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Ή ένοχη περιφρόνηση 
τής ΛΑΪΚΗΣ αγωνίας

Τοϋ κ. Ε. Θ 0Μ 0Π  ΟΥΛΟΥ
Ζώπυρο καί [βασικό στοιχείο αυ

τού τοΟ περιάδυκοΰ εΐνε νά μή τοΰ 
λεύπη τό θάρρος καί νά μή κρύιβη 
τήν άλήθεια. Πώς θά άποκρύψουμε 
λοιπόν, δ,τι συνέβη: μέ τήν έκδοσή 
του; “ Οσο βεβαιωμένη εΐνε ή θερμή 
υποδοχή πού τοΰ έχάρισεν ή κοινή 
γνώμη, άλλο τόσο άλήθεια εΐνε πώς 
τό πρώτο φόλλο του συνετάραξε τήν 
«ραστώνη» καί τήν μακαριότητα ώ- 
ρισμένων νεοφταομένων τής θεατρο- 
συ>> ραψικής έμιπορείας.Τό περιεχό
μενό. του δπεσεν σάν λιθάρι σέ 
τέιλμα καί οί έντρυιφοΰντες καί πα- 
χυνόμενοι είς τήν ίλύν βάτραχοι ά- 
νειπήδηισαν κοάιζοντες, γιά νά μετα- 
ριοθοΟμε .καί λίγο τήν ποοληά φρα
σεολογία.

—Ποιοι εΐσθε σεΐς, καί πώς κατη
γορείτε . τό νεοελληνικό δραματολό
γιο; είπαν καί έτσιτσίριζαν.

Ή  κατηιγορία γιά νά είμαστε πάν
τοτε στήν γραμμή τής ειλικρίνειας 
καί γιά νά μή έπωμιαβουμε μονο
πωλιακά τήν τυμή της ευθύνης τοΰ 
κατηγορητηρίου, δέν άνήκει μόνο 
στό δικό μας πιρώτο σημείωμα, άλ
λά κατά πλειοψηφία στούς διαλε
χτούς λογοτέχνες καί δημοσιογρά
φους, πού έγραψαν στις σελίδες τοΰ 
πρώτου φύλλου. Καθένας μέ τόν τρό
πο του, έβγαλε τήν διαπίστωση πώς 
τό νεαελληινυκό δροϋματολόγιο δέν 
παρουσιάζεται καθόλου μέ τήν ίδια 
θαυμάσια εύρωστία καί προκοπή πού 
έχουν νά έτπιδείΐξ,ουν οι άλλες τέχνες 
τοΰ λόγου, θέμοαα άνειδαφυκά, έξω 
άπό__ τά προβλήματα της έλληνυκής 
ψυχής, τοΰ έλληνυκοΰ όρίζοντα, δί
χως τό έλαφρυντικό τούλάχιστον δ<τι 
άγγίζουν καί «έτάζουν» τήν άνθρώ- 
πινη «κοινότητα τοΰ συναισθηματυκοΰ 
κόσμου, έχαρακτήρισε τό «πλ-:ί· 
στον» τοΰ έλληνυκοΰ ρεπερτορίου, ό 
ένας. Βουλεβαρδιέρυκα τά εύρήκεν 
άλλος, τσιλιιμίπουιρδίσματα ποοράδο
ξης εΰδαυμονίας, τά λέμε Ιμεΐς. Ή  
συνταροοχή, ώς τόσο, μάς δηλώθηικε 
«ατά πολλούς τρόπους άπό τό τέλμα 
τών φτασμένων ,κοοί ένας άπό αυτούς 
—ιό νεοδιασημότερος τών τσιλιμπουρ-

Τούς έΐμποράκηιδες τοΰ κάθε τομέα 
της έλληινυκής διανόηισης, τούς κα
ταφερτζήδες ή ιέικεΐνους πού δίχως 
συμφέροντα, ιμέ μόνο κίνητρο τήν π';- 
στη. τους στόν λαό μας άπό τόν ό
ποιον προέρχονται μιλοΰνε καί λένε 
τήν άλή/θ'εια.
, Άλλά 'καί μιά ό άγώνας καί οί 

σκοποί τοΰ «θεάτρου» τό άπαιτοΰν 
καί άπό τό τέλμα....έθυμ ώθησαν 
σφόδρα, θά ξεκαθαρίσούμε, γιατί 
είπαμε στό πρώτο σημείωμα, δτι τό 
νεοελληνικό δραματολόγιο εΐνε .σε 
φυμοττιώδη κατάστασι καί εΐνε άνάγ- 
κη νά φουντώση καί νά άναθαρρή- 
ση. Πρέπει άμέσως νά δηλώσουμε, 
πώς ή διαπίστωίσί μας δέν άψορά 
καθόλου τούς δυό μας μεγάλους 
συγγραφείς, τόν κ. Ξενόπουλον ικαί 
τόν κ. Μελά.. Άπό ικάπου μισόν αι
ώνα τώρα ζωγράφισαν, βδωίκαν τόν 
παλμό, τούς καημούς, τίς ιδέες τοΰ 
λαοϋμας, τίς διαδοχικές καθώς τά 
χρόνια προχωρούσαν μεταλλαγές 
του καί τίς παράλληλες καί επάλ
ληλες αναπροσαρμογές τών παραΙδό-

Τό Θέατρο
Δέν ξέρω πώς νά σοΟ τό είπώ, μά ό δρόμος,

[χτές τό βράδυ, 
Μέσ’ τή · σταχτειά τή συννεφιά σά θέατρο

[είχε γίνει,
Μόλις φαίνονταν ή σκηνή, στ’ άνάριο τό

[σκοτάδι 
μακρυά μου ρί 
[θεατρίνοι.

και σα σκιές φαινόντανε
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κ α 1 μεγαλεία 
τοΰ «.σμιγέντος» 
έλληνι,σμοΰ, μπή 
καν στήν χωρα 
καί τά χίλια δυό 
Ιδεολογικά ρεύ
ματα, Ή  άγω- 
νία στό οίκοναμίικό ζήτημα καί 
στό παντοιάτροπο τής ανθρώπινης 
ψυιχής, μέ τήν ξέχωρη; ΐδιοατοισία 
τής έλληνυκής ψυχής συγκλόνιζε τόν 
λαό (μας. Ή  θρυλική τυμή τοΰ άδερ- 
φού έγινε εμ/ιτόριο, στό συζυγικό 
κρεββάτι πέρασοον λογής - λογής οί 
αμαρτίες. Τό ειδυλλιακό κορίτσι μέ 
τίς άνθισμένες γαρουφαλιές έγινε 
τροτέζα, γέμισε τό πλακόστρωτο 
καί έφτασε στό Τμήμα ’Ηθών πού ά- 
ναγίκάστηκε νά πολλοοπλασιάση τά 
μηίτρώα έλευίθείρίωιν καί άσεμνων γυ
ναικών καί νά παλλοΕπλασιασθή σέ 
τάγμα γιά τό κυνηγητό τοΰ εμπορί
ου τής γυναικείας σάρκας, θυμάσθε 
άδελφοί, κανένα παρόμοιο θεατρι- 

έργο, πού νά σταθή καθρέφτης

Τά σπίτια πέρα, κι’ οΐ αΰλές καί τά κλω
νάρια  αντάμα 

έλεγες κ’ ήταν σκηνικά παληά και ξεβαμ-
[μένα,

καί κείνοι έβγαιναν κι’ έπαιζαν τ’ άλλόκο- 
[τό τους δράμα,

Κ ι άκουγες βόγγους, κι’ άκουγες καί γέ- 
[λια ευτυχισμένα.

Έ γ ώ  δέν ξέρω. Έ  βγαίνανε κ’ έσμιγαν κ’
[έπαγαίναν 

κ’ ήτανε μιά παράσταση καί θλιβερή κι’
[ωραία,

κ έβγαινε—θέ μου !—κ’ ή νυχτιά καθώς έ-
[παρασταίναν 

έβγαινε — θέ μου ! — κι’ έρριχνε τή μαύρη
[της αυλαία.

t  Λ Α Μ Π ΡΟ Σ Π Ο ΡΦ Υ ΡΑ Σ
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οδηγός καί κατασταλτικό της έλλη- 
ιοΥ ™  5ΓυιΥΧΡονα «;ΞΟΛΟ- νυκής ζωής αύτής τής περιόδου- No

γικα ρεύματα. Ο δεύτερος μαλιστα μ(ζω gvoc πρό χ,ρόνων τΡοϋ κ Γ.ε,ρ0,
δεν αμεληρε ούτε καί τό θρολυκό *η  l-Κ..
ψυχοεθνικό .βίωμα τής γενηάς τοΰ
1821 μέ τόν «ιΠαπαφλέσσα» του νά 
ίστορήση στό θέατρο. Τυμή καί δό
ξα, λοιπόν, στούς δύο παλαιούς καί 
πάντα άλοζώντοο/ους θεοπτρικούς 
συγγραφείς. Τό ίδιο άκόμα καί γιά 
τόν κ. Τΐμο Μω.ραΐτίνη. καί γιά τόν 
Δημήτρη Μπ;όγρη.

στη Γή» τού κ. Μελά καί τώρατελευ 
ταΐα τόν «Πρωτευουσιάνο» τοΰ κ.Γ. 
Ρ ο.υσσου, τίποτε άλλο δέν έχαροοκτή 
ρισε αΰτή τήν νεοελληνική κατάστα
ση. καί δεν χτύπησε τόν ολέθριο ούρ- 
μ/πανυσμό. Οί λογαριασμοί τών πο
σοστών άπό τή συρροή τοΰ πλήθους 
πού δέν Θέλει ίσως νά τοΰ ΘqμOζouv- 
ται «τά κακώς κείμενά» του ή εύκολη 
δουλειά, δέν ικΐνηΐσαν τούς συγγρα
φείς μας σέ βαρύτερες σκοτούρες. 
Ευτυχώς άκόμη_καί βρέθηικεν ό κ. 
Δ. Ψαβας νά μάς δώση τά διαακε- 
δαστυκά του θεοπ:ρυκά ψυχογρα
φήματα, γιά νά βγοΰν άπό τήν 
εύθυμία τους. καί μερικά νοήμα
τα, Τέλος,_ μάς ήρθε ή δεινό
τερη λαϊκή άγωνίά τής τετρα
ετίας. Πέρα έβρεχε γιά τούς νεοφτα- 
σμένους. Ό  πόλεμος, ή φτώχεια, οί 
θάνατοι σέ κάποια άλλη; φανταστι
κή Ελλάδα, έγιναν...δχι στή,ν δική 
μας. Γιά μας, γιά τό θέατρό μας, 
πρόΙβλημα καί θρίαμβος ήταν οί έ- 

 ̂ ~ ~     του

γιάννη,. Ή  πλειοψηφία τών νεοφτα- 
σμένων θεατρυκών συγγραφέων δέν 
τήν είδε, δέν την άκουσε. Μέ £να
g g r  4” 6ρ“?> ί »; issrs fc  w x w s sβόλους της _νεοελληνικής, ζοης και lyuLo0> βουλεβαρδιέρ,κα εργα, 
ωρμησε στα χωνεμενα έλαφρα ευ- τ ,̂ τσιλιμητούιρδισιμα τών κοσμικών 
ρωπαικα πρότυπα. κοζ^ρί ^τό £κη^ς, Πώς νά ρ̂-νη-

 ̂ΑΛΛα εκεί, έίπι τέλους — είς τάς Θοΰμε τώρα, δτι ό μόνος πού έχτυ- 
Ευρωπας καί τούς Παρισίους! μά- ποκάρδισε μέ τήν σκληρή έιποιχή μας

Γιά τούς άλλους, τούς νεώτερους κρος έλεύθερου βίου, μέ τήν'μάρφω- εΐνε'ό χ "  f S a ^ ^ ' . '  Καλά, κ̂α-
Ώ  ;Κ51 _ 'ν- ;συίνε®η;ση! άλλοιώτυκη ά- κά, έπί τέλους έγραψε δυό gpya γιά 

_.. ... λ . ,  ̂ δ,τι πιε.ράσαμε. Τίς «Ήμερες πού
ζοΰμε» ικαί τό «Τ.Τ. 502». ΟΊ άλλοι;

_Είπαμε, τρισμοίκάριες ημέρες ιτειρ- 
νά ό έλληνιαμός, ώστε γιατί νά ά- 
πασχοληιθοΰν μέ πράγματα άπίθα-

τώιρα πρόκειται, πού βάζοντας 
παληά_ τους παπούτισια τήν τετράδα 
πού είπαμε — Ιό τσυλιμ-πουρδοειδής 
πού προοοναφέραμε, βρίσκει μάλι
στα καί τήν καλύτερη, θεοαρυκή ζω- 
Υραφιά των καιρών τοΰ μεσοπολέ
μου τόν «Μπαμιπά Εκπαιδεύεται» ά- 
σήμαντον—γράφουν ατό έλληνικό θέ
ατρο καί _ εξω άπό τό έλληνικό έ'- 
δαφος. Νά έκθέσουμε στόν άναγνώ- 
στη τά δσα ή χώιρα μας καί ό λα
ός της πέρασε στήν τελευταία εΐ-

πό μ̂ας τούς νεοέλληνες, οί σεξουα- 
λυκες καί άλλες παρεκτροπές χω- 
νεύττιικοα/, έγιναν οΟσία ή έπίφοβΒη. 
ζωής, Καί φυσικό εΐνε — μολονότι 
δέν λείπει άπό άναρ'θμητα θε<χτρι-
v fw ^ X a  ήέ νά να. 'Άλλά θά έίποΰν όί τοΰ τέλμα-γινωνται ,μέ> κάποια πιλησμονη θεα- χος. ή  ...,α. _j... ,·.ϋ_

5. 5- -  „  , 1 - ν  - - - • • τ — -γ  κοσαετία δέν τό θεωιοοΰμε πειριττό.
δοευδων, ή_καλυτερα ό τσιλυμπουρ- Τό ξείθύιμασμα τοΰ πρώτου πανκό- 
δέστερος των διασημοευδων — έφτα- σιμιου πολέμου ήρθε γιά τήν Ελλά-
σε και σε απειλες ·κ<χτά του πειριο- ------  . χ
δικοΰ καί είδικώτειρα ικατά τοΰ συ·

S S L  • « δ Ε Τ 'Τ *  · * * *  *  s i Z S kΤ Υ, στερ?  ' ^ a  σ ?^τα J a  Σωστά! Καί ήλίθιοι ήσαν π χ ό 
> μυΚ“  XP,0VL0C' Χι\ί01 δί- Ευριπίδης μέ τόν "Ιωνά πού πρω- 

u5lo£L 4  ^ κ®ι̂ Ρ λιτι,κ? ντηδες Ρ1 τοπορεϊ στόν άνθιρώπινο πόνο κα? ό

I J S C S K S S j K S S - t f r
δ« (,.ά »ορ«ρή καταβροφή, τό- σ!ήίμ· '^ «κ ή  ' Σ ^ ν ή '^ ί- °

msssm  IWMMM
λ^γ,χομένων. ίΠερ^μένοομε όπωσδή- σε ύστερα ή ^ ή  τοΰ μεσοπολέ- κόμη ά ^ τ ^ < ^ κ °^ ,ΚηΛμτς ζ“ ή 
ποτιε μέ άνυποιμονησία τήν πραγμα- μου ,μέσα σ/ήν όπο!ά .,έ VtSv ’ . ί  τσ<?μπ«^ο-
τοποίηση, των άιΐειλών γιά νά ίδοΰ- άναπροσαρμογή σέ νέες κοινωνίας ^  αυ^  .m0
με ποιοός θ" άγγίξη ή έκκαθάριση, p f e ° c ^

βλέπει; Ηλίθιοι καί μηδαμινοί τό
σοι άλλοι Ευρωπαίοι, βόρειοι, νό- 
τιοι, τού π;ειρασμένου .καί τοΟ τωρι
νού αιώνα OaortipuKoi συγγραφείς.
Αλλά θά τό είποΰιμε τώρα καί θά 

τό άναλύσουμε άλλοτε πλατύτερα :
Εργο, οίασδήποτε καί άν εΐνε μορ

φής, άν δέν θερμαίνεται άπό τήν λα- 
Χκή άγονία, αν δέν είνε καθρέφτης



• της ικαί οδηγός, δχει μέσα του τό 
σπέρμα τοΰ θανάτου, εΐνε φυματικό, 
καθώς προείπαμε, καί θά περόνη. 
Καί σάν τέτοιο πού εΐνε τό δικό μας 
δραματολόγιο, γιά τήν αυριανή Ε λ 
λάδα εινε προορισμένο νά πεθάνη 
Καί θά πεθάνη μέσα στήν γενική πε
ριφρόνηση' ίκαί τόν κοινό περιγελώ. 
Έ ν  όνόματι, λοιπόν αυτής τής λαϊ

κής άγωνίας, τής περιφρονημένης 
καί ανήκουστης άπό τούς νεοφτα- 
σμένους, άντλοΰμε τήν πίστη μας, τά 
δικαιώματά ιμας καί τό κατηγορη
τήριο. "Ενα κοατη.γορητήριο σχεδόν 
περιχαρακωμένο καί άπό τόν ποινι
κό νόμο.

Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Εΐνε καλλιτέχνης 
ό ήδοποιός;
Β' Ό  ρόλος τοΰ σκηνοδέτη

Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΠΑ
Δίνουμε στό δεύτερο φύλλο μας, τήν 

συνέχεια τής διαλέξεως τοΰ κ. Γ. Παπ_ 
πά, πού τόσον ενδιαφέρον και συζήτη
ση προκάλεσε, ώστε νά έποτναληφθή τιολ 
λές φορές. Άναφέρε.αι στό ρόλο τοΰ 
σκηνοθέιη στό θέατρο καί στή σχέση 
τοΰ ήθοποιοΰ μέ τόν παράγοντα αύτόν, 
ποΰ τελευταία έγινε άπό τοΰς κυριώ ιε
ρούς στό θέατρο.

"Εχουμε καί άλλο άτυχη μα:
Τά παραγνωρισμένα ταλέντα στο θέα

τρο δέν έχουν οϋτε τήν παρτγοριά πού έ
χουν οΐ άλλοι καλλιτέχνες πώς θ' άναγνω- 
ρισθοΰν στίς μέλλουσες γενεές. Δέν μπο
ρούν νά έλπίζουν παρά στήν μετεμψύχωση. 
“ Ενας λόγος παραπάνω, κυρίες καί κύριοι, 
γιά νά μάς άγαπάτε πιό πολύ. Εΐσαστε γιά 
μ.ύτ τό παρόν καί τό ,μέλλον, καί ή ζωή μας 
τελειώνει μαζί μέ ιά χειροκροτήματα σας.

Καί τώρα, ποιός εΐνε ό ήθοποιος που 
προσθέτει στό έργο τοΰ συγγραφέα καί «αμ 
μιά φορά τόν προδίδει καί λίγο; Είν ο 
ήθοποιός μέ προσωπικότητα, τόσο ισχυρή, 
ποΰ διαφαίνεται στό έργο παρ' όλο ιόν μι
μητισμό "Ενας τέτοιος ήθοποιος δέ μπαί
νει στό ρόλο. Ό  ρόλος μπαίνει μέσα του.

Ό  μέτριος ήθοποιός, γιά να σύνθεση ενα 
ρόλο, παίρνει άπό τόν έξω κόσμο. Ενα βη
ματισμό πού είδε, μιά κραυγή που ακούσε, 
μιά έκφραση· ποΰ συνέλαβε. Δηλαδή π α ρ α.

η·δ μεγάλος ήθοποιός δέν παραληρεί τί
ποτε. ' Α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι  μέσα του. Μεγά
λος ήθοποιός, κατά τόν Ζουβε, εΐνε έκει- 
νος ποΰ είχε πολλούς προορισμούς μεσα του, 
πού θά μπορούσε νά yivn σπουδαίος 'πολι^ί' 
χός, μεγάλος στρατιωτικός, κλπ. Οταν πΡ ° 
κειται νά παίξη ένα ρόλο άνοιγει ενα σι>ρ- 
ταράκι στό ύποσυνείδΓ-ιό του. Ενας τε-οι. 
ος ήθοποιός δέν έχει. άναγκη ν άλλαξρ t- 
ξωτερικά. Παίζει όλους του-ς ρόλους μέ τη 
φωνή του, τδ βήμα του.

Ή  άντίληψις πώς μεγάλος ήθοποιός εΐνε 
έκεΐνος πού έμφανίζεται άγνώριστος άπό 
τόν ενα ρόλο στόν άλλον, εΐνε καθαρό σφάλ 
μα. ’Ά ν  ήταν έτσι, μεγαλύτερος ήθοποιός 
του κόσμου εΐνε ό Φρέγκολι, πού έμπαινε 
άπ’ τή μιά πόρτα Καρδινάλιος κι’ έβγαινε 
άτι’ τήν άλλη Ναπολέων!

«."Αν έπρόκειτο νά παίξω τόν Ά μ λετ , 
μοϋλεγε ενα βράδυ ό Ζουβέ, θά τον έπαι
ζα σάν νά είχα γεννηθή άντί Λουΐ Ζουβέ, 
πρίγκηπας τής Δανίας. Τίποτα δέν εάλλαζα 
στήν έμφάνισί μου. Ο Ι περρουκες, ή άλ- 
λαγή τής φωνής, τό τεχνητό περπάτημα εΐ- 
νε κατώτερα υποκριτικά μέσα.»

’Ά ν  άναφέρω τό Ζουβέ, εΐνε γιατί θεωρεί 
ται αύτή τή στιγμή ή μεγοελύτερη θεατρική 
διάνοια τής Γαλλίας. Τό μεγάλο Λαρους 
στή λέξη .(θέατρο» έχει άπλώς ενα άρθρο 
του Ζουβέ. Καί μόνον αύτό.

‘Ώστε ό ήθοποιός δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί . Τού.
λάχιστον όταν πρόκειται γιά έργα μέτρια ή 
κάτω τοΟ μετρίου.

Καί αύτά ώς τή στιγμή πού έμφανίζεται 
στό θέατρο κάποιος άλλος, διεκδικώντας 
νά μονοπωλήση αύτός τή βεαιρική δη μι. 
ουργία: ‘Ο σκηνοθέτης.

'Ο  όρισμός του σκηνοθέτη γιά τόν έαυτό 
του εΐνε άπλούστατος: «Είμαι τό θέατρο». 
Άπό τή σκονισμένη γωνιά πού βρισκότανε 
έδώ καί είκοσι χρόνια στά παρασκήνια, έ
γινε ξαφνικά ό άνώτερος άρχων τής σκη
νής. "Αλλοτε ό ρόλος του περιοριζόταν στό 
νά συμβιβάση τό κείμενο μέ τόν ήθοποιό 
καί τή σκηνή. Δηλαδή ρόλος μεσάζοντος. 
Ανακατευότανε μέ τά σκηνικά γιά νά μετά. 
τρέψη τή βρύση τής Μαργαρίτας σέ μπαλ
κόνι τής Ίουλιέττας. Άπό μεσάζων έγινε 
δικτάτωρ.

‘Η βασιλεία του στΓρίζεται σέ δυό άρχές: 
‘Η πρώτη σχετική μέ τή σκηνογραφία «Τό 
θέατρο εΐνε ή άνώτερη Τέχνη». "Ολες οί 
άλλες τέχνες, ζωγραφική, γλυπτική, μου. 
σική, όφείλουν νά τήν ύπηρετουν. 'Ο  άρχι. 
τέκτων σκηνοθέτης, ώπλισμένος μέ όλα τά 
τεχνικά καί μηχανικά μέσα ρίχνεται στήν 
κραιπάλη του θεάματος. ’Έ χ ε ι  στή διάθεσή 
του τόν ήλιο πού δύει κα ά βούλησιν, το
πία πού πλησιάζουν καί άπομακρύνονται ά. 
νάλογα μέ τήν ένταστ\ τής φωνής του ήθο. 
ποιου, μνημεία πού πηγαινοέρχονται.

Ή  δεύιερη άρχή εΐνε: Πώς τό έργο δεν 
παίζεται. Ά λλά  ερμηνεύεται». Τό_ έργο έ. 
παψε νά εΐνε ένα κείμενο πού του επιτρέ
πει νά χρησιμοποιήση τούς ή.Όποιούς του.
‘Ο θίασος, όσο σπουδαίος κι’ άν εΐ;ε, ει- 
νε άπλώς ένα άπό τά στοιχεία πού διαθίτει 
ό σκηνοθέτην ‘Ο σκηνοθέ.ης έχει καί κά
τ ι  άλλο πού δέν έχει ό συγγραφέας. Μπο
ρεί» ΧωΡι<ί πόνο, σάν άλλος Προκρού^τις, 
νά ξαπλώση ιό έργο άπάνω στό σκηνοθετικό 
κρεββάτι καί νά τό κουτσουρέψω ή νά τό 
τεντώση. ‘Ο καημένος ό συγγραφέας υπο
φέρει δταν τοΰ κόβουν καί τά πιό άνα μιχα 
μέρη. ‘Ο σκηνοθέτης μπορεί ψυχραιμότατα 
νά έγχειρήση άκόμα καί τήν καρδιά του 
έργου. Σ ’ αύτές τίς στιγμές καλόν θά εΐ
νε ό συγγραφέας νά άπέχη άπό τόν χειρουρ 
γικό ί  άλαμο, δπως άπομακρύνονται και οι 
συγγενείς ό αν χειρουργεΐται κάπο:ος δι
κός του. ‘Η παρουσία του δέν ώφελει σε 
ιίποτα. _ , .Ρ

Οι μεγάλοι συγγράφεις σαν τό/ 2 .a iy  
πηρ, καί τό Μσλιέρο, είχαν τήν διάκριση \α 
πεθάνουν έγκαίρως καί νά άφήσουν το σκη
νοθέτη έλεύθερο νά άνεβάση τό Φαλσταφ, 
μέ κσσ οΰμι μοντέρνο ή νά κάνη τον Ταρ
τούφο όπερέττα. , , ,

Οί νεώτεροι, πού δέν έχουν τήν ευγενεια 
νά πεθάνουν μόλις παραδώσουν τό έργο τους 
θάπρεπε τουλάχιστον νά μήν εΐνε ένοχλη- 
τικοί.

θά  μπορούσε έδώ νά γεννηθή*ή δίκαιο, 
λογημένρ; άπορία, γιατί ό σκηνοθέ .ης κατα
φεύγει στόν συγγραφέα καί δέν γράφει μό 
νος του τά έργα.

Κ ι ’ αύτό τό σκέφτηκε. Κάποτε πού ρω
τήθηκε ένας σκηνοθέτης συγγραφέας γιά τό 
τρόπο πού γράφει, είπε: «*Η δύσκολη δου
λειά εΐνε νά έτοιμάσης τή σκηνοθεσία. Μό
λις έτοιμαστη, τό έργο γράφεται πολύ εύ
κολα». Καί έπειδή δ άλλος άποροιΟσε, πρό. 
σθεσε: «Γιατί σου φαίνεται παράξενο; Δέ 
γράφεται συνήθως ή σκηνοθεσία άπάνω στό 
κείμενο; Γιατί νά μή γραφή τό κείμενον πά. 
νω στή σκηνοθεσία»;

Κάθε μεγάλος σκηνοθέτης έχει καί μιά 
δική του θεωρία γιά τό ρυθμό, τό παίξιμο 
καί τήν έξέλιξη τοΟ θεάτρου. ’Έ χ ε ι  τή 
σ π ε σ ι α λ ι τ έ  *ου, δπως δ μεγάλος ρά- 
φτης ή ό σπουδαίος μάγειρος. Αύτή ή σπε
σιαλιτέ, του δημιούργησε φιλίες καί εχθρό, 
τ^τες πού εΐνε ή φ ί ρ μ α  του, ό σκοπός 
τής ύπάρξεώς του. Υπάρχει ένα ώρισμένο 
κοινό πού πηγαίνει στό εέα ρο  περισσότερο 
γιά νά ίδή πώς άντιλαμιβάνεται ό σκηνοθέ 
της τό έργο, παρά γιά νά χαρή τδ Ιεογο τό 
ϊδα3. Τό ικείμενο εΐνε τό ύφασμα μέ τό ό
ποιο δ ράφτης έρραψε_ τδ κοσιοΰμι. Τό λιμ. 
πρέττο πάνω στό όποιο δ συνθέτης έγραψε 
τήν όπερα.

"Ενας διάσημος σκηνοθέτης έλεγε κάπο
τε. «Τί έκανε δ Ρακίνας; ’Έγραψε μόνο τά 
λόγια». Αγνοούσε πώς δ Ρακίνας έχει 
σ τ ή σ ε ι  μόνος του τή σκηνογραφία του 
μέσ’ τή ψυχή του κάθε θεατή.

"Ο λ ’ αύ ά βέβαια άφοροΟν τούς σκηνο
θέτες πού πάσχουν άπ’ ένα είδος έπαγγελ. 
μαιικής διαστροφής. Κ ι ’ εΐνε*οί περισσότε
ροι. Πολλοί άπ’ αύτους έχουν πολλά προσόν 
τα, Μιά αισθητική καλλιέργεια άνώτερη, 
τήν αΐσδηση τοΟ θεόΡτρου πού θά μποροΰσο^ν 
νά προσφέρουν πολλά στή δραματική τέ
χνη, άν ήθελαν νά περιορισθοΰν στήν πρα. 
γματική τους άποστολή.

‘Ο ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς  σ κ η ν ο θ έ τ η ς  
ιμπορεΐ νά εΐνε μιά μεγάλη βοήθεια γιά τή 
δημιουργία τού ήθοποιού. Πρέπει νά γνω. 
ρίζη καλά τό ΐεμψυχο όλικό του. Πρέπει νά 
ξέρη τίς δυνατότητες του καθενδς ήθοποιοΰ, 
τά προτερήματα καί έλαττώματά του, που 
δέν μπορεί πιά νά τ ’ άποβάλλη γιατί εΐνε 
γ ι’ αύτόν δεύτερη φύση.

Τό έργο τού σκηνοθέτη εΐνε νά προσπα- 
θήση νά δώση τέτοια κατεύθυνση στόν ήθο. 
ποιό, ώστε νά δείξη τίς άρετές του καί νά 
τοΟ κρύψη τά έλαττώματα. Μεγάλος σκηνο
θέτης εΐνε έκεΐνος πού κοττορθώνει καί τά 
έλαττώματα άκόμη του ήθοποιού νά ά κά
νη προτερήματα. Π.χ. τόν ήθοποιό πού έχει 
κακή άρθρωση δέ θά του δώση νά παίξη 
ρόλο ρήτορα, θά τδν μιεταχειρισθή σέ ρό
λο πού νά τού πηγαίνη ή κακή άρθρωσή 
του.

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  ΠΑ(ΠΠίΑΣ: Ό  ξεχωριστός ιμας δραματικός ήθοποιός, ό πολι
τισμένος άρτίστας ικαί ό θιασάρχης μέ τίς ιμεγάλες έπιτυιχίες. Τά τελευ
ταία χρόνια ό κ. Ποοππας μέ την ακούραστη, δηιμιουργυκότητά του, sat 
τίς μβγάλκς του έιτιτυχίες -κατέκτησε τό θεατρυκό κοινό καί δΟκαια θε
ωρείται σάν Μνας άιπό τούς μεγάλους "Ελληνας σύιγχρονους ήθοποιούς.

Παρακολουθούσα στό Παρίσι τίς πρόβες 
τοΟ Ντουλέν. Μιά νέα κοπελλίτσα έπρό-κει. 
το νά παίξη ένα ρόλο ar μαντικό. Τής τόν 
έξήγησε καί τήν άφησε νά βρή μονάχη της 
τή γραμμή του. ‘Η νεαρή ήθοποιός ήτανε 
τόσο κακή στό ρόλο της, πού εΐπα μέσα μου 
πώς δέν θά κατορθώση ποτέ νά τόν παίξη. 
"Υστερα άπό δυό πρόβες δ Ντυλέν τής εί
πε νά τόν παίξη όπως θέλει αύτή. ‘Η άπό- 
δοσίς της ήτανε κάτι συγκεχυμένο βέβαια, 
ιμέσα άπ’ τδ όποιο δμως δ Ντυλέν βρήκε 
τό στοιχείο πού έπρεπε νά τής καλλιεργήση 
καί έσπρωξε τό ρ ό λ ο  προς τά έκεΐ. Γιά νά 
μπορή δμως δ σκηνοθέ.ης νά έχη αύτή τήν 
ελαστικότητα πρέπει πρώτα νά έχη τ α λ έ ν 
τ ο  καί ύστερα νά ξεκινάη γιά τό θέατρο, 
έχοντας προετοιμάσει μόνον τό σκίτσο τής 
σκηνοθεσίας. Τήν τελική τΓς μορφή Θά του 
τή δώση δ ήθοποιός. θά  τήν κατευθύνη 
προς τά έ5ώ ή πρδς τά έκεΐ, άνάλονα μέ τά 
στοιχεία του θιάσου. ’Έτσ ι, άφίνει τόν ή
θοποιό γά δημιουργήση συνειδητά τό μέρος 
του.

"Οταν όμως δ σκηνοθέτης φθάνη στό θέ
ατρο μέ δλόκληρη τή σκηνοθεσία γραμμέ
νη λεπτομερώς, καί άπαιτεΐ dwto τδν κάθε 
ήθοποιό νά του άποδώση έκεΐνο πού συνέλα 
βε αύτός ικα2ισμένος στό γραφείο τού σπι
τιού του, τότε δέν έ κ τ ε λ  ε ΐ κ α ν έ ν α  
π ρ ο ο ρ ι σ μ ό .  "Ο χι μόνο δέν μπορεί νά 
βοηθήση τόν ήθοποιό νά δΓιμιουργήση, άλλά 
τόν μετατρέπει σέ ρ ο μ π ό τ ,  άπό τό όποιο 
άπαιτεΐ τήν Α κραυγή ή τήν τάδε κίνηση 
στήν δείνα στιγμή.

‘Ο ήθοποιός πού εργάζεται ύπ’ αύτούς 
τούς δρους εΐνε βέβαιο πώς δέν δημιουργεί 
καί άκόμα βεβαιότερο πώς δ έ ν  ε ΐ ν ε  
κ α λ λ ι τ έ χ ν η ς .

"Λστε δ σκηνοθέτης εΐνε καί αύτός άπό 
τούς έχθρούς μας πού Ισχυρίζονται πώς δέν 
είμαστε καλλιτέχνες; Τό χειρότερο εΐνε πώς 
δέν το Ισχυρίζεται μονάχα, άλλά κάνει ά 
πάντα γιά νά έπαληθεύση δ Ισχυρισμός του. 
Ο « ρ ό λ ο ς  —  έλεγε δ Στανισλάφσκη —  

εΐνε μιά άσπρτ\ κόλλα χαρτί πού άπάνω . 
άπάνω γράφεται τδ αίσθημα. Ά ν  δέν μάς 
άφήσετε, κύριε, νά τδ γράψουμε, ιότε δ 
ρόλος μένει άδειος». Τδ βασικό λάθος του 
σκηνοθέτη εΐνε πώς ζήλεψε τό ρόλο τοΟ δι
ευθυντή τής όρχήστρας πού μοιράζει τίς 
παρτισιόνες στούς έκελεστά; καί πετυχαί
νει έτσι τήν έρμηνεία του συνόλου. Άπό 
τόν μουσικό μπορεί νά ζητήση δ μαέστρος 
νά του δώση ένα Λ ή ένα Ντό. Άπό τδν 
ήθοποιό δέν μπορεί νά άπαιτήση νά τοΟ δώ.

στ; μέ άπόλυτη άκρίβεια έναν τονισμό άν 
δέν θέλη νά τόν μεταβάλη σέ παπαγάλο. 'Ο  
τονισμός μιάς φράσης ή μισός λέξης δέ γρά 
φεται στό πεντάγραμμο, γράφεται στήν ψυ 
χή :ου ήθοποιού. Ή  «Αυτής Μεγάλειότης 
ή λέξις», δπως πολύ σωστά τήν όνομάζει ό 
Μπατύ, έχει δικαιώματα βασιλικά. Δέν ύ-. 
ποδουλώνεται καί άπαιτεΐ τό σεβασμό.

Κάποιος άλλος, πού άποσύρ.τκε στή/ έ' 
ξοχή τό καλοκαίρι γιά νά έτοιμάση τή σκη. 
νοθεσία :ου «Κατά φαντασίαν άσθενή», γύ 
ρισε άπελπισμένος. «Προσπάθησα νά βρώ φω 
τισμούς άπό πάνω, άπό κάτω, άπό τά πλά, 
για* Νά βρώ τή σκηνογραφία, τήν κίνη- 
σι. . .δέν γίνεται τίποτα! "Ολα έχουν γ ί
ν ε ι...ε ΐν ε  τό τέλειο έργο...Φρίκη!»

‘Ο θεα ής, δ καλός θεατής ένοχλεΐται 
άπό τά ύπερβολικά θεαματικά έφέ. Δ^ν τού 
άρέσει νά μπερδεύη δλες τις αισθήσεις του 
μαζί. Αύτό πού ζητάει άπό τήν όπερα ή τά 
μπαλέττο ιόν ένοχλεΐ στή πρόζα. "Ερχεται 
ν ’ ά κ ο ύ σ η κ ι ’ άν τδν ύποχρεώσης νά 
πολλά πράγματα, κουράζετα'.. Πιστεύίΐ στό 
λόγο καί όχι στό σκηνικό. Πιστεύει πώς οί 
μεγάλες ψυχικές διαμάχες δέν κανονίζον
ται μέ φωτοσκιάσεις, άλλά μέ διάλο, 
γο. *Η ψυχή άνοίγεται όπως ό χρηματο, 
κιβώτιο μέ ιμ υ σ τ ι κ ή λ έ ξ ι. Δέν μπορείς 
νά τής κάνης διάρρτξι μέ όξυγόνον.

Ή  διδασκαλία τού έργου άπό τόν σκηνο
θέτη τόν πιό φωτισμένο, τόν πιδ καλλιτέ
χνη, εΐνε πάνια ένα στάδιο προετοιμασίας. 
Τήν παράσταση, δηλαδή τή μάχη, τή δίνει 
πάντα δ ήθοποιός. Δέν 'έχει καμμιά σχέση 
ft παράστορη μέ τή γενική δοκιμή.

Ά π  τή στιγμή πού άνοίγει ή αυλαία στή 
πρεμιέρα, άρχίζει ή συνεργασία ήθοποιοΟ 
καί θεοαή, συνεργασία στήν δποία δ <π<η_ 
νοεέΐΓ-ς εΐνε έντελώς ξένος. Ά ν  δ ήθοποιός 
ξεφύγη στήν παράσταση άπό τίς υποδείξεις 
τού σκηνοθέτη, μπορεί φιλολογικά, Ιστορι
κά ή καί λογικά άκόμα, νά έχη <565ικο. 
θ ε α τ ρ ι κ ά  δμως θάχη δίκηο. Γιατί ποέ- 
πει νάρθή σ’ έπαφή μέ τδ κοινό μέ κάθε 
τρόπο. «Νά τό πιάση», δπως λέμε στή γλώσ 
σα τοΟ θεάτρου.

Τ ώ ρ α ,  π ώς  ν ο ι ώ θ ε ι  δ ή θ ο π ο ι  
ό ς  δ t ι κ ρ α τ α ε ι τ δ  κ ο ι ν ό ,  ή δ τ ι  τ ό  
χ ά ν ε ι; Αυτό κανένας σκηνοθέτης ΤΟ0 κό
σμου δέν θά μπορέση νά τοΰ διδάΕη Ε Ι 
νε εναμαγνητικό φαινόμενο. Ανεξήγητο ί 
σως. Υπάρχουν δμως κι' άλλα τέτοια φαιΐ 
νόμενα στό θέατρο. Ό  ήεοποιός μπορεί νά 
διακρίνη _τήν σ η  uot σ ία  τ ή ς  ί χ ι ω π ή ς  
τοΟ κοινού. Δέν κ<χνει ποτέ σύγχυση τής ά-

διαφορίας μέ τή συγκίνηση τοΟ θεατή, Καί 
δμως ή σιγή τής δραματικής στιγμής τού 
κοινού, εΐνε σάν υπνωτισμένη άπό τόν τρόμο 
ή τήν λύπη, δέν διαφεύγει στήν άκοή άπό 
τή σιγή τής άνίας καί τής άποδοκιμασίας.

Τό γέλοιο έπίστ-ς τοΰ κοινού δέν ξεγε
λάει ποτέ τόν ήθοποιό. "Ο  αν ό θεατής γε. 
λάη γιά τήν περρούκα πού έφυγε άπό τό 
κεφάλι του ένός ήθποιορ f\ γιά τήν πόρτα 
πού μάταια προσπαθεί ν’ άνοιξη άπό -.ήν ά_ 
νάποδη, ό ήθοποιός πού βρίσκεται σιά πα
ρασκήνια άκό<μη, καταλαβαίνει πώς κάτι ά. 
νώμαλο συμβαίνει. "Ο λ ’ αύτά τά τηλεπα. 
θικά φαινόμενα εΐνε πολύ συνηθισμένα »έ ώ- 
ρισμένα έπαγγέλματα: ‘Ο ναύτης πάνω στό

καράβι, 6 παίχτης μπροστά στήν πράσινη 
τσόχα, ό ήθοποιός στή σκηνή. ΓιαΗ σ’ αύ. 
·\ά τά επαγγέλματα τό πνεΰμα πάλλεται ά
πό άνησυχία, ή εύαισθησία φθάνει στό κα- 
τακόρυφο. Αύτό εΐνε άλλως τε πού δίνει 
σ.ή ζωή τήν άληθινή της έννοια καί τήν ά
ξια τΓς. Στή σκηνή αύτά '.ά φαινόμενα 
φθάνουν σ' έίαιρετική ένταση. ’Ά ν  ό θεα
τής πού εΐνε ολη τήν ήμέρα καταδικασμένος 
στό γραφείο, στό ιμαγαζί ή σ.ό έργοσ.ά- 
σιο πηγαίνει άκόμα στό θέατρο, εΐνε για
τί έκεΐ βρίσκει τήν άτμόσφαιρα πού ζητάει 
ή ψυχή του γιά ν’ άναπνεύση.

ΣΤ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : *Η συνέχεια.

Ποιά μορφή 
πρέπει νάπάρη 

τό Θέατρο
Αί άποψει; τού κ. Κ. Μ Π Α Ζ ΙΙΑ

«Τό θίατρο» θέλησε ναχη τίς άπόψεις 
τών ειδικών τοΰ τόπου μας, συγγραφέων, 
σκηνοθετών, κριτικών, ήθοποιών κλπ. έ- 
πό̂ -ω στό πρόβλημα τής έξελίξεως τοΰ 
Έλληνικοΰ θεάτρου μετά τόν πόλεμο. Ε ΐ 
νε αύτό —  όπως σημειώσαμε καί σ:ό 
πρώτο φύλλο —  ένα πρόβλημα σο'βαρό 
στόν τομέα του, όταν ξέρουμε την τερά
στια σημασία τοΰ θεόττρου σιή διοομόρ- 
φωση συνειδήσεως τών μαζών, πού θά 
πρέπει νά μελετηρή γιά ν^εχουν βγή ώς 
τήν ώρα πού θά χρειασθοΰν τά άνόίλογα 
συμπεράσματα. *0 κ. Ά λ . Λιδωρίκης εί
χε τήν καλωσυνη νά μάς πή τίς γνώμες 
του —  πού δημοσιεύ.ηκαν στό προηγού
μενο φύλλο. Σήμερα δημοσιεύουμε τίς ά- 
πόψειςταυ κ. Κωστη Μπαστιά, πού πιστεύ
ουμε ότι εΐνε άπό to0c «άρμοδιωτέρους». 
‘Η δράση του σιό ‘ Ελληνικό θεοττρο κι 
οί άγώνες του έπιτρέπουν τόν χαρακτηρι
σμό μας αύτό καί άκόιμα νά υπογραμμί
σουμε τήν βαρύτητα τών άπόψεών του αύ_ 
τών, πού διατυπώνει στό άκόλουθο γράμ
μα του, άπαντώντας στό σχετικό έ ρώτη
μά μας:

Φίλε κ. Τριαιντοοφύλλου
Μ’ έρωτάτε ποιά θδναι ή μορφή 

πού θά πάίρβι τό .μετοίπολειμοκό θέ
ατρο. Β ’λικιρινά σάς άιποικρίνοαμαι 
πώς δέν ξέρω. Μιπορώ νά σάς πω 
τί 'πιστεύω πώς πρέΐιει νά γίνει. Δέν 
μπορώ διμως νά β£-|ϊαιώσω πώς θά 
γίνει τοΰτο ή τό άλλο.

