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Κι έτσι εισέβαλα στον κατακερµατισµένο κόσµο
Για να βρω την ουτοπική συντροφιά της αγάπης, τη φωνή της
Μια στιγµή στον αέρα (άραγε πού διαχέεται)
ώστε να κρατήσει, για πόσο, κάθε µάταιη επιλογή

Hart Crane, The Broken Tower
 Επίγραµµα για το Λεωφορείο ο Πόθος



Ο Τενεσί Ουίλιαµς για το Λεωφορείο ο Πόθος 

Πιστεύω ότι το µεγαλύτερο προτέρηµα του έργου είναι η αυθεντικότητά του, η πιστότητά του 
στη ζωή. ∆εν υπάρχουν «καλοί» ή «κακοί» άνθρωποι. Ορισµένοι είναι λίγο καλύτεροι ή λίγο 
χειρότεροι, ωστόσο όλοι ενεργούν περισσότερο µε βάση την παρανόηση παρά την κακία. Από 
τυφλότητα σε ό,τι συµβαίνει στην καρδιά του άλλου. Ο Στάνλεϊ δεν βλέπει την Μπλανς σαν 
ένα απελπισµένο πλάσµα, αλλά σαν µια υπολογίστρια σκύλα. […] Κανείς δεν «βλέπει» κανέναν 
πραγµατικά, ο κάθε ήρωας βλέπει τον άλλον µόνο µέσα από τις ρωγµές του εγωισµού του. Είναι 
επόµενο ένα έργο σαν αυτό να έχει ως βασικό θέµα εκείνο της κατανόησης, της ανθρώπινης 
επικοινωνίας. Πρόκειται για µια τραγωδία µε τον κλασικό στόχο να φέρει µια κάθαρση, 
προκαλώντας τον έλεο και τον φόβο του θεατή. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο η Μπλανς πρέπει 
να κερδίσει στο τέλος την κατανόηση και τη συµπόνια του κοινού. Κι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς 
να µετατραπεί σε τέρας ο Στάνλεϊ. Η παρανόηση κι όχι ο Στάνλεϊ οδηγεί την Μπλανς στην 
καταστροφή. Στο τέλος ο θεατής πρέπει να πει: «αν γνώριζαν ο ένας για τον άλλον…»   

Απόσπασµα από γράµµα που έγραψε ο Τ. Ουίλιαµς στον Ε. Καζάν το 1947, στο Brenda Murphy, Tennessee 
Williams and Elia Kazan, Cambridge University Press, 1992, σελ. 24. Μετάφραση: Σοφία Ευτυχιάδου. 

Η διαδικασία µε την οποία γεννιέται µια ιδέα για ένα έργο ήταν πάντα κάτι το οποίο δεν µπορούσα 
να προσδιορίσω. Το κάθε έργο µου φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά ξαφνικά, σαν οπτασία 
που γίνεται ολοένα και πιο καθαρή. Στην αρχή είναι πολύ θολή, όπως στην περίπτωση του 
Λεωφορείου που ήρθε µετά τον Γυάλινο κόσµο. Είχα την εικόνα µιας γυναίκας στην ώριµη νεότητά 
της. Καθόταν σε µια καρέκλα µόνη, δίπλα σε ένα παράθυρο µε το σεληνόφως να πέφτει πάνω στο 
θλιµµένο πρόσωπό της, καθώς µόλις την είχε εγκαταλείψει ο άντρας που επρόκειτο να παντρευτεί.   
Νοµίζω πως πρέπει να σκεφτόµουν την αδελφή µου που ήταν τρελά ερωτευµένη µε ένα αγόρι από 
τη ∆ιεθνή Εταιρεία Παπουτσιών το οποίο τη φλέρταρε. Ήταν εξαιρετικά γοητευτικός άντρας και 
εκείνη βαθιά ερωτευµένη µαζί του. Κάθε φορά που χτυπούσε το τηλέφωνο σχεδόν λιποθυµούσε! 
Είχε στο µυαλό της ότι θα ήταν εκείνος και θα της ζητούσε να βγουν ραντεβού. Βλέπονταν µέρα 
παρά µέρα και κάποια στιγµή ξαφνικά εκείνος δεν ξανατηλεφώνησε. Ήταν τότε που ξεκίνησε η 
πνευµατική κατάρρευση της Ρόουζ. Από αυτήν την εικόνα αναδύθηκε το Λεωφορείο. Στην αρχή, 
του είχα δώσει τον τίτλο Blanche’s Chair in the Moon (Η καρέκλα της Μπλανς στο φεγγάρι), που 
ήταν πραγµατικά πολύ κακός τίτλος... 

Απόσπασµα από συνέντευξη του Τ. Ουίλιαµς στο Conversations with Tennessee Williams, ed. by Albert 
Devlin, University Press of Mississippi, 3η έκδοση, 1997, σελ. 331-332. Μετάφραση: Σοφία Ευτυχιάδου.



Νοµίζω ότι ο άνθρωπος πάντα βρίσκει την καλοσύνη. Ακόµη και σε άσυλα µπορεί κανείς να βρει 
καλοσύνη, αν κάποιος είναι πρόθυµος να δώσει…∆εν έχω ιδέα τί συµβαίνει στην Μπλανς µετά 
το τέλος του έργου. Αναµφισβήτητα είναι καταρρακωµένη. Και το νόηµα του έργου είναι ότι αυτή 
η γυναίκα που θα µπορούσε να είναι ένας ανώτερος άνθρωπος «σπάει» από την κοινωνία, την 
υποκρισία και την ψευτιά της.  

ό.π., σελ. 80.

∆ούλευα το Λεωφορείο ο πόθος περισσότερα από τρία χρόνια. […] Ήταν η Μπλανς, αυτή η ηδυπαθής 
και δαιµονική γυναίκα που είχε κατακυριεύσει το µυαλό µου. Ο βιασµός της δεν έχει σαδιστική 
διάσταση, αλλά αποτελεί φυσική εκδίκηση ενός αρσενικού. Ο Στάνλεϊ λέει στη Μπλανς: «Αυτή τη 
στιγµή τη χρωστάµε ο ένας στον άλλον από την αρχή» και το εννοεί. Πρέπει να επιβεβαιώσει την 
κυριαρχία του απέναντι σε αυτήν τη γυναίκα µε τον µοναδικό τρόπο που ξέρει. 

ό.π., σελ. 244.

Φοβάµαι ότι δεν µπορώ να ταυτιστώ πολύ εύκολα µε τύπους σαν τον Στάνλεϊ Κοβάλσκι. Ίσως θα 
έπρεπε. Αποτελούν πραγµατικά ένα µυστήριο για µένα.

ό.π., σελ. 117.

Πάντα µε ενδιέφερε ιδιαίτερα να δηµιουργώ χαρακτήρες που έχουν ένα είδος αναπηρίας. Πιστεύω 
ότι όλοι µας έχουµε κάποιο κουσούρι, έτσι κι αλλιώς, και υποθέτω ότι µου είναι πιο εύκολο να 
ταυτιστώ µε ήρωες που κλίνουν προς την υστερία, που φοβούνται τη ζωή, που είναι απελπισµένοι για 
ανθρώπινη επαφή. Ωστόσο, αυτοί οι φαινοµενικά εύθραυστοι άνθρωποι είναι στην πραγµατικότητα 
πολύ δυνατοί. Η Μπλανς είναι πολύ πιο δυνατή από τον Κοβάλσκι. Όταν εκείνος προσπαθεί να της 
επιτεθεί την αποκαλεί «τίγρη». Η Μπλανς είναι τίγρης, έχει µεγαλύτερη δύναµη από τον Στάνλεϊ και 
του παραδίδεται από πόθο. Αυτοί οι εύθραυστοι άνθρωποι είναι πάντα πνευµατικά και ορισµένες 
φορές και σωµατικά πιο δυνατοί. Επιβιώνουν, παρότι τους κοστίζει αφάνταστα.

ό.π., σελ. 110-111.







Στη Νέα Ορλεάνη ένιωθα ελεύθερος. […] Ζούσα σε ένα µεγάλο δωµάτιο ενός 
παλιού σπιτιού· δούλευα κάτω από έναν φεγγίτη σε ένα µεγάλο τραπέζι φαγητού, 
όπου έγραψα το Λεωφορείο ο Πόθος. Εκείνη την περίοδο είχα την εσφαλµένη 
εντύπωση ότι πέθαινα. […] Χωρίς αυτήν την αίσθηση της κούρασης και της ιδέας 
ενός επικείµενου θανάτου, αµφιβάλλω αν θα µπορούσα να δηµιουργήσω την 
Μπλανς Ντιµπουά.  

ό.π., σελ. 197.



Λεωφορείο ο Πόθος ή η ηγεµονία των πιθήκων

Όταν το Λεωφορείο ο Πόθος είδε για πρώτη φορά το φως της σκηνής στο Έθελ Μπάριµορ 
Θήατερ της Νέας Υόρκης στις 3 ∆εκεµβρίου του 1947, ο Τενεσί Ουίλιαµς ήταν ήδη 
γνωστός στο ευρύ κοινό µε το έργο του Γυάλινος κόσµος, που είχε µόλις συµπληρώσει 561 
παραστάσεις στο Πλέιχαουζ Θήατερ της Νέας Υόρκης, ακριβώς 16 µήνες νωρίτερα. […] Το 
Λεωφορείο ο Πόθος, όχι µόνο εκπλήρωσε τις προσδοκίες που είχε δηµιουργήσει ο Γυάλινος 
κόσµος, αλλά έστειλε τον συγγραφέα του στην κορυφή της αµερικανικής δραµατουργίας. Το 
Λεωφορείο έκανε 855 παραστάσεις και έγινε το πρώτο έργο που κέρδισε και τα τρία κορυφαία 
βραβεία, το Πούλιτζερ, το Βραβείο Κριτικών της Νέας Υόρκης και το Ντόναλντσον. […]

Το Λεωφορείο ο Πόθος θεωρείται ότι συµπυκνώνει τα βασικά χαρακτηριστικά της 
δραµατουργίας του Ουίλιαµς, της λεκτικής και οπτικής του γλώσσας και των θεµατικών 
του µοτίβων. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνονται η δοµή και εξέλιξη της πλοκής, 
ο λυρισµός των διαλόγων και η ατµόσφαιρα που διανθίζεται από το κωµικό στοιχείο, ο 
ψυχολογικός ρεαλισµός στην απεικόνιση των ηρώων που έρχεται σε αντίθεση µε τον 
ρεαλισµό του σκηνικού χώρου, η φορτισµένη µε µνήµες χρήση αντικειµένων, ήχων, 
χειρονοµιών και λεκτικών µοτίβων και η εστίαση σε χαρακτήρες που είναι ψυχολογικά 
τραυµατισµένοι ή µε κάποιο τρόπο περιθωριοποιηµένοι από τη σύγχρονη κοινωνία: ήρωες 
που ψάχνουν τη χαµένη αγνότητα, που αναζητούν τη φυγή από το πέρασµα του χρόνου 
ή ένα καταφύγιο, εκδιωγµένοι καθώς είναι από µια κοινωνία που δεν τους καταλαβαίνει. 
Ήρωες που ψάχνουν την απλή ανθρώπινη επαφή. […]

