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Έπαινος στον Iάκωβο Kαµπανέλλη 
 

Το κείµενο, που ακολουθεί, είναι ο καθιερωµένος Έπαινος προς τον τιµώµενο (laudatio), που εκφωνήθηκε κατά 
την τελετή αναγόρευσης του Ιάκωβου Καµπανέλλη σε επίτιµο διδάκτορα του Τµήµατος Θεάτρου, στην αίθουσα 
τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής, στις 22 Ιανουαρίου 1999.  

 
Tο Tµήµα Θεάτρου, τιµώντας σήµερα τον Iάκωβο Kαµπανέλλη ανθ' ών έπραξε για τον 
νεοελληνικό θεατρικό πολιτισµό, τιµά βέβαια, όπως είθισται να λέγεται, τον εαυτό του. Aλλά 
επιβεβαιώνει και την αποστολή του, που είναι η ισότιµη καλλιέργεια της επιστήµης και της τέχνης 
του θεάτρου, καθώς τιµά έναν καλλιτέχνη ο οποίος εκφράζει, αν και ασπούδαχτος, το βαθύτερο 
πνεύµα της ουµανιστικής παιδείας. 
 Πενήντα χρόνια αδιάλειπτης συγγραφικής παραγωγής συµπληρώνει φέτος ο Iάκωβος 
Kαµπανέλλης. Mιας παραγωγής που σφράγισε το νεοελληνικό θέατρο, χαρίζοντας στους 
ανθρώπους της σκηνής και στο κοινό πλούσια δώρα, έργα που εξέφρασαν αποκαλυπτικά όλο το 
φως και το σκοτάδι της µεταπολεµικής Eλλάδας, µε καιρό και µε κόπο. 
 Aλλ' ας αρχίσουµε από την αρχή. 
 Όλα ξεκίνησαν, και προδιαγράφηκαν, στην εφηβική ηλικία και στα πρώτα νεανικά 
χρόνια: βιοπάλη στην Aθήνα, κατόπιν στρατόπεδο συγκεντρώσεως, αµέσως µετά το σοκ της 
επαφής µε το Θέατρο Tέχνης.  
 Tο έκτο παιδί του εµπειρικού φαρµακοποιού Στέφανου Kαµπανέλλη γεννήθηκε στη Nάξο 
το Δεκέµβριο του 1922. Tο 1935 η πολύτεκνη οικογένεια (στο µεταξύ τα παιδιά έχουν γίνει 
εννέα!) έρχεται στην Aθήνα. O Iάκωβος χρειάζεται να ριχτεί, ήδη από τα δεκατέσσερά του, στη 
βιοπάλη: δουλειά την ηµέρα και σχολείο το βράδυ, όχι στο γυµνάσιο αλλά σε µια τεχνική σχολή, 
τη γνωστή Σιβιτανίδειο. O ίδιος το λέει συχνά, άλλοτε µε παράπονο κι άλλοτε µε περηφάνεια, ότι 
δεν έχει τελειώσει καν το γυµνάσιο. 
 Tο 1938 παίρνει το πτυχίο του "οικοδόµου σχεδιαστή" και βρίσκει δουλειά σε µια τεχνική 
εταιρία. Παράλληλα διαβάζει αχόρταγα. Aυτοδίδακτος, τη µόρφωση την αγοράζει µε µόχθο, µε 
ξενύχτι, νοικιάζοντας (µια δραχµή για κάθε εκατό σελίδες) µεταχειρισµένα βιβλία από διάφορα 
παλαιοβιβλιοπωλεία των οδών Aθήνας, Λυκούργου και Aσκληπιού. 
 Aκολουθεί ο πόλεµος, και ο εγκλεισµός του, από το 1943 ως το 1945, στο ναζιστικό 
στρατόπεδο του Mατχάουζεν. 
 Eπιστρέφοντας στην Aθήνα, ανακαλύπτει, τύχη αγαθή, το θέατρο, δέχεται το σοκ του 
θεάτρου, αυτού του κράµατος αλήθειας και ψεύδους που είναι το θέατρο. Και µένει έκπληκτος. 
Πώς είναι δυνατόν, αναρωτιέται χρόνια µετά, αυτός που έβλεπε δεκάδες εκτελέσεις κάθε µέρα 



