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This paper presents the findings of research conducted at the 
Greek Communist Party’s archives and elsewhere, regarding the 
settlement for Greek political refugees in Bulkes (former Yugosla-
via, 1945−1949) and their theatrical and artistic activity there. 
Through the gathering, processing, and presentation of all infor-
mation available, the paper tries to challenge the established views 
regarding theatre (and art) in Bulkes just as a propaganda instru-
ment in the hands of the Communist Party’s authorities. Thus, the 
paper is attempting to integrate Bulkes into the historiography of 
contemporary Greek professional theatre.  

 
 

H εγκατάσταση των προσφύγων στο Μπούλκες  

ν και το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τα ζητήματα που αφορούν 
στους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες που κατέφυγαν στην ανα-
τολική Ευρώπη έχει τα τελευταία χρόνια αναζωπυρωθεί,1 πολύ 

λίγη σημασία έχει δοθεί στις θεατρικές και καλλιτεχνικές τους δραστη-
ριότητες στην Υπερορία· και αυτό, παρά το γεγονός ότι το θέατρο, αλλά 
και άλλες εκδηλώσεις, όπως οι συναυλίες από χορωδίες ή η διενέργεια 
καλλιτεχνικών βραδιών, ετύγχαναν τόσο μεγάλης έγνοιας και σχεδια-
σμού (από την κεντρική διοίκηση που ασκούσε το Κομμουνιστικό Κόμ-
μα) σε κάθε προσφυγική εγκατάσταση, προσωρινή ή μόνιμη, όσο σχε-
δόν και ο επισιτισμός των προσφύγων, η εξεύρεση στέγης ή η εκπαί-
δευσή τους.  

                                                           
1. Από μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία, που συνεχώς εμπλουτίζεται βλ. ενδεικτικά τα 

ελληνόφωνα: Λαμπάτος 2001· Μποντίλα 2005· Τσέκου 2013· Τσίβος 2015· Πατελάκης 2019· 
Βουτυρά κ.ά. 2017· Králová & Καραπάνου 2017.   
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Ο κύριος όγκος των πολιτικών προσφύγων μετακινήθηκε μετά τη 
λήξη του Εμφυλίου πολέμου (1946−1949), όταν χιλιάδες πρώην στρα-
τιώτες του Δημοκρατικού Στρατού (ΔΣΕ) ή, ακόμη και απλοί πολίτες, 
στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τα αντίποινα της παράταξης που 
επικράτησε, κατέφυγαν, μέσα από διάφορους, πολλές φορές επεισοδια-
κούς, δρόμους, στις επονομαζόμενες λαϊκές δημοκρατίες της ανατολι-
κής Ευρώπης. Νωρίτερα, όμως, ήδη μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας 
(12.2.1945) και με αυξανόμενη ένταση κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 
Πολέμου, χιλιάδες πρώην στρατιώτες του ΕΛΑΣ (Σφέτας & Μιχαηλίδης 
2015: 39), αλλά και, σε διάφορες φάσεις, πολίτες και παιδιά από περιοχές 
όπου διεξάγονταν οι σφοδρές μάχες με τον Εθνικό Στρατό,2 έβρισκαν 
καταφύγιο στις χώρες που είχαν περάσει στη σοβιετική σφαίρα επιρ-
ροής και όπου εγκαθιδρύονταν, σταδιακά, σοσιαλιστικά καθεστώτα. Σε 
αυτό βοηθούσαν τα διάτρητα τότε σύνορα και η υποστήριξη, κυρίως, 
της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο στις στρατιωτικές δυνάμεις της ελληνικής 
αριστεράς.3 Οι πρόσφυγες αυτοί, που αποτελούσαν μέρος του σχεδια-
σμού των πολεμικών επιχειρήσεων, αφού, ενίοτε, επέστρεφαν στην 
Ελλάδα και εντάσσονταν στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού (Μαλ-
τέζος 1984: 20), αλλά και με ένα συλλογικό αίσθημα προσωρινότητας, 
που συμπυκνωνόταν στον αποχαιρετισμό «Καλή πατρίδα, σύντροφε», 
εγκαταστάθηκαν, αρχικά, σε στρατόπεδα και κατόπιν σε πιο ημιμόνι-
μους οικισμούς, ο σημαντικότερος των οποίων, από το 1945, ήταν το 
Μπούλκες της τότε Γιουγκοσλαβίας.    

Σήμερα, στο χωριό Maglić (Μάγκλιτς)—μέρος του δήμου Μπάτσκι 
Πέτροβατς (Bački Petrovac)—της αυτόνομης περιοχής της Βοϊβοδίνας 
στη Σερβία, μόνο ορισμένοι τάφοι με εγχάραχτα ελληνικά ονόματα (κά-
ποια και σε ελληνικό αλφάβητο, αλλά τα περισσότερα μεταγραμμένα  
στο σερβικό) μαρτυρούν ότι κάποτε εκεί δημιουργήθηκε και λειτούργη-
σε, έως το 1949, αυτό που ο Σέρβος ιστορικός Milan Ristović ονόμασε 
«πείραμα Μπούλκες» (Ristović 2012: 125−43 και Ristović 2007): μια αυτό-
νομη κοινότητα, μια ελληνική «δημοκρατία» στα πλαίσια της τότε ομό-
σπονδης σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας. Το χωριό, δείγμα εγκατάστα-

                                                           
2. Για το θέμα της αποστολής παιδιών-προσφύγων από τα μέτωπα και τα μετόπισθεν 

του εμφυλίου πολέμου στις σοσιαλιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης βλ.: Boeschoten 
& Danforth 2015, Λαγάνη & Μποντίλα 2012, Καλύβας & Μαραντζίδης 2016: 443−5.   

3. Για το θέμα της υποστήριξης του ΔΣΕ από τις λαϊκές δημοκρατίες βλ. Μαραντζίδης 
2010: 29−51, όπου στη σ. 48 συμπεραίνει: «Το ΚΚΕ επέλεξε να εξαπολύσει τον αγώνα του 
στηριζόμενο ολοκληρωτικά στον εξωτερικό παράγοντα και όχι σε μια εσωτερική κοινωνι-
κή δυναμική ανατροπής της καθεστηκυίας τάξης».   
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σης στην πολυπολιτισμική Βοϊβοδίνα, έως το 1944 κατοικούνταν από 
Γερμανούς που ακολούθησαν τα γερμανικά στρατεύματα κατά την υπο-
χώρησή τους, προκειμένου να αποφύγουν τα αντίποινα των παρτιζάνων 
του Τίτο.4   

 

 
Άποψη του Μπούλκες το 1949 (πηγή: Φωνή του Μπούλκες) 

 
Οι περιγραφές Ελλήνων προσφύγων, που έφτασαν στο Μπούλκες, μι-
λούν για σπίτια με τραπέζια, που οι προηγούμενοι κάτοικοι τα είχαν πα-
ρατήσει στρωμένα ή για οικόσιτα ζώα, που έψαχναν εναγωνίως την 
τροφή τους (Σιαπάρας 1990: 67−8). Εκεί, μεταφέρθηκαν από το Κουμά-
νοβο (στη σημερινή Βόρεια Μακεδονία) και από το Ρούμπικ (στην Αλβα-

                                                           
4. Για τον γερμανικό πληθυσμό στη Βοϊβοδίνα και τη στάση του κατά τον Β’ Παγκό-

σμιο Πόλεμο, βλ. Stojčić 2017: 22−6, όπου περιγράφεται και η αυτόβουλη εκκένωση της 
περιοχής (που σε μεγάλο ποσοστό είχε περιέλθει στον έλεγχο της συμμαχικής με τους 
Γερμανούς Ουγγαρίας) από τους γερμανικής καταγωγής κατοίκους της μετά το 1944. Η 
εκκένωση, μιας και δεν ήταν οργανωμένη (κατ’ εντολή του ίδιου του Χίμλερ), δεν ήταν 
ολοκληρωμένη και «κληροδότησε» στη Γιουγκοσλαβία μια γερμανική μειονότητα: σε μια 
τραγική αντιστροφή της μοίρας, από το μισό εκατομμύριο Γερμανούς κατοίκους, οι 350 
χιλιάδες διέφυγαν στην Αυστρία ή στη Γερμανία (και κάποιοι στη Ρουμανία), ενώ απ’ ό-
σους παρέμειναν, υπολογίζεται ότι περίπου 50 χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης (Merten 2012: 207–9).   
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νία), αρχικά, 2.000 πρόσφυγες (ελληνόφωνοι και σλαβόφωνοι), ενώ η 
τελική εκτίμηση του πληθυσμού κάνει λόγο για περίπου 4.500 κατοί-
κους.5   

Πολύ γρήγορα, και κάτω από την ηγεσία ενός τοπικού κομματικού 
γραφείου, το Μπούλκες όχι μόνο αυτονομήθηκε (φτάνοντας σε σημείο 
να τυπώσει ακόμη και δικό του, με ελληνικά γράμματα, δηνάριο για 
χρήση εντός του χωριού), αλλά και πέρασε ολοκληρωτικά στον έλεγχο 
του Πολιτικού Γραφείου που έδρευε στο Βελιγράδι (και, κατ’ επέκταση, 
και της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ), ενώ οι γιουγκοσλαβικές αρχές 
παρείχαν εφόδια και ασκούσαν μια αρκετά χαλαρή, στην αρχή τουλάχι-
στον, εποπτεία. Αντίστοιχα, ο προσφυγικός πληθυσμός συγκρότησε, 
σύμφωνα με τα σοσιαλιστικά πρότυπα, γκρούπες και κόβες, καθεμία 
από τις οποίες είχε μια συγκεκριμένη αποστολή-εργασία,6 μια διαίρεση 
του πληθυσμού που αποτελούσε δοκιμή της κοινωνικής οργάνωσης που 
οραματιζόταν το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι θα εγκαθιδρυθεί στην Ελλά-
δα μετά το τέλος του Εμφυλίου πολέμου (και, εν πολλοίς, είχε εγκαθι-
δρυθεί στις σοσιαλιστικές χώρες). Στην πραγματικότητα, το Μπούλκες 
αποτέλεσε τη μοναδική, μάλλον, αυτόνομη, σοσιαλιστικά οργανωμένη 
κοινότητα, που δημιουργήθηκε από Έλληνες για Έλληνες σε ολόκληρη 
την ιστορία του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος (Mijušković 2015).  
 

                                                           
5. Μία αναφορά στα αρχεία του Ερυθρού Σταυρού, που αναδημοσιεύεται από τον 

Ristović 2012: 126 και που υπολογίζει τους πρόσφυγες σε περίπου 6.000, μάλλον, πρέπει να 
θεωρηθεί υπερβολική. Για το θέμα βλ. επίσης Σφέτας & Λούπας 2015: 183, που, αντλώντας 
από την κομματική εφημερίδα του Βελιγραδίου Πολίτικα (Политика), υπολογίζουν τους 
πρόσφυγες σε 3.800. Ο Ristović 2007: 15 υπολογίζει, τελικά, τους κατοίκους του Μπούλκες 
μεταξύ 4.023−4.500.   

