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H U G H  W H I T E M O R E :

Η ζωή και το έργο του Alan Turing

Η θεατρική ομάδα 90οC παρουσιάζει την αληθινή ιστορία 
του εμβληματικού μαθηματικού Alan Turing
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 Ένα συγκλονιστικό πορτρέτο ενός σπουδαίου και πα-

ράλληλα περίπλοκου ανθρώπου, στον οποίο εκατομ-

μύρια άνθρωποι οφείλουν τη ζωή τους

Alan Matheson Turing, 23 Ιουνίου 1912 – 7 Ιουνίου 1954
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Το ΑΙΝΙΓΜΑ του πολυβραβευμένου Άγγλου συγγραφέα, 
Hugh Whitemore, είναι το συναρπαστικό βιογραφικό 
δράμα για την εκκεντρική μεγαλοφυία του Alan Turing, 
θεμελιωτή της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πολέμησε τη 
ζωή σε δύο μέτωπα: Ο Turing, από τη μια διαδραμάτισε 
καίριο ρόλο στη νίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και 
από την άλλη έχασε τη μάχη με την σιδερένια βρετανική 
ηθική. Ο Turing, μέσα από το έργο του στη Μυστική Υπη-
ρεσία πληροφοριών της Βρετανίας,  έσπασε τον σύνθετο 
γερμανικό κώδικα επικοινωνίας «Enigma», επιτρέποντας 
στις συμμαχικές δυνάμεις να γνωρίζουν τους ελιγμούς 
των ναζιστικών υποβρυχίων στον Ατλαντικό, ανοίγοντας 
έτσι το δρόμο στην, μοιραία για τον Χίτλερ, απόβαση της 
Νορμανδίας. Δεδομένου, όμως, ότι το έργο του Turing 
στον Πόλεμο ήταν διαβαθμισμένο ως «άκρως απόρρη-
το», κανείς δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τι του οφειλόταν, 
όταν ο βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορούμενου για το 
σπάσιμο ενός άλλου κώδικα – κοινωνικού αυτή τη φορά: 
Το ταμπού κατά της ομοφυλοφιλίας. Ο Turing, ο εφευ-
ρέτης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, της συσκευής που 
άλλαξε για πάντα το κόσμο μας, καταδικάστηκε για την 
«εγκληματική πράξη της ομοφυλοφιλίας», υποβλήθηκε 
σε θεραπεία και χημικό ευνουχισμό, και το 1954 έβαλε 
τέλος στη ζωή του, ξεχασμένος και μόνος.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

«Λίγες ιστορίες με έχουν συγκλονίσει όσο αυτή του Alan Turing. Ίσως γιατί στην 
Ιστορία του 20ου αιώνα, λίγες προσωπικότητες έχουν συμβάλει τόσο καθοριστικά 
στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού όπως τον βιώνουμε σήμερα. Καμία 
όμως από αυτές δεν γνώρισε τόσο ταπεινωτικό τέλος, όσο ο λαμπρός Alan Turing. 
Κορυφαίος επιστήμονας και μυθιστορηματική προσωπικότητα – περίπλοκος 
και πεισματάρης, ο Turing, όχι μόνο έσπασε τον μυστικό κώδικα επικοινωνίας 
των ναζί,  όχι μόνο ήταν ο βασικός εμπνευστής του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
ήταν μαραθωνοδρόμος κι ένας μαχητής της ζωής. Αρνήθηκε να υπερασπιστεί 
τη τιμή του, ως ομοφυλόφιλος, κόντρα στο συντηρητικό κατεστημένο της εποχής. 
Η αθυρόστομη, θαρραλέα  ζωή του, επισφραγίζουν το στίγμα, που άφησε πίσω 
του. Το 2019 ο Alan Turing ψηφίστηκε από τους τηλεθεατές του ΒΒC, ως η πιο 
εμβληματική προσωπικότητα του 20ου αιώνα. Αποτελεί ένα παγκόσμιο φωτεινό 
παράδειγμα σε όλα τα επίπεδα».

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
697 2809370
dikomn@gmail.com

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 2019 – 2020 odysseiart@gmail.com
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Το ΑΙΝΙΓΜΑ, ένα πλούσιο ψυχολογικό πορτρέτο γεμάτο 
ιστορικές και κοινωνικές αναφορές, παίχτηκε για πρώτη 
φορά το 1986. Μια εποχή που ο Alan Turing δεν ήταν ακό-
μα γνωστός. Μετά από μια σύντομη πορεία στο West End 
του Λονδίνου, το έργο έκανε ντεμπούτο με εκπληκτική 
επιτυχία στο Broadway της Νέας Υόρκης χαρίζοντας στον 
πρωταγωνιστή Derek Jacobi, 3 βραβεία Tony. Το 1996, το 
έργο προσαρμόστηκε και γυρίστηκε για την τηλεόραση 
από το BBC, όπου στο πλάι του Derek Jacobi, πρωταγωνί-
στησε ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας Harold Pinter. 
Τo 2014, η ιστορία του Alan Turing γυρίστηκε για τον κι-
νηματογράφο, με τον τίτλο «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ” 
(The Imitation Game), ταινία που απέσπασε, μεταξύ πολ-
λών βραβείων και το Oscar καλύτερου διασκευασμένου 
σεναρίου, με τον Benedict Cumberbatch, στο ρόλο του 
Turing. Το ΑΙΝΙΓΜΑ έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες 
και συνεχίζει να παίζεται με τεράστια επιτυχία σε όλο 
τον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ΑΙΝΙΓΜΑ 
παρουσιάζεται στην Ελλάδα.
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• Άλλοτε ξεγελάς για να κερδίσεις 