Tο Λεωφορείο ο Πόθος σόκαρε το κοινό της εποχής του, καθώς, όπως σηµειώνει ο 
C.W.E. Bigsby «µετά τα έργα του Ο’ Νηλ, είναι το πρώτο αµερικάνικο έργο που θέτει 
τη σεξουαλικότητα στο κέντρο όλων των χαρακτήρων, µια σεξουαλικότητα που µπορεί 
να είναι λυτρωτική ή καταστροφική». Μπορεί επίσης να «χρεώσει» κανείς στο έργο µια 
ανανέωση στους κανόνες της θεατρικής σύµβασης µε τη συµβολική χρήση του χώρου, 
καθώς το εσωτερικό του σπιτιού συνυπάρχει στον σκηνικό χώρο µε την αρένα του 
δρόµου. […] Η ταυτόχρονη παράθεση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στο σκηνικό 
υπογραµµίζει τη ρευστότητα των ορίων ανάµεσα στην αντικειµενική και την υποκειµενική 
πραγµατικότητα· µια ρευστότητα που αντανακλάται στη µατιά της Μπλανς. Ένα επιπλέον 
µεγάλο επίτευγµα του συγγραφέα στο Λεωφορείο ο Πόθος είναι η εύστοχη ενσωµάτωση 
πολλών επιπέδων πραγµατικότητας σε ένα κατά βάση ρεαλιστικό έργο. […] Η πρώτη 
ένδειξη για την αριστοτεχνική γραφή του έργου φαίνεται στον τίτλο του: Λεωφορείο ο 
Πόθος. Ο ίδιος ο τίτλος καταδεικνύει τη σηµασία της θεατρικής µεταφοράς. H χρήση των 
λέξεων «Λεωφορείο», που χαρακτηρίζεται από µια πεζότητα και «Πόθος» που φέρει την 
αφηρηµένη έννοια της προσδοκίας µας προϊδεάζει για τις θεµατικές, συµβολικές και οπτικές 
αντιθέσεις του έργου. Επιπλέον, ο τίτλος τοποθετεί τη δράση σε ένα συγκεκριµένο µέρος, τη 
Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλεάνης, όπου υπήρχαν στην πραγµατικότητα λεωφορεία µε 
ονόµατα όπως «Πόθος» και «Νεκροταφεία» και υποδηλώνει τη µετακίνηση από ένα µέρος 
σε ένα άλλο (άλλωστε η δράση του έργου θα µπορούσε να συνοψιστεί ως η συναισθηµατική 
διαδροµή της Μπλανς από τον πόθο στην τρέλα). […]





Ο Ουίλιαµς στοχεύει σε µια ισορροπία ανάµεσα στους δύο κεντρικούς 
ήρωες, τη Μπλανς και τον Στάνλεϊ, καθώς και οι δύο είναι σύνθετοι 

χαρακτήρες, των οποίων τα θέλω και οι συµπεριφορές πρέπει να ερµηνευθούν 
µε βάση αυτό που διακυβεύεται γι’ αυτούς κάθε φορά. Η δράση εξελίσσεται 

µέσα από τις συγκρούσεις των δύο αυτών ηρώων µέχρι την τελική αναµέτρηση, 
στην οποία ένας κερδίζει και ένας χάνει. Ωστόσο, η τελευταία σκηνή υποδηλώνει ότι ο 

φαινοµενικός νικητής, ο Στάνλεϊ, είναι στην ουσία κι αυτός χαµένος: οι δύο πιο σηµαντικές 
σχέσεις της ζωής του, η σχέση του µε τη γυναίκα του Στέλλα και τον καλύτερό του φίλο Μιτς, 

δεν θα είναι ποτέ πια ίδιες. Οι χαρακτήρες του Ουίλιαµς, αν και συχνά στενόµυαλοι, δεν ενεργούν µε βάση την κακία· 
αντίθετα, είναι θύµατα της περιορισµένης τους αντίληψης για τη ζωή. […]

Η επιρροή του Άντον Τσέχoφ, του αγαπηµένου συγγραφέα του Ουίλιαµς είναι εµφανής στην απεικόνιση των χαρακτήρων 
στα έργα του τελευταίου: πίσω από τις επιφανειακές παρανοήσεις των ηρώων κρύβεται ο εσωτερικός αναβρασµός 
της ψυχής τους, που θέτει τελικά τη ζωή τους εκτός ελέγχου. Πολλοί µελετητές έχουν υποδείξει οµοιότητες ανάµεσα 
στο Λεωφορείο ο Πόθος και τον Βυσσινόκηπο (1903), καθώς και στα δύο έργα η παλιά παρηκµασµένη αριστοκρατία 
«ποδοπατείται» από την ενέργεια και τη δύναµη µιας κατώτερης ανερχόµενης τάξης. Και τα δύο έργα ξεκινούν µε µία 
άφιξη και κλείνουν µε µία αναχώρηση. Η πτώση της Μπλανς, που επιταχύνεται εν µέρει από την απελπισµένη της φυγή 
από έναν πραγµατικό κόσµο σε έναν φανταστικό κόσµο-καταφύγιο έχει πολλές οµοιότητες µε εκείνη της Νίνας στον 
Γλάρο (1896) του Τσέχοφ. Η ατάκα της Γιούνις στην τελευταία σκηνή του Λεωφορείου «Η ζωή συνεχίζεται. Ό,τι κι αν µας 
συµβαίνει, πρέπει να προχωράµε µπροστά.» θυµίζει το φινάλε του Θείου Βάνια (1899) και των Τριών αδελφών (1901). Ένα 
ακόµη σηµαντικό «τσεχοφικό» χαρακτηριστικό στη δραµατουργία του Ουίλιαµς, κυρίαρχο και στο Λεωφορείο ο Πόθος, 
είναι η χρήση της µουσικής (η πηγή της οποίας συχνά βρίσκεται εκτός σκηνής) και των ήχων, µε στόχο την κορύφωση της 
δραµατικής έντασης ή το σχολιασµό της δράσης. […]

Η επιθυµία της Μπλανς για µαγεία, η οποία βρίσκεται διαρκώς σε αντίθεση µε το σκληρό ρεαλισµό της πραγµατικότητας 
αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό θεµατικό µοτίβο του Λεωφορείου ο Πόθος. Είναι σηµαντικό ότι ο Μιτς βάζει το αµπαζούρ 
και ο Μιτς το ξαναβγάζει, οριοθετώντας έτσι χρονικά το διάστηµα κατά το οποίο έβλεπε τη Μπλανς όπως εκείνη ήθελε να 
τη βλέπει, µέσα από ένα πρίσµα µαγείας που εκείνη είχε δηµιουργήσει. […]

Αν και η Μπλανς θεωρεί τον σύζυγο της Στέλλας ένα κτηνώδες πλάσµα µε ζωώδη ένστικτα, την ίδια στιγµή ενστικτωδώς 
αναζητά έναν άντρα για να ακουµπήσει πάνω του. Υπάρχει µια λεπτή ειρωνεία για την υιοθέτηση από την πλευρά της 
Μπλανς, του τρόπου σκέψης των γυναικών του Νότου, που χαρακτηρίζεται από µια συναισθηµατική εξάρτηση από ένα 
πατριαρχικό µοντέλο ανδρικής προστασίας σε µια απροστάτευτη γυναίκα. […] Η Στέλλα, από την άλλη πλευρά, µπορεί 
να είναι παγιδευµένη σε έναν γάµο που την υποχρεώνει να καθαρίζει τα αποφάγια του συζύγου της, ωστόσο ήταν επιλογή 
της και είναι επιλογή της να παραµένει σε αυτόν. […]

Όσον αφορά την έλξη που ασκούν στην Μπλανς τα νεαρά αγόρια, η Roxana Stuart [ηθοποιός που έπαιξε το ρόλο της 
Μπλανς δύο φορές] σηµειώνει: «Μου φαινόταν προφανές ότι η Μπλανς έλκεται από τα νεαρά αγόρια, ακριβώς 
επειδή η αθωότητα και η αγνότητά τους λειτουργούν εξαγνιστικά και για εκείνη. Επιπλέον, πίστευα ότι έτσι η 

Μπλανς διατηρούσε ζωντανό στη µνήµη της τον Άλαν, τον νεαρό σύζυγό της που αυτοκτόνησε. Όταν το ανέφερα 
αυτό στον κύριο Ουίλιαµς, µου είπε: «Όχι. Μέσα στο µυαλό της, η ίδια έχει γίνει ο Άλαν. Και κάνει πράξη 



τον τρόπο που φαντάζεται ότι ο Άλαν θα προσέγγιζε ένα νεαρό αγόρι.» […]

Στη 10η σκηνή [σκηνή του βιασµού], η πραγµατικότητα παραµορφώνεται µέσα από την υποκειµενική µατιά της 
Μπλανς. Απειλητικές αντανακλάσεις και αλλόκοτες σκιές εµφανίζονται στους τοίχους, ενώ «η νύχτα γεµίζει 
απάνθρωπες φωνές, σαν κραυγές µέσα στη ζούγκλα». […] Για την Mary A. Corrigan, η σκηνή του βιασµού απεικονίζει 
την απόλυτη ήττα µιας γυναίκας, που η ύπαρξή της εξαρτάται από τις διαρκείς αυταπάτες της για την ίδια και για 
τον κόσµο. Ενώ για τους περισσότερους κριτικούς, η Μπλανς και ο Στάνλεϊ συµβολίζουν την αντίθεση ανάµεσα 
στο πνεύµα και τη σάρκα, η Corrigan επιπλέον βλέπει τη σύγκρουση των δύο ως εξωτερίκευση της εσωτερικής 
σύγκρουσης της Μπλανς ανάµεσα στην πραγµατικότητα και την ψευδαίσθηση. […]

Ο Στάνλεϊ σκίζει το χάρτινο αµπαζούρ και απογυµνώνει τη λάµπα· η Μπλανς «βγάζει µια κραυγή πόνου, σαν να ήταν 
η ίδια που δέχτηκε το χτύπηµα». Σε επίπεδο συµβολισµού, η κραυγή αυτή σηµατοδοτεί ενδεχοµένως την οριστική 
φυγή της από την πραγµατικότητα και την προσχώρησή της στον κόσµο της ψευδαίσθησης. […] Από το σκίσιµο του 
χάρτινου αµπαζούρ και µετά, παύει οριστικά να µιλά, µέχρι τη στιγµή που αποφασίζει να αποδεχτεί τον γιατρό ως 
σωτήρα της. […]