6. Βλ. Ηλιάδου Τάχου 2014: 214, που αναδημοσιεύει το αρχείο του Ν. Τσιρώνη: «Οι χι-
λιάδες των αγωνιστών χωρίζονται σε ομάδες εργασίας (γκρούπες), ανάλογα με τη δουλειά 
που θα κάνουν. Δημιουργούνται οι γκρούπες οι αγροτικές, η γκρούπα των καναβουργεί-
ων, των καρροποιών, των τσαγκαράδων, του τυπογραφείου, πολιτισμού, μηχανοτρακτε-
ρικού σταθμού κτλ. Τα μέλη κάθε γκρούπας συγκεντρώνονται σε σπίτια που είναι όλα 
γύρω από μια περιοχή. Εκεί γύρω είναι και το μαγειρείο, η λέσχη, το γραφείο τους. Πα-
ράλληλα με την οργάνωση των συντρόφων στις γκρούπες για την χρησιμοποίησή τους 
στην παραγωγική διαδικασία, το Κομματικό Γραφείο δημιουργεί σε κάθε γκρούπα και μία 
κομματική οργάνωση (Κ.Ο.Β.). Καθήκον των οργανώσεων (Κ.Ο.Β.) είναι το μορφωτικό, 
πολιτιστικό ανέβασμα των κομματικών μελών της. Ακόμη η διοχέτευση των αποφάσεων 
του–μέσω αυτών–στην γκρούπα και την καλύτερη χρησιμοποίηση των κομματικών με-
λών της γκρούπας. Σίγουρα και για μια συνεχή και πετυχημένη παρακολούθησή τους».   
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Χαρτονόμισμα των 50 δηναρίων του Μπούλκες  

(πηγή: https://colnect.com/el/banknotes/banknote/63801-50_Dinaria/  
Ημ/νία. Πρόσβασης: 22.7.2020) 

 
Παρόλ’ αυτά, το τι ακριβώς συνέβαινε εκεί, αφού παρήλθε ο αρχικός 
ενθουσιασμός, έχει ήδη περιγραφεί σε αρκετές μαρτυρίες: το κομματικό 
γραφείο φαίνεται πως υπερτιμολογούσε τα γιουγκοσλαβικά εφόδια ή, 
αντίστροφα, υπεραξιολογούσε τη δυναμικότητα της ντόπιας παραγω-
γής, αναγκάζοντας τις γιουγκοσλαβικές αρχές να διενεργήσουν μέχρι 
και έλεγχο (Králová 2013: 26 και Ηλιάδου-Τάχου 2014: 59−60), η εργασία 
που υποχρεώθηκαν οι πρόσφυγες να προσφέρουν στους αγρούς και στα 
εργαστήρια γρήγορα έγινε εξοντωτική, χωρίς ωστόσο αυτό να συμβάλει 
στην επάρκεια αγαθών, ενώ όποιος διαφωνούσε (ή, απλώς κατηγορού-
νταν ότι διαφωνούσε) κινδύνευε είτε να σταλεί στα σύνορα της Ελλάδας, 
όπου τον παραλάμβαναν τα πιστά στην κυβέρνηση της Αθήνας στρα-
τεύματα (Σφέτας & Μιχαηλίδης 2015: 41−2), είτε, ακόμη χειρότερα, να 
καταλήξει σε ένα νησάκι στον Δούναβη που λειτουργούσε σαν άτυπο 
στρατόπεδο αντιφρονούντων, στο οποίο ήταν πολύ δύσκολο ή και αδύ-
νατον να επιβιώσει (Σιαπάρας 1990: 74−8, 82). Στην κατάσταση αυτή 
ήρθε να προστεθεί, από το 1948, το γεγονός ότι το ΚΚΕ συντάχθηκε με 
την απόφαση της Κομινφόρμ κατά του Τίτο7 και διέρρηξε, σταδιακά, 
τους δεσμούς αλληλεγγύης με τις γιουγκοσλαβικές αρχές. Έτσι, όταν το 
1949 οι δυνάμεις του ΔΣΕ θα έχουν ηττηθεί στην Ελλάδα, η κεντρική 

                                                           
7. Για το θέμα βλ. ενδεικτικά Pijevec 1897: 309−16· Lampe 1996: 237· Perović 2007: 

32−63· Καλύβας & Μαραντζίδης, 2016: 405−7.   
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επιτροπή του ΚΚΕ θα ζητήσει την εκκένωση του Μπούλκες και την ε-
γκατάσταση των κατοίκων του σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες, με τα 
κομμουνιστικά κόμματα των οποίων εξακολουθούσε να διατηρεί καλές 
σχέσεις, ενώ, λίγο αργότερα, θα αναγνωρίσει ότι υπάρχει «ζήτημα 
Μπούλκες» και ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες (Γκαγκούλιας 
2004: 88). Εντωμεταξύ, οι κάτοικοι του Μπούλκες μεταφέρθηκαν ξανά 
ως πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία (Τσίβος 2011: 82−3 και Τσίβος 2014: 
399) και άλλες χώρες, ενώ μόνο μερικές δεκάδες έμειναν πίσω και οι 
απόγονοί τους ζουν στο Μπούλκες μέχρι σήμερα (Hrćan κ.ά. 1987: 15).   

Τα νεότερα στοιχεία για τη θεατρική δραστηριότητα στο Μπούλκες  

Η συσκότιση των σχετικών με το Μπούλκες γεγονότων, αλλά και η από-
πειρα πολιτικής τους εκμετάλλευσης ένθεν κακείθεν,8 δεν επέτρεπαν 
μέχρι σήμερα, την ενασχόληση με ένα θέμα τόσο εμφανώς δευτερεύον 
σε σχέση με τις εκεί πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, όπως η θεατρι-
κή και καλλιτεχνική δραστηριότητα των πολιτικών προσφύγων. Σε αυτό 
θα πρέπει να προστεθεί και η ελλιπής πρόσβαση στις πηγές (ή η ελλιπής 
διαχείρισή τους) και κυρίως της εφημερίδας που εκδιδόταν εκεί,9 της 
Φωνής του Μπούλκες, της οποίας ο μεγαλύτερος όγκος διασωθέντων 
φύλλων δεν βρίσκεται στο Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α-
ΣΚΙ), όπως νομιζόταν, αλλά στο Επιμορφωτικό Κέντρο «Χαρίλαος Φλω-
ράκης», ψηφιοποιημένος απευθείας από το αρχείο του ΚΚΕ, και τα ο-
ποία καμία μελέτη για το Μπούλκες δεν έχει, μέχρι σήμερα, χρησιμο-
ποιήσει (ή στα οποία δεν είχε πρόσβαση μέχρι τώρα). Ασφαλώς, και 
στην περίπτωση των «νεότερων» αυτών πηγών, όπως και στην περί-
πτωση των μαρτυριών που έχουν καταγραφεί, θα πρέπει κάποιος να 
είναι αρκετά επιφυλακτικός: μια εφημερίδα που εκδίδεται κάτω από τις 
οδηγίες ενός κομματικού μηχανισμού, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ανα-
φέρει όλη την αλήθεια ή διαστρέφει τα γεγονότα για να αποκομιστεί 
πολιτικό ή άλλο όφελος. Παρόλα αυτά, ακόμη πιο παράδοξο για τη Φω-
νή του Μπούλκες—και σε ό,τι αφορά στο θέατρο και στις υπόλοιπες καλ-
λιτεχνικές δραστηριότητες—είναι, ίσως, το γεγονός ότι, αν και βρισκό-
μαστε στη μέση του εμφυλίου πολέμου και σε μια κοινότητα-δοκιμή για 
τη (μελλοντική) σοσιαλιστική οργάνωση της κοινωνίας, το πολιτικό φαί-

                                                           
8. Όπως συνέβη για όλα τα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου και την ιστοριογραφία 

τους. Το ζήτημα αναδεικνύει ο Καλύβας 2003: 38−40.   
9. Για την εκδοτική δραστηριότητα στο Μπούλκες βλ. Ματθαίου & Πολέμη 2003: 17−36 

και Καστρινάκη 2015: 136−7. Μια εικόνα για την εκδοτική δραστηριότητα στο Μπούλκες, 
αν και δεν είναι το κεντρικό της θέμα, δίνει και η Alexopoulos 2016: 2−3.   
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νεται να πηγαίνει χέρι χέρι με το αισθητικό· ή, με άλλα λόγια, ότι η έ-
γνοια για το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που εκφράζεται στην εφη-
μερίδα με ένα αρκετά ανεπτυγμένο αισθητικό λεξιλόγιο, δεν φαίνεται να 
υποχωρεί μπροστά στην υποχρέωση για την από σκηνής προώθηση του 
επιθυμητού κοινωνικού μηνύματος. Είναι αυτό δείγμα μιας απαίτησης 
της κομματικής ηγεσίας για πιο επαγγελματικού επιπέδου καλλιτεχνικά 
αποτελέσματα; Ή, μήπως, αντίστροφα, ακριβώς επειδή στον, αρχικά 
ερασιτεχνικό και αυτοσχέδιο, θίασο θα ενταχθούν, σταδιακά, επαγγελ-
ματίες του θεάτρου που θα έρθουν στο Μπούλκες δίνοντας στο όλο εγ-
χείρημα έναν πιο οργανωμένο «τόνο», θα παρασυρθεί και η διαφώτιση 
και η εφημερίδα της; Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά, και 
ίσως το ερώτημα, εντέλει, να μην έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει 
ότι, όντως, το θέατρο και η υπόλοιπη καλλιτεχνική δραστηριότητα στο 
Μπούλκες αντιμετωπίστηκαν, τόσο από τους συντελεστές τους όσο και 
από την εφημερίδα, (και) με καλλιτεχνικούς, με πιο επαγγελματικούς 
εντέλει, όρους.    

Γνωρίζουμε, ήδη από μαρτυρίες ότι η θεατρική και καλλιτεχνική 
δραστηριότητα στο Μπούλκες ήταν από τις πρώτες έγνοιες μετά την 
εκεί εγκατάσταση. Στο Μπούλκες, λειτουργούσε θέατρο ή, έστω, θεα-
τρικός χώρος, με το όνομα «Αθήνα», που διέθετε σκηνή διακοσμημένη 
με αρχαιοελληνικές κολώνες, ενώ το κτίριο τοποθετείται εκεί όπου βρι-
σκόταν το παλιό σχολείο της κοινότητας (αν δεν ταυτίζονταν κιόλας). Για 
να χτιστεί, ο Ραβανής-Ρεντής περιγράφει πώς το Καλλιτεχνικό Συγκρό-
τημα, ουσιαστικά, κατεδάφιζε κρυφά φράχτες και άλλα κτίσματα, προ-
κειμένου να βρεθούν υλικά (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 133−4), μαρτυρία 
μάλλον πιο έγκυρη από τον απολογισμό της Α’ συνδιάσκεψης, που δη-
μοσιεύεται στη Φωνή του Μπούλκες (1.9.1946) και αναφέρει το χτίσιμο 
δύο θεάτρων, μικρού και μεγάλου.10 Ο ίδιος υπολογίζει τις θέσεις σε 800 
περίπου, ενώ το κτίριο διέθετε «μεγάλη σκηνή, τεράστια παρασκήνια 

                                                           
10. Επιπλέον, η σύγχυση ως προς τα θεατρικά κτίσματα επιτείνεται από τη Φωνή του 

Μπούλκες, 12.2.1947, όπου καλούνται από την οργανωτική επιτροπή (άγνωστο ποια είναι) 
οι «σύντροφοι Πελοποννήσιοι την Πέμπτη 13.2. ώρα 7.15 να βρίσκονται στην εστία “θεα-
τράκι” προκειμένου να συζητήσουν για την καλλιτεχνική τους βραδιά», που, ίσως ταυτίζε-
ται με την αναφορά για μικρό θέατρο. Τη λύση, ίσως, δίνει ο Ραβάνης-Ρεντής 1981: 98−9, 
που αναφέρει: «Η ομάδα μας, το “το αρχηγείο” της καλλιτεχνικής κίνησης, έχει εγκατα-
σταθεί στο σπίτι του εστιάτορα του χωριού [εννοεί του γερμανόφωνου κατοίκου που ανα-
χώρησε μαζί με τα ναζιστικά στρατεύματα]. Είχε μια μεγάλη αίθουσα για το μαγαζί που θα 
τη χρησιμοποιήσουμε για τις πρόβες μας και για τις παραστάσεις». Παρόμοια και ο Σιαπά-
ρας 1990: 84 μιλάει για παραστάσεις που, πριν χτιστεί το θέατρο, δίνονταν σε «διάφορες 
μικρές αίθουσες».   
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και καμαρίνια στο υπόγειο» (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 134). Ορθότερη, βέ-
βαια, εκτίμηση των στοιχείων καταδεικνύει ότι το θέατρο «Αθήνα» λει-
τουργούσε, μάλλον, ως αίθουσα εντευκτηρίου, στην οποία γίνονταν 
συνελεύσεις, γιορτές, αλλά και προβολές κινηματογραφικών ταινιών (ο 
«κινηματογράφος», όπως ονομαζόταν, του Μπούλκες). Επιπλέον, στην 
πλατεία του χωριού φαίνεται πως υπήρχε και μια υπερυψωμένη πρό-
χειρη σκηνή που χρησίμευε τόσο για κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
όσο και για εκφώνηση λόγων, ενημέρωση των κατοίκων, αλλά και δη-
μόσια διαπόμπευση των κάθε λογής θεωρούμενων προδοτών, πριν την 
«απέλασή» τους από το Μπούλκες και τη Γιουγκοσλαβία (Ραβάνης-
Ρεντής 1981: 115).    
 

 
Το παλιό σχολείο στο Μπούλκες (ίσως το ίδιο κτίριο που στέγαζε το θέατρο;)  

(πηγή: http://www.zarzrenjanin.edu.rs/ Ημ/νία πρόσβασης: 20.12.2019) 
 
Στο θέατρο «Αθήνα», η γκρούπα των καλλιτεχνών, οι «τραλαλάδες», 
όπως τους ονόμαζαν, επειδή κάποια στιγμή τραγούδησαν ένα τραγούδι 
με «πολλά τραλαλά» (Ραβάνης 1976: 24),11 αρχικά ανέβαζε, σχεδόν κάθε 
εβδομάδα μια μικρή παράσταση, διανθισμένη από τραγούδια, για την 
ψυχαγωγία και τη διαφώτιση όσων δούλευαν σε άλλες γκρούπες π.χ. 