και σωρούς πτωµάτων, να συγκινηθεί τόσο από µια πλαστή ιστορία; Αποφασίζει να γίνει 
ηθοποιός.  
 Λίγο αργότερα, κι αφού δοκίµασε χωρίς επιτυχία να µπει στη Δραµατική Σχολή του 
Eθνικού Θεάτρου, γιατί αρχικά ονειρεύοταν να γίνει ηθοποιός, γράφει το πρώτο του έργο: Xορός 
πάνω στα στάχυα, 1949. Πριν από πενήντα ακριβώς χρόνια. Έκτοτε, ακούραστος και ανήσυχος, 
ο Kαµπανέλλης δεν σταµάτησε να παράγει ― αλλά και να ανανεώνεται, ν' αλλάζει. Mόλις πέρσι, 
ανεβάστηκαν ταυτοχρόνως δύο εντελώς νέα του έργα, το ένα στη Θεσσαλονίκη.  
 Aυτή η ανησυχία, η ανανέωση, η εγρήγορση χαρακτηρίζει ολόκληρη τη συγγραφική του 
πορεία. Που περιλαµβάνει πάνω από είκοσι πέντε έργα. Σας καθησυχάζω, δεν πρόκειται να τα 
παρουσιάσω ένα-ένα. Θα επιχειρήσω µόνο µια τηλεγραφική ταξινόµηση της πληθωρικής αυτής 
παραγωγής. 
 
Mε το πρώτο του έργο, Xορός πάνω στα στάχυα, ο νεαρός Kαµπανέλλης δοκιµάζεται στο 
ποιητικό θέατρο. Eίναι ένα πρωτόλειο, αλλά όταν ο Aδαµάντιος Λεµός το ανεβάζει, το καλοκαίρι 
του 1950, ο διορατικός για µια φορά Άλκης Θρύλος εντοπίζει αµέσως τη νέα ποιότητα: «O κ. 
Kαµπανέλλης φανέρωσε ότι έχει λυρική διάθεση αρκετά κοχλαστική και επίσης [...] αρκετή 
διαίσθηση της θεατρικότητας. [...] δεν µπορούµε να µην αναγνωρίσουµε ότι [...] έχει ικανότητες 
και αναµφισβήτητο ταλέντο». 
 H καθιέρωση έρχεται λίγα χρόνια αργότερα, µε τρία δράµατα που θα µπορούσα να 
ονοµάσω: νεορεαλιστική τριλογία της µετεµφυλιακής Eλλάδας, δηλαδή: Έβδοµη µέρα της 
δηµιουργίας (1956), Aυλή των θαυµάτων (1957), Hλικία της νύχτας (1959). M' αυτά τα έργα, 
κυρίως µε την αρυτίδωτη πάντα Aυλή, ο συγγραφέας κατακτά διαµιάς την ωριµότητα. H 
αποκαλυπτική βυθοσκόπηση της µεταπολεµικής κοινωνικής µας παθολογίας γίνεται θεατρική 
σάρκα, µέσα από µια στέρεη φόρµα. Mε έξοχο διάλογο και λυτρωτικό χιούµορ. Tο 
σπουδαιότερο: µε αυθεντικούς, σύνθετους χαρακτήρες. O Kαµπανέλλης έχει συνείδηση της 
κατάκτησής του σ’ αυτό το επίπεδο: 
 «Kάποτε, λες κι ήταν απαγορευµένο, οι έλληνες ήρωες που τους λέγανε Tάσο, Παντελή, 
Bαγγέλη, Γιάννη, δεν µιλούσαν για να πουν κάπως πιο ουσιαστικά πράγµατα. Έπρεπε να 
µιλήσουν µ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, µε µια γραφικότητα της µικροζωής τους· µέσα σε µια 
γραφικότητα κινιόντουσαν. Λες και δεν ήταν άνθρωποι όπως ο Pόµπερτ, ο Tζων, ο Tζόζεφ, η 
Έβελυν... Όσοι είχαν ξενικά ονόµατα ήταν επιτρεπτό να προβληµατίζονται µε οτιδήποτε· όσοι 
είχαν ελληνικά ονόµατα απαγορευότανε. Nοµίζω, λοιπόν, ότι αυτό το πράγµα προσφέρανε η 
Aυλή και η Έβδοµη ηµέρα: έκαναν αποδεκτό ότι η Mαρία, ο Iορδάνης, ο Στέλιος κι ο Mπάµπης 
είναι άνθρωποι προβληµατισµένοι, όσο είναι προβληµατισµένοι οι άνθρωποι που ζουν στα 
κράσπεδα του Λονδίνου κι οποιασδήποτε µεγαλούπολης, σ' οποιοδήποτε µέρος του κόσµου».   
   Tο ίδιο νήµα, δηλαδή η κριτική ανατοµία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, 
συνεχίζεται είκοσι χρόνια αργότερα, πάλι µε τρία έργα. Aυτή τη φορά, στοιχεία αλληγορίας και 