Καί πρώτα - πρώτα δέν πρόκει
ται νά πάρει τό θέατρο καμμιά μορ
φή σταθερή κι’ άμετάλλαγη. Κι’ ώς 
τό σηιμεΐο τοΰτο μιπαρώ νά προφη- 
τέψω: Κάτι τέτοιο θάτανε ό θάνατος 
τοΰ θεάτρου. Καί ιμονάχα αμως τό 
ρώτηίμα τοΰ πΕριο&ικοΰ σας φανε
ρώνει μιά ίβαρυειστηιμάρα. θέλετε νά 
πήτε, πώς ή μορφή πού £χει σήμε
ρα τό θέοαρο, δέν ίικανοποιεΐ τόσο 
ώστε οί - άνθρωποι νά τή λογαριά
ζουν τόσο βόρεια γιά νά εύχηβοΰνε 
τή συντήρησή της. Ποιά διμως ̂ μορ
φή ζωής ιμπορεΐ νά λογαριαστή τό
σο τέλεια, ώστε οί άνθρχποι νά τρέ 
μουνε τήν άλλαγή της ; Γιά τούς 
ζωντανούς άνίθρώπους καμμιά. Πολ
λές πρωταγωνίστριες μάλιστα ΐίχου- 
νε νά ποΰνε πολλά ικαί γιά τή μορ
φή πού σφιράγισε ή φύση τό πρόσω
πό τους καί ξωβιάζουνται στά ινστι
τούτα καλλονής γιά νά κοντήνουνε 
τή μύτη τους, νά οιβύσουνε μιά χα
ραματιά πού αύλαικώνει τό πρόσω
πό τους, άικώμα καί νά μεγαλώσου
νε τά μάτια τους. ’Αδιάκοπη εινε ή 
πάλη πού κάνει ό άνθρωπος πρός 
τή μορφή. Νοιώθει τήν άνάγκη νά 
σπάσει τά κοολούπια πού στενεύουινε 
τήν ε’υκόνα τοΰ κόσμου. Τό καλύτε
ρο φάρ&μα, τό καλύτερο χρώμα θά 
καταντούσε άνυπόφορη τυραννία άν 
ήτανε > νά τό μονοφαρέσει ό άνθρω
πος σ’ δλη του τή ζωή. Δικαιολογη
μένα λοιπόν, άναρωτιέστε, σάν ζων
τανό περιοδικό, ποιά θάναι ή ν έ α 
μορφή πού θά πάρει τό θέατρο.Κι’ 
δλα τοΰτα θά ποΟν πώς βαρεθήκα

τε τή,ν ποΛηά μορφή κι’ άποζητδπτε 
τή νέα. "Αν ομως τή νέα μορφή τήν 
υποψιάζεστε ριζυκά διαιρορετυκή άπό 
τήν τταληά, τοΰτο εΐνε κλίιση έπικ V- 
δυνηι κι’ άναστήιριικτη. Ή  νέα μορφή 
θάΐχει άναγκαστιικά δλα τά ζωντα
νά στοιχεία τής παληάς, δσα μπο
ρούν νά - «ιέιπιίβιώσουν». Καί σέ τοΰ
το μοΰ φ<χίνεται τό σηιμεΐο θά γί
νουνε οί μεγάλοι άγώνες πού θ’ α
ναγκάσουν τό θέοετρο νά περάσει ά
πό πολλά πειράματα καί πολλές αλ
λαγές. Καί δώ θά τολμήσω άλλη 
μιά προφητεία πώς δέν πάμε πρός 
μιά μορφή άλλά πρός πολλές.

Κοί πρώτα - πρώτα ό ποιητής.
Στά χρόνια μας ή θέση του εγινε: 

πάρα πολύ δύσκολη μέσα στό θέα-1 
τρο, ’Άλλοι τοΰ κλείνουνε βάναυσα! 
τήν πόρτα κι’ άλλοι τόν δέιχουνται 
μ’ Μνα σωρό προφυλάξεις Ιδίπως θά 
βέιχσνταν ενας υποχονδριακός στό 
σπίτι του εναν πού μόλις βγαίνει ά
πό νοσοκομείο λουμωβών νόσων... 
Καί θά σάς παροοκαλέσω πολύ, νά 
μήν πάει ό νοΰς σας στούς επιχει
ρηματίες. Αύτοί εχουνε τή μικρότε
ρη, ευθύνη,. Ό  ποιητής δέν εΤνε πιά

ή άνώτερη μορφή τέχνης πού λογα
ριάζεται, άπράσιιη γιά τό πολύ κοι
νό — άποψη πού έχει ώστόσο καί 
κολακευτικό στοιχείο μέσα της—άλ
λά πρόσωπο παρακατιανό καί βοη- 
θη,τικό. Τό είπανε καί τό διακηρύ
ξομε αύτό λαγαριαζοΰμείνοι σκηνο
θέτες κι’ άνακαινιστές. Γ ιά τούτους 
τό θέατρο εΐνε άσχετο πρός τό 
6ρ·γο. Πού πάει νά πει πώς τό έρ
γο, ό λόγος, γίνεται παροοκατιανό 
ικαί βοηθητικό άλικό στά χέρια τοΰ 
σκηνοθέτη.

"Αλλοι πάλι φωνάζουνε πώς ό Λό
γος καί μονόίχα ό Λόγος εχει τό 
προβάδισμα, τόσο πού μπροστά του 
τό εικαστικό στοιχείο νά λογαριάζε
ται παραπανΟσιο.

Πλάι στά δυό άντίβετα αύτά στρα
τόπεδα, ό νατσυραλισιμός έχει σταθεί 
στήν ύστερη φμυντυκή γραμμή του 
πού ό Σταλισλάψσικυ ονομάτισε 
«Π*ευματκιχό ρεαιλιοιμό» έτοιμος κι’ 
αύτός γι’ άγώνες άγριώτατους. Έ 
δώ ό ποιηιτής ξχιει Οέιση, άξιασέβαστη 
καί λογαριάζεται σειβά&μιο πρόσω
πο.

Πρίν δ/μως καί fjwrsp’ άπ’ δλα 
τοΰτα, άπάρ^ει ό ίδιος ό ποιητής. Τί 
θά πράξει; θά μείνει στά παληά κα- 
λούιπια; Στό ψυχολογικό τοπεΐο, ή 
θ’ άποζητήισει τή νέα μορφή σέ πλα- 
στικώτερσυς πίνακες ; Βλέπετε, ά- 
γαπητέ φλε, πώς εινε πολύ τολμη
ρό καί (μάλιστα άικαθόριστο νά σάς 
πώ τί θά βγει άπό τοΰτο τό καζάνι 
τής ζωής καί της τέχνης. “ Ολα τοΰ
τα πού σάς είπα πολύ σύντομα, έ
χουνε, κατά τή γνώμηι μου, μιά δική 
του τό καθένα προογματικότητα ά- 
ξιοπρόσειχτη κι’ άίξιομελέτητη'. Πλάι 
σ’ αυτήν έχουνε κι’ ένα σωιρό άπο- 
λίτιστους φοοΌτιομούς καί περιττά 
φορτία. Δέν πιστεύω νά επικρατήσει 
κανένα μονόπλευρα καί φανατυκά. 
θά παρουσιαστούν πολλά γιά νά 
τροφοδοτήσουνε τό 6να πού θά κα
τασταλάξει τελικά ώς πού νά χαρά
ξει κι’ αύτό τή γενϋκήι του καμπύλη 
καί νά δώσει τή Θ6ση του σ’ άλλο. 
Άπ’ δλα τοΰτα τά κινήματα ό ζων
τανός ήγέτηις θά πάρει δ,τι τοΰ χρει 
άζεται κι’ άπό δλα τά ιστοιχεΐα μαζί 
θά πλάσει τή δική: του σκηνική πρα- 
γματικότη,τα. Γ  ιά ένα μπορώ νά σάς 
βεβαιώσω: Πώς δέν είμαι άπ’ εκεί
νους πού λογαριάζω τον ποιητήι λε
πρό ή παοακατιοο/ό στοιχείο.

Μέ έξαιρετική τιμή 
δικός σας 

ΚΩ ΣΤΗΣ Μ Π Α ΣΤ ΙΑ Σ

Σέ κάθε φύλλο

θεατρική ιστορία
Μ έ λ ίγα  λόγια

Δέν χωρούν άμφιβολίες δτι οί θεατρικές 
συγκροτήσεις, οί θίασοι δπως τούς ξέρου
με καί τούς βλέπουμε σήμερα, έχουν τό ξε 
κίνημα τής ιδέας του άπό τόν άρχαΐο Έ λ  
ληνισμό. Άπό τής έποχής πού ό πρώτος άς 
ποΰμε ήθοποιος καί θεατρώνης ό θέσπις 
(6ος π.Χ. αιώνας) καθιέρωσε τόν διάλογο 
μεταξύ τοΰ ύποκρποΰ ήθοποιοΰ, δπως ba 
λέγαμε σήμερα, καί τοί) κορυφαίου τοΟ 
χορού. Πρίν άπό τότε αιώνες πολλούς καί 
άνεξερεύνητους υπήρχαν τά Διονυσιακά θέ 
ατρα στά όποια πολλοί μαζί έκαναν τούς λε 
γομένους διθυράμβους. Ή  περίεργη αύτή 
λέζις «διθύραμβος», γιά τήν όποιαν οί γλωσ 
σολόγοι δέν κατώρθωσο^ νά έξακριβώσουν 
τήν σωστή τΓ-ις έννοια καί τ^ν προέλευσή 
της, θέλουν νά είποΰν πολλοί ότι εΐνε ένα 
τρίτο όνομα τοΰ θεοΰ Διονύσου πού καί 
Βάκχος όνομαζότοτν, καθώς σάς εΐνε γνω
στόν. ’Ονομαζόταν δέ ό θεός Διόνυσος καί 
Διθύραμβος μάς λένε οί μελετητές τών άρ. 
χαίων κειιμένων, γιά δυό λόγους. Ό  ένας 
εΐνε πώς ήταν γυιός δυό θεών, τοΰ Δία καί 
τής Σέμελης καί ό άλλος γιατί κάτοικού' 
σε σέ σπήλαιο πού εΐχε δυό πύλες. «Έξοίκει 
έκ δύο θυρών κλπ.» κατά τόν άρχαΐο μυ- 
δολόγο. "Ηταν «δίθυρος», τό εΐχε δίπορτο, 
δπως θά λέγαμε σήμερα. Πρός τιμήν ^ου 
λοιπόν γινόντουσαν κατά τήν έποχή τοΰ 
τρυγητού τών άμπελιών καί σέ όελλες έ_ 
ποχές τοΰ έτους θυσίες καί είδος παραστά
σεων μέ διαλόγους καί τραγούδια, ύμνους 
καί χορούς. Είδικώτεροι οί ύμνοι τών πε 
ριπετειών του —  πού στήν πιό άρχαία έπο
χή άφοροΰσαν μόνο τίς ευο’υ,μιες πΛευρές 
του, τους έρωτές του, τούς έξόδους του 
στά βουνά καί τούς κάμπους, ή οινοποσία 
του καί οινοποσία τής άκολουθίας του —  
όνομαζόντουσαν Διθύραμβοι. Αύτοί οί Διθύ
ραμβοι ήσαν άλλοτε έμμετροι καί όελλοτε 
στόν άπλό πεζό λόγο. Αυτονόητο έδώ πρέ
πει νά εΐνε πώς ή κωμωδία εΐνε άρχαιότε- 
ρη άπό τό θεατρικό είδος τοΰ δράματος πού 
εΐνε μεταγενέστερο κα&ώς θά Ιδοΰμε. Πρέ
πει όμως νά σημειώσουμε πώς αΰιό τόν τρό 
πο τοΰ Βακχικού Διθυράμβου τόν άνεκάλυ. 
ψαν οί άρχαιολόγοι καί σέ άλλους λαούς 
εύρωπαχκούς καί άσιατικούς καί άφρικανι 
κούς, μέ τήν άνακάλυψη δέ τοΰ άμερικ<κνι- 
κοΰ ήμισφαιρίου καί στούς έκεΐ ιθαγενείς 
τούς λεγομένους Άμερινδικούς λαούς.

■Γιά τό θέμα μας πάντως βεβαιότερον εΐ
νε πώς στούς Διθυράμβους λεγόντουσαν αί 
σχρολογίες ικώμοι» αισχροί, ώστε τό πα- 
νάρχαιο αύτό θεατρικό είδος νά ξεπέση καί 
νά πολεμηθή άπό σοφούς ήθικολόγους τής 
αρχαίας Ελληνικής έποχής καί ένας άπό 
αύίούς τούς πολεμίους του ήταν ό μεγάλος 
Δημοσθένης. Αμέτρητοι άπό αύτήν τήν πο 
λεμική έχουν διασωδή έπιγραμματισμοί, έ
νας τών όποιων εΐνε «πώς 0tocv κανείς λέει 
άνοησίες καί αισχρολογίες, εΐνε σάν νά κά
νη διθύραμβους.» Γ  ιά τήν έ£ιλέωσι διιως αύ. 
τής τής ίδέας, έγιναν ο Γ  τραγικοί —  οί 
δραματικοί*—  Διθύραμβοι καί έτσι ή περί 
εργη λέξις έπήρε πάλι νέα αίγλη. Στό ση
μερινό θέατρο τό είδος τοΰ διθυράμβου 
δέν υπάρχει καί στήν τρέχουσα χρήσι έν_ 
νοιών τήν μεταχειριζόμαστε δταν θέλουμε 
νά πούμε θριαμβολογία.

Μιά Ιστορική φωτογραφία: Ό  Άκαδημαϊ 
νονται, έκτδς του κ. Μελά, οΐ άείμνηάτοι 
βυντής τότε τοΟ «ΈθνικοΟ», ό σκηνοθέτης

κδς κ. Σπ. Μελάς, διαβάζοντας στό -Έθνι κό» ένα έργο του. Στή φωτογροοφία φαί. 
Φωτός Πολίτης, Παύλος Νιρβάνας, I.  Γρυπάρης καί οί κ.κ. Κ . Μπαστιας, διευ. 

Ροντήρης, οί κ.κ. θ . Συνοδινός, Γ. Βλά χο ς , Μ. ΛιδωρΙκης, Κα  ΊΕλ. Παπαδάκη κλ
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Καλλιτέχνες 

μέ παγκόσμια φήμη

του. Ολα τά £ργα τοΟ Πιραντέλλο, νουβέλ- 
λες, ρομάντζα, θεατρικά δέν έχουν άλλο 
άντικείιμενο παρά τό νά φωτίσουν τόν άν- 
Βφωηο στήν άσυναρτροία καί τή σκληρότη
τα τής ζωής, στήν όποια εΐνε καταδικα
σμένος, νά διαλύουν τις αυταπάτες του, 
να αόν δείχνουν μέσ* τήν άναγκαστική του 
μοναξιά, σάν μέσα σ’ ένα κλουβί άπ’ όπου 
δέν μπορεί νά δραπετεύση, κι* δπου κα
νείς δέν μπορεί νά μπή, χωρισμένον άπό 
τούς όμοίους του μέ φράγμα ;α άπολύτως 
στεγοίνά, καί τό χειρότερο, άνίκανον νά 
μείντ) ό ί δ ι ο ς ,  άλλάζο νιας μέ κάθε ώρα 
πού περνάει, κάθε μέρα, σέ κάοε περίστασι.

Οί εικόνες άπ’ τή ζωή, πού ή ισχυρά 
φαντασία του Πιραντέλλο νεννοΟσε άκατά. 
παυοτα, δέν του φαινόταν άξιες νά μπούνε 
στά έργα του, παρά μόνο άν έξέφραζαν

τρόπο ort/τή τή φιλοσοφία.
Επαιζε μέ τά πρόσωπά του, δπως μέ τό 

μεγάλο ψυχικό του πόνο. "Ενοιωθε τή βα_ 
θειά άνάγκη νά δείξη σέ δλες της τις μορ- 

ντΜ7 ήλιθιότητα καί τήν σκληρότητα της ζωης. \ 1
Ο Πιροτντέλλο φθάνει £τσι σέ μιά ποιη. 

τΐ<ΚΛ 5ωντ1 κατοικουμένη άπό πρόσωπα πού 
πενθουν, ζωηρεμένα άπό ένα παροξυσμό ε
πιθυμίας καί έξέγερστς, κινούμενα σάν ύ- 
πνοβατες μεσα σέ μιάν άτμόσφαιρα εφιαλ
τική καί πού ξαφνικά ξυπνών.ας παίρνουν 
συνειδηαι, μέ μιά τραγική διαύγεια τής 
τρομερής φάρσας της όποιας εΐνε θύματα 
μόνο καί μόνο γιατί εΐνε άνθρωποι.

’Αληθινά ό Πιραντέλλο έθρεψε τό ' έργο 
του μέ τήν ύπόσιασι καί τά δάκρυά του.

Π. Τ Σ Ε Λ Ι Κ Α Σ
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'Απλές σκέψεις
γύρω άπό τό Θέατρο

άλλη περίπτωση ξεκινάει μέ τόν ί
διο ένθουΟιασμό γιά τό επαγγελμα
τικό του τέρμα, τήν έπιτυχία. Κι’ 
όσο (ΐτιό πολύμορφο εΐνε τό ταλέντο 
του, δσο εΰκολάπλαστος εΐνε ό έαυ- 
τός του, τόσο πιό κοντά βρίσκεται 
στήν αιρτιοτητα τήν καλλιτεχνική.

_“Ολες αύτές οί άπλές σκέψεις 
μάς γεννήθηκαν άπό κάποιες παρά
ξενες γνώμες πού δημοσιεύτηκαν τόν 
τελευταίο καιρό ικαί πού τείνουν σέ 
μιά λαθεμένη άξιολόγηρη τών καλλι 
τεχνών μας. Δέν ύπάρχει τέχνη, άρι- 
στοκιρατιική κι’ οϋτε άριστοκ,ράτες 
καλλιτέχνες. Όπως δέν ύπάρχει καί 
τέχνη κατώτερη καί άνώτερη. ΠΟσω 
άπο τά παράξενα αύτά συνθήματα 
κρύβεται ή άγνοια ή καί τό έντεχνο 
κ α μουφλ άρ ιαμα τής περιωοισμένης 
ικανότητας.

ΤΑΚΗ Σ Μ Ο ΥΖΕΝΙΔΗΣ 
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Βερνερ ι,Κράους
τ ^ ί ? ^ ναλ° φυί!?0 ήθθπ° ιός τί> πολάμορφο ταλέντο, που καθε ίου δημιουργία εΐνε καί
γνίκ^ Τ ή  ’" ’ λ τέ-Ελληνικό κοινό τόν εαυμασε στις
μεγ<»ίς του δημιουργίες στόν κινη.ματογρά
TOi σ’ ήλίί” 4,Κεΐ^ π° υ· ή Τέχνη του <Ρ«νερώνε. Σάν χ  έκταση ι είνε στό θέατρο.
2.άν «Βάλλενσταο», ιΡινάρδος I I I »  
“^ “ μεΡί>· Ι<ΠεΡίν>> και «Ναπολέων», άπέ- 
πασε_ τή γενική άναγνώρισρ καί δίκαια

©
Ό  Πιραντέλλο

Ύπό Π. Τσελϊκα
Επειτα άπο τό <ΓΕτσι εΐνε άν έτσι νο

σί Α πού παρουσία
* συμπαθέστατος «ίασος του κ. 

βΚ, ^ ’ άν?Ρ “ στηκε τελευταία άπό τόν ιόιο 
ιό  « " E f  L ?  άριστούργη.μα τοΟ ίδιου, ίο « πρόσωπα ζητούν συγγραφέα».
ιιέ fVrS,X I V ° U Πιραντέλλο εΐνε <,εχωρι<ηή( 
ί ί τ φ οσοφικο περιεχόμενο, πού περι.

τρεφεται γυρω άπό τήν ύποκειμενική καί 
^ ” ι1ι̂ ενικΠ άλήθεια καί άπό τήν προ- 
£ £ £ & £ ?  ™„υ· ^ ί ΚασΤου ά:ό^ ,  πού

Εΐνε γνωστό πώς γιά νά ολοκλη
ρωθεί ή έννοια του θεάτρου πρέπει 
νά συνυπάρξουν οί τρεις βασικοί 
παράγοντες του τρ ‘πτυχου πού απο
τελεί τή σκηνική τέχνη. Τό έργο, ή 
άνοοπαράστασή, του ικαί τό κοινό. Κά- 

ενας χωριστά άπ’ τούς παράγον
τες αύτούς διέπεται άπό κανόνες ι
διόμορφους πού ή άνάλυση, καί με
λέτη τους ανάγονται στήν έπιστηιμο- 
νιική καί αισθητική ενατένιση τοΰ 
θεάτρου σάν δλο. Ό  .καλλιτέχνης 
πού θέλει συνειδητά νά έκφραστεί 
μέ τή σκηινυκή γλώσσα, εΐνε ίποχρε 
ωμένος νά καταπιαστεί μέ δλα τά 
προβλήΐμοττα τών τεχνών πού Απαρ
τίζουν τό Θέατρο, ιμά καί μέ τό ει
δικό η<οινωνιικό τηρόβλημα πού άφο- 
ρά τόν δέχτη^-λαό. Ή  παραμικρότε 
ρη άκοαατοπισιά του στόν ενα ' ' 
τούς  ̂βοοσυκούς αύτούς τομείς 
σέ Θέση, νά τόν ιδίδηγήση σέ ’παρερ
μηνεία, σέ σύγχυση, καί έατάμενά σέ 
άποτυιχία.

Γ ιά τόν έργάτηι τοΰ Θεάτρου, πού 
άποβλέπει ιστήν έιπιτυιχία — δϊχος 
νάναι αυτός ό ιμονοοδυκός του οκο- 
πος 'και ή δικαίωση — καί yi* αύτήν 
άπ-λό,χερα σκορπίζει τό αισθητικό, 
τό ψυιχιικό καί τό πνευιμ<χτικάτου κε
φάλαιο— βέβαιος πώς έπιτελεΐ κοι- 
νωνυκοεκίπολιτιστιική άποστολή, _δι- 
τϋλη ει\ήε ή άγωνία. ‘Η σωστή καί 
τιλέρια σκηνυκή του έριμηνεία.
Rifil Ίί/Ύΐ •nrc /'irv <··■ Λ. ___ .

ΤοΟ κ. Τόκη Μουζενΐδη

. , . , -----rr. , , .™ . ’Από

{«ντελλο εΐνε ποτισμένα μέ τή πίκρα τής ευίθυνη τής ποιότητας καί
λάβη 1°ηί.^ ηΪΛ α·ί νά :ά κατα. της ιμορφή,ς τοΰ ®ργου βοσίλογος εΐ-
^  άπ τή Γ  *  Λ TO.“^  Κ̂ « 5  ^  δι^ω-
ρικα στοιχεία άπό βιοΥραφικό ση,μείωμα τοΟ Ρι,σ^ ° °^τθ, δε θέλω να ύπαστηρίξω 

o K S "  5piTl̂ ?0 Β· κ Ρεμιε· Γως J  έριμηνευτής ικαίλλιτέχνης πού 
τό ^ά να ίΠ ^ 0̂ ^ τ ί  π ^ ιν ν Γ ^ 'ϊ  έ ·̂€ί τ? υ ^ροσωπχικότητα καί
βορά του πεπρωμένου? ΤΕν?ς πεπρωηένοϊ Της  άποστολής του, i lv eπου OFlYflnve <ηί¥ίνν _ _ Λ Γ  . **■--- ----- -- t ·» / ·» 'ρορα του πεπρωμένου. Ε ν ό ς  πεπόωιιένου , Ί ’» « π« σ τ θ Λ η ς  του ,
που δειχθηκε πάρα πολύ σκληρό καί τό ό ά π α λ λ α γ μ έ ν ο ς  ό λ ό τ ε λ α  ά π ’ τ ή ν  εύ
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λώς τήν έίσωτειρική άνάγκη; τοΰ μα- 
θηιματυκοΰ πού ιβρΟσκεται ιμπροστά 
σ’' 'ένα όίποιοδήίποτε πρόβλημα πρός 
λύση. θέλω νά πώ δτι ό άρτίστας— 
παράλληλα καί άσχετα μέ τίς άτο- 
μΐ'κές του προτίιμήσεις — μιάν αίσθά 
νεται διάθεσηι, νά δημιουργήση, εί
τε ξεκινώντας άπό μιότν ό/λοκληρω- 
μένη μορφή άρχα'ας τραγωδίας, εί
τε άπό ενα τύπο μιας φάρσας, είτε 
πάλι άπό ενα χαρακτήρα ένός κοι
νωνικού έργου. Δέν εΐνε λοι,πόν τό 
ξεκίνημα πού τόν ένδιαφερει, μά τό 
τέριμα. Κι’ αύτό τό τελευταίο εΐνε ό 
ώραΐος του σκοπός. Σκορπίζει τή 
διραμοΓτική  ̂ συγικίνηση, σήμερα καί 
αύριο τή λύτρωση, της κωμωδίας. 
^Οσο πιό 'μεγάληι εΐνε ή γκάμα του 
ή̂  καλλιτεχνική, δσο πιό πλατύ εΐνε 

άτιο ' τό̂  περίγραμμά του τό τεχνικό, τόσο 
'•ΐνε πιο πολύ νοιώθει τόν έαυτό του ό- 

λοκληρωιμένο. Ή  άναγκαστική του 
προσήλωση σ’ Κνα είδος, ότοεν δέν 
εΐνε άποτέλεσμα περιωρισμένων ά- 
τομικών δυνατοτήτων, εΐνε γι’ αύτόν 
στέρηση, της έλευθερίας, εΐνε φυλα
κή.

Υπήρξαν βέβαια καί υπάρχουν 
θεατρίνοι πού σ’ δλη τους τή ζωή 
περιορίστηκαν στήν καλλιέργεια έ
νός ακηνικοΰ είδους, δπως ύπάρχουν 
Εκτελεστές ώρισμένων μουσικών fip- 
Υay· Αύτός δμως ό αύτοπεριορισιμός 
καί δταν δέν ικρύβιει μιάν αισθητική 
ή τεχνική μονομέρια, δέν εΐνε οΰτί 
σωστός οΰτί, καί άξιοσόσιτατος.

’Αντίθετα δλοι οί μεγάλοι ηθο
ποιοί άπό̂  τούς πρώτους θεατρικούς 
χρόνους ώς σή|μ®ρα, άπόιδειξαν μέ 
τό παράδειγμά τους πώς γιά τόν 
άρτίστα δέν ύπάρχει πιεριο,ρισμός εί
δους, καί πώς άκόμα δέν εΐνε καθό
λου μειωτιικό νά παίζουν σήμερα τόν 
Αμλέτο καί αύριο τό Χάνς τόν ή

μέ ίο  παράδειγμά του σάν ,μιά μαρτυρία . .
τής ζωής.

•Από τό Σικελό πατέρα, ό όποϊο-ς άτρόμη 
πα Αντιμετώπιζε τις ντουφεκιές τών άντιπϋ- 

TOU! - κληρονομήσει μιά βιαιότ-ητα 
ΐ ί ^ Λ ^ Α ^ η· Α™6 ^  μητέρα του, καί άπό τήν άπάλυια αυστηρή οικογενειακή άνατρο 
φή που είχε πάρει, διατηροΟσε τή λατοεια 
κοτί τό σεβασμό πρός τίς π α ρ ^ δ ώ ειΓ

5W «  τής ζωής του ήταν ή
σέ τ ο ίλ λ ί  νΠυ,ν<χίκα<; .το^. ή όποία και έληξε σε τρελλα. Πλέον των δέκα έτών τήν κοά
τησεΛ=κονΤά του» άρνούμενο-ς νά τήν έll-γτ»~ 
στευθή σέ άσυλο. Καί εζησε με ταξύ της 
τρελλης του γυναίκας και τοΟ γΓρασμένου 
μισότρελλου πατέρα του, ό όποιος παρά ταυ
™ ΡΧιΓός νά εΓνε βίαιο<; ««I «ύ-

Μέχρι τά είκοσιεπτά του χρόνια Λταν
πλούσιας ή τούλάχιστον πολύ εύπορος, όπό
^ τ 5 η « π0τ? μη' oKCU ’όχρονη καταστροφή
μ ^ Λ  ά 8 λ ?Λ τ ^ εΡ?ν  ’ Τ 0 ν  ·£ ρ ρ ι ζ ε  σέ οίκοι°  μικη αθλιότητα. Υπεχρεώθη νά παοαδίδη
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’ATt’ σύτή ιή στιγμή τό ,μόνο γ ι' αύτόν 
ήταν νά γράφη. Σ έ  λίγο αύτό εγινε ή ά 
ληθινη του ζωή, ή μόνί, άνεξάρτϊ,τη £ωή
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ρεπερτορίου πού θά έκτελέση, νά εΐ
νε ή , καλύτερη,. "Ομως πολλές φο
ρές άνάγικες ιστορικές καί προςχτι- 
κές έπιΐβάλλουν τό άνέ,βασμα αύτοΰ 
ή έ κείνου τοΰ δργου χωρίς νά πολυ- 
εξετάζεται ή διάθεση τοΰ έχτελεστή.
Αυτό δμως εΐνε £να ζήτημα πού γιά 
τήν ώρα δέ σκέφτουμάι νά έξετάσω.

ις σω^τή ̂ θέση^τΓ^ α** ^ε.'^τ,ί.' υτι υπαρχουν ηθοποιοί πού έ- Ξ

ουτερη ουσία της ήθοποιΐας εΐνε καί 
ζ®κ°ύραση καί τήν άνανέωση 

συντελεί. “ Οποιος βέν ετυχε νά δη 
τά μαραμένα πρόσωπα των θέατρά 
νων πού, παρασυρμένοι άπό τήν κα
κώς έννοοάμιενη, βιομηχοτνοποίηση 
της τε,χνηις, ήσοον άναγκοοσμένοι νά 
παίζουν τόν ίδιο ρόλο δύο καί τρία 
χρόνια στή σειρά, έκεΐνος πού ά- 
γνοεΐ δτι ύπάρχουν ήθοποιοί πού ε-

‘έρμΐνα Κοέρ^ερ
*Η μεγάλη τραγωδός τοΟ σύγχρονου Γερ

μανικού θεάτρου, πού στό ρόλο τής Κλυ
ταιμνήστρας στήν Όρέστεια, χειροκροτήθηκε 
μέ ένθουσιασμό άπ’ δλου·ς τούς εκπρόσω
πους τών ’Εθνών πού πήραν μέρος σ:ούς 
’Ολυμπιακούς ’Αγώνες ίου 1936.
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I Βρετανία j
I  (Τηλ. 21.579) 1
1 Θ ΙΑ Σ Ο Σ  =

| Κατερίνας 1 
| ’Ανδρεάδη |
1 Σύμπραξις: ΑΝΤ. Γ I Α Ν ΝI ΔΗ  ̂
|  ΚΑΘ Ε Μ Ε Ρ Α  |
Ξ ή γοητευτική κωμωδία τοΰ = 

Ζ Α Κ Ν Τ Ε Β Α Λ ,

τοΰτον ή γιά ικεϊνο τό λόγο εχε, 
μπροστά του Μνα βργο καί καλεΐτα1 
να τό' παρουσιάσει.

^ατ, άρ'Χήν γιά τόν έκτελεστή 
καλλιτέχνη, κάθε θώμα, όποιασδήπο- 
τε θεατρικής μορφής, εΐνε Μνα όρ.μη 
τηιριο άπ δπου μέ κέφι θά ξ&κινή-

ψαν τ̂όν καθημερινό έαυτό τους ’ μέ 
τόν ήρωα πού γιά χρόνια πολλά έρ- 
μήνευαν, δέν ιμπορεΐ νά έχτιιμήσει τήν 
άποψή μας αύτή.

Γιά τόν καλλιτέχνη λοιπόν, έκεϊνο 
πού έχει_ σημασία εΐνε ή άρθή σύλ
ληψη τοΰ ρόλου καί ή καλλιτεχνική

Εραστής
άπόχαρτόνι

σει "ΑστνετΓτ τ " " ! '  του ρολού και ή καλιλιτεχνικτΐ !  ' AOIXtTO μέ τις προσωπικές τηυ άπόδασή του. Ύπάονουν βέβαια οό- 
δ^ιλκ5ή μέ τήν λοι που άπαιτοΰν τ^^ισσότερη ^ντα-

Κ ϊ ί ή 2  Α ° ^ ' Καί δπως ύπάρχουν καίμορφή, ο καλλιτέχνης έρμηνευτής ρόλοι άχάριστοι Ό  άλτιθινός δαως 
πρέπει νά νοιώθει καί νοιώθει άσφ^- κ α λ λ ιτ ^ ς  καί crrf, μ Χ  καί στήν

Πρωταγωνιστούν:
Κατερίνα ΐ

I  ΔΗΜ. ΧΟ ΡΝ  =
Ξ V ΧΡΙΣΤΟΠΑίΝΝΟΠΟΥΑΟΣ I  
Ξ Δευτέρα, Τρίτη,, Τετάρτη, Πα- 1 
= ρασκευή μία παράστασιο

Ω Ρ Α  6 μ .μ. Ξ
|  Τέμπτη, Σάββατο, Κυριακή I  

δύο παραστάσεις: =
Ω Ρ Α  4 καί 6.30' μ .μ .

  mm ιιιιιιιιι,^

Παραλληλισμοί

ΙΨΕΝ
ΚΛΙΟΝΗΛ

ΤοΟ κ. Ο. Κωτσοπούλου
Ό  ηθοποιός έχει πολλούς δρό

μους νά περάσει ώσπου νά φτάσει 
στό κατακόρυφο σημείο της δράσης 
του άπ’ δπου φαντάζει σάν άστρο ή 
δημιουργία του. “Ένας άπ’ αύτούς 
εΐνε καί ή μελέτη τοΰ έργου στό σύ
νολό του κι’ έπι μέρει καί ειδικά 
τοΰ ρόλου πού πρόκειται νά ζωντα
νέψει. 'Οραματίζεται τό ρόλο ό ή- 
θοποιός κι’ εΰθύς τόν «συλλαμβά
νει» ταύτόιχρονα, θαρρείς μέ τόν 
ποιητή. Κι’ δισο βαθύτερη εΐνε τούτη 
ή «σύλληψη», δσο πιό αύθόρμηίτη, 
τόσο πιό πηγαία κι’ ειλικρινής θά 
σταθεί ή δημιουργία του. ’Αργότερα 
άρχίζει τό «χτίισιιμο» ή τό «πλάσιμο» 
τοΰ ρόλου κ’ έίκεΐ πάνω χίλιοι δυό 
κόομοι τοΰ αποκαλύπτονται πού τοΰ 
είταιν κρυφοί ατό π;ρώτο άντίικρυσμα 
καί πού τώρα τούς δουλεύει γιά νά 
πλησιάσει τόν ποιητή. Κι’ δσο γίνε
ται αύτό τό «ξ^ικαθάρισμα», αύτό τό 
«κοσκίνισμα» της καθέικαστης λεπτο
μέρειας πού άντάμα μ’ δλες τίς άλ
λες θά συνθέσουν τό πλάσμα τοϋ 
ποιητή, τόσο κα! πιό άψιά γεύεται 
τήν ουσία ποδναι πλασμένοι τοΰτοι 
οΐ χαραχτήρες, τόσο πιό πολύ ζυ
μώνεται μ’ αύτή ώσιπου νά γίνει ε
να. ’Έτσι φτάινει νά λένε γιά τόν ή- 
θοποιό πώς «δζηοε» τό ρόλο του, 
πώς άφομοιώθηκε μέ τό -πλάσμα τοΰ 
ποιητή, άφοίνύστηικε ή προσωπικότη
τά του κι’ εγινε ό Τάδε ή ό Δείνα 
ήρωας. Γ  ι’ αύτό σ· ήθοποιός πολλά 
μπορεί νά πεΐ γιά λογαριασμό τοΰ 
ποιητή, άλλο άν καμμιά φο,εά δέν 
μπορεί νά τά καταφέρει καί τόσο 
καλά έκεΐ πάνω στή σκηνή- Μά άλ
λο ή διαίσθηση, ποδναι ιμέ δαύτην 
ώπλισμένοι κι’ οί πιό μέτριοι_ήιθο- 
ποιοί κι’ άλλο ή σύνθεσηι πού μάς τή 
δ ίνουν οί τεχνυκά πάνοπλοι ήθοποιοί 
καί γι’ αύτό όόξιοι νά μάς μιλήσουνε 
γιά τό Βργο τοΰ ποιητή μ’ αύτή τήν 
ίδια τους τή δημιουργία πάνω στή 
σκηνή κι’ δχι μέ λόγια... Μά σάν 
εΐνε δεμένα κι’ αύτά μέ τήν έχτέ- 
λεση, σά δείχνουν εστω κι’ Sva μέ
ρος της τό διανοητικό άς ποΰμε η 
κείνο πού «ίδιαισθάνθηκε» κι’ ό πιό 
μέτριος άκόμα ήθοποιός, συχωρεμέ
να καί τά λόγια.

“ Ενας τέτοιος πρόλογος ήταν ά- 
παραίτητος, πρακειμένου νά ειπω
θούν μεριικοί στοχασμοί πού βγάζει 
ή «διανόηση» τοΰ ήθοποιοΰ πάνω σέ 
δυό ρόλους πού άνήικουν σέ διαφο- 
ρετυκά έργα διαφορετικών δημιουρ
γών μά πού Ιχουν κάποια κοινά ση
μεία, μιάν ομοιότητα λές κι’ 6 ενας 
εΐνε προέχτασή, τοΰ άλλου. Οί ‘δη̂  
μιουργοι τοΰτοι εΐνε ό ’Ίψεν κι’ ό 
Ο’ Νήλ καί τ’ άνθη, της δημιουργίας 
τους οί χαρακτήρες τοΰ ’Όσβαλιντ 
μέσα\στούς «Βροκόλακες» τοΰ πρώ
του κΜ τοΰ Ρόίμπερ Μάγιο στό 
«ίΠέρ’ άπ’ τόν · όίρίζοντα» τοΰ δεύτε
ρου. ’Εξαίσια ποιητικά άνθη; κι’ οί 
δυό λές άπό τόν Ιδιο σπόρο ξεπε
ταγμένα κ’ εύωΐδιασμένα άπό τό ίδιο 
μήνυμα πού έικπέμπουνε.

Ό  ’Ίψεν στή μεγάλη στιγμή της 
άπάρΐηρης τών κτιομάτων τοΰ «Σόλ- 
νες» άνακαλύπτει τόν τσακισμένον 
άνθρωπο άπ’ τίς άρρώστιες τής κοι
νωνίας καί μάς τόν στήνει μπροστά: 
Ό  "Οσβαλντ!

Κι’ ό Ο’ Νήλ σάν Μνας νέος ’Ί 
ψεν, μάς στήνει μπ,ροστά τόν Ρόμ- 
πεο Μάγιο ή μιάν άλλη πλευρά τοΰ 
"Οσβαλντ φωτισμένη άπ’ άλλη με
ριά, τόν άνθρωπο πού συντρίβεται 
άπό τίς ίδιες οζίτίες.

_ ΟΙ προλήψεις γιά τόν ’Όσβαλντ, 
τά βουνά γιά τόν Ράμπερ Μάγιο.Τό 
Παρίσι, ό ιδανικός τόπος της λύ
τρωσης γιά τόν πρώτο, οί άνοιχτοί

ορίζοντες πέρ’ άπ’ τά βουνά γιά τόν 
δεύτερο.

Σάν προφήτης ό ’Ίψεν βλέπει με 
τόν ’Όσβαλντ του καί τό κατρακΰ- 
λισμα τοΰ Ρόμπειρ Μάγιο, ’Ή  πιό 
σωστά ό Ο’ Νήλ σά γνώστης τοΰ 
Ίψενικοΰ δράματος, συνεχίζει τόν 
Όσιβαλντ μέ τόν Μάγιο του ώς τό 
ίδιο τέρμα στήν άποτυχίά καί τή συν- 
τρυβή.

Τό αιώνιο θέμα ! Ό  άνθρωπος 
ποΰχει όνειρα νά ζήισει μιά καλύτε
ρη ζωή, συντρίβεται άπ’ τό περίγυρό 
του γιατί εΐνε ξεμοναχιασμένο άτο
μο. Μ’ άπ’ τά κομμάτια αύτά πού 
σπάει, μιάν άχνα βγαίνει ζωής πού 
σχηματίζει θαρρείς εναν νέον άνθρω
πο πιό γβρόν καί πιό άπολυτρωμέ- 
νο.

Ή  ίδια τραγική πορεία τοΰ Όισ- 
βαλντ καί τοΰ Μάγιο σημαδεύει καί 
τόν σημερινόν άνθρωπο ποΰναι κλει

σμένος άπό τείχη πού τόν καταδικά
ζουν νά μήν περάσει ποτέ στήν πλα- 
τειά, στήν εύτυχισμένη, ζωή. Ποιος 
άνθρωπος δέν εΐνε Μάγιο; Ποιος δέν 
κινδυνεύει ν’ άποτύχει σάν κι’ αύτόν, 
άν δέν άπότυχε, γιατί ό δρόμος εΐνε 
ικιλειστός; _ _ .

’Από τήν άλλη μεριά ό ’ Οσβαλντ 
εΐνε ενας άνθρωπος τό ίδιο πνιγμέ
νος άπ’ τά ίδια τεί|χη;, μά πού έχει 
τήν εύκαιρία νά δει και γιά λίγο 
τήν άλλη ζωή. Τό Παρίσι τοΰ γέμισε 
τήν ψυχή άπό τή συνείδηση; της χα
ράς της ζωής μά τό κορμί του ήταν 
σάπιο γιά νά τή σηκώσει. Εΐταν ύ- 
ποχρεωμένος νά ζήσει στό_ περιβάλ
λον πού γεννήθηκε, μά τοΰτο δέν ή
ξερε παρά νά σκοτώνει. Ό  ήλιος του 
θάστεκε μακρυά. Τό Παρίσι δέ θά- 
μενε παρά μιά άδιάκαπα πάλλουσα 
άνάμνηση,, μιά όπτασία πλανούμενη. 
μέσα στό μέλλον. Σύγκιρούση μέ τίς

περίγυρες συνθήκες κα’ι συντριβή τοΰ 
ξεμοναχιασμένου άτόμου. Ό  τόπος, 
οΐ προλήψεις, τά βάρη, προπατορικών 
άμαρτιών, δέν τόν άφήσανε νά ξα- 
ναδεΐ τόν ήλιο του. Καί πΒθα'.νει.

