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Πρόλογος 
 
 

Ο Αντώνης Χαριστός, φανατικός λάτρης της πνευματι-
κής γενιάς του ’30 και βαθιά επηρεασμένος από τις πολι-
τικές, οικονομικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις της επο-
χής, θέλησε, με το παρόν θεατρικό έργο, να μας μυήσει 
στην αισθητική μιας άλλης καθημερινότητας. 

«Ο δακτυλογράφος» είναι ένα θεατρικό έργο σε τρείς 
πράξεις και διαδραματίζεται στην Αθήνα στα τέλη της δε-
καετίας του ’30. Ο πρωταγωνιστής, Άρης Ιακώβου, ένας φι-
λόδοξος, γεμάτος όνειρα νέος, βιοπορίζεται δακτυλογρα-
φώντας άρθρα για το κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας 
«Ελευθερία» καθώς και γράμματα πολιτών, τα οποία παρέ-
διδε εν συνεχεία στο ταχυδρομείο. Λόγω υποχρεώσεων 
αδυνατεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο τμήμα φιλο-
λογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, όμως πολύ σύ-
ντομα βρίσκει διέξοδο στην λογοτεχνία με απόπειρα την 
συγγραφή ενός μυθιστορήματος. Παρά τα κωμικά στοιχεία, 
δεν θα μπορούσε να ήταν απλά μια ανάλαφρη, χαριτωμένη 
ιστορία, αφού ο συγγραφέας, μέσω της πορείας του Άρη Ια-
κώβου επιθυμεί να θίξει την βαθιά υποκρισία και την κρίση 
των ηθών και αξιών που διέπουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η 
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κοινωνική ανισότητα και η επίδειξη δύναμης και ισχύος των 
ευνοουμένων της κοινωνίας έχουν αντίκτυπο στην ζωή των 
πολιτών του μεροκάματου που επιζητούν, δίχως επιτυχία, 
να αναδειχθούν στους κοινωνικούς και λογοτεχνικούς κύ-
κλους.  

Θύμα αυτής της κατάστασης είναι και ο ήρωάς μας, 
αφού τα όνειρά του γκρεμίζονται όταν αδυνατεί να ανταπε-
ξέλθει στις καθημερινές του υποχρεώσεις. Ο Άρης, καθώς 
ισορροπεί ανάμεσα στα «θέλω» και στα «πρέπει», καλείται 
να αποδυναμώσει τους ηθικούς του φραγμούς προκειμένου 
να αναδειχθεί στη λεωφόρο της δόξας. Γεννιούνται ερωτη-
ματικά για τα ρίσκα που παίρνουμε στην ζωή μας, όταν οι 
συνέπειες αυτών επηρεάζουν και τις ζωές τρίτων προ-
σώπων. Παρόλα αυτά ο πρωταγωνιστής καταφέρνει και γί-
νεται συμπαθής ενώπιόν μας, μέσω του συγγραφέα, αφού 
έστω και στιγμιαία ταυτιζόμαστε, έχοντας έρθει, τουλάχι-
στον για μια φορά στην ζωή μας, αντιμέτωποι με ηθικά 
διλήμματα. Όταν το όνειρο ξετυλίγεται μπροστά μας και 
παίρνει σάρκα και οστά, όταν κόποι χρόνων ξεπληρώνονται 
έστω και φαντασιακά, όταν οι υποσχέσεις για ένα καλύτερο 
αύριο ξεπηδούν μπροστά μας τότε είναι δύσκολο να αντι-
σταθείς. Η τυφλωμένη, από τα φώτα της επιτυχίας, ανώριμη 
προσωπικότητα του πρωταγωνιστή θα βρεθεί εκτεθειμένη 
όταν ένα ένα τα οχυρά της μέχρι πρότινος ουτοπικής του 
πραγματικότητας θα καταρρεύσουν προκαλώντας ρήγμα 
σε κάθε έκφανση της ύπαρξής του. Ουδεμία σανίδα σωτη-



O δακτυλογράφος 

~ 9 ~ 

ρίας δεν θα σταθεί αρκετή για να καλύψει το κενό όπως 
προκύπτει απ’ τις συνέπειες της Μικρασιατικής καταστρο-
φής και του ξεριζωμού χιλιάδων νέων ανθρώπων από τις 
πατρογονικές των εστίες. Το παρόν έργο, είναι καθρέπτης 
και της σημερινής κοινωνίας. Αδικίες, υπό το πρίσμα ρου-
σφετιών και συμφερόντων, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος 
στην καθημερινή αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων. 
Και μέσα στη δίνη των διαψεύσεων της ατομικής ηθικής ξε-
προβάλει ανόθευτη η αναγκαιότητα προσωπικής αναμέτρη-
σης με την έννοια και την ταυτότητα αυτής.  

 
Ρόζα Παυλιώτη 
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