συµβολισµού έρχονται να διευρύνουν τη ρεαλιστική σκόπευση. O κύκλος ξεκινάει µε τα  
Tέσσερα πόδια του τραπεζιού (1978), λοξοδροµεί στους εφιάλτες  του Aόρατου θιάσου (1988), 
τέλος απογειώνεται µε το τρυφερό και αδυσώπητο ρέκβιεµ που έχει τον πολύσηµο τίτλο O 
δρόµος περνά από µέσα (1990). Kαι εδώ, όπως και στο τρίπτυχο της δεκαετίας του '50, 
βρίσκουµε το ίδιο τυπικά καµπανελλικό κράµα: νηφάλια απόγνωση και µαζί αβύθιστη, 
αµετανόητη αισιοδοξία.   
 Στο θέατρο της άµεσης πολιτικής παρέµβασης ανήκει το Mεγάλο µας τσίρκο, του οποίου 
η σηµασία µπορεί να εκτιµηθεί µόνο σε συσχετισµό µε τα πολιτικά και αστυνοµικά 
συµφραζόµενα της εποχής του: παίζεται το 1973,  και στην αίθουσα κάθε βράδυ το θέατρο 
γίνεται πρόσχηµα για την κάλυψη ζωτικότερων εκφραστικών αναγκών, για την εκδήλωση της 
καταπιεσµένης πολιτικής διαµαρτυρίας. Θα ακολουθήσουν δύο ακόµη (πάλι το σχήµα του 
τριπτύχου) παρεµφερή µουσικά θεάµατα: Tο κουκί και το ρεβύθι (1974) και O εχθρός λαός 
(1975).   
 Eκτός από αυτά τα επικαιρικά και από συνειδητή επιλογή εφήµερα εγχειρήµατα, οι 
εµπειρίες της δικτατορίας θα τροφοδοτήσουν και ένα σηµαντικό σπονδυλωτό έργο, τα Πρόσωπα 
για βιολί και ορχήστρα (1976), όπου περιλαµβάνεται και ένα κείµενο µοναδικής ευστοχίας για τα 
πέτρινα χρόνια και το αστυνοµικό κράτος, το µονόπρακτο H γυναίκα και ο λάθος, που η κριτική 
το αποκάλεσε «ολοκληρωµένο δοκίµιο νεοελληνικής κοινωνιολογίας». Aς σηµειωθεί εδώ, µε την 
ευκαιρία, ότι ο Kαµπανέλλης αναδείχθηκε µάστορας και στη µικρή φόρµα, στο µονόπρακτο και 
το µονόλογο ― αρκεί να θυµηθούµε το σπαρακτικό Aυτός και το πανταλόνι του και τον 
καταλυτικού χιούµορ  Eπικήδειο.   
 Ένα άλλο νήµα, που διατρέχει ολόκληρη την παραγωγή του, είναι το µη ρεαλιστικό: η 
παρωδία, η αλληγορική χρησιµοποίηση των µύθων, η παραβολή, η φαρσική µεταχείριση της 
ιστορίας, αποτελούν τα χαρακτηριστικά αυτής της οµάδας έργων. Ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας του '50, ο Kαµπανέλλης γράφει αυτά τα σατιρικά έργα που κανείς δεν θέλει να τα 
παίξει: το αποµυθοποιητικό Oδυσσέα γύρισε σπίτι (ανεβάστηκε τελικά το 1966) και το σατιρικό O 
µπαµπάς ο πόλεµος (πρωτοπαίχτηκε µόλις το 1980). Tότε, στη δεκαετία του '50, το Eθνικό τα 
απέρριψε και έµειναν για χρόνια στο συρτάρι ― ήταν προφανώς πιο µπροστά από την εποχή 
τους. Eδώ βέβαια ανήκει και το θεατρικά ιδιοφυές και γεµάτο λαϊκούς χυµούς Παραµύθι χωρίς 
όνοµα, που αντιµετωπίστηκε µε µυωπική εχθρότητα από την κριτική όταν πρωτοπαίχτηκε το 
1959 αλλά που παραµένει ακµαίο ως σήµερα.   
 Θα µιλούσαµε ακόµα µια φορά για τριλογία, αλλά ο Kαµπανέλλης µόλις πέρυσι µας 
χάρισε το τέταρτο έργο της σειράς, την Tελευταία πράξη, όπου επιστρέφει, µε παιγνιώδη πάντα 
τρόπο, στον αγαπηµένο του αντιήρωα, τον Oδυσσέα. (Eδώ µια παρένθεση: την ίδια θεατρική 
περίοδο, 97-98, ο αειθαλής Kαµπανέλλης µας ξάφνιασε ευχάριστα και µ' ένα εντελώς άλλης 
υφής κείµενο, ένα πρωτότυπο έργο υπαρξιακού στοχασµού, το Mια συνάντηση κάπου αλλού).   
 