Κι’ άπό τόν ’Όσιβαλντ κι’ άπό τό 
Μάγιο προβάλλει ή ίδια αισιόδοξη 
,Κιραυγή γιά τό μέλλον. Αύτή ή ομοι
ότητα τών χαρακτήρων δέν εΐνε συμ- 
πτωμοπτική. Βγαίνει άπό τήν ίδια
πορεία τών τραγυκών ξεμοναίχιασμέ- 
νων άτόμων πού χάνονται στό άνη- 
φορικό άνέβααμα, χωρίς νά ύπάρ
χουν τά μύρια δσα χέρια γιά νά 
τούς σώσουν, νά τούς βοηθήσουν μέ 
ναυαγοσωστικό τό ίδιο ίδανυκό, τόν 
ίδιο πόθο... Ό  Όσβαλντ καί ό Μά
γιο εΐνε δυό χαρακτήρες παγκόσμια 
γνωστοί, άληθινοί καί δικαιωμένοι. 
Αιώνιοι. Γιοαί διψοΰν γιά μιά δίκαιη 
πλατειά ζωή...

ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΑΟΣ

Τό Θέατρο τής άιτλής τέρψης

Πώς γράφονταν
οί παλιές επιθεωρήσεις

Τ ο υ  κ .  A i l ,  Α .  Π Α Π ^ Δ Η Μ Α
Άπό τά 8ργα τής άπλής τέρψης 

δέν άποκλε'Ιεται ή έπιθίεώιρηση;. Ποιά 
έπιθεώρηοηί δμως; Ή  εύπρεπής, _ ή 
έξυπνη, ή πολιτισμένη;, πού δέν τέρ
πει μόνο σάν θέαμα, άλλά ζωντα
νεύει τήν πηγαία εύφυΐα, φέρνει τό 
άβίαστο γέλιο, ξε|κου;ράζει. Μου̂ - 
σούργός, όνομα καί...πράμα, (μέ 
μουσική μόρφωση και μέ τάλαντο) 
μοΰ παραπονιόταν προχθές, πώς οί 
περισσότερες άπό τίς τελευταίες ε
πιθεωρήσεις 'βλάψχνε τό. έλαφ,ρό 
μουσικό θέατρο, γιατί τό καταντή- 
σοο-’ε...βαριετέ. Ό  μουσουργός^ δέν 
είχε άδικο ίσως, Δέν μπορεί, ώς τό
σο, ικάθ̂ ε συζητητής μέ καλήν πίστη, 
ν’ άρνηθη, δτι μερικοί άπό τούς νέ
ους έπιθεωρηισιογράφους δώσανε, 
νέο αίμα στό θεατρικό αύτό είδος. 
Υπάρχουν >δ|μως κι’ οί νοσταλγοΐ... 
κάθε παλιοΰ πού επιμένουν πώς οΐ 
παλιές έπιθεωιρήισεις είχανε περισσό 
τερο άττικό άλάτι, άπό τίς σημερι
νές, ένω οί σημερινές άπό τότε πού 
πήρανε τό εύρωπαϋκό ιβε,ρνϋκι γίνα
νε...σκηνογραφίες, χορευτικά νούμε
ρα , φαντασμαγορία καί κουστού
μια !

Όταν λέμε παλιές έπιθεωρήσεις, 
δέν έννοοΰμε καμμιά ύπειρπαραγω- 
γή άπό.,.νούμιερα, άλλά τίς τρεις... 
στερεότυπες 'έπιθεωρήσεις, πού έγρά 
φονταν στά παλιά τά χρόνια καί 
πού δταν βλέπανε τό φώς τής ράμ
πας ήταν τό θεατρικό ικαί κοσμικό

γεγονός τής «σαιζόν».
• Πρόκειται λοιπόν. γιά τά «Πανα- 
θήναια», γιά τό «Πανόραμα» καί γιά 
τόν «Κινηματογράφο». Τά «Παναδή’- 
ναια», τά γράφανε ό "Αννινος κι’ ό 
Τσακάπουλος, τό «Πανόραμα» ό Μώ 
ραϊτίνης καί τόν «Κινηματογράφο» 
ό Πολ. Δημη,τρακόπουλος. ’Αργότε
ρα ό Δημητράκόπουλος άφησε τόν 
«Κινηματογράφο» καί συνεργάσθηκε 
μέ τούς «ΠανάθηνοΛκούς».

Περιττό τώρα, νά σημειωθή, δτ. 
πολλοί άπό τούς άριστεΐς τοΰ έλλη- 
νικοΰ θεάτρου ζωντανεύανε τά νού
μερα τών τριών έπιθεωρήσεων καί 
διοοπλάσσανε τύπους, πού οδτε τούς 
είχαν φοητασθή οί συγγραφείς τους.

Παρ’ δλο τό κΰρος τών κορυφαί
ων εύθυμαγράφων τοΰ παλιοΰ _ κα·- 
,ροΰ, άγρια πόλειμική γινότ<χν εναν
τίον τους, άπό μέρους έκείνων, πού 
ιμυκιτηιρί!ζοτνε σάν ενα κοατώτερο θεα
τρικό είδος, τήν έπιθεώ,ρησί· 
ένας πρώτην διευθυντής καθημερινής 
έφημερίδος, πού έγραφε  ̂ τό χρονο
γράφημά, τότε,tστό «Χρόνο» τοΰ Κ. 
Χαιρόπουλου, σάτυρίζοντας ̂ τούς έπι- 
θεωρησιογιράφους, τούς εβαλε νά 
τραγουδάνε...έν χορώ:

—Τί εύθυμία καί τί σπιρτάιδα 
όπου σκορπάμε είς *τήν ‘Ελλάδα 
μόλις μιλήσουμε καί μέ τό πρώτο 
δλοι φωνάζουν τόν... καμαρότο!

Σ' &λλο χρονοΥ'ράφηιμά του ττά-

' 'Μ ” !
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‘Η σκηνογραφία τοΟ Γ. Άνεμογιάννη γιά τίς «Φουσκοθαλασσιές» τοά) Δημήτρη Μπό
γρη, πού παίζονται μ ’ έπιτυχία άπό τό θίασο Κοτοπούλη (Α 1, Ό ' καί Δ ' πράξεις)

λι, σατυρίζοντας τή μουσική...'λεη
λασία άπό τά_ ξένα εργα, για τίς 
έπιθεωιρήισεις, εγραφε:

— Παίρνετε λίγα τραγοι.&άκιο! 
άπ' τοΰ Λέχο:ρ τή μουσική 
και τά βάζετε είς τά χειλάκια 
μιόίς, πού εχει νταντέλλα στό 6ρ...

ΠιραγμοΓτικά, ή μουσική τοΰ Λέ- 
χαρ ύφίστατο άγρια έπιδραμή ^τά 
χρόνια έκείνα. Τά περισσότερα από 
τά μοτίιβα τών όπερεττών τοΰ Λέχαρ 
σερβίρονταν στις τρεΐς έπιθεωρήσεις 
πού άναφέραμε.

Ά λ λ ’ άς ,ρίξούμε μιά ματιά στις 
παλιές άθηναΐκές έπιθεωρήσεις. Καί 
πρώτα - πρώτα στά «Παναθήναια». 
’Ά ς  δώσωμε τό λόγο στήν πολίτική 
σάτυρα. Σοπτυρίζονταν οί βουλευταί 
τής Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής 
μέ τήν άκόλουθη παρωδία. — μονω
δία βουλευτοΰ, πού τόν ύποκρινότοίν 
ό Νίκος Μηλιάδης στά «Παναθή- 
ναια» τοΰ 1911:

—θά γινώ καί υπουργός 
δπως γίνο^νται πολλοί 
άφου δράσω ένεργώς 
μεσα στή Διπλή Βουλή.
’Αγορεύω ΰΓ^νοπά
κι’ εΐν’ οι κρίσεις μου σοφές
καί του κάθε φαφλατά
δέν μέ φθότνουν οί μορφές.
Πάνε πιά τά παλιά 
τήν άνόρθωσι ζητώ 
καί κορδόνι κι’ έληα 
τά μουτζώνω τά πετώ*
Άνόρθωσι μέ πόνο 
ζητώ καί κυνηγώ 
τό Σ ύντοεγμα μπαλώνω 
μπαλώνουμαι ύλ* έγώ.
Καί μοΟ δίνουν γιά...καφέ 
ρουσφετάκια ζηλετ.τά, 
τί τά θέλεις άδερφέ, 
μου χρειάζονται κι’ αύτά.

Ό  ύφιστάμενος δμως τών...παθών 
του τό,ν τάραχον, ήταν ό πλανόδιος 
καί...ψευδίζων ποιηιτής Κλεάνθης. Τή 
μάσκα του τήν πετυχαίνοτνε περίφη
μα ό μακαρίτης Έμιμ. Καντιώτης κι’ 
ό Τερζάκης. Φθεγγόταν λοιπόν έ|μ- 
μέτρως ό Κλεόίνθηις:

—’Εδώ εΐνε τό ώραΐον Ζάππειον 
δπου έρχεται κόβθε παραμάνα 
ν’ άνταμώση κάποιον
καί νά θαυμάσΐ] τό άγαλμα τοΰ Βαρδάκη 
μαζί μέ κανένα κουτσαβάκη.
Έ δώ  έπικρατεΐ ήσιυχία άκρα 
κι’ δ ζέφυρος μου χαϊδεύει τή φαλάκρα 
καί ποιητικάς Ιδέας μοΟ έμπνέει 
καθώς αύτάς του φίλου μου Μέη.

Ό  Νέης, ό άβιρός στιχουρΓγός τώιν 
άτβίθων, ήτοχν στίς δόξες του τότε.

"Ας ίδουιμε τώρα καί τούς̂  τύττους 
των 'έιτιβεα>ρήισ€θ>ν της έητοχής έικει-



νη>ς. Ό  §ιτα;ρ(χιώτης φοιτητής πού 
τπρωταερχ'άταν στήν Άιθήνα, διεκτρα
γωδώντας τά παθήματα του, έλεγε:

—Μονάχο γυ ιός μέ δήμαρχο πατέρα 
μ’ άμπέλια, μέ χωράφια, μέ σταφίδα 
μέ προκοπή κι* ύποληψι, έκεΐ πέραr 
πλουσιώτε,ρος άπ’ τόν Τριτσιμπίδα 
Άπ ό την έπαρχία μόλις φθοΛω 
γυρίζω δώ κι’ έκεΐ κι* δλο τά χάν'ω 

θυμάμαι τόν μπαμπά 
θυμάμαι τη μαμα...

Τό τραγουδάκι έξ όόλλου τής Τ,ρι- 
ανταφίίλλιας, πού σατύριζε την τρι
ανταφυλλιά τοΰ Ν^κιροταφείου, που 
κάτω απ’ αύτήν εΐχε αύτοικτονήσει 
ενα έρωτικό ζευγάρι, εΐχε εξαιρετι
κό σουξέ:

— Τόν κόσιμο θ’ άφήσω 
και θ’ αυτοκτονήσω 
τήν πλάκα τοΟ τάφου ζητώ.
— Κορίτσι μου στάκτου 
τί κάνειΓ στοχάσου 
δέν εΐνε καθόλου σωστό!

Ή  έπιδηιμία τών οίύτοκτονιών είχε 
φθάσει ώς τούς.. .ιμ,ΤϋΘμττέΙ&ε ς. Γ  ιά πρώ 
τη φορά κάνανε τήν έμψάνισΐ τους 
τότε τά Καντιωτάκια, ή ’Ολυμπία 
κι’ ό Μίιμιης καί τραγούδαγαν σέ.... 
ήχο « Ριγγολ.έτου»:

—Μέ τόν παλιόκοσμο είνε νά σκάσης 
κανόνες, θέματα κι’ έξετάσεις 
πίκρες, μαλώματα, γκρίνιες άντάρες 

γιατροί καί φάρμακα, μά καί σφαλιάρες 
—’"Ελα, νά φύγουμε, μακράν του κόσμου 
ν ’ αύτοκτονήσουμε κι’ οί δύο φώς μου 
έλα να δώσουμε μ’ άγάπης πόθο 

χίλια φιλ ά 
κ ι’ υστέρα δίνουμε 
μιά πιστολιά.

Ό  διροαειρώτατος έξ άλλου, στό 
«Πανόραμά» του Τ. Μωιραϊτίνης πα
ρωδώντας τήν...ίάκιρίιβεια τοΰ ψωμι
ού (πενήντα πέντε λεπτά τό καρβέ
λ ι!) έγραφε:

-πω 
τί νά σαΓ πώ: 
κανείς δεν έχει τήν τιμή 
πουλαδε έσχάτως τό ψωμί

συγγραφείς της έγραψαν μέ τό γάν
τι , ό ακηνογιράφος έζωγράφισιε . μέ 
πινέλλο Βατώ, ένώ ό ίμπρβσσάριός 
τηις ανέβασε μέ πορτοφόλι έφοπλι- 
κίτοΰ».

Εΐπαίμε, πώς ή έπιθεώ-ρηιση, ανή
κει στά θιεατρυκά είδη, τής απλής 
τέρψης. Μ’ αύτό βέβαια, δέν άπο- 
κιλείει μαζί μέ τό γέλιο πού θά 
ακορπύσηι στό λαό, νά δώση κι’ ίδι- 
άζοντα χαρακτηριστικό χρωιματισιμό 
στά γεγονότα πού σατυρβζει, νά ξε-

Φεατρική σάτυρα

σικεπάση τις νοσογόνες έ-στες της
κοινωνίας, τούς τυχάδιώκτες της, 
τούς έκιμεταλλευτάς τη,ς.

Μ ’ άλλα λόγ^α, οί νοί’κακ'υραΐοι, 
πού πηγαίνουνε σπ:ό θέατρο σκουν
τουφλιασμένοι άπ’ τίς βιωτικές 
μέριιμνες, θάπριεπε νά ιμαγευθουνε ·μέ 
τό «θέαμα», γιά νά εξυψωθούνε βαθ
μιαία στή λύτρωση,, νά χαροϋνε 
πνευματυκώτειρα, νά μπούνε στό νόη
μα τής άληθινής Τέχνης,

ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σατύριζε άκόμα (καί τόν έ'λλην.κό 
σοίνφαισονιισιμό: 1

—’Έχουμε ψ’.χή , πού κανείς δέν ξέρει 
τί γυρεύει, τί, καί γιατί υποφέρει 
θέλει μουσική, πότε ρουστικάνα 
πότε κλασσική, πότε Άντριάννα!

Ή  καυσις τών νεκιρών άπτοτελοο- 
σε τό ίζήτηίμα της ήιμ&ρας, γιά τόν 
>κο(0ηιμ&ρινό Τύπο τότε. Κι’ ό Τΐιμος 
π α ρω δ ού σ ε:

— "Ελα  γλυκά νά φιληθούμε 
προτού στό?χτη κι’ οι δυο v ivo juc 
κά πρίν στόν ουρανό άνεβοΰμε 
σά ; σπίθα όλόθεομη, χρυσή I

Ειδυλλιακή ή μαίκαρία έκείνη ε
ποχή. Ειδυλλιακή; ή σοαυρά της. Τό 
σπουδαιότερο ήταν οτι οί έπιθεωρη- 
σιογράφοι της εΐχοτνε νά σατυρΊσου- 
νε τά γεγονότα ιμιδς όλάκληρης χρο 
νιδς. ι Αντιμετωπίζανε ομως ικαί τό... 
μαξιλάρωμα, πού ήταν ή...ψήφος, ή 
γνώμη ι τό κιριχήιρ ιο τοΰ βεατοΰ. Γ ι’ 
αύτό διαβάζατε στά θεατρικά προ
γράμματα : Τιμαί: δρχ. 3.35 διακε
κριμένη., 2.25 α' θέσις καί 75 λεπτά 
ή είσοδος «ίμετά φόιρου >καί μαξιλα
ριού».

Τήν άρχή τοΰ σκηνικού έξωραί- 
σιμοΰ της έπιθεώιρηιση,ς, τήν Βκανε ό 
Α. Βώττης, μέ τόν «Παπαγάλο» πού 
πιρωτοπαίχτηικιε στά 1914, στά «Ό- 
λύΐμίπια». ’Ασυνήθιστες γιά τήν...ικού 
ρβλαρία τής έποχής, _ σκηνογραφίες 
καί πλήθος κοστουμιών. Τόν επόμε
νο χρόνο ό Π.. Άραβαντινός έδωισε 
στό «Πο<νό,ρο3μα» μιά εξαιρετική 
σκηνογραφία, μέ τό βυθό τής θά
λασσας.

Καί τόν άλλο χρόνο, στά 1916, 
γιά τό περίφημο «̂ .υφυρ Φαλέρ» πού 
παίχτηικε στό θέατρο τοΰ Ν. Φαλή
ρου, ξα&ευτήικανε πενήντα χιλιάδες 
φράγκα — ποσό μυθικό γιά τήν έ- 
ποχή — σέ σκηνογραφίες κι’ ιματι
σμό.

«Έν  γένει, Εγραφε τότε Μνας θεα- 
τρυκός κριτικός, τό «^.ιφίρ Φαλέρ» 
εΐνε μία έπιθεώρησις, τήν όποιαν οί

«Τέχνη... ϋψηλή»
Κάθομαι στό γραφείο μου...’Έχω 

μπροστά μου τά μελάνια μου, τά 
χαρτιά μου, τις πέννες μου, τά τσι
γάρα μου, τόν καφέ μου — τρόπος 
τοΰ λέγιειν, δηλάδή.ιΚλεΐνω τή πόρ
τα τοΰ γραφείου μου καί δίνω δια
ταγή νά μή μέ ένοχλήση κοΛΐνας.

— θά γιράψης;
— θά γράψω.
—(Καληνύχτα σου...
— Ό  θεός μαζί σου.
Είμαι μόνος. Καί τότε λέγω έμ- 

πυστευτικά στόν εαυτό μου:
— Κύριε Ψαθα, τό έρριξες πολύ 

στό σορολόπ. Ντροπή σου!,.. Αύτά 
πού γράφεις γιά τό θέατρο, εΐνε 
πράγματα ελαφρότατα χι* άνάξια 
προσοχής. θυμώνουν οί «ειδικοί». 
’Ακόμα χι’ ό χ. θωιμόπουλος. ’Από- 
χοντα καί ό Λειβάντας.· Εΐνε χαιρός 
σου νά γράψης μιά κωμωδία τέ
χνης. Έ ;

ούνει τό χεφάλι του δ εαυτός 
μου:

—Πώς τό είπες αύτό;
Τοΰ λέω αυστηρά:
— "Εργον τέχνης!
ιΜέ έρωτα ό έαυτός μου:
— Τί εΐνε τέχνη;;
Τοΰ έξηγώ: . *
—Τέχνη;; Δηλαδή', άκριβώς είπεΐν, 

δέν ξέρω. Υποθέτω ομως, δτι τέχνη 
θά εΐνε χάτι ισότν κι’ αύτό πού κάνει 
ό κ. Κούν. Είδες πού ό θίασός του 
λέγεται θέατρον Τέχνης ; Τό λοι
πόν, όταν οί άνθρωποι χρειμανε τή 
μούρη, απλώνουν τά χέρια, κυττόονε 
γύρω έμφοβοι, π&ρπατοΰν 'βλοσυροί 
καί τρομαλέοι, μασσάνε τίς κουβέν
τες τους, ξεροχαταπίνουν, σφίγγουν 
τά χείλια, γουρλώνουν τά μάτια, 
κρεμάνε τό χεφάλι σάν νά πάνε γιά’ 
κρεμάλα, αφήνουν λίγο σάλιο καί 
στάζει άπό τό χείλι, κόίβουν τή κου
βέντα, ροχαλίζουν, γίνονται μυστή
ριοι, σιωπηλοί, αινιγματικοί, υπόκω
φοι, έρε!βώδεις, ομιχλώδεις, σατανι
κοί, σαρικαστυκοί, σπαρακτικοί, υπο
χθόνιοι, βαθεΐς, καταχθόνιοι, πηχτοί, 
σκυφτοί, φιλύποπτοι, στυφοί, στρυ
φνοί, απίθανοι, τότε κόΛΌυν τέχνην.

— "Αντε!
— Μά τόν “Υψιστον θεόν!... 
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ΤοΟ κ. Δ. Ψ Α04
— Ρ οκαμβόλ, δηλαδή;
— "Οχι, γιά τό θεό.
— Σέρλοκ - Χόλμς;
— Σώπα, ήλίθιε!... έφώναξα έξαλ

λος στόν έαυτό μου. Εΐνε ντροπή 
σου νά μή καταλαβαίνης άπό τέχνη. 
Τί σχέσι έχει ό Ρ οκαμβόλ κι’ ό Σέρ
λοκ - Χόλμς μ’ αύτά πού σοΰ λέω; 
Ποΰ ζής; Εΐ&ες πώς πα'ζει καί τί 
παίζει ό Κούν ; Τέτοια θά γράφης 
κι’ έτσι θά τά παίζουν,

ΈβόηΙσε ό έαυτός μου:
—’Αμάν,· Παναγία μου!
Έθύμωισα:
— ’Αισείβέστοπτε ! Προχειρογράφε! · 

’Αγράμματε! ’Αστοιχείωτε! Ταιμειο- 
γράφε! Δέν θυιμόδσαι τόν Χουρμού- 
ζιον πού σοΰ είπε ότι τό «Στραβό
ξυλό» σου υπήρξε μιά τεράστια θε
ατρική άποτυχίόι; Καί τόν Βασίλη 
Ρώταν, πού σοΰ έβροντοφώνηισε: 
«Σφίξου κύριε νά γράφης χωμωίδίες 
τέχνης καί δχι αλαφρομυαλιές»; Εί
σαι ελαφρόμυαλος! Σφίξου, κύριε, 
νά γίνης συγγραφέας τής .προκο
πής.

’Εψιθύρισε ό έαυτός μου:
— Δέν θέλω!
— Γ ιατί βρέ ;
— Φοίβαμαι τόν Κούν!
— Τόν Κούν; Γιατί;
— Μά άν γράψω μιά κωμωδία τέ

χνης καί μοΰ τήν πάρη δ Κούν καί 
μοΰ τήν παίξει ποΰ θά κρυφτώ;

— Γράφτην πρώτα.
— Καλά, έκλαυθμήρισε δ έαυτό: 

μου, ΰλλά πώς θά γίνη; Πώς θά 'τό 
γράψω αύτό τό εργον τέχνης, νά 
μάς τό άναγνωρίση καί ό θωμόπου- 
λος, άδερφέ! ξέρεις τήν συντοχγή;

"Ηξερα τήν συνταγή. Μπορού
σα, λοιπόν, νά όδηγήσω τόν έαυτό 
μου στόν σωστό δρόμο.

—Σφίξου!
—Πώς, δηλαδή;
— Σφίξου, Ιβρέ!
— Έσφίχτηχα.
— 'Ωραία! Γράφε τώρα.
— Τί νά γράψω;
—Σφιχτά!
’ Εσήχωσε τά μάτια του γεμάτα 

παράπονο ό έαυτός μου καί μέ χύτ- 
ταξε:

— Σφιχτά;
—Σφιχτά!
—Πώς, δηλοίδή;
— Σφιχτά, βρέ ήλθιε! Νά, δπως 

περπατά δ Κούν επάνω στή σκηνή. 
Κάθε βήμα του έχει καί περιεχόμε
νο. Κάθε πού άνοίγει τό στόμα του 
βγαίνει άπό μέσα άτμάσφαιρα. Τό 
λοιπόν χάθε λέξηι σου θά έχει πβρι- 
εχόμενο καί κάθε φράσηι σου θά ειν’ 
άτμόισφαίιρα.

Έσήικοσε πάλι τά μάτια ό έαυ
τός μου, γεμάτα πικρότερο παρά
πονο καί μέ χύτταξε:

— Τραγωδία θά γράψουμε;
—Ό χι.
—Έ μ ’ πώς θα γινη;
— “ Οπως σοΰ λέω.
— Στάσου, άδελφέ, έμουρμούρισε 

ό έαυτός μου, έστω έχουμε ένα πρό

σοπο κωμωδίας. Νά τόν βάλουμε νά 
λέη κανένα άστεΐο;

—"Ο χι! ! !
—Νά παθαίνει κάτι;
- ’Ό χ ι! ! !
—̂ Νά μη παθαίνει;
- ’Ό χ ι! ! !
—Νά λιποθυμά; _ .
— Γιά δνομα τοΰ θεοΰ! Μά τοσο 

βλάξ, λοιπόν, είσαι έαυτέ μου; Ό 
ταν ό ήρωας λέει άστεΐα, εινε φάρ
σα! ‘Όταν λιποθυμάει έπι σκηνής, 
εινε φάρσα! "Οταν περιπλέκεται η 
ύπόθεσις τοΰ έργου εΐνε φαρσα! Τ ά 
πράγματα πρέπει νά γίνωνται πολι
τισμένα.

— Δηλαδή;
— Ό  ήρωάς μας, άνθρωπε οίασδή 

ποτε τ&χνης, θά εΐνε σοβαρός, βλο
συρός, σιωπηλός, άξιοπρεπής, επι
βλητικός καί πρό πάντων καθώς πρε 
πει.

"—Καί πώς θά γελά ό κόσμος;
—ιΝά μή γελά!
— θά χασμουριέται.
—Νά χασμουριέται, βέβαια! Αύτό 

εΐνε τέχνη! άγράμματε! "Αμα δής 
τίς μαοοέλες νά ξεσαγωνιάζονται 
κάτω στήν πλατεία, αύτό εΐνε τέ
χνη. Δέν τό έχεις καταλάβει άκόμα; 
Ή  υψηλή τέχνη- καί τό χασμουρητό 
έχουν συμπεθεριάσει πρό πολλοΰ στό 
τόκο μας. Αύτό κηρύσσουν μερικοί 
κριτικοί μας. Δέν είδες πού διαβά
ζουμε τά άρθρα τους καί χαμουριό- 
μαστε;

’Επί τέλους κατάλαβε ό έαυτός 
μου. Καί έτσι μέ άμοιβαία κατανόη- 
σι άρχίσαμε τήν συγγραφή τής κω
μωδίας Τέχνης. Μιά ^χασμουριόμουν 
έγώ, μιά έχαομουριόταν ό έαυτός 
μου. Κι’ δταν τό έργον μας θό £>ή 
τό φώς τής ράμπας, έλπίζουμε δτι 
θά εύαρεστηθη νά χασμουρηθή έν- 
θουσιωβιώς καί τό κοινό...  ̂ Μ’ αύτή 
τήν έλπίδα ζοΰμε πλέον έγώ κι’ ό 
έαυτός ιμου άπό δώ καί πέρα.

Δ. ΨΑΘ ΑΣ

Φ
Ή  Λουκία Κωτσοποΰλου χορεύει

‘Η διακεκριμένη χορεύτρια καί χορογρά- 
φος τής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Λου<αα 
Κωτσοποΰλου, πού έμφανίζεται την Δευτέ. 
ραν 8 Μαΐου καί ώραν 3.30' εις τό θέα
τρον Κοτοπούλη μέ ένα έκλεκτόν πρόγραμ
μα, τό όποιον μεταξύ τών άλλων περιέχει 
τόν «θάνατον τή·; Ανδρειωμένης1» μέ μούσι 
κήν Μ. Καλομοίρη, τήν «Ήλέκτρα» —  χο
ρευτικήν σύνθεσιν βγαλμένην άπό τήν όμώ. 
νυμον τραγωδίαν τοΟ Σοφοκλέους —  καί 
τήν «ΊΊενθεσίλειαν», μέ μουσικήν Μ. Παλ_ 
λαντίου. Τό γεγονός δτι αί χοοευτικαί αύ. 
ταί δημιουργίαι άποτελουν άντιπροσωπευτι 
κά δείγμα α μ ας νέας καί ώριμου έργα- 
σίας ιής γνωστής καλλιτέχνιδος, θέλει κι
νήσει άσφαλώς τό μεγαλύτερον ένδιαφέρον.

Εισιτήρια είς τό ταμεΐον του θεάτρου Κο. 
αοπούλη.

▲ ημσφ  λεΤς ήδοποιοί

’^ρέστης Μακρης Θεατρικοί 
Σταδμοί στήν Ελλάδα

Της Κας Ελένης Σιφναίου (Νταϊζης)

‘Ο Όρέστης Μακρής, ενας άπό τούς πιό 
δημοφ λεΐ·; ‘Έλληνας καλλι έχνας, του μου. 
σικαΰ θεάτρου, γεννήθηκε στή Χαλκίδα στά 
1899. Τά πρώτα του χρόνια, τά παιδικά 
καί τά μαθητικά τά πέρασε σιή νεννέτειρά 
του. Τό 1919 γράφτηκε στό ’Ώδεΐο Α θ η 
νών, γιά νά καλλιεργήση τήν πράγματι ώ_ 
ραιοτάτη φωνή του. Στό 6έατρο ένεφανί- 
σθη γιά πρώτη φορά τό 1925 μέ τό εργο 
τοΟ Λέχαρ «Τρεις Αγάπες» πού τό άνέβασε 
ό περίφημος τότε θίασος τής Ροζαλίας Ν ί
κα. Αργότερα, τό 1927, ό κ. Μακρής πή
ρε τή θέση τοΟ τενόρου στό θίασο Παπαΐ- 
ωάννου, οπου παρέμεινε μέχρι τό 1929, ση 
μειώσας έξαιρετική έπιτυχία στή «Ζιγκολέ » 
του Λέχαρ, στή «Μπαγιαντέρα» του Κάλ- 
μαν, στήν Έυθυμη  Χήρα» τοΰ Λέχαρ, στή 
«Γυναίκα μέ τά δλα της» του Κράους στά 
πρωτότυπα Έλλτννικά εργα του θ . Σακελ. 
λαρίδη· καί γενικά σέ δλο τό γνωσ ό διε
θνές μουσικό ρεπερτόριο. Τό 1932 ό κ. 
Μακρής μετεπήδησε άπό τούς ρόλους του 
τενόρου σέ κωμικούς καρατεριστικούς ρό
λους, διαπλάσας τόν κλασσικό πιά γιά ό 
Ελληνικό  6έατρο τύπο του «Μεθυσμένου», 
πού εΐνε μιά έξαιρετική δημιουργία, άντά. 
ξια τοΰ πραγματικά μεγάλου ταλέντου του. 
Είς τό έξωτερικόν ό κ. Μακρής πήγε μία 
μόνον φορά μέ τό, θίασο Οικονόμου, στήν 
Αίγυπτο, κι* αύτό έπεί'δή εΐχε πάντα μεγά
λη ζήττσι στήν Αθήνα, άπ’ τό Αθηναϊ
κόν κοινόν πού πραγματικά τόν λατρεύει. 
*0 κ. Μακρής εΐνε πρότυπον κσλοϋ_ οικογε
νειάρχου καί ύπεραγαπα τήν γυναίκα του, 
τό σπίτι του καί ιά  δυό "χαριτωμένα παιδιά 
οτυ

<§>
’Ηθοποιοί πού γράφουν

Τά δυό τσιγάρα
Αυγουστιάτικη νύχτα μ* άστροφεγγιά.

Σ έ  μ ά σκοτεινή γωνιά φαίνεται μιά φωτιά 
σιγάρου. Σέ  λίγο άκούγεται ένα γελάκι 

δροσερό καί μιά φωνούλα μουρμουρίζει: 
«"Ωστε μ ’ &yαπούσες τόσο καιρό καί γώ 
δέν τώξερα;»

«Μ* άγαπουσες!... Που βρήκες τή λέξι; 
Σ έ  λά ρευα, σέ λατρεύω καί θά σέ λα
τρεύω πάντα», άπάντησε τ’ άναμμένο τσι
γάρο.

Η Η BJ
Πυκνό σκοτάδι. Όκτώβρτς. Ψιλοβρέχει. 

Στήν ίδια γωνιά ή ίδια φωτιά τσιγάρου. 
Κ ι ’ή ϊδια φωνούλα, μά παραπονεμένη τώ
ρα:

«Καί τί θα γίνη άν τό καταλάβουν άπ’ 
τό σπίτι μου; θά  μέ σκοτώσουν!»

Καί τ’ άναμμένο τσιγάρο άπάντησε:
Πάρε αύτή τήν κάρτα. Εΐνε φίλος μου ό 

γιατρός. Μή φοβάσαι* δέ θά πονέοης».
Κ ι’ ό θόρυβος τής βροχής έπνιξε τό 

κλάμα.
0 Η! Η

Βαθύ σκοτάδι. Μάρτης. Φυσα βεροβόρι. 
Δυό φωτιές τσιγάρου σιό ίδιο μέρος.

«Καί πόσα δίνεις;» λέει μιά φωνούλα πού 
δέν παραπονιέται πιά, ουτε κλαίει καί πού 
ξέχασε πιά νά γελα.

(Πεντακόσιες καί πολλές εΐνε», άπάντησε 
ιό ένα τσιγάρο.

«Παμε», εΐπε καί τό άλλο. Κ ι ’ άφοΰ διά
γραψε μιά μικρή καμπύλη, έπεσε στό χαντά 
κι του βούρκου πού έτρεχε πλάϊ στό πεζο
δρόμιο...

Η Ω Σ  Π Α ΛΑ ΙΟ ΛΟ ΓΟ Υ

ρά Φροσύνη», περιγράφοντας έμμετρα τή ζο 
φερή έποχή του Ά λ ή  πασά καί τήν τυραν
νία του.

/χ’Επέσ<χνε τά Γιάννενα σιγά να κοιμηθούνε 
Έσβύσανε τά φώτα της, έκλείσανε τά μά'

(τια.
‘Η μάννα σφίγγει τό παιδί σφιχτά στήν άγ.

( καλιά της
Γιατ’ εΐνε χρόνοι δύστυχοι, καί τρέμει μήν

( 6  χάση.
Τραγούδι δέν άκούγεται, ψυχή δέν άνασαί-

(νει
‘Ο ύπνος εΐνε θάνατος καί μνήμα 'ό  κρεβ.

(βάτι
Κ ι ’ ή χώρα κοιμητήριο καί ή νύχτα ρημοκ.

(κλήσι.»

‘Η ιστορία τοΟ Νεοελληνικοί θεάτρου 
μάς τό λέει ό κ. Ρο5άς, στή θαυμασία ου 
,διάλεξι στήν «Νέα ‘ Εστία», έχει νά έπι. 
δείξη ώς πατέρα τοΰ θεάτρου τόν Ευάγ
γελο Παντόπουλο, «ένα ξεχωριστό προνο
μιούχο πνεΰμα άσχετα άν στά τελευταία' 
χρόνια τής καλλιτεχνικής ζωής του^—  συνε- 
πεία μερικών προσωπικών, άδυναμιών —  κα 
τ έπεσε καί συντρίφθηκε ψυχικά καί πνεύμα, 
τικά.»

Βασιληάς τοΰ χιούμορ καί θεός του γέ
λωτα, όπως τόν λέγανε οί άνθρωποι τής 
έποχής του, σκόρπιζε γύρω του τό γελοίο, 
δίδασκε τήν άλη-θινή τέχνη καί τήν πειθαρ
χία. ‘Ο Εύάγγελος Παντόπουλος, δπως λέ
νε δσοι τόν άκουγαν καί τόν χειροκροτού- 
σοενε, μέ φρενίτιδα ένθουσιασμοΰ, «έκανε 
τόν κόσμο να γελάη μέχρι δακρύων, με τήν 
τέχνη του, ιιέ τήν Ιερουργία καί σ’ αύτή 
τήν «μπουφόνικη κωμωδία». Καί ό Σπΰ. 
ρος Γαβηλάστς στήν έποχή του ήταν καλ
λιτέχνης στήν ήθοποιΐα... Μά ό Παντόπου
λος «εΐχε τό χάρισμα νά συναρπάζη τόν 
κόσμο καί νά τοΰ άνοίγη τόν Παράδευο 
τής χαράς».

Έ κ ε ΐ  πού ένθουσίασε τό κοινόν, εΐνε, δ
πως λένε 6σοι τόν ακόυσαν, στήν «Τύχ^ 
τής Μαρούλας», τοΰ άειμνήστου Δημ. Κορο 
ιμηλα, στό ρόλο τοΰ μπάρμπα - Λινάρδου. 
Μέ πόση ψυχολογία, μαεστρία, έπαιξε τόν 
ρόλο τοΰ χωρικοΰ τής Άνδρου, δίνοντας 
στό παίξιμό του πό ε δραματική καί πότε 
κωμική έκφρασι. ‘Ο Εύάγγελος Παντόπου
λος δέν ήταν μόνον υπέροχος ήθοποιος, ή- 
τανε καί ποιητής καί συγγραφέας. ‘Όταν 
άνέβασε στό θέατρο τήν τρίπρακτο ήθογρα- 
φία του «‘Η νύφη τής Κ ούλουρης», τό κοινο 
τ^ν υποδέχθηκε μέ άκράτΓτο ένθουσιασμό... 
τήν άποθέωσε κυριολεκτικά. Πασίγνωστος 
σ:ήν Ελλά δα , περιώδευε τούς χειμωνιάτι. 
κους μήνες στή Σμύρντ,, στή Κωνσ-αντινοι 
πολι στήν Αίγυπτο, στή Ρουμανία κ<χί δπου 
άν^οΰσαν έλληνικές παροικίες, πού -τόν άγα 
ποΰσαν καί τόν τιμοΰσαν έξαιρετικά.^

’Άλλος σταθμός τοΰ Νεοελληνικού θέα
τρου εΐνε ή Νέα Σκηνή, πού δπως Σερου 
με δλοι, ιδρύθηκε άπό τό Χρηστομάνο^ Ο 
Χ ρ η σ το μ ά ^  «πήρε νέους ήθοποιους άπο τη 
Δραματική Σκηνή κι’ έφτιασε ένχχ θαυμασιο 
σύνολο. Τό δέ Βασιλικό θέατρο μέ σκηνο 
θέτΓ τόν ιμεγάλο καλλιτέχνη θωμά Οικονο 
μου, πού ήρ:'ε άπό τή Βιέννη ειδικά γ ι αυ 
τό τό σκοπό, συγκέντρωσε τους καλυτέρους 
ήθοποιούς τής Α π ο χή ς  έ κείνης. Σ τ ή  Νεσ 
Σκηνή, πρωτοφανηκε νεο άστερι, η Κυβέλη 
καί ή Ειμαρμένη Ξαν,θάκη, και Βασι
λικό ή Μαρίκα Κοτοπούλη, μέ επίλεκτου, 
καλλιτέχνες ‘Ο μεγάλος καλλιτεχνΓς ΑΙμι- 
λιοί Βεάκης, άφοΰ διαλύθηκε ή Δραματική 
Σνολή, πήγε κοντά στ6ν Π<χντόπουλο και υ. 
περηφανευότανε γιατί ήτανε μαβητης του. 
Ό  Παν-όπουλος. δυστυχώς —  μας τό λεει 
ό κ. Ρόδάς στή διάλεξί του —  τ
λευταία περίοδο τής ζωής του, δέ φ ά ν η κ ε  j  
στός στόν έαυτό του, δέν εκανε καλή έ- 
κλογή των συνεργατών του. Και σΐ-Υα-<ηγα 
Βαθειά σφάλματα φυγαδευσανε τον κόσμο 
άπό τό θέατρό του καί άναγκαστικα τον έ
καναν νά φύγη άπ’ τήν πρω-ευουσα, να ξα
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Οί θεατρικοί συγγραφείς δλων τών έπο - 
χών, όσοι είχανε δημιουργικό πνειΰ'μα καί 
ταλέντο, προσπαθοΰσοα' ν ’ άπεικονίσουν χώ
ρια άπό τά πατριωτικά έργα, όπου ή κεν
τρική Ιδέα περιστρεφότανε γύρω σέ άνώ_ 
τερα Ιδανικά, τά ήθη· καί ίε^ιμα τής έπο 
χής τους σέ ήθογραφίες ή σάτυρες, μιάν 
ά/ώ'.ερη πνοή δημιουργικότητας.

Τό θέατρο εΐνε ή στενή έπικοινωνία μέ 
τήν πραγματικότητα. Σκηνές ζεσταμένες 
στό 6_αιρ3 άπό καλλιτέχνες κύρους, συγκι- 
νοΰν πιό πολύ άπ’ τίς. σκιές τής όθόνης, πού 
σέ έναλλασσόιμε ες εικόνες περνοΰν άπό 
■μττροστά μα·ς.

‘Ένα ς μεγάλος χειριστής τής πέννας πού 
έγραψε γιά θέα'τρο μέ ειλικρίνεια καί εύ_ 
θικρισία έπαιρνε, στά πρώτα χρόνια τής θε 
ατρικής άνθηση·;, πότε τό ϋφος ντοιΰ ίεραπο 
στόλου, πότε καυτηρίαζε τά «κακώς κεί_ 
μενα», διδάσκοντας «άπό .σκηνής», μιλοΰσ? 
νιά τά έλαττώμα α τών συγχρόνων του, έ
βαζε στό στόμα τών έρμηνευτών του άλή_ 
βειες, πού τό κοινό δέν μποροΦοε παρά νά 
άναγνωρίση.

Ό  ήθικολόγος πού εΐνε πάντα στό υπο
συνείδητο κάθε συγγραφέα αφυπνιζότανε.
Μέ τήν καυστική κριτική του στά ■ έπιχει- 
ρήματά του, λογικά καί μετρημένα έδινε ξε 
χωριστή δυναμι, γιά νά τά κατασ.ήση πε
ρισσότερο άντιληπτά. Τήν κεντρικήν Ιδία 
τών έργων του, τήν παρουσίαζε όσο τό δυ
νατόν ευκρινέστερη γιά νά τήν κάνη προ
σιτή στό μεγάλο κοινόν.

Καί χωρίς νά εΐνε καθυστερημένος ή ό. 
πισθοδρομικός, ό συγγραφέας προσπαθούσε 
•με τήν άψογη διδασκαλία του, νά κάμη ή
θοποιούς, νά έπιβάλη τήν ιδέα του στήν ό
ποια πίστευε άκλόνητα πού τοΰ εΐχε δώσει 
τήν εμπνευση τής δημιουργίας.

Ό  κ. Νίκος Λάσκαρης, στήν περισπού
δαστη μελέτη του «*Ιστορία τοΰ Νεοελλη
νικού θεάτρου», άναπτύσσει διεξοδικά πώς 
έ^,ελίχθηκε τό θέατρο σ.ήν Ελλά δα , άνα- 
φέρει τούς σταθμούς πού δημιουργήσανε μιά 
νέα κατεύθυνσι θεατρική, τά έργα μέ πο- 
τριωτικό περιεχόμενο πού άνάγονται στή με 
σαιωνική, σιή βυζοτντινή περίοδο καί στή 
μεταεπο^ναστατική έποχή πεζά καί έμμετρα 
γραμμένα άπό έμπνευσμένους ποιητές καί 
συγγραφείς πού άπαθοενοττίσανε ιήν έλληνι 
κή έποποιΐα. ‘Ο δοξασμένος Μωρηά;, ή 
θρυλική έποαάσταση μέ τούς ήρωες καί τούς 
μάρτυρές της, άπεικόνιζαν τά δύσκολα καί 
ήρωρκά έκεΐνα χρόνια, δσες έλληνικές γε
νεές ζοΰσαν, ύπέφεραν, μαρτύρησαν.

"Ενας άπό τούς πρόδρομους τοΰ Νεοελ
ληνικού θεάτρου ήταν ό μεγάλος Λέσβιος 
πάτριώττς Θεόδωρος Αλκαίος. Α γνός  ί- 
δεολόγος, πρωτοστά.ησε στή θεατρική κί_ 
νησι τής έποχής του. ’Έγραψ ε έργα δπως 
τό ϋάνοετο τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, τήν ‘Άλω  
ση τών Ψαρών, τό θάνατο :οΰ Καποδίστρια 
Δίδασκε άπό σκηνής καί έπαιζε ό ίδιος, 
ζωντανεύοντας τούς κυριώτερους ρόλους 
τών έργων μέ τήν έξαρσι τοΰ πατριωτισμού 
καί τό μεγάλο του ταλέντο.

