην αποβάθρα.) 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Τι θα κάνεις;  

Α: Δεν ξέρω.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Φυσικά. Δίκιο έχεις. Πάντως, θα μπορούσες…  

(Ακούγεται το τρένο που έρχεται και σηκώνονται, ανταλλάσσουν χειραψία.) 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Εδώ είναι το σημείο που υποτίθεται ότι πρέπει να σου πω κάτι. Ότι δεν 

είναι και το τέλος του κόσμου, ότι θα το ξεπεράσεις… Ειλικρινά όμως, δεν είμαι σίγουρος ότι 

θα το ξεπεράσεις. Που να ξέρω… (Βγάζει το πακέτο με τα τσιγάρα από την τσέπη του και το 

βάζει στην τσέπη του πουκαμίσου του Α. και φεύγει.)  

 

ΣΚΗΝΗ 19 - Εστιατόριο 

 

(Ο Α. και η Σούζαν Φρίντμαν κάθονται και τρώνε.) 

 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Αυτό είναι απ’ τ’ άγραφα! Να τρώω με τον προσωπικό μου 

λογοκλόπο! 

(Tης ανάβει το τσιγάρο και εκείνη του κρατάει το χέρι και επεξεργάζεται τον αναπτήρα του.) 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Δείχνεις εντελώς διαφορετικός απ’ ό, τι σε φανταζόμουν. 

Α: Και εσύ! (Με ύφος επιθετικό, κάπως εκδικητικό.)  

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Δεν θα σε ρωτήσω τι περίμενες να δεις. 

Α: Ούτε εγώ τότε. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ : Σας αναγκάζουν να κουρεύεστε έτσι; 

Α: Ναι, αλλά και πριν δεν τα’ χα και πολύ μακρύτερα. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Μια χαρά είναι, δεν μ’ αρέσουν τα μακριά μαλλιά στους άνδρες. 

Γιατί κατατάχθηκες στον στρατό;  

Α: Μου φάνηκε ότι είχα υποχρέωση να το κάνω.  

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Για τον Θεό και την Πατρίδα.  
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Α: Όχι, ήταν μία προσδοκία που είχα από τον εαυτό μου. Έπρεπε να περάσω και απ’ αυτό το 

στάδιο. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Και γιατί είχες αυτή την προσδοκία από τον εαυτό σου; 

Α: Δεν ξέρω το γιατί ακριβώς. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Δεν ξέρεις γιατί ακριβώς. Εγώ όμως ξέρω. 

Α: Τι ξέρεις;  

(Tου χαμογελάει στοργικά.) 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Πόσος καιρός πέρασε απ’ όταν σε απέβαλαν;  

Α: Τέσσερα χρόνια. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Και; Πώς σε έδιωξαν; 

Α: Με έβαλαν σε ένα τρένο για το σπίτι μου. Δεν άντεχα όμως την ντροπή να γυρίσω στον 

πατέρα μου και κατέβηκα στη Νέα Υόρκη. Εργάστηκα εκεί ως καμαριέρης, σερβιτόρος, 

βοηθός υδραυλικού, κορνιζοποιός, χαζοέγραφα και σε ένα τουριστικό περιοδικό. Έπινα πολύ, 

έκανα φίλους, κεράτωνα την άπιστη φιλενάδα μου, μετακόμιζα συνέχεια, τέτοια πράγματα. 

Μέχρι που πριν κανένα χρόνο κατατάχτηκα στον στρατό. Αν δεν είχα κλέψει σε εκείνον τον 

διαγωνισμό, θα πήγαινα στο Κολούμπια.  

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Γιατί εκεί; 

Α: Με είχαν δεχθεί. Η μεγαλούπολη σου επιτρέπει ν’ αφανίζεσαι. Άσε που αντί για φοιτητικά 

κλαμπ θα πήγαινα σε τζαζ κλαμπ, θα έτρωγα αλλόκοτα φαγητά, θα διάβαζα στο μετρό 

εφημερίδα και θα κοίταζα τους τουρίστες με ψυχρό βλέμμα. Τέλος πάντων. Εσύ; Τι έκανες 

μετά το σχολείο; 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Μάλιστα. Εγώ, μόλις τελείωσα την ακαδημία Miss Cobb’ s έγινα 

δεκτή στο Πανεπιστήμιο του Ουέσλι. Αλλά αναγκάστηκα να τα παρατήσω μετά από τρεις 

μήνες. 

Α: Γιατί; 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Διαγνώστηκε η μητέρα μου με καρκίνο, και αφιερώθηκα στο να 

φροντίσω εκείνη και την αδερφή μου. Η μητέρα μου πέθανε δύο χρόνια αργότερα. Ε, μετά 

δούλεψα από εδώ κι από κει και όταν αποφάσισα να συνεχίσω τις σπουδές, δεν γύρισα στο 

Ουέσλι. Πήγα στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο και τώρα είμαι στο δεύτερο έτος της Ιατρικής.  