Αν και οι περισσότεροι θεωρητικοί δέχονται ότι στο τέλος η Μπλανς τρελαίνεται, µπορεί κανείς να «διαβάσει» τη 
δράση και διαφορετικά. Όπως τα όρια ανάµεσα στην ψευδαίσθηση και την πραγµατικότητα διαφοροποιούνται 
συνέχεια για την Μπλανς, έτσι και η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στην πνευµατική υγεία και την τρέλα είναι 
πολύ λεπτή. Με το δεδοµένο ότι η Μπλανς είναι πρωταγωνίστρια στο έργο, δραµατολογικά η κρίση της δεν µπορεί 
να τοποθετηθεί στη σκηνή της οριστικής ρήξης µε τον Μιτς, (γιατί έτσι παρουσιάζεται στις επόµενες δύο ως το 
άβουλο πλάσµα που άγεται και φέρεται από τους υπολοίπους), αλλά στην τελευταία σκηνή, όπου σαν ενεργητικός 
διαχειριστής της µοίρας της βρίσκει τρόπο να σώσει την αξιοπρέπειά της και παρ’ όλα όσα συνέβησαν να αποχωρήσει 
ως η κυρία που πάντα ήθελε να είναι. Αντιλαµβάνεται εξαρχής ότι ο γιατρός είναι ένας κύριος που µπορεί να φερθεί 
σωστά σε µια κυρία. Έτσι, τον βλέπει ως προστάτη, πάνω στον οποίο αναγκάζεται λόγω των περιστάσεων να 
ακουµπήσει. Σε όλη τη διάρκεια του έργου, οι άλλοι ακουµπούσαν τα χέρια τους πάνω της και πάνω στα πράγµατά 
της. […] Όταν όµως ο γιατρός της χαµογελά και την αντιµετωπίζει σαν άνθρωπο µε προσωπικότητα, τότε εκείνη 
του προτάσσει τα χέρια της. Τον πιάνει από το µπράτσο και αποχωρεί λέγοντας «Όποιος κι αν είστε… Εγώ πάντοτε 
στηρίχτηκα στην καλοσύνη των ξένων!». […]

Η τελευταία ατάκα του έργου «Τελευταία παρτίδα», σε συνδυασµό µε τη µουσική και την οικογενειακή εικόνα των 
Κοβάλσκι µοιάζει να σηµατοδοτεί τη συνέχεια της ζωής, όπως θα την επέλεγε ο Στάνλεϊ. Ωστόσο, τώρα πια η Στέλλα 
θα αναγκαστεί να ζει µε αυταπάτες, όπως έκανε η Μπλανς. Ξέρουµε πια ότι τόσο η Στέλλα όσο και ο Μιτς έχουν 
αλλάξει καθοριστικά µετά την επίσκεψη της Μπλανς. Και ίσως βαθιά µέσα τους να βρούνε τη δύναµη να αντισταθούν 
στην ηγεµονία των πιθήκων. 

Felicia Hardison Londré, “A streetcar running fifty years”, 
στο Τhe Cambridge Companion to Tennessee Williams, ed. by M.C. Roudane, Cambridge University Press, 1997, σελ. 45-63. 

Mετάφραση: Σοφία Ευτυχιάδου.









Η ήττα της τίγρης 

Ο Ουίλιαµς δηµιουργεί  εξεζητηµένους χαρακτήρες που πιθανώς κανένας 
από εµάς δεν θα τους συναντούσε ποτέ στη ζωή του, οι οποίοι όµως είναι 
ταυτόχρονα πολύ πειστικοί και αναγνωρίσιµοι. Το χάρισµα του Ουίλιαµς 
έγκειται στο ότι µπορεί να δίνει οικουµενική διάσταση στις προσωπικές του 
φαντασιώσεις. […]

Ένας πατέρας που εµπνέει τον τρόµο στην ψυχή του γιου του, µια µητέρα που 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της ευγένειας του Νότου – εδώ, µέσα στη 
δυστυχισµένη οικογενειακή ιστορία του συγγραφέα αναπτύχθηκε η σύγκρουση 
που κυριαρχεί στα πιο βασικά έργα του. Τα πραγµατικά µοντέλα έµπνευσης 
για τον ογκώδη και απειλητικό Στάνλεϊ και την λεπτεπίλεπτη και τρεµάµενη 
Μπλανς δεν είναι άλλα από τον κύριο και την κυρία Ουίλιαµς. […]

Η Μπλανς Ντιµπουά, η ηρωίδα µε τα περισσότερα ενοχικά σύνδροµα από 
όλες τις νευρωτικές ηρωίδες των πρώτων έργων του και µε τη µεγαλύτερη 
ανάγκη να σωθεί, έχει τους τρόπους µιας εκλεπτυσµένης αριστοκράτισσας και 
τις συνήθειες µιας πόρνης. […] Ο Στάνλεϊ Κοβάλσκι προκαλεί τη συντριβή 
της και η συντριβή της αυτή την απαλλάσσει από το φορτίο του να ζει µια 
διπλή ζωή. […] Η Μπλανς Ντιµπουά και ο Στάνλεϊ Κοβάλσκι είναι οι δύο 
πιο κραυγαλέοι ήρωες του Ουίλιαµς και αποτελούν συνώνυµα δύο ειδών 
σεξουαλικότητας. Η λεπτεπίλεπτη Μπλανς και ο αρρενωπός Στάνλεϊ. Το 
θηλυκό πνεύµα επιτηδευµένα ντελικάτο και οδυνηρά ευάλωτο. Το αρσενικό 
πνεύµα ανερχόµενο και ορµητικό. […] Στην περίπτωση του Λεωφορείου ο 
Πόθος, οι δύο µονοµάχοι αποτελούν το ταίρι του ενός για τον άλλο περισσότερο 
από κάθε άλλο ζευγάρι ανταγωνιστών στα έργα του Ουίλιαµς. Παρά το 
νταηλίκι του, το κόρδωµα και την κυριαρχία στο σπίτι του, ο Στάνλεϊ νιώθει 
να απειλείται από τον αέρα και τους επιτηδευµένους τρόπους της Μπλανς και 
ταυτόχρονα ερεθίζεται από την αποστροφή της για το χυδαίο πνεύµα του. Την 
ίδια στιγµή, πέρα από την ανώτερη εξωτερική φινέτσα της, η Μπλανς έλκεται 
από τον προφανή ανδρισµό του και παράλληλα παραλύει από την απροκάλυπτη 
επιθετικότητά του. […]

Σε αυτό τον θανάσιµο πόλεµο πόθου µεταξύ τους, ο Στάνλεϊ έχει το 
πλεονέκτηµα, αφενός επειδή παίζει στο γήπεδό του, αφετέρου επειδή είναι 
σίγουρος για τα ελκυστικά γυµνασµένα µπράτσα του. Αλλά η Μπλανς είναι 
κρυφός και ύπουλος µαχητής, καθώς είναι οπλισµένη µε τη γυναικεία γοητεία 
και την αριστοκρατική αύρα και ευγένεια. […] Είναι ένας σκληρός αντίπαλος, 
ένας εισβολέας που απειλεί την κυριαρχία του Στάνλεϊ πάνω στη Στέλλα και γι’ 
αυτό πρέπει να διωχθεί. […] Ωστόσο, το έργο δεν είναι απλώς ένα µανιφέστο 
υπέρ της καλλιέργειας της Μπλανς και κατά του πρωτογονισµού του Στάνλεϊ. 
Εκείνο που του δίνει τεράστια ενέργεια είναι ο σύνθετος τρόπος που ο Ουίλιαµς 



αντιµετωπίζει αυτούς τους δύο αντιπροσώπους της τέχνης και της φύσης. […] Ο Ουίλιαµς δίνει πόντους στον Στάνλεϊ 
για την άµεση, απλή και υγιή απόλαυση της ζωής και αφαιρεί πόντους από την Μπλανς για τη διπλή ζωή της, για την 
τίγρη που ένοχα κρύβεται πίσω από τη ντελικάτη και σεµνότυφη µάσκα της. Η Μπλανς ηττάται και η ήττα της έχει 
διπλή σηµασία: αφενός, όπως έγραψε ο Ίρβιν Σόου, ο Ουίλιαµς θέλει να καταδείξει ότι «η οµορφιά τσακίζεται στα 
βράχια της σκληρότητας του κόσµου», αφετέρου θέλει να τιµωρήσει την Μπλανς για τον επονείδιστο και έκλυτο 
βίο της. Η Μπλανς κουβαλάει ταυτόχρονα δύο στοιχεία: αποτελεί εκφραστή της άποψης του Ουίλιαµς για την 
οµορφιά και την ίδια στιγµή είναι η παραστρατηµένη ύπαρξη που τιµωρείται για τις σεξουαλικές υπερβολές και την 
απροσάρµοστη συµπεριφορά της. Αιτία της καταστροφής της είναι η ανικανότητά της να εναρµονίσει µεταξύ τους τα 
δύο στοιχεία της φύσης της, να εναρµονίσει το ευγενές στοιχείο µε το µποέµ. […] Για την Μπλανς που φοβάται τη ζωή 
όπως είναι, το σεξ είναι καρκινογόνο και, σε συνδυασµό µε το αλκοόλ, αποτελεί έναν φτηνό τρόπο αυτοκαταστροφής. 
Το σεξ είναι για την Μπλανς ένας τρόπος να αυτοτιµωρείται για την προδοσία της προς τον οµοφυλόφιλο σύζυγό της. 
[…] 

Όπως και για πολλούς από τους ήρωες του Ουίλιαµς, έτσι και για την Μπλανς, ο πόθος και ο θάνατος αναµιγνύονται 
µέσα της σε µια ένοχη ένωση. «Μου είπαν να πάρω κάποιο… κάποιο Λεωφορείο ο Πόθος, µετά ένα άλλο που γράφει 
Νεκροταφεία», λέει η ίδια προφητικά στην αρχή του έργου «και να κατέβω έξι τετράγωνα πιο κάτω, στα Ηλύσια 
Πεδία». Αλλά τα παγανιστικά Ηλύσια Πεδία,  στα οποία η ζωή και ο πόθος βρίσκονται πάνω και πριν από το καλό και 
το κακό, θα της διαφεύγουν διαρκώς, καθώς είναι απασχοληµένη αποκλειστικά µε τις δικές της ενοχές. Τα συνεχή 
µπάνια είναι η σπαρακτική της προσπάθεια να αναγεννηθεί, αλλά, όπως λέει και ο Ουίλιαµς, «είναι µια υστερική που 
τελεί σε καθεστώς σύγκρουσης µε κάτι µέσα της, µια σύγκρουση που ο Στάνλεϊ θα την οδηγήσει στο αποκορύφωµά 
της». Η Μπλανς βρίσκεται αβοήθητη µακριά από εκεί που η ζωή και ο πόθος είναι ένα πράγµα και καλό. […]