 Πρόσφατη επίσης είναι η ενασχόληση του συγγραφέα µε  θεατρικούς ήρωες του 
παρελθόντος,  µε µεγάλες θεατρικές µορφές που τον γοήτευσαν στα νιάτα του. Πρόκειται για 
ιδιοφυή δραµατουργικά σχόλια πάνω σε έργα και πρόσωπα που τον έχουν θρέψει. Έτσι 
ξαναφτιάχνει τη δική του Kλυταιµνήστρα και τους άλλους Aτρείδες στον Δείπνο (1993), τους 
δικούς του Πάστορα Mάντερς και κυρία Άλβινγκ στη Xώρα Ίψεν (1996). Kαι ίσως υπάρξει 
συνέχεια. O Kαµπανέλλης µοιάζει να πιστεύει ότι η συναναστροφή µας µε τους θεατρικούς 
ήρωες των έργων που αγαπήσαµε είναι κοµµάτι  της βιωµατικής µας εµπειρίας, ακριβώς όσο και 
η συναναστροφή µας µε ζωντανούς ανθρώπους. Kαι δεν έχει άδικο. 
 H εισήγηση αυτή θα πήγαινε σε µάκρος, αν επιχειρούσα να αναφερθώ στα ανεβάσµατα, 
έστω τα πρώτα, όλων αυτών των έργων. Yπενθυµίζω µονάχα την καθοριστική σηµασία του 
Θεάτρου Tέχνης. Στην ιστορική εκείνη στιγµή της εκτίναξης µε την Aυλή των θαυµάτων, ο 
Kαµπανέλλης είχε την τύχη να τον αναδεχθούν ο Kάρολος Kουν, ο Γιάννης Tσαρούχης, ο Mάνος 
Xατζιδάκης, ων την µνήµην επιτελούµεν. Aκολούθησαν αµέτρητα ανεβάσµατα σε όλη την 
κλίµακα των θεάτρων: στο Θέατρο Tέχνης πάντα, αλλά και σε κρατικές σκηνές, ελεύθερα θέατρα, 
δηµοτικά, επιχορηγούµενα, µεγάλους εµπορικούς θιάσους, µικρές ερευνητικές οµάδες, χώρια οι 
αναρίθµητες ερασιτεχνικές παραστάσεις ― είµαι βέβαιος ότι και ο ίδιος έχει χάσει το 
λογαριασµό.  
 Θα προσθέσω µόνο, για να µην πέσει και µας πλακώσει το σπίτι µας, ότι στις 
καµπανελλικές παραστάσεις έχει σηµαντικό µερίδιο και η Θεσσαλονίκη. Πριν από σαράντα τόσα 
χρόνια, την Tετάρτη 4 Iουνίου 1958, ο Kάρολος Kουν παρουσιάζει στο Bασιλικό Θέατρο την 
Aυλή των θαυµάτων. Tην παράσταση, διαβάζουµε στη Mακεδονία της εποµένης, προλόγισε ο 
ίδιος ο συγγραφέας, "καταχειροκροτηθείς". O Nίκος Mπακόλας γράφει στην εφ. Δράσις: 
«Nοµίζουµε ότι είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό έργο κατορθώνει να ξεφύγει από την απλή 
ηθογραφία ή και τη σάτιρα και να παρου- σιάσει µε αξιώσεις κοινωνικά και ηθικά προβλήµατα 
της εποχής».  
 Tα ανεβάσµατα έργων του Kαµπανέλλη στο Kρατικό Θέατρο άρχισαν το 1979, µε το 
Παραµύθι χωρίς όνοµα. Aκολούθησαν η Aυλή των θαυµάτων το 1983, Tα τέσσερα πόδια του 
τραπεζιού το 1985, O µπαµπάς ο πόλεµος το 1987, ξανά τα Tέσσερα πόδια στις αρχές του 1998 
και ξανά το Παραµύθι αυτόν τον καιρό. Tα τελευταία χρόνια, προνοµιακή θέση έχει ο 
Kαµπανέλλης στο δραµατολόγιο της Πειραµατικής Σκηνής της «Tέχνης», µε τρία έργα απανωτά, 
τα δύο άπαιχτα. 
 Σ' όλες αυτές τις επισκέψεις, από το 1958 ως σήµερα, ένα κοινό χαρακτηριστικό: η 
εντυπωσιακή απήχηση, ο όγκος και η ευφορία του κοινού. 
  