Τήν πολυκύμαντη ζωή τοΰ Θεόδωρου 
Αλκαίου, τόν ήρωίκό του θάνατο καί δλη 
τήν πατριωτική του δράσι, άναφέρει ό γνω 
στός συγγραφέας καί φιλόλογος κ. Γεώρ
γιος Βαλέτας, σ :ό βιβλίο του «Θεόδωρος 
Αλκαίος», δπου μέ συναρπαστικές πινελιές 
μάς γνωρίζει τόν μεγάλο συμπατριώτη του.
Γ  ιά τόν Θεόδωρο Αλκαίο  μιλεΐ καί ό γνω
στός συγγραφέας καί κρι ικός κ. Μιχ. Ρό 
δάς, στό άρθρο του «’Αξιωματικός καί ή- 
θοποιό»ς, στό πρώτο φύλλο τοΰ περιοδικού 
«Θέατρο».

Άπό τούς Θεατρικούς συγγραφείς έκείνης 
τής έποχής, ξεχωρίζουμε τόν Ά λ . Ραγκα- 
βή, τόν ̂ Παναγιώτη Σοΰτσο —  τόν συγγρα
φέα τοΰ « ’Οδοιπόρου» —  τόν Δπμ. Βερ- 
ναρδάκη, τόν παιέρα τής «Φαύστας» καί 
τής «Μερόπης», τόν Βαλαωρίτη, πού άπα. 
θανάτισε τά Γιάννενα στό έπος του <Κυ
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νάρθη υστέρα άπό χρόνια άρρωσιος, έρη
μος, έγκαταλελειμμένος άπό όλους καί νά 
πεθάνη στό Πολιτικό Νοσοκομείο δπου νο
σηλευότανε ώς άπορος.

'Ά μ α  διαλύθηκε ή Νέα Σκηνή —  γιατί 
καί -ό Χρηστομάνος πρόδωσε τήν ιδεολογία 
του —  έγιναν πολλές ζυμώσεις. ‘Η Κυβέ
λη έκανε θίασο καί υστέρα άπό καιρό ό 
θωμάς Οικονόμου έγινε σκηνοθέτης σ ό θέ 
ατρό της. Τά δυό άστέρια τής Ελληνικής 
σκηνής, ή μεγάλη Μαρίκα καί ή Κυβέλη, 
ή μιά στήν ‘Ομόνοια καί ή άλλη στό Σύν-> 
ταγμα, άνέβασοον τά πιό διαλεχτά έργα, 
με μεγάλη έπιμέλεια. Στά έργα τοΰ ’Ίψεν, 
«Κουχλόσπιτο», « Βρυκφλακας» κ.ά., επαι. 
ζε καί ό ίδιος ό Οίκονόιμου, υστέρα ό Βεά 
κης καί άλλοι διαλεχτοί καλλιτέχνες. ‘Η 
Μαρίκα καί ή Κυβέλτ·, θιασαρχΐν&ς καί πρω 
ταγωνίστριες, άφΖαστες στήν τέχνη καί 
άγαπητές στό κοινό, μεσουρανούσαν, έπαι
ζαν ξένα καί ελληνικά έργα, τοΰ άκαδη. 
μαΐκοΰ Γ. Ξενοπούλου, τοΰ Σπύρου Μελά, 

(το«ϋ Παντελή Χόρν.
Τά «Ποεναθήναια», ή μεγάλη θεατρικό __ 

φιλολογική έπιθεώρησι, μέ συγγραφείς 
τούς βασιληάδες τοΰ χιούμορ, Λάσκαρη, 
Πώπ καί Κορομηλά, μέ τήν έξυπνάδα τών 
λιμπρέττων, τά πεταχτά έλληνικά μοτίβα, 
τά δΓ,μοτικά τραγούδια καί τό άρτιο παί
ξιμο τών ήθοποιών, κάθε καλοκαίρι ένθου 
σιάζανε ό Αθηναϊκό κοινό. Στά «Παναθή. 
ναια» ή Μαρίκα Κοτοπούλη σημείωσε άλη. 
θινό θρίαμβο μέ τό θαυμάσιο παίξιμο καί 
τή μελωδική φωνή της.

Δέν γράφω περισσότερα γιά τήν θεοηρι 
κή κίνησι τής έποχής έκείνης. Δέν ήμουνα 
στήν Ελλά δα  γιά νά τήν παρακολουθήσω 
άπό κοντά. Ά λ λ ο ι συγγραφείς κύρους θά 
γράψουν λεπτομερέστερα άπό μένα γιά τό 
νέο έλληνικό θέατρο, πού διαρκώς έξελίσ. 
σεται.

Μ ’ δλη τήν πρόοδο πού ατμειώνει ό κινη
ματογράφος στήν παγκόσμια καλλιτεχνική 
κίνησι, τό θέατρο δέν έσβυσε. ’Ά ν  γιά λίγο 
καιρό παθαίνη μαρασμό, ξαναβρίσκει τίς 
παληές του δόξες. ‘Ο σκηνικός διάκοσμος 
γίνεται πιό έπιμεληιμένος, κοστούμια πλου. 
σιώτερα, οί ήθοποιοί άποτελοΰνε καλλιτεχνι 
κώτερο σύνολο. Έκτος άπό τή μεγάλη ώ_ 
θησι πού έδωσε στήν καλλιτεχνική κίνησι 
τό 'Εθνικό  θέατρο, μέ τόν άείμνηστο Φώ- 
το Πολίτη., ή Έλευθέρα Σκηνή, μέ σκηνο. 
έέτη τόν ακαδημαϊκό κ. Σπΰρο Μελά, ση
μειώνει άληθινό θρίαμβο. Τά έργα πού ά. 
άναβιβάσθηκαν «’ I φιγένεια», « Σ ιμούν»,
«Γλάρος», τό '«Τέλος του ταξιδιού» 
καί τόσα άλλα μέ πρωταγωνίστρια τή με 
γάλη Μαρίκα (ειδικά για κείνην έγραψε 
δυό άρθρα ό Λένορμαν στήν «Καμέντια», 
παρισινή θεαιρική έπιίεώρΓσι), ήταν άρτια 
παιγμένα άπό τούς καλύτερους ήΰοποιούς 
ιμας καί άνεβασμένα στή σκηνή μέ έπιμέ- 
λεια καί στοργή. Παράλληλα ή άξέχαστη 
Κυβέλη μέ τό θίασό της έπαιζε έκτος άπό 
έργα ξένων συγγραφέων, έργα τοΰ έενο- 
πούλου, του Β . Ρώτα, τοΰ Παντελή Χόρν, 
τοΰ Σωτ. Σκίπη, τοΰ Μωραΐτίνη καί άλλων 
καί ένθουσίαζε τό Αθηναϊκό κοινό.

Δέν μπορώ όμως νά μήν έξάρω τήν προ
σπάθεια πόύ έκοτνε ό ποιητής καί γνωστός 
θεατρικός συγγραφέας κ. Κωστής Βελμύ- 
ρας, μέ τό θέατρο τών Νέων πού ίδρυσε 
στό Παγκράτι, στό καλλιτεχνικό θεατράκι 
τοΰ κ. Β . Ρώτα, δπου παίζον;αν έργα νέων 
συγγραφέων που ήταν ώς τότε άγνωστοι. 
‘Ο κ. Βελμύρας έγκαινίασε τίς καλλιτεχνι 
κές Δευτέρες, πού είχανε τόση πέραση στο 
διανοούμενο κοινό. ‘Ο ϊδιος έδωσε γιά τήν 
ευόδωσι τοΰ θεάτρου αύτοΰ, δλη του τήν 
πνευματική του δημιουργικότητα, τίς έ. 
λεύθερες ώρες του, θυσίασε τήν περιουσία 
του, δέν φείσθηκε κόπους, ούτε δείλιασε 
γιά νά λανσάρη τά νέα ταλέντα. Αντιμε
τώπισε μεγάλες τεχνικές δυσκολίες, εΐχε ά_ 
φάνταστες άπογοητεύσεις. Κανένας δέν τόν 
ύπεστήριζε. Βασίστηκε μόνο στήν πίστι του 
γιά τό θέατρο καί άγωνίσδηκε όσο λίγοι 
γι* αύτό.

Δυστυχώς δμως αύτή ή μεγάλη προσπά
θεια τοΰ κ. Βελμύρα δέν άπέδωσε τούς 
καρπούς πού όνειρευότανε ό ιδρυτής της.

‘Ύστερα άπό καιρό, ό κ. Κώστας Μου- 
σούρης, στό θέατρο Κυβέλτς, μέ τήν κ. 
‘Έλενα  Χαλκούση, έδωσαν σειρά άπό πα
ραστάσεις πού σημείωσοεν έπιτυχία. Τό θέα 
τρο όνομαζότ<χν «θέατρο Νέων».

Τό θέατρο έξελίσσεται διαρκώς... Συμβα
δίζει μέ τό Ελαφρό θέατρο, δπου οι Γιαν- 
νουκάκης, Δ. ΕύαγγελίδΓς, Ά λ . Σακελλά- 
ριος Αση,μ. Γιαλαμάς κ.ά. δίνουν μιά εύ
θυμη νότα σιήν δύσκολη ζωή μοτς, έυπνοΰν 
χαρούμενες χορδές τοΰ είναι μας. μάς χα 
ρίζουνε τό γέλοιο πού έχουμε ξεχάσει. "Ο 
λοι οι θίασοι τής πολεμικής έποχής, ά. 
γωνίζονται γιά νά παρουσιάσουν στό κοι
νό κάτι καινούργιο, νά τραβήξουν τον κό
σμο πού πλημμυρίζει τά θέατρα καί τούς 
κινηματογράφους.

Γιά δλους αύτούς τούς θιάσους, πού μέ 
τόση έπιμέλεια άνεβάζουν ξένα καί έλληνι-



κά ifipyoc, γνωστών θεατρικών συγγραφέων, 
βά μιλήσω είδικά στό «θέατρο», χό μόνο 
θεατρικό περιοδικό στήν 'Ελλάδα, ιμέ θεα
τρικό περιεχόμενο, πού μάς χάρισε ό κ. 
Σπ. Τριαντάφυλλου. Δυό λόγια μόνο θά πώ 
γιά τό καλλιτεχνικό συγκρότημα Κούν, δ
που παιδιά μέ ταλέντο και μέ κείνον τόν 
ίδιο πού εΐνε Αληθινός καλλιτέχνης, παρου
σιάζουνε στό διαλεχτό κοινό πού παρακο
λουθεί τις παραστάσεις μέ άδιάπτωτο εν
διαφέρον, μιάν άτμόσφαιρα συμπαδητική, 
ένα συντονισμένο Παίξιμο, τόν παλμό της 
άληθινής τέχνης.

ΧΟ\αν πρωτόπαιξε ό κ. Κούν στην μικρή 
αίθουσα του 'Ελληνικού ’Ωιδείου, ιμιά σειρά 
άπό έργα τοΰ Τσέχωφ, Τολστόϊ, Πιραντέλ. 
λο και άλλων, βρέθηκα σέ μιά άτμόσφαιρα 
εντελώς διαφορετική, θυμήθηκα σάν τήν ά- 
γαπητή μου συνάδελφο ΑιλΙκα Νάκου, τό 
παληό Κολομπιέ του Παρισιού «αι ιό ζεύ
γος Πιττόεφ, πού μέ τόσην φυσικότητα και 
ενθουσιασμό έπαιζε £ργα συναρπαστικά 
πού μέσα στις ψυχές τών άκροατών τους 
ξυπνούσανε τήν σπίθα του Ενθουσιασμού, 
τήν έξαρση άνωτέρων συναισθημάτων.

Πριν τελειώσω αύτό μου τό άρθρο, θά 
Εξέφραζα μιάν γνώμη πού δέν θά παρεξτ- 
γήσουν ίσως οί θίασοί μας. Και αΰτή εΐνε 
ή ύποστήριξις νέων ταλέντων, θά ευχό
μουνα τήν προσπάθεια πού έκανε ό κ. Κω_ 
στης Βελμύρας, νά συνέχιση μιά ομάδα 
καλλιτεχνική, πού θά φτιάση τό «Π ρω το . 
πορειακό», τό πειραματικό, ή τό θέατρο 
εφαρμογής, πού φπήρχε πρίν άπό τόν πό
λεμο σέ δλα τά πολιτισμένα κράτη, τό πα
ληό Κολομπιέ στό Παρίσι, τό θέατρο τής 
Λειψίας «αί τά θέατρα έφαρμογής σέ ξέ
νες ευρωπαϊκές καί στίς Σικανδιναυγκές χώ 
ρες. Τήν καλλιτεχνική επιτροπή τήν άποτε 
λοΰσαν διανοούμενοι πού άγαπούσανε τό 
θιέατρο, μά πού δέν έγραφαν δικά τους θεα
τρικά έργα. "Ολοι οΐ νέοι συγγραφείς, δ_ 
σοι είχανε ταλέντο, ήτανε βέβαιοι πώς τά 
έργα τους θά διαβαστοΰνε μέ προσοχή, και 
πώς θά δούνε τό φώς της σκηνής, μέ σχετι
κές— άν αύτό άπαιιοΟσε ή ανάγκη— διορ
θώσεις. Σέ  πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, μιά, 
δυό παραστάσεις δίνονταν γιά νά ένισχυθή 
τό ιαμεΐον τών άπόρων ήθοποιών. "Ολα τά 
εισιτήρια ήτανε πουλημένα άπό μιά έπιτρο
πή πού άνελάμβανε τήν πώλησί τους. Υ 
πήρχαν «καρνέ» γιά συνδρομητές, πού τ' ά_ 
γοράζανε φθηνότερα.
- "Ολοι λένε πώς δίαν παίζονται άπό τούς 
θιάσους μας έλλτνικά Ιέργα, οί θιασάρ. 
χαι μας τά περιβάλλουν μέ στοργή καί τό 
κοινό τά χειροκρονεϊ.

Ε ΐν ’ άλήθεια αύτό. Μά τίνων έργα παί
ζονται; Τών γνωστών, τών φτιασμένων συγ 
γραφέων, τών διασήμων δημοσιογράφων, 
πού εΐνε καί θεατρικοί συγγραφείς.

Παραδέχομαι πώς τό θέατρο εΐνε καί έ_ 
πιχείρησις, τά έξοδα είνε δυσβάστοτχτα καί 
εΐνε έπικίνδυνο ν’ άνεβασθή έργο άγνώστου 
συγγραφέα. Υπάρχουν έργα δμως θαυμά
σια —  δπου ακόυσα —  πού μένουνε στά 
συρτάρια χρόνια, χωρίς τήν ελπίδα νά ά. 
νεβαστοΰνε στή σκηνή, γιά δυό λόγους. 
‘Ο πρώτος εΐνε, πώς μεγάλοι συγγραφείς, 

πού έχουνε γράψει σπουδαία έργα στό έξω 
τερικό, σάν τόν Ευστράτιο ΆΟανασιάδη, 
έργα πού παιχθήκανε στό Παρίσι, δπως ό 

Περίοτνδρος, σέ στίχους, ή «’Επιστροφή στόν 
Γολγοθά» καί άλλα καί πού δέν κατώρθωαε 
νά παιχθή τίποτε δικό του στήν ‘Ελλάδα 
εκτός άπό τόν κ. Άθανασιάδη, άλλοι σπου 
δαΐοι συγγραφείς, πού δέ £ά μοΟ έπέτρε. 
παν καί ν’ άναφέρω τά όνόματά τους, έ
χουν τήν Ιδια τύχη.

Αύτοί βέβαια θά είχαν τήν άπαίιησι νά 
παιχθούν τά έργα τους στήν έπίσημή μας 
σκηνή, ή στό ’Ελεύθερο καί στ’ άλλα με
γάλα μας θέατρα, μά σ τ ά θ Γ κ ε  άδύνοετο νά 
τό έπιτύχουνε.

Ό  δεύτερος λόγος άφορά τούς νέους 
συγγραφείς μέ ταλέντο. Πολλοί άπ’ αυτούς 
έχουν γράψει ωραία πράγματα, μά μένουν 
στό ^περιθώριο, γιατί εΐνε άγνωστοι.

Πώε εΐνε δυνοττόν νά γίνουν γνωστοί, ά. 
φοΟ κανένας θίασος δέν παραδέχεται νά 
παίξη ^ά έργα τους;

Γ ι’ αύτούς τούς νέους θάπρεπε νά γίνη 
στήν ‘Ελλάδα τό Πειραματικό θέατρο —  
τό θέατρο εφαρμογής — πού θά δίνη και. 
νούργια κατεύθυνσι στήν έξέλιξι τής θεα
τρικής τέχνης. Ο ί νέοι σι.γγραφεϊς θά ξέ
ρουν πώς άν άπευθυνθουν στήν ’Επιτροπή 
του νέου θεάτρου, θά διαδάση τά έργα 
τους, θά άνεδάση στή σκηνή μέ έπιμέλεια, 
θά τά φροντίση. Εΐμαι δέδαιη πώς θά δε. 
πεταχτοΰν νέα ταλέντα, πού θά δοξάσουν 
ϊσως τήν ‘Ελλάδα μιά μέρα. "Οπως έγινε 
στήν Ευρώπη πολλοί μεγάλοι ο'-γγ-ραφεϊς 
βγήκαν άπ’ τά πειραματικά θέατρα.

’Εγώ , πού άγάπησα τόσο τό θέατρο, 
εύχομαι νά γίνη αύτή ή άνακαίνισις στήν 
'Ελλάδα καί έχω τήν πεποίθησι πώς τό με
ταπολεμικό κρατοΓ θά τό άγκαλιάση μέ 
άγάπη τό πειραματικό θέατρο καί θά τό 
έτιχορηγήση.

Ε Λ Ε Ν Η  Σ ΙΦ Ν Α ΙΟ Υ

Χορογραφικό ποίημα Τά νέα ταλέντα

©
" Ε ν α  σκυλάκι
πρωταγωνιστής σέ μιά ταινία

Ό  ιετράπους κωμικός Τόμπι, πού εκανε 
πέρυσι νά̂  ξεκαρδιστούν στά γέλοια οί θεα 
ιαί πολλών βαριετέ τής Β ιέννης καί του 
Βερολίνου, θά παί^η τώρα, &>ς...πρωταγω
νιστής, σέ μιά ταινία, πού γυρίζεται Γ<ατ’ 
αύτάς στή Βιέννη. Τό μικρό αϋτό σκυλάκι 
κάνει πολλά καί διάφορα θαύματα: τηλεφω
νεί, έκτελεΐ παραγγελίας, μεταφέρει έρω_ 
τικάς έπιστολάς κλπ. 'Η άγοπτημένη κυρία 
του είνε ή ώραία Βιεννέζα βεντέιτα Μα. 
pioc Χόλστ. m

Τό λουλούδι
τής Αδανασίας

Άιτό τήν Περσική μυθολογία
(Δίνουμε σέ μετάφραση τό παρακάτο) 

ώραιότα.ο χορογραφικό ποίημα ρίχνον
τας τήν Ιδέα τής ερμηνείας του_άπό τή 
Λυρική μας Σκηνή. Τό είδαμε στό Πα
ρίσι σιήν ’Όπερα λίγα χρόνια πρίν ά. 
πό τόν πόλεμο νά ερμηνεύεται γιά 56r 
φορά άπό δυνατούς καλλιτέχνες (Μαμ
ζέλ Σόρζια, Μ. Περέττι, μέ μουσική 
Πώλ Ντούκας) καί ήταν μιά σπάνια 
καλλιτεχνική άπόλαυση.

Φυσικά χρειάζεται ειδικά σκηνικά, 
φωτιστικά τρύκ κλπ., πού τόσο θαύμα,, 
τουργαυν στήν γαλλική πρωτεύουσα. 
’Έχουμε τή γνώμη δτι θά μπορούσε νά 
δημιουργηθή καί σέ μάς κάποια χο. 
ρογραφική κίνηση! δυνατότερης πνοής. 
Σχολές ρυθμικής έχουμε τόν τελευταίο 
καιρό καί άρκετές καί καλές. Φυσικά 
αύτές μάς δίνουν πρωτίστως επιστήμη. 
Άπό κεΐ καί πέρα δμως εΐνε στό χέρι 
μας νά δημιουργήσουμε Τέχνη καί μά
λιστα άνώτερη Τέχνη, δπως άπαιτεΐ καί 
ή παράδοση στή χώρα που πρώτη συνέ
νωσε τά πρω αρχικά στοιχεία τής Τέ
χνης: χ ο ρ ό ,  μ ο υ σ ι κ ή ,  π ο ί η σ η ,  
γιά νά φτάση στό μεγαλειώδες κορύ
φωμα τής Τραγωδίας)

...Σάν ήρθε ό καιρός νά σωθούν 
οί ·μέρ€ς τής νειόιτηις ·κ,ι* οί Μάγοι 
είδαν τ’ ά;στ&ρι του νά χλω,μιάζη, 
ό Βασιληας Ί ’οικεντ&ρ γύρισε δλο 
τό Ιρά ν  ζητώντας τό λουλούδι τής 
αθανασίας. Τρ€Ϊς φορές ό ήλιος ε
κανε τό yGpo στίς δώδεκα κατοικί
ες του καί τό λουλούδι δέν είχε α
κόμα βρεθεί ώς ττου μιά >μέιρα εψτα- 
σε ό Βασιληας στην οόκιρη του Κό
σμου, έικεΐ πού ή θάιλασσα γίνεται 
ενα μέ τά σύννεφα.

■Κι* άπάνω κεΐ στά σκαλοπάτια 
ττού άνειβάζουν στό ναό του Ο Ρ - 
Η Ο Υ Ζ Δ  (1 )  μιά Π Ε Ρ Ι  ( 2)  κοίτο·»>- 
ταν κοιμισμένη·, κάτω άπό τό ψόρ£- 
μ άτης τό πλουμισμένο ιμέ άτίιμητα 
πετράδια. ‘Ένα  άστρο ελααιπε πάνω

(1 ) Ο ΡΜ Ο ΥΛΔ  (ή άχουραμάσδα, έλλ 
Ώρομάσδης). —  θεός του φωτός. Δημι
ουργός του κόσμου κοαά τήν Περσική Μυ
θολογία. Στήν πανάρχαια ίνδοαριοτνή θρη
σκεία συμβολίζει τό φωτεινό τμήμα τού 
Σύμπαντος.

Κατά τή Β ' περίοδο μέ τή μεταρρυθμι. 
στική προσωπικότητα τού Ζαματούστρα πού 
Εδωσε πνευματικώτερο περιεχόμενο καί έ- 
σωτεριομό στή φυσιολατρική μυθοθρησκεία 
των άρχαίων Περσών, ό Ό ρμούλδ συμβο
λίζει τό άγαθό "Ον καί ενσαρκώνει τήν ά_ 
γνότητα, τήν ’Ομορφιά, τή Σοφία, τή Δύ
ναμη, τή Ζωή, τήν ’Αλήθεια.

’Έ χ ε ι  άπειρα ύποτακτικά του πνεύμα
τα, τά πνεύματα του Άγαθοο πού έκτε
λούν πιστά στίς βουλές του.

’Αντίθεσή του στέκει ό Άρειμάν (θεός 
του σκότους, πνεύμα τού Πονηρού), πού 
έχοντας κι’ αύτός στη διάθεσή του τά ύ
ποτακτικά του πονηρά πνεύματα, δημιουρ
γεί τρομερή άντίδραση στό έργο της δη
μιουργίας. ♦

Οί δυό αύτές υπέρτατες θεότητες πού 
συμπληρώνουν τή δυαρχία τού Σύμπαντος 
άρχίζουν έξοντωτικό μεταξύ τους άγώνα, 
πού ϋστερ’ άπό μακρές τρομερές κι’ αμφίρ
ροπες φάσεις καταλήγει μέ τό θρίαμβό τού 
ΆγάθοΟ πού θά πραγματοποιηθή μέ τήν τε 
λική κάθαρση του *Αρειμάν στίς φλόγες καί 
τή συγχώνευσή του μέ τόν Όρμούλδ;

Τότε, σύμφωνα^ μέ τήν Περσική έσχοττο- 
λογία, θά ξεπηδήσρ μέσ’ άπ’ τίς φλόγες 
κι’ άπό τή φρίκη ένας νέος κόσμος, πολύ 
αρμονικός κι’ εύτυχισμένος σέ μιάν άτέ- 
λειωττ, αιωνιότητα. •

‘Ο πόλεμος Όρμούλδ . Άρειμάν έκδη. 
λώνεται ώς πάλη του φωτός μέ τό σκοτά
δι, τής "Υλης μέ τό Πνεύμα, του ΚαλοΟ 
μέ τό Πονηρό, έκφράζειαι δέ στό παραπάνω 
ποίημα μέ τόν ώραιότατο συμβολισμό τής 
πάλης τοΰ Ίσκεντέρ νά κατανίκηση έντός 
του τήν άνθςώπινη άδυναμία, νά έξυψωθή 
στό φώς του πνεύματος γιά νά κερδίση 
τήν άθοαασία καί έπιτύχει τήν λύτρωοη.

(2 ) Π Ε Ρ Ι  ( P p r i  τό περσικό Pa ri·  
πού σημαίνει φτερωτός). —  ’Από τά πνεύ. 
ματα τοΰ άγαθοΰ τής Περσικής Μυθολο-

jut -·

άπό τό κεφάλι της, ή λύρα της ήταν 
άκσυμπιημένη στό στήθος ικαί μέσα 
στό χέρι τι>ς φωτοβολούσε τό λου
λούδι.

Κι’ ήτανε τούτο £νας λωτός ί
διος ιμέ τό σμαράγδι, πού κυμάτιζε 
σά θάλασσα ιμέσα στόν rjjVio τόν’ 
πρωινό.

'Έακυψε άνάλαφρα πάνω στήν 
Κουμισιμένη ό Ίακεντέρ καί χωιρίς 

■ νά τήν ξυιπνηιση της αρπαξε τό Λου 
λοόδι.

Πού έγινε άξαφνα μέσα στά 
δάχτυλά του σάν τόιν ουρανό τού ιμε- 
σηιμεριού πάνω άπό τά δάση τοΰ 
ΓΚΙΛΑιΝ (1).

Μά νά, ή Οέιοι άνουγοντας τά 
μάτια χτυιπάει τίς δυό τηις παλάμες 
μαζί καί βγάνει μιά φωνή δυνατή.

Γιατί δέν μπορεί πιά ν’ άνίβει 
τώρα στό φως τοΰ Όριμοόλδ. ■

Ώ ς τόσο ό 1 ίσκεντέρ θωιρώντπς 
την, θαύμασε τό πρόσωπό της πού 
ξεπερνούσε 'κάθε όιμαρφιά.

Καί τήνε ϊπόιθηισε έντόις του ιμιϋ- 
στιικά.

"Ετσι πού ή Πέρι μάντεψε τή 
σκέψη τοΰ Βασυληα.

ιΓιοπτί ,μέσ’ τό δεζί χέρι τοΰ Ί- 
σκεντέιρ ό λωτός γίνηίκ,ε άξαφνα 
καταπόρφυρος καί πη,ριΕ όλάκαιρη 
τήν δψι τοΰ πόθου.

’Έτσι ή ιέρεια των Άγνων ε- 
νοιωσε πως τό λουλούδι τούτο τής 
Ζωής δέν ήταν πιά δικό της.

Κι’ άνάλαφρη. σάν μιά μέλισ
σα ξβπετάχτηικιε νά τό πάρη πάλι.

’Ανίκητος ό άρχοντας πασχίζει 
τώιρα νά της ζεφύιγη, σηικώνοντας 
ψηλά τό χέρι μέ τό Αωτό καί πα- 
λαίοντας άνάμεσα δίψας γι’ άθανα· 
σία καί γοητείας τών μοαιών της.

’Αλλά ή Πέρι χορεύει τό χορό 
τών Πέοι.

’Έρχεται ικάθε φορά καί πιό 
<κοντά στόν Ίσκεντέρ ώς που τό πρό 
σωπό της στό τέλος άγγιζε ι τό δι- 
ικό του.

’Έτσι πού νικημένος πιά Ε κ ε ί 
νος, τής δ&ώοΕ τό ΛοολσΟδι χωρίς 
λύπη καμμιά.

Καί γίνηικε εΰθύς ό Λωτός 
άπό χιόνι καί χρυσάφι, ίδιος ιμέ τήν 
κσου'φή τ:ΰ ΈίλμΓποάρζ (2) σά γέιρ- 
νη ό ήλιος τό βιράδο.

Τότες τό σι^ήμα τής Πέρι φά- 
νηικε πώς ξαναχύνεται μέσ’ τό φώς 
ποΰβ·γαινε άπό τό λουλούδι και σέ 
λίγο τίποτε δέν ξεχώριζε πιά έξόν 
άπό ’να χέρι πού κρΐΐτώντας ψηλά 
τό φλογερό λουλούδι άνέβαινε στίς 
οΰράνιες σφαίρες.

Ό  Ίσκεντέρ τήν είδε νά χά
νεται. Μαντεύει πώς τό τέλος του 
εΐνε κοντά τώρα.

Καί νοιώθει γύρω του νά τόν, 
τυλίγει τό σκοτάδι.

Άπό,δοση

Κας Π. ΚΟΥΜΑΝΤΑ ΡΕΑ

(1 ) ΓΚ 1 Λ Α Ν . —  ’Επαρχία τής Περσίας, 
Ν. Δ. παραλίας τής Κασπίας. ‘Υψηλοτέρα 
κορυφή των όρέων Γκιλάν εϊνε τό Τάχτι . 
Σουλεϋμάν. (θρόνος Σολομώντος) υψ. 
4400 μ.

(2 ) ΕΛΜ ΓιΟΥΡΖ. —  ’Οροσειρά μεταξύ 
Κασπίας καί ’ Ιράν ϋψ. 5*528 μ. ΤΗτο ή 
κοετοικία τοΰ Όρμούλδ καί θεωρείται ό ’Ό 
λυμπος τής Ζενδικής θρησκείας.

Τ6κης Κάασης
‘Ως άνθρωπος, άπό τις σπάνιες φύσεις. 

Ραφινά.ος στούς τρόπους, μέ κάλωσύνη καί 
εύγένεια πηγαία. Ώ ς  καλλιτέχνης έχει χα 
ρακτηρισθή —  καί δικαίως —  άπό τόν κα
θημερινό Τύπο άπόκτημα γιά τήν ‘Ελληνι
κή Λυρική Σκηνή. Ή  οίκογένειά του —  ά_ 
δελφοί, έξ,άδελφοί, θειοι —  λατρεύουν τήν 
θεότητα τοΰ Άσκληπιάδη καί τήν έπιστήμη 
τοΰ * Ιπποκράτη.Εΐνε δλοι τους σχεδόν ιατροί 
καί φαρμακοποιοί. ’Εκείνος, ξεφεύγοντας ά
πό τήν οικογενειακή αύτή άδυναμία, πέρα
σε στόν περίβολο τών Μουσών. Καί αύιό 
του έδημιούργησε χίλιων ειδών ζητήμοττα 
μέ τήν οίκογένειά του. ’Αλλά στό τέλος 
έπεκράτησε καί τώρα ή οίκογένειά Κάσση 
τόν έχει καμάρι της γιατί τήν τιμά μέ τήν 
άϊξια καί γρήγορη σταδιοδρομία του στήν 
μουσική σκηνή. Καμάρι τους ’ιδιαίτερο τόν 
έχουν καί οί Πειραιώτες, γιατί στό μεγά
λο μας επίνειο έχει άνατραφή. Έ κ ε ΐ  εΐχε 
τήν καλή τύχη νά γνωρισ£ΐή μέ τόν μακα
ρίτη Γιάννη ’Αγγελόπουλον, ό όποιος έ. 
πρόσεξε τό πλούσιο μέταλλο τής φωνής του 
καί τοΰ τόνωσε τήν κοελλιτεχνική του ρο
πή. Φιλοδοξία ίου εΐνε τό μελόδραμα, πο
λυάριθμες συνθέσεις τοΰ όποιου έχει τρα
γουδήσει μέ τόν μεγάλο του δάσκαλο ’Α γ 
γελόπουλον, άλλά οΊ γνωστές άντιξοό ιητες 
στή χώρα μας, τόν έφεραν στό έλαφρότε- 
ρο μουσικό είδος τής όπερέττας καί τών 
έπιθεωρήσεων. Δυό χρόνια τώρα χαρίζει 
σιήν ελαφρά Λυρική Σκηνή τήν τέχνη του 
καί τό ταλέντο του.

Τό ντεμποΰτο του έγινε τό περσινό κα
λοκαίρι στήν Θεσσαλονίκη, δπου έπεβλήδη 
άμέσως καί γνώρισε πρωτοφοτνεΐς γιά πρω
τόβγαλτο καλλιτέχνη —  τενόρο μάλιστα —  
θριάμβους. Στήν ’Αθήνα δέν έχει άκόμη, 
ουτε μ-*άς σαιζόν καλλιτεχνική ζωή. Καί 
δμως ήρκεσο:ν οί πέντε χειμωνιάτικοι μή
νες άπό -ιό θέατρο Παπα^ωάννου —  στίς 
«‘ Ελληνικές Νότες», σιήν «Γκρεμισμένη Φω_ 
ληά» καί στό «Σάν ή καρδιά πονά» —  γιά 
νά γίνΐ] ένας άπό τούς καινούργιους άγαπη 
μένους τών θεατροφίλων. Ξεπέρασε στήν 
έκτίμησή τους ολους σχεδόν τούς παλαιό- 
τερα φτασμένους συναδέλφους του.

Τό νέο άτού πού προσέθεσε —  έκτος 
άπό τή μουσικότητα καί τό κρύσταλλο τής 
φωνής του —  εΐνε ή ήθοποιΐα του. Αύτό ή
ταν τό έντελώς άπρόοπτο προσόν, στό ό
ποιο, δυστυχώς, ύστεροΰν πολλοί συνάδελ 
φοί του. Παίζει στήν «Γκρεμισμένη Φωληά» 
’ιδίως μέ δύναμι παληοΰ άπόφοιτου δραματι 
κής σχολής. Εύτύχημά του ήταν φυσικά νά 
έχη διδάσκαλο στά πρώια του φτερουγί- 
σματα τόν κ. Ν. Μηλιάδη. ’Αλλά τό ταλέν
το τής ήοοποιΐας —  γιά τό όποιον καί ό ί
διος ό συμπαθής μας Τάκης Κάσσης ξα
φνιάζεται —  ένυπήρχε μέσα του. ΚαΓστήν 
πρώτη εύκαιρία έξεδηλώθη άξιοθαύμαστο. 
’Έ τσ ι άγοπτή^κε περισσότερο στήν κοινή 
γνώμη, έγινε περιζήτητος στά θέατρα καί 
έκλεισεν ένα άπό τά Ικοα/οποιητικώτερα συμ 
βόλαια στό θέαιρο Σαμαρτζή γιά τήν έρ. 
χομένη θερινή σαιζόν. Δέν χωροΰν πολλές 
Αμφισβητήσεις. Τό μεσουράνημά του έΐνε 
βέβαιο στήν Λυρική Σκηνή.

Β ΙΕ Ν Ν Η .  —  Ό  Βιεννέζος συνθέτης δρ. 
Ματθίας Βάλτσελ, δστις ύπηρετεΐ ήδη είς 
τόν σιρατόν, έπεφορτίσθη ύπό τής ύπηρε 
σίας μουσικής έπε^εργασίας του Ρά ιχ, τήν 
συγγραφήν καί σύνθεσιν ένός όροττορίου, τό 
όποιον θά φέρη τόν τίτλον «Σαλαμίς».

Η1 Η! Β!

Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α Δ Ι Ο Ύ .  —  Τό Σερβι.κόν Έ θν ι. 
κόν θέατρον άπεφάσισεν δπως περιλάβη είς 
τό πρόγραμμά του τήν γνωστήν τραγωδίαν 
τοΰ Γκαΐτε «Ιφ ιγένεια  είς Ταυρίδα», είς 
σερβικήν μετάφρασιν. Τήν σκηνοθεσίαν άνέ- 
λαβεν ό Άλέξανδοος Βερεσαγκίν.

Ή  σαιζόν πού τελειώνει

Τά 'Ελληνικά έργα
στήν χειμερινή περίοδο 

Κριτικός απολογισμός
Τοΰ κ. ΑΧ. ΜΑΜΛΚΗΣτή σαιζόν πού τβλειώνει παίχθη- 

καν άνάμεσα στά 40 παληά καί και
νούργια 8p~ya καί 12 έλληνικά, 7 
νέα καί 5 έτταναλήψεις. Τά >καινούρ_- 
για ήταν οί «Βουβές άγάπες» τοΰ 
Σπτύρου Μελά, ή «Κορία χωρίς κα- 
μέλιες τοΰ Ά λ . Λϋδωρίΐκη, τό «Μέ
ρες πού ζοΰμε» ικαί «Κάποιος άπό 
τό Τ.Τ, 502» τοΰ ΔηΙμ. Ίοαννοπού- 
λου, τό «Γεροντοπαλλή καρο» τοΰ 
νέου συγιγιραφέως Β. ’ Ιιμηιιροχώρη, ή 
«Κάψα τοΰ ικαλακαιριοΰ» τοΰ θ. Συ- 
ναδινοΰ καί τά «Σικΐτσα της έίποχής» 
τοΰ Ψαθα. Έπανελήιφιθηισοα/ έξ άλ
λου τά δργα τοΰ Ξενοίποΰλου «Πο
πολάρος», «Δέν εΐμ’ έγώ», «Στέλλα 
Βιαλάντη» καί «Φωτεινή Σάντρη» 
(πού εΐχε ξανοίπαιχθή καί τό καλο- 
ικαΟρι), οί «Φουσικοιθαλασσιές» τοΰ 
Μίπόγρηι 'καί ό «Άγαπτητικός τής βο- 
σκοπούλας» τοΰ Κορομηλ-ά. Πρέπτει 
νά τό ποΰμε εύθύς άμέσως, δτι ή νέα 
παραγωγή ύττήιρίξε πενιχρή,. Καί σέ 
άριθιμό ικαί σέ ποιότητα. Έάν δέ στή 
χειμωνιάτικη σαιζόν πού κλείνει εχει 
Εντονα άποτυιπωΐμένη> τή σφραγίδα 
του τό έλληνυκό βρίγο μέ ιμεγάλο ά- 
ρίθμό παραστάσεων, αύτό πρέπει ν’ 
άνάζητηιθή μονάχα στό γεγονός τής 
άναίβιώσεως tcov ποίλαιών έπιτυχιών 
τοΰ Ξενοποΰλου. Γιατί άπό τίς έπτά 
σικηνυκές δηιμιουιρτ̂ ιίΕς πού πρωτοεί- 
δ<χνε τό φώς της ράμιπας, &ϊ περισ
σότερες άποδεψθηΐκαν άσήμαντες. 
Χευρότβρη άπ’ άλες ή «Κάψα τοΰ 
καλοκαίιριοΰ» τοΰ Συναδινοΰ. ’Έργο 
γραμμένο σίπό δέκα πι&ρΟπου χρόνια, 
εΐχε οιοόβοοσθή -κι' άπορριφθή άπό 
δλους σχεδόν τούς θιάσους. Πώς τώ 
ρα παίχθηικε μετά Ελεγχο άπό καλ
λιτεχνικές καί κριτικές έπιτροαιές, έ- 
νώ άπορρίπτονται άλλα πολύ καλύ
τερα, αύτό εΐνε μυστήριο. Πάντως, 
αύτή τή φορά ό συγγραφέας τής 
«Κααμυκής κινήσεων» δέν μπόρεσε 
νά χρη;σιμοιποιή|ση «καί τό προσφιιλές 
του τρ ιά ρι, πώς ναι μέν τό Εργο 
δέν άρεσε στήν ικριτι>κή, έγοήτευσε 
δμω-ς τό ·κοινό. Ή  άποτυχία του —τό 
λέω μέ βίλιικρινή θλΐψι — ήτοτνε πα
ταγώδης, τόσο πού τό βέοαρο άναγ- 
κάστηικε πρίν άπό τό καινούργιο του 
εργο ν’ άλλάξ,η πρόγιραμμα γιά 
τρεις μονάχα ήμέρες έ̂ πειδή δέν ζύ
γωνε πιά θεατής στό ταμείο. Έπιμέ 
νω στίς λεfπτqμέpειες τής μεγάλης 
αύτής άτυιχίας μόνο καί μόνο γιά 
νά τονίσω τό πόσο κακό γίνεται στήν 
έλληιγική παραγωγή, άμα τήν δυσ- 
φημοΰμε μ’ άτυχη έίκλογή Εργων.

_Καί οί «Βουβές άγάπες» τοΰ Με
λά δέν είχαν έζαιρετική τύχη. Περι
λάμβαναν  ̂ «μερικά άπό τά γνωρί
σματα τής έξαιρετικής δραμα- 

^τουργμκής τέχνης τοΰ δημιουρ- 
γοΰ της, τόν περίφημο διάλογό 
του καί μιά εύγένεια συλλή- 
ψεως, άλλά στήν συνολική διαγρα
φή δέν ήτανε άπό τά καλά Εργα τοΰ 
Μελά. Τό «Γε^ντοτπαλλήικαρο» τοΰ 
νέου συγγροφέως Ίιμπροχώρη, δέν 
Ελεγε όιμοίως μεγάλα πράγματα. Έ 
δειχνε άνθρωπο μέ σατυρική φλέβα 
καί θεατρυκές άρετές έπιδεκτικές 
μελλοντικής έζιειλίξεως, άλλά παρέ- 
μενέ στό γενικό συμπέρασμα πρωτό
λειο ποιοτιικώς άνάζιο λόγου. Τά 
«Σκίτσα τής έποχής» εΐνε σειρά έ- 
πικαί!ρ>ων σκέτς, δπου τό εύθυμογρα

φϋκό έξαιρβτικό ταλέντο τόΰ Ψαθά 
άποτύπαχιε ώραΐες ιδέες καί επιτυ
χημένα εώρήιμοετα, άλλ’ οί άξιώσεις 
τους εΐνε ϊτεριωριαμένες καί στήν 
συγ!κιριτιική αύτή άξιολάγησι δέν 
ιμποροΰν νά σταθοΰν πλάι στά πλή
ρη, Εργα, τών άλλων πνευματικών 
μας παροτγωγών. Τά δύο Εργα τοΰ 
’ I ωαννο(πούλου, Επιειτα, δέν γνώρι
σαν τοίμειακές δόξες. 'Η έμποριική 
τους άπόδοίσις ύιπήρξιε μάλλον περι- 
ωρισμένη!. Τό «Μέρες πού ζοαμε» 
άλλως τε, Ενα άπλό (έπίικαιρο κομ
μάτι :μέ κομψό διάλογο, δέν μπο
ρούσε νά είχη καί μεγαλύτερη) άπό- 
δσσι. Τό άλίλο του Εργο, τό «Κάποι
ος άπό τό Τ. Τ. 502» ήταν ίσως άξιο 
ικαλυτέρας τύχης. "Ενα Εργο καλό, 
«καί,.-ΐκακό συιγχρόνως. Δέν εΐνε όξύ- 
μωρο τό σχήμα. Τό σκηνικό του εν
διαφέρον υπήρξε ικάΙπως περιωρισμέ- 
νο ικαί ή άτυίχη, ιδέα πού εΐχε ό Ί- 
ωαννόίπουλος νά παρουσιάση εναν 
ήρωα τοΰ Άιλιβανυκοΰ άγώνος γιά 
τυχοδιώκτη, καί τήν περίίπτωισι ένός 
δειλοΰ στρατιώτου τής έποποιίας έ- 
,κείνης Εκοήμε τό Εργο «άντιπαθητι- 
ικό» σ’ δλο τόν κόσμο. Μ’ δλα τοΰτα 
διμως τό «Κάποιος άπό τό Τ. Τ. 
502», πού μονάχα έμπορικοί λόγοι 
ώίθηροον τόν θίασον πού τό Επαιξε νά 
τό τιτλαφαρήιση1 Ετσι — ό συγγρα
φέας τό Ελεγε «ιΒιταΐμ'Ινες X» ή «Μα
κιγιάζ» — περιέικλειε Εξεταζόμενο 
άϊπό τής πλιευράς τής άποδόσεως τοΰ 
δημιουργού του, Ενα στοιχείο άναμ- 
φισίβήτηιτης προόδου : τήν σύλληψι 
καί τήν ψυχογραφική σκιαγραφία 
τοΰ 'κεντρικού του ήρωα, πού ήταν 
ολοζώντανη, άπόδειξις, συγγραφι
κής ώριμότητος. 'Αιπό δλα δμως τά 
νέα Εργα τής χειμερινής περιόδου 
άξιαλογάτβρη στάθηικε «Ή κυρίά 
χωρίς ικαμέλιες» τοΰ Άλέκου Αιδ̂ ω- 
ρίΐκη·. Μιά άπό τίς καλύτερες δημι
ουργίες τοΰ νέου αύτοΰ συγγραφέ- 
ως πού έάν βέβαια δέν γθμί'ζει τήν 
σαιζόν καί δέν έξαλεϋφει εντελώς τό 
συνολικό συμ/πέρασμα τοΰ περιωρι- 
σμένου ικαί τοΰ άσήμοατου τής έφε- 
τεινής παραγωγής, εΐνε όϊΐιωσδήιποτε 
συμβολή στό λίγο ένεργητικό της.Μο 
νάχα—το ξαναλέω — οί Επαναλήψεις 
τών Εργων τοΰ μεγάλου τεχνίτη τοΰ 
είδους — τοΰ Πρηγορίου Ξενοπού- 
λου — εΐνε δ,τι κυιρίώς προσείιλκΟσε 
απτό τής πλευράς τοΰ θεατοΰ πρός 
τό Ελληνικό Εργο. . Καί συγχρόνως 
ή άπόδειξις πώς ή νέα παραγωγή: 
δέν ώιτέδωσε άξιόλογους καρπούς 
αΰτή τή σαυζόν. Άλλοιώτικα, έάν, 
δηλαδή, υπήρχαν _κ'αινούργια Εργα 
τής προκοπής, γιατί ό Ενας μετά 
τόν άλλον οί πιό καλοί δραματικοί 
μας θίασοι θά πρασέτρεχαν στίς πα- 
ληές έπιτυχΟες τοΰ Ξενοπούιλου; Καί 
τώρα άκόμη πού γράφονται αύτές 
οί γρσομμές γιά τή θερινή σαιζόν, Ε
χει άναγΥΘλιθή Ενα μονάχα Ελλη
νικό Εργο — ό «’Άγνωστος θεός» 
τοΰ Άλέκου Λιδωρί)κη:, πού θά παί
ξουν ή Μιράντα, ό Κώστας Μουσού- 
ρης καί ό Χριστόφορος Ν:ίζερ <’ν·:ρ 
παράλληλα άναγγέλλεται άπό' τόν 
θίασο Κοτοπούλη ή «Άνιέζα» τοΰ 
διακεκριμένου άκαδηιμαΐκοΰ.