                                                           
11. Το τραγούδι ήταν το εξής: «Προχώρα μπρος στη ζωή, νεολαία / πάλευε, γλέντα και 

χαίρου μαζύ / κρατάς τον κόσμο στα δυο σου χέρια / είσαι ο νέος κυρίαρχος της γης», πάνω 
στη μελωδία του ρωσικού Ύμνου της Κομσομόλ (Ραβάνης 1976: 24)  
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στα χωράφια ή στα εργαστήρια.12 Ήδη γίνεται κατανοητό πως η ζήτηση 
για θεατρικά «έργα» θα πρέπει να ήταν τεράστια, με αντιστρόφως ανά-
λογη—τουλάχιστον στην αρχή—την ποιότητά τους. Για παράδειγμα, ο 
Αλέξης Πάρνης, που φέρεται να έχει συγγράψει στο Μπούλκες περίπου 
200 έργα (Νεοφύτου 2018: 33), σε τηλεφωνική συνέντευξή του (καλο-
καίρι 2019)13 δήλωσε: «Δεν ήταν έργα αυτά. Μας έλεγαν την Πέμπτη ότι 
την Κυριακή πρέπει κάτι να δείξουμε και, για να προλάβουμε, γράφαμε 
ό,τι μπορούσαμε». Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι 
αυτή η «εκβιομηχάνιση», σχεδόν, της παραγωγής θεατρικών κειμένων 
χρησίμευσε και ως εξάσκηση για όσους θα συνέχιζαν κατόπιν αυτή τη 
δραστηριότητα. Ο Αλέξης Πάρνης, όπως ο ίδιος παραδέχεται, οφείλει 
πάρα πολλά σε αυτή την περίοδο: «ήταν ένα εκπαιδευτικό στάδιο με 
ευεργετικές επιπτώσεις για τη μελλοντική επαγγελματική μου πορεία 
στο θέατρο» (Πάρνης: 2011: 160).    

H πρώτη χρονολογικά πληροφορία για κάποιο καλλιτεχνικό γεγονός 
που διαθέτουμε μπορεί να εντοπιστεί στη Φωνή του Μπούλκες στις 23.4. 
1947 με τίτλο «Πρώτη εμφάνιση του Μορφωτικού μας Συλλόγου»:14   

Ο «Μορφωτικός-Εκπολιτιστικός» Σύλλογος έκανε την περασμένη 
Κυριακή την πρώτη του εμφάνιση με τη μουσικο-φιλολογική του 
βραδυά. Η προσπάθεια αυτή του Συλλόγου για την εκπολιτιστική 
ανάπτυξη των μελών του, μα και γενικώτερα της Κοινότητάς, εί-
ναι μια πολύ αξιέπαινη και άξια κάθε βοήθειας και υποστήριξης 
προσπάθεια. Δε στέκεται απλά και μόνο μέσα στα πλαίσια μιας 
προσπάθειας, μα τα ξεπερνάει και φτιάχνει μια αρχή, μια πολύ 
καλή αρχή, που με μια πιο προσεγμένη και συστηματική δουλειά 
θα δικαιώσει το όνομα του Συλλόγου σαν «μορφωτικού-εκπολιτι-
στικού».     

Από το δημοσίευμα δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τη γκρούπα των 
τραλαλάδων, αλλά είναι αρκετά πιθανό, αν και το «πρώτη» για το 1947, 
δύο χρόνια περίπου μετά την εγκατάσταση των προσφύγων μάλλον 
αναφέρεται σε κάποιου τύπου «θεσμοθέτηση» της καλλιτεχνικής 

                                                           
12. «Κάθε Σάββατο έχουμε καινούργια παράσταση. Τις τρεις εβδομάδες ένα «καλλιτε-

χνικό πρόγραμμα» με τραγούδια, απαγγελίες και κανένα σκετσάκι και κάθε τέταρτη εβδο-
μάδα μια επιθεώρηση ή ένα θεατρικό έργο, που τα ετοιμάζουμε με περισσότερη προσο-
χή» (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 134).   

13. Η συνέντευξη έγινε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Ο Αλέξης Πάρνης α-
γνοεί αν υπάρχουν και πού βρίσκονται τα χαμένα έργα του, που γράφτηκαν στο Μπούλ-
κες.   

14. Όλα τα παραθέματα έχουν μεταγραφεί στο μονοτονικό σύστημα, αλλά ακολου-
θούν την ορθογραφία της αρχικής πηγής.   



ΤΑΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

[Α] 82 

γκρούπας: τη διεύθυνσή της, εξάλλου, είχε ήδη αναλάβει ο Αντώνης 
Γιαννίδης που και αργότερα, όταν ο θίασος μεταφέρθηκε στο Βίτσι και 
στα μετόπισθεν του εμφυλίου πολέμου, πέτυχε την «επισημοποίησή 
του» και την μετονομασία του σε «Καλλιτεχνικό Συγκρότημα Γενικού 
Αρχηγείου» (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 201). Το πρόγραμμα, πάντως, αυτής 
της «πρώτης» εμφάνισης την Κυριακή 20.4.1947 δεν περιείχε τίποτα το 
αμιγώς θεατρικό· αντίθετα, απαρτιζόταν από τραγούδια κάθε είδους, τα 
οποία δίδαξε ο Λάκης Χατζής, απαγγελίες και απλές μουσικοθεατρικές 
εικόνες:   

Το πρόγραμμα κύλησε άνετα, απαλά. Στο πρώτο του μέρος ση-
μείωσε ιδιαίτερα [επιτυχία] το «ποτ-πουρί» από τα Εβρίτικα τρα-
γούδια και το «σπανιόλικος χορός». Στο δεύτερο μέρος το από-
σπασμα από το: «Τροβατόρε» και τη μπαλάντα «για το Στάλιν», 
είναι οι επιτυχίες της βραδυάς.     

Και το δημοσίευμα συνεχίζει με τον ανώνυμο συντάκτη15 όχι μόνο να  
κάνει λεπτομερή κριτική στην όλη εκδήλωση, αλλά και να επιδεικνύει 
γνώσεις μουσικής εκτέλεσης και σκηνικής οργάνωσης πολύ παραπάνω 
του μετρίου:   

Τα «τραγούδια του Έβρου» από τη μικτή χορωδία του Συλλόγου 
ενθουσίασαν. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί η καλή και εμπνευ-
σμένη εναρμόνιση των τραγουδιών από το σ. Λάκκη, που αντίθε-
τα υστέρησε στο «Γεροβοσκό», που και σαν τριτσέτο δεν είπε 
πολλά πράγματα. Επίσης, η χορωδία αρκετά καλή στο απόσπα-
σμα από τη δεύτερη πράξη του «Τροβατόρε», με αδυναμία στα 
μπασίματα και στην ανεπάρκεια των μπάσων που ιδιαίτερα φά-
νηκε στα φόρτε». […] Η μαντολινάτα θέλει εξάσκηση και θα γίνει 
ό,τι πρέπει—τόδειξε τουλάχιστον στο «Τροβατόρε», στο «Μαρζ» 
του Βάγκνερ, στο «Σπανιόλικος χορός» του σ. Λάνη. Γενική της 
αδυναμία η έλλειψη συγχρονισμού. Το τριτσέτο «υπό το φως της 
σελήνης» δεν είχε καλή σύνδεση φωνών, πράγμα που το μείωσε. 
Η σ. Όλγα, καλή στο «σόλο» της. Η «Γκόφλω» δεν αποδόθηκε, 
παρ’ όλο που η συνοδεία στο «σόλο» από πιάνο—σ. Τάκης—, 
φλάουτο—σ. Λάκης—ήταν προσεγμένη.    

                                                           
15. Σύμφωνα με τον Αλέξη Πάρνη (συνέντευξη 2019) τα σχετικά με την κριτική θεά-

τρου, τα καλλιτεχνικά νέα κλπ. γράφονταν στη Φωνή του Μπούλκες από τον Γιώργη Λα-
μπρινό, πράγμα καθόλου απίθανο, μιας και στην Κατοχή είχε αναλάβει τον τομέα Καλλιτε-
χνών του ΕΑΜ, ενώ στο Μπούλκες ήταν μέλος της Διαφώτισης (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 183) 
και, μάλλον, διευθυντής της Φωνής του Μπούλκες. Παρόλα αυτά, για δεοντολογικούς λό-
γους, θα συνεχίσουμε να αναφερόμαστε στους συντάκτες των δημοσιευμάτων με την 
όποια «υπογραφή» τους (ή, την μη υπογραφή τους).   
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Η μουσικοθεατρική εικόνα δεν ήταν πλούσια σε σύλληψη. Η 
μουσική της ανάλογη. Οι στίχοι αδύνατοι. Απ’ τις 4 απαγγελίες οι 
δύο καλές, οι υπόλοιπες αδύνατες. Το ντεκόρ πολύ καλό. Το μάτι 
αναπαβότανε σένα ξάστερο Αυγουστιάτικο ουρανό. Η μονιμότη-
τά του όμως δημιούργησε κάποια μονοτονία. Γενικά το πρό-
γραμμα ήταν καλό, στάθηκε. Ο χορός που επακολούθησε για τα 
μέλη του Συλλόγου και τους προσκεκλημένους του είχε κέφι.   

Τη Δευτέρα [21.4.1947] ξαναδόθηκε το πρόγραμμα. Η ορχή-
στρα απέδωσε καλύτερα στο «Ιντερμέτζιο» απ’ την «Καβαλερία 
Ρουστικάνα». Η αλλαγή της σοπράνας στο σόλο από το «Τροβα-
τόρε» δεν ήταν επιτυχημένη. Η σ. Όλγα είναι καντσονετίστα και η 
φωνή της δεν κάνει για τέτοια κομμάτια.    

Αναφορικά με την αμιγώς θεατρική δραστηριότητα, η πρώτη πλήρης 
παράσταση που δόθηκε στο Μπούλκες φαίνεται πως ήταν η Εισβολή του 
Λεονίντ Λεόνοφ (Леонид Леонов, 1899−1994),16 σε σκηνοθεσία του δη-
μοσιογράφου Βασίλη Πηγή, που είχε αναλάβει, προς το παρόν, τη διεύ-
θυνση του Καλλιτεχνικού Συγκροτήματος. Αν και δεν διαθέτουμε καμία 
πληροφορία για την ημερομηνία αυτής της παράστασης, μπορούμε βά-
σιμα να υποθέσουμε ότι αυτό έγινε πριν την άφιξη του Γιάννη Βεάκη και 
του Αντώνη Γιαννίδη, δηλαδή κάπου μέσα στο 1946. Η παράσταση φαί-
νεται πως είχε προξενήσει ενθουσιασμό τόσο στους πρόσφυγες που πα-
ρακολουθούσαν, όσο όμως και στους ίδιους τους ηθοποιούς που υπερέ-
βαλαν εαυτούς λόγω ακριβώς της ανταπόκρισης του κοινού (Ραβάνης-
Ρεντής 1981: 134).17 Κατόπιν, ο θίασος παρουσίασε έργα των Δημήτρη 

                                                           
16. Η Εισβολή, που είχε λάβει βραβείο Στάλιν το 1943 και παρουσιάζει την αντίσταση 

του σοβιετικού λαού ενάντια στους Ναζί, είχε πρωτοανέβει στην Ελλάδα από τον Θίασο 
Ενωμένων Καλλιτεχνών στις 21.11.1945 σε μετάφραση του Λέοντα Κουκούλα και σκηνο-
θεσία Γιαννούλη Σαραντίδη και Γιώργου Σεβαστίκογλου. Για εκείνη την παράσταση βλ. 
Καλαϊτζή 2001: 154−5 και Σταματοπούλου 2017: 99−100, 102. Άγνωστο παραμένει αν κά-
ποιος μετέφερε το κείμενο στο Μπούλκες ή αν έγινε η μετάφρασή του επί τόπου: αν ισχύει 
η πρώτη περίπτωση, αυτός μπορεί να είναι μάλλον μόνο ο Αντώνης Γιαννίδης, ο οποίος, 
όμως, βρέθηκε στο Μπούλκες το 1947 και, εξάλλου, θα είχε αναλάβει και την σκηνοθεσία, 
όπως έγινε στις παραστάσεις που ανέβηκαν μετά την άφιξή του (το άλλο ενδεχόμενο είναι 
να είναι λανθασμένη η ανάμνηση του Δημήτρη Ραβάνη-Ρεντή και η Εισβολή να μην είναι η 
πρώτη παράσταση του Καλλιτεχνικού Τμήματος, πράγμα όχι απίθανο, μιας και οι Αναμνή-
σεις του δεν ακολουθούν χρονολογική σειρά).  

