
∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ∆ΡΑΜΑ 
Ζούµε στην ίδια χώρα µε τους αρχαίους. Μπορούµε να αντλήσουµε από τις ίδιες 

πηγές µε εκείνους. Παρ’ όλο που έχουν περάσει αιώνες, ζούµε κάτω από τον ίδιο ουρανό, 

µας φωτίζει ο ίδιος ήλιος, µας τρέφει η ίδια γη. Οι σκέψεις και τα συναισθήµατά µας 

επηρεάζονται από την ίδια φύση, που περιέβαλε τους προγόνους µας. Έχουµε την τύχη 

να είµαστε άµεσοι κληρονόµοι του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, αφού έχουµε το µεγάλο 

προνόµιο να µας περιβάλλουν καθηµερινά οι φόρµες, µορφές, ρυθµοί και ήχοι όπως τον 

Αισχύλο, το Σοφοκλή, τον Ευριπίδη και τον Αριστοφάνη.  

Η εποχή µας κατ’ εξοχήν τεχνοκρατική και ορθολογική εγείρει µεγάλα ηθικά 

διλήµµατα και ερωτήµατα αναπάντητα. Ένα από αυτά: Που οδηγείται ο άνθρωπος µε την 

αλόγιστη εκµετάλλευση της φύσης; πόσο αρµονική µπορεί να είναι η σχέση του µε αυτήν, 

µε το συνάνθρωπό του και µε τον εαυτό του; 

Μια οµάδα είκοσι πέντε(25) παιδιών (13 – 18 ετών) επί 6 µήνες περπάτησαν σε 

µονοπάτια γνωστά και άγνωστα. Οι δρόµοι προς το αρχαίο δράµα είναι οι δρόµοι του 

θεάτρου: δρόµοι συµπεριφορών, δράσεων  και αντιδράσεων, που είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένες µε τη φύση και τον άνθρωπο ως µέρος της. Ασκήθηκαν στο «είναι» και όχι 

στο «φαίνεσθαι». 

Η σηµερινή σύνθεση «Ιφιγένεια η εν Ταύροις» - Ευριπίδη, «Η επιστροφή της 

Ιφιγένειας» και «Όταν έρχεται ο ξένος» - Γιάννη Ρίτσου. Έχει κοινό θέµα τον ξένο. Στο 1ο 

η Ιφιγένεια είναι η νοσταλγός που αναζητά την πατρίδα. Στο 2ο όταν επιστρέφει στην 

πατρίδα είναι για δεύτερη φορά ξένη, διότι τίποτα δεν είναι εκεί όπως πριν φύγει. Κυρίως 

συνειδητοποιούν µε τον Ορέστη, ότι, αφού ανάλωσαν ένα µεγάλο  µέρος της ζωής τους, 

έφεραν σε πέρας ένα µεγάλο σκοπό, που δεν τον έθεσαν αυτοί στον εαυτό τους.  Στο 3ο ο 

ξένος που έρχεται ανάµεσά µας, µας ζητά να τον ελεήσουµε. Αρνούµαστε ενοχληµένοι 

από την παρουσία του. Εκείνος όµως θα βρει τη λυδία λίθο για να ανοίξει την κλειδωµένη 

µας καρδιά – είναι η µνήµη. 

Αν θυµηθούµε, αν γυρίσουµε πίσω στη φύση, θα δούµε ότι έχουµε πολλά. Όπως 

εκείνη µας προσφέρει απλόχερα τα δώρα της, αν τη σεβαστούµε, έτσι και εµείς θα έχουµε 

να δώσουµε. Τότε έρχεται η λύτρωση. Ο ξένος, που µπορεί να είναι ο διπλανός  µας ίσως 

και ο ίδιος µας ο εαυτός, γίνεται οικείος, αποδεκτός. Μπορούµε λοιπόν να ανιχνεύσουµε 

πίσω από τις αρχαίες µάσκες τα πρόσωπα του σύγχρονου δράµατος. Εµείς 

προσπαθήσαµε και χαρήκαµε τη διαδροµή ως εδώ. Ευχόµαστε και σε σάς να 

απολαύσετε τη δράση και τη χάρη της ηλικίας των παιδιών µας. 

 