Α: Δηλώνω εντυπωσιασμένος. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Για πες μου κάτι άλλο. Τα σχολεία μας δεν βρίσκεις ότι ήταν 

απαίσια; Θυμάμαι που η δική μας ακαδημία συναντούσε τη δική σας σ’ εκείνες τις ελεεινές 

χοροεσπερίδες.  

Α: Δεν σου άρεσε που κάναμε αυτά τα -ας πούμε- πάρτι;  



85 
 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Καθόλου! Δεν ξέρω τι έκανες εσύ, αλλά πολλοί από τους 

συμμαθητές σου, το μόνο που ήξεραν να κάνουν σ’ εκείνες τις χοροεσπερίδες, με το που σου 

συστήνονταν, ήταν να προβάλλουν με υπονοούμενα την κοινωνική τους θέση, και μετά μέσω 

ερωτήσεων για τα πάρτι και τις διακοπές σου, προσπαθούσαν να καταλάβουν τη δική σου 

κοινωνική τάξη. Μου την έπεφταν και όταν έτρωγαν χυλόπιτα, έκαναν νόημα σε κάποιον φίλο 

τους, να έρθει να δοκιμάσει αυτός την τύχη του. Και όλα αυτά με μία αηδιαστική 

αυτοπεποίθηση ο καθένας τους… 

Α: Εντάξει, έχεις τα δίκια σου να τις θυμάσαι ως εφιάλτη τις χοροεσπερίδες. Για τα αγόρια 

στη δική μου τη σχολή, οι χοροεσπερίδες ήταν όντως μία αφορμή για να βρουν να 

κουτουπώσουν κάποια. Ειδικά στον Αποχαιρετιστήριο Χορό προς το τέλος της χρονιάς. Όλοι 

είχαμε ακούσει φήμες ότι αυτός ο χορός κάθε χρόνο μετατρέπεται σε ακόλαστο, ρωμαϊκό 

όργιο. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: (Γελάει.) Και τελικά έτσι είχε καταλήξει για σένα;  

Α: Όχι, καμία σχέση. Θυμάμαι εκείνο το βράδυ, που όλοι παρφουμαρίζονταν, υπήρχε μία 

εορταστική ατμόσφαιρα, έκαναν ντους και γενικά επικρατούσε μία συλλογική υστερία. Εγώ, 

αντιθέτως, ενώ είχα έτοιμο το σμόκιν μου από νωρίς, είχα βαλθεί να γράψω το διήγημά μου. 

Ήταν Παρασκευή θυμάμαι ο χορός, και δεν ήθελα η κραιπάλη να μ’ εμποδίσει να γράψω το 

σαββατοκύριακο μία ιστορία που θα μου έδινε την ευκαιρία να γνωρίσω τον Χέμινγουεϊ. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Α, μάλιστα… Τον Μπαμπά. 

Α: Ξέρεις, εκείνο το βράδυ είχα μία ονειροφαντασία με τον Χέμινγουεϊ.  

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Πλάκα μου κάνεις. Για πες μου… 

Α: Είχε επιλέξει στον διαγωνισμό λέει το διήγημά μου, με είχε συμπαθήσει στη συνάντησή 

μας και με είχε πάρει μαζί του σε ένα ταξίδι με το γιοτ. Ήταν μαζί η γυναίκα του, η Μαίρη, 

και ένα ζευγάρι πολύ περίεργο. Ήσυχος ανθρωπάκος αυτός, στριμμένη αυτή. Ψαρεύαμε και 

στο τέλος πιάσαμε έναν ξιφία. Ο ανθρωπάκος άρχισε να ξερνάει, και εγώ προσπαθούσα να 

κάνω καλά τον ξιφία. Μόλις δέσαμε στο λιμάνι, κόσμος μαζεύτηκε να δει το θηρίο που 

πιάσαμε. Όταν ρώταγαν ποιος το έπιασε, εγώ έδειχνα τον ανθρωπάκο. Νωρίτερα, ο 

Χέμινγουεϊ, μου είχε εκμυστηρευτεί ότι ήταν πολύ γενναίος παλιότερα, στον πόλεμο, αλλά ο 

κακός γάμος του και τον ποτό τον είχαν καταντήσει έτσι. Ο Χέμινγουεϊ, στο λιμάνι, στεκόταν 

δίπλα μου, και μου έλεγε ότι τα κατάφερα καλά. Αυτά πάνω κάτω. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Πωπω. (εντυπωσιασμένη) Τελικά ήρθε στο σχολείο σας ποτέ; 

Α: Όχι, ήταν πολύ άρρωστος για να ταξιδέψει. Μερικές εβδομάδες αργότερα έμαθα για την 

αυτοκτονία του. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Εγώ, να ξέρεις, χαίρομαι που αποφάσισες να τον γελοιοποιήσεις.  
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Α: Τι εννοείς;  

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Με τη λογοκλοπή. Όχι μόνο τον Μπαμπά, αλλά και το σχολείο 

γενικότερα, αυτό το εκτροφείο επίδοξων επιβητόρων! 