Aγαπητοί φίλοι, το Πανεπιστηµιό µας καλωσορίζει σήµερα ένα δηµιουργό ξεχωριστού 
εκτοπίσµατος. Iδού ένας συγγραφέας  που διαµόρφωσε καθοριστικά το πρόσωπο του 
σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, δηµιουργώντας έργο πλούσιο, χυµώδες, καίριο. Ποικιλία 



µορφών και θεµάτων, και µαζί εγρήγορη κοινωνική συνείδηση.  Γιατί εδώ και πενήντα χρόνια, ο 
Kαµπανέλλης ένα έργο γράφει και ξαναγράφει, και µε τ' αστεία και µε τα σοβαρά και µε τον 
κλαυσίγελω: την οδύσσεια της µεταπολεµικής ελληνικής κοινωνίας. Mε εντιµότητα, µε πόνο και 
χιούµορ, και, βέβαια, µε θεατρική µαστοριά: οι ηθοποιοί έχουν να λένε ότι στα έργα του δεν 
µπορούν ν' αλλάξουν ούτε λέξη, τόσο προφανής, φυσικός σαν την αναπνοή, είναι ο διάλογός 
του. Γενικότερα είναι εντυπωσιακή η θεατρική του αίσθηση, η  σκηνική του σοφία, ή, όπως λέει ο 
Kουν, η θεατρική του µαγεία. Διαβάζω: 
 «Tι είναι όµως εκείνο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που κάνει τον Kαµπανέλλη ξεχωριστό 
συγγραφέα; Eίναι κυρίως η θεατρική µαγεία της γραφής του. Kαι τι είναι η θεατρική µαγεία; Eίναι 
ένα ένστικτο και µια γνώση για το τι πρέπει να προβληθεί την κάθε στιγµή, για το πόσο πρέπει 
να διαρκέσει αυτό και πόση πρέπει να είναι η ένταση εκείνου που προηγείται και εκείνου που 
έπεται. Πιστεύω ότι δεν µπορεί να υπάρξει σηµαντικό θεατρικό έργο αν δεν έχει ως κύριο 
συστατικό και γνώρισµα τη θεατρική µαγεία. Όλοι οι συγγραφείς που έχουν µια διάρκεια µέσα 
στο χρόνο και µέσα στο χώρο είναι συγγραφείς που ξέρουν να δηµιουργούν αυτή τη µαγεία».    
  Όπως είναι φυσικό, όλα δεν έχουν την ίδια αξία µέσα σε µια τόσο πλούσια συγκοµιδή. 
Όµως εκείνο που µετράει, πέρα από αυτό ή το άλλο συγγραφικό κατόρθωµα, είναι το εκτόπισµα 
του έργου ως συνόλου, η ιστορική του σηµασία για τη διαµόρφωση της νεοελληνικής δραµατικής 
γραφής. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι ο Kαµπανέλλης δηµιούργησε ο ίδιος την παράδοση 
που συνεχίζει.  
 Tελικά, ο συγγραφέας που τιµούµε σήµερα είναι για το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα ό,τι 
ο Ξενόπουλος για το πρώτο µισό. Xωρίς τον Kαµπανέλλη, αµφιβάλλω αν θα µπορούσαµε να 
µιλούµε στη σηµερινή Eλλάδα για εθνική δραµατουργία.   
 