17. Ο Ραβάνης-Ρεντής (1981: 134−5) περιγράφει ένα περιστατικό με έναν πειραιώτη 
«ηθοποιό» ονόματι Βάσσελ(;), ο οποίος, ενθουσιασμένος από την ανταπόκριση του κοινού, 
υπερέβαλε στον ρόλο του γερμανού στρατιώτη, τραυματίζοντας πραγματικά τον συμπαί-
κτη του Αλέξη Ρόβα.   
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Ψαθά, Άγγελου Τερζάκη και Σπύρου Μελά,18 ενώ ποτέ δεν έλειψαν και 
τα αμιγώς «μπουλκιώτικα» κείμενα, μιας και στο θίασο συγκαταλέγο-
νταν ήδη τρεις μαθητευόμενοι συγγραφείς.19  

Ο Βασίλης Πηγής, πολύ σύντομα, παρέδωσε τα ηνία, αρχικά, στον 
Γιάννη Βεάκη που ανέλαβε και να σκηνοθετεί και να παίζει—οπότε τα 
πάντα έγιναν πιο προσεγμένα και δόθηκε ένας επαγγελματικός τόνος 
στη δουλειά του Καλλιτεχνικού Συγκροτήματος (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 
135−6)—και, κατόπιν, στον Αντώνη Γιαννίδη. Οι ακριβείς ημερομηνίες 
των αφίξεων και των δύο δεν είναι διευκρινισμένες: ο Αντώνης Γιαννί-
δης φαίνεται πως φτάνει στο Μπούλκες μέσα στο 1947,20 άρα ο Γιάννης 
Βεάκης θα πρέπει να πήγε νωρίτερα, μάλλον κάποια στιγμή το 1946. Η 
καλλιτεχνική γκρούπα πια περιλάμβανε αρκετούς πρόσφυγες,21 μεταξύ 
των οποίων τους: Μάνο Ζαχαρία, Μιχάλη Χαραλαμπίδη, Ευγενία Τσορ-
βατζή, Δέσποινα Πέικου, Σωτήρη Μπελεβέντη, Γιάννη Καλοκίδη,22 Κώ-

                                                           
18. Ο τελευταίος αποτελεί και την πλέον «περίεργη» επιλογή, μιας και κατηγορήθηκε 

(όχι, μάλλον, άδικα) για συνεργασία τόσο με την προγενέστερη μεταξική δικτατορία, όσο 
και για τη δοσιλογική στάση του στη διάρκεια της Κατοχής, βλ. Καρρά 2010: 46−50.   

19. Ο Ραβάνης-Ρεντής (1981: 134) δεν αναφέρεται σε ονόματα. Ο Μάκης Μαΐλης, στην 
ομιλία του στην «Ημερίδα για την πολιτική προσφυγιά», που διοργάνωσε το ΚΚΕ στη Θεσ-
σαλονίκη (16−17 Δεκεμβρίου 2017), η οποία αναδημοσιεύεται στο περιοδικό της ελληνικής 
κοινότητας Πράγας Καλημέρα (Μαΐλης 2018: 21−5) αναφέρει ως συγγραφείς τους: Δημήτρη 
Ραβάνη-Ρεντή, Αλέξη Πάρνη, Γιώργο Σεβαστίκογλου και Παύλο Στρατηγόπουλο και η 
αναφορά του αυτή επιβεβαιώνεται εν μέρει από τον ίδιο τον Ραβάνη-Ρεντή (1981: 136 για 
τον ίδιο και 1981:148 για τον Παύλο Στρατηγόπουλο, τον «Μπάρμπα Παύλο», τον πατέρα 
της Δανάης Στρατηγοπούλου, για τον οποίο αναφέρει ότι γράφει «για το θέατρο σκετσά-
κια και μονόπρακτα»). Αναφορικά με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, ίσως, πρόκειται για 
μπέρδεμα—ας μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικοί πρόσφυγες πολύ συχνά άλλαζαν τόπο ή και 
χώρα κατοικίας, μεταφέρονταν αλλού, ταξίδευαν. Έτσι, ο Γιώργος Σεβαστίκογλου, που 
εγκαταστάθηκε στην Τασκένδη και στη Μόσχα, δεν φαίνεται να παρέμεινε (ίσως, ούτε καν 
να πέρασε) από το Μπούλκες, βλ. Ζηροπούλου 2007: 43−6, όπου εντοπίζεται το μοναδικό 
χρονολογικό «κενό» στην εξιστόρηση της ζωής του μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 1948, πριν 
επιστρέψει στο Γράμμο-Βίτσι με το κινηματογραφικό συνεργείο του Δημοκρατικού Στρα-
τού (και τους Απόστολο Μουσούρη και Μάνο Ζαχαρία), κενό, όχι όμως αρκετό για να θεω-
ρηθεί ότι «εκπαιδευόταν» ως συγγραφέας, ακόμη κι αν παρέμεινε για λίγο στο Μπούλκες.  

20. Πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του Αντώνη Γιαννίδη μπορούν να αντλη-
θούν από: Σιδέρης 1975: 15−7. Ραβάνης 1976: 22−8, και Μαντάς 2018: 19−23, αλλά και, για 
την περίοδο της Τασκένδης, Αλεξανδρόπουλος 1994: 488−91.   

21. Ο Ραβάνης (1976: 25), καθ’ υπερβολήν μάλλον, τους υπολογίζει περίπου στους 100. 
Στο νούμερο αυτό, ενδεχομένως, να περιλαμβάνει και τα παιδιά της χορωδίας, που, όπως 
θα δούμε, θα αποτελέσουν ένα σημαντικότατο πυλώνα του Καλλιτεχνικού Συγκροτήμα-
τος.    

22. Αυτοί αναφέρονται από τον Μαΐλη 2018: 23.  
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στα Γκολφίνο, Γιώργο Κοσκινά23, Λάκη Χατζή, Φώτη Ματσάκα24 κ.ά. και 
λειτουργούσε με «κολλεκτιβιστική διάθεση», αφού όλοι (και οι συγγρα-
φείς) «δεν γράφουν μόνο τα θεατρικά τους έργα, μα τα ανεβάζουν στη 
σκηνή, κάνουν τα σκηνικά μόνοι τους, φτιάχνουν τις ηλεκτρικές εγκα-
ταστάσεις των προβολέων και υποδύονται οι ίδιοι με επιτυχία τους κυ-
ριώτερους ρόλους» (Φωνή του Μπούλκες, 7.11.1948).  
 

 
Το Καλλιτεχνικό Συγκρότημα (από το αρχείο του Αλέξη Πάρνη—ο ίδιος κάτω αριστερά, ο 

Αντώνης Γιαννίδης μάλλον στο κέντρο και ο Ραβάνης-Ρεντής στη δεύτερη σειρά δεξιά) 
(πηγή: https://cosmosphilly.com/bulkes-greek-republic-never-existed/ Ημ/νία πρόσβασης: 

25.7.2020) 
 
Τον Ιούνιο του 1948, το Καλλιτεχνικό Συγκρότημα έκανε και οντισιόν για 
καινούργια μέλη, που «θα πάρουν στοιχειώδη μαθήματα θεατρικής τέ-
χνης»: ο διαγωνισμός έγινε στις 9.6.1948 και προσήλθαν τόσοι πολλοί 

                                                           
23. Οι δύο αυτοί προστίθενται από τον Ραβάνη-Ρεντή (1981: 162). Ο μεν πρώτος γρά-

φει ποιήματα (στις 9.5.1948 η Φωνή του Μπούλκες δημοσιεύει και ένα ποίημα του, εμπνευ-
σμένο από την περιοδεία του Καλλιτεχνικού συγκροτήματος στη Ρουμανία, με τίτλο Ταβά-
ριτς) και παίζει κιθάρα, ενώ ο δεύτερος εκτελεί και χρέη τεχνικού του Καλλιτεχνικού Συ-
γκροτήματος. Ο Ραβάνης-Ρεντής αναφέρει και τους Αλέξη (Ρόβα) και Στέλλα (άγνωστο 
επίθετο), που γνωρίζονται και ερωτεύονται στο Μπούλκες και που η μικροϊστορία τους 
«τρέχει» παράλληλα με την κεντρική αφήγηση, αλλά και τον «Μαχαραγιά» [άγνωστο ποιο 
ήταν το πραγματικό του όνομα], που ήταν τεχνικός του θιάσου.   

24. Εντάχθηκε, κατόπιν, στο κινηματογραφικό συνεργείο του ΔΣΕ.  
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«νέοι και νεολαίϊσες» (Φωνή του Μπούλκες, 13.6.1948) που επαναλήθηκε 
στις 17.6.1948. Όσοι και όσες επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, έπρεπε να 
περάσουν από το γραφείο της διαφώτισης, όπου τους δινόταν ένα ποίη-
μα, το οποίο έπρεπε να απαγγείλουν ενώπιον μιας επιτροπής, άγνωστο 
από ποιους. Το να φανταστούμε, εδώ, ότι η διαφώτιση, ίσως, «δεν έδι-
νε» το ποίημα σε κάποιους (που μπορεί να χρειάζονταν π.χ. σε άλλες 
εργασίες), ίσως, είναι μια υπόθεση χωρίς απόδειξη. Στη Φωνή του 
Μπούλκες (13.6.1948), πάντως, δημοσιεύεται, εκτός της είδησης, και ένα 
μικρό χρονογράφημα του Φ. Αστέρη με τίτλο: «Το περιθώριο της ζωής 
μας. Υποψήφια Καλλιτέχνις», όπου παρουσιάζεται η αγωνία μιας ανώ-
νυμης νέας, μετά την απόφασή της να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, 
αλλά και το όνειρό της να ενταχθεί στην γκρούπα των καλλιτεχνών, ό-
που, όπως φαίνεται, η ζωή της πια θα μεταφερόταν «στο χωριό» και, 
άρα, θα γινόταν πιο εύκολη:    

Όταν τελειώνη [η Υποψήφια Καλλιτέχνις] ένα φόρεμα στο Ρα-
φείο, πρώτα αυτή το χαίρεται σαν είνε καλό. Εδώ όμως! Τι θα γί-
νει τώρα; Πέτυχε; Θα γίνει καλλιτέχνις θα παίξει στ’ αλήθεια στην 
«ΑΘΗΝΑ»; Θα γίνει κι αυτή δασκάλα στ’ άλλα τα κορίτσια, θα με 
το καλό κατέβει κάποια μέρα στο χωριό; Αχ! Να τόξαιρε! Κι αρ-
γούν τόσο τα αποτελέσματα!.   