Α: Γιατί αποκαλείς τον Χέμινγουεϊ έτσι; Μπαμπά; 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Γιατί δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά ένας απαράμιλλος πεομέτρης, 

μέσα σε μία φαλλική επιχείρηση, όπως αυτή της λογοτεχνίας, που δεν διαφέρει σε τίποτα από 

εκείνες της ταυρομαχίας και της πυγμαχίας, για παράδειγμα. Σιγά μην καταλάβαινε ο 

Μπαμπάς τη διαφορά στο γράψιμο ενός κοριτσιού με εκείνο ενός αγοριού. Πως σκέφτηκες 

όμως τέτοια φάρσα;  

(O Α. σηκώνει τους ώμους και δεν μιλάει.) 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Μ’ άρεσε που κράτησες το δικό σου όνομα. Ήταν έξυπνο αυτό. Το 

Λιβάιν όμως το κράτησες. Φαντάζομαι χρειαζόσουν ένα εβραϊκό επίθετο για να λειτουργήσει 

η ιστορία, αλλά και πάλι… Δεν είσαι εβραίος, σωστά; 

Α: Καλή ερώτηση. Εξαρτάται τι εννοείς με το «εβραίος». 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: (Γελάει.) Αγόρι μου, αν εξαρτάται από το τι εννοώ με το «εβραίος», 

τότε δεν είσαι εβραίος. (Κάνει νεύμα στον σερβιτόρο για λογαριασμό.) Συγγνώμη, αλλά έχω 

ένα σημαντικό ραντεβού με την Άγκνες, το πτώμα μου.  

Α: Α… 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Όπως και να έχει, με κολακεύει που αξιοποίησες τόσο καλά το 

μέτριο έργο μου.  

Α: Δεν ήταν μέτριο έργο. Είναι ένα εξαιρετικό διήγημα. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Μπα… Δεν θα το’ λεγα. Είναι μία καλογραμμένη άσκηση στη 

δυστυχία και την εμπάθεια, τίποτα άλλο. 

Α: Δεν είναι απλώς καλογραμμένη. Είναι θαρραλέα και ειλικρινής. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Πως το ξέρεις ότι είναι ειλικρινής; Πως το ξέρεις ότι δεν είναι μία 

απάτη, από την αρχή ως το τέλος; 

Α: Δεν το ξέρω, δίκιο έχεις. 

(Έρχεται ο σερβιτόρος και δίνει τον λογαριασμό στη Σούζαν.) 

Α: Σε παρακαλώ, θα πληρώσω εγώ. 

(Η Σούζαν αφήνει μερικά χαρτονομίσματα στο τραπέζι.) 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ:  Τα ένοπλα νιάτα θέλουν υποστήριξη. (Του πιέζει τρυφερά το χέρι.) 

Κερνάς την επόμενη φορά. Πες μου, στ’ αλήθεια σου άρεσε το διήγημά μου; 

Α: Το βρήκα καταπληκτικό. Θα ήθελα να διαβάσω ότι έχεις γράψει. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Δεν έχεις να διαβάσεις τίποτα. 
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Α: Δεν γράφεις πια;  

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Έχω χρόνια να γράψω. 

Α: Κρίμα. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Καθόλου. 

Α: Για μένα πάντως, είναι κρίμα. 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Θα το ξεπεράσεις.  

(Σηκώνονται να φύγουν και η Σούζαν τον αγκαλιάζει.) 

Α: Είναι απάτη; 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Να προσέχεις. Πρέπει να φύγω.  

Α: Να γράφεις… 

ΣΟΥΖΑΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ: Δεν νομίζω. Είναι τόσο ανούσιο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Το 

γράψιμο σε αποκόβει από τον κόσμο, σε κάνει εγωιστή και γενικά, δεν σε ωφελεί σε τίποτα. Η 

γνώμη μου είναι αυτή.  

(Η Σούζαν φεύγει.) 

Α: (Αφηγείται.) Πώς μπορεί να το λέει κανείς αυτό; Το γεγονός ότι ένας συγγραφέας 

χρειάζεται απομόνωση, δε σημαίνει ότι αποκόβεται απ’ τον κόσμο, ή ότι είναι εγωιστής. Ο 

συγγραφέας είναι σαν τον μοναχό, που κάθεται στο κελί του. Προσεύχεται για τον κόσμο. 