Δέν εΐνε μόδα ό Ξενόπουλος, δ
πως τά Εργα τής φουστανέλλας. Εΐ
νε δημιουργίες ιμέ ελληνικό χρώμα, 
βγαλμένες άπ’ τή ζωή μας, πού μι
λάνε κατ’ ευθείαν στήν ψυχή μας, 
μέ τό ίέγχώριο ήθογραφικό πλαίσιο 
άλλά πού συγχρόνως εΐνε «Εργα». 
’Έχουν τήν άξία τους καί ό χρό
νος δσο κι’ άν ιάπαλύνει ή ξεπερ
νάει τά ήθη; καί Έθιμα πού τ“  χα
ρακτηρίζουν, ίέν τούτοις δέν κατορ
θώνει νά τά ρίξη άπό τό βάθρο τής 
πραγμοτΓΐκής τέχνης στό όποιο λί- 
γο-^πολύ εΐνε στημένα. Κάνω αύτόν 
τόν διαχωρισμό, γιατί Εχουμε τόν 
τελευταίο καιρό κι’ ενα άλλο φαι
νόμενο: τήν άνοήβίωισι τοΰ κωμειδυλ 
λίου. Ο'ί μουσικές σκηνές πρώτα, 
ξαναθυμηιθήικανε τά «Εργα» ποΰ 
συγκινοΰσαν καί διασκέδαζαν τίς 
περασμένες γενεές. «Γκόλφω», 
«Τζιώτικο ραιβαΐσι», «Νύφη Κούλου 
ρης», «Μυλωνάδες» καί τώιρα τελευ 
ταΐα άπό Εναν θίασο πρόζας μέ α
ξιώσεις παίζεται ό «Άγαπητικός 
τής Βοσικοπούλας». 'Η περίπτωίσις 
εΐνε έντελώς διαφορετική καί δέν Ε
χει καμμιά σχέσι μέ τήν ύπόθεσι 
Ξενοποΰλου. Έδώ δέν πρόκειται 
γιά καλά Εργα πού άνακαλοΰνται 
ε’ις τήν ένέργεια, δπως συμβαίνει 
μέ τά πραγματικά Εργα κάθε έπο
χής — γιατί οί νεώτεροι δέν παρου- 
σιόϊζουν τίποτα τό πιό ενδιαφέρον 
καί κάτι μέ τήιν σφροογίδα τοΰ και- 
ροΰ τους, άλλά γι’ άνοεχρονιστικά 
Εργα ϊτού ξαναπαΟζονται γιά ίκανο- 
ποίηισι τοΰ γούστου ένός καινούρ
γιου ικακοΰ κοινοΰ. 01 νεοδημιουρ- 
γοάμενοι θεοααί άπό τήν άμπώτιδα 
καί τήν παλίρροια τών Εκατομμυρί
ων τής μαύρης άγοράς, βρίσκονται 
είς τό «άλφα» τής καλλιτεχνικής 
τους έΐκπαιδεύσεως καί γι’ αύτό εΐ
νε πολύ φυΐσικό νά τέρπτωνται άπό 
τά γλυκανάλατα ρωμαντικά κατα
σκευάσματα τοΰ ^παρελθόντος καί νά 
συγκινοΰνται μέ τά κλέη τής ΰπο- 
τιθεμένης έιλληνικής λββεντιάς πού 
περικλείουν, ι̂ ού εΐνε τόσο λίγο Ελ
ληνική, δίπως ζωγιραφΌζεται είς τά 
«εΐ’ιδύλλια» αΰτά τά δουλικά Επηρε
ασμένα άπό τή γαλλική ρωμαντική 
σχολή, ώστε άκόμηι καί δταν πρω- 
τοπαίΙχθηκε ό «Άγαπητικός τής Βο 
σκοπούλας» οί ειδικοί τοΰ θεάτρου 
είχαν πή πώς ό βασικός του ήρωας, 
ό Μήτρος, εΐνε ό «Άρμάνδος μέ 
φουστανέλλα». Δέν παρ<χγνωρίζω 
πώς θίδικά τό Εργο τοΰ Κορομηλά 
Επαιξε κάποιο ρόλο στήν Έποχή του 
καί πώς γιά τήν μεταΐβατική περίο
δο τής νεοελληνικής σκηνής Εχει 
κάποια «ίίστορική» σημασία. Σήμε
ρα δμως μονάχα ύπ’ αύτές τίς προ
ϋποθέσεις καί μόνον μέ αύστηρώς 
«μουσειακό» χαρακτήρα θά ήτανε δι
καιολογημένη, ή άναβίωίσίς του. Σέ 
μιά έποχή άγωνιώδη σάν τήν σημε
ρινή, έποχή, ζυμώσεων καί άναστα- 
τώσεων παγκοσμίων, πού ξεπηδοΰν 
άπειρα προβλήματα γιά τό θέατρο 
τό σημερινό, καί πρό πάντων τό 
αύριανό, εΐνε, μά τήν άλήθεια, Θλι
βερό άντί νά πηγαίνουμε μπροστά 
νά γυρίζουμε πίσω καί μάλιστα σ’

Ενα τέτοιο παρελθόν. Τό θέαμα πού
βλέπουμε αύτές τής ήμέρες τής δη- 
μοκοήτικής καί -εμπορικής έκμεταλ- 
λεύισεως, τής δίψας πού Εχει ή με
γάλη μάζα νά βλέπη φουστανέλλες 
καί νά χαίρεται τά βλάχικα κο
στούμια τοΰ τόπου μας, εΐνε όμολο- 
γουμένως άποκαρδιωτικό πρό πάντων 
δταν τό άγκαλιάζουν ικαί τό συμμε
ρίζονται καλλιτέχνες άξίας σάν κι’ 
αύτούς πού άποτελοΰν τό συγκρό
τημα πού παίζει τόν Κορομηλά. Μι
λάμε κάθε τόσο γιά Τέχνη, γιά ά- 
ληιθινό θέατρο, γιά Ελληνικό θέα
τρο, πιπιλίζουμε τήν καραμέλλα τών 
ύψηλών Επιδιώξεων καί τών καλλι
τεχνικών ιδανικών καί ιμετά παρου
σιάζουμε τούς Εαυτούς μας στά πιό 
άφελή καί άσήμαντα παλαιοντολο
γικά προχειρογραφήματα, πού μόνο 
τους έλαφρυντικό Εχουν πώς τόν 
καιρό τους τραβήξανε τό λαό πιό 
κοντά στή Σκηνή,. Μπορεί νά μήν 
είμαστε πολύ εύχαριστημένοι άπό 
τούς συγγραφείς μας γιατί δέν μάς 
δώσανε κι’ αύτόν χειμώνα κόίη τό 
άξιόλογο, άλλά Εχουν ιδιαίτερα με
γάλη, μερίδα εύθάνης καί οί σκη
νοθέτες καί οί ήθοποιοί πού κατεβά 
ζουν τήν στάθμη τοΰ Ελληνικού Ερ
γου άναμασώντας «Άγαπητικούς» 
καί τά παρεμφερή. Καί τά κακο
μοίρα τά καλά Ελληνικά Εργα πό
σο εύνοοΰν τούς καλλιτέχνες πού τά 
ντύνονται μ’ άγάπη καί στοργή. Ό  
Λογοθετίδης σημείωσε μιά πρώτης 
τάξεως, μιά ύπέρλαμπρη έπιτυχία 
-Ενσαρκώνοντας τόν ήρωα τοΰ Μπό- 
γρηι Νικάλα Σφακιοτνό στίς «Φου- 
σκοθαλασσιές», Ή  Μανωλίδου μέσα 
στίς πολλές ιάτυχίες πού τής εστοί- 
χισε ή φετεινή σαιζόν άπό τήν κα
κή έκλογή ιεργων καί τό πλημμελές 
άνέβασμα πού Εγινε στό «Πάνθεον» 
Εχει νά Επίδειξη σ" άντιστάθμισμα, 
μιά περίφημη Φωτεινή Σάντρηι πού 
έπανελήφθη πάλι γιά μερικές ήμε
ρες. Ό  Δημήτρης Μυράτ πού σ’ Ε
να δράμα, δπως οί «ΒουβΕς αγά
πες» — πού δπως̂  εϋπαμε, δέν εΐνε 
άπό τά σπουδαία τοΰ έΐξαιρετιικοΰ 
δημιουργού του — βρήκιε τήν ευκαι
ρία νά ζωντανέψη Ενα ρόλο γιατροΰ 
μέ ψυχική ευγένεια καί άνώτερη, άν- 
θρωίπιά πού θά μείνη σταθμός στήν 
καρριέρα του. Ό  Κώστας Μουσού- 
ρης προσέθεσε άκόμη ενα στοιχείο 
ένεργητικόΰ στό πλούσιο παρελθόν 
του, παίζοντας τόν γκριζομάλλη πα
τέρα τοΰ Εργου τοΰ ικ. Αιδωρίικη, Ε
νώ ή ®ια  «Κυρία χωρίς καμέλιες», 
Εγινε αιτία νά στερεώση τήν Έντύπωσι 
τοΰ ώριμάζοντος πιά νεου καλλιτέ
χνου ό Λάμπρος Κω,νσταντάρας. Ό  
δημοφιλής πρωταγωνιστής Γιώργος 
Παππδς Επαιξε μ’ άνεσι καί άβίαστα 
τόν τόπο τοΰ τυχοδιώκτη, στό «Κά
ποιος άπό τό Τ. Τ. 502» τοΰ Ίωαν- 
άπουλου, καί Ενώ άκόμη ήταν κά
πως Εξω άπό τήν ψυχολογία του, 
δέν ήτύχηισε. Ό  δέ μεγάλος μας 
Βεάκης, μέσα σ’ ενα έπεισοδεια- 
κό σχεδόν τύπο, στό ίδιο εργο — γι
ατί ήτανε ζωντανός, ντόπιος, άδρά 
δοσμένος — ξεπέταξε μιά σπαρταρι
στή άπόδοσι πού Εδωσε μέ τήν σει
ρά της άλλον άερα στήν τρί
τη πράξι τοΰ Ί  ωαννόπουλου. Μέ 
δυό λόγια: Πρέπει νά τό προσέχου
με πιό πολύ τό έλληνικό Εργο, για
τί ξέρει νά άνταποδώση δση τυχόν 
στοργή θά τοΰ χαρίσουμε. Εννοώ 
οί τύποι του δντας τοΰ τόπου μας, 
μέσα στή φύσι μας, προσφέρονται 
σέ καλύτερη διαγραφή καί εύτυχέ- 
στερη άποδοσι, γιατί τούς Εχουν οί 
καλλιτέχνες μας μέσα στό αίμα 
τους.

’Άλλως τε καί ή Εμπορική πλευ
ρά του δχι μονάχα δέν εΐνε μηδα
μινή, άλλά σάν διαλεχτή ή καλή έγ- 
χώρια δημιουργία καί ταμειακώς 
προσφέρει πάρα πολλά. «Ποπολά
ρος», «Φωτεινή Σάντρη» καί «Κυρία 
χωρίς καμέλιες» Εκαναν εισπράξεις 
πού πολλά — τί λέω; τά περισσότε
ρα — ξένα Εργα δέν είδαν φέτος 
ούτε στόν ϋπνο τους.

ΑΧ. ΜΑΜΑΚΗΣ



Από τόν κύκλο
τών «'Αμαρτωλών»

Άπο τό σημερινό του φύλλο τό «θέατρο» εχ ε ι. τήν έ- 
ξαιρετική εύτυχία νά _δημοσιεύτ| ιμιά σειρά άπό ιδιόρρυ
θμο: πεζoτpάyouδoc του διαλεχτοί) δημοσιογράφου κριτι 
κοΟ καί συγγραφέα κ. Μιχ. Ροδά. ΕΤνε βαλγμένο: άπό 
την θεατρική ζωή πού άπό τόσα χρόνια επίμονα καί λε
πτομερειακά ζεϊ ό έξαιρετικός μα*ς Μιχάλης Ρόδάς καί 
κα9ώς εΐνε λαθεμένα μέ ’ό γνώριμο άπαλό σιύλ του καί 
μέ τήν ειδική λυρική πλησμονή πού αύτά παρουσιάζουν 
πιστεύουμε δτι προσφέρουμε στούς άναγνώστες μας κάτι 
Ξεχωριστά εύχάριστο. ’Αξιοσημείωτο άκόμη εΐνε πώς τά 
ιδιορρυδίμα αύτά πεζοτράγουδα άποτελοϋνε συμπλήρω
ση· παληας έργασίας του κ. Ροδά πού πρό χρόνων είχε έκ 
δοθή μέ τόν τίτλον «‘Αμαρτωλά»:

Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ ΙΑ
Εζήτηρες λουλούδια, Άγάπη μου. Σοΰ στέλ

νω τόν άνθόκαρπο μιας όλάκαιρης νύχτας. Τήν 
επίμονη άγρύπνια καί τή στάχτη τών τσιγάρων.

Στάχτη οι λογισμοί καί οί πόθοι. Καπνός τά 
έρωτολόγια.

Σ αύτή τήν ανθοδόχη, — γιατί νά σοΰ τό κρύ
ψω — δε χύθηκε άπόψε οΰτε ένα δάκρυ. Πού 'εΐ
νε ή παλιά ς πηγή, ’Έμεινε μονάχα τό φως, Θαμ- 

‘ΐτό κι αύτό, χωρίς τό θειο ικαί συγκινητικό ά- 
νάβ,ρακτμά της.

Εζήτηοες λουλούδια, Άγάπη μου. Σοΰ στέλ
νω τήν πίκρα τών νυχτερινών ώρών, τή σποδό 
κάποιου πού κάποτε έζηρε κοντά σου,...

Κ Α ΡΜ ΕΜ
Ω, γυναίκα τής φωτιάς κοά τής άμαρτίοος. 

Τό κορμί σου θά φιδιθλ'υγ!ΐζετοοι αδιάκοπα κο?ί ή 
φωνή οου θά μαγεύει. Είσαι τό πάθος τό άσβε
στο, τό αγιασμένο καί τό 'κολασμένο, τό μεγα
λουργό _ καί τό ’θανατερό. Τό τραγούδι σου α
κούεται σάν εύιλογία, πού μάς άνεβάζει στά ού- 
ράνια καί ιμάς κατείβάζει στά τάρταρα,

'Μέ τούς ήχους τής καστανιέτας σου σφιχτο
δένεται καί ή ζωή μας. Ό  λόγος γιά τή λευ
τεριά καί τά κορφοβούνια εΐνε μαζί παγίδα, φυ
λακή καί θάνατος.

Κάρμεν! Γέννημα φαντασίας θεΐκήτ μέ αν
θρώπινη πνοή, _ Πλάσμα θεοΰ καί διαβόλου, πί
στη ικαί άπισιία πού άδβρφωΙμένες μάς περιζώ

νετε^ λουλοΰδι φαρμακερό καί πάντα μοσκομυ- 
ρισμένρ. ”Ω ! Κάριμεν, αιώνια γυναίκα ιμέ τά 
θέλγητρα τή ς άγάπη ς καί τό δολοφονικό μαχα- 
ρι τής^απάτης, μέ τό αίμα τοΰ άφανιομοΰ, σ’ 
άκλοο3ω άνάμεισα στό χάος της άρμονίας ’wad 
στήν άβυσσο τής καταστροφής.

ΡΟ ΥΜ Π Α
Ετϋΐ ξεγυμνωμένη ικαθώς βγήκες στή σκηΓ 

νή, ένοιωσα τή ζήλεια νά μοΰ σπαθίζει τή'ν 
καρδιά Ή  λευκή σου σάρκα είχε παραδοθή σέ 
έρεθιυτικούς χορούς πού άναβαν τούς πόθους. 
Τό̂  πάθος̂  κρεμότανε άπό τό κορμο λύγισμά σου. 
Κι’ έγώ άπό τήν τέχνη, τοΰ χαροΰ σου.

Η σάρκα σου, πού ειχε ολοζώντανη τήν ει
κόνα τής άμαρτίας, ήταν καί τραγούδι βγαλμέ- 
νο άπ' τήν ψυχή. σου. Τό πλήιθος χειροκροτούσε 
κι ούρλιαζε μέ τούς έξωτικούς χορούς, ue τό 
ενστιχτο τοΰ ζωου. Γιατί δέν ένοιωθε τήν ποοσ- 
φορά τής σάρικας στήν ιερή σου τέχνη,

, Κι’ αύτή ήταν ή άντίθεσί μας άπό τό πλήθος 
π ούρλιαζε — μέ τή ιβαθειά συγικΐνηισί μου — 
απο τούς λάγνους πόθους του — καί τη δακρύ
βρεχτη Gyaia τών ματιών μου.

Τό βράδυ εκείνο πού χόρευες τή ρούμπα, ε- 
ρλεπα εκοτοπτικα μιά καλΛιτ&'χνυκή ψ-υιχή νά ·κυ- 
ματολογίζετα^ σάν τό άνοιξιάτικο' λουλοΰδι άπ’ 
τήν apun τοΰ δροσερού άνέμου.

Μ Α ΕΣ Τ ΡΟ Σ
Εΐνε άρρωστος ό μαέστρος πού κάθεται στό 

τρίτο πάτωμα σέ μιά σκοτεινή κάμαρα. Ό  ή
λιος περνάει μιά φορά τή ’μέρα άπό ’κεΐ βια
στικά - βιαστικά σάν άδιάφορος γνώριμος. Άπ ’ 
τον καιρό πού έπεσε τό χιόνι 'καί ή 'βροχή πλημ
μύρισε τούς δρόμους ό μαέστρος δέν κατέβηκε 
στήν πολιτεία.

Και ο*, γειτόνοι δέ βλέπουνε άπτό καιρό τόν 
ξανθαπροσωπο γειροντάκο μέ τίς άδρές ρυτίδες, 
τά βαθουλά μάτια, τή σικιά, δπως τόν λέγανε 
τά παιδιά τής γειτονιάς του.

Μά άπο στόμα σέ στόμα μαθεύτηκε, δτι ό μα
έστρος εΐνε άρρωστος. Πιό εΐνε τ’ όνομά του; 
Κανένας δέν τό ξέρει. Οΰτε τήν πατρίδα καί τήν

Τοΰ κ. Μιχ. Ροδά
ικιχταγωγή του. Σ ’ δισους .μίλησε έκρυψε τόν εαυ
τό του καί μονάχα γιά τήν τέχνη δούλεψε επί
μονα, πονετικά, άκούραστα.

Αύτός ό άσήμαντος άνθρωπος, ό δειλός καί 
■κρυμμένος, τήν ώρα πού >Όίθιότανε μπροστά στό 
ττιάνο άποχτοΰσε μιά ζωηράδα νεανικιά, τά μά
τια του. έλαμπαν άπό χαρά, τά δάχτυλά του τά 
καβκίδηγοΰαε ικαί. τά δυνάμωνε κάποιος πκνΟ'ΐ- 

σμός, τά λύγιζε στά πλήχτρα σά νά τά βύθιζε 
σέ άγια πηγή άρμονίας γοητευτικής.

01 άνθρωποι, πού ελάττωμα έχουνε ν’ άναζη· 
τάνε μέ πάθος καί περιέργεια τή ζωή καί τούς 
πόνους εκείνων πού περνάνε άπό τόν κόσμο σάν 
άκακ® πουλιά, λέγανε, δτι στά νεανικά το·υ χΙ ό- 
νια ό μαέστρος άγαπήίθηκε τρελλά στήν Οόγ- 
γαρία άπό μιά πριγκ<η(πέσσα πεντάμορφη.

Τόν <.<5μνο στό φ>3γγάρι» μέ τίς γοηιτευτιικές 
μελωδίες λένε, δτι τόν έγράψε γιά τήν πεντά
μορφη, πιριγικηιπέσισο: δπω^'και τή θελκτική καί 
σπαραχτική σονάτα τής «φυγής» γιά τήν ξανθή 
κόρη πού άφηισε τό πρώτο τρίμηνο τοΰ γάμου.

Κι’ άξαφνα μιά βροχερή αύγή σ’ δλη τή γει
τονιά μαθεύτηκε δτι ό μαέστρος πέθανε. Βρέ
θηκε ξυλιασμένος άπάνω στό κρββιβάτι του, μέ 
τά μάτια ορθάνοιχτα. Στό δεξΐ 'χέρι κρατούσε 
ενα φύλλο μουσικής πού είχε χαράξει μερικές 
περίεργες κι’ άδιάβαστες νότες, τελευταία ά- 
ναιλπιμπή τών συννεφιασμένων καί σβυσμένων 

πόθων του.
Γύρω άπό τό πτώμα του τά κοράκια τής εκ

κλησία c άγωνιζόντουσαν ποιός νά τό πρωτοαρ- 
πάξη. Ό  έν»ς τόν ήθελε πρστεστά/τηι, ό άλλος 
καθολικό, καί κάποιος ε’ϋδοπο ηισε τόν άρχιρρα- 
βΐνο δτι 6 μαέστρος, πιστός τοΰ ’ Ισραήλ κιντυ- 
νεύει άπό τούς χριστιοοούς.

’Έτσι τό σώμα του έμεινε άταφο τή ’μέρα 
εκείνη, γιατί τό ζήτημα της νΘΚίρολογίας πήγε 
σέ έπίσημα σκαλιά, στό προξενείο. Άπό κάποιο 
παλαιό καί γιομάτο βοΰλες πασαπόρτι ββγαλε 
τό προξενείο γνώμη, δτι δέν1 μποροΰν νά τόν 
πάρουν οί Εβραίοι, κι’ έτσι ή έκκληισία τών πα
πάδων ένίκηισε.

Τήν άλλη μέρα στί| υικοτεινή κάμαρα, ή γε- 
ρόντισσα πού τοΟδινε άπό εύσπλαχνίά λίγο ζου
μί καί λίγο γάλα, δέ βρήκε στούς τοίχους παρά 
μονάχα τά κάδρα δυό γυναικών μέ τίς άδιά
βαστες υπογραφές τους.

Ή  περιουσία τοΰ μαέστρου, είπε, καί τά πέ- 
ταξε στό υπόγειο, γιά νά.τά πουλήση άργότβρα 
στούς γυρολόγους. ’Έτσι δέν δμεινε κανένας πα- 
ροοπονεμενος άπό τό μαέστρο...

Ο Χ Ο ΡΟ Σ  ΤΗ Σ
Σάν τό νέο καλογυμνασμένο άλογο πού πη

δάει στόν κύκλο τοΰ Ιπποδρομίου, πετιέσαι στή 
αχηνή, γιλϋκειά μου, καί χορεύεις γοητευτιικά.Τό 
φίδίοιο οώμα σου πού πολυοτρέφεται καί χιλιο- 
λυγίΐζει, τά σατανικά φλογάτα ιμάτια σου αιχμα
λωτίζουνε τόν κόσμο καί τόν άναγκάζουνε σέ, 
ζωηρό καί επίμονό χειροκρότημα,

ιΜά έγώ οΰτε χειροκροτώ οΰτε θαυμάζω. Τρέ
μω jΚ ι’ έΐκιείνο πού λέμε «ψυχή» άφιερώνεται 

οέ σένα.
ΟΊ άνθρωποι πού σέ χειρακροτάνε δαιμονι

σμένα, παίρνουν τήν άνάμνηρη; καί τήν άληισιμό- 
νη,τη γοτίίτεία. Μά έγώ παίρνω τό κορμί! σου γιά 
νά τό μεταβάλω σέ θείο προσκύνημα τής ψυχής 
τοΰ νού καί τής σάρΙκας. Εΐνε τραγοΰιδι Σειρή
νας ό χορός σου καί τό συμπληρώνω μέ τούς 
μυστικούς κι’ άνείπωτους πικρσκαημούς μου. 
’Έτσι άς περνάη ή ζωή ώς τήν ήμέρα πού θά 
ιμέ πετάξης άδύνατο καί χλωμό στό δρόμο...

ΕΦ Υ ΓΕΣ ...
’Έφυγες, καί στήν πόρτα τοΰ θεάηρου έβαλαν 

πένθιμη οημαία. Καί εκείνοι πού σέ είχανε ά- 
κούσει καί σέ είχανε άγαπήσει, περπατόα/ε πε
ρίλυποι καί άναζητανε μέ λαχτάρα τά βήματά 
σου. Τήν νύχτα τήν είχες κάμει φωτεινή μέ τό 
τράγοι,δ' σου, καί τό θέατρο τό είχες άγιάσει 
μέ τήν τέχνη σου. Οί άντρες σοϋδωσαν τήν ά-

γάπη τους, καί ot γυναίκες τό μίσος καί τήν 
κοττάρα τους.

'Ησύχαζε ή μυκρή πολιτεία, κοιιμότανε γαλή
νιοι, 6κανε τήν προσβυχή της μέ εώλάβεια. Κι’ 
εσύ, μέ τό άερικό πβρπάτήμά σου, μέ τή θωριά 
σου, μέ τό βεργολύγισμά σου, μέ τό λόγο σου 
τό χαρωπό, μέ τά μά̂ τια σου τά φλογερά, άνα- 
στάτωσεο τήν πολιτεί'α, σάν κΰμα σκόρπισες τή 
ζήλεια στις παντρεμένες, κι’ δμειναν άσυντρό- 
φευτες-οί κοπελούδες.

 ̂Τώρα στό δρόμο σου τό μακρυνό σ’ άκιλθάνε 
πόθοι καί οί αναστεναγμοί έκείνων πού σ’ άγά- 
πηισαν, i-αί ή ολόψυχη ικεσία νά μή ξαναγυρί- 
σης έικ ί̂νων πού σέ μίσησαν...

M IX. ΡΟ ΔΑΣ

*Η απήχηση

Μιά επιστολή
τοϋ κ. 1π. Πατρικίου

Σχετικά μέ τήν άπήχηση πού είχε fi έκδοση τοϋ «θεά.
τρσυ» στήν κοινή γνώμη καί τούς ειδικούς, χαραχτη,ρι 
στ.κό εϊ,ε καί τό γράμμα πού έλάβαμε άπό τόν Πρόε,5ρο 
'C.: Σωματείου Ελλήνω ν Ηθοποιών κ. Σπ. Πατρίκιον. 
Πρω αγωνιστής παληός στήν εξέλιξη τρΰ 'Ελληνικού 
θεά ρου, νοιώθοντας τό κάθε τί πού τήν άφορα στις λε_ 
πτομέρειές της, τιμώμενος άπό πολλά χρόνια συνεχώς ,μέ 
τήν ψήφο τών συναδέλφων του, ό εξαιρετικός καλλιτέ
χνης εΐνε πραγματικά αρμόδιος νά έχη γνώμη. Γ ι ’ αύτό 
καί του δημοσιεύουμε τό γράμμα του "μέ τίς ευχαριστίες 
μας.

Φίλε κ. Τριανταφύλλου
Χίλια ευχαριστώ γιά τό «θέατρο» τό έκλεκτό 

περιοδικό σας, πού είχατε τήν καλωούνη νά μοΰ 
στείλετε. Τό ευχαριστώ δέν εΐνε μόνο γιά τήν 
ευγενική σας προσφορά, εΐνε καί γιά τή μεγά
λη' χαρά πού μοΰ έδωσε ή άνάγνωισή του. Τό 
χάρηκα σάν άνθρωπος τοΰ θεάτρου. ’Έζησα δυό 
ώρες μέσα στήν άτμόσιφαυρά μας καί στά ά
πειρα, μεγίστου ενδιαφέροντος θέμοαα, πού όμο- 
λογουιμένως τά παρακολουθείτε μέ γνώση κι’ 
άγάπη πρϊτγμοπηκή.

θέλω, λοιπόν, άγαπηιτέ μου φίλε, νά πιστέ
ψετε στήν ειλικρινή συγκίνηση τήν τόσο σπάνια 
σέ τούτους τούς θσλούς καιρούς πού μοΰ προ- 
κάλεσε τό περιοδικό σας, άληθινό άπόχτηίμα γιά 
τήν Τέχνη καί ιδιαίτερα γιά τούς ανθρώπους 
τοΰ θεάτρου.

Μέ κάθε άγάπη 
ΣιΠ. Π Α Τ Ρ ΙΚ ΙΟ Σ  

Πρόεδρος Σωμ. Έλλ. ’Ηθοποιών 
a  a  a

Γιατί σκιαγραφούν*:

Μιά επιστολή
τής Κα<; 'Λλέκας Παΐζη

Καί μιά δηλωση τοϋ «Θεάτρου»
Ή  Κ<χ Ά λέκα  Παΐζη τής Κρατίικής μοος Σκηνής, μδς 

στέλνει ιό  παρακά.ω γράμμα, θά  δικαιούμαστε νά μή 
τό δημοσιεύουμε γιατί...έκεΐ πού αάς χρωστούσανε μάΗ 
πήρκχν καί τ' άμπέλι. Τήν έκτιμοΰμε δμως καί σάν άν_ 
θρωιτο καί σάν καλλιτέχνιδα, ώστε νά μή τής άρνηθοΰμε 
τήν παράκλησή ιτς. Νέα καθώς εΐνε, θά θέλει νά δια- 
ηρεΐ άλώβητα τά φτερά τών Ιδανικών της. ιΟ χρόνος 

9ά τήν προσγειώση κάποτε.
Ώ ς  τόσο καί μέ τήν ευκαιρία πού δίνει τό γράμμα 

τής Κας ’Αλέκας Παΐζη, τό «θέατρο» πρέπει νά δηλώ. 
ση πώς άσχετα άν τό θέλουν ή δέν τό Εέλοανε οΐ ένδια_ 
φερόμε^οι κο̂ ί ένδισφερόμενες, θά προχωρήση στήν σκια
γράφηση έκείνων πού πιστεύει άξιους γιόΓ ιήν τέχνη 
στό οΐοδήποτε έπίπεδό τ»*ς. Καί τούτο γιατί έτσι̂  πιστεύει 
πώς θά «θρυμματίση» ;ίς κλί«ε·ς καί θά βοηθήση στήν 
άνάδειςη τών καινούργιων ή παραμερισμένων ταλέντων.

Ορίστε τώρα τό γράμμα τής Κας ’Αλέκας Παΐζη: 
Άθήναι 19 ’Απριλίου 1944 '

Αξιότιμε κ. Διευθυντά
Μέ κα άπληξή μου είδα στό πρώτο φύλλο του περιο

δικού σας τό «θέατρο» βιογραφικό καί «καλλιτεχνικό ση
μείωμα κάτω άπό τή φωτογραφία μου. Νά μου έπιτρέ. 
ψετε νά σάς έκφράσω τή βαθειά λύπη μου γιά τόν τρό
πο που θελήσατε νά έν^αρρύνετε μιά πρωτόβγαλτη ήθο. 
ποιό, γιατί άν καί ή πρόθεσή σας γ:ά τήν όποστήριξη ιών 
νέων άνθρώπων τοΟ θεά.ρου σά·' τιμ^, ώστόσο γιά μάς 
τούς νέους εΐνε δυσάρεστο καί θλιβερό νά συνοδεύεται ή 
προσπά ειά μας καί μάλιστα έν άγνοια μας, μέ θορυ
βώδεις διαφημίσεις «:<αί πατρογονικές περγαμηνές άνα_ 
κριβεΐς ϊσως, πού δέν ένδιαφέρουν ουτε καί μένα τήν 
Cbia «αί δέν προσθέτουν τίποτε στό ένεργητικό του καλ. 
λιτέχνη, πού τοΟ άρκεΐ μιά άκριβοδίκαιη τοποθέτηση τοΟ 
μόχθου του καί όχι, τά τεχνη-.ά φτερά.

Γ ι ’ αύτούς τούς λόγους, ούσιωδέστατους νιά ,μένα, πα
ρακαλώ θερμά \ά πάρετε τήν εύΎενική υποχρέωση νά 
δημοσιεύσετε τήν έπισ :ολή μου αύ’ΐή δπως £χει γιά τήν 
άποκατάσταση μιάς άνωμαλίας πού άθελά σας προξενή
σατε είς τόν ρυθμόν τής προσπάδειάς μου καί τής προ
κοπής μου είς τό θέατρο.

Μέ τίς θερμές εύχαρισιίες μου 
Α Λ Ε Κ Α  Π Α Τ Ζ Η

Κατερίνα ’Ανδρεάδη

’Εκείνο πού πρέπει νά θαυμάση κανείς στήν Κατερίνα 
περισσότερο κι’ άπ’ τό δυναμικό τοτλέντο της, εΐνε ή 
άφοσίωσή της στήν Ιδέα τοιϋ θεάτρου. Γιά τήν πρωτα
γωνίστρια του ’Ελευθέρου Καλλιτεχνικού Όργοηασιμού, 
δέν υπάρχει τίποτε άλλο έκτος άπό τό θέατρο. "Εχε ι ά. 
φιερώσει. σ’ αυτό τή ζωή της, τή σκέψη της. Κινείται, 
άνοίπνέει, ζή μέσα στήν άτμόσφαιρά του. Ή  έργατικό- 
τητά της εΐνε άφάνταστη. Fi^ λίγες ώρες πού τής μένουν 
άπό τίς παραστάσεις καί τίς πρόβες, τίς διαόέτει στό 
διάβασμα. Διαβάζει, μεταφράζει, διορθώνει άκόμα καί 
κατά τά δκχλείμματα τών παραστάσεων. Πότε ξεκουρά
ζεται αύτή ή γυναίκα; Μυστήριον!

‘Η Κατερίνα φοίτησε στή Δραματική Σχολή τοΰ ’Ε 
θνικού θεάτρου κι’ άργότερα έκανε ειδικές θεατρικές 
σπουδές στή Βιέννη, έχει μάλιστα δίπλωμα σκηνοθέτου 
τής Σχολής Ρά χα ρ τ. Μετά τήν επιστροφή της, προσελή- 
φθη ώς πρωταγωνίστρια στό ’Εθνικό θέατρο —  έπειτα 
συνεργάστηκε γιά λίγο διάστηιμα μέ τήν Μαρίκα. Άπό 
τά 19*35, φθασμένη πλέον πρωταγωνίστρια, ίδρυσε καί 
διευθύνει τόν ’Ελεύθερο Κοελλιτεχνικό ’Οργανισμό, πού 
εΐνε ώς γνωστόν άπό τά άξιολογώτερα δραματικά συγ
κροτήματα πού έχουμε σήμερα. Στό θέατρο ή Κατερί
να δέν έχει γνωρίσει άποτυχίες. Κ ά :ε  έμφάνισή της εΐ
νε καί μιά καινούργια δημιουργία πού στερεώνει τή 
φήμη, της. ’Άφθαστη, .μοναδική κομεντιέν, σαγηνεύει τό 
κοινόν στούς χαριτωμένους ρόλους της. Ά λλά  καί σέ 
δυνοττούς δραματικούς ρόλους έχει σημειώσει μεγάλες 
επιτυχίες. "Εχει ζωντανέψει τίς περισσότερες ’ Ιψενικές 
ήρωΐδες —  «’Έ ντα  Γκάμπλερ», «Νόρα», «?Κυρά τής θ ά 
λασσας»· Μιά τελευταία της μεγάλη δημιουργία ήταν 
τής Νίνας στό «Παράξενο ίντερμέτσο» τοΰ Ο ’ Νήλ. Στό 
δυοκολώτατον αύτόν ρόλο ή Κατερίνα έδειξε δλη τήν 
δύναμη τού ταλέντου της.

Τώρα ή έκλεκτή καί συμποοθεστάιη πρωταγωνίστρια 
έτοιμάζεται, μέ τήν συνεργασία τοΟ μεγάλου πρωταγω. 
νιστοΟ τής έλλτννικής σκηνής κ. Αίμ. Βεάκη, γιά μιά 
καινούργια καλλιτεχνική εξόρμηση στό καλοκαιρινό θέα 
τ,ρο τής πλατείας Κυριάκου. * Η πρώτη της έμφάνισ-.ς ίά  
γίνη στό περίφημο έργο τοΰ Σαρδου «Ή  ’ κυρία δέν μέ 
μέλλει», δπου δημιουργεί ένα άπό τούς ώραιοτέρους της 
ρόλους.
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Έκυικλοφόρηισαν

MIX. Ρ Ο Δ Α  

«Μορφές 
τού Θεάτρου»
Κ. ΧΡΗΣΤΟ Μ ΑΝΟ Σ — Ε. ΠΑΝΤΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ -  Ν. ΜΕΠΚΟΥΛΑΣ -  Γ. 
ΠΑΠΑΊΏ ΑΝΙΝΟΥ — ΦΩΤΟΣ ΠΟ

Λ ΙΤ Η Σ  — Ν. ΔΑΣΙΚΑΡΗΣ
ιΕΐνε ή ιστορία των γιά τό θέα

τρο καί τήν Τέχνη. Οί όλίγοι τόμοι
πού άπέμειναν   _·.
βιβλιοπωλεία.

εύρΟσκονται εις τά
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Φιλοδοξίες
Τό νεοελληνικό θέοαρο είχε εποχές. Καί κά

θε έποχή του είχε καί τήν χαρακτηριστική τηις 
άτμόσφαι,ρα. ^Ηταν μιά έποχή τοΰ θεάτρου πού 
τήν διέκρινε ή φιλόδοξ,ία τών συγγραφέων. Ό  
εμπορικός απολογισμός έμενε στό περιθώριο. 
Πρό παντός ή δόξα. Καί γιά τή δόξα αΰτή ξε
κινούσε κόισμος καί κόσμος. Ή  σκηνή, τά φώτα 
τοΰ προσκηνίου, ή πλατεία, τά χειροκροτήματα, 
ήταν ενα δόλωιμα πού έτάραζε άρκετά μυαλά, 
στά όποια έδιδε μιά δραματική μεγαλοφυΐα. "Αν
θρωποι πού δέν είχαν καμμιά σχέσι μέ τά γράιμ- 
μοπτα κα! τή- διανόηση παρουίσιάζοντο μέ τή φι- 
λόδοξία τοΰ θεατρικοΰ συγγραφέως. Καί οί άν
θρωποι αΰτοί ήσαν τότε πολλοί, πάμπολλοι. Στήν 
άντίλη'μί τους είχαν ι&λοι τή φλέιβα τοΰ Εύριπί&η 
καί τρΰ Σοφοκλή. Καί άλλοίιμονο σ’ έκεΐνον πού 
θά τολμοΰισε ν’ άμφισιβητήιση τό ταλέντο καί τή 
μεγαλοφυΐα τους. ’Έτσι παρουίσιάζοντο στούς 
θιασάρχες τής έίποχής μέ τά χειρόγραφα ύπό 
μάλη·ς, καί βέβαιοι γιά τή δόξα. Δέν ήθελαν νά 
γίνη κάν λόγος περ-ί ποσοστών. Κατώτερο τής 
συγγραφικής των μεγαλοφυΐας τό χρημοαικόν 
ζήτημα. Ά λ λ ’ οί θιασάρχιες τό θεωρούσαν άνώ- 
τερο. Καί άμέσως τό έθιγαν στούς νέους συγ
γραφείς. Τό ,&ργο τους ήταν δυνατόν νά δή τά 
φώτα τής ράμπας άλλά ιμέ χρηματική άποζηιμί- 
ωσι. Γ ιά τήν δόξα οί συγγραφείς, γιά τό χρήμα 
οί θιαοάρχες. Καί ή άντίθιεσις αύτή προσέφερε 
κάποτε άπολαυοτικές βροίδυές στό κοινόν πού έ- 
μυρίζετο τήν ποιότητα τών έργων καί τόν τρό
πο τοΰ άνεβάσματός των. Ή  φιλοδοξία γιά τό 
θέατρο προσέβαλε κάποτε καί τούς συγγενείς 
τών νεαρών συγγραφέων της εποχής εκείνης. 
’Έτσι, κάποιος θείος μέ άρκετά είΐσαδήματα καί 
μέ κληρονόμο ένα μοναδικό ανεψιό — τόν Ν. 
Συνοδινό — έθεσε ώς δρο γιά τήν κληρονομιά 
του, νά έμφανυσιθή ό άνεψιός του ώς θεατρικός 
συγγραφεύς. Άξίώσις δύσκολη κάπως. ’Αλλά 
τό χρήμα κάμνει τόν πόλεμο, καθώς είπε ό Να
πολέων, κατασκευάζει, δμως καί τά θεατρικά 
£ργα. Ό  άνεψιός καί κληρονόμος τοΰ πλουσίόυ 
θείου έτέθη, άμέσως σέ άναζή,τησιν συγγραφέως. 
Δέν άργηρε νά τόν άνακαλύψη. θαΰμα πολυ
γραφίας καί ταχυγραφίας ό νεαρός τότε ποιητής 
θάνος Μηλιΐδώνηις. Τόν έγινώρισε άπό κάποιον 
φίλο του. Τοΰ έξεμυστηρεύθηκε τήν άγωνία του 
καί τοΰ έσκασε τό μυστικό, θά προσέφερε δια
κόσιες δραχμές τής έποχής εκείνης όίν ευρισκε 
τόν άνθρωπο πού θά τόν βοηθοΟσε. Ό  Μηλιδώ- 
νη;ς — μακαρίτης άπό 2 Vi χρόνια τώρα — έΐδέ- 
χθηικε να τόν βοηιθήιση ό ίδιος. Έιπήρε προκατα
βολή. Και σέ διάστημα τριάντα ώρών κατασκεύ
ασε θεατρικόν έργον μέ θέμα πατριωτικό ιμέ 
6λους τούς κανόνες τής τέχνης, μέ συγκίνησιν 
καί άρκετή ποιητική πνοή·. Τό κατά παροτγγε- 
λίαν αύτο εργο παρεδόθη στόν θίασο τής «Ά- 
λάμπρας>, κ«ί είδε τά φώτα τοΰ προσκηνίου γιά 
ένα βράδυ μέ πλούσια πληρωμή καί πάλι Τό 
έχειροκοότηοαν οί φίλοι — πληρωμένοι κι’ αύ
τοί — καί τό έχειροκρότηισε μέ δλη του τή κασ- 
διά κι’ ό θείος μέ τήν περιδυσία. Κοοάμηλο τό 
δάκρυ ο ιά μάτια του. Ή  έπιτυχία ήταν άνου 
προηγουμένου. "Ενα μικρό μόνο σύννεφο στήν 
ύπόθεσι. ή δήλωσις πού έδημοσιεύθηκε τήν άλλη 
μέρα άπο τόν συγγραφέα κ. θ. Συναδινό, δτι 
δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τόν συγγραφέα τοΰ 
πατριωτικού έρ>ου πού παίχτηκε στήν «Άλάμ- 
πρα».