έναν πόλεμο, άλλοτε ξεγελάς για 

να μπορέσεις να επιβιώσεις σε μια 

κοινωνία που δεν ανέχεται τη δια-

φορετικότητά σου. Το ΑΙΝΙΓΜΑ είναι 

ένα θεατρικό έργο που υμνεί τη δι-

αφορετικότητα.
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ΤΟ ΕΡΓΟ // H ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η θεατρική ομάδα 90οC επεκτείνει την ερευνητική της πορεία με μια παράσταση από ένα σχετικά και-
νούργιο είδος θεάτρου (ηλικίας περίπου 100 ετών) που αντλεί τη θεματολογία του από την ιστορική πραγ-
ματικότητα. Το ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. 

Στο συγκλονιστικό βιογραφικό δράμα του Hugh Whitemore: ΑΙΝΙΓΜΑ, η ζωή του Alan Turing παρουσι-
άζεται ως ένα αίνιγμα, σαν και, το Enigma, που πάσχισε να λύσει, και τελικά το κατάφερε, με αποτέλεσμα, 
σύμφωνα με την εκτίμηση ορισμένων ιστορικών, να τελειώσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έως και δύο χρόνια 
νωρίτερα. Ο μαθηματικός που καινοτόμησε στη μελέτη και εφαρμογή των πρώτων υπολογιστών έσπασε 
τους πολύπλοκους κώδικες των Γερμανών κατά τον πόλεμο μετά από μόχθο, μελέτη, πείσμα και μεγάλη 
μάχη με την επιστημονική ομάδα των συνεργατών του και τους στρατιωτικούς που τον «προσέλαβαν» 
απρόθυμα, ως αναγκαστική λύση για να αντιμετωπίσουν έξυπνα ένα επικίνδυνο αδιέξοδο. 

Η μεγαλύτερη κόντρα, όμως, του Turing συνέβαινε μέσα του: ο Whitemore, που βασίστηκε πάνω στην 
ομώνυμη βιογραφία του Andrew Hodges (Εκδ. Τραυλός), απεικονίζει τον Turing, ως έναν εσωστρεφή, 
υπερόπτη και ιδιοφυή επιστήμονα, μπροστά από την εποχή του, εχθρό του πουριτανισμού της σκέψης και 
των ερωτικών ηθών, ταμένο στο όραμα του και αποκλεισμένο από κάθε κοινωνική νόρμα. 

Αλλά αντί να τιμηθεί ως ήρωας, λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο, ο Turing καταδικάστηκε. Υπέστη χημικό 
ευνουχισμό και στις 7 Ιουνίου 1954, βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του. 
Στο κομοδίνο, πλάι του, υπήρχε ακουμπισμένο ένα μισοφαγωμένο μήλο, επαλειμμένο με υδροκυάνιο. 
Ήταν μόλις 41 ετών. 

TO ΜΙΣΟΦΑΓΩΜEΝΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ APPLE
Φημολογείται ότι η γνωστή εταιρεία πληροφορικής Apple επέλεξε, ως λογότυπό της, ένα μισοφαγωμένο 
μήλο για να αποτίσει φόρο τιμής σε αυτή τη διάνοια της πρώιμης επιστήμης της Πληροφορικής. 

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως, αν σήμερα δεν ζούμε κάτω από 

τον ναζιστικό ζυγό, το οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στον Turing.
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ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Tο ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ γεννήθηκε στα σπλάχνα του Εθνικού Ινστιτούτου Δημοσιογραφίας, 
στη Μόσχα. Mετά την Επανάσταση του 1917, και για να καλύψει τις ανάγκες της κρατικής προπαγάν-
δας, εμφανίστηκε η «ομιλούσα εφημερίδα»: δημοσιογράφοι διάβαζαν δυνατά την εφημερίδα της 
ημέρας σε ένα συγκεντρωμένο κοινό, το οποίο, λόγω των υψηλών ποσοστών αναλφαβητισμού, δεν 
γνώριζε ανάγνωση. Στη συνέχεια, η «ομιλούσα» έγινε «ζωντανή εφημερίδα»: άρχισε να προσθέτει 
δραματοποιημένο υλικό, σύντομα σκετς, ακόμη και μουσική. Ένα νέο είδος θεάτρου είχε γεννηθεί. 

Έρβ Πισκάτορ και Μπέρτολντ Μπρεχτ δανείστηκαν πολλά στοιχεία από τις θεατρικές αυτές πρωτο-
βουλίες προκειμένου να δημιουργήσουν το «Επικό Θέατρο», πολιτικοποιημένο αλλά χωρίς προπα-
γανδιστικό χαρακτήρα, με στόχο τον ερεθισμό της κρίσης του θεατή. 

Το 1968 ο Πέτερ Βάις, από τους σημαντικότερους συγγραφείς του είδους, γράφει τις «Δεκατέσσερις 
Αρχές για ένα ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ» και κάνει πράξη τη θεωρία του με την «Ανάκριση», θεατρικό 
έργο του 1965 που βασίστηκε εξ ολοκλήρου στα πρακτικά της δίκης του Άουσβιτς, στη Φρανκφούρτη 
το 1965 (ο Βάις την παρακολούθησε).

ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Κάθε αληθινό περιστατικό αποτελεί 

τροφή για το θεατρικό αυτό είδος: ανακαλεί και ερμηνεύει μια 

ιστορική στιγμή, επανεξετάζει το παρελθόν και αντανακλά με 

γόνιμο τρόπο την αγωνία της κοινωνίας για φλέγοντα ζητή-

ματα της επικαιρότητας ή της συλλογικής μνήμης. 
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 90ΟC
Με επιρροές από́ όλο το φάσμα των τεχνών και βασικό́ εργαλείο τις 
τεχνικές του βιωματικού́ και επινοημένου θεάτρου, η ομάδα 90ο C 
ασχολείται με το ρεαλιστικό θέατρο που, με αμεσότητα, αντιστέκεται, 
παρεμβαίνει και κινητοποιεί. 

Ιδρύθηκε από τον Δημήτρη Κομνηνό το 2004, με αφορμή την ομώ-
νυμη παράσταση του έργου της βραβευμένης με Pulitzer Marsha 
Norman, που ανέβηκε στο θέατρο Επί Κολωνώ τη σεζόν 2004 - 
2005. Στη συνέχεια ο Δημήτρης Κομνηνός και οι 90°C ανέβασαν 
τη «Φαλακρή Τραγουδίστρια» του Ε. Ιονεσκο, που παίχτηκε με με-
γάλη επιτυχία τις σεζόν 2005 - 2006 & 2006 - 2007, στα θέατρα 
Επί Κολωνώ, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και Βικτώρια. Τη 
σεζόν 2007-2008 η ομάδα ανέβασε στο θέατρο Βικτώρια, το «Σπιρ-
τόκουτο», θεατρική διασκευή του ομώνυμου κινηματογραφικού 
έργου του Γιάννη Οικονομίδη, που απέσπασε το βραβείο Καλύτε-
ρου νέου Ελληνικού Έργου στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2008 που 
διοργανώνει το περιοδικό Αθηνόραμα. Το 2010, η ομάδα ανέβασε 
στο θέατρο Βικτώρια την κωμωδία «The real Inspector hound» του 
βραβευμένου με Pulitzer, θεατρικού συγγραφέα Tom Stoppard, με 
τον τίτλο «Αυτό θα το Δούμε». Η ομάδα υπέγραψε επίσης τις επιτυ-
χίες «Fucking Games» του Grae Cleugh και «Fit To Be Tied», του Nicki 
Silver, που παίχτηκαν στην έδρα της ομάδας, το θέατρο Βικτώρια. Το 
2019 η ομάδα ανέβασε «τω μάθειμα» του Ιονέσκο, στο Bios. 

Οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της ομάδας 90°C εναλλάσσονται 
ανάλογα με το ρεπερτόριο. Η ομάδα έχει επίσης διοργανώσει σε-
μινάρια και εργαστήρια με βάση την μέθοδο υποκριτικής Practical 
Aesthetics του David Mamet όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις 
διδασκαλίες του Sanford Meisner - The Sanford Meisner Technique.

Η ομάδα υποστηρίζεται νομικά και λογιστικά από την Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Οδύσσεια - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις»
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ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ…

Το 1952, ο Alan Turing συνελήφθη για μια υπόθεση με έναν άνδρα 19 
ετών. Μετά από καταδίκη ο Turing έχασε τη δουλειά του στη μυστική 
υπηρεσία και εξαναγκάστηκε να υποβληθεί σε χημικό ευνουχισμό.
Το 1954, ο Alan Turing αυτοκτόνησε.
Το 1967, η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στην Αγγλία και την Ου-
αλία.
Το 2013, 59 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Alan Turing έλαβε χάρη, από 
τη Βασίλισσα Ελισάβετ, για την καταδίκη του.
Το 2014, νομιμοποιήθηκε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών σε έγινε 
Αγγλία και Ουαλία.
Το 2016, μετά από δεκαετίες εκστρατείας της LGBTQI+ κοινότητας, με την 
αρωγή της οικογένειας Turing, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, εν ευθέτω 
χρόνω, χιλιάδες ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι άνδρες που έχουν κα-
ταδικαστεί σύμφωνα με τους νόμους της εποχής θα απαλλαχθούν των 
κατηγοριών. Μετά θάνατον, για τους περισσότερους. Αυτή η νομοθεσία 
είναι γνωστή ως “ο νόμος Alan Turing”. Ανάμεσα στους καταδικασθέντες 
των νόμων της εποχής, ανήκει και ο Άγγλος συγγραφέας Oscar Wilde.
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