Μπορεί να το κάνει μόνος του, αλλά το κάνει για τους άλλους. Φυσικά και κάνει καλό! 

   

ΣΚΗΝΗ 20 - Λόμπι ξενοδοχείου 

 

(Ο Α. μεσήλικας και ο ηλικιωμένος καθηγητής κ. Ράμσι κάθονται σε δύο πολυθρόνες, πίνοντας 

ουίσκι.) 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Δεν περίμενα να σε βρω εδώ στο Σιάτλ.  

Α: Είχα έρθει νωρίτερα για την κηδεία ενός φίλου. Εσείς; Πώς και από εδώ; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Είχαμε ένα δείπνο αποφοίτων εδώ κοντά. Κάναμε μία σειρά από δαύτα σε 

όλη τη Δυτική Ακτή για να μαζέψουμε πόρους για το σχολείο. Όπως ξέρεις, είμαι διευθυντής 

πια.  

Α: Ναι το ξέρω. Όπως, και ότι κάνετε καλή δουλειά εκεί. Σύμπραξη με την Ακαδημία της 

Miss Cobb’s, ανταλλαγές μαθητών με σχολεία άλλων ηπείρων. Μπράβο σας.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Δεν μας τίμησες όμως. Είχες την ευκαιρία να γυρίσεις ως τιμώμενος 

συγγραφέας σε ένα μέρος που σε έδιωξε τόσο ατιμασμένα, και δεν το εκμεταλλεύτηκες.  

Α: Λυπάμαι που σας εξέθεσα.  
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ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Με εξέθεσες; 

Α: Ναι, έπρεπε να δεχθώ την πρόσκλησή σας. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Εντάξει, όλοι μας θέλαμε να έρθεις. Αλλά αφού είχε ανειλημμένες 

υποχρεώσεις, τι να κάνεις… 

Α: Έπρεπε όμως. Μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά τη μέρα που έφυγα, που με συνοδεύσατε 

στον σταθμό, μου δώσατε ένα πακέτο τσιγάρα.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Πωπω. Και τι δεν θα έδινα τώρα για ένα τσιγάρο. Η γυναίκα μου με 

ανάγκασε να κόψω το κάπνισμα. Αλλά ναι, θυμάμαι κάθε αναθεματισμένη στιγμή εκείνης της 

μέρας. Και δεν ξέρεις ούτε τα μισά. 

Α: Αλήθεια; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Φοβερή ιστορία. Που να στα λέω… 

(Ο κ. Ράμσι κάνει νόημα στον σερβιτόρο για ένα δεύτερο ποτό. Μένουν σιωπηλοί ενώ έρχεται ο 

σερβιτόρος με το δεύτερο ποτό, το αφήνει και φεύγει.) 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Παιδιά; 

Α: Ναι, έχω. Έναν γιο και δίδυμες κόρες. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Να σου ζήσουν. Είσαι τυχερός. Εγώ με τη Ρομπέρτα, την κυρία Ράμσι, 

ξέρεις, δεν τα καταφέραμε. Αυτό πιστεύω διέλυσε τον πρώτο μου γάμο. Αν και υποψιάζομαι 

ότι εκείνη έφυγε γιατί φλέρταρε με κάποιον μαθητή. 

Α: Ναι, κάτι είχα καταλάβει. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Πώς;  

Α: Είχα βρει ένα ημερολόγιο του συγκατοίκου μου. Την είχε ερωτευτεί. Ποτέ δεν έμαθα τι 

απέγινε ο Μπιλ. Δεν είχε γίνει τίποτα φοβερό πάντως μεταξύ τους, μην φανταστείτε. Ίσως 

κανένα δυο φιλιά. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Δεν βαριέσαι. Πάνε χρόνια πια. Γιατί δεν μου τα έστειλες τα παιδιά σου; 

Α: Πού; Στο σχολείο; (Ο κ. Ράμσι γνέφει καταφατικά.) Δεν το σκεφτήκαμε.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ελπίζω να μην ήταν τα λεφτά το θέμα. Έχω ένα πακτωλό χρημάτων που 

μπορώ να τα δίνω σε όποιον θέλω.  

Α: Θα το είχαμε σκεφτεί αν θέλαμε να τα στείλουμε σε οικοτροφείο. Αλλά θέλαμε να τα 

έχουμε κοντά μας.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Μπράβο. Αξιέπαινο. Άρα δεν μας κρατάς κακία; 

Α: Κακία; Στο σχολείο; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ναι, έτσι που σε πετάξαμε έξω με τις κλωτσιές, λες και ήσουν 

καταραμένος. Δεν τα κάνουμε πια αυτά. 