Όλοι οι ήρωες σοκάρονται και νιώθουν προσβεβληµένοι από την αποκάλυψη του σεξουαλικού παρελθόντος της 
Μπλανς. ∆εν τη συγχωρούν, τη θεωρούν ανήθικη κι όχι άρρωστη. Πρέπει να εκδιωχθεί, ώστε η ηθική τάξη να 
παραµείνει ακλόνητη, όπως ήταν. […] Παρ’ όλα αυτά, η τελική έκβαση του έργου παρουσιάζεται σαν µια µακάβρια 
αναγκαιότητα κι όχι σαν γιορτινή νίκη. Ο Ουίλιαµς καθιστά σαφές ότι αντιµετωπίζει τον ρεαλισµό σαν ελλιπή 
θεώρηση της ζωής, αλλά δέχεται ότι, είτε µας αρέσει είτε όχι, πρέπει να τον ακολουθούµε. Ο κόσµος µένει στους 
Κοβάλσκι κι αυτό είναι µια εφιαλτική προοπτική. Ο Στάνλεϊ είναι καλύτερος επιστάτης του κόσµου από την Μπλανς, 
αλλά σίγουρα δεν είναι ήρωας. Μπορεί στα µάτια της Στέλλας (και του Ουίλιαµς) να έχει το ελαφρυντικό ότι είναι 
δεινός εραστής στο κρεβάτι, αυτό δεν δικαιολογεί, όµως, τα πάντα. Η Στέλλα ζει για τα πολύχρωµα αναµµένα 
φωτάκια της νύχτας και η χαρά των βογκητών της αρκεί για να παραµένει παντρεµένη µε τον Στάνλεϊ. Υποθέτοντας 
ότι το φυσικό εξοµοιώνεται µε το καλό, ίσως σε πρώτο επίπεδο να συµπαθούµε τον Στάνλεϊ. Το καυστικό του χιούµορ 
αποτελεί αντίβαρο για τις επιτηδευµένες πόζες που υιοθετεί η Μπλανς. Ωστόσο, ο Στάνλεϊ είναι περισσότερο ο 
ανελέητος νικητής παρά ο ευγενής πρωτόγονος και η πολύ πρόθυµη από πλευράς του καταστροφή µιας αβοήθητης 
γυναίκας τον κατατάσσει στους παλιανθρώπους-ήρωες του Ουίλιαµς. 

Foster Hirsch, Α portrait of the artist, The plays of Tennessee Williams, 
National University Publications, Kennikat Press, 1979, σελ. 3-34 (αποσπάσµατα). 

Μετάφραση: Χρήστος Νικολόπουλος.





Σεξ και θάνατος

Αν και δεν είναι άµεσα εµφανές, είναι γεγονός ότι οι προσωπικές 
αυτοβιογραφικές αναφορές που υπάρχουν µέσα στο Λεωφορείο ο Πόθος δεν 

είναι λιγότερες από ό,τι στον Γυάλινο κόσµο. Η κεντρική δραµατική σύγκρουση 
ανάµεσα στην Μπλανς και τον Στάνλεϊ, στην ξεπεσµένη αριστοκράτισσα του Νότου 

και τον σκληρό χαρτοπαίχτη και πρώην αξιωµατικό του στρατού, που η δουλειά του 
τον αναγκάζει να βρίσκεται διαρκώς στον δρόµο, είναι µια απεικόνιση της σύγκρουσης των 

γονιών του, της οποίας ο Ουίλιαµς γινόταν µάρτυρας από την παιδική του ηλικία (οι γονείς του τελικά χώρισαν τη χρονιά 
που το Λεωφορείο ο Πόθος ανέβηκε στο Μπρόντγουαιη). Την ίδια στιγµή, η Μπλανς αποτελεί µάσκα για τον ίδιο τον 
συγγραφέα. […] Η διάσηµη ατάκα της την ώρα της τελικής της εξόδου «Όποιος κι αν είστε… Εγώ πάντοτε στηρίχτηκα 
στην καλοσύνη των ξένων!» αντηχεί σαν µια οµολογία του συγγραφέα για την αδυναµία του, εξαιτίας του φόβου της 
απώλειας, να κάνει ουσιαστικές σχέσεις, αλλά και για τη συνακόλουθη προτίµησή του να κυκλοφορεί ελεύθερος στον 
κόσµο των οµοφυλόφιλων. […]

Στο έργο του Ουίλιαµς, ο χρόνος είναι πάντα εξολοθρευτής και ποτέ θεραπευτής. Κατ’ επέκταση, το ελεγειακό ύφος 
διαπερνά το έργο του µέσα από τη διαρκή αναπαράσταση της απώλειας. Η ζωή παραδίδεται στον θάνατο, η νιότη στο 
γήρας, το σπινθηροβόλο και γεµάτο λαχτάρα πνεύµα στην ωχρή σάρκα, η ευγένεια στη σκληρότητα, η ανθρωπιά στον 
καταναλωτισµό, η καλοσύνη στη διαφθορά και τέλος ακόµα και η δύναµη της τέχνης στα κατώτερα πάθη του κόσµου. 
[…] Η ελεγειακή χροιά της γλώσσας του Ουίλιαµς πολλαπλασιάζεται σε πολλούς χαρακτήρες του µέσα από τη σύλληψή 
του να τους παρουσιάζει σαν θύµατα του χρόνου. Κι επειδή αντιµετωπίζει τη ζωή σαν σύντοµη άνθιση και µακρόχρονη 
παρακµή, επιλέγει να ασχοληθεί µε άνδρες και γυναίκες κατά τη µετάβασή τους από τις προσδοκίες που γεννά η νιότη 
στην απογοήτευση που προκαλεί το γήρας. Ο θάνατος, η αποτυχία και η µοναξιά, συνοδευόµενα πολλές φορές από 
σεξουαλικές ενοχές, αποτελούν συστατικά στοιχεία της οπτικής του συγγραφέα για τον άνθρωπο. […]

Όταν η Μπλανς λέει πως ανακαλύπτει τον Θεό µέσα στην αγκαλιά του Μιτς, η στιγµή είναι διπλά ειρωνική. Κι αυτό γιατί 
ενδεχοµένως δεν θα είναι για πολύ καιρό ευτυχισµένη µε τον Μιτς. Ταυτόχρονα ξέρει πως ο Στάνλεϊ θα αντιταχθεί σε 
αυτή την προοπτική και θα προειδοποιήσει τον φίλο του να µείνει µακριά της. Και η έκβαση, µοιραία, θα είναι να χάσει 
από τον Στάνλεϊ τη µάχη της διεκδίκησης του Μιτς, όπως έχασε και την αντίστοιχη µάχη αναφορικά µε τη Στέλλα. Η 
δεύτερη πράξη τελειώνει απλώς µε µια φαινοµενική ανάκαµψη της τύχης της Μπλανς, ενώ στην τρίτη πράξη η πτώση της 
επιταχύνεται. […]

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, τα κωµικά στοιχεία πετυχαίνουν το στόχο τους: να υποβαθµίσουν το πνεύµα σε ύλη 
και τη βία σε ασηµαντότητα. Το στιγµιότυπο του καυγά των Χάµπελ µε τα χτυπήµατα, το κυνηγητό και τη γρήγορη 
αποκατάσταση, δεν είναι τίποτα άλλο από την κωµική εκδοχή του καυγά των Κοβάλσκι που οδηγεί στη σωµατική 

κακοποίηση της εγκύου Στέλλας τη βραδιά του πόκερ. Ο κάθιδρος Μιτς µε τις συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα 
και την παιδική περηφάνια για το ύψος και τα κιλά του αποτελεί κωµικό αντίθετο του ευγενούς κυρίου του Νότου. Η 
ίδια η Μπλανς γελάει και κοροϊδεύει το νοµικό ύφος που παίρνει ο Στάνλεϊ και το ίδιο κάνει και µε το αστείο για το 

ζώδιό του. Αλλά στην κωµική µάχη µεταξύ πνεύµατος και σώµατος, η κυριαρχία του κορδωµένου φορέα σπέρµατος 
έναντι της φαινοµενικά σοβαρής και καθωσπρέπει κυρίας είναι υποχρεωτική. […] 



Στην πρώτη τους συνάντηση, η Μπλανς κοιτάζει µε φόβο µαζί και θαυµασµό τον ηµίγυµνο Στάνλεϊ την ώρα που 
βγάζει την µπλούζα του. Και ακριβώς λόγω του διχασµού της ανάµεσα στην έλξη και την απώθηση νοµίζει ότι 
θα κάνει εµετό. Η µουσική, το σύµβολο της ενοχής της για την αυτοκτονία του συζύγου της, ντύνει τον διάλογό 
τους. Ο προάγγελος της τιµωρίας της και το τίµηµα της απόκλισής της από το αβρό παρελθόν της συνοψίζονται 
στη µορφή του κορδωµένου Κοβάλσκι. Το σεξ µε τον γαµπρό της θα είναι το αποκορύφωµα της µακράς περιόδου 
σεξουαλικής αναλγησίας, αυτοταπείνωσης και παρακµής. Η ζωώδης σωµατική τους επαφή αποτελεί το αντίθετο της 
τρυφερής ένωσης των ψυχών που ορίζει το γάµο της µε τον Άλαν. Ένας βασικός λόγος που η ανταρσία της φτάνει 
στα άκρα είναι ότι η σεξουαλική της απειρία και αθωότητα, που οφειλόταν στην παλιοµοδίτικη ανατροφή της, την 
κατέστησε ανίκανη να καταλάβει και να ανταποκριθεί στην απεγνωσµένη κραυγή του Άλαν. Γι’ αυτό και πρέπει 
να αυτοτιµωρηθεί για τον θάνατό του. Πρέπει να επαναστατήσει απέναντι στην καταπιεστική παράδοση που την 
οδήγησε σε αυτή τη συµπεριφορά, άρα και στην ενοχή. Και επειδή ακριβώς επιλέγει να ακολουθήσει τις ανάγκες της 
και να απελευθερώσει το σώµα της, πρέπει ταυτόχρονα να τιµωρήσει τον εαυτό της και για την προδοσία της ψυχής 
της. […] 