Από τις νεότερες πηγές, γνωρίζουμε πια και ορισμένα στοιχεία για κά-
ποιες από τις υπόλοιπες παραστάσεις: στις 26.4.1947, η Φωνή του 
Μπούλκες προαναγγέλλει, σε ένα μικρό σημείωμα, την παράσταση της 
Πρωτομαγιάς, με το «μπουλκιώτικο» έργο Στον ξερόβραχο του Αλέξη 
Πάρνη. Όπως μας πληροφορεί ο, και πάλι, ανώνυμος συντάκτης, «το 
θέμα του έργου είναι παρμένο από τη σημερινή ζωή των εξόριστων στα 
ξερονήσια του Αιγαίου» και η παρουσίασή του έκλεινε με την απαραίτη-
τη αναφορά στο κοινωνικοπολιτικό μήνυμα του έργου: «Ο συγγραφέας 
με το έργο του αυτό θέλει να δώσει τη σύγκρουση των δύο κόσμων». 
Στο ενδιάμεσο, όμως, παρουσιάζεται η υπόθεση και επιχειρείται να δι-
καιολογηθεί η, κάπως παράταιρη, μορφή του: «Ο συγγραφέας διαλέγει 
το είδος της “κομεντί” για το πλέξιμο της υπόθεσης του έργου του, γιατί 
σαν σύνθετο είδος του δίνει την δυνατότητα να πιάσει και τις δυο πλευ-
ρές της ζωής των εξόριστων. […]». Η παράσταση φαίνεται πως δόθηκε 
με επιτυχία, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Βεάκη και πρωταγωνιστή τον 
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Αντώνη Γιαννίδη.25 Πέρα από τον Ξερόβραχο, ο Αλέξης Πάρνης έγραψε 
στο Μπούλκες και το λιμπρέτο για την οπερέτα Τα καΐκια θα σαλπά-
ρουν.26  

Εκτός, όμως, από αυτά τα «μπουλκιώτικα» έργα, πολλά από τα οποία 
«λαϊκές όπερες», όπως τα ονόμαζε ο Αντώνης Γιαννίδης (Ραβάνης 1976: 
25), αλλά μάλλον παραστάσεις επικαιρότητας με τραγούδια—και από τα 
οποία, δυστυχώς, δεν έχει σωθεί ή βρεθεί μέχρι στιγμής κανένα—ο θία-
σος ανέβασε, μεταξύ άλλων, τα: Το ξύπνημα του Κώστα Κοτζιά, Το Καλο-
καίρι θα θερίσουμε του Αλέξη Δαμιανού, Ο Μακρινός Δρόμος του Αλεξέι 
Αρμπούζωφ και το Αν δουλέψεις θα φας του Νίκου Τσεκούρα. Εδώ πια, η 
ίδια η επιλογή των κειμένων μαρτυρεί μια στροφή προς μια πιο επαγ-
γελματική αντιμετώπιση του θεάτρου, που είχε αρχίσει να επιβάλλεται 
από τον Αντώνη Γιαννίδη: και τα τέσσερα θεατρικά έργα είχαν παρουσι-
αστεί από τον θίασο Ενωμένων Καλλιτεχνών στην Αθήνα, μεταξύ 
1945−1946 και τώρα καλούνταν να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα της 
καλλιτεχνικής γκρούπας.27   

Από αυτά, ακριβή ημερομηνία παρουσίασης γνωρίζουμε μόνο για Το 
καλοκαίρι θα θερίσουμε και είναι η Κυριακή 24 Αυγούστου 1947, μιας και 
το πληροφορούμαστε από τη Φωνή του Μπούλκες (23.8.1947). Σε ένα 
σημείωμα για την επικείμενη παράσταση, που υπογράφει ο «Π.», ανα-
φέρεται ότι είχε προηγηθεί Το ξύπνημα κι ότι αυτά είναι τα μόλις δύο 
ελληνικά έργα, που μέχρι στιγμής (θα) έχει παρουσιάσει το Καλλιτεχνικό 
Συγκρότημα· τα έως τότε «πρόχειρα» μπουλκιώτικα έργα, μαζί και ο 

                                                           
25. Οι Πάρνης (2011: 160) και Νεοφύτου (2018: 33) αναφέρονται και σε θετική κριτική 

του Γιώργη Λαμπρινού στη Φωνή του Μπούλκες, η οποία αναφέρεται στην ανέκδοτη Βιο-
γραφία του Αλέξη Πάρνη, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί.  

26. Από τη συνέντευξή που μας παραχώρησε ο ίδιος. Η Νεοφύτου 2018: 33 αναφέρεται 
και στα έργα Τελευταία Νύχτα (με θέμα τα Δεκεμβριανά) και Προγεφύρωμα. Για το μεν 
πρώτο, στην υποσημείωσή της αναφέρεται ότι η πληροφορία αντλείται από τη Μεγάλη 
Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, αλλά ο ίδιος ο Αλέξης Πάρνης στη συνέντευξη που μας παρα-
χώρησε είπε ότι το έργο γράφτηκε στο Ρούμπικ (Αλβανία), όπου κατέφυγε μαζί με άλλους 
πρόσφυγες, πριν μεταφερθούν στο Μπούλκες. Για το Προγεφύρωμα, από την άλλη, δεν 
αναφέρεται από πού αντλείται η πληροφορία, αλλά το έργο εμφανίζεται σε παράσταση 
του θιάσου πολιτικών προσφύγων της Τασκένδης το 1951 (άγνωστο αν γράφτηκε στο 
Μπούλκες).   

27. Ο Αντώνης Γιαννίδης, μέλος του θιάσου Ενωμένων Καλλιτεχνών, θα πρέπει να είχε 
φέρει στο Μπούλκες και τα έργα. Τα έργα είχαν παρουσιαστεί: Ο Μακρινός Δρόμος στις 
13.6.1945, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σεβαστίκογλου· το Αν δουλέψεις θα φας, στις 13.7.1945, 
σε σκηνοθεσία Γιαννούλη Σαραντίδη· το Το καλοκαίρι θα θερίσουμε στις 26.11.1945, σε 
σκηνοθεσία Γιώργου Σεβαστίκογλου· το Το ξύπνημα στις 26.6.1946, σε σκηνοθεσία Τάκης 
Μουζενίδης). Για το Αν δουλέψεις θα φας βλ. και Ιωαννίδης 2014: 635−82.   
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Ξερόβραχος του Αλέξη Πάρνη, δεν θεωρούνται άξια αναφοράς από τον 
συντάκτη. Το σημείωμα του «Π.» δεν περιέχει περαιτέρω πληροφορίες 
για την επικείμενη παράσταση, αλλά παρουσιάζει λεπτομερώς την υπό-
θεση και αναλύει το έργο του Αλέξη Δαμιανού από ιδεολογική σκοπιά:   

Το έργο θίγει ένα απ’ τα βασικά νεοελληνικά προβλήματα, την α-
ξιοποίηση της ελληνικής γης σαν ικανής να ζήσει τον πληθυσμό 
της και να σταθεί παράγοντας για την ανάπτυξη και τη δημιουρ-
γία ενός πραγματικού νεοελληνικού πολιτισμού. […]. Το πνεύμα 
της ρωμαλέας αισιοδοξίας και της αποφασιστικότητας που δια-
πνέει το έργο, το πνεύμα της σταθερής ενατένισης σ’ ένα και-
νούργιο μέλλον και το χαρούμενο φως μιας ευτυχισμένης ζωής, 
που υποσχετικό ανατέλλει στο τέλος του, είναι σίγουρα αντανά-
κλαση απ’ το πνεύμα της αλύγιστης αποφασιστικότητας του λαού 
μας και λάμψη, απ’ το φως της καινούργιας λεύτερης και ειρηνι-
κής ζωής, που γρήγορα θα σταθεί το πολύτιμο κι ακριβό έπαθλο 
στον πολυαίμακτο αγώνα που κάνει σήμερα για την εθνική και 
κοινωνική του απελευθέρωση. Τη ζωή, τους πόθους και τις λα-
χτάρες αυτού του λαού περιγράφει «το καλοκαίρι θα θερίσουμε» 
κι αυτού του λαού την αναπόφευχτη νίκη οραματίζεται μέσα απ’ 
το έργο του ο Αλέξης Δαμιανός.  

Πάλι από ένα δημοσίευμα της Φωνής του Μπούλκες (22.11.1947) που το 
αναγγέλλει ως «το έργο που θα δούμε σε λίγες μέρες», γνωρίζουμε και 
ότι το Αν δουλέψεις θα φας, ανέβηκε τον Νοέμβριο του 1947, ύστερα από 
τον Μακρινό Δρόμο, όχι όμως και την ακριβή ημερομηνία. Ας σημειωθεί 
εδώ ότι, όπως φαίνεται και από τις αποστάσεις μεταξύ των παραστάσε-
ων (τον Αύγουστο του 1947, Το Καλοκαίρι θα θερίσουμε, νωρίτερα Το 
Ξύπνημα, τον Νοέμβριο του 1947, το Αν δουλέψεις θα φας και, στο ενδιά-
μεσο ο Μακρινός Δρόμος), οι πρόβες για κάθε διαφορετικό έργο έχουν 
πολλαπλασιαστεί, δείγμα και της φροντίδας για το αποτέλεσμα, που έχει 
επιβάλλει στο Καλλιτεχνικό συγκρότημα ο Αντώνης Γιαννίδης. Αυτή τη 
φορά, το σημείωμα υπογράφεται από τον Β.Π. (εδώ, ίσως, πρόκειται για 
τον Βασίλη Πηγή) και, εκτός από την παρουσίαση της υπόθεσης, κατά 
την ανάλυσή του, προστίθενται και κάποιες καλλιτεχνικές κρίσεις. Α-
σφαλώς, και εδώ, δεν λείπουν οι κοινωνικοϊδεολογικές αναφορές:  

Ο Τσεκούρας, πούναι γνωστός από παληά σαν ευθυμογράφος, 
έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα ένα αξιόλογο έργο, που εχτός 
από την τεχνική του αρτιότητα, τη λεπτή του σάτυρα [sic] και το 
χιούμορ, το χαρακτηρίζει και μια ρωμαλέα προοδευτική πνοή, 
μια αποφασιστική αντιμετώπιση και ανατομία της κοινωνικοπο-
λιτικής κατάστασης της πατρίδας μας. Η σάτυρά του αμείλιχτη 
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και θαρραλέα ξεσκέπασε πολλές φορές την ανικανότητα, τη ρου-
σφετολογία, το γραφειοκρατικό πνεύμα του κρατικού μηχανι-
σμού, την κουφότητα και τη διαφθορά του «καλού κόσμου» και 
τη ληστρική διεφθαρμένη συνείδηση της αστικοτσιφλικάδικης 
ηγεσίας της προπολεμικής Ελλάδας.   

Αλλά το δημοσίευμα καταλήγει:  

Το έργο πλουτίζεται από χαριτωμένες σκηνές, από σφιχτοδεμένο 
κι έξυπνο διάλογο κι από μια εύθυμη, δροσερή ατμόσφαιρα, που 
σ’ ορισμένα σημεία διακόπτεται από δραματικές στιγμές και ξε-
σπάσματα πόνου και αισθήματος. Πιστεύουμε πως το καλλιτε-
χνικό μας, συνεχίζοντας την παράδοση του «Μακρινού δρόμου» 
θα μας παρουσιάσει και με το «Αν δουλέψεις θα φας» μια και-
νούργια του επιτυχία.  

Άλλες δραστηριότητες και περιοδείες 

Οι υποχρεώσεις του Καλλιτεχνικού Συγκροτήματος του Μπούλκες φαί-
νεται, πάντως, πως αύξαναν διαρκώς, αφού, πέρα από την παρουσίαση 
όσο το δυνατόν πιο άρτιων θεατρικών παραστάσεων, είχε αναλάβει και 
τη διοργάνωση κάθε μορφής εορτασμών: για παράδειγμα, στις 20.10. 
1948 θα δοθεί πανηγυρική παράσταση για τα δίχρονα της ίδρυσης του 
Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ, η οποία επαναλήφθηκε στις 30 και 31.10. 
1948, στην οποία περιλαμβάνονταν ένα πολιτικό σκετς με τίτλο: Σύμφω-
να με το σχέδιο, «που ξεμασκαρεύει με το πιο λεπτό αθηναϊκό χιούμορ 
τα χάλια του μοναρχοφασιστικού στρατού», μια σάτιρα από τη «μπουλ-
κιώτικη ζωή», δύο μονόπρακτα δράματα και λαϊκά τραγούδια από τη 
χορωδία. Και πάλι το δημοσίευμα στη Φωνή του Μπούλκες (7.11.1948), 
απ’ όπου πληροφορούμαστε για την εκδήλωση αυτή, εμπεριέχει ανα-
φορές στην (καλλιτεχνική) επιτυχία της γιορτής, καταλήγοντας:   

[…] η εμφάνιση του [Καλλιτεχνικού Συγκροτήματος] ήταν τόσο 
επιτυχημένη, ώστε η αίθουσα επί δυο ώρες γέμισε με τα αβίαστα 
γέλια των θεατών, που αδιάκοπα σχεδόν προκαλούσαν τα πνευ-
ματώδη αστεία και το μεγάλο μπρίο των ηθοποιών μας.    

Αντίστοιχα, όταν ξεκίνησε να λειτουργεί ο «κινηματογράφος» στο 
Μπούλκες (πιθανότατα, με την παροχή κάποιου μηχανήματος προβολής 
από τις γιουγκοσλαβικές αρχές), τα σοβιετικά, κυρίως, αλλά και τα γιου-
γκοσλαβικά φιλμ, τελευταίας μάλιστα κοπής,28 διαδέχονταν το ένα το 

                                                           
28. Στις 13.3.1947 δημοσιεύεται στη Φωνή του Μπούλκες κινηματογραφική «κριτική» 

για το σοβιετικό φιλμ Ο στρατιώτης Αλέξανδρος Ματρόζωφ [πρόκειται για το φιλμ: Рядовой 
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άλλο: στις 14.4.1948 η Φωνή του Μπούλκες καταγράφει—στο πλαίσιο της 
εισήγησης του «συναγωνιστή Προέδρου» [Μιχάλη Πεχτακτσίδη],29 που 

                                                                                                                           
Александр Матросов, που γυρίστηκε το 1947 σε σκηνοθεσία Λεονίντ Λούκοφ (Леонид 
Луков, 1909−1963)], που προβλήθηκε στον κινηματογράφο την περασμένη εβδομάδα: 
«εμπνευσμένο από τη ζωή του ηρωικού κομσομόλου, που με το σώμα του έφραξε την 
πολεμίστρα ενός χιτλερικού πολυβολείου. Η ταινία μας δίνει τον αντιπροσωπευτικό τύπο 
του κομσομόλου στη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου». Στις 11.4.1948 δημο-
σιεύεται ρεκλάμα για τη συνέχιση των προβολών του σοβιετικού φιλμ Ο ελέφαντας και το 
κοριτσάκι [μάλλον πρόκειται για την παιδική ταινία: Слон и веревочка (Ο ελέφαντας και το 
σχοινί) του 1945, σε σκηνοθεσία: Ίλια Φρεζ (Илья Фрэз, 1909−1994), με την υποσημείωση: 
«Θα ζείστε μια ώρα τα παιδικά σας χρόνια». Στις 9.5.1948, Η Φωνή του Μπούλκες μας πλη-
ροφορεί ότι παίζεται από χθες (δηλ. από τις 8.5.1948) ο Αλέξανδρος Νιέφσκυ [Алексаандр 
Невский, 1938, σκηνοθεσία: Σεργκέι Αϊζενστάιν (Сергей Эйзенштейн,  1898−1948)] αναλύ-
οντας σε ένα μικρό σημειωματάκι και την υπόθεση του έργου, ενώ στις 23.5.1948 δημο-
σιεύεται ξανά ρεκλάμα: «Όποιος είδε μια φορά το Ουράνιο Τόξο (Веселка, 1944, σκηνοθε-
σία: Μαρκ Ντονσκόυ [Марк Донской, 1901−1981]) θέλει να το δει και δεύτερη». Στις 
26.5.1948 προβάλλεται το Εν ονόματι της ζωής (Во имя жизни, 1947, σε σκηνοθεσία των 
Αλεξάντερ Ζάρχι [Александр Зархи, 1908−1997] και Ιωσήφ Χέιφιτς [Іосіф Хейфіц, 
1905−1995], η είδηση πάλι σε ρεκλάμα)· στις 13.6.1948 Τα παιδικά χρόνια του Μαξίμ Γκόρκυ 
(Детство Горького, 1938), σκηνοθεσία: Μαρκ Ντονσκόι (Марк Донской́)· στις 29.7.1948 
το σοβιετικό Η σταχτοπούτα (Золушка, 1947), σκηνοθεσία της Ναντέζντα Κοσεβέροβα 
(Надежда Кошеверова, 1902−1989) και διασκευή του παραμυθιού από τους Γεβγκένι 
Σβάρτς (Евгений Шварц, 1896−1958) και Νικολάι Έρντμαν (Николай Эрдман, 1900−1970)· 
στις 21.9.1948 το επίσης σοβιετικό Ο όρκος (Клятва, 1946), σκηνοθεσία: Μιχαήλ Τσιαου-
ρέλι (Михаил Чиаурели, 1894−1974), ενώ το φύλλο της Φωνής του Μπούλκες έχει ολόκλη-
ρο άρθρο για την προβολή αυτή)· πριν από τις 7.11.1948 (οπόταν και αναφέρεται στη Φωνή 
του Μπούλκες ότι είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν δίνεται ακριβής ημερομηνία) τα Ο Μεγά-
λος Πέτρος και Πέτρος και Αικατερίνη (πρόκειται για το σε δύο μέρη βιογραφικό Пётр пер-
вый [Πέτρος ο Πρώτος], 1937 & 1938, σκηνοθεσία: Βλαντιμίρ Πετρώφ (Владимир Петров, 
1896−1966), που γυρίστηκε κατ’ εντολή του ίδιου του Λένιν· στις 19.12.1948, για πρώτη 
φορά, το γιουγκοσλάβικο Τα αθάνατα νιάτα (Бесмртна младост, 1948, σκηνοθεσία: Vo-
jislav Nanović, 1922-1983)· στις 25.12.1948 το σοβιετικό Το παιδί του συντάγματος (Сын пол-
ка, 1946), σκηνοθεσία: Βασίλι Πρόνιν (Василий Пронин, 1905−1966)· και στις 30.1.1949 το, 
επίσης, γιουγκοσλάβικο Θα ζήσει αυτός ο λαός, (Živjeće ovaj narod, 1947, σκηνοθεσία: Nikola 
Popović, 1907-1967), ενώ και στις 6.6.1948 δημοσιεύεται το πρόγραμμα του κινηματογρά-
φου, αλλά το άρθρο δεν μπορεί να διαβαστεί. Γενικά για τον σοβιετικό κινηματογράφο της 
περιόδου 1941−1947 βλ. Leyda 1975: 420−55, ενώ για τη σχέση σοβιετικού και πρώιμου 
γιουγκοσλαβικού κινηματογράφου (με αναφορές στους παρτιζάνους) βλ. Wurm 2015: 
159−96.  

29. Ο Μιχάλης Πεχτακτσίδης-Τερζής ήταν στέλεχος της ΟΠΛΑ στην Κατοχή και ανι-
ψιός της γυναίκας του Γιάννη Ιωαννίδη, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Εξαφα-
νίστηκε μυστηριωδώς το 1949—σε αντίθεση με την κεντρική γραμμή του ΚΚΕ, συντάχθη-
κε με τον Τίτο—και βρέθηκε αργότερα νεκρός. Για τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον αντιπρόεδρο 
της δημοκρατικής κυβέρνησης που είχε σχηματιστεί με πρωθυπουργό τον Μάρκο Βα-
φειάδη, σε σχέση με το Μπούλκες, ο Βλαντάς (1984: 118) γράφει: «Το πρώτο που έκανε 
ήταν εξόντωση των αγωνιστών που είχαν καταφύγει στο Μπούλκες, μετά τη Βάρκιζα. 
Υπενθυμίζω ότι στο Μπούλκες τους είχαν στείλει Ιωαννίδης-Σιάντος δήθεν για να τους 
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παρουσιάζει τα επιτεύγματα της κοινότητας—το γεγονός ότι προβάλλο-
νταν κάθε εβδομάδα τρία έργα «αρκετά διδαχτικά», σημειώνοντας, ταυ-
τοχρόνως, την ανάγκη να «διαφωτίσουμε και κείνους τους συναγωνι-
στές και συναγωνίστριες που ακόμα δεν κατάλαβαν τη σημασία του 
προοδευτικού κινηματογράφου», δείγμα, ίσως, ότι αρκετοί κάτοικοι δεν 
συμμετείχαν στις μη υποχρεωτικές εκπολιτιστικές δραστηριότητες. Δυ-
στυχώς, δεν γνωρίζουμε αν στις ταινίες υπήρχε κάποιου είδους μετα-
γλώττιση ή υποτιτλισμός, πράγμα, μάλλον απίθανο, οπότε πριν από την 
ταινία θα πρέπει να δινόταν, τουλάχιστον, μια περίληψη της υπόθεσης. 
Η σημασία, πάντως, που δινόταν στον κινηματογράφο στο Μπούλκες 
(προφανώς και από το κομματικό γραφείο και το γραφείο της διαφώτι-
σης που έλεγχε την εφημερίδα) φαίνεται και από το γεγονός ότι, σταδια-
κά, το ποιο φιλμ επρόκειτο να προβληθεί γινόταν σχεδόν η μόνη καλλι-
τεχνική είδηση στη Φωνή του Μπούλκες. 

Επιπλέον, ο θίασος ξεκίνησε και περιοδείες: αρχικά, και για ένα μήνα, 
μάλλον το 1947, δόθηκαν παραστάσεις για τις «εργατικές ταξιαρχίες νέ-
ων», που εργάζονταν σε διάφορα κατασκευαστικά έργα στη Γιουγκοσ-
λαβία και όπου συμμετείχαν και πρόσφυγες από το Μπούλκες, (Ραβά-
νης-Ρεντής 1981: 149). Της περιοδείας αυτής, προηγήθηκε η επίσκεψη 
του Καλλιτεχνικού Συγκροτήματος στο φεστιβάλ Νεολαίας της Πράγας 
το 1946 (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 78), για την οποία, όμως, όπως και για 
την επόμενη, δεν διαθέτουμε κάποια εξειδικευμένη πληροφορία, δείγ-
μα, ίσως, και του λίγο πολύ αυτοσχέδιου χαρακτήρα τους.   

Στη συνέχεια, όμως, οι περιοδείες απέκτησαν μια πιο οργανωμένη 
μορφή, στοχεύοντας στην παρουσίαση ενός δομημένου καλλιτεχνικού 
προγράμματος στις λαϊκές δημοκρατίες, για την εκλαΐκευση του αγώνα 
των Ελλήνων στα μέτωπα του Εμφυλίου πολέμου. Έτσι, το Καλλιτεχνικό 
συγκρότημα επισκέφτηκε το 1947 τη Ρουμανία, ενώ το 1948 επανέλαβε 
την περιοδεία στη Ρουμανία, εντάσσοντας αυτή τη φορά στους προορι-
σμούς του και τη Βουλγαρία.30 Για τη δεύτερη αυτή επίσκεψη διαθέτου-

                                                                                                                           
σώσουν. Η αλήθεια ήταν απομόνωσή τους, σαν διαφωνούντες γι’ αυτά που έγιναν στην 
κατοχή. Μια που άρχισε μετά το Μάρτη του 1946 σποραδικός ανταρτοπόλεμος και πολλοί 
αγωνιστές του Μπούλκες ζητούσαν να πάνε στην Ελλάδα για να πολεμήσουν, ο Ιωαννίδης 
εξόντωσε τους πιο επικίνδυνους».  

30. Η πληροφορία ότι στο Καλλιτεχνικό Συγκρότημα συμμετείχε η Μέλπω Αξιώτη, 
αφού στο Ζησάκη-Healey 2013: 15, αναφέρεται ότι βρισκόταν στην περιοδεία στη Σόφια, 
δεν φαίνεται να ευσταθεί: η Μέλπω Αξιώτη βρισκόταν στη Ρουμανία, σύμφωνα με τη 
συνέντευξη του Αλέξη Πάρνη και, ίσως, είχε απλά επισκεφτεί την περιοδεία του συγκρο-
τήματος στη Βουλγαρία. Εξάλλου, στη Βάρνα, το Καλλιτεχνικό Συγκρότημα Μπούλκες θα 
παίξει μπροστά στον Δημητρώφ, όπου θα λάμψει το άστρο της οκτάχρονης Μυροφόρας 



ΤΑΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

[Α] 92 

με αρκετές πληροφορίες, αφού η κάλυψη της περιοδείας ανατέθηκε 
στον Αλέξη Πάρνη και δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στη Φωνή του Μπούλ-
κες, δείγμα της σημασίας που έδινε σε αυτήν η κομματική ηγεσία, αλλά 
και της οργάνωσης που πρέπει να είχε προηγηθεί. Έτσι, τον Μάρτιο του 
1948 (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 158),31 ο θίασος αναχώρησε από το Μπούλ-
κες με τρία δικά του βαγόνια: ένα βαγόνι-εστιατόριο και λέσχη, μια κλι-
νάμαξα και ένα για τα σκηνικά και τις αποσκευές, με πρώτο σταθμό το 
Βουκουρέστι, όπου συμμετείχε, ύστερα από μια ενθουσιώδη υποδοχή, 
στο φεστιβάλ που διοργάνωνε η νεολαία με την ευκαιρία της παγκόσμι-
ας εβδομάδας νέων. Στο Βουκουρέστι, ο θίασος κατέλυσε στο ξενοδο-
χείο Ambassador, όπου τους παραχωρήθηκε και μια αίθουσα για πρό-
βες, ενώ στο χώρο δέσποζαν πορτρέτα του Μάρκου (Βαφειάδη) και «η 
κούρσα του σ. Ζαχαριάδη του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής αλωνί-
ζει» την πόλη (Πάρνης 14.4.1948). Στη Φωνή του Μπούλκες περιγράφεται 
ο ενθουσιασμός του κοινού (ανάμεσά τους όλη η ηγεσία του Ρουμανικού 
Εργατικού Κόμματος), όταν αναγγέλθηκαν «οι αντιπρόσωποι της Ελεύ-
θερης Ελλάδας» και με πόση συγκίνηση ακούστηκαν, εκτός από τον ε-
θνικό ύμνο και τον ύμνο του ΕΛΑΣ, το «Βροντάει ο Όλυμπος» και άλλα 
τραγούδια (Πάρνης 11.4.1948). Ανάμεσα στις πόλεις που επισκέφθηκαν 
ήταν και η Σινάια (Sinaia) στα Καρπάθια, όπου κατέλυσαν στο πρώην 
πολυτελές ξενοδοχείο Palace. Η πληροφορία έχει τη σημασία της, γιατί 
σε αυτό και άλλα ξενοδοχεία φιλοξενήθηκαν αρχικά και παιδιά-πρόσφυ-
γες που έφτασαν την ίδια περίοδο στην πόλη: πράγματι, το Καλλιτεχνικό 
Συγκρότημα συμμετείχε στην υποδοχή τους στον σιδηροδρομικό σταθ-
μό (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 160).   

                                                                                                                           
«με φωνή σπάνια», (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 52). Φαίνεται πως στις περιοδείες, έπαιρναν 
μέρος και κάποια Αετόπουλα (παιδιά έως 15 ετών) (Πάρνης 1948δ). Επιπλέον, κάποια στιγ-
μή το 1947, το συγκρότημα, καλεσμένο του ποιητή Oscar Davičo, θα συναντήσει τυχαία 
τον Τίτο και τη γυναίκα του Γιοβάνκα Μπροζ, που θα ενδιαφερθούν για το «ποιους ρόλους 
έχουν παίξει» (Ραβάνης-Ρεντής 1981: 140−1).  

31. Η καθυστέρηση από την αναχώρηση από το Μπούλκες (Μάρτιος 1948) έως την έ-
ναρξη των εμφανίσεων του Καλλιτεχνικού Συγκροτήματος (οι ανταποκρίσεις του Αλέξη 
Πάρνη ξεκινούν στις 11.4.1948) θα πρέπει να αποδοθούν στις πρώτες μεταπολεμικές εκλο-
γές που διεξήχθησαν στις 28.3.1948 στη Ρουμανία, μετά την παραίτηση του βασιλιά Μι-
χαήλ και τη μετατροπή της χώρας σε λαϊκή δημοκρατία. Στις εκλογές αυτές, το Λαϊκό 
Δημοκρατικό Μέτωπο, όπου συμμετείχε το Ρουμανικό Εργατικό Κόμμα (το Ρουμανικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα και οι Σοσιαλδημοκράτες), κέρδισε τις 405 έδρες σε σύνολο 414, με 
το αντίπαλο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο να περιορίζεται σε μόλις 7. Ένα μήνα μετά 
το κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα νέο σύνταγμα, που απαγόρευε όλα τα υπόλοιπα κόμματα.  
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Από εκεί και πέρα, η περιοδεία στη «χώρα του Γκρόζα» (Έλληνες 
Καλλιτέχνες 30.5.1948)32 φαίνεται πως στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία: ο 
θίασος επισκέφθηκε 20 πόλεις, έως τις 25.4.1948, ανάμεσά τους η Κω-
στάντζα (Constanţa), το Γαλάτσι (Galaţi), όπου έδωσε παράσταση και σε 
ένα εργοστάσιο, το Βακάου (Bacău), το Βουχούζι (Buhuşi) και η Τιμισοά-
ρα (Timişoara) (Πάρνης 9.5.1948),33 ενώ το Καλλιτεχνικό Συγκρότημα 
συνέχισε και στη Βουλγαρία. Χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η 
θερμή ανταπόκριση του κοινού σε κομματικά ελεγχόμενες εκδηλώσεις 
είναι, μάλλον, εξασφαλισμένη, η επιτυχημένη αυτή περιοδεία θα μπο-
ρούσε να είναι και αυτή μάρτυρας των επαγγελματικών πια παραμέ-
τρων με τις οποίες λειτουργεί το Καλλιτεχνικό Συγκρότημα και του 
«προϊόντος» που είναι πια ικανό να προσφέρει ακόμη και σε ένα ευρύ-
τερο κοινό, εκτός των ορίων του μικροσκοπικού Μπούλκες. Κάθε πο-
ρεία, όμως, δεν μπορεί παρά να έχει και πισωγυρίσματα και η περιοδεία 
αυτή αποτέλεσε και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του Καλλιτεχνικού 
Συγκροτήματος (ενηλίκων) του Μπούλκες, μιας και ο θίασος, όταν πια 
βρέθηκε στη Βουλγαρία, κατόπιν πρότασής του Αντώνη Γιαννίδη, ανα-
χώρησε για το Βίτσι και το μέτωπο του Εμφυλίου, ώστε να δίνει παρα-
στάσεις για τους μαχητές του ΔΣΕ.34  

Εντωμεταξύ, μια ακόμη δραστηριότητα του Καλλιτεχνικού συγκρο-
τήματος, για την οποία διαθέτουμε κάποιες πληροφορίες, ήταν οι παρα-

                                                           
32. Πρόκειται για τον Petru Groza (1884−1958), πρώτο κομμουνιστή ηγέτη της Ρουμα-

νίας.  
33. Στο Βουχούζι, κατά την επίσκεψη των καλλιτεχνών, έφτασε μια «καινούργια κα-

ραβιά από 1.500 παιδάκια», σταλμένα από την Ελλάδα. Βλ. επίσης Πάρνης 1948δ, όπου 
περιγράφεται λεπτομερώς η υποδοχή της «καλλιτεχνικής ομάδας της Ελεύθερης Ελλάδας» 
στην Κωνστάντζα.  

34. Στην πρόταση του Αντώνη Γιαννίδη φαίνεται πως έπαιξε ρόλο ότι η περιοδεία στη 
Βουλγαρία συνέπεσε με την απόφαση της ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ για τον Τίτο, οπότε οι συμμετέχο-
ντες έπρεπε να «αποφασίσουν» αν θα επιστρέψουν στο Μπούλκες ή όχι. Βλ. και Ραβάνης-
Ρεντής 1981: 85−187, όπου αναφέρεται και στον Γιουγκοσλάβο «Μίλαν», ο οποίος «συνό-
δευε» τον θίασο στην περιοδεία, προφανώς παρέχοντας πληροφορίες στις γιουγκοσλαβι-
κές αρχές. Οι πληροφορίες και για αυτή τη (δεύτερη) φάση του θιάσου που δίνει ο Ραβά-
νης-Ρεντής είναι εξίσου ενδιαφέρουσες, αν και, εν πολλοίς, εκφεύγουν του ενδιαφέροντος 
της παρούσας έρευνας: στο Βίτσι, ο θίασος έδωσε παραστάσεις στο Ορεινό Νοσοκομείο 
(1981: 171−3), έπαιξε εντός της εκκλησίας του χωριού Μικρολίμνη (1981: 225) κ.ο.κ. Από 
αυτά, ας σημειωθεί εδώ ότι ο θίασος έφερε πίσω στο βουνό από το Μπούλκες κάτι περισ-
σότερο επαγγελματικό, έστω και σε επίπεδο δραματολογίου: θρυλικό από την αφήγησή 
του παραμένει το κεφάλαιο «Σοφοκλής 8 υπό το μηδέν», που περιγράφει μια παράσταση 
της Αντιγόνης σε μια χιονισμένη κορυφογραμμή (1981: 211−3). Εντωμεταξύ, ο Αλέξης Πάρ-
νης ζήτησε από τον Ν. Ζαχαριάδη να αποχωρήσει από το Καλλιτεχνικό Συγκρότημα και να 
ενταχθεί στις μάχιμες μονάδες του ΔΣΕ (Πάρνης 2011: 161).  
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στάσεις Καραγκιόζη. Εδώ, πρωτεργάτης και ψυχή του «Μπουλκιώτικου 
θιάσου των σκιών» ήταν και πάλι ο Λάκης Χατζής, που έγραφε τα έργα 
και εμψύχωνε, μαζί με άλλους, τις παραδοσιακές φιγούρες. Η πρώτη 
παράσταση πρέπει να δόθηκε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι του 1947, 
αλλά πληροφορίες διαθέτουμε μόνο για τη δεύτερη, εκείνη του έργου Ο 
καραγκιόζης υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου που δόθηκε στις 27.7.1947. 
Για αυτήν, η Φωνή του Μπούλκες (30.7.1947) δημοσίευσε ένα ανυπόγρα-
φο κριτικό σημείωμα, όπου το κέντρο βάρους δίνεται σε ζητήματα αι-
σθητικής και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και τεχνικής:  
 

 
Άποψη του κέντρου της Σινάια περίπου τη δεκαετία του 1930. Το μετέπειτα ξενοδοχείο 

Palace είναι το κεντρικό κτίριο (πηγή: https://www.researchgate.net/figure/Sinaia-in-1930-
The-Casino-and-the-Palace-Hotel_fig1_341174280). 

 

 Τούτη τη φορά ο σ. Λάκης – συγγραφέας και οργανωτής και κύ-
ριος «εμψυχωτής» του μπουλκιώτικου «θιάσου των σκιών» είναι 
γεγονός πως παρουσίασε τον μπερντέ του αρκετά καλύτερο απ’ 
την πρώτη του εμφάνιση. Η προσπάθεια της τοποθέτησης του 
Καραγκιόζη και της σάτιράς του μέσα στο μπουλκιώτικο κλίμα, 
αλλά και πιο πέρα στη γενικώτερη πολιτική κατάσταση, χωρίς 
βέβαια να χαθεί τίποτα από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την α-
τμόσφαιρά του, μπορούμε να πούμε πως πέτυχε στη βάση της.   

Ο διάλογος, λίγο χαλαρός, βέβαια, ήταν σ’ αρκετά σημεία 
πλουτισμένος με πραγματικό πνεύμα και δημιούργησε σε πολλές 
περιπτώσεις πλατειά ευθυμία στην αίθουσα. Ακόμα η σάτιρα αρ-
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κετές φορές ήταν καλοβαλμένη. Οι φιγούρες και τα σκηνικά 
πλούσια, είχαν πραγματικά καλλιτεχνικές αξιώσεις.   

Εκείνο που ζήμιωσε την παράσταση ήταν μια καθυστέρηση 
στο ζήτημα της τεχνικής. Γιατί ο Καραγκιόζης σα μια ιδιόρρυθμη 
τέχνη έχει και δικιά του τεχνική και σε πολλά σημεία διαφέρει ρι-
ζικά απ’ αυτή του θεάτρου. Έτσι η ανομοιομορφία του ρυθμού 
στο διάλογο, το κακό κράτημα και παίξιμο της φιγούρας, η όχι 
πετυχημένη απόδοση των φωνών, στους δευτερεύοντες, βέβαια, 
τύπους, και ένα-δυο μεγάλα χάσματα, ζήμιωσαν πραγματικά όλη 
τη συγκρότηση και το ρυθμό της παράστασης. Η φόρμα και το 
δόσιμο του καλαμπουριού θάπρεπε νάχαν περισσότερο δουλευ-
τεί, ιδιαίτερα στη δεύτερη και τρίτη πράξη. Ακόμα, ένα-δυο ση-
μεία, δε προσέχτηκαν από πλευρά πολιτικού νοήματος.  

Ως τόσο η απόδοση στάθηκε γενικά καλή και σ’ ένα σοβαρό 
βαθμό πέτυχε να δημιουργήσει εύθυμη ατμόσφαιρα. Αυτό είναι 
βέβαια αξιοπρόσεχτο, αν παρθεί υπόψη πως δεν έχομε ειδικό κα-
ραγκιοζοπαίχτη κι εκείνοι που ασχολήθηκαν είναι πρωτόπειροι.    

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αυτή η ιδιαίτερη δραστηριότητα 
του Καλλιτεχνικού συγκροτήματος συνεχίστηκε, σύμφωνα και με την 
κατακλείδα της κριτικής:   

Η προσπάθεια γύρω από τον Καραγκιόζη πρέπει να συνεχιστεί. 
Να στηριχθεί στη βάση μιας καλύτερης προετοιμασίας, συστημα-
τικώτερης μελέτης και οργάνωσης απ’ την πλευρά της τεχνικής, 
ιδιαίτερα με παράλληλη προσοχή στην επιλογή των θεμάτων και 
το σπουδαιότερο, πιο λεπτό και πιο ραφινάτο στρώσιμο του δια-
λόγου και της σάτιρας.   