Οί ήθοποιοί γλεντούσαν κι’ αύτοί μέ τό δικό 
τους τρόπο τή φιλοδοξία μερικών συγγραφέων 
τής έποχής έκείνης. 'Έδιναν στό έργο τους £γ<χ 
δικό τους χρώμα μέ τό όποιον δι-ταχέδαζαν τά 
κοινό καί στά πιό δραμοσικά άκόμη σηιμεΐα. " Ε 
νας άπό τούς φιλόδοξους αύτούς συγγραφείς 
κατέθεσε στά πέδια ένός μεγάλου θιασάρχου ό
λη τή περιουσία του γιά νά παιχθή τό «Στίγ
μα» του, δραματικό έργο σέ 5 πράξεις. Ό  θια- 
σάρχη.; άντέταξε άρνησι τιμητική γι’ αύτόν, ε
πικράτησε όμως κατόπιν ό απολογισμός άνάμι- 
κτος με όλίγη· ευσπλαχνία πρός τόν συγγραφέα. 
Καί τύ έργο έπαίχθηκε. ’Όχι δμως στό θέοπρο 
πού έδιδε ό θίασος τίς τακτικές παραστάσεις του 
άλλά ώς έκτακτος παράστασις στό Δημοτικό 
θέατρο. Πρωταγωνιστούσε ή αείμνηστος καλλι- 
τέχνις Κορίννα Ζαφειροπούλου — ένα άστέρι τοΰ 
νεοθλλη,νίκοΰ θεάτρου πού έσίβυσε πρόωρα —τόν 
ιδραμαιτικώτερο ιρόλο ύπεδυετο ό κ.Πρινέοος καί 
ώς μίποΰφος κωμικός παρουσιάσθη: ό κ. Βεόκης. 
Ό  κ. ΓΙρινέας είχε παραγγείλει μιά σφηνοειδή 
μακρυά γενειάδα ?τού μόνο τό χρώμα της προ- 
καλοΰσε τά γέλια. Φαντάζεσθε τήν άτμόσφαιρα 
ύπό τήν' όποια έπαίχιθη|κιε τό «Στίγμα». Οί θεα- 
ταί εΟθυμοι δσον ποτέ, ό συιγγραίφεύς στά πα-

τής εποχής
ΤΟΥ κ. ΒΑΣ. ΗΑΙΑΔΗ

ρασκήνια κατηφής καί μελαγχολικός άπό συγ- 
κίνηισι. Καί ή εύθυμία τών θεατών έκορυφωθη^ο- 
ταν ή πρωταγωνίστρια, κατ’ άπαίτησιν του έρ
γου, κυνηγοΰισε στή σκηνή μιά πεταλούδα κα. 
δταν δ κ. Πιρινέας κατά παράκληισι τοΰ συγγιρα- 
φέως παρουσιάστηκε στήν ίδια πιράξι μέ κομμένη 
καΐά τά' τέσσερα πέμπτα τή .σφηνοειδή γενεια'δΐ'. 
του. Ή  γαλαρία ζητούσε μέ πόδοκροτηματα τα 
τέσσερα πέμπα τής γενειάδας τοΰ Πρινέα.

— “ Ολο Πρινέα! “Ολο!
Ό  συγγραφέας παρ’ δλες τίς περιπ&τειι_ς του 

έρνου, Εκαμε τήν έμφάνισί του στή σκηνή, εΐοε- 
χθηικε τά χειροκροτήιματα μέ ύπόκλισι καί προ- 
σακάλευε σέ γεΰμα τούς_ήθοποιούς πού είχαν την 
eury€veicx voc ενσαρκωθούν το6ς ήρο>άς του. Kcx- 
νείς δμως δέν προσήλθε στό γεΰιμα αύτό. Μόνον 
ό ύπο,βολεύς, ό όποιος έπλεξε στό .συγγραφέα 
τό εγκώμιο τοΰ «Στίγματος». Εργον άνευ προ-/ 
ηγουμένου! ·

ΠαΧαιάτειρα άκόμη, στήν Πσλη,̂  νεαρός διαα- 
σκαλος τής τουρκικής ό κ. Γιαγκΐτσης μέ φιλο
δοξία κι’ αύτός θεατοί,κοΰ συγγραφέως,_ παορουσ-- 
άατηικε στόν καλλιτέχνη; Γεώργιο -Γεννάδη μέ έ
να έργο του δίπρακτο τή «Δύναμι τής συν£ιδή- 
σεως». Ό  Πεννάδης, έκλεκτός καλλιτέχνης κ̂αί 
άνθρωπος, έμεινε ένθουσιαομιένος  ̂ μέ τήν άνά- 
γνωσι η ού έργου. Καί τό άνέβασμα του· άποτελε- 
σε θο ίαμβο τοΰ νέου συγγραφέως καί^τοΰ θιά
σου τού όποιου πρωταγωνίστρια ήταν ή διαπρε
πής καλλιτέχνις Αΐκατιερίνη Ββρώνηι. Ό  θρίαμ
βος γιά τήν έλληνική αύτή θεατρική έπιτυχία 
δέν άργησε νά σβύση. Διότι δέν άργηριε ν’ άπο- 
καλυφθή ή άλήθεια/Τό έργο ήταν τοΰ__ Ρουμά
νου συγγραφέως ΚαραΙζέος καί οΰτε κάν ή με- 
τάφρασις ήταν τοΰ νεαρού διδασκάλου τής τουρ
κικής. Καί δμως ό κ. Γιαγκβτσης δέν έπαυσε νά 
μιλά χρόνια άπό τότε γιά τήν θεατρική του έ
πιτυχία. Είχε έκπληρωθή μιά φιλόδοξία του έ
στω καί μέ ρουμανικό έργο. ’Έφθανε μάλιστα 
γβλώντας καί τόν ίδιο τόν έαυτό του νά ύπο- 
στηρίΐζη δτι ιήταν τυχαία σύρπτωσις ή παναμοιό- 
της τοΰ έργου του ιμέ τό έργο τοΰ Καραζέος 
καί στόν τίτλο άκόμη;. Τά μεγάλα πνεύματα, έ
λεγε, συναντώνται. Καί τό έπίΐστευε καί ό ί
διος. Β Α Σ . Η Α ΙΑΔΗΣ

Δημητρης Χόρν
Δέν ύπάρχει —  στήν * Ελλάδα τούλάχιστόν —  ήθο- 

ποιός πού νά κατέκτησε τόσο σύντομα τή σκηνή, δπω·' ό 
Χόρν. ‘Η σταδιοδρομία του εΐνε κατοοπληκτική. Μόλις 
έχει κλείσει τά 23του χρόνια καί εΐνε κιόλας φτασμένος 
πρωτοςγωνιστής, άναγνωρισμένος άπ' τούς συναδέλφους 
του καί —  τό σπουδαιότερο —  άπ’ τόν μεγάλο κριτή: 
τό κοινόν, ϋ



Ή Κρατική μας Σκηνή 
στήν Θ εσσαλονίκη

συνέντευξη με t «Sv  κ . Λ. Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Α
Μέσα ατά τόσα δεινά τοΰ πολέ

μου, εϊδικάχτερα καί σ^ληιρότβρα 
γιά τήν Μακεδονία μας, έπομένως 
καί γιά τήν πρωτεύουΙσά της, ή θεσ>- 
σοελονΕκηι, βρίακβται σέ γόνιμη, θεα
τρική κίνηση. Γόνιμη άπό τής πλευ
ράς της σοβαρδς τέχνης —στήν πλευ
ρά τοΰ ιέ'λαφροΰ θεάματος δέν υστέ
ρησε πολύ άπό τήν ’Αθήνα — χάρις 
στήν λειτουργία της Κρατικής Σκη
νής. 'Ένα άρτιο συγκρότημα, μέ έ- 
πικεφαλής τόν γνωστό λογοτέχνη, 
κριτιικό ικαί συγγραφέα κ. Λ. Κου
κοάλα, Ιπαιξε ιμιά ισειρά άπό τά κα
λύτερα έργα τοΰ διεθνούς δραματο
λογίου. Ε π ’ «ευκαιρία τής έδώ όλι- 
γοήιμερης παραμονής τοΰ κ. Κουικού 
λα, συνεργάτης ιμας τοΰ έκαμε μιά 
σειρά έιρωτήισεις, στίς όποιες έλαβε 
τίς άκόλουθες άπαντήισεις:

— Πως πάει τό Κρατικό θέατρό 
Θεσσαλονίκης;

— Πολύ καλά. Περιορίζομαι στό 
καλλιτεχνικό ιμόνο μέρος. Τά οργα
νωτικά καί διοικητικά άλλως τε ζη
τήματα τοΰ θεάτρου δέν ένδιαφέ- 
ρουν άμεσα τό άναγνωστικό σας 
κοινόν. Άποτβλοΰν τά παρασκήνια 
της εργασίας πού δέν εινε τόσο ευ
χάριστα καί γαργαλιστικά, δσο τά 
πραγματικά παρασκήνια τοΰ θεά
τρου. Τό κοινόν λοιπόν τής Μακε
δονικής πρωτευούσης άγάπησε τό 
θέατρο άπό τήν πρώτη στιγμή, θά- 
λεγε κανείς πώς διψοΰσε καί πώς 
τό περίμενε άπό καιρό σάν κάτι τι 
πού τοΰ ελειπε. 'Η πανηγυρική έ
ναρξη τών παραστάσεών του μέ τήν 
«Τρισεύγενη» τοΰ Κωστή Παλαμά 
τόν περασμένο Νοέμβριο, σημειώνει 
ενα καινούργιο σταθμό στήν πνευ
ματική ιστορία τής Βόρειας Έλλά 
δας.

— Μά ή «Τρισεύγενη» δέν εΐχε κι* 
άλλοτε _ παιχθή στήν Θεσσαλονίκη ;

— ̂ Βέβαια. Είχε δοθή άπό τό Ε 
θνικό θέατρο καί μάλιστα μέ τήν 
Παξινοΰ, τό Γλη νό, τό Μινωτή, τόν

, Βεάκη, τή Μανωλίΐδου, τόν Κωτσό- 
πουλο καί τή Σαπφώ ’Αλκαίου. “ Ο
μως παΟχθηιΚ'ε έλάχιστες μόνο βρα- 
δυές ικαί μέ άραιότατο ακροατήριο. 
'Η Ξανθάκη, ό Κοπτράκης, ό Ζεριβός, 
ό I. Αϋλωνίτης, ή Βολωνάκη, ό Χα- 
τζΐσκος καί ή Καλογερικού πού έ
παιζαν αΰτή τή φορά τούς άντίστοι 
χους ρόλους, δέν μπορεί, βέβαια, νά 
πή κάνεις δτι ποιοτικά στέκονται 8- 
λοι τους στό ίδιο ύψος μέ τούς πα- 
ληούς έριμιηνευτάς τοΰ ’Εθνικού θε
άτρου. Κι’ όμως έ κείνο πού δέν έ
γινε τότε, έγινε τώρα. ’Άλλαζαν στό 
μεταξύ οί άντιλήιψεις καί τά κριτή
ρια τοΰ 'κοινού; Δέν άποκλείεται νά 
εΐνε κι αύτό. Ωστόσο πολύ συνετέ- 
λεσε στήν άπροσιδάκητη έπιτυχία 
τής «Τρισεόγενης» τό πνεΰμα γενυκά 
πού έπεκράτηισε στήν έρμήνεία της, 
ενα πνιερμα καλλιτεχνικής πειθαρχί
ας πού έξασφάλισε στήν παράστηιση, 
εσωτεριικό ροθιμό, 5φος καί όιμοιογέ- 
νεια. Φεύγοντας γιά τή Θεσσαλονί
κη' τό είχα πεΐ σέ μιά συνέντευξή 
μου: Δέν ξεκινώ γιά τή δουλειά μου 
μέ πολύ μεγάλα όνόματα (,έξαιρώ, 
βέβαια, τό σκηνογράφο, Γιώργο Βα- 
καλό πού τό δνομά του εΐνε διεθνώς 
γνωστό καί ή έργασία πού παρου
σίασε σττ| Θεσσαλονίκη μοναδική ά- 
κόμα καί_γιά τήν Αθήνα). “ Ομως 
καί μ’ αύτούς τούς ηθοποιούς πού 
έχω, θά τά βγάλω πέρα. θέατρο 
σηιμαίνει σύνολο, σηιμαίνει ^ιταγγελ-

ματική συνείδηση., σημαίνει πΊστη:.
— Κι’ ό νεαρός σκηνοθέτης σας, 

πώς τά κατάψερε;
— Ό  ΜιχοτηιλίΙδης, παρά τό νεαρό 

τής ήλιικίας του, άνταποκρΟθηκε ι
κανοποιητικότατα στίς Απαιτήσεις 
τής δύσκολης άιταστολής του. Δου- 
λευτής, εύσυνείδητος, ευφάνταστος 
καί φανατικός, άνέΐβασε ώς σήμερα, 
σέ διάστημα έξη μηνών, έξη έργα 
άπό τά όποια τό τελευταίο ό «Κα-

•Ο κ. Λ. Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Α Σ

λόκαρίδος γρουσούζης» τοΰ Γκσλ- 
ντόνι παί|χθηικε γιά πρώτη φορά στήν 
Έλίλάδα, κι’ ή ιέπιτυχία πού σημεί
ωσε στά περισσότερα ήταν άναμφι- 
σβήτητη. Μά τό γέρας ανήκει έξ ί 
σου καί στούς ήθοποιούς καί στούς 
τεχνικούς μου, σχεδόν σ’ δλους χω
ρίς έξαίρεση, πού ήθυκά καί ύλκκά 
στενοχωρημένοι, άψιέρωναν ίδλες τίς 
δυνάμεις τους γιά τήν πραγματοποί
ηση τών σκοπών τοΰ θεάτρου. 
τ —Ποιό έργο άπ’ δσα ανεβάσατε, 

είχε τήν μεγαλύτερη, έπιτυχία;
— Ασφαλώς ή «Λουΐζα Μίλλερ» 

τοΰ Σιλλερ, ” Ekocv-ξ 46 συνεχείς πα
ραστάσεις, πράγμα καταπληκτικό 
Υ ιά  τή Θεσσαλονίκη καί μάλιστα 
γιά τήν έποχή πού παίχθη'κε, μέσ’ 
στήν καρδιά τοΰ χειμώνα, καί σ’ έ
να θερινό θέοαρο πρόχειρα δαρρυθ- 
μισμένο σέ χειμωνιάτικο! Ή  Βολα- 
νάκη (Λουΐζα), ό Χατζϊσκος (Φερ- 
δινάνδος), ή Χατζηιαργάρη (λαίδη 
Μίλφοριδ) καί ό Παπαγιαννόπουλος 
(ιΒοΰρμ), δλοι τους νέοι ήθοποιοί, 
έοημείωσαν άσφαλώς τόν μεγαλύτε
ρο άθλο τής καλλιτεχνικής καρριέ- 
ρας τους, ό δέ Κίχτράκης στό ρόλο 
τοΰ Προέδρου παρουσίασε μιά νέα 
κι’ άγνωστη) πλευρά τοΰ Ταλέντου 
του πού ξάφνισε ευχάριστα καί τό 
κοινόν κι’ έμάς άκόιμα πού τόν ξέ
ραμε σέ διαφορετικές ώς σήμερα ε
πιδόσεις. Γενικά τά δραματικά ερ- 
ya: φαίνεται πώς αρέσουν στό κοινόν 
τής Θεσσαλονίκης περισσότερο άιτό 
τά έλαφρά.
_ — Εΐνε άλήιθεια πώς ή «Βαβυλω

νία» τοΰ Βυζαντίου δέν εΐχε έπιτυ- 
Χ ία ;

— Νά σδς πώ. Ή  «Βαβυλωνία» 
έ σημείωσε 23 παραστάσεις, άπέναντι 
30 τής̂  «Τρισεύγενης», 46 τής «Λουΐ- 
ζας Μίλλερ», 39 τοΰ «Πειρασμοδ» 
καί 34 του «Τραγουδιού της κούνι
ας»· "Ομως ό ήμερήσιος μέσος δρος 
τών θεατών πού παρακολουθήσανε

τό έργο εΐνε εξαιρετικά ικανοποιη
τικός. Συνεπώς δέν ιμπορεΐ νά γίνει 
λόγος περί άποτυχίας. Μπορεί μόνο 
νά πεΐ κανείς πώς ή «Βαβυλωνία» 
άρεσε λιγώτερο άπό τ’ άλλα έργα 
πού άνειβάσαμε, παρά τόν ενθουσια
σμό τοΰ κοινοΰ γιά τό παίξιμο τοΰ 
Ζερβού στό ρόλο τοΰ ’Ανατολίτη.

— Καί τώρα τί παίζει τό Κρατικό 
Θέατρο;

— Τόν «Καλόκαρδο γιρουσούζη» 
τοΰ Πκολντόνι μέ τόν Παντόπουλο 
στόν ρόλο τοΰ Γερόντη(. Λε ίπω άρικε- 
τές μέρες άπό τή θεσσαλονίκηί κα'ι 
δέν ξέρω λεπτομέρειες γιά τήν ά- 
πόδοση τοΰ έργου. Ξέρω μόνο πώς 
σέ λίγο πρέπει ν’ άνεβασθή ή «Μα
ρία Μαγδαληνή», ή γνωστή, άστική 
τραγωδία τοΰ Χέμπελ, πού σέ πα- 
λιότερα χρόνια έπαιξε ό θωμάς Οι
κονόμου. Αύτή τή φορά τό δύσκολο 
ρόλο τοΰ Μαστραντώνη θά τόν ύπΟ- 
δυθή_ ό Παντελής Ζεριβός καί τής 
νεαρής Κλάρας ή Βολονάκη.

—Ποιοι ήθοποιοί τοΰ θεάτρου άπο- 
δώσανε πβρισσόττερο;

— Ή  ερώτησή σας αύτή μέ βάζει 
μπροστά σέ τραγικό δίλημμα. Ή 
εκλογή τοΰ δραματολογίου ήταν τέ
τοια πού δέν εδωσε σέ δλους τούς 
ήθοποιούς τήν εΰκαιρία νά παίξουν 
τό ίδιο, ποιοτικά καί ποσοτικά. Μά 
τό λάθος δέν εινε οΰτε δικό μου, ού
τε τής Καλλιτεχνικής Επιτροπής-, 
"Εργα πού έσικοπεύαμε νά παίξου
με, δέν παίχθηικαν καί άλλα πού 
μπορούσανε νά παιχθοΰν δέν υπήρξε 
τρόπος ν’ άνέιβουν. ’Έτσι οί παλιοί 
ήθοποιοί τοΰ θιάσου, ή Καλογερι
κού, ό Αϋλωνίτης, ή Μαρίκα Ραφτο 
πούλου κι’ αύτός ό Κοπτράκης, βα
σικό στέλεχος τοΰ θιάσου, δέν έχρη 
σιμαποιήθησαν δσο έπρεπε. Κι’ άπό 
τούς νέους πάλι μερικοί Θάχανε δί- 
κηο νά παραπονεθοΰν: ό Δημη,τρα- 
κόπουλος, ό κ. Παππάς, ή Αΰλω- 
νίτου, ό Νικολόπουλος κι’ άλλοι.Μί 
ξεχνάτε δμως ότι ξεκινήσαμε γιά ττ 
Θεσσαλονίκη μέ άλλα σχέδια. Προε- 
βλέπαμε τότε πώς ή λ γη άντοχτ 
τοΰ _ κοινοΰ θά μάς έίπέβαλλε ν’ ά 
νεβάζουμε ιμέ ικάθε δεκαπέντε τό πο 
λύ ήμέρες καί νέο έργο. Μά καθω- 
εϊδοαε, οι προβλέψεις μας δέ βγή 
κανε σωστές καί τά έργα κρατήσΓ 
νε πολύ περισσότερο άπό δ,τι περι 
μένοομε. Τίς περισσότερες φορές λό· 
γφ ιέιπιτυχίας, κάποτε δμως καί γιά 
λόγους τεχνυκούς καί οικονομικούς. 
Τό θέατρο έχοντας στήν άρχή ν’ άν- 
τιμετωπίση τις δαπάνες τής έπισκευ 
ης τοΰ κτιρίου καί τοΰ μηχανικού 
εξοπλισμού τής σκηνής, δέν εΐχε με
γάλη ταμειακή ευχέρεια. Τό ύπουρ-

Παιδείας, ή Γενική Διοίκηση 
κι ή Έφορΐα έκαναν δ,τι μποροΰ- 
σαν, μά στήν άρχή ή κατάσταση δέν 
ήταν καθολου ρόιδινη. Ν’ άνειβάσου- 
με _ «Άρχοντοχωριάτη» καί «Σταυρό 
και σπαθί», καθώς έλογαοιάζαμε ; 
Τά έξοδα μάς τρομάζανε. Έσεΐς ξέ- 

πολύ καλά τί στοιχίζει σήμερα 
τό άνέβασμα ένός έργου, δταν μά- 

- λίστα μέ τό άνέβασμα αύτό έπιδι- 
ώκει κανείς νά δημιουργ-ήση μιά νέα 
αίσθητυκή συνείδηιση. ’Ά ν  έβλεπε κα
ι/εις τό χρηματικό πανδαιμόνιο τών 
κ(χττουμιων του Πκολντόνι, ικοομοοίμέ 
νων άπό κοινότατα κάμποτ, θά ώμο 
λογοΰσε πώς ό Γιώργος Βακαλό Πε
ρισσότερο άπό ένδυμοετολόγος, εΐνε 
θαυματοποιός. Γιά νά γυρίσω λοιπόν 
σ’ αύτό πού μέ ρωτήσατε, σας λέω,

πώς δλοι οί ήθοποιοί άπέδωσαν κεί
νο πού τούς έζήτησα, παίζοντας δχι 
δ,τι θά μπορούσε καί θάξιζε ό κα
θένας τους νά παίξει, μά δ,τι έπέ- 
βαλ<χν οί άνάγκες τοΰ δραμοπολο- 
γίου. Ό  διευθυντής τοΰ Έθνικοΰ θε
άτρου κ. Ν. Λάσκαρης μοΰλεγε προ
χθές ένβεικτυκά, δτι ύπάρχουν στό 
Εθνικό ήθοποιοί πού δέν έχουν παί
ξει άπολύτως τίποτα έπι δύο συνα
πτά χρόνια.

— Καί τό καλοκαίρι τί σκοπεύετε 
νά κάνετε;
; — Άκόμα δέν μίτορώ νά σάς πώ 

τίποτα θετικό. ΤΗρθα στήν Αθήνα 
άκριβΰς γιά νά μελετήσω τήν κα
τάσταση καί νά συνεννοη,θώ μέ τό 
αρμόδιο υπουργείο, Έπ'όηιζ περιμέ- 
νω_ τόν πρόεδρο τής Εφορίας τοΰ 
θεάτρου κ. Δ. Καββάδα, καθηγη,τή 
τρΰ Ποτνεπιστημιου Θεσσαλονίκης καί 
τόν κ. Γιάννη Κοπανά, 'καθηγητή τής 
δραματικής στό Ώδεΐο, γιά νά κα
νονίσουμε άπό κοινοΰ τά τής θερι
νής περιόδου τοΰ θεάτρου. 'Ά ν  λει- 
τουργήοη: τό θέατρο καί τό καλρ- 
καΐρι, _ πράγιμα πού εΐνε πολύ πιθα
νόν, άν δχι βέβαιο, φυσικά ό θία
σος θ’ άνασυγικροτηθή. "Αλλοι θά 
φύγουν κι’ άλλοι θάριθουν. Ά ν  δχι, 
τοτε θα προετοιμάσουμε άρχαΐο 
δράμα γιά τό φθινόπιωρρ. Άνεξαρ- . 
τήτως δμως άπ’ δλα αύτά, θά έ*ιτι- 
διώξρυμε 'τήν άρτίωσηι τής διοικηπτι- 
κηζ μηίχανής τοΰ θεάτρου διά τής 
νομοθετικής όΐδοΰ. _ Μά καθώς σας 
είπα και στήν άρχή, τά πράγματα 
αύτά δεν ενδιαφέρουν άμεσα τό ά- 
ναγνωιστικό σας κοινόν.

Γιοϋρκεν Φέλιγκ
Ο δυναμικώτερος σκηνοθέτης ιής Εύρώ. 

πτ,ς, πού κάθε ίου διδασκαλία άποτελεϊ κι’ 
ενα γεγονός καλλιτεχνικό καί πνεύμα:ικό 
μαζί. θά  μείνουν άξεχαστες οί σκηνοθεσίες 
του τοϋ «Δον Κάρλο», τών « ΝιμπελοΟγκεν» 
καί τοΟ ^Ριχάρδου τοΟ I I I » .

©
Μία καινοτομία

Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο Ν .  —- Τά κρατικά θέατρα 
τοϋ Γκλάντμπαχ και τοϋ Ράιτ προέβησαν 
ε(ς μίαν καινοτομίαν, όιταγορευομένην Ο
πό τών περιστάσεων. Ά μ φ ό ιερ α  αύτά τά 
θέατρα άνεκάλεσαν είς τήν ζωήν ιήν πα
λαιόν συνήθειαν τοΰ προλόνου. ‘Υπό ,μορ
φήν προσηρ.μοσμένΓν πρός τόν χαρακτήρα 
καί τήν έκάσιοτε όπόθεσιν τοΟ έργου, πα 
ρέχονται είς τήν άρχήν της παραστάσεως 
έχ ειδει προλόγου διάφορα στοιχεία κατατο 
πίζοντα ιόν θεατήν περί τών ρόλα>ν καί τών 
ήθοποιών, οι όποιοι υποδύονται αύτούς. 
Ο ί πρόλογοι οδτοι «ί^τικαθιστουν τά προ. 
γράμματα καί οΰτω έ£οικονομοΟνται καί 
χάρτης καί έργασία.

M£vd μικρό αριστούργημα

Κάτω άπό τή ζωή
Βιογραφικό σημείωμα τοϋ Cinc- 
βολέως Πελοπίδα Καντούνη

Τοΰ κ. Γεωργίου Φτέρη
Φίλε κ. Τριαντάφυλλου,

Βρίσκομαι στήν ευχάριστη θέσρ, 
νά σοά> προσφέρω άπό τό 6ιεατρικό 
άρχεΐο μου, γιά ιό μοτχητικό κι* ά- 
νασιηλωτικό «θέατρό» σου, ενα έ_ 
ξαιρετικό διήγημα, παρμένο άπό τή 
ζωή «τών παρασκηνίων. Τό φύλας,α 
άπό τά μικρά μου χρόνια, όταν πά
σχιζα μέ τίς λίγες πεντάρες, που 
μοΟ δίναν οί γονείς μου ν ’ άγορά- 
σω κανένα βιβλίο ή περιοδικό. Χα
ρακτηριστικό τής άξίας ίου εΐνε καί 
ιό  γεγονός ότι ό μακαρίτης ό Δ. 
Χοετζόπουλος (Μποέμ), πού άλλον 
Υράφαντα εκτός άπ’ τόν έαυτό του 
δέν...χώνευε, τό στόλισε μέ τή γιρ
λάντα τοΟ μικρού άριστουργήμα- 
τος.

Δικός σου,
ΑΔ. Δ. ιΠΑΠ ΑΔΗΜΑ Σ

— Ναι, ναι μιά κωμωδία πού μπορεί έ
πι τέλους νά εΐνε καί πετυχημένη. ( Ό  
Κοτντούνης έσυλλογίζετο). Πάει καλά! " Ε 
να δράμα πού μπορεί νά εΐνε βχυμάοιο.'Ο 
μοφκήσιος έγκαταλείπει τήν μαρκηοία, ή 
όποια στό τέλος αύτοκτονεΐ. ‘ Η κυρία πρω
ταγωνίστρια εκαμε έναν μοναδικό θάνατο— 
τό όμολογώ. Τώρα πρύ ή αύλαία θά πέση 
μπορείτε νά τήν καλέσετε καί νά τήν μπι
ζάρετε καί νά τήν χειροκροτήσετε. Ταλαί
πωρε Πελοπίδα! Γιά σένα ούτε ενα λου
λουδάκι τής μπουτονιέρα:, έστω καί μα
ραμένο, ούτε μιά φωνή, ούτε ενα ζευγάρι 
άσπρων γι-ναικείων χεριών πού νά κροτή
σουν τίς παλάμες των'. Καί ομως, κύριοι, 
υπάρχει έδώ πίσω άπό τήν ξύλινη αύτή 
κουκούλα του ύποδολείου, ύπάρχει εν^ς ά- 
θέατος άνθρωπος πού έπιμελεΐται τήν ευθυ
μία σας καί τή συγκίνησί σας περισσότε
ρο άπό τού- άλλους. Υπάρχουν^ δύο χείλη 
πού δέν σταματούν, δύο πόδια ορθ;α δ.αρ. 
κώς, δύο μάτια καταδιώχσντα τίς γραμμές 
του χειρογράφοι.. χωρίς άνάπαυσι. Δέν έ
χει παρά νά σιωπήση μιά στιγμή, νά πη- 
δήση μιά σειρά, νά ποραλείψί] τρεις λέ
ξεις, νά άλλάξη ένα: όνομα καί θά τούς 
δήτε αύτούς τους κυρίου^ πού καμαρώνε
τε. Εΐνε ό Πελοπίδας Καντούνης, άόρατος 
πρωταγωνιστής κό.θε παραατάσεως, κρατών 
μέ τά άσίγητα χείλη του τά νήματα δλης 
αύτης τη- κινούμενης έπάνω στά σανίδια 
ζωής.

Τριάντα χρόνια, σαράντα χρόνια; "Ισως 
καί πιό πολλά. Αγαπητοί άναγνώσται, μό
νο γιά τήν ήλικία τοΰ Καντούνη μή θελή. 
σετε νά μάς έρωτήσετε, επί του σημείου 
αύτού οί πληροφορίες μας εΐνε πάρα: πολύ 
συγκεχυμένοι. Ύπάρχο-ν έπαγγέλματα τά 
όποια φέρνουν μαζί τους τή φαλάχρ<χ καί 
τή ρυτίδα δπως οί παλαιοί γαμπροί τά κο
σμήματα της καλή^ των, δπως ή άνοιξις 
τά λουλούδια, δπως τ’ άστροπελέκι ή θύελ
λα, δπως τά καύματα του θέρους φέρνουν 
τήν ωριμότητα τών καρπών. Γ  ι’ αύτό δέν 
θά ήτο ύπ&ρδολή νά δεβαιώσωμεν δτι δέν 
ύπηρξε ούδέποτε νέος. Ή  κάθοδος εις τήν 
μικρή στενόχωρη φυλακή του, άπό τήν ό
ποια έπρόδοελε τό έπάνω μέρος τοΟ μπού- 
στου του δπως στίε παληές διηγήσεις τών 
χτισμένων άνθρώπων, τού παρέστησε τό γή
ρας σάν μιά άνάγκη άδυσώπητα άπαιτητι. 
κή, πού δέν ήτο καθόλου δυνατόν νά ξε. 
φύγη. "Ενα  προσόν ίσως, περίπου δπως ή 

νεότης γιά τόν προικοθήρα, ό σκληρός τρά
χηλος γιά τόν έκφορτωτή, ή λεπτή μαλακή 
έπτδε<ρμΙς γιά τίς ώραΐεΓ κυρίες^ φυσικά 
θά ήτο χαμένος κόπος νά άντισταθή ό Καν
τούνης είς τήν μοίραν του έπαγγέλμοετός 
του. "Ετσι άπ έκτη σε <|>αλάκρα σχεδόν προ
τού άπο κτήση μαλλιά καί ρυτίδες προτού 
τό έφηδικόν χνούδι άνθιση στά μάγουλά 
του. Οί συνάδελφοί του ένθυμουνται άκόμη 
τήν μεταξύ ιερομάρτυρας καί Ιεροψάλτου 
γυμνήν έκεΐνην νεκροκεφαλήν του ύποδολεί. 
ου, ή όποία θεωμένη έκ τών άνω, ύπέρ τό 
άνοιχτό πάντα' χειρόγραφο, έδιδε τήν έντύ. 
πωσι ξεθωριασμένη- άποστολικής άγιογ-ρα. 
φίας, άπό έκείνας ιτού έζωγράφιζαν παλαιοί 
Άγιονορίται καλόγηροι στά τέμπλα τών 
έξωκκλησιών. Τόσο πολύ του έπήγαιναν τοϋ 
Καντούνη τά γηρατειά — μία έκφρασις κυ. 
ριαρχήσασα μεταξύ κάβε άλλης εις τήν 
ζωή του, ώσάν νά ήτο ό ρόλος γιά τόν ό
ποιον καί προωρίσθη ‘έξαρχής. ’Ακόμη καί 
είς τήν ένθύμησι τών μεναλυτέρων του δέν 
μένει παρά ώς μάσκα του γήρατος ένα φα 
λακρό γυαλιστερό κεφάλι μονάχα, πού πε
ρισσότερο άπό κάβε άλλο 'έμοιαζε μέ κάτω- 
χρο κρυστάλλινο άμπαζοόρ, τό όποιον κά
ποιος άφήρεσε κατά λάθος άπό τήν τοέ. 
μουσαν έκείνη φωτεινή γλωσσίτσα του ύπ·έ 
βολείου του.

"Οσο γιά τόν έρωτα —  καί έδώ ή δρα. 
σις του Πελοπίδα Καντούνη δέν ήτο πε
ρισσότερον ένδοξος. Τό γεγονός δτι δέν 
υπήρξε οόδέποτε ήθοποιός, χωρίς νά παύση 
οΟτε μιά στιγμή νά εΐνε άνθρωπο- του θε
άτρου, τόσο πολύ τόν έκράτησε καθ’ δλην 
τήν ζωήν toIj  εις τό περιθώριον καί τοϋ

δαλλον πάντα, ό ένας άγνωστος καί άλλό. 
κοτος, εκτεινόμενος πίσω άπό τό ύποδο. 
λεΐον του, τόν όποιον δεν άντελήφθη ούτε 
έγνώρισε στή ζωή του. Τ Η το ένα διαρκώς 
κυματίζον λιμάνι εύτυχίας άπό τό όποιον 
έφθαναν ώς τ’ αύτιά του μικρά κελαρυστα 
γελάκια γ>^ναικών, ό άπερίγραπτος ήχος 
δεκάδων χεριών, τά όποια έθορυδοΟσαν εις 
τό τέλος έκάστης πράξεως, ό φλοΐσδοΓ με
ταξωτών ένδυμάτων έκεΐ πίσω άπό τήν φυ
λακή του είς τά πρώτα καθίσματα καί, κά
ποτε ήτο μία τρομερή θύελλα ή όποία τον 
έκοενε νά φοδάται. Ό· οελλος ήρχιζε άπο 
τό ύποδολεΐσν του καί έτελείωνε είς ενα 
κρυμμένο πορτάκι — μιά μικρή συγγενής 
άνθρωπόιης ή όποία δέν του ήτο έπιστς 
γνωστή.’Ε  γνώριζε τά πρόσωπα καί τα πρα- 
γματα δλα έκεΐ μέσα, έζησε καί έμεγα. 
λωσε άφ’ δτοb θυμάται τόν κόσμο. Αλλα 
συνέδαιναν πράγματα τόσο περίεργα σ 
έκεΐνα τά μέρη. Τόσο περίεργα που δεν 
τά συνήθισε άκόμη, άν καί δέν ειδε

δέν “  ^μ^ίοΟσε ^ τ έ ,  έ κ τ ^ ο δ σ Γ  μ’ ενα ρ η  τών μοναδικών όνε.ρων τ ^ »  6νηκε
σχεδόν τρομακτικό τρόπο είς τό 6άθος δ. -  ει<· ενα δυσκολωτατο ρόλο, ο
λης αύτής τής ξύλινη;  άνθρωποκατοικίας, 
χωρίς κανείς νά ύποπτεύεται τήν υπαρξ,ι 
του. ’Ά κουγε  τούς παλμούς του —  ήταν 
έκατοντάδεΓ περιστρεφομένων δαιμονιω^ως 
έλασμάτων κάτω άπό τά πόδια του καί πί

σω έκεΐ άπό τήν σκηνή είς τό άδυτον κάθε 
κλειστού καμαρινιού έως τά σκαλιά τής 

χαμηλής πόρτας. Πολλές φορές εύρέθη μέ
σα σ' αύτά τά καμαρίνια τά γεμάτα άπό 
χυμένε{; πούντρες καί μυρωδιές πού ποτέ 
δέν έξητμίζοντο, άλλ’ ή έντύπωσις μιάς 
μηχανικής κινήσεως ή όποία έκυριαρχοΰσε 
παντού σάν μέσα σέ ένα πλοίο πού ταξί. 
δεύει δέν τόν έγκατέλειψε ποτέ. Καί οώ- 
τός ένας καλός θερμαστής έκεΐ δαθειά στό 
ύποδολεΐο του. Ά λ λ ά  θέλαμε νά πούμε 
γιά τόν έρωτα τοΰ Καντούνη, δταν ήταν 
νέος, δταν θά ήτανε νέος. Άπό τήν ειδική 
έκείνη ψύχωσι, ή όποία συνέδαινε νά φέρ. 
νη πάντοτε τίς ερωτικές φιλοδοξίες του 
πρός τήν πρωταγωνίστριαν, ό Καντούνης 
εύρέθη κάποτε έρωτευμένος. Τί δόξα άλή. 
θεια, τί δόξα, άλλά καί πόσο μεγάλη τι
μή! *Η κυρία πρωτοεγωνίσιρια^ εΐνε μια 
ϋπαρξις θελκτική, κύριοι μου! Σάς τό λέω 
έγώ πού τή δλέπω άιτό τόσο κοντά, ^χθε- 
ή μύτη τής λου στρινένιας γόδας της ηγγι. 
σε σχεδόν τό χειρόγραφό μου ! Βέδαια 
συνεκινήθηκα —  δέν τό κρύδω, τά γράμ
ματα έγινοτν τόσο ψιλά τόσο ψιλά, σχεδόν 
δέν μπορούσα νά τά διοκκρίνω. Μπορούσα 
νά τά φυσήσω άπλώς καί νά φύγουν δλα, 
νά πετάξ,ουν δλα μαζί —- μαύρο κοπά'δι ά
πό τρελλά χαρούμενα έντομα, τα όποια 
ήθελαν νά κάμουν φτερούγια. Ή  κυρία 
ττρωταεγωνίστρια μου χαμογέλασε και το 
λαμπιόνι έγινε αμέσως πιό φωτεινό έπανω 
στό όλάνοιχτο χειρόγραφό μου, σάν οταν 
πέφτη φώς άπό ψηλά καί άνάδει ενα τοσο 
δά μικρό σταματισμένο συννεφάκι...

Μετά δύο ήμέρες ό Καντούνης άνοιξε 
σιγά καί ντροπαλά τό καμαρίνι τή; κυ 
ρίας πρωταγωνίστριας. Τί νά είδε τάχα, 
τί νά είδε καί έφυγε τόσο σαστισμένος, έ- 
νώ έπάνω είς τή φαλάκρα του ώχρότης 
θανάτου εΐχε περιχυθή; Δέν τό είπε σέ κα-

Μ Α .»  <τλ r\T.rrv «#ι «π ισ τοο  ΚΟ_
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τή σκηνή είς ένα δυσκολώτατο ρόλο, ο δυ
στυχή- τόσο πολύ συνεκινήθη, ώστε επη. 
δησε όλόκληρη παράγραφο. 'Η  πρωταγωνί 
στρια έδηξε, έζήτησε τάς δοηθείας του, ε. 
κιτρίνισε, έκλονίσθη ένώ άπό τά τελευταία 
καθίσματα έφασαν ώς τ ’ αύτιά της αί α

ποδοκιμασία ι μερικών θεατών’. Δέν θέλομε ν 
νά τό πιστεύσωμεν, όπωσδήπστε έλέχθη, ό
τι είς τήν περίστοεσίν αύτήν ό Κοεντούνης 
έξε'δίκησε κατά τόν τρόπον πού τοΰ ήτο 
δυνατόν τήν άποτυχίαν του είς τό έρωτα.

...Κ α ί ότοίν άρρώστησε τέλος ό Καντού
νη- εις τό σκοτεινό υπόγειό τοο, τό ό
ποιον εΐχε επίσης τόσας άναλογίας μέ τό 
ύποδολεΐο του, έμεινε πάλι μοναχός του 
καί δέν τοΰ κακοφάνη καθόλου γ ι’ αύτό. 
Σ υνέχιζε κατά τινα τρόπο τό έπάγγελμά 

του, μόνο πού ήτοτνε ξαπλωμένος άντί νά 
στέκη όρθός, δπως μέχρι τώρα είς τή ζωή 
του. Καί άπό δώ έπερνοΰσε ό σκληρό- καί 
ωραίος κόσμος πού ήρχετο είς τό θέατρο. 
Τόν άκουγε έξω άπό τό παράθυρο τοΰ σκο 
τεινοΰ ύπογείου, περαστικόν καί άδιάφορον 
δλες τίς ώρες πού έκτυπούσε στά δομδοΰν. 
τα αύτιά του ένα παληό κρεμασμένο ρω. 
λόι. ΤΗτο ένα παληό ρωλόι καί κάτωθέν 
του ένας μικρός ελαφρός άνθρωπάκο- έλι. 
κνίζετο έπάνω κάτω διαρκώς. ’Ά ν  γινόταν 
καλά θά άπεμαχρύνετο άπό τό θέατρο, θά 
μάθαινε ρολογάς καί θάφτειαχνε μικρούς 
ελαφρούς άνθρωπάκους οί όποιοι νά λικνί. 
ζοί-νται έπάνω σέ μιά κούνια φτιασμένη ά
πό τό ψιλότερο καί άναπαυτικώτερο σύρ
μα...

'Οπωσδήποτε, θά ήτανε ένα αίθριο γλυ
κό φθινοπωρινό άπόγευμα δταν. ό Πελοπί
δας Καντούνη- άπετέθη νεκρός είς τήν ύ
στερη κατοικία του. Διάδολε !· πόσο τήν 
εΐχαν σκάψει δαθειά. πόσο έμοιαζε έπίσης 
κι’ αύτή μέ ύποδολεΐο. Καί ό ήλιος, έκεΐ 
πίσω άπό τά δένδρα, ένα λαμπιόνι, άκρι. 
δώς σάν ένα λαμπιόνι είς τήν σκηνήν τοΰ 
άπέραντου κόσμου.