Η Στέλλα κινείται ανάµεσα στην Μπλανς και τον Στάνλεϊ και µε τη ναρκωµένη γαλήνη της, τις σοκολάτες, τα 
κόµικς και τα περιοδικά για το σινεµά παραπέµπει στην αδερφή του Ουίλιαµς, τη Ρόουζ, που βυθίστηκε σε µια ζωή 
ηµικωµατώδη, µετά τη λοβοτοµή που υπέστη. Επιπλέον, προφανέστατα ο συγγραφέας ντύνει µε δικά του στοιχεία 
και τον δύσµοιρο νεαρό ποιητή Άλαν, του οποίου η σεξουαλικότητα απορρίπτεται από την άπειρη σύζυγό του, 
Μπλανς. Η αποτυχία της κατά τα άλλα αφοσιωµένης νεαρής Μπλανς να του προσφέρει τη µητρική συγκατάθεση 
που ζητά, αφενός παραπέµπει στη στοργική αλλά αυστηρών αρχών µητέρα του συγγραφέα, αφετέρου την καθιστά 
αποδοκιµαστέα. Την ίδια στιγµή, η πιο διάσηµη ξεπεσµένη ευγενής κυρία του Ουίλιαµς, µε τη ντελικάτη οµορφιά και 
το εκλεπτυσµένο γούστο, είναι πρωταρχικά αντικατοπτρισµός του ίδιου του συγγραφέα, ενός πουριτανού αντάρτη 
που η παράτολµη ακολασία του, κυρίως µε νεαρούς άντρες, τον οδηγεί στον εξοστρακισµό και τον εξευτελισµό στα 
µέσα της ζωής του. […]

Υπάρχουν δύο βραδιές πόκερ στο έργο, µια στην αρχή και µια στο τέλος, που λειτουργούν αντιστικτικά. Στην πρώτη, 
η Μπλανς «κερδίζει» τον Μιτς, ο Στάνλεϊ χάνει στα χαρτιά, πίνει, γίνεται βίαιος, αποµονώνεται από την παρέα του 
και βρίσκεται στο έλεος της επιείκειας της γυναίκας του. Στη δεύτερη, ο Στάνλεϊ κερδίζει στα χαρτιά και η Μπλανς, 
έχοντας «χάσει» τη Στέλλα και τον Μιτς, τελεί υπό καθεστώς τρέλας, αποµονώνεται από το υπόλοιπο σύνολο και 
βρίσκεται στο έλεος «της καλοσύνης των ξένων». […] 

Στο Λεωφορείο ο Πόθος, η εκδίωξη και η αποτυχηµένη γιορτή-προοπτική, µεταφορές της ουσιαστικής ανθρώπινης 
µοναξιάς και της επώδυνης απογοήτευσης που τη συνοδεύει, αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο είναι 
φτιαγµένο το έργο. Όλη η ιστορία της κατάρρευσης της Μπλανς είναι µια σειρά διαδοχικών απωλειών και 
αποτυχηµένων προοπτικών. […] Το σεξ και ο θάνατος, τα δύο αντίθετα στην καρδιά του έργου, λειτουργούν 
συνδυαστικά. Στη σκηνή της οριστικής ρήξης µε τον Μιτς, η Μπλανς οµολογεί ότι ο θάνατος του συζύγου της την 



οδήγησε στο ακόλαστο σεξ. Στη σκηνή του βιασµού, µία µόνο σεξουαλική πράξη σηµατοδοτεί τον 
«θάνατο» της Μπλανς, ως ικανού ανθρώπου και αποτελεί την ικανοποίηση της προφανούς δυνατής 
έλξης που ένιωσε για τον Στάνλεϊ από την πρώτη στιγµή που τον συνάντησε. […] Ο βιασµός στο 
Λεωφορείο ο Πόθος αποτελεί προάγγελο της βιαιότητας των έργων Ο Ορφέας στον Άδη, Ξαφνικά 
πέρυσι το καλοκαίρι και Το γλυκό πουλί της νιότης, καθώς µέσω της πράξης αυτής, παρουσιάζεται η 
ικανοποίηση του πόθου και ταυτόχρονα η υποταγή στον θάνατο. Ο περιχαρής Στάνλεϊ Κοβάλσκι, 
έχοντας φορέσει τις µεταξωτές πιτζάµες του που φυλάει για ειδικές περιπτώσεις, επιβάλλει στην 
µισότρελη κουνιάδα του, Μπλανς, µια άλλη, ιδιότυπη γιορτή για την επικείµενη γέννηση του γιου 
του. Μια καινούργια γενέθλια µέρα πρόκειται να αντικαταστήσει τα γενέθλια της Μπλανς. Στην 
τελευταία σκηνή του έργου, ένας νέος Κοβάλσκι (ο γιος) κάνει την πρώτη του εµφάνιση και η 
Μπλανς Ντιµπουά την τελευταία της έξοδο. 

Roger Boxill, Tennessee Williams (Modern Dramatists), Μacmillan, Λονδίνο, 1987,
σελ. 1-38 και 76-93 (αποσπάσµατα). 

Μετάφραση: Χρήστος Νικολόπουλος.





Πραγµατικότητα και ψευδαίσθηση: 
ο ροµαντισµός του Τενεσί Ουίλιαµς

Στα έργα του Ουίλιαµς θα συναντήσει κανείς όλη την εικονογραφία των 
ροµαντικών: την οµορφιά που χάνεται, τον θάνατο της νιότης, τη σκοτεινή βία, 

την αγάπη που λυτρώνει. Όπως οι ροµαντικοί, έτσι κι αυτός είχε την τάση να µπλέκει 
τη ζωή µε την τέχνη του, θολώνοντας τα διαχωριστικά σηµεία. Θεωρούσε την έλξη 

του για το ποτό και τα ναρκωτικά ως εκδηλώσεις της διπλής ροµαντικής διάστασης, της οραµατικής και της 
αυτοκαταστροφικής, µόνο που στην περίπτωσή του αυτό είχε να κάνει περισσότερο µε τον τρόµο και την απελπισία. […]

Σχολιάζοντας την ενασχόλησή του µε το θέατρο ο Ουίλιαµς παρατηρούσε: «δηµιουργώ φανταστικούς κόσµους, όπου 
µπορώ να κρυφτώ από τον πραγµατικό, επειδή δεν µπόρεσα πότε να προσαρµοστώ σε αυτόν και µε κανένα τρόπο».  
Πρόκειται για ένα ειλικρινές σχόλιο που θα µπορούσε να εκφράζει, στον ίδιο βαθµό, και τους χαρακτήρες του. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, αυτή η αδυναµία προσαρµογής µπορεί να προκαλέσει νεύρωση και ψύχωση, σε άλλες τέχνη. 
Και παρά το γεγονός ότι οι ήρωές του κλίνουν, πράγµατι, προς µια πνευµατική αστάθεια, διαθέτουν, επίσης, και 
καλλιτεχνικές τάσεις, κυριολεκτικά και συµβολικά. […]

Από το έργο του Ουίλιαµς σπάνια απουσιάζουν ολοκληρωτικά το κοινωνικό και το πολιτικό στοιχείο. […] «∆εν είµαι 
ικανοποιηµένος µε την κατάσταση των πραγµάτων σε αυτή τη χώρα και φοβάµαι τον εφησυχασµό», σχολιάζει. Ακόµα, 
στην αρχή της καριέρας του επέµενε ότι «το ενδιαφέρον µου για τα κοινωνικά προβλήµατα είναι τόσο µεγάλο όσο το 
ενδιαφέρον µου για το θέατρο… Προσπαθώ να γράψω όλα µου τα έργα έτσι, ώστε να µεταφέρουν και κάποιο κοινωνικό 
µήνυµα µαζί µε την ιστορία». […]

Στα έργα του Ουίλιαµς αποτυπώνεται µία κοινωνία σε καµπή. ∆εν είναι ανεξήγητο ότι ο Τσέχοφ υπήρξε ο αγαπηµένος 
του συγγραφέας. Το σκηνικό του Νότου στα περισσότερα έργα του υποδηλώνει έναν πολιτισµό που δεν µπορεί να 
διασώσει το παρελθόν του παρά µόνο ως µύθο και του οποίου το µέλλον απειλείται µε αποσύνδεση. Η ειρωνική πορεία 
του χρόνου κατάφερε να απογυµνώσει τη γλώσσα από τα νοήµατά της και η ιστορία σάρωσε τα πάντα στο πέρασµά της. 
Οι ιδιωτικές ψευδαισθήσεις και οι δηµόσιες αξίες γκρεµίστηκαν µπροστά στην επιταχυνόµενη πορεία ενός µοντερνισµού 
που παραλλήλιζε τη διαφθορά µε την ευγένεια και την ηθική. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η τέχνη έχει από µόνη της τη δύναµη 
να αναχαιτίσει, στιγµιαία όµως, την ορµή που οδηγεί στον αφανισµό. Και για τον Ουίλιαµς το γράψιµο ήταν, πράγµατι, 
ένας τρόπος να σταµατάει τον χρόνο, να αποτραβιέται από την εξέλιξη. Ήταν µια άµυνα που την ανέπτυξαν εξίσου και οι 
ήρωές του, όλοι ασυγκράτητοι µυθοπλάστες. Έχοντας ξεµείνει από χώρο και χρόνο, οι ήρωες του Ουίλιαµς προσπαθούν 
να στηρίξουν τις ζωές τους σε κοµµάτια του παρελθόντος, που τα αναπολούν ή τα εφευρίσκουν, και δηµιουργούν ιστορίες, 
οι οποίες προσδίδουν στη ζωή τους µια σηµασία την οποία δεν θα µπορούσαν να βρουν µε κανένα άλλο τρόπο.