Γνωρίζουμε, όμως, ότι ο Λάκης Χατζής αφοσιώθηκε πια ολόψυχα σε 
άλλες δραστηριότητες, αλλά και ότι οι συνθήκες άρχισαν σταδιακά να 
αλλάζουν, να γίνονται ολοένα σοβαρότερες (ή πιο τραγικές),35 τα (από 
στόμα σε στόμα) νέα από το μέτωπο στην Ελλάδα ολοένα και πιο άσχη-
μα, οι σχέσεις με τους Γιουγκοσλάβους ολοένα και πιο στριφνές. Και 
έτσι, ίσως, η ελευθεριότητα και η αισιοδοξία του Καραγκιόζη, που, τα 
χρόνια της Αντίστασης αντανακλούσε ακριβώς το πνεύμα και τη διάθε-
ση των αγωνιστών στο βουνό,36 να μην ταίριαζε πια στο ολοένα και πιο 
συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων που εκπορευόταν από την 
κομματικό γραφείο, γι’ αυτό και, εντέλει, να εγκαταλείφθηκε.   
                                                           

35. Στο Μπούλκες είχε επιβληθεί πια κανονική τρομοκρατία, ενώ όλοι οι κάτοικοι υπο-
χρεώνονται να κυκλοφορούν παντού και πάντα σε πεντάδες, όπου, ο ένας, δυνητικά, απο-
τελούσε τον χαφιέ του άλλου (Eudes 1975: 263−4).  

36. Για τον Καραγκιόζη στην Αντίσταση βλ. Μεϊμάρογλου & Δώριζας 1965: 270−1.  
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Υπήρχε, όμως, μία καλλιτεχνική δραστηριότητα που θα συνέχιζε α-
κάθεκτη να υποστηρίζεται από τα κομματικά όργανα, έως και την τε-
λευταία στιγμή, κι αυτή ήταν η παιδική χορωδία, το αδιαμφισβήτητο 
καμάρι του Μπούλκες, που είχε οργανώσει και πάλι ο Λάκης Χατζής, με 
τη βοήθεια του Γιάννη Βεάκη. Τα παιδιά είχαν, έτσι κι αλλιώς, ένα αρκε-
τά βεβαρημένο πρόγραμμα στο Μπούλκες: εκτός από το σχολείο, έπρε-
πε να συμμετάσχουν και στα Αετόπουλα37 που, εκτός από δράσεις με 
κοινωνικό χαρακτήρα, όπως ο καθαρισμός δρόμων κλπ., παρουσίαζαν 
ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα με κάθε ευκαιρία. Για παράδειγμα, 
την 25η Μαρτίου 1948, στο θέατρο «Αθήνα», τα Αετόπουλα επιμελήθη-
καν του προγράμματος μιας εντυπωσιακής (σε όγκο, σίγουρα) γιορτής, 
που περιελάμβανε τραγούδια, απαγγελίες (μέχρι και από τα νήπια), λαϊ-
κούς χορούς, βουβές εικόνες και ένα «δραματάκι σε τρεις εικόνες» 
γραμμένο ειδικά για την περίσταση (Φωνή του Μπούλκες 25.3.1948).38    

Η παιδική χορωδία του «θείου Λάκη» αριθμούσε περίπου 70 παιδιά, 
που τραγουδούσαν και χόρευαν, ενώ από το 1948, όταν το συγκρότημα 
ενηλίκων κατέβηκε στην Ελλάδα, φαίνεται ότι πήρε τη θέση του ως το 
«Καλλιτεχνικό συγκρότημα» του Μπούλκες. Έως τότε δίνονταν συναυ-
λίες μόνο εντός των ορίων της κοινότητας, αλλά—όπως συνέβη και με 
το Συγκρότημα ενηλίκων—το Μπούλκες, σύντομα, θα γίνει πολύ μικρό 
για μια τόσο καλά οργανωμένη χορωδία. Έτσι, το 1949, αποφασίστηκε η 
παιδική χορωδία να περιοδεύσει, με τη σειρά της, στις λαϊκές δημοκρα-
τίες, ώστε να εκλαϊκεύσει τον αγώνα του ελληνικού λαού. Τα παιδιά θα 
ταξιδέψουν με τη συνοδεία ενηλίκων-δασκάλων και τα σχολικά μαθή-
ματα θα συνεχίζονταν κατά την διάρκεια της διαδρομής μέσα στο τρένο, 
δείγμα της φροντίδας, ώστε να επιτευχθεί αυτή η περιοδεία με τους κα-
λύτερους δυνατούς όρους. Όπως και ο θίασος των ενηλίκων, έτσι και η 
παιδική χορωδία του Μπούλκες διέπρεψε στο εξωτερικό, και, ειδικά 
στην Ουγγαρία, όπου μαρτυρείται ότι δόθηκαν 40 παραστάσεις σε 7 πό-
λεις, με περίπου 20.000 θεατές. Ειδικά στη Βουδαπέστη, η παιδική χο-

                                                           
37. Τα Αετόπουλα ξεκίνησαν ως το παιδικό τμήμα της ΕΠΟΝ: πρόκειται για όλα τα 

παιδιά-ήρωες, που συμμετείχαν στην Αντίσταση, μέσα από διάφορες βοηθητικές δου-
λειές, όπως το να φυλάνε τσίλιες ή να μεταφέρουν μηνύματα. Θρυλικό παραμένει και το 
Αναγνωστικό Αετόπουλα για την Γ’ και Δ’ τάξη του δημοτικού σχολείου, που εκδόθηκε και 
κυκλοφόρησε στο Βουνό από την Π.Ε.Ε.Α.  

38. Στη Φωνή του Μπούλκες δεν δίνεται ο τίτλος, δημοσιεύεται όμως μια περίληψη της 
υπόθεσης από το «δραματάκι»: πρόκειται για τον ηρωισμό ενός 13χρονου παιδιού κατά 
την Επανάσταση του 1821 και τη θυσία της αδελφής του, στο οποίο (προφανώς, παιγμένο 
από κάποιον ενήλικα του Καλλιτεχνικού Συγκροτήματος) εμφανίζεται στο τέλος και η 
μητέρα τους.  
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ρωδία του Μπούλκες παρέμεινε τέσσερις μήνες (Μιχαηλίδης 2014: 17) 
και αναχώρησε για την Τσεχοσλοβακία στις 10.3.1949, όπου συνέχισε 
την περιοδεία της, έως και τον Απρίλιο του 1949, σε μεγάλες πόλεις, αλ-
λά και σε μικρότερες, όπου είχαν συσταθεί «παιδικοί σταθμοί» για την 
υποδοχή των παιδιών-προσφύγων (Καλημέρα 2014: 6). Η επίσκεψη ό-
μως αυτή, όπως και με το Συγκρότημα ενηλίκων, σήμανε και το τέλος 
της παιδικής χορωδίας: μετά τις παραστάσεις στο Liběchov-Bozi Voda 
ορισμένα από τα παιδιά διαμοιράστηκαν σε παιδικούς σταθμούς και δεν 
επέστρεψαν ποτέ στο Μπούλκες. Η επίσημη δικαιολογία, για κάποια 
από αυτά, ήταν ότι είχε αλλάξει η φωνή τους λόγω ηλικίας, οπότε έπρε-
πε να αντικατασταθούν από μικρότερα παιδιά με μουσικές ικανότητες 
που διαλέγονταν επιτόπου από τους παιδικούς σταθμούς (Καλημέρα 
2014: 14−6)· η πλήρης αλήθεια, ίσως, είναι ότι η εκκένωση του Μπούλ-
κες (τέλος του καλοκαιριού 1949) ήταν προ των πυλών. Το τραγικό στην 
όλη ιστορία είναι ότι οι ενήλικοι πρόσφυγες του Μπούλκες (οι γονείς των 
παιδιών, δηλαδή) κλήθηκαν να μετεγκατασταθούν και σε άλλες χώρες, 
εκτός της Τσεχοσλοβακίας, χωρίς, απαραιτήτως, μέριμνα για την άμεση 
επανένωση με τα παιδιά τους.39 Μια τελευταία πράξη της παιδικής χο-
ρωδίας του Μπούλκες γράφτηκε λίγα χρόνια αργότερα: ο Λάκης Χατζής, 
έχοντας μετεγκατασταθεί και ο ίδιος στη Ρουμανία, συγκέντρωσε για 
μια τελευταία φορά, τον Αύγουστο του 1951, στην Τσεχοσλοβακία, όσα 
από τα παιδιά της χορωδίας βρίσκονταν ακόμη εκεί, για να λάβουν μέ-
ρος στο 3ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας στο Ανατολικό Βερολίνο 
(Φρεγγίδου-Μητρολιού 2013: 158).   

Αντί επιλόγου 

Όταν στις 19.12.1947 δημιουργήθηκε μια Επιτροπή του Συμβουλίου Α-
σφαλείας του Ο.Η.Ε. για τη διερεύνηση του ελληνικού εμφυλίου, μια 
ομάδα της επισκέφθηκε και το Μπούλκες τον Απρίλιο του 1947, ώστε να 
διαπιστώσει αν αποτελεί όντως ειρηνική εγκατάσταση προσφύγων ή 
στρατόπεδο εκπαίδευσης στρατιωτικών στελεχών για την επανένταξή 
τους στον ΔΣΕ: η εφημερίδα Πράβδα [Правда] (4.4.1947), προκειμένου 
να υποστηρίξει την πρώτη οπτική, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η 
επιτροπή διαπίστωσε εκεί την ύπαρξη θεάτρου (Παπαδοπούλου & Ου-
ρουμίδου 36).  

                                                           
39. Έτσι, ο Κώστας Μιχαηλίδης, από το «Ημερολόγιο» του οποίου αντλούνται πολλές 

πληροφορίες, ξαναβρέθηκε με την οικογένειά του το 1954 στην Τασκένδη. Βλ. και Δορδα-
νάς & Πασχαλούδη 2015: 131, όπου ήδη την επαύριο του εμφυλίου, οι τσεχοσλοβακικές 
αρχές εντοπίζουν το πρόβλημα (και ως προς όσους έχουν απομείνει στη Γιουγκοσλαβία).  
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Η σημασία που δινόταν στην ανάπτυξη θεατρικών και άλλων καλλι-
τεχνικών δραστηριοτήτων στο Μπούλκες, ασφαλώς, πήγαζε από την 
κομματική διαφώτιση και από την ανάγκη τόσο για την ύπαρξη κάποιας 
μορφής ψυχαγωγίας, όσο, όμως, και για την ενδυνάμωση της πολιτικής 
συνείδησης των εκεί προσφύγων.   

 

 
Η παιδική χορωδία του Μπούλκες στα σκαλιά του Rudolfinum Πράγα 1949 (πηγή: 

Καλημέρα 1/2004, σ. 20) 
 
Η αντιμετώπιση, ωστόσο, του θεάτρου στο Μπούλκες μόνο ως προπα-
γανδιστικού εργαλείου του κομμουνιστικού κόμματος, σύμφωνα και με 
τα νεότερα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν εδώ, ίσως τελικά να είναι 
άδικη: το σημαντικότερο συμπέρασμα από τα παραπάνω, μάλλον, είναι 
ότι στο Μπούλκες, όσο αυτό ήταν δυνατόν, η έγνοια για την κοινωνική 
αποστολή του θεάτρου συμβάδιζε με τη φροντίδα για ένα, όσο το δυνα-
τόν, πιο άρτιο αισθητικά καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Έτσι, ίσως, το 
Μπούλκες να αποτέλεσε ένα πρώτο σκαλοπάτι στον επαγγελματικό, 
καλλιτεχνικό δρόμο όσων πέρασαν από εκεί. Δυστυχώς, κάποιοι τερμά-
τισαν τον καλλιτεχνικό και πραγματικό τους βίο στην Υπερορία, ανάμε-
σά τους ο Αντώνης Γιαννίδης και ο Γιάννης Βεάκης. Άλλοι, όμως, όπως ο 
Αλέξης Πάρνης και ο Δημήτρης Ραβάνης (αλλά και όσοι από τους πολιτι-
κούς πρόσφυγες δεν φαίνεται να πέρασαν από το Μπούλκες, αλλά, κά-
που συναντήθηκαν και συνεργάστηκαν με κάποιους από το Καλλιτεχνι-
κό συγκρότημα, όπως ο Γιώργος Σεβαστίκογλου), κάποια στιγμή, επέ-



Η ΓΚΡΟΥΠΑ ΤΩΝ ΤΡΑΛΑΛΑΔΩΝ 

[Α] 99 

στρεψαν στην Ελλάδα και μπόλιασαν την ελληνική θεατρική δημιουργία 
με έργα, ιδέες και φόρμες. Και, ίσως, τελικά, με αυτήν την έννοια, να 
αξίζει στο Μπούλκες και στην γκρούπα των τραλαλάδων μια αναφορά 
στην ιστοριογραφία του νεοελληνικού θεάτρου.   
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