Eδώ ας σταθώ. Για να περάσω σ' ένα µε την άδειά σας άκρως υποκειµενικό υστερόγραφο, µ' 
όλο τον κίνδυνο της αισθηµατολογίας. Συγχωρέστε το πρώτο πρόσωπο. 
 Ήθελα λοιπόν να εξοµολογηθώ ότι η δική µου θεατρική διαδροµή  σφραγίζεται, στο 
ξεκίνηµά της και στην κατάληξή της, από τις συναντήσεις µε το έργο του Kαµπανέλλη.  
 Tο Γενάρη του 1958, έφηβος ακόµα, µαθητής της 5ης Γυµνασίου, παρακολουθώντας την 
Aυλή των θαυµάτων στο υπόγειο του Oρφέα (είχε προηγηθεί, λίγους µήνες νωρίτερα, ο Kύκλος 
µε την κιµωλία στο ίδιο µοιραίο υπόγειο) αποφάσισα, µαγεµένος από την παράσταση, απ' αυτή 
την αίσθηση της αυθεντικής ζωής που εξέπεµπε, ότι θέλω µε το θέατρο να περάσω τη ζωή µου. 
 Tριάντα πέντε χρόνια αργότερα, την άνοιξη του 1993, ως πρόεδρος του νεογέννητου τότε 
Tµήµατος Θεάτρου, είχα την τιµή να τον υποδέχτώ στη Θεσσαλονίκη: το Tµήµα µας οργάνωνε, 
ως την παρθενική του δηµόσια εκδήλωση, τριήµερο θεατρολογικό συµπόσιο αφιερωµένο στο 
σύνολο του έργου του. 
 Tην ίδια εποχή, αρχίζει και το ειδύλλιό του µε την Πειραµατική Σκηνή της "Tέχνης": ο 
Nίκος Xουρµουζιάδης ανεβάζει το εξαίσιο  O δρόµος περνά από µέσα (1993). Tο σηµαντικότερο 



εύσηµο εκείνης της παράστασης είναι ότι ο Kαµπανέλλης αποφασίζει να εµπιστευτεί στην 
Πειραµατική Σκηνή  την πρωτιά δύο νέων, άπαιχτων έργων του, που σκηνοθέτησε ο Πέτρος 
Zηβανός:  Στη χώρα Ίψεν (1995) και H τελευταία πράξη (1997), το δεύτερο µάλιστα γράφτηκε 
ειδικά για το θίασο της Θεσσαλονίκης, µε ανάθεση του Yπουργείου Πολιτισµού.  
  Σ' αυτές τις συναντήσεις (γιατί πρέπει να πω µια λέξη και για τον άνθρωπο 
Kαµπανέλλη), ο συγγραφέας που τιµούµε απόψε κατέκτησε τους πάντες: διδάσκοντες και 
διδασκόµενους, ηθοποιούς και τεχνικούς. Mε τη γλυκύτητά του, µε τη συντροφική του ειλικρίνεια, 
µε το αστείρευτο χιούµορ του,  την αδιάκοπη νεανική του διαθεσιµότητα, το ενδιαφέρον του για 
τον άλλον, τη γενναιοδωρία για τους νεότερους οµοτέχνους. Nαι, Iάκωβε, τους κατέκτησες όλους, 
µας κατέκτησες όλους. Eίναι χαρά να είσαι κοντά µας, είναι χαρά που απόψε θα γίνεις και 
επισήµως, και τελετουργικά, δικός µας άνθρωπος, µέλος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου της 
Θεσσαλονίκης.  
 
Aγαπητοί φίλοι, αν µας ενδιαφέρει η θεατρική µας αυτογνωσία, αν θέλουµε να αποτιµήσουµε το 
εκτόπισµα και τη φυσιογνωµία του ελληνικού θεάτρου της εποχής µας, είµαστε υποχρεωµένοι να 
ξεκινήσουµε απ' αυτή τη µείζονα κατάθεση, αυτή τη µεσιανή κολώνα που είναι η δραµατουργία 
του Iάκωβου Kαµπανέλλη. Nά ’σαι καλά, Iάκωβε. 
 
 
 
 
 
 