Το πρόβληµα είναι ότι, στο βαθµό που δεν καταφέρνουν να πείσουν τους άλλους να µοιραστούν τις ψευδαισθήσεις 
τους, οι ήρωες αυτοί καταδικάζουν τους εαυτούς τους σε αποµόνωση. Η ασφάλεια µοιάζει να βρίσκεται στη φυγή 

του µυαλού. Η φυγή, όµως, είναι µοναχική και αποκλείει τη µόνη άλλη παρηγοριά που θα µπορούσαν να έχουν οι 
ήρωές του, την αγάπη. […]



Για τον Ουίλιαµς, η αρετή του Νότου βρίσκεται στο γεγονός ότι αγνόησε τη ροή της ιστορίας. Ψυχολογικά, επένδυσε 
στο παρελθόν. Όσο κυλούσε ο εικοστός αιώνας, ο Νότος µετατρεπόταν σε ένα µάλλον αισθητικό παρά κοινωνικό 
γεγονός. Αυτό είχε ορισµένα πλεονεκτήµατα. Μπόρεσαν να διατηρηθούν ως πρωτεύουσες αρετές το γούστο και το 
στιλ, αλλά και αποφευχθούν οι κίνδυνοι που ακολουθούν την ωριµότητα, καθώς για το Νότο, ο χρόνος σταµάτησε 
και η πραγµατικότητα µετατράπηκε σε µύθο. Η στασιµότητα όµως, ρέπει προς τη φθορά. Ο χρόνος δεν σταµατάει 
παρά µόνο στο επίπεδο της φαντασίας, µιας φαντασίας που συντηρείται µε την ένταση της σκέψης ή µε τις πράξεις 
που πηγάζουν από το φόβο της φυσικής έλξης. Έτσι, και οι ήρωες του Ουίλιαµς είναι εν µέρει θύµατα του καινούργιου-
προκαλώντας τη συµπάθεια και το ενδιαφέρον µας- και εν µέρει εχθροί του ζωτικού και απρόβλεπτου. Τροµαγµένοι 
από τον θάνατο γίνονται στην ουσία συνεργάτες του, καθώς φαντάζονται ότι ο κόσµος µπορεί να προσαρµοστεί στις 
δικές τους απαιτήσεις για την τέλεια τάξη. Ο κάτοικος του Νότου ζητά από το σύµπαν να συµµορφωθεί στη θέλησή 
του, να ενταχθεί δηλαδή σε ένα µοντέλο όπου θα κυριαρχεί το παρελθόν. […]

«Γράφω», έλεγε ο Ουίλιαµς, «από αγάπη για το Νότο… Αλλά δεν περιµένω από τους Νότιους να καταλάβουν ότι 
το γράψιµό µου γι’ αυτούς είναι µια έκφραση αγάπης. Από θλίψη για ένα Νότο που δεν υπάρχει πια, γράφω για τις 
δυνάµεις που τον κατέστρεψαν… Ο Νότος είχε έναν τρόπο ζωής που είµαι πια αρκετά µεγάλος για να τον θυµάµαι 
-ένας πολιτισµός που είχε χάρη, κοµψότητα… ένας εγγενής πολιτισµός… όχι µία κοινωνία που βασίζεται στο χρήµα, 
όπως στο Βορρά. Γράφω από θλίψη γι’ αυτό… Γράφω για το Νότο, γιατί πιστεύω ότι εκεί ο πόλεµος µεταξύ του 
ροµαντισµού και της έχθρας εναντίον του είναι πολύ οξύς».

C.W. E. Bigsby, αποσπάσµατα από το “Tennessee Williams: The Theatricalising Self” 
στο Modern American Drama 1945-1990, Cambridge University Press, 1992. 

Μετάφραση: Τώνια Καράογλου. 
(αναδηµοσίευση από το πρόγραµµα του Κ.Θ.Β.Ε. 

για την παράσταση Καλοκαίρι και καταχνιά, 1999-2000).























Έργα του Ουίλιαµς στο Κ.Θ.Β.Ε.

Το πρώτο έργο του Ουίλιαµς που ανεβαίνει από το Κ.Θ.Β.Ε είναι ο Γυάλινος κόσµος (1978) σε σκηνοθε-
σία Νίκου Σπάνια µε τους Νίκο Μαστοράκη (Τοµ), Κίττυ Αρσένη (Αµάντα), Ρέα Φορτούνα (Λάουρα) 
και Κώστα Καγξίδη (Τζιµ). Την επόµενη θεατρική περίοδο παρουσιάζεται το Καµίνο Ρεάλ (1979) σε σκη-
νοθεσία Νίκου Χαραλάµπους µε τους Αντιγόνη Βαλάκου (Μαργαρίτα), Ρήγα Αξελό (Λόρδος Βύρων), 
Κοσµά Ζαχάρωφ (Kιλρόι), Στέλλα Παπαδηµητρίου (Εσµεράλδα), ∆ηµήτρη Βάγια (Γκάτµαν, Ρατ), Αν-
δρέα Ζησιµάτο (Καζανόβας), Αγγελική Τριανταφυλλίδη (Προύντενς), Ιφιγένεια ∆εληγιαννίδη (Ροζίτα), 
κ.ά.. Ακολουθεί ένα δεύτερο ανέβασµα του Γυάλινου κόσµου το 1984 σε σκηνοθεσία ∆ιαγόρα Χρονόπου-
λου µε τους Λάζαρο Ανδρέου (Τοµ), Αλέκα Παΐζη (Αµάντα), Λυδία Φωτοπούλου (Λάουρα) και Γιώργο 
Λέφα (Τζιµ). Τη θεατρική περίοδο 1989-1990 ανεβαίνει το Τριαντάφυλλο στο στήθος σε σκηνοθεσία 
Κώστα Μπάκα µε τους Οδέτη Σταβαράκη (Ρόζα), Νίκο Κολοβό (Τζακ), Καίτη Παπανίκα (Σεραφίνα) 
κ.ά.. Ακολουθεί η Νύχτα της Ιγκουάνα (1991) σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά µε τους Θοδωρή Αθερίδη 
(Πέδρο, Πάντσο, Φιλαρέτη Κοµνηνού (Μαξιν Φωλκ) και Λυδία Φωτοπούλου (Χάννα Τζελκς), κ.ά.. Το 
1993 παρουσιάζονται σε µία ενιαία παράσταση µε τίτλο Τέσσερα Μονόπρακτα του Τενεσί Ουίλιαµς, τα 
µονόπρακτα Προς κατεδάφισιν, Λαίδη Φθειροζόλ, Χαιρετισµούς απ’ τη Μπέρθα, Μίλα µου σαν τη βροχή 
σε σκηνοθεσία Αναστασίας Πανταζοπούλου. Ακολουθούν ο Ορφέας στον Άδη (1995) µε τους Ζωή Λά-
σκαρη (Πριγκηπέσσα Τόρενς), Φιλαρέτη Κοµνηνού (Κάρολ Κάρτερ), Βασίλη Σεϊµένη (Βαλ Ξαβιέρ) κ.ά., 
και το Καλοκαίρι και καταχνιά (1999) µε τους Λυδία Φωτοπούλου (Άλµα), Αντώνης Φραγκάκη (Τζον), 
Νίκο Παναγιωτίδη (∆ρ. Μπιουκάναν) κ.ά., και τα δύο σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά. Το Λεωφορείο ο 
Πόθος ανεβαίνει για πρώτη φορά από το Κ.Θ.Β.Ε. 



Βιογραφικά σηµειώµατα

ΦΩΤΗΣ ΖΗΚΟΣ (ηθοποιός)
Σπουδές: ∆ραµατική Σχολή του Θεάτρου 
Τέχνης. Συνεργάστηκε µε διάφορους 
θιάσους του Ελεύθερου Θεάτρου (1972-
1985) και µε το Κ.Θ.Β.Ε. (1985 έως 
σήµερα). 

ΠΕΜΗ ΖΟΥΝΗ (ηθοποιός)
Σπουδές: Φιλοσοφική Σχολή 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα 
Φιλοσοφίας). Πανεπιστήµιο Ναντέρ στο 
Παρίσι (D.E.U.G.). ∆ραµατική Σχολή του 
Εθνικού Θεάτρου. Πιάνο, φλογέρα και 
θεωρία της µουσικής στο Εθνικό Ωδείο 
Αθηνών. ∆ίπλωµα καθηγήτριας χορού. 
Έχει πρωταγωνιστήσει σε έργα των 
Σαίξπηρ, Ευριπίδη, Σοφοκλή, Μαριβώ, Τ. 
Ουίλλιαµς, Tζ. Όσµπορν, Θ. Ουάιλντερ,  
Μπ. Μπρεχτ, Κ. Οντέτς, Εντ. Άλµπυ, Ζ. 
Κοκτώ κ.ά.. Έχει σκηνοθετήσει έργα του 
Γ. Ηλιόπουλου και του Ερν. Βουτσίνου. 
Έχει λάβει µέρος σε κινηµατογραφικές 
ταινίες, σε τηλεταινίες και τηλεοπτικές 
σειρές. Έχει συνεργαστεί στον 
κινηµατογράφο µε τον Θ. Αγγελόπουλο. 
Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της 
Ανώτερης ∆ραµατικής Σχολής του Β. 
∆ιαµαντόπουλου. Τιµητικές διακρίσεις: 
Βραβείο ερµηνείας Ά  γυναικείου 
ρόλου, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (1985). 
Θεατρικό βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη 
(2003). Είναι ∆ηµοτική Σύµβουλος στον 
∆ήµο Αθηνών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΗΣ (ηθοποιός)
Σπουδές: ∆ραµατική Σχολή «Θέατρο 
των Αλλαγών». Συνεργάστηκε µε τη 
θεατρική οµάδα BLUE BLOCK στις 
παραστάσεις Καλώς ήρθε το δολλάριο 
και Πόλις. Συνεργάστηκε µε τους 
σκηνοθέτες: Κ. Κωστόπουλος, Β. 
Καρφής, Σ. Μανωλά, Β. Τσελεµέγκος, Ν. 
Κρητικός, Ν. Περδίκης, Ε. Τσολακίδης, 
Π. Μιχαλόπουλος. Τηλεόραση: Έρωτας 
(ΑΝΤ1), Αν µ’ αγαπάς (ΑLPHA), Λούφα 
και Παραλλαγή (ΕΤ1), Ίχνη (ΜEGA), Οι 
ιστορίες του αστυνόµου Μπέκα (ALPHA), 
Βέρα στο δεξί (MEGA).

ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ (ηθοποιός)
Σπουδές: Ιστορία-Αρχαιολογία Α.Π.Θ.. 
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή 
Επιγραφική, Ανώτερη ∆ραµατική Σχολή 
Β. ∆ιαµαντόπουλου. Μουσικές σπουδές: 
Πιάνο, Μονωδία, Σύνθεση. Από το 
1996 ασχολείται επαγγελµατικά µε το 
τραγούδι. ∆ιδάσκει µουσική, αγωγή 
του λόγου και τραγούδι σε εργαστήρια 
θεάτρου για παιδιά και εφήβους και σε 
σχολικές θεατρικές οµάδες. Σκηνοθέτησε 
και έγραψε τη µουσική στις παιδικές 
παραστάσεις Ιστορία Χριστουγέννων, Το 
όνειρο του Σκιάχτρου. Ενορχήστρωσε 
και διηύθυνε συναυλία-αφιέρωµα στον 
συνθέτη Χ. Λεοντή. 



ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΗΣ
(σκηνοθέτης-σκηνογράφος)
Έχει υπογράψει τη σκηνοθεσία και τα 
σκηνικά στις παραστάσεις Σαρδέλες 
µε σαρδάµ (Θέατρο Ιλίσια – Ντενίση, 
2007), Μια νύχτα µε τον Σαίξπηρ (Θέατρο 
Προσκήνιο, 2006), Μάρτυρας κατηγορίας 
(Θέατρο Κάτιας ∆ανδουλάκη, 2005), 
Η Μαργαρίτα Γκωτιέ ταξιδεύει απόψε 
(Θέατρο Άνεσις, 2005), Dogville (Nέα 
Σκηνή Εθνικού Θεάτρου, 2004), Hithcock 
Blonde (Θέατρο Μουσούρη, 2003). Έχει 
σκηνοθετήσει επίσης τις παραστάσεις 
Μια ζωή την έχουµε (Θέατρο Παρκ, 
2002), Λούλου (Θέατρο Αθηναϊς, 
2002), Angel baby (Θέατρο Μουσούρη, 
2001), Skryker (Θέατρο Πόρτα, 2000). 
Έχει συνεργαστεί µε ηθοποιούς όπως 
οι Θ. Αθερίδης, Α. Γεωργούλης, Κ. 
∆ανδουλάκη, Ν. ∆ραγούµη, Π. Ζούνη, 
Ν. Καλογρίδη, Κ. Καραµπέτη, 
∆. Κατρανίδης, Σ. Μάινας, 
Α. Σακελλαρίου, Χρ. Τάρλοου, 
Π. Τρικαλιώτη, 
Μ. Χατζησάββας κ.ά..

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
(βοηθός σκηνοθέτη)
Σπουδές: ∆ραµατική Σχολή ΙΑΣΜΟΣ. 
Συµµετείχε στην παράσταση Καµίνο Ρεάλ 
του Τ. Ουίλιαµς της οµάδας Θεατροδίνη 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και 
στα Φεστιβάλ ∆ια-ροές και το Video 
Art Festival µε την οµάδα Salvatore στο 
χοροθεατρικό κοµµάτι Άνθρωποι µιας 
χρήσης. 

ΜΑΡΑ ΚΟΥΚΟΥΛΑ (ηθοποιός)
Σπουδές: Ανώτερη ∆ραµατική Σχολή 
Πειραϊκού Συνδέσµου (αριστούχος). 
Σεµινάρια θεάτρου µε τον Α. Αντύπα 
και τον ∆. Οικονόµου. Φωνητική 
και τραγούδι µε την Ε. Νικολαΐδου 
και τον Θ. Πετράκη. Συνεργάστηκε 
µε τους σκηνοθέτες: Α. Σολωµό, 
Σ. Ευαγγελάτο, Κ. Μπάκα, Π. 
Σκουρολιάκο, Β. Μυριανθόπουλο, Σ. 
Τσακίρη, Α. Αντύπα, Μ. Βολονάκη, 
Α. Συνοδινού, Γ. Μιχαλακόπουλο, 
Ρέππα-Παπαθανασίου, Α. Καλογρίδη. 
Συµµετείχε στα µουσικά έργα: Άξιον Εστί  
(µουσική διεύθυνση Μ. Θεοδωράκη), 
∆ιδώ και Αινείας και Μήδεια (µουσική 
διεύθυνση Μ.Χατζηδάκη), Μυθωδία (Β. 
Παπαθανασίου) µε τη χορωδία της Ε.Λ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΡΙΤΣΑΣ 
(ηθοποιός)
Σπουδές: Ανώτερη ∆ραµατική Σχολή 
Β. ∆ιαµαντόπουλου. Θεατρική 
οµάδα Α. Μίγκα. Συµµετείχε στις 
παραστάσεις: Του έρωτα και του θανάτου 
(Κωνσταντής, Θεατρικό εργαστήρι 
Καλαµπάκας), Μαντατοφόρες (Τρελός, 
σκην. Α. Μίγκας). Συνεργάστηκε ως 
ηθοποιός µε την Λαϊκή Σκηνή Τέχνης 
της Θεσσαλονίκης στις παραστάσεις 
∆ιθυραµβικά, Ιφιγένεια εν Ταύροις 
(Ορέστης), Βάτραχοι (Ξανθίας) σε 
σκηνοθεσία Α. Μίγκα.



XΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
(µεταφραστής)
Σπουδές: Νοµική Σχολή ∆ηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης και Εργαστήρι 
Επαγγελµατικής ∆ηµοσιογραφίας. 
Παρακολούθησε σεµινάρια σκηνοθεσίας, 
θεατρικής µετάφρασης, ανάλυσης 
κειµένου, δραµατολογίας, υποκριτικής, 
ιστορίας τέχνης, πολιτιστικής 
διαχείρισης-µουσειολογίας, δηµοσίων 
σχέσεων, event management, οργάνωσης 
παραγωγής-προβολής. Έγραψε-
σκηνοθέτησε τα έργα Το ταξίδι, 
Τα γενέθλια, Τερµατικός Σταθµός. 
∆ιασκεύασε-σκηνοθέτησε το έργο 
Πολικότητα Χώρου της Χ. Θανάσουλα. 
Με το έργο Η συνέντευξη συµµετείχε 
στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Interplay-
Europe 2004. Συνεργάστηκε (έρευνα-
ανάλυση, κείµενα-επιµέλεια ύλης 
προγράµµατος) στις παραστάσεις Μια 
νύχτα µε τον Σαίξπηρ, Η Μαργαρίτα 
Γκωτιέ ταξιδεύει απόψε, Dogville, Honour, 
Hitchcock Blonde, Μια ζωή την έχουµε! 
(και στίχοι) και στις παραστάσεις 
Μάρτυρας Κατηγορίας (στίχοι), Η ∆ίκη, 
Πέτρα σε σχήµα καρδιάς (σύµβουλος 
έκδοσης προγράµµατος).

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ
(φωτισµοί)
Σπουδές: ∆ιεύθυνση φωτογραφίας σε 
κινηµατογραφικές σχολές της Ελλάδας, 
της Ιταλίας και της Αυστραλίας. Από 
το 1990 εργάζεται ως διευθύντρια 
φωτογραφίας σε ταινίες µεγάλου 
και µικρού µήκους —για πολλές από 
τις οποίες έχει βραβευτεί σε διεθνή 
φεστιβάλ, όπως της ∆ράµας, της 

Θεσσαλονίκης, της Αλεξάνδρειας κ.ά., 
καθώς επίσης και για την τηλεόραση, σε 
ντοκιµαντέρ, σειρές και διαφηµιστικά. 
Από το 1992 έχει αναλάβει τον σχεδιασµό 
των φωτισµών σε περισσότερες από 
100 θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, 
µουσικές παραστάσεις και παραστάσεις 
χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2004 
ανέλαβε τον σχεδιασµό φωτισµών 
της τελετής λήξης της Ενόργανης 
Γυµναστικής στους Ολυµπιακούς αγώνες 
της Αθήνας 2004.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
(ηθοποιός)
Σπουδές: ∆ραµατική Σχολή Μ. Βογιατζή 
Τράγκα. Σεµινάρια υποκριτικής µε 
τους ∆. Καταλειφό και Γ. Νταλιάνη. 
Συµµετείχε στις παραστάσεις: Βαβυλωνία 
(Θέατρο Μέλι), Φιλάργυρος (Μοντέρνο 
Θέατρο), ∆ιάλογος Μηλίων Αθηναίων 
(∆ηµ. Θέατρο Λευκωσίας), Ηuman beans 
(Πειραµατική Σκηνή Εθνικού Θεάτρου), 
Μνήµες πολιτισµού (Ηρώδειο), Ευµενίδες 
(Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου), Σε στενό 
οικογενειακό κύκλο (Θέατρο Μετα-
ξουργείο), Θεσµοφοριάζουσες (Έναστρον), 
Βρωµιά (Βar Theatre), Το αηδόνι του 
αυτοκράτορα (∆ΙΑΝΑ), Η πεντάµορφη 
και το τέρας (Θέατρο Γκλόρια). 
Συνεργάστηκε µε τους σκηνοθέτες: Γ. 
Μόρτζο, Α. Συνοδινού, Μ. Ζάιµπελ, 
Β. Ρίτσο, Ν. Ρεµούνδο, Γ. Μεσσάλα, 
Κ. Κωνσταντόπουλο, Μ. Βενιέρη. 
Κινηµατογράφος: Μην περνάς ανάβει 
κόκκινο (Ντ. Κατσουρίδης). Τηλεόραση: 
Γητευτής (σκην. Γκικαπέππας), Το 10 
(σκην. Π. ∆ηµητρακοπούλου).



ΚΛΑΙΡ ΜΠΡΕΪΣΓΟΥΕΛ 
(ενδυµατολόγος)
Σπουδές: Drama στο Πανεπιστήµιο του 
Μάντσεστερ και στη Σχολή του Old 
Vic στο Μπρίστολ. Ως ενδυµατολόγος 
έχει συνεργαστεί µε το Εθνικό Θέατρο, 
το Κ.Θ.Β.Ε., την Εθνική Λυρική Σκηνή, 
το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Νέα 
Σκηνή Τέχνης, το Θέατρο του Νότου, 
τα Θέατρα Πορεία, Μικρή Πόρτα, το  
Stephen Joseph Theatre του Σκάρµπορο 
κ.ά.. Συνεργάστηκε µε τους σκηνοθέτες: 
Β. Θεοδωρόπουλο, Ν. Μιλιβόγιεβιτς, 
Γ. Χουβαρδά, Θ. Μοσχόπουλο, Σ. 
Φασουλή, Σ. Λιβαθινό, Β. Νικολαϊδη, Σ. 
Ευαγγελάτο, Ρ. Πατεράκη, Σ. Χατζάκη, Κ. 
Αρβανιτάκη, Ν. Μαστοράκη κ.ά.  Φέτος 
συνεργάζεται µε τον Χ. Ρώµα στο θέατρο 
Μπρόντγουεϊ. Tιµητικές διακρίσεις: 
Βραβείο ενδυµατολογίας του περιοδικού 
Αθηνόραµα (2000 και 2001). 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΥΡΚΟΥ
(χορογράφος)
Σπουδές: Ανώτερη Επαγγελµατική Σχολή 
Χορού ∆. Σταυρούπολης. Μακεδονικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης. Arnhem Dance-
Academie. Είναι ιδρυτικό µέλος της 
οµάδας χορού Ineяtia. Συµµετείχε στην 
11η και 12η Biennale Νέων Καλλιτεχνών 
στο τµήµα χορού. Σκηνοθέτησε στην 
Όπερα Θεσσαλονίκης την Έξυπνη του 
Κ. Όρφ. Με το Κ.Θ.Β.Ε. συνεργάστηκε 
στις παραστάσεις Η ωραία Ταϊλάνδη, 
Τσικλιντάν, Ιφιγένεια η εν Ταύροις και 
Λυσιστράτη (βοηθός χορογράφου),  
Πρώτος έρωτας και Πειρασµός (βοηθός 
σκηνοθέτη) και Όνειρο καλοκαιρινής 
νύχτας, Ο σοβαρός Ερνέστος 

(χορογράφος). Στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης 
χορογράφησε στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν. 
Συνεργάστηκε µε τους σκηνοθέτες: Γ. 
Ιορδανίδη, Γ. Μιχαηλίδη, Π. Μιχαηλίδη, 
Τ. Ράτζο, Ε. Γαβριηλίδη, Γ. Καραχισαρίδη, 
Α. Καφετζόπουλο, κ.ά..

