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Τό θεατρικό κείμενο τοῦ παρόντος τόμου εἶναι ἔργο 
φάντασμα. Κρυμμένο γιά πολλές δεκαετίες στά συρ
τάρια τοῦ Γιάννη Σκαρίμπα, βρέθηκε ἀπροσδόκητα 
–τύχη ἀγαθή!– στό ἀρχεῖο τῆς ἐγγονῆς του Ἑλένης.  
Γράφτηκε τό 1939 καί ἀποτελεῖ τόν χαμένο κρίκο 
ἀνάμεσα στόν Μαριάμπα καί στό Σόλο τοῦ Φίγκαρω,  
καθώς σώζει μεταπλασμένη σέ θέατρο τήν ὑπόθεση τοῦ 
ἄφαντου ἕως σήμερα μυθιστορήματος Χαλκίδα ἤ Τό 
Βατερλώ δυό γελοίων (ἀρχικός τίτλος «Πιττακός»),  
πού θά ἀποτελοῦσε τή συνέχεια τοῦ Μαριάμπα. Τό 
πολυδιαφημισμένο ἐκεῖνο μυθιστόρημα δέν ἐκδόθηκε  
ποτέ· ὁ δημιουργός του τό θυσίασε στό βωμό τοῦ Σόλο  
τοῦ Φίγκαρω, ἀλλά σώθηκε ἡ μετάπλασή του σέ τρί
πρακτο δράμα. Ἡ ἀξία συνεπῶς τοῦ θεατρικοῦ Βατερλώ 
δυό γελοίων πού κρατᾶτε στά χέρια σας εἶναι ἀνυπολό
γιστη, ὄχι μόνο ἐπειδή διασώζει χαμένα κομμάτια τῆς 
σκαριμπικῆς ἔμπνευσης, ἀλλά καί γιατί ἀποτελεῖ μιά 
ἀπό τίς πρῶτες προσπάθειες τοῦ Σκαρίμπα νά δοκιμα
στεῖ στό εἶδος τοῦ θεάτρου.

Ἔργο ἀπολύτως διαφορετικό –μόνο ὁ τίτλος εἶναι 
ἴδιος– ἀπό τό μεταπολεμικό μυθιστόρημα Τό Βατερ-
λώ δυό γελοίων, πού κυκλοφορεῖ ἐπίσης ἀπό τίς ἐκδό
σεις Νεφέλη, ἀνοίγει τό δρόμο γιά νά γνωρίσουμε μιά 
σχετικά ἄγνωστη ὄψη τοῦ χαλκιδαίου συγγραφέα: τόν 
θεατρικό Σκαρίμπα.
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Ὁ Γιάννης Σκαρίμπας γεννήθηκε στήν Ἁγία 
Εὐθυμία Παρνασσίδος, στίς 28 Σεπτεμβρίου 
1893, ἀπό τόν Εὐθύμιο Σκαρίμπα, ἀπόγονο 
ἀγωνιστῶν τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ξε
κίνησε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του στό Αἴγιο καί 
τίς τελείωσε στήν Πάτρα. Ὑπηρέτησε ἀνθυπα
σπιστής στό 5/42 Σύνταγμα Εὐζώνων. Διο
ρίστηκε τελωνοσταθμάρχης στήν Ἐρέτρια 
(πρώην Νέα Ψαρά). Ἀπό τό 1915 ἐγκατα
στάθηκε στή Χαλκίδα ἀσκώντας τό ἐπάγγελ
μα τοῦ ἐκτελωνιστῆ. Στήν ἑλληνική πνευματι
κή σκηνή ἐμφανίστηκε ἐπισήμως τό 1929 ἀπό 
τό περιοδικό Ἑλληνικά Γράμματα, ὅταν πῆρε 
τό Α΄ βραβεῖο διηγήματος γιά τό διήγημά του 
«Ὁ καπετάν Σουρμελῆς ὁ Στουραΐτης». Ἀνε
πίσημα ὅμως εἶχε ἤδη κάνει τήν ἐμφάνισή 
του μιά δεκαπενταετία πρίν, δημοσιεύοντας 
ποιήματα καί πεζά σέ διάφορα  περιοδικά τῆς 
Ἀθήνας, ἀλλά καί στίς ἐφημερίδες Εὔριπος 
καί Εὔβοια μέ τό ψευδώνυμο Κάλλις Ἑσπερι
νός. Μέ τό ἔργο του, πού ὑπῆρξε ἐκτενές καί 
ποικίλο, τοποθετεῖται σήμερα στήν πρωτοπο
ρία τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας. Ἔζησε ὅλη 
του τή ζωή στή Χαλκίδα, ταξίδεψε ἐλάχιστα 
καί ἔφυγε ὁριστικά στίς 21 Ἰανουαρίου τοῦ 
1984, σέ ἡλικία 91 χρόνων.
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