— Κατέδα, Πελοπίδα, στό ύποδολεΐο 
σου, έκλαυθμήρισε δακρυσμένος ό κωμικός 
τοΰ θιάσου καί ήμπορεΐς νά φωνάζης δσο 
θέλει- δυνοετά!

’Ολίγα άνθη έσκορπίσθησοο' κατόπιν έ
πάνω είς τό πρόσωπό του — τά μοναδικά 
πού έδέχθη στόν κόσμο άφ’ δτου έγινε ή
θοποιός. Καί ήτο σάν νά έκινήθηκαν τά 
χέρια του γιά μιά στιγμή, σάν νάκαμοτν 
πώς θά τά πιάσουν.

Γ. ΦΤΕ Ρ Η Σ

Τό μπαλέττο στό Θέατρο
Τόσο οί άρχαΐοι " Ελληνες,, σσο καί οι 

Αιγύπτιοί χρησιμοποιούσαν το^ χορό όχι για 
θεατρικές παρασιάσε·.·;, άλλά πιό πολύ γιά 
τίς θρησκευτικές τελε .ές.

Γιά τήν τέχνη δμως \οΰ χορού των άρ_ 
χαίων δέν είμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε 
περισσότερα άπ’ όο<χ μάς δείχνουν τά διά
φορά άνάγλυφα πού σώζονται άπό τήν έπο. 
χγ> έκείνη γιατί έν τώ μεταξύ ήρθε ή σκο 
τεινή λεγόμενη περίοδος πού ήταν άφορμή 
νά παρακμάσουν δλες οί καλές τέχνες.

’Εκείνο άλλως τε πού ένδιαφερει περισ
σότερο σήμερα, εΐνε νά μάθουμε πότε καί 
πώς τό μπαλέιτο καί γενικά ό χορός πού 
έχει τόση πέραση, ώς τέχνη σ’ δλον τόν πο
λιτισμένο κόσμο, έκτος βέβαια άπο ρόν δικο 
μας τόπο, άρχισε νό χρήσιμοιτοιήται σάν 
θεατρική παράσταση, πραγμα πού φαίνεται 
δτι συνέβη υστερ’ άπό τά πρώτα χρόνια τηΗ 
Αναγεννήσεως, γιατί ξέρουμε δτι άπό τήν 
« Κομέντια ντέλ °Άρτε» γεννήθηκε_ καί τό 
μπαλέττο πού ήταν και έ^ακολουθεΐ ̂ άκόιμα 
νά εΐνε, μέ δλη τήν έξέλιξη πού πήρε τά 
τελευταία χρόνια, μιά θεατρική παράσταση 
με ύπόθεση ή όποία έρμηνεύεται άπό διάφο. 
ρες χειρονομίες καί σωματικές κινήσεις, 
πού τίς περισσότερες φορές τίς συνοδευει 
-μουσική.

Μιά τέτοια παράσταση. δόθΓ-κε για πρώ
τη φορά στά 1489 άιτό τόν Βεργκόντζιο ντε 
Μπόττα πρός τιμήν τοΰ Δουκός τοΰ Μιλά_ 
yo u , στούς γάμους του μέ τήν ’ Ισαβέλλα 
τής Άραγωνίας, μέ χαρακτήρας παρμένους 
άπό τήν ‘ Ελληνική Μυθολογία. Λίγα χρονιά 
άργότερα, ή Ρώμη καί ή Φλωρεντία είδαν 
έπίσης καλά (οργανωμένες, γιά τήν έποχή 
έκείνη βέβαια, χορευτικές παραστάσεις στις 
όποιες γιά πρώτη χορεύτηκοτν- οί χοροί:
«Παβάνε», «Τσιτσιλάνα», «Λά Σίγνε», 
Γκαΐγιάρντ» καί «Αά Μορέσκα».

‘Ο τελευταίος μάλιστα χορός συνοδεύον
ταν άπό χτυπήμοττα τών τακουνιών πού βλέ 
πούμε σήμερα στούς περισσότερους έθνικούς 
Ισπανικούς χορούς. Ή  μουσική τοΰ χορού 
αύιοΰ σώζεται άκόμα στό μελόδραμα του 
Μοντεβέρντε «Όρφέο^>, πού γράφτηκε στην 
άρχή τοΰ δέκατου έκτου αιώνα.

*Η έπιτυχία πού σημείωσαν δλες αύτές οί 
χορευτικές παραστάσεις, δέν άργΓοε νά όα 
κουστή καί νά ξεπεράση τά σύνορα τής Ι 
ταλίας γιά νά φτάση στίς άλλες εύρωπα^νες 
Βασιλικές Αύλές στίς όποιες άρχισαν νά όι- 
νωνται τέτοιόυ είδους παραστάσεις.

Ά π ’ δλες δμως τί-c-χώρες ή Γαλλία εΐνε 
έκείνη στήν όποία το μπαλέττο διατηρησε 
τήν ουσιώδη καλλιτεχνική του φόρμα καί 
έκεΐ έχει συν.δεθή πιά μέ τό μελόδραμα.

Πρώτη ή Αικατερίνη τών Μεδίκων, μέ 
σκοπό ν’ άποσπάση τήν προσοχή τοΰ παιδιού 
της άπό τίς διάφορες κρατικέο ύποθεσεις, 
ακέφτηκε νά είσαγάγη στή Γαλλία τίς πα
ραστάσεις μπαλέττου γιά τίς όποιες ^“ λι- 
στα διέΕεσε τεράστια χρηματικά ποσά, α
ναθέτοντας τήν όργάνωσί των στόν Μπαλ 
ταζαρίνι γνωστόν καί ,μέ τό δνομα 
ζουαγιώ, ό όποιος παρουσίασε στά 1581 
τό περίφημο «Μπαλλέ ντέ λά Ρέν», πού ση
μείωσε μιά έποχή στήν Ιστορία τοΰ μελο
δράματος καί τοΰ μπαλέττου, γιατί γιά. πρω 
τη φορά παοουσιάστηκε χορός καί μουσική

13ος ήταν καί οί δύο λάτρει.; τοΟ μπαλέτ. 
του, πολλές φορές δέ καί οί ΐδιοι έπαιρναν 
μέρος στίς παραστάσεις. ‘Ο Ρισελιέ χΡη- 
σιμοποίΓ-σε θεατρικές παρασ ιάσεις^ μέ μπα
λέττο ώς όργανο έκφράσεως ώρισμένων πο 
λιτικών σκοπών καί ό Λίλλυ ήταν ό πρώ
τος πού συνέθεσε ειδική μουσική μπαλέτ
του καί πρώτος πού πέτυχε νά νίνουν δε
χτές ώς χορεύτριες μπαλέττου οι γυναίκες, 
τίς όποιες ώς- τότε άντικαταστο^αοΓν ντυμέ 
νο[ μέ φορέμοττα οί άντρες.

” Αν δμως ό χορός κατέχη σήμερα μιά ξέ 
χωρηι θέση στό μελόδραμα καί γενικά στο 
θέατρο, τό χρωστάει στόν Λουδοβίκο τόν 
14ο, ό όποιος γιά την άγάπη πού εΐχε ατό 
χορό καί τήν μουσική ίδρυσε στά 1*661 τήν 
«Έθνική ΆκαδΓμία  Μουσικής καί Χορού», 
πού εΐνε γνωστή σήμερα ώς «Μεγάλη ” Οπε 
ρα τών Παρισίων».

Άπό τότε άρχιζε ι ή καταπληκτική έξέλι
ξη τοΰ μπαλέττου στό θέατρο καί άπό τότε 
άρχίζουν νά φαίνωντα(. μεγάλης άξίας καλ
λιτέχνες τοΰ χορού σάν τήν Πρεβό, τήν 
Σαλλέ, πού εΐχαν κυριολεκτικά κατακτήσει 
τό κοινό.

‘Η'πιό άξιοσημείωτη προσωπικότητα στήν 
Ιστορία τοΰ μποίλέττου εΐνε ό Ζάν . Ζώρζ 
Μοβέρ, γιά τήν ιδιοφυία τοΰ όποιου έχουν 
γράψει τόσα ό Ντιντερώ, ό Βολ  αΐρος, ό 
ντ* Άλμπέρ, ό Ντορά καί ό μεγάλος "Α γ 
γλος ήθοποιός Γκάρρικ, πού εΐχε^ όνομάσει 
τόν Νοβέρ, Σαίξπηρ τοΰ χοροθ. ‘Ο Νοβερ 
δίκαια θεωρείται ό άναζωογονητή.ς -τού μπα
λέττου,δπως καί ό Γκλούκ τοΰ μελοδράμα
τος Τά φιλολογικά του δημοσιεύματα για 
τό χορό πού κυκλοφόρησαν στά 1760 καί 
μεταφράστηκοεν σέ περισσότερες γλώσσες, 
εΐνε στό είδος των τόσον ζωηρά πού και 
σήμερα άκόμα νά κάμουν έντύπωση. Εΐνε 
έπίσης ένδεικτικά τής αισθητικής τοΰ χο 
ροΰ τοΰ 18ου αιώνα. ‘Ο Νοβέρ εΐνε έκει 
νος πού έλευθέρωσε τό χορό άττό τή σκλη
ρή άκαμψία, τοΰ έδωσε κίνηση καί είσηγα- 
ν ι  σ’ αύτόν συνθέσεις πού ήταν γεμάτες ά. 
πό δραματική έκφραση.

‘Ο Νοβέρ ήταν ό τελευταίος καί καθώς 
είπαμε ή πιό μεγάλΓ μορφή τοΰ κλασικού 
χοροΰ μπαλέττου πού έπρόκειτο νά έςαφα 
νισθή άπό τήν Δύση μέ τήν έκρηξι τής Γαλ
λικής Έπο^αστάσεως, άφήνοντας στά διά
φορά μελοδράματα τής Εύρώπης ασήμαν
τα «κόρ ντέ μπαλλέ», τών όποίων δμως ή 
τεχνική άρχισε νά χάνεται καί μόνον ή [ Ρ ω 
σία ήταν έκείνη πού κατωρθωσε να κροττη. 
στ, προσεχτικά τή μεγάλη παραδοση του 
κλασικοΟ μπαλέττου ατά Αυτοκρατορικα 
Μ ελοδράματα τής Πετρουπόλεως καί της 
ΛΓώσχας.

"Ολα δμως αύ:ά  ήταν μηδαμινά μπρο 
στά σέ δ,τι έπρόκειτο νά παρουσίαση τό 
μπαλέττο, άρχίίοντσς άπό τά πρώτα χρό
νια τοΟ είκοστοΰ αίώνα.

Ή  πρωτοβουλία άνήκει στήν Α,μερικανί- 
δα  Ίσιδώ ρα Δούνκαν, ή όποία ξεκίνησε ά_

τήν ζωήν rctj είς τό_ περιθώριον καί του έ π Χ ίΤ ο ^  δ^μά ΐΓκέο  ίδέε?.' 22χ^1ό 'κα^Εφτασε σ τ ή ν 'ΐύ ρ ώ ^ ^ ά  δείξη
X  κωόΓμοιντ ό ν ^ έ Π ό Λουδοβίκος ό τήν τέχνην τοΟ άρχαίου Έ λ ^ ν ικ ο ύ  χορού.

Τού κ. Κ. Ν ίΚ Ο Λ Ζ
‘Ο χορός τής Δούνκαν δέν εΐχε τά γνωστά 
έως τότε «σύρ λέ πουάντ» καί τά «μαγιό», 
άλλά έπαιρνε στατικές τήν μιά μετά τήν 
άλλη πόζες πού εΐχε ςεσηκώσει καί καλο
μελετήσει άπό τά διάφορα άρχαΐα άγγεΐα, 
φορώντας άρχαΐες έλληνικές χλαμύδες καί 
χρησιμοποιών ας μουσικήν τών πιό φημι
σμένων συνΓετών, δπως ό Σοπέν, Γκλούχ 
καί άλλοι.

Στήν άρχή δμως, οΰτε ό χορός της, ου. 
τ-. οί θεωρίες της πάρθηκαν στά σοβαρά, 
ώοπου τυχαίω·' στά 1907 τήν προσεκάλεσαν 
στήν Πετρούπολι γιά νά λάβη μέρος σέ μιά 
φιλανθρωπική παράσταση, Ή  πρώτη έντύ
πωση πού έκαμε ήταν άνακαιεμένη, γιοπί 
όί γνώμες τοΰ κοινοΰ εΐχαν διαιρεθή. "Ενα  
μέρος εΐχε ένοουσιασθή γιατί έβλεπε στήν 
τέχνη τής Δούνκαν ν ’ άνοττέλλη μιά και
νούργια έποχή γιά τό χορό, ένώ ή άλλη 
παράταξη δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο νά 
τήν παραδεχθή, γιατί καθώς έλεγε δέν ή 
ταν παρά μιά άποτυχημένη προσπάθεια.

Τό ταξίδι δμως τής Δούνκαν στήν Πετρού 
πολη, ήταν αιτία νά συναντηθή ή άρχαία 
έλλΓνική  τέχνη τοΰ χοροΰ μέ τό κλασικό 
μπαλέττο καί μάλιστα σέ μιά έποχή πού καί 
τά δυό βρίσκονταν στό μεγ<χλύτερο σημείο 
τής άναπτύξεως, μέ άποτέλεσμα νά ξεφυ
τρώσω ένα καινούργιο σύστημα, τό μπαλέτ. 
το του Φοκίνε πού ήταν ένα μίγμα τοΰ χο
ροΰ τής Δούνκαν καί τής παλαιοτέρας με
θόδου μπαλέττου τοΰ Πετίπα.

‘Ο Μιχαήλ Φοκίνε πού μόλις εΐχε άρχι
σε» ιήν σταδιοδρομία του, έπηρεάστηκε ά
πό τίς θεωρίες τής Δούνκαν καί δέν άρ 
γησε νά παρουσιάση ένα νέο σύστημα μπα
λέτου, πού άργότερα ξαπλώθηκε σ’ δλο τόν 
κόσμο.

"Εχοντας ώς βάσι τήν παλαιά τεχνική 
τοΰ μπαλέττου, προσέθεσε σ’ αύτήν καί τις 
νέες έλεύθερες κινήσεις τής Δούνκαν, καί 
κατώρθωσε μέσα σέ διάστημα ένός. έτους 
να ξεκαθαρίση τό άπό ,δύο αιώνων σύστη
μα καί νά έλευθερώση τό μπαλέττο μέχρι 
σημείου πού νά μπορή νά έκφράση κάθε 
δραματική ιδέα.

"Ο λα  τά μπαλέττα πού εΐχαν χορογρα. 
φρθή τότε ήταν έργασία τοΰ Φοκίνε μέ νέες 
Ιδέες καί διαφορετικό περιεχόμενο, γιατί 
στό έργο του τόν έ βοή 6η σαν πολύ καί τά 
μοτίβα τών λαϊκών νορών ιής Ρωσίας. 
Αύτός εΐνε ό έφευρέτης τοΰ νέου μπαλέτ :ου 
καί άίπό τίς δημιουργίες του έξελίχτηκε κα 
τόπιν ό χορός γ ι’ αύτό καί δίκαια τόν ό- 
νομάζουν «πα’έρα του μπαλέττου».

Τό Ρωσικό μπαλέττο, δπως όνομάστηκε 
πλέον, είχε μείνει άγνωστο έως τά 1909 
στίς άλλες χώρες τής Εύρώπης καί τότε γιά 
πρώτη φορά τό χορευτικό συγκοότημα τοΰ 
θεάτρου Μαρνίσκυ τής Πετρουπόλεως, μέ 
τόν τίτλο ι Ρωσικά Μπαλέττα», παρουσιά
στηκε σ ό θέατρο «Σατελέ» τών Παρισίων 
καί δημιούργησε μιά παράδοσι πού τή χρω 
στάει στό δαιμόνιο τοΰ Σέρζ Ντιαγκιλ.- 
γιατί αύτός ποωτοσκέφττ κε νά δείξη στή 
Δύση τή μεγάλη τέχνη τής πατρίδας του.

Κ . Ν Ι Κ Ο Λ Σ



Μία σειρά σκιαγραφίες

Σπόρος Μελας
Τόν άνακαλύπτετε στό γραφείο του —  

στά άναρίθμητα γραφεία του, „ών εφημε
ρίδων, τών περιοδικών, τοΰ σπιτιού του, 
τών θεάτρων —  όπως μας, τόν έχει δώσει 
τό γνώριμο, τό πανελλήνια γνωστό παληο 
σκίτσο του. Πίσω άπό τις συν/εφένιες δια
κλαδώσεις του άδιάκοπου τσιγάρου του— έ
τσι πολύκλαδες καί άδιάκοπες είνε ή σκέψη 
του καί οί δημιουργίες του— τόν συναντάτε 
στόν δρόμο καί ώς πού νά τόν πιάση τό 
βλέμμα σας, έχει φύγει σάν σίφουνας. 
Σβέλτος, αύτός ό έξηντάρης μέ τό ελαφρό 
προκοίλι καί τό κεφάλι μαδημένο, στόν φο 
ρο τοϋ χρόνου καί τής άγωνίας τής νεοελλη 
νικής ζωής, τής οποίας τόσα άνάγλυφα 
μας έδωκε καί δίνει σέ δλες τί·; περιοχές 
τής τέχνης. Σβέλτος καί γρήγορος σάν έ
φηβος, σάν πολεμιστής πού βιάζεται, λές 
καί άγωνια μή χάση καμμιά φάση τής μα. 
χης τής πολύτροπης μάχης πού άπό πενήν- 
α σχεδόν χρόνια τώρα δίνει γιά κά9ε τι 

τό έλληνικό καί άνθρώπινο. Καί πιστεύο> 
—  κατά τήν ταπεινή μου γνώμη —  πώς αο 
τό έπάνω άπό δλα τά άλλα ίου εΐνε ό Σπυ. 
ρος Μελας.

‘Ο παντοτεινός νεανικός πνευματικό·; ά. 
γωνιστής. ‘Ο Ντόριαν Γκρεϋ τής έλληνικής 
διανοήσεως πού τοΰ χρόνου τό πέρασιμα δέν 
τοΟ άμαύρωσε» παρά μόνο τό φυσιογνωμι 
«ό του πορτραΐτο. Καί αυτό έλάχισια για 
όσους τόν ξέρουν άπό παλαιό ερα. ‘Ο μΟ. 
ν,ος τού άρχαίου Γεννάρχη τής ίδιαίτερΓής 
'.ου πατρίδος, τού Αίτωλοΰ, πού ό πατέρας 
του Ένδυμίωνας έλαβεν άπό τόν Δία τή χά 
ρη νά /έχη αιώνιο νεανικό κάλλος, θαρρείς 
νά έχη μιά δικαίωσή του στήν άσίγαστη ά- 
γωνιστική καί δημιουργική φύση του Σπό
ρου Μελά. 01 οικογενειακές του ρίζες χά
νονται καί διακλαδίζονται σ-;ά βάθη ής 
φυλετικής μας αίωνιότητος, άλλά τούς έγ. 
γύτερους προγόνους του τούς συναντούμε ά
νάμεσα σιά πλατειά ρουμάνια, στά <ά_ 
πόρρογα» όρη, στις βαθειές κλεισούρες στά 
ορμητικά ποτάμια τής Αιτωλοακαρνανίας. 
'Ο  ίδιος γεννήθηκε στή/ Ναύπακτο, στόν 
θρυλικό «’Έπαχ;ο» μέ -,ούς γαλάζιου; τούς 
γιαλούς καί τούς κιτρινοπράσινους λόφους.

Γιά τό περίεργο οικογενειακό έπώνυμό 
του «Μελάς» έχει γραφή πώς είχε δοθή σέ 
κείνους πού δουλειά τους ήταν τό μελισ
σολόι, οΐ κυψέλες πού πουλούσαν μέλι. 
"Αλλοι Ιέχουν γράψει πώς οί Μελάδες ή_ 
aocv τιμαριούχοι στήν Βυζαντινή περίοδο.

—  Κεφαλάδες, κατά τόν ιδιόρρυθμο τί
τλο τής έποχής καί τής Φραγκοκρατίας.

Καί οι δυό έςτ,γήσεις —  γ ι’ αύτό τις 
άναφέρω καί όχι σάν άρχιτεκτονική λιβα- 
νωιοΰ πού άλλως τε άξίζει στόν Μελά χω
ρίς νά τοϋχω καί καμμιά προσωπική άνά>κη 
άλλά άπό τήν προστακτική άνάγκη τοΰ έρ
γου- του —  δέν εΐνε άσχετες μέ τήν πνευ
ματική φυσιογνωμία τού σκιαγραφούμενου. 
"Αν πιστέψουμε ιά  πορίσματα τής έπισιή. 
μης, πώς κάθε άνθρώπινο πλάσμα φέρνει μέ 
σα του ζύμες τής προγονικής άλληλουχίας 
του, σπέρματα άπό τήν πολύεδρη φύση 
του, ενοράσεις περασμένων, ότι εΐνε ένα 
άμάλγαμα άπό τίς ιδέες του μέ έπισφρά. 
γιση καί συ/ειδητό κίνητρο τήν ζωντανή 
άτομικότητά του, τότε τό φαινόμενο Σπό
ρου Μελά έξηγεΐται.

"Ας συγχωρήσουν οί ρεαλιστικώτεροι τών 
άναγνωστών μας τήν άδυναμία αυτού πού 
έδώ γράφει. Ά λλά  πιστεύει πολύ σ’ αύτές 
τίς ιδέες γιά τήν κληρονομικότητα έπάνω 
στό ψυχοδιανοητικό σύστημα, σέ αύτά ά 
προγονικά άμαλγάματα μέσα στόν καθένα 
μας, στήν συμμετοχή <τοΰ άνθρωπίνου είδους 
στό «θειον», όπως σιήν ά.ανασία τών ψυ
χών, στά έπίγεια όπως έκφράζεται καί ό 
άρχαΐος μας Πλάτωνας γιά τό σπερμοβόλη 
μα τού άνδρικοο είδους στήν γυναικεία κοί 
τη.

Μέ αύτές τίς Ιδέες λοιπόν θά έξηγήσουμε 
πώς ό Μελάς γράφοντας γιά κάμπους καί 
βουνά, βλέπει νά αίσθάνεται καί νά ζή σάν 
άγρότης, σάν τσέλιγκας καί τσομπάνοο, 
πως δίνοντας τούς ήρωες του 21, λές νά 
τούς άπάντησε καί ή ψυχή του χαίρεται, 
ευδαιμονεί, θλίβε ;αι καί φρενιάζει μαζί 
τους καί πώς άνατέμνοντας γυναίκες, άν

τρες, γέρους, παιδιά, 
ευπατρίδες, άρχοντο. 
χω ριάτες, πλη βε ίους 
καί προλετάριου·;, ά- 
ναγσλλιάζεις καί άνα 
ρωτιέσαι: ΤΗσαν δ:κοί 
του, ήταν άντάμα 
τους, εΐνε αυτός ό ί
διος, εΐνε χίλιοι Σπύ- 
ροι Μελάδες, χωρι
στά καί μαζί εΐνε έ
να κομφούζιο άπό τό 
πολύφωνο μίγμα τού 
όποίου ξεπε ιέται ή 
άρμονία του άγώνα 
γιά τόν φωτισμό τών 
ψυχών μας. Εΐνε ή 
μέλαινα —  άλλη λε
κτική συγκυρία —  γή 

*0 Σπύρος Μελάς, μέ τήν άντίφαση καί 
σέ ήλικία 18 χρό_ ποικιλία τών χημικών 
νων, ότοτν έγραψε ούσιών καί τήν θαυ. 
τό πρώτο του θεα- μαστή εύφορία τους. 
τρικό έργο τή θ υ . ‘Ο άλησαόνη .ος Παΰ 

σία». λος Νιρβάνας, γρά.

Ό  Σπύ,ρος Μίλας δίχως εινε 
σήμερα

φοντας στά «Πανα^ναια» γιά τό θεατρικό 
εργο του Σπύρου Μελά « Ό  Γυιός του ή
σκιου», τελειώνει τό άρθρο του μέ τήν έ. 
πιγραμμαιική φράση:

«Κάποιος περνά μπροστά μας. Παρουσν?:- 
στε άρμ!»

’Εμείς, συγκεφαλαιώνοντας τά όσα εϊ-α. 
με, θά συμπληρώσουμε τώρα ύστερα καί-ά
πό τίς τόσες έκδι-λώσεις πού είχαν οί πνευ 
ματικοί χυμοί του Σπύρου Μελά άπό ήν 
έποχή (1906 —  1907) τοΰ «Γυιού του ή
σκιου»:

— - Παρουσιάστε ά ρμ ! ‘Η στρατιά τών 
Μελάδων, τών άγων ιστών, -ών ποιητών, 
τών ίστορητών, τών θεωρητικών, τών κοινω. 
νιολόγων πού τά συοσώρευσε έπάνω του, 
στήν δημοσιογραφία, σ:ά βιβλία του, σ ό 
θέατρο ένας Μελας, ό Σπΰρος Μελά; περ
νάει. Παρουσιάστε άρμ ! Άποκοελυφθή’τε !

Φυσικό ώστόσο ήταν, κά-ώς ό κότινος 
του δόθηκε πολύς, πολλή νά γεννΓθή καί ή 
ζηλοφθόνια. ΚοΦώς ό νους του, ή ψυχή 
του καί ή τέχνη του —  οι νόες του, οί ψυ_ 
χ£ς του, οΐ τέχνες του —  απλώθηκαν σέ 
όλα τά έλληνικά καί άνθρώπινα ζητήματα, 
φυσικό ήταν νά γκιχτούν «οικοπεδούχοι» ι. 
τουλάριοι κλπ. κλπ. Έμποράκηδες τής πέν- 
νας, τού θεάτρου, τής λογοτεχνίας, χουρχου 
ρίζουν —  τό ρήμα λέγεται σιήν πατρίδα 
μου γιά τίς μπουρμπουλή. ιρες στά βαλ-ο. 
τόπια —  άντιμελισμό. Τόν εΐποτν άλλο. 
πρόσοολλο καί άντιφατικό. Τί Θέλει έπί τέ
λους, τί Θεό λατρεύει; ΔιεΘνιστή·; ή πατρ:_ 
ώτης, σοσιαλιστής ή βισιλόφρονας; Χριστια 
νός ή άθεος;

Καί καθένας, όπως ό τυφλός φανατισμός 
του ή τά συαφεροντάκια τά φιλολογικά, τά 
ήθικά καί τά ύλικά ή καί όμαδικά κατά 
τήν γνωστή θεωρία τών δημιουργπθέντων 
συμφερόντων —  μολονότι έπιφανειακά άντι 
φρονούσαν— τοΰ έπετέθηκαν κοπά καιρούς, 
καλλιέργησαν κάποιον «άντιμελισμό». Δέν 
θά πάω μακρυά, ούτε θά ξεσκονίσω τήν 
βιβλιοθήκη μου γιά νά βρώ παραδείγματα 
ξένων πνευμοίτικών κολοσσών πού είχαν τήν 
ίδια μοίρα τοΰ «άντί», όπως συμβαίνει σέ 
μικρότερη μέ τόν Μελά. Πρόχειρα Θά 
Θυμη,θώ τήν άπάντησι τοΰ Ζολά όταν τόν 
ρώτησαν τί έχει νά πή στήν πολεμική πού 
τοΰ έκαμαν γιά τή «Νανά».

—  Μέ βρίζουν; Τότε σημαίνει ότι ζώ! 
Μέ πολεμούν; Μέ αισθάνονται!

Θυμάμαι άκόμτ*, ώς παραστατικώτερο πα 
ράδειγμα γιά τόν τόπο μας, τήν κου
βέντα πού ό πολιτευτής καί δημοσιογράφος 
κ. Στεφάνου είπε στόν ίδιο ιόν γράφοντα, 
ό αν ή έφημερίδα πού έργάζεται άσκοΰσε 
φοβερή πολεμική κοττά τοο Βενιζέλου.

■—  Βλέπεις, Βενιζέλος έχει πλατύ 
σβέρκο. Τοΰ βαράς καί κάνεις γκέλ! Σέ  
τρομάζει ό κοσμάκης. Τί νά βαρέσης τούς 
ψόφιους; Ποιός Θά σέ καμαρώση;

Γιά νά γίνεται λοιπόν γκέλ, νά παίρ
νουν υπόσταση συμφεροντάκηδες, άγονοι καί 
άφρονες —  κάνω έδώ τήν δήλωσι πώς δέν 
πε ριλαμβάνω τόν άγαπητό μου Παΰλο Πα. 
λαιολόγο, τοΰ όποίου τήν πνευμοοτική συμ
βολή έκτιμώ καί υπολήπτομαι —  προσπά
θησαν νά καλλιεργήσουν «άντιμελισμό».

Εύκολα καί άσυλλόγιστα, όπως συμβαί
νει μέ όλα τά «άντί», μή νοιώθοντας τήν 
γενικώτερη ζημιά καί μή γνωρίζον ας —  
δπως Θά έλεγε σέ στιγμές εύθόμίας ό Με
λάς —  τί εΐνε καί «ταντί πού έχει τίς δυό 
τρύπες!»

‘Οπωσδήποτε ό Ιστορούμενος στήν έναί. 
σιμη άς ποΰμε διατριβή του, όταν ή ’Α 
καδημία τόν έδεξιώθηκε ώς μέλος της —  
τήν τιτλοφόρησεν «Εθνισμός ή Διεθνισμός 
είς τήν πνευματική μας κίνησι»; —  δίνει

μιά διαφωτιστική καί άποστομωιική άπάν. 
τησι στούς κατηγόρους του γιά τόν δήθεν 
άντιφατισιμό του. Μάς λέει σέ μιά περικο
πή ',Τΐς:

«Οί προβάλλοντες τά αιτήματα τοΰ 
διεθνισμοί βλέπουν είς τήν εθνικήν ζω
ήν, τήν εθνικήν παράδοσιν, τήν εθνικήν 
ίδέαν, τήν έΛνικήν λογοτεχνίαν μεγά
λα καί άνυπέρβλη α εμπόδια διά τήν 
άνύψωσίν μέχρι τών οικουμενικών άξι
ών καί τήν δυνατότητα τής πραγματο. 
ποιήσεώς των. Φαίνεται νά πιστεύουν 
ότι πάσα πρόοδος πρός τήν κατεύθυι/. 
σιν τών διεθνών άξιών έχει ώς Θεμε
λιώδη προϋπόθεσιν τήν ριζικήν άττομά. 
κρυνσιν άπό τάς άξίας £.<νική·ς μορφής. 
Πρόκειται περί μιάς πλάνης, τής όποιας 
ό πυρήν άνταποκρίνεται είς τήν άντί. 
ληψιν ότι με:αξύ τών έννοιών ιέθνος καί 
άνθρωπότης ύπάρχει σχέσι·; άντιθετική.

Οτι ή έννοια έθνος έκφράζει μιάν πρα 
γματικότητα στατικήν άπέναντι τής έν
νοιας άνθρωπότης, ή όποία έκπροσωπεΐ 
πραγματικότητα δυναμικήν. "Οτι μέ 
άλλους λόγους πρέπει νά παραμερίσω. 
μεν τ ό παραπέτασμα τοΰ έ’.-νους διά νά 
άντικρύσωμεν τήν αίωνίαν μορφήν τής 
ά/θρωπότττσ;. "Οτι πρόκειται περί 
πλάνης δέν χωρεϊ άμφιβολία. Διότι πώς 
εΐνε δυνατόν νά νοηθή ή άνθρωπότης 
ώς μία όντό ης έξω τών εθνών καί μά 
λίστα είς άντίθεσιν πρός αύτά; ’Ά ν  ύ
πό τήν έννοιαν άνθρωπότης 6'ελήσωμεν 
νά συλλάβωμεν πραγματικότητα, ή ό- 
ποία νά άνοτδίδη όλην τήν θερμό η α 
τής ζωή·; καί όχι ψιλήν άφαίρεσιν, κε
νόν καί νεκρόν σχήμα λόγου, τί άλλο 
δυνάμε^α νά έννοήσωμεν άν όχι τό ά- 
πέραντον θέαμα τής ζωής ιών λαών, 
διά μέσου τών αιώνων, τά έργα τών 
θεων καί των ήρώων των, τάς προφη
τείας καί τάς άνακαλύψερς άληθειών, 
τάς άνυψώσεις καί τάς πτώσεις των, 
τούς πολέμους καί τάς έπαναστάσεις 
των, ιούς πα!*ανας τής νίκης καί τούς 
γόους τών σπαραγμών. Καί πώς εΐνε δυ

νατόν ή συνολική δυναμικότης του με 
γαλοπρεπεστάτου τούτου πολυτονικού 
δημιουργήματος νά έννοηθή χωρίς τήν 
άπόλυτον έπίσης δυναμικότητα τών με 
ρών;»

Μέ τόν δυναμισμό λοιπόν τού 'Ελληνικού 
κύτταρου ό ιστορούμενος δροσισμένος άπό 
τίς πηγές τών έονικών παραδόσεων, μέ τά 
φτερά τού ‘Ελληνικού Φοίβου πετα σ.ά δι
εθνή πλάτη γιά νά τά παιανίση καί νά ά 
συγκεράση καί νά μάς τά δώση νά τά ρου 
φήξουμε στις δημοσιογραφικές του καμπά- 
νιες στά βιβλία, στό θέατρο σάν άλλη άμ_ 
βροσία. Μακάριοι όσοι νοιώθουν τά πλατυ- 
φτερουγίσμοττα καί τήν συνθετική γεύσι 
τής άμβροσίας του. Οί άλλοι είτε ζημιω
μένοι, γιατί δέν μποροΰν νά προσφέρουν άν. 
τίδοιο, είτε στενόψυχοι, στενόμυαλοι καί 
στενόκαρδοι, 6ά ζαλιστούν. Θά τά ίδοΰν 
στραβά καί άλλόκστα.

Μάς λέει σέ άλλη περικοπή τοΰ αύτού ά- 
καδημα^κοΰ λόγου του:

«Είς τόν τόπον τής ποελαιάς ιδέας 
του έθνικιστικοΰ ‘Ελληνισμού, οί " Ε λ 
ληνες διανοούμενοι στοχασταί καί λογο 
τεχναι καλούμεθα νά ύψώσωμεν τήν ι
δέαν ένός πνευματικού 'Ελληνισμού. 
Αυτος^ δέν δύναται νά νοηθή ώ" άρνη_ 
σις τών έθνικών άξιών καί τών^άνεκτι. 
μήτων θησαυρών οϋς έσώρευσεν ό έλ- 
ληνοχριστιανικός πολιτισμός, θά  εΐνε ά. 
κριβώς συνειδητοποίησις καί γονιμοποί 
Γ,σις των μία νέα έρμηνεία καί νέα προ 

σαρμογή. θά  λάβη δι* αύτή·; ή έθνική 
μας ιδέα κα£αρώς πνευμοττικόν καί ή. 
θικόν περιεχόμενον άπολύτως σύμφωνον 
προς τήν Ιστορικήν φυσιογνωμίαν τοΰ 
Ελληνισμού, όστις έπί τοΰ πνευματικού 

πεδίου ύπηρέτησε πάντοτε τήν άνθρωπό 
τητα». r

Σάν σέ φυσική συνέπεια σ’ αύτό τό κή- 
ρυγμα έρχεται τό πολύμορφο έργο τοΰ Με
λά. "Οσοι τό άρνήθηκαν άπό έχθρα, πά
θος και άγνοια, γίνονται καταγέλαστοι.

ΣΤ Ο  ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο Ν : Ή  συνέχεια. ^

Φεατρικές σιλουέίτες

Καΐτη Βερώνη
Σάν άνθρωπος καλή, σάν άγγελος καί 

έξυπνη, σάν διάβολος. ‘Ω·ς καλλιτέχνις πο
λύπλευρο ταλέντο καί από τίς καλύτερες 
πρώτες πού διαθέτει ή λυρική μας σκηνή. 
"Οταν τήν βλέπη κανείς νά έκτε?-ίΐ δραμα 
ιικά σκέ.ς, πείθεται δτι παραστρατισμένη 
βρίσκεται σ-(ό ελαφρό θέατρο. Μιά άπό τίς 
πολύ πειστικές άποδείξεις otl μέσα της 
συνυπάρχε,. άκμαία ή δραματική φλέβα, εϊ 
νε καί ή μεγάλη της περυσινή έπιτυχία 
στό «“ Ετσι εΐν' ή ζωή». Ά λ λ ά  καί δταν 
τήν βλέπη κανείς νά κρεάρη μέ τό πη γαϊο 
μπρίο της έπιθεωρησιακού; ρόλους πιστεύει 
δτι δέν εχει τήν όμοια της στό ελαφρό ί>έα 
τρο. Παίξιμο καί μπρίο δίνονται άπό ιήν 
Κα Καίτρ, Βερώνη, δίχως τήν όφθαλμοφα 
νή έπιτήδέυση, χωρίς ένοχλητικές φανφά
ρες, άλλά μέ άνεσι στά όρια τής εύπρεπεί. 
ας καί τής καλώς έννοουμένης τέχνης πού 
έπί τέλους δικαιοΰ αι νά έξυπηρετη καί τό 
έλαφρό θέατρο. Κόρη ήβοποιων, άνεψιά τής 
περιφή.μου Αίκατερίνρς Βερώνη . Γεννάδη’  
της όποιας καί τό όνομα φέρει, δέν ήμπο- 
ροΰσε παρά έτσι νά αίσθάνε αι καί νά φέ
ρεται στήν σκηνή, ώστε νά τιμφ τήν οίκο 
γενειακή καί καλλιτεχνική της παράδοση. 
Ώμορφιά ζαλιστική έκ πρώτης όψεως, λέ. 
V.·. ότι εΐνε άπ' έκεϊνες πού σιήν λεπτομέ- 
ρειά τους έχαρακτηρίσθηασν άπό τήν γνω_ 
στή ρομάντσα πού έγράφηκε γιά κάποια άλ 
λη <«Μά έχεις κάτι». Σωστότερο εΐνε πώς 
εΐνε Μνας πικάντικος, ίδιόρυθμος γυναικείος 
ιύπος, πού σουξάρει περισσότερο άπό τήν 
πλημ^ιυριστική λάμψι των καστανών της 
ματιών, τό άδιάκοπο κρυστάλλινο γέλοιο 
της —  γέλοιο άληθινά Διονυσιακό —  τό

παντοτεινό κέφι της καί τήν έξυπνάδα της.
Εφ ο στρατιά εΐνε οι θαυμαστές της καί 

πολλοί οί «πολλά κατά φρένα καί θυμόν» 
περι αύτής έπιθυμήσαντες. Τό τρόπαιον ό 
μως to ««ατήγαγεν» ό έξαιρετικός μας κομ 
πέρ κ. ’Άγγελο^ Μαυρόπουλος, ό όποιος 
μετα μακρόν μαζί της είδύλλιον τήν ένομ. 
φευθη πρό ήμερων, ώς έγράφη καί είς τό 
α φυλλον τοϋ «θεάτρου». Αύτός είνε ό 
εκλεκτός της καί τό βαιερλώ της. Ά λλά  
εξω άπό τόν σύζυγό της, πέρα καί άπό 
τήν άγάπη τΓς  στό θέατρο, μιά εΐνε ή 
υπέρτερη άδυναμία της. -0  παλαίμαχος καί 
άπόμαχος τής σκηνής πατέρας της, άδελ- 
φος της μεγάλης τραγωδού Αικατερίνης 
Βερώνη.. Γ ι’ αΌτόν καί ΰπέρ αύτοΰ τά πάν 
τα. Δέν θά πάη στό θέατρο, δέν θά γυρίση 
άπό τό θέαιρο άν δέν τί^, Ιδη, άν δέν τόν 
φιλήστ).

Καί δέν υπάρχει γιορτιάτικη ήμέρα πού 
δεν θά περάση μαζί του. Τήν Ιδια λατρεία 
αντιμετωπίζει καί άπό μέρους του. Κοτσο 
νατος άκόμη παρά τά γροατειά του, παρά 
μιά βασανιστική άρρώστεια του, ό γέρω . 
Βερωνης δέν τόν χωρεϊ τό σπίιι, νά μήν 
ιδή τήν Καιτούλα του στήν σκηνή, άμα έ- 
Χει πρεμιέρα. Πρέπει νά εΐνε ή μέσα στό 
καμαρίνι της ή σιήν πλατεία γιά νά τήν 
* μ ψύχωση, νά τής εύχηίη καλή έπιτυχία. νά 
την κριτικάρη ύστερα. Εΐνε κάτι βιβλικό 
αυτη ή άγάπη πατέρα κοτί κόρης καί μέ 
δυο λέξεις ό καλός άνθρωπος όλοκληρώνει 
τόν καλλιτέχνη, μέ αίσθήμοαα πού πρέπει νά 
έχουν άληθτνές καλλιτεχνικές φύσεις καί τέ 
τοια εΐνε άναμφισβήτητα ή Κ α  Καίτρ. Β ε . 
ρωνη Μαυροπούλου. Στό  θέατρο παίζει 
άπό τόσο μικρή, ώστε καί ή ίδια νά μή θυ 
μάται καί νά χαριτολογώ κάποτε, λέγοντας 
μήπως καθώς -ή μητέρα της τήν γέννησε 
και ή μαμή της τήν έφάσκιωσεν, ό άγαπη. 
μένος της πατέρας Ί ήν έβαλε νά ντεπου- 
ταρη άμέσως στήν σκηνή. Χρόνια πολλά ώ
στόσο έπαιζε μέ τήν άδελφή της Κα  Σοφία 
Βερώνρ - θεοφανίδη —  γιά τήν όποκχν άλ_ 
λοτε θά γράψουμε —  καί όλοι θυμούνται 
τήν φίρμα Τά Βερωνάκια», όταν οΐ δυό μι 
κρές άδελφούλες μέ τά κορδελλάκια τους 
καί τίς φουστίτσες τους —  έπαιζαν γεμί
ζοντας τήν σκηνή μέ τήν παιδική της χάρι 
καί γοητεία. Αργότερα χωρίστηκαν καί ή 
κάθε μιά πήρε τόν ά :ιο  στήν. άτομικό- 
τητά τους δρόμο. ‘Οπωσδήποτε ή Κα  Καί. 
τη Βερώνη έκ δηλώθηκε IkocW] σέ όλους 
τούς τομείς τής τέχνης, ώστε νά μεσουρο^ή 
σήμερα στό λυρικό θέοττρο καί νά μισθοδο 
Τ3τ<Χι.. τι(> γενναιότερες άποδοχές. Μήλον 
τής έριδος άληθινά έγινε μέ τήν έφετεινή 
θερινή σαιζόν καί μεγάλα ποσά τής προσε 
φέρθησαν γιά νά κλείση συμβόλαιο μέ διά 
φορα συγκροτήματα. Τελικά δμως «έκλει
σε» στό συγκρότημα τού θεάτρου τής όδοΰ 
Θεμιστοκλέους «Μακέδο», οί θεατές *οΰ ό
ποιου £ά άπολαύσουν τό καλοκαίρι τήν τέ
χνη της καί τό μπρίο της.

Η Β  Β!

Καλο α>ρ vfioc διαγωνισμός
Προκηρύσσεται χαί έφέτος.
Δεκτά Δράματα καί Κωμωδίαι μέχρις 20 

Ιουνίου έ.ε.
Βραβεία 15.000.000.

Πληροφορίαι: Γραφεία Φιλολογικού 
λόγου «Παρνασσός». Συλ .