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
(µουσικός)
Σπουδές: Μουσική στο Ωδείο Αθηνών 
και στο Royal College of Music, Λονδίνο. 
Ως πιανίστας και ενορχηστρωτής, έχει 
συνεργαστεί µε τους Θ. Μικρούτσικο, 
Μ. Θεοδωράκη, Γ. Μαρκόπουλο, κ.ά. 
Από το 2000 συνεργάζεται µε τον Μ. 
Φραγκούλη. Το 2001, κυκλοφορεί ο 1ος 
προσωπικός του δίσκος «∆ον Κιχώτες» µε 
τη Μ. ∆ηµητριάδη, το 2002 κυκλοφορεί 
ο δίσκος «Στην ίδια ζωή» µε τον Τ. 
Αποστόλου. Έχει γράψει µουσική για 20 
θεατρικές παραστάσεις, 2 ντοκιµαντέρ 
και 1 ταινία µεγάλου µήκους. Το 2004, 
συνέθεσε τη µουσική της έναρξης 
των Παραολυµπιακών Αγώνων. Έχει 
αναλάβει τη µουσική επιµέλεια για τους 
Όρνιθες του Αριστοφάνη (Πολιτιστική 
Ολυµπιάδα Κίνας). Από το 2005 διδάσκει 
στη δραµατική σχολή του Θεάτρου 
Τέχνης.    
 



ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ
(ηθοποιός)
Σπουδές: ∆ραµατική Σχολή Θεάτρου 
Εµπρός. Συµµετείχε στις παραστάσεις: 
Θέατρο Εµπρός: Αγριόπαπια (Έντβιγκ), 
Αγγέλα (Φανή), Το ηµερολόγιο της 
άµµου (Μάνα), Το έργο για το µωρό 
(Κορίτσι). Εθνικό Θέατρο: Ο βασιλικός 
(Γαρουφαλιά). Θεατρική Εταιρία 
Όψεως: Πελεκάνος (Γέρντα), Στην εξοχή 
(Ρεβέκκα), Ουντ (Ουντ). Θέατρο του 
Νέου Κόσµου: Ο Χρουσαΐτός Άτυς και 
η βασιλιοπούλα Ροδογάλη (Ροδογάλη), 
Βαλς αρ.6 (Σόνια). Εταιρία θεάτρου 
Κοινή θέα: Ξένοι τόποι (Στέλλα, Έλλη, 
Αστυνοµικός). Κ.Θ.Β.Ε.: Ιβάνοφ (Άννα 
Πέτροβνα), Ο επισκέπτης 
(Η Άλλη), Χρονικό της Βεργίνας, Από τις 
Βάκχες του Ευριπίδη (Χορός, Αγαύη). 
Συνεργάστηκε µε τους σκηνοθέτες: 
Τ. Μπαντή, Β. Θεοδωρόπουλο, Α. 
Τοµπούλη, Τ. Ράτζο, Γ. Γκικαπέππα, Ν. 
Μαστοράκη, Γλ. Καλαϊτζή, Ν. Ναουµίδη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ
(ηθοποιός)
Σπουδές: Επιθεώρηση ∆ραµατικής 
Τέχνης. Έπαιξε στις παραστάσεις 
Travesties, Σκοτεινά εγκλήµατα, 
πολυΜπέκετ, Έντα Γκάµπλερ (Ρ. 
Πατεράκη), Εφεύρεση του Μορέλ (Ν. 
∆ιαµαντής), Στρίντµπεργκ-Στρίντµπεργκ 
(Μ. Μαρµαρινός) και σε παραστάσεις 
της Πειραµατικής Σκηνής της «Τέχνης» 
(Νόρα, Οδύσσεια, Το µεγάλο ταξίδι, Το 
τέλος των Ατρειδών), καθώς και στην 
κινηµατογραφική ταινία Μετέωρο και 
Σκιά. Ασχολήθηκε επίσης µε το γράψιµο 

και την παραγωγή ραδιοφωνικών 
εκποµπών. Εργάζεται ως οδηγός σκηνής 
στο Κ.Θ.Β.Ε., κάνοντας ενίοτε σκηνικά 
«περάσµατα». 

ΘΑΛΕΙΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
(ηθοποιός)
Σπουδές: ∆ραµατική Σχολή Κ.Θ.Β.Ε.. 
Συµµετείχε στις παραστάσεις: Ο καλός 
άνθρωπος του Σετσουάν (Σεν-Τε), Νόρα 
(Νόρα), Αγριόπαπια (Γκίνα), Θείος Βάνιας 
(Έλενα), Φιντανάκι (Κατίνα), Marriage 
Play (Γκίλιαν), Τρελαντώνης (Μις Ράις), 
Τσικλιντάν (Κάτια), Ήταν όλοι τους 
παιδιά µου (Σου) κ.ά.. Συνεργάστηκε µε 
τους σκηνοθέτες: Ν. Χουρµουζιάδη, M. 
Langhoff, Κ. Αρβανιτάκη, Ν. Κοντούρη, 
Α. Βουτσινά, Β. Παπαβασιλείου, ∆. 
Χρονόπουλο, Ν. Χαραλάµπους, Β. 
Αρδίττη, Ν. Αρµάο, Στ. Τσακίρη, Γ. Ρήγα, 
Γ. Μαργαρίτη, Π. Οικονοµοπούλου, Τ. 
Stone, Ε. Βασιλικιώτη, Χρ. Χριστοφή, 
Θ. Γκόνη, Π. ∆ανελάτο, Γ. Καλαϊτζή, Τ. 
Ράτζο κ.ά.. Μετέφρασε τα έργα Νυχτερινό 
σχολείο (Χ. Πίντερ), Η Τραπεζαρία (Α. Ρ. 
Γκέρνυ). 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ (ηθοποιός)
Σπουδές: Ανώτερη ∆ραµατική Σχολή 
Β. ∆ιαµαντόπουλου. Σεµινάρια 
physical theatre, σκοτάδι και φως µε 
τον Γ. Μπακαλό. Θεατρικό εργαστήρι 
«Σοφούλη». 
Τηλεόραση: Η αδερφή της αδερφής µου 
της αδελφής µου (σκην. Κ.Αρβανίτης). 
Κινηµατογράφος: Μαθητές κάντε 
όνειρα (ταινία µικρού µήκους που 
παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 3ου 
φεστιβάλ µαθητικών ταινιών).



ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ (ηθοποιός)
Σπουδές: ∆ραµατική Σχολή Κ.Θ.Β.Ε.. 
Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου 
Θράκης. Παρακολούθησε σεµινάριο 
υποκριτικής της Ένωσης των Θεάτρων 
της Ευρώπης, στο Μπόχουµ της 
Γερµανίας, µε τους J. Simons και K. 
Buzoiano. Συµµετείχε στις παραστάσεις: 
Παραµύθι χωρίς όνοµα, Ο Φάτσερ 
στις πόλεις, Ο κατά φαντασίαν 
ασθενής, Ο βυσσινόκηπος, Ηρακλής 
και Αντιγόνη (του Α. Αλεξάνδρου), 
Πλούτος, Machinal (Κ.Θ.Β.Ε.), Άµλετ, 
Η ψευτοϋπηρέτρια (∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
Πάτρας), Τρεις αδελφές (Θίασος Κ. 
∆ανδουλάκη), Ο Αρχοντοχωριάτης 
(Θέατρο Προσκήνιο), Νόρα (∆Η.
ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας). Συνεργάστηκε µε 
τους σκηνοθέτες: Β. Παπαβασιλείου, 
Μ. Λυµπεροπούλου, Θ. Μοσχόπουλο, 
Γ. Ρήγα, A. Serban, Ν. Κοντούρη, Β. 
Αρδίττη, Θ. Μουµουλίδη, Ν. Αρµάο, ∆. 
Χρονόπουλο κ.ά.. Τηλεόραση: Big Bang 
(MEGA). Κινηµατογράφος: Λαβύρινθοι 
του ∆. Παντελιά.



Οδηγός σκηνής
Γιάννης Παλαµιώτης

Μηχανικοί σκηνής
Χρήστος Βάσσος, Τιµόθεος Τσαµασλίδης

Ηλεκτρολόγος σκηνής
Μινάς Φάρης

Χειριστής κονσόλας φωτισµού
Αναστάσιος ∆αηλίδης

Χειριστής κονσόλας ήχου
Κωνσταντίνος Χουλιάρας

Φροντιστής
Νίκος Τσώνης

Ενδύτρια
Κυριακή Τσώνη

Το προσωπικό υποδοχής του Κ.Θ.Β.Ε. 
ντύνει η εταιρεία Ο.ΦΩΚΑΣ Α.Ε.

Εισιτήρια για τις παραστάσεις του Κ.Θ.Β.Ε. 
προπωλούνται –εκτός των ταµείων του θεάτρου-
και σε όλα τα καταστήµατα i-stores.
(Τηλ. 801-11-15-1617)

Υπεύθυνοι παράστασης
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Γραφείο εκδόσεων
Επιµέλεια εκδόσεων: Σοφία Ευτυχιάδου
Γραφιστική επιµέλεια: Ελένη Ματζίρη

Φωτογραφίες δοκιµών: Κώστας Αµοιρίδης
Eπεξεργασία φωτογραφιών: Ελένη Ματζίρη
Οι φωτογραφίες στις σελίδες 22, 23, 26, 27 είναι του Άγγελου Ζυµαρά.
Παραγωγή εντύπου: Grapholine

Το φωτογραφικό υλικό του προγράµµατος προέρχεται από τις εξής πηγές:
1. Ronald Hayman, Tennessee Williams: Everyone Else is an Audience, 
    Yale University Press, 1993.
2. Kenneth Holditch & Richard Freeman Leavitt, Tennessee Williams and the South, 
    University Press of Mississippi, 2002.

Ευχαριστούµε πολύ την εταιρεία Elegance για την ευγενική προσφορά της.

Χορηγοί επικοινωνίας 

Με την υποστήριξη
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