Α: Κάθε άλλο. Διαβάζω ανελλιπώς τα νέα του σχολείου.  
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ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ωραία, τότε γιατί δεν ξανάρθες; 

Α: Θα σας πω την αλήθεια. Ντράπηκα όταν σκέφτηκα τα ονόματα που είχαν περάσει από το 

σχολείο όσο ήμουν εγώ εκεί. Ένιωθα ότι δεν έχω καμία θέση εκεί.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Μας υποτιμάς. Θα σε βάλουμε ανάμεσα στην άδεια καρέκλα του Έρνεστ 

Χέμινγουεϊ και της Άυν Ραντ.  

Α: (Ξαφνιάζεται.) Αστείο είναι αυτό ή κάποια περίπλοκη μομφή;  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Αστείο, αλλά μάλλον κακόγουστο. Λοιπόν; Θα’ ρθεις; 

Α: Ναι, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Πείτε μου όμως. Κάτι λέγατε 

προηγουμένως για μία ιστορία. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: (Χαμογελάει φευγαλέα.) Τίθεται ζήτημα εμπιστευτικότητας. Μπορώ να 

βασίζομαι στην εχεμύθειά σου; 

Α: Όχι ιδιαίτερα. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Καλά. Έτσι και αλλιώς το άτομο που εμπλέκεται ποτέ δεν ζήτησε τη 

μυστικότητα αυτής της ιστορίας. Άλλοι του την επέβαλλαν. Εκείνος ήθελε να μαθευτεί η 

ιστορία. 

Α: Μα ποιον αφορά τέλος πάντων; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Τον Κοσμήτορα. Τον Αρτς Μέικπις. 

Α: Τι σχέση έχει με μένα; Και με τη δική μου ιστορία; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Έχει. Αλλά έχει μεγάλη σχέση και με μένα. Μου στάθηκε σαν πατέρας.  

Α: Θυμάμαι ότι έφυγε τη μέρα της αποβολής μου. Αλλά διάβασα ότι έλειψε για έναν χρόνο 

μόνο. Έπειτα επέστρεψε. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ναι, δεν άντεξε μακριά από το σχολείο. Το ότι έφυγε έχει σχέση με σένα.  

Α: (Σαστίζει.) Πώς; Πώς γίνεται αυτό; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Καλά, μη νομίζεις ότι παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την 

αποβολή σου. Απλώς αυτά τα δύο γεγονότα συνδέονται κατά έναν περίεργο τρόπο. 

Α: Δηλαδή; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Θα σου πω πρώτα λίγα πράγματα για τον Άρτς Μέικπις. Θέλω να 

καταλάβεις πόσα σήμαινε για μένα. (Κομπιάζει για πολύ λίγο και συνεχίζει.) Όταν πρωτοπήγα 

στο σχολείο μαζί με την κυρία Ράμσι, οι παλιότεροι καθηγητές και οι γυναίκες τους μας 

απέφευγαν. Ήμασταν κάτι καινούργιο. Ως γνωστόν, δεν ήμουν ιδιαίτερα μετριόφρων και 

στήριζα σθεναρά τις απόψεις μου. Ε, αυτό προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Άρτσι, ίσως γιατί 

με τις συζητήσεις μας δεν έπληττε, τι να πω. Και η Ρομπέρτα όμως είχε βρει τη χαρά της. Του 

μαγείρευε και ερχόταν να τρώει μαζί μας, τον κανάκευε, τον μάλωνε με τρυφερότητα. Ήταν 

για εκείνη σαν το παιδί που δεν αποκτήσαμε, κάποιος να τον φροντίζει. Όταν με άφησε η 
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κυρία Ράμσι, ο Άρτσι με στήριξε. Δύο μήνες με βοηθούσε ακόμα και να σηκωθώ από το 

κρεβάτι. Η θλίψη μου με είχε στείλει ακόμα και φυλακή.  

Α: Φυλακή; Εσείς; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ναι, είχα μεθύσει τόσο ένα βράδυ που γρονθοκόπησα κάποιον. Φυσικά, 

ήρθε ο Άρτς και πλήρωσε την εγγύηση. Δεν το έμαθε ποτέ κανείς. 

Α: Απίστευτα πράγματα. Και τι σχέση έχω εγώ; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Θυμάσαι τη φιλία του Κοσμήτορα Μέικπις με τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ;  

Α: Ναι. Φαντάζομαι αυτός είχε μεσολαβήσει για να επισκεφθεί το σχολείο μας στον τελευταίο 

διαγωνισμό. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Πολύ ωραία. Λάθος φαντάζεσαι.  

Α: Δεν καταλαβαίνω.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Κάποτε, σε ένα τσάι από αυτά που διοργάνωνε ο Διευθυντής, ένας 

μαθητής ρώτησε τον κοσμήτορα αν είχε γνωρίσει τον Χέμινγουεϊ όταν ήταν στον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σύγχυση δημιουργήθηκε επειδή και οι δύο είχαν υπηρετήσει ως οδηγοί 

ασθενοφόρου στην Ιταλία. Παρ’ όλα αυτά, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. 

Α: Και πώς προέκυψε αυτή η παρεξήγηση; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ήταν αφηρημένος όταν ρωτήθηκε και μετά δεν θυμόταν τι είχε απαντήσει 

σ’ εκείνον τον μαθητή. Παραδεχόταν όμως ότι δεν το είχε διαψεύσει κατηγορηματικά. Το 

τραύμα που είχε και η μαγκούρα που χρησιμοποιούσε, έκανε τους μαθητές του, όπως πίστευε, 

να τον σέβονται. Λίγες εβδομάδες αργότερα, κάποιος άλλος μαθητής τον ρώτησε αν ο 

Χέμινγουεϊ είχε προσχωρήσει στους μπολσεβίκους. Δεν απάντησε, έμεινε αμήχανος σε σημείο 

που ο μαθητής ντράπηκε. Τότε αναρωτήθηκε γιατί να τον ρωτήσουν κάτι τέτοιο. Και 

κατάλαβε. 

Α: Ότι όλοι πίστευαν στη φιλία του με τον Χέμινγουεϊ. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ακριβώς. 

Α: Γι’ αυτό τον σεβόντουσαν;  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Δεν ξέρω αν ήταν γι’ αυτό, αλλά σίγουρα έπαιζε ρόλο. Αλλιώς όλο και 

καμιά φάρσα θα του σκάρωναν οι μαθητές, όπως συνήθιζαν σε όλους τους καθηγητές.  

Α: Μα ήταν καλός καθηγητής. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ναι, παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν ήθελε να διδάξει. Ένιωθε ότι οι 

καθηγητές ήταν δέσμιοι του σχολείου. Οι συνθήκες τον οδήγησαν στη θέση αυτή.  

Α: Ποιες ήταν οι συνθήκες; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Είχε μία σύζυγο. Την Έλεν. Δεν είχαν πάρει διαζύγιο αλλά εκείνη ζούσε 

δεξιά και αριστερά, με άλλους φίλους. Του ζητούσε συχνά χρήματα. Και όταν χήρεψε μία 
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θέση καθηγητή, άρπαξε την ευκαιρία. Στο μυαλό του ήταν για λίγο, μία χρονιά. Αλλά ουδέν 

μονιμότερον του προσωρινού. Μετά άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάνει καλό μάθημα. Τη 

χρονιά που σκοτώθηκε η Έλεν σε ένα ατύχημα, έγινε κοσμήτορας.  

Α: Η υποτιθέμενη φιλία του με τον Χέμινγουεϊ τον έκανε κοσμήτορα; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Στις σκέψεις του, μάλλον ναι. Είχε καταλάβει ότι σε κρίσιμες στιγμές της 

σχολικής κοινότητας, ισχυροί και δύστροποι άνδρες είχαν σεβαστεί την γνώμη του. 

Υποπτευόταν ότι η υπεροχή του σχετιζόταν με την υπόθεση Χέμινγουεϊ.  

Α: Και πώς προσκλήθηκε τελικά στο σχολείο μας ο Χέμινγουεϊ; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ένας άλλος καθηγητής πρέπει να το είχε κανονίσει και το φύλαγαν κρυφό 

για να του κάνουν έκπληξη.  

Α: Α, μάλιστα. Και του έκαναν. Θυμάμαι σε εκείνο το δείπνο που ανακοινώθηκε ο ερχομός 

του Χέμινγουεϊ. Όλοι κοίταζαν τον κοσμήτορα.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Άσε που πολλοί μαθητές ζητούσαν να διαβάσει τα διηγήματά τους για να 

έχουν μία ευκαιρία να κερδίσουν. Έτσι αναγκάστηκε να ανακοινώσει ότι οποιαδήποτε 

βοήθεια από μέρους του θα απέκλειε το κείμενο από τον διαγωνισμό. 

Α: (Γελάει.) Πήρε δραστικά μέτρα.  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ανακουφίστηκε όταν του πήγα το διήγημα που υποτίθεται ότι είχες 

γράψει. (Ο Α. σκύβει το βλέμμα του στο ποτό του.) Είχε διαβάσει προηγούμενα γραπτά σου και 

σε θεωρούσε επαρκή και λιγάκι προβλέψιμο. Ο «καλοκαιρινός χορός» τον εξέπληξε 

ευχάριστα. 

Α: Μέχρι που έμαθε την αλήθεια; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ναι. Ζητήθηκε από εκείνον να σε διώξει. Αλλά εξαιτίας της δικής του 

υποκρισίας, αρνήθηκε να το κάνει και έφυγε.  

(Εμφανίζεται ο κύριος Πράις.)  

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Κύριε Πράις, από εδώ ένας παλιός μαθητής μου και μεγάλος συγγραφέας. 

Θα επισκεφθεί το σχολείο μας σύντομα. 

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΪΣ: Α, ωραία, επιτέλους! 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: (Μιλώντας στον Α.) Και από εδώ ο κύριος Πράις, καθηγητής ιστορίας. 

Έδωσε μία εξαιρετική διάλεξη. 

Α: Με τι θέμα; 

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΪΣ: Την ιστορία του σχολείου φυσικά. (Γυρνάει προς τον κ. Ράμσι.) Τι έγινε; 

Πώς τα πήγαμε απόψε; Το κατάφερες αυτό το καθίκι; 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Εσύ τι λες; 

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΪΣ: Πόσα έδωσε; 
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ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Σαράντα. 

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΪΣ: Σαράντα; Τόσο έκανε μόνο το φόρεμα της γυναίκας του. Σκίσ’ την 

επιταγή. Θυμάσαι πώς μας παρακαλούσε να μην τον πετάξουμε έξω; Είναι προσβολή. 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Δεν πειράζει, θα την αντέξω. 

(Ο Α. παράλληλα κοιτάζει το ποτό του και χαμογελάει.) 

 

ΣΚΗΝΗ 21 - Γραφείο Κοσμήτορα (Όνειρο) 

 

(Ο Κοσμήτορας Μέικπις κάθεται στο γραφείο του. Μπαίνει ο Α. νέος ξανά.) 

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Ήρθες; 

Α: Ναι. Είμαστε σε όνειρο; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Ναι. Δικό σου. 

Α: Γιατί;  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Εμένα ρωτάς; Τελευταία φορά που ήμασταν μαζί σε αυτό το 

γραφείο, θυμάσαι πότε ήταν;  

Α:  Τότε. Με το ναζιστικό τραγούδι.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Είχες την ευκαιρία και δεν είπες τίποτα. 

Α: Ναι, δεν είπα την αλήθεια. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Και τώρα; Γιατί είμαστε εδώ; 

Α: Έμαθα την ιστορία σας. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Και; 

Α: Μοιάζουμε λίγο. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Σε τι; 

Α: Είπαμε ψέματα. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. 

Α: Αλλά; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Απλώς δεν είπαμε ποτέ την αλήθεια. Για μένα ήταν μία 

παρασπονδία. 

Α: Ναι, αλλά είτε ψεύδεσαι είτε υπεκφεύγεις την πραγματικότητα, αναγκάζεσαι να υποστείς 

τις συνέπειες.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Το παραδέχομαι. Γι’ αυτό έφυγα από το σχολείο.  

Α: Επιστρέψατε όμως. 
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ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Το μετάνιωσα τη στιγμή που παραιτήθηκα. Δεν μπορούσα να 

ζήσω μακριά από το σχολείο. Μετά από έναν χρόνο άδειας, ακόμα και με όρους, με δέχτηκαν 

πίσω. 

Α: Και εγώ δεν μπορούσα να ζήσω μακριά από το σχολείο. Αλλά δεν είχα αυτή τη 

δυνατότητα, της επιστροφής.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Την είχες. Σε κάλεσαν όταν έγινες μεγάλος συγγραφέας. 

Εμένα δεν με άφησαν ποτέ να πω την αλήθεια. Εσύ τουλάχιστον ελευθερώθηκες. 

Α: Ναι, αλλά με τι τίμημα; Έχασα πολλά.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Όλοι πληρώνουμε αυτή τη λαχτάρα. Την κρυφή λαχτάρα ν’ 

ανήκεις στον κόσμο των σπουδαίων. Να είσαι σημαντικός, έστω και εξ αγχιστείας. Και αν σε 

παρηγορεί λιγάκι, σε μένα δεν χάθηκε ποτέ η δυσφορία που ένιωθα, κάθε φορά που με 

συσχέτιζαν με τον γίγαντα Χέμινγουεϊ. Ξέρεις πόσο μικρός αισθανόμουν όταν με ρωτούσαν 

για εκείνον; 

Α: Ξέρω. Σε όλη μου τη σχολική ζωή υποδυόμουν κάτι άλλο από αυτό που ήμουν. Γι’ αυτό 

έκλεψα εκείνο το κείμενο. Κλοπή. Μεγάλη λέξη. Ήταν σαν σελίδες από το ημερολόγιο που 

δεν κράτησα ποτέ. Αγνοούσα τους παλιούς φίλους για νέους και σνόμπαρα τη στοργή των 

δικών μου ανθρώπων σαν να ήταν κάτι σιχαμερό. Λύσσα να ξεφύγεις από την φτώχεια και ν’ 

ανήκεις στα μεγάλα ονόματα. Με έλκυαν τα πιθανά προνόμια.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Το προνόμιο να γνωρίσετε κάποιον μεγάλο και τρανό, σωστά; 

Γι’ αυτό ήμουν ενάντια σε αυτούς τους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. 

Α: Αλήθεια; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Μου προκαλούσαν αηδία. Μαθητές να μάχονται σαν όρνεα. 

Μία εικόνα λογοτεχνικής δραστηριότητας που έμοιαζε με πολεμική σύρραξη.  

Α: Ναι, κάπως έτσι ένιωθαν όλοι.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Το κείμενό σου, αυτό που αντέγραψες τέλος πάντων, 

ξεχώρισε. Ήταν επιτέλους μία καταγραφή της υποκρισίας και της ιδιοτέλειας. Είναι δύσκολο 

ν’ απογυμνώνεσαι έτσι.  

Α:  Ακόμα και όταν φοράς ρούχα δανεικά. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: (Γελάει.) Ναι, ακόμη και τότε.  

Α: Όταν αντέγραφα περιέργως, δεν ένιωθα ότι κάνω κάτι μεμπτό. Εκείνα τα λεπτά, πίστευα 

ότι τα λόγια αυτά ήταν δικά μου. Με καταλαβαίνετε; Δεν ήταν συνειδητή επιλογή.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Άρα είδες; Δεν είπες ψέματα. Υποσυνείδητα έκρυβες μία 

αλήθεια για καιρό, και η αποκάλυψή της ήταν τόσο ισχυρή που ξεπέρασε τον ίδιο σου τον 



94 
 

εαυτό. Και κάπως έτσι, ενηλικιώθηκες κιόλας. Και έγινες και μεγάλος συγγραφέας. Αυτό δεν 

ονειρευόσουν από παιδί; 

Α: Ναι, μόνο αυτό ήθελα. Για πολύ καιρό, δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρω. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Δεν είναι κάπως ειρωνικό όμως; Ή έστω εντυπωσιακό; 

Α: Ποιο πράγμα; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Ότι, αν και ξεκίνησες τα πρώτα σου βήματα, στραβοπατώντας 

και κλέβοντας, ήταν θέμα χρόνου και εμπειρίας να βρεις τον δρόμο σου. Να γράψεις και να 

ξεχωρίσεις. Η κοπέλα που αντέγραψες το κείμενό της, τι απέγινε; 

Α: Την είχα συναντήσει κάποτε. Έγινε γιατρός. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ:  Και έγραφε; 

Α: Όχι, τα παράτησε. Δεν ξαναέγραψε ποτέ. Θεωρούσε εγωιστικό το γράψιμο.  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Ε, και δεν είναι λίγο;  

Α: Πώς το εννοείτε; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Κρύβει έναν ναρκισσισμό. Γιατί αυτά που έχεις να πεις, να 

ενδιαφέρουν κάποιον άλλον;  

Α: Γιατί αν έχεις να πεις μία καλή ιστορία, γιατί να μην την μοιραστείς; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Πάντως, όπως και να’ χει, το 

ταλέντο τελικά, δεν αρκεί από μόνο του. Θέλει μεράκι.  

Α: Και εσείς; Πώς διαχειριστήκατε ότι κάνατε; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Στα μαθήματα και στους διαδρόμους ίδρωνα να μην ρωτήσει 

κανείς ξανά για τον Χέμινγουεϊ. Μετά, ήρθε το ζήτημα της αποβολής σου και έπρεπε να 

φύγω. Έψαξα για να διδάξω σε άλλο σχολείο αλλά όλοι ήθελαν να μάθουν τον λόγο που 

έφυγα. 

Α: Άρα, είχατε την ευκαιρία να ελευθερωθείτε, να πείτε την αλήθεια. 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Ναι, αλλά όχι εκεί που ήθελα. Για μένα μετρούσε το σχολείο 

που ήμουν. Εκεί που με γνώριζαν και με εκτιμούσαν.  

Α: Και πώς νιώσατε όταν ξαναγυρίσατε; 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΕΙΚΠΙΣ: Σαν τον Άσωτο υιό. Ένα μικρό παιδί που το αγκαλιάζουν 

πίσω στο σπίτι του. Μόλις με είδαν, έτρεξαν να με προϋπαντήσουν.  

(Ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν ο κ. Ράμσι νέος, ο Μπιλ Ουάιτ, ο Τζορτζ Κέλογκ και ο Κοντός 

Τζεφ Περσέλ.) 

ΚΥΡΙΟΣ ΡΑΜΣΙ: Ελάτε, πάμε. Αρχίζει το μάθημα.  

(Αγκαλιάζονται και βγαίνουν όλοι μαζί από τη σκηνή.) 

ΤΕΛΟΣ 
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