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΞΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ή αποθέωση 
τής Έσλερ

Μ ΙΑ  Θ Ρ ΙΑ Μ Β Ε Υ Τ ΙΚ Η  Τ Ο Υ ΡΝ Ε  Α Ν ΕΥ  Π ΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ Ο Υ. 
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Β Α Ρ Α ΙΝ Α Ν  ΕΝ Α  Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΟ  Υ Π Ε Ρ Ω Κ Ε Α Ν Ε ΙΟ .

ΤΗΣ ΚΑΣ ΧΡΥΣΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τρείας. Ά κόμη  καί ένας ιερωμένος, ένας 
πάστωρ, Ικέτευσε τό «εϊδωλον» νά τιμήση 
τόν ναόν είς τόν όποιον εφημέρευε. Η Φα. 
νή έδέχθη και τήν Κυριακήν πού έφθασε 
τά πλήθη πού καιέκλυζαν τόν ναόν άρχι
σαν νά τήν έπευφημοΰν είς ένα νεΰμα τοΰ 
εφημερίου.

Άπό τοΰ «άμβωνος τής άληθείας» ό πάστωρ 
έ5ημηγόρησε είδικώς γι’ αύτήν. Τό θέμα 
τςρ„·: ήτο ή «άγάπη πρός τόν πλησίον». Κή'_ 
ρυγμα τεχνικόν άλλά καί συγκινητικόν, γε
μάτο λεπτούς, ά&ρούς πρό- τήν ήθοποιόν 
υπαινιγμούς.

Ή  Φανή ξετρέλλανε άκόμη χαί τίς ά. 
ποικίες τών Κουακέρων. Ο ί αύστηροί αύ
τοί Πουριτανοί, ώς γνωστόν, χαρακτηρί
ζουν τό θέατρο ν ώς τόπον άπωλείας. Είς 
τήν Βοστώνην είδικώ- ή αΐρεσις είχε τήν

Πριν άπό έκατό περίπου χρόνια, άκρι.. 
6ώς τό 1840, ή περίφημη Βιεννέζα χο.ρεύ- 
τρια Φανή ’Έλσλερ , ένδοξη άπό τίς έμφα. 
νίσεις της εΙΓ τά μεγάλα θέατρα τής Β ι 
έννης, τοΰ Βερολίνου, τοΰ Λονδίνου, τών 
Παρισίων, έπήρε μιά άπόφασι πόρα πολύ 
παράδοξη, μάλλον, γ ι ’ αύτήν τήν έποχή, 
τυχοδιωκτική: Νά τσξιδεύστι καί νά έμφα. 
νισθή στήν Αμερική , στήν νέα ’Ήπειρο πού 
άκόμη, τότε, έσχηματίζετο καί ή μεγαλυ. 
τέρα πόλις της μπορούσε νά θεωρηθή χω. 
ριο γιά τήν Εύρώπη.

Πραγματικά ή Νέα ‘Υόρκη τό 1840 ή 
ταν ένα μεγάλο χωριό. Απέραντο 6έ6α α, 
άλλά χωριό, άκάθαρτο καί οίκτρό. Οί κά
τοικοι, σχεδόν οΐ περισσότεροι, άμόρφωτοι 
έπ ιχ ε ι ρηματ ία ι νεόπλουτοι, δέν είχαν καιρό 
νά σκέπτωνται ούτε γιά έξωρα^σμούς, ούτε 
γιά καθαριότητα, γ:ά κομψοτητα. Τά πε
ρισσότερα σπίτια είχαν ένα καί μόνο πά
τωμα, καί ήσαν βαμμένα μέ χρώματα τό
σο άκαλαίσθητα καί χτι.πητά (σκούρο 
μπλέ, πράσινο ή κίτρινο), ώστε είχαν τήν 
όψιν όρνιθώνων. Τά ξενοδοχεία τά καλύτε
ρα έμοιαζαν καταφύγια. Οί δρόμοι γεμά
τοι χοίρους ή δώδια, ποίμνια πού raS\o'- 
ζαν νά βοσκήσουν ή πού τά έγύριζαν άπό 
τή δοσκή...

Τό μεγαλύτερο θέατρο, του «Πάρκου», 
ήταν ταπεινό καί άκάθσρτο. Οί πολα ότε. 
ροι πλούσιοι κάτοικοι δέν κατεδέχοιτο νά 
πηγαίνουν. Τίς ώραιότερες βραδυές είς τά 
καλύτερα καθίσματα τής πλατείας φίγου. 
ράριζαν λαγκοί κούκοι καί μπλούζες έργα. 
τών... Λοιπόν αύτοΰ, είς ένα τέτοιο θέα
τρο, ένεφανίσθη γιά πρώτη φορά εις τήν 
Α μερική  ή Φ<χνή ’Έλσλερ.

Ή  άποφασιστική χορεύτρ-.α πρύ εφθασε 
είς τόν Νέον Κόσμο μόνη, χωρίς Ιμπρετ. 
σάριο, χωρίς πρόγραμμα, χω·ρίΓ κανένα 
βοηθό έκτός άπό τό ταλέντο καί τήν φή'μη 
τής ώμορφιάς της, μόλις κατέοη-νε άπό τό 
ύπερωκεόηΊΟ (τό ίστιοφό-ρο ̂  κοί ταΰτοχρο. 
νως τροχοφόρο «Γκοήτ . Ούέντερν» πού έ
κανε 18 ήμερες γιά νά περάση τόν Α τλα ν
τικόν) έφερε άναστάτωσι. Γιά νά τήν Πουν 
οι πιό βαθύπλουτεc κ'-ρίες εγινοα/ «λαός» 
καί έστοιδάχθηικοτν στις πιό ύψηλές βαθμί
δες τών υπερώων. "Όλες οΐ κοινωνικές 
διαβαθμίσεις κατηργήθησαν. Δέν ήταν έν. 
θουσιασμός, ήταν μιά τρέλλα πού δέν έγινε 
δυνατόν νά κατευνασθή ούτε μέ δεκαπέντε 
παραστάσεις. "Ολα τά άλλα θέατρα έρηιιώ 
θησαν. Ο Ι διευθυνται τραγμένοι δέν ήξε
ραν τί νά κάνουν. Γιά νά προσελκύσοΓ.ν κό
σμο, μετεχειρίζοντο διάφορα τεχνάσματα. 
Έχρησιμοποιοΰσαν τό όνομα τής ’Έλσλερ , 
τυπωμένο στά προγράμματα μέ χονδρά χτυ
πητά γράμματα, γιά νά •παραπλανούν τόν 
κόσμο. ‘Ο Βικτωριανό- Σαρδου εΐχε ένα 
τέτοιο πρόγραμμα:

« Ή  ωραία καί φημισμένη

Φ ΑΝ Η  Ε Λ Σ Λ Ε Ρ  
άπομακρύνει τόν κόσμο άπό τά θέατρά 
μας. Εκε ίνο ι οί όποιοι δέν εύρίσκουν θέσι 

στό «Πόιρκ» τίς μέρες πού 
Χ Ο Ρ Ε Υ Ε Ι

ή φημισμένη μπαλλαρίνα παρακαλοΰνται 
νά ένθυμοΰνται ότι

ΟΛΑ ΤΑ Β Ρ Α Δ Υ Α  
Ενα θέαμα έξαιρετικόν δίδεται

Ε Ι Σ  ΤΟ Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Μ Α Σ » .

Αύτό κατώρθωνε νά έξαπατά μερικούς 
Νέγρους καί ναυτικούς περαστικούς.

"Οσοι δέν είχαν τά μέσα νά θαυμάσουν 
τό εϊδωλον στή σκηνή καραδοκούσαν τήν 
εύκαιρία νά τήν ίδοΰν καί νά τήν έπευφη. 
μήσουν στούς δρόμους.

Καθημερινώς ή Φανή ήταν υποχρεωμένη 
νά παρευρεθή σέ κάποια έορτή ή τελετή. 
Τήν ώδηγοΰσαν όπως μιά ήγεμονίδα στις 
φυλακές, στά εύαγή ιδρύματα, στά ναυπη
γεία, στά πολεμικά πλοία, Έ κ ε ΐ  έν πα
ρατάξει ή ’Έλσλερ έγένετο δεκτή ύπό τούς 
ήχους 24 κανονιοβολισμών καί μουσικών 
παιάνων.

ΊΕτυχε νά εύρίσκεται είς τό λιμάνι τής 
.Νέας ΎόρκηΓ ή γαλλική φρεγάτα «Μπέλ 
Πούλ». ΤΗτο τό πλοΐόν πού μόλις πρό ό. 
λίγου είχε μετακομίσει είς τήν Γαλλίαν ά
πό τήν Ά γ Ια ν  Ελένη ν  τήν σορόν τοΰ Να. 
πολέοντος. Π(>ός τιμήν τής ώραίας χορευ.

φήμην, ότι άσκοΰσε τήν μεγαλυτέραν αύ. 
στηροτητα. Καί όμως ένας «πιστός» μόλις 
τήν εΐδε νά χορεύη, έχασε έντελώς τό λο. 
γικόν. ’Έτρεξε είς την κατοικίαν τής Φα. 
νής, ζήτησε, είδε τήν Θαλαμηπόλον τη:.

"Ο ,τι μου ζητήσης...δίνω ό,τι μου ζη. 
τήσης γιά ένα άπό τά σωσόνια της.

'Όλες οί άνωτέρω καί άλλες άκόμη έ- 
ξωφρενικές λεπτομέρειες αύτής θριαμ. 
βευτικής τοι.ρνέ βρίσκονται είς τό" βιβλίον 
τοΰ Αυγούστου ’Έρχαρντ: Ζωή χορεύτρι
ας: Φανή ’Έλσλερ». "Οταν ή νέαρά Βιεν
νέζα έκουράσθη άπό τούς θριάμβους τη? 
καί έπεβιβάσθη πάλιν διά τήν Εύρώπην, 
εΐχε έκτός άπό 742.000 φράγκα, ποσόν έ. 
ξαιρετικόν διά τήν εποχήν έκείνην, καί ένα 
όλόκληρον φορτίον πλοίου δώρα.

Χ Ρ Υ Σ  Α Π Α Ρ Α Δ Ε Ι  Σ  Η

τρίας έγινε δεξίωσις. Ή  Φανή έπήγε. 'Ο  
κυβερνήτης μετά το πρόγέυμα προσέφερεν 
είς τήν Φανή μέ επισημότητα δύο πράγμα, 
τα: Τό πρώτο ήταν ένα ξερό κλαδί, τό 
άλλο ένα άπλό κομμάτι ξύλο.

— Αύτό εΐνε, είπε μέ συγχίνησι, ένα 
κλαδάκι άπό τήν ιτιά πού σκίαζε τόν τά
φο τοΰ ήρωικοΰ μας αύτοκράτορος. Αύτό 
έδώ εΐνε ένα κομματάκι άπό τό φέρετρό 
του...

"Οταν ή χορεύτριά μας έφθασε είς Βά . 
σιγκτων αί δύο Βουλα], είχαν συνέλθει είς 
Κογκρέσσον είς τό Καπιτώλιον. Έ ν  τού. 
τοί'ζ αί θύραι άνοιξαν δ^άπλα'τα πρό τής 
Φανης έίς τήν αϊθουααν τών συνεδριάσεων 
καί άποφόσεων. "Ολοι c\ άντιπρόσωποι εϊ. 
χαν σηκωθή. "Ολοι έπεζήιηοαν νά τής c ’j .  
σιηθοΰν 15 αιτε.ρως. Καί όταν ή’ άτ.:λΞίω η 
παοέλαοις μετά χε:ραψ.ών τελείωσε, ό πρό
εδρος τοΰ Κογκρέσα:!, τήν πορζκάλε^ε νά 
καθήοή είς τήν έδρον ττυ. 'Η  Φανή μέ "κό
πο συγκοατοΰσε τά πολλά γέλα .

Τήν άλλη ήιέρα  ό Πρόεδρος τών Η ν ω 
μένων Πολιτειών Βάν Μπιοΰρεν και οί υ
πουργοί είχαν τήν εύκαιρίαν νά χειροκοο- 
τήσουν καί νά επευφημήσου τ·ον Φανή είς 
τό θέατρον τή- πρωτευούσης. ’Έκριναν ότι 
ή εύρωπαία χορεύτρια ήτον άνάγκη νά έ. 
πισκεψθή τόν Λει.κόν OIcc-v... Καί τήν προ. 
σεκ άλεσαν.

'Ο  Πρόεδρος Βάν Μπιοΰρεν τήν ύπεδέχθη 
περιστοιχζόμενος άπό τούς ύπουργούς. "Ο 
λοι των διεκήρυξαν ότι ήσαν γοητευμένοι 
σκλάβοι τής ώιιορψιάς της καί τής τέχνης 
τητ. Δέν τής άπέκρυψαν ούτε ότι αύτή ή
ταν ή αιτία νά σταματά ή κίνησις τών δη
μοσίων υποθέσεων... Είς μίαν συνε'ορίασιν 
τού Παρλαμέντου ό έντιιιώτατος Ν. Βάις 
μέ πικρίαν διεπίστωσεν ότι τό πλήθος τών 
έδωλίων ήτο κενόν.

— Oil περισσότεροι βουλεινταί, φώλίαξε, 
«συνεδριάζουν» αύτές τίς ήμερες στί: πο
λυθρόνες τού θεάτρου.

"Ενα  βράδυ έλύθη έπισήμως ή ποαγαα. 
τική συνεδρία τής B e  λής γιά νά άναβλη. 
θή διά τήν έπομένην. Καί έλήφθη άπόφα. 
σις ότι ή Βουλή δέν θά συνήρχετο παρά 
μόνον τί- ή μέρες πού ή Φανή δέν θά έχό. 
ρευε!

Μέ τήν ίδίοτν έπιτυχίοα  ̂ ή Φανή διέσχισε 
τίς περισσότερες πόλεις τής Ά  μερι κής. Έ -  
πεσκέφθη τήν Αβάναν, τήν Νέαν ’Ορλεά- 
νην. Έπέρασε τόν Μισισιπήν, τόν ’Ό χιο. 
Έχόρεψε εις Ρίτσμοντ, εις Τσάρλεστον, εις 
Βαλτιμόρην καί Βοστώνην. Πέρασε άπό τήν 
λίμνην Πονσαρτραίν, άπό τήν λουτρόπολιν 
Λόγκ "Αχλαντ, άπό τό Τρέστον——Φώλ, άπό 
τήν Σαρατόγκα. Ή  διαδρομή όλη θρίαμ. 
βος. Αποθεωτική.

ΕΙ-  τήν Αβάναν κατά παλαιόν έθιμον, 
τό βράδυ πού ό καλλιτέχνης εΐχε εύεργετι. 
κήν έπρεπε νά καθήση ό ίδιος είς τήν εί
σοδον τοΰ θεάτρου πίσω άπό ένα τοαπέίι, 
κοντά είς τό όποιον εύρίσκοντο πολλά ά
δεια σκηνικά. Ο Ι θεαταί θά παρήλαυναν ά
πό έκεΐ καί θάφηναν τήν προσφοράν των.

*Η Φανή εύθυμη συνεμορφώθη.
Τά πιό περίεργα, τά πιό έτεοόκλιτα 

πράγματα σέ λίγο άρχισοεν νά κατατίθεν
ται, προκαλοΰντα τά άβίαστα. τά χαριτω
μένα γέλια τής χορεύτριας. Πολλές φορές 
τά δώρα ήσαν έξωφρενικά καί ένοχλητικά. 
Διότι δέν ήσαν μόνον κοσμήματα: περιδέ
ραια, καρφίτσες, διαδήματα.  ̂ Ο Ι θαυμα
στοί κύτταζαν νά έφεύρουν δώοα όσον τό 
δυνατόν όλιγώτερον κοινά. "Ενα- προσέφε
ρε ένα θαυμάσιο 'κοστούμι σπανιόλας χρυ. 
σοκεντημένο. ’Άλλος κατέθεσε ένα πίνακα 
παριστάνοντα τόν Χριστόφορο Κολόμβο. 
"Αλλος δύο σκυλάκια ράτσας δεμένα μέ 
κορδέλλα περασμένη άπό τά τρυπη^ένα των 
αύτιά.. ’Άλλος ένα κλουβί μέ σπάνια έξω 
τικά πουλιά... Τό τραπέζι γέμισε άπό γλυ
κίσματα, καρπούς καί τσουκάλια μέ γευ
στικά φαγητά είδικώς γ ι’ αύτήν μαγειρευ- 
μένα!

Στήν Βαλτιμόρην οί θεαταί έξέζεψαν τά 
άλογα καί έσυοαν τό άμάξι της οί ίδιοι 
ώς τό ξενοδοχείο. Στήν Νέα ’Ορλεάνη τά 
μαξιλάρια τοΰ άμαξιού τή- ντίβας έτέθη- 
σαν είς πλειστηριασμόν. Έξετιμήθηκαν καί 
άγοράστηκαν εις τιιιήν άκριβωτέραν άπό 
τών πινάκων τοΰ Ρέμπραντ. Ε Ις  την Φιλα. 
δέλφειαν ή Φανή έγινε άντικείμενον λα.
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Τά θερινά θέατρα έτοιμάζονται πυρετω. 
δώς διά τά·; εναρκτήριους παραστάσεις 
των. Οί ι ίασοι πρόζας θά εΐνε τελικώς ό- 
κτώ, ήτοι Μαρίκας Κοιοπούλη, Ανδρεάδη, 
Μανωλίδου _ Παπτα, Μιράντας _ Μουσούρη, 
ΜαίρΓς Άρώ νη μέ τόι/ Δημήτρη Χόρν, Ά ρ  
γυροπούλου, Κούν καί «Έλληνικό Βέατρο».

—  Ό  θίασος Κοτοπούλη θά μείνη καί τό 
καλοκαίρι στό «Ρέξ» καί θά έγκαινιάση 
την σαιζόν μέ τήν περίφημη «Άντέζα» τοΰ 
Ξενοπούλου. Ταυτοχρόνως επανίδρυσε τό λυ 
ρικόν του τμήμα καί θ’ άνεβάση μιά μου
σική κωμωδία πού διασκευάζει καί ( ά σκη_ 
νοθετήση ό κ. Μόρντο, μέ πολυτελτΐ. πάλιν 
σκηνικόν διάκοσμον τού Άνεμογιάννη.

—  Τό ιδιαίτερον ένδιαφέρον πού παρου
σιάζει ή έπανίδρυσις αυτη εΐνε ότι πρωτα
γωνίστριες του λυρικού τμήματος τοΰ «Ρέξ» 
θά εΐνε οί άδελφές ’Άννα καί Μαρία Κα_ 
λουτά, πού διά ν άποδειχθή ότι κακώς έδυ. 
σφΓμοΰντο είς τά παρασκήνια ότι είχαν ά- 
φάνταστον «βεντετισμόν», άρκεΐ ν’ άναφερ. 
θή ότι υπέγραψαν συμβόλαια ότι δέν θά 
ύπάρχη τό όνομά τους εί·; τήν έπωνυμίαν 
τοΰ θιάσου καί 6’ άναφέρεται <χΟιό είς 
τούς μετέχοντας τής παραστάσεως μετά τό 
όνομα τού Βασίλη Λογοθετίδη πού έπίσης 
θά λάβη μέρος είς τήν μουσικήν κωμωδίαν.

—  ‘Ο θίασος Κατερίνας Ανδρεάδη θά 
έμφανισθή είς τήν θερινήν του στέγην μέ 
τήν «Κυρία δέν μέ μέλλευ>, ό είασος Μα
νωλίδου _ Παππά μέ σύμπραξιν Άντώνη Γι. 
αννίδη, είς τό «Λυρικόν» μέ τίς «Σκηνές 
άπό τό μποέμικο βίο» τοΰ Μυρζέ πού έπίσης 
διασκευάζει ό κ. Μόρντο καί ό θίασος Μου 
σούρη _ Μιράντας μέ τόν «Άγνω στο θεό» 
το»ϋ κ. Ά λ . Λιδωρίκρ,.
' —  Σχετικώς μέ τήν πρωταγωνίστρια τοΰ 
τελευταίου αύτού θιάσου είχε δημιουργηθή 
ένα ζήτημα έξ άφορμής τοΰ ότι ό κ. Κώ
στας Μουσούρης συνεβλήθη μέ τόν νέον θεα 
τρικόν έπιχειρημανίαν κ. Ίω άν. Ίωοτννί. 
δην καί συνεπήχθη καινούργιος καλλιτεχνι 
κός όργανισμός πού ύπό τήν γεν. διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Κώστα Μουσούρη καί τήν καλλιτε
χνικήν τοΰ κ. Ά λ .  Λιδωρίκη, περιέλαβε 
στόν θίασον τής πρόζας Μιράντας . Μουσού 
ιρη καί τόν νέον θίασον μουσικής κωμωδίας 
ύπό τόν κ. Μάνον ΦιλιππίδΓ.ν πού θά στεγα. 
°θή  είς τό «Πάρκ».

—  *Η κ. Μιράντα έτάχθη άντίθετος προς 
τήν συνεργασίαν αύτήν καί άνεγράφησοτν δι 
άφοροι άνϊχκριβεΐς πληροφορίαι ότι δή€εν 
δέν πρόκειται νά ύπογράψη τό όρισιικόν 
συμβόλαιον συνεργασίας της μέ τόν κ. Κ. 
Μουσούρη. Α ί πληροφορίαι αύταί άπεδείχθη 
σαν άνακριβεΐς, καθόσον ή κ. Μιράντα έ
χει ύπογράψει πρό 15θημέρου καί πλέον 
τό οριστικόν συμβόλαιον διά τόν θίασον 
Μουσούρη πού εύρίσκεται κατοτεθειμένον 
είς τήν έπιτροπήν άδειας. Έ ξ  άλλου φαί
νεται ότι καί ή παρεξήγησις πού έγεννήθη^ 
άσήμαντος κατά βάσιν, ιέτυχεν ήδη, φιλικοΰ 
διακανονισμού.

—  ‘Ο θίασος Μαίρης Άρώνη μέ τόν Δη. 
μήτρη Χόρν θά ντεμπουντάρη είς τό άνοι- 
κοδομούμενον Τριοτνόν» μέ τά «Τρία Βάλς» 
ό «Άργυρόπουλος» μέ τούς «Προικοθήρες» 
τοΰ Ρούσσου —  έγινε κίνησις νά προσλη. 
φθούν ώς πρωταγωνίστριες τοΰ θιάσου Ά ρ_  
γυροπούλου ή κ. ’Άννα  Λώρη καί ή κ. ‘Ηώς 
Παλαιολόγου, άλλά δέν έπήλθε συμφωνία 
καί έτσι θά μείνη πάλιν ή Γιώτα Λάσκαρη. 
Ό  κ. Κούν θά μεταφέρη τά {Χαρούμενα 
Νειάτοο> τοΰ Μυρζέ πού άνεΒάζει τήν έρχο. 
μένη Δευτέρα καί τό «Έλληνικό θέατοο» 
θ' άνεβάζη άποκλειστικώς καί μόνον έλλη
νικά έργα.

—  Ό  τελευταίος αύτός θίασος θά στεγα

Mskρό δτατρικά νέα
<306 είς τό «Παλλάδιον» Καλλιθέας καί βά 
έχη πρωταγωνίστρια τήν κ. "Αννα Σ  ταυρί. 
δου. Συμμετέχουν ό κ. Φωτάπουλος, 6 κ. 
Νώντας Χέλμης καί βά συμιτρΛξτ) /ιιλειάς 
νέων ηθοποιών πού άνήκεν έως τώρα είς τό 
« ’ E O v l k o v  θέατρον».

—  Οί μουσικοί θίασοι ποϋ θά έμφανι- 
σθοΟν τό καλοκαίρι εΐνε άφθονοι, ιδίως οί 
άττοιελοΟντες συγκροτήματα βαριετέ. Πρώ
τος θά ντεμπουτάρχι ό θίασος Μαυρέα . AC-- 
λωνίτη _ Ίατρίδη είς τό «Περροκέ» πού θά 
άρχίστ) είς τίς 12 Μαίου μέ τήν έπιθεώρησι 
τών κ .* . Άσημακοποΰλου - Σπυροποΰλου 
Παπαδάκη ‘Η Ελλά δα  μας» πού θά έχη 
μουσική Παπαδοπούλου.

—  Καιόπιν ό θίασος Μηλιάδη .  ΚρεΒ. 
βατα - Πατρικίου _ πού θά παρουσίαση είς 
τό θέατρον «Σαμαρτζή» τήν «Ροζίτα» τοϋ 
Σακελλαρίδη.

—  Τό πιό ένδιαφέρον καλλιτεχνικώς συγ 
κρότημα θά εΐνε ή μουσική κωμωδία πού 
θά στεγασθή είς τό «Πάρκ» (μέ τό όποιον 
υπήρχαν διαφοραί οικονομικής φύσεως με. 
ταξύ τών Ιδιοκτητών του καί τών ένοικια 
στών, πού δμω-ς δέν πρόκειται νά έπηρεά- 
σουν τήν θέσιν τοΰ θιάσου). Τό συγκρότη
μα άπαρτίζουν οί κ.κ. Μάνος Φιλιππίδης 
Ν. Παρασκευάς, Γ. Γαβριηλίδης, Κ . Μα’ 
νιατάκης καί αί κυρίαι Νανά Σικιαδά, Λέ 
λα Σκορδούλη, Κορνηλία Βλαχοπούλου" 
"Αννα Ραυτοποόλου καί ή έκ τών πρωτα
γωνιστριών τής ’Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. 
’Αλίκη, Ζωγράφου.

‘Ο θίασος θ’ άρχίση μέ τήν μουαικήν 
κωμωδίαν τοϋ κ. Δ. Εύαγγελίδη «Τί κάνει 
αύτός ό πόλεμος», είς τήν όποιαν γράφει 
μουσικήν ό κ. Κώστας Γιαννίδης.

—  "Ενα  άλλο εργον τοϋ κ Εύαγγελί 
δη μέ μουσικήν θεοφανίδη θά'έμφανίστι ό 
Θίασος πού κατήρτισεν ό νέος θεατρικός έ 
πιχειρηματίας κ. Στυλ. Χατζώκος, διά' τό 
«Μακέδο». Μετέχουν ή Ζωζώ Νιαλμάς, ή 
Ήώς Παλαιολόγου, ό κ. Στυλιανόπουλος 
ό τενόρος θανος, ή σουμπρέττα Καίτη Βε- 
ρώνη, ό κ. ’ Ιατρού, ή κ. Μελπομένη Κολυ 
βά καί άλλα μουσικά σ ελέχη τής έλαφράί 
σκηνής.

—  ’Ενδιαφέροντα μουσικά συγκροτήμα
τα θά στεγασίοΰν είς τόν «‘ Ερμήν», τήν 
«Μινόν», τό «Λούξ», τό καινούργιο θέατρο 
«Ζέφυρος» είς τά Πετράλωνα (ύπό τόν κ. 
Όρέστη Λάσκο) καί είς τά ,Παναθήναια». 
Τό βαριε έ τών «Παναθηναίων» συνθέτουν 
βασικώς ή δνίς Ήρώ Χαντα, ό Κόκκινης, ό 
Μακρής καί ό Σπάρτακος.

—  Ή  ιδέα νά καταοκευασθή κο:ινούργιο 
θερινά θέατρο παρά τήν λεωφόρον Α λ ε 
ξάνδρας, όπου θά έστεγάξε-.ο τό συγκρότη- 
μ« τής δίδος Ήρώ Χαντα, τιτλοφορούμενο 
μάλιστα μέ τό όνομά της, έγκατελείφΟρ 
Καί λόγω ι>ολογισθεισών μεγάλων δαπα
νών -—  δεκάδας δισεκατομμυρίων __  κο:ί
λόγω έλλείψεως χρόνου μέχρι τής ένάρξί 
ως τής θερινής σαιζόν. Ό  ίδιοκτή i t -  τοϋ 
οίκοπέδου, έναντι το© άγάλμα ος τοϋ’ B e  
σιλέως Κωνσ-αντίνου —  έχει Αμετάβλητη 
άπόφασι νά κτίση ιό ματαιωθέν έφέτος θέο 
τρον, τόν έρχόμενο χρόνο.

—  Είς τόν θίασον «Μακέδο», πρός έ. 
πίλυσιν πολλών αινιγμάτων καί τριβόλων 
πού έδη μ ιου ργήθη σαν άπό άνώμαλα συμ
βόλαια, προσελήφθη ώς καλλιτεχνικός διευ 
ίυνιής 6 χ. ’Αχ. Μαμάκης.

—  Διά τό πρώτον εργον πού θά γράψη ό 
κ. ΕύαγγελίΒης, έγνώαθη ό ι τοδ κατεβλή- 
θΓ,σαν ώς προκατοβολή —  έναντι ποσοστών 
—  περίπου 200 έκατομ, δραχμών.
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J Τό Θέατρο !
I  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ώ Ρ Η Σ Η  =

Λόγου καί Τέγνη ς g

|  Γ ρ αφ εία |
Ξ  Γ ' Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ  28 Γ  |
Ξ  Τηλέφωνον 55.536 Ξ
Ξ  Τ ΙΜ Η  ΦΥΛΟΥ |

1 Δ ρ α χμ α Ι ' ψ - . / . - χ  %

ΜΙΙΟΙ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ..

ΠαμφϊΛη Ζαντοριναίου

Ή  πνευματική ζωή

«‘Η άτέρμονη 
πρός τόν Ήλιο»
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πορεία | Παρακολουθήστε

Τοϋ κ. Θ. Σγουρδέλη =

Τή βλΓπ.-ις κα· νοιώθεις άιχέπως ττιν 
•πνοή τής καθώς πρέπει κορία-. Τής μιλάς 
καί αισθάνεσαι τήν πν^-ματ/κή d^oa<fo:i. 
ρα του άνθρώπ'.νου είδους πού εχει καλ. 
λιεργηθή στην μόρφωση καί στήν εύγέν'ΐσ. 
Σοΰ έρχεται έτσι άδύναιο νά δώσης μέσα 
σου τό νόημ~ τής Θεατρίνος κοττά τήν 
«κακέμφατη» έννοια πού πήρ? ή λέξη στον 
πολύ κόσμο άπό γνωστούς και άγνω στες 
λόγους. Και τήν δλέπ'-νς νά1 παίζει σιήν 
σκηνή και γεύεσαι άμέσως τήν άλτ^θινή 
Ιέρεια της τέχνης και του ταλέντου. ‘Ενός 
ταλέντου φροντισμένου στήν έκόηλωσή τ: 
πού ίσως γ ι’ αυτό δέν προσαρμόσθηκε στή 
«έπιτηδειοχρατία» καί ίσως γ ι ’ αύτό πα
ραμερισμένο. ’Έτσι τήν βλέπουμε κάπως 
άραιά να παίζε·, καί τώρα μέ θουμοοτή 
επιτυχία νά ένοορκώνει τόν ρόλο τή μσρ. 
κησίας ν:έ Μπολιέ στόν «Άρχισιδηρόυργο» 
στό θέατρο « ’Αλίκης». Φίρνει καί ή Κα 

Πσμφίλη ’Αργυροπούλε'.· Σαντοριναίου £α. 
θειά θεατρική, οίκογενειακή κληρονομιά. 
Γεννημένη στήν ’Αθήνα καί παιδί ήθοπο.ών 
άπό τήν Σ μυρνη δέν γνώρ'σε άλλο 15οινι. 
κό άπό τήν τέχνη τής ήθοποιΐας. ‘Ο πατέ
ρας της ήταν άπό τούΓ περιφημοτέρους 
«Όθέλλους» στήν έποχή του καί ή μητέρα 
της πιό ξακουστή, εΐνε ή πρώτη πού κρεά- 
ρησε τήν «Μάιγδα» τοΟ Σούντεομαν στήν 
’Αθήνα μετά τήν περίφημη Ντουζε καί ή 
δυναμικώτερητ— στά 1900 — πρωταγωνί
στρια του Βασιλικού θεάτρου. Δυνατά 
μορφωμένη στήν ' Ελλάδα καί στήν_ Αΐγ>-- 
πτο — στήν Σχολή τών Καλογραιών καί 
στό έκεΐ ’Αμερικανικό Κολλέγιο — ή Κα 
Παμφίλη Άργυροπούλου . Σαντοριναίου 
είχε άπό μικρό κορίτσι έμφυτη τή λατρεία 
της γιά τό θέατρο. Αίτιες άνώτερες δμως 
άπό τήν θέληση της της άργοπόρησαν τό 
ντεμποΰτο της πού πραγματοποιήθηκε μό
λις τό 1934. Ά λ λ ά  μολονότι κάπως άργά 
—γιά  τούς είδικούς στόν θεατρικό μηχα
νισμό λόγους —  έπεδλήθηκε καί κρεάρησε 
μέ άξιέπσινη άποδστική έντέλεια άναρρίθμη 
τους ρόλους του διεθνούς καί τοΰ έλληνι. 
κοΟ δραμ<χτολογίοο. Ά π ό  τίς έπιτυχίες 
της πού πρόχειρα έδώ θυμόμαστε, ήταν 
στό «Σκάνδαλο» του Μπατά'ίγ στόν «Ό _ 

θέλλο» του Σαίξπηρ, στις «Μαριονέττες» 
κλπ. Καί μιά άπό τίς χαρακτηριστικώτε. 
σες ένδείξεις τής άγάπης της στήν Τέχνη, 
ήταν όταν έτέθη έπί κεφαλής θιάσου στό 
«Λαϊκό θέατρο» Παγκρατίου (1938) άπο 
τό όποιο τόσα νέα ταλέντα ήθοποιών καί 
συγγραφέων άνεδείχθηκαν. Τέλος, τό παί
ξιμό της στόν «Ά·ρχισιδηρο6ργό» πού έν. 
σαρκώνει, καθώς είπαμε, τόν ρόλο τής 
μαρκησίας Ντέ Μπολιέ, άπέδειξε τό άκ. 
μαΐο ταλέντο της καθώς όλοι οΐ κριτικοί 
τών έφημερίδων ύπεγράμμισαν. Μέ δύο λό
για: “ Αν ή Κα  Παμφίλη Σαντοριναίου κα
λά ή κακά τής ώρισεν ή μοίρα τοΰ άρ. 
γοπορητου της νά 6γή στή σκηνή, νά κα. 
θιερωθή ώς «δεύτερη γυναίκα τοΰ θεά
τρου», βέδαιον είλικρινά εΐνε πώς εΐνε μιά 
άπό τίς καλύτερες δεύτερες, τίς «πρώτες» 
δεύτερες. Καί εΐνε άτυχη μα γιά τήν Τέ
χνη καί τό κοινό πού δέν τήν χρήσιμο. 
ποιοΟν όπως τής άξίζει καί δύναται συχνό
τερα.

Μιά οικουμενική ποίηση πού αγκαλιάζει 
όλάκαιρο τό δραμο: τοΰ σύγχρονου άνθρω 
που, έκφράζεται μέ τήν «Άτέρμονη πορεία 
πρός τόν "Ηλιο». ‘Ο  θ . Σγουροέλης έρχε
ται νά ταράξη μέ αύτό του τό βιβλίο τά 
ρηχά νερά μέσα στά όποια παραδέρνει τρα 
γικώς άπερίγραπτα ή ποίηση τών ή μερών 
μας. Έ δώ  δέν υπάρχουν ουτε γλυκανάλα
τοι στίχοι, καρποί μιάς άναιμικής πνοής, 
ουιε μορφές δουλικών μιμήσεων, κακοχω. 
νευμένες, άνεδαφικές, στεγνές άπό βαθυτε 
ρο αίσθημα. Έδώ  προβάλλει ή μεγοίλό- 
πρεπρ( κραυγή τοΰ ό^θρώπου πού πάσχει γιά 
ό,τι. γίνεται γύρω του, πού ζή τό έπος, 
άλλά καί τήν άγωνία τής γενηας τού. Μια 
ξεχωριστή ρωμαλέα ποιηιική ιδιοσυγκρα
σία πού σπάει, τά δεσμά τή·ς παράδοσης γιά 
νά εκφραστή πλατειά, σέ στίχους πού τούς 
ένώνει ένας βαθύτατος έσωτερικός ρυθμός, 
έρχεται νά άνοιξη καινούργιους δρόμους 
σιήν ποίησή μας. Τό βιβλίο άναδίνει τήν 
πνοή μιάς άνώτερης εύαισοησίας «αί τό 
πλάτος ενός βαθειά καλλιεργημένου πνεύ
ματος. Ό  ποιητής ετούτος εΐνε αληθινά Ευ 
ρωπαΐος. Εΐνε ένας ποιητής πού ύμνεϊ τήν 
«έννοια τών άνθρώπων, τών πραγματων καί 
τών στοιχείων», όπως λέει κ ι’ ό ίδιος σ’ έ 
να στίχο του, καί όχι τούς χάνθρώπους, το- 
πράγματα καί τά στοιχεία». ‘Ένας ποιητής 
πού άναζΓτεϊ τό βάθος, τό «χινίερλάντ» σ' 
όλα τά πράγματα καί τά πιό άπλά καί τά 
πιό μεγάλα καί στά πιό μαΰρα καί στά 
πιό άσπρα. 'Ένας ποιητής πού άναζη ιεΐ τόν 
«άπλό λόγο της ένάτητας», πού άναζητεϊ την 
«ούσιαστική λέξη πού έχεις άιάγκη ν' ά_ 
κούσεις, παιδί μου...»

Μέσα στό βιβλίο ,δέν υπάρχει ένας στί 
χος κενός, χωρίς νόημα. ‘Η ποίηοή *ου εΐ- 
νε ποίηση ουσίας καί σάν τέτοια εΐνε μιά 
προσφορά πολύτιμη στήν νεοελλΓ.νική ποίη
ση. Μιά προσφορά γόνιμη, όδηγητική οέ 
μιά περίοδο άναζήτηοης πού χωρίς άλλο 
θάχη σημαντικώτατη έπίδραση. X. Λ.

Εκδόσ εις , ειδήσεις κλπ.
Παρ’ όλΓ τήν κρίση, πού παρουσιάζει χώ 

ρα ιελευιαΐα ή κίνησ.ς τοΰ βιβλίου, οί έκ_ 
δόσεις συνεχίζονται.

—  Τήν τελευταία έβδομάδα κυκλοφόρη
σαν άρκετά νέα βιβλία. Ά π ’ αύτά πρέπει 
νά ξεχωρίστ] κανείς τήν «Έρό {κα » τοΰ Κο 
σμ.3 Πολίτη, πού ξαναβγήκε σέ β ' έκδοση, 
τυ «Γλυκοχάραμα» οΰ Μ. Λουντέμη, που 
βγήκε άπό τό βιβλιοπωλείο Κολλάρου (διη 
γήματα) καί τήν α,Επιλογή» άπό τό διηγη- 
ματογραφικό έργο τοΰ θράσου Καστανάκη 
πού βγήκε άπό τόν έκδοιικό οίκο ’Άλφα».

—  Πρέπει νά στμειωθη παρ’ όλες τις 
αυξήσεις, ή τιμή τοΰ βιβλίου έξακολου ti 
νά είνε φθηνή.

—  Τό βιβλίο εΐνε τό φθηνότερο είδος. Γι 
αύτό πιστεύεται πώ·ς σύντομα θά περάση ή 
κρίσις. Τό κοινό θά προσαομοσ^ή σ ίς νέες 
τιμές.

-— Στή Νέα Κοκκινιά πέθανε, καθώς μα 
θαίνουμε, ό ποιητής Σώτος Σ.κούταρης. Μιά 
χρόνια άρρώστεια πού του τήν είχαν προ 
καλέσει οί στερήσεις, τόν έφερε στόν τά
φο. Ό  Σκούταρης πέθανε πολύ νέο·ς άκό
μα, άφησε δέ άρκετό ποιητικό έρνο άνέκ- 
δοτο, πού τό μαζεύουν τώρα καί τό φροντί 
ζουν οί φίλοι του.

-—  'Η προτομή τοΰ Παύλου Νιρβάνα, 
πού ήταν στημένη στόν Πειραιά, μπρος στήν 
μικρή πλοτεΐα τοΰ καφενείου «Μοντέρνο», 
έκλάπη πρό ήμερών, άπό μιά σπείρα ά έ. 
ρων κλεπτών.

*Η σπείρα όμως άνεκαλύφθη καί ή προ
τομή πού έπρόκειτο άσφαλώς νά καταστρα- 
φί| καί νά πουληθή γιά μάρμαρο, κατεσχ*:. 
θη καί παρεδόθη είς τόν Δήμον Πειραιώς. 
’Ήδη φυλάσσεται στις άποθήκες του.

—  Αγγέλλεται ένα βιβλίο τοΰ Ή λία  
Βενέζη μέ τόν τίτλο «Άνεμοι». Ποόκειται 
γιά μιά σειρά άπό διηγήμοττα τοΟ ξεχω. 
ριστοΰ αΰτοΰ συγγραφέα. ι

—  Άπό τόν Εκδοτικό  Οίκο Π. Δημητρά 
κου έτοιμάζεται νά βγβ ένα νέο μυθιστόρΓ.. 
μα, τοΰ κ. Ά δ . ΓΙοοπαδήμα, μέ τίτλο (Α ύ 
τοί οΐ τίμιοι άνθρωποι».

Τίς σκιαγραφίες μας
Δίνονται σ’ αύτές ή ζωή, ή δράση καί οΐ πνευματικές κα

τευθύνσεις τών λογίων μας, θεατρικών συγγραφέων κα'ι 
λογοτεχνών. 

Γράφονται άπό τόν συνεργάτη μας κ. Ε . ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ, 
ό όποιος μέ τή γνωστή γλαφυρότητά του κα'ι τή «μοτχητι- 
κότητά» του θά άποδώατη τά τοΰ Καίσαρος τώ Καίσαρι. 

Έπ ίσης μή σάς διαφυγή

Ό  κύκλος τών ‘Αμαρτωλών
= του κ. M IX . ΡΟ Δ Α . Α ληθινό έντρόφημα. =
ηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΗ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐη ΐΙΙΙΙΙΙΙΙΐΠ

ΚΡ8ΝΙΠ Π α ΠΠΑ

Ή  Κα  Κ Ρ Ι Ν Ι Ω  ΠΑΠΠΑ, άπό τις νεώτε. 
ρες καλλιτέχνιδες τοΟ δραματικοί) μας 
θεάτρου. Α Ι δημοουργίαι της στό θέατρο, 
δίνουν πολλές έλπίδες, δτι σύντομα θά τήν 
δοΰμε πρωτα-γωνίοτρια στά θέατρο πρόζας.
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Ξ  Μοοζί μέ τήν

1 Π Ε Ρ Μ Α Ν Α Ν Γ  1
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Ψ Α Λ Α Ι Δ Α  |
Τό έγγυαται ή εΙ&ι·κή γνω- = 

οις, ή τΐΕΐρα ικαί ή μεγάλη Ξ  
τέχνη, τοΰ κοίλλιτέχνουικοιμ- Ξ  
ιμωτοΰ =

Διαμαντή (
ό όποιος έργάζεται «ροοωίΓΓΐ- ΞΞ 
κώς είς τό ιμυκιρόν του Έργα- = 
οτήριον της όβοΰ Ξ

’Ακαδημίας 86
είς τό Καμιμωτήΐριον ΤΣ  Ι'ΚΛΗ Ξ  

Τηλέφωνον 32-63θ Ξ
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Θριαμβεύει στό
Π Α Ν Θ Ε Ο Ν

Ο Δ Ρ Α Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ  Θ ΙΑ Σ Ο Σ
ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ -  ΒΕΑΚΗ -  Π Α Π Π Α  -  Δ Ε Ν Δ Ρ Α Μ Η

μέ τό άθάνατον άρυστοόργηιμα τοΰ Κ Ο ΡΟ Μ Η Λ Α ,

Ο Α ΓΑ Π Η ΤΙΚ Ο Σ 
Τ Η Σ  ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ


