
Τό δέατρο 
τών ιδεών 

καί οί νέοι 
συγγραφείς

Του κ. Ά δ . Δ. Παπαδήμα
Στούς «Άχαρνεΐς» τοϋ ’Αριστοφάνη,_ ό τα

λαίπωρος Δικαιότολις, συγκρίνοντας τίς τέρ
ψεις, πού δοκίμασε στη ζωή του, ιμέ τίς λύπες 
■βρίσκει, πώς τά ευάρεστα στάθήκανβ λίγα γι' 
αύτόν, ένφ τά δυσάρεστα άμέτρητα.

Ό  σημερινός θεατής τοΰ θεάτρου, σταθμίζον
τας μ’ δμοιον τρό?:ο, τήν τέρψη:, πού τοΰ πα
ρέχει. ή ζωή, κατοοφεύγει στή Θεατρική ψυχα
γωγία γιά νά συγκεράση μέ τή λήθη μιά 
σκληρή κι’ άσθματική πραγματικότητα. Τό γε
γονός αύτό, Εχοντας ύτπ’ δψιν οί περισσότερο', 
άιτό τούς συγγραφείς, κοττοπτιότνουνται μ’ έργα 
πού άποσικοπσΰνε τήν άπλή τέρψη, τή σκηνική 
σαγήνη. Στά προλογικά μάλιστα σημειώματά 
τους, στήν πρώτη π€£ράσταοηι τών £ργων τους, 
βιάζουνται νά διαλαλήσουνε, πώς δέν πρέπει νά 
ψέγωνται, γιατί οί περιστάσεις τούς έπιβάλλο’;- 
νε ν’ άναπροσαρμόσουν τίς δημιουργικές τους 
δυνατότητες στή σημερινή προτ/ματικότητα. πα
ραθερίζοντας. τήν καλλιτεχνική άπόλαυση, που 
γεννάει ή πνευματική τέρψη,.

Εΐνε τόσο γεωμετρικά χαραγμένο τό διάγραμ
μα ένός βργου, πού γράφηκε χωρίς άξιώσΐις, 
γιά νά χαϊδέψη τίς πλάνες καί τίς άδυναμίες ή 
τά πάθηι ένός εύκολου στίς προτιμήσεις θεατρι- 
ζόιμενου κοινοΰ ώστε πέφτει πολύ γρήγορα ή 
μάσκα τών συγγραφέων έκείνων πού πασχίζουν 
νά ντύσουνε ,μί λαμπρόχρωμα ροΰχα τις 
μαντες ή τίς βιαμηιχανικές προθέσεις τους.

’Αντίθετα τό θεατρικό δργο, μέ κοινωνικό πε- 
ριεχόμενο, μέ θέση, ιμέ σκοπιμότητα, μέ ψυχα
νάλυση,, μέ χαρακτήρες καί μέ τύπους, ισχυρο
ποιεί τήν προσωπικότητα τοΰ συγγραφέα, πού 
καταπιάνεται μέ παστρικά χέρια, μέ τήν πολυ
κύμαντη, τήν πολυσύνθετη καί πολυκίνητη ούαία 
τής ζωής.

ιΕΐνε δμως χαρακτηριστικό σημάδι τών και
ρών ή άνειλικρίνεια τών συγγραφέων τών έρ
γων, χωρίς άξιώσεις. ’Ενώ οί συγγραφείς της 
παρειρχομένης γενεάς δηλώνανε ,μέ κοσμιότητα 
στά σχετυκά σημειώματά τους, στίς έιφημερίδες, 
πώς «έπαφίετο είς τήν κρίσιν τοΰ .κοινοΰ» πολ
λοί άπό τούς νέους συγγραφείς, θέλουνε νά μας 
πεΰσουνε πώς συναγωνίζουνται τό λιγώτερο τόν 
...’Ίψεν, στήν άνακίνησηι τών ιδεών!

*  *  *
’Αμπέλι δίιχως" δραγάτη καί φράχτη εγινε γι 

αύτούς ή τέχνηι τής σκηνής, ό θεατρικός λόγος. 
Τά δργα πού άνακινοΰνε Ιδέες, πού καταπιά- 
νουνται ιμέ κοινωνικά προβλήματα, πού όραμα- 
τ'ΐζουνται τή λύση τους, εΐνε terra incognita !

Τό θέατρο πού πλαταίνει ήθικά, πού δυναμώ
νει πνευματικά, πού άνθοωπτίζει, εΐνε. παράδειγ
μα γι" άποφυγή. ! Ή  εΰκολη δημοκοπία, αύτή 
ναί, τούς χρειάζεται. Ή  εΰκολη δημοκοπία:, πά
νω σ’ έπίιμοτχα κοινωνικά ζητήματα ρίχνει στά
χτη; στά μάτια. Νά ξεγελάσουνε τή ζωή καί νά 
τής ξειφύγουνε, χωρίς νά τούς πάρει εΐδησηι γιά 
νά περάσουνε στά μάηα τών άπλοικών γιά με
γάλοι συγγραφείς, ένώ δέν εΐνε παρά ρουτινιέ- 
ρηδες!...

Ξεφωνίζει λοιπόν 6 ρουτινιόρης τής σκηνής.
Μά ή φωνή του δέν 6χ«ι καμμιά ζεστασιά.
Δέν ξεγελάει κανένα.
«Χέρσο χωράφι, μας λέει, εΐνε τό θέατρο. Οί 

μεταγενέστε ροι θά μδς στήσουνε άνδιριάντας, 
γιατί πασχίσαμε, γιατί δουλέψαμε γι’ αύτό!»

Κι’ ύποδάυλίζοντάς οβεντετικές» φιλοδοξίες, 
ξεγελώντας τούς εύκολόπιστους, στρογγυλοκά
θονται γιά ν’ απλώσουνε βάλτο μπροστά μας, 
άντί νά ξεχερσώσουνε τό χωράφι!

Κι’ ή βαρειά δουλειά, γιά τόν έικπολιτισμό, 
γιά τήν άνύψωση. τοΰ θεάτρου:

Δέ βαρυέσαι! Νταραβέρι νά γίνεται στό τα
μείο κι* άς πδνε περίπατο δλοι οί μεταρρυθμι
στές, οί νεωτεριστές, -οί άνορθωτές τοΰ θεά
τρου!

*  *  *
Ύπάριχουνε ώστόσο, καί φωτεινές έξαιρέσεις, 

πού πασχίζουνε νά υψώσουνε τήν πνευματική 
στάθαη τοΰ θεαπιριζομένου κοινοΰ, Γΐροσπταθοΰ- 
νε νά δώσουνε στά 6ργα τους τή μορφή ένός

Ά θ η νσ ι 20 Μαΐου 1944
Τ ΙΜ Η  ΦΥΛΛΟΥ Δ Ρ Α Χ Μ Α Ι 100.000

EATDC
Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η  Θ  Ξ Α Τ Ρ ί Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Έτος Α* ® Άρ ιδ . φύλλου 3 © Διευθυντής: ΖΠ. ΤΡ ΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

καινούργιου ’ϋδανικοΰ ζωής—ζωής άληθα/ής — 
μορ»φή, πού νά στερεωθή καί νά λάμψη. Ο'ί έργά- 
τες αύτοί της σκη/νής δέν καμώνονται τόν ε6κο- 
λ ο  κοινωνιολόγο μέ. γλυκανάλατα ραμαντσάκια, 
μ’ ένα φτηνό, έκμαυλι.στυκό λυρισμό.

Δουλεύουνε Υε,ρά.
ίΚαί ιμέ τό 3ργο τους προσπαθούνε νά βάλου

νε χαλινάρι στούς ένστιχτώδεις τόπους της σκη
νής, πού θρέψανε οί ρουτινιέρη|δες χρόνια τώρα.

Νά μή ιλερώνηι πιά ό ζωώδικος τύπος της 
σκηινής, άδιάντροπα τή ζωή, τήν ώραία άμιλλα. 
Νά τόν πλήξ,ουνε αποτελεσματικά, γιά νά μή 
ταράζη ήδονυκά τό βοΰρκο, πού σκόπιμα, άπό 
ιδιοτέλεια δημιούργησε.

Ν ’ άνεβάσουνε τό θεατή στά καθάρια πνευ
ματικά στρώματα — νά ή τίμια έπιδίωξη τών 
συγγραφέων, ιμέ κοινωνικό περιεχόμενο.

Νά τοΰ ,μπάσουνε τή σκέψηι, τό στοχασμό.
Νά τοΰ άπλοποιήρουνε τά προβλήματα, πού 

τρομάζει ν’ άγγίξη, άντί νά τόν ναρκώνουνε, 
άντί νά τόν τέρπουνε άποχαυνωτικά.

Εΐνε λίίγΟ <3ικληρή ή δουλειά αύτή.
Κι’ δχι γιά δλα τά χέρια.
Μά ευτυχώς δτι εΐνε πρόθυμοι κι’ άρματωμέ- 

νοι άγωνιστές.
*  *  *

Ύπάριχει βέβαια καί στόν τόπο μας παράδοση 
ίδεολογυκοΰ θεάτρου, άσχετα άν δέν σημείωσε 
σκη,νικές έπιτυχίες μεγάλες. Κι’ αύτό γιατί άν
θισε σέ μιά έποχή, δπου ό άρχοντοχωριοαισμός 
μερικών άπό τούς ήθοποιούς μας δέν τούς άφη

νε νά ύιπακρίνουνται άλλους ρόλους, εξω άπό 
τούς φαμφαρονικούς καί τούς έντυπωσιακούς.

"Εθαβιε τότε τά 6ργα μέ τό ιδεολογικό περιε
χόμενο ή παθητική άντίΐδραση τών ήθοποιών. Δί- 
ψαγοτν οί συγγραφείς τους γιά ενα 'ιδανικό δι
καιοσύνης, ειλικρίνειας, τιμιότητας, εργασίας. 
Ζωντανεύανε σύμβολα. Άτομικεύανε γενικούς 
τύπους. Μά δέ βρίσκοα/ε πρόθυμους συνεργάτες. 

*  *  *
Μή νομίσετε πώς προοδέψαμε πολύ άπό τότε, 

ώς τώρα. Είδατε κανένα θιασάρχη, (εξω άπό 
τό θέατρο τής Τέχνης, πού πέρυσι ένεφάνησε 
θαρρετά εναν άγνωιστο νέο συγγραφέα) νά πα- 
ρουσιάσηι ενα όλότελα νέο συγγραφέα μέ ’ιδεο
λογικό περιεχόμενο; Καί δέν ύπάρχει καμμιά 
αμφιβολία, πώς μέσα στά σωρό τών θεατρικών 
έργων πού στέλνουνται στούς θιασάρχες, χωρίς 
νά διαβάζουνται τά περισσότερα, θά βρίσκουν- 
ται κι’ εργα, πού νά έρμηνεύουνε τή συγκαιρινή 
λαϊκή, άγωνία, διπως όρθότατα ύπογραμμίζει ό 
θαρραλέος μαχητής κ. Ε. θωμόπουλος, σ’ ενα 
σχετικό άρθρο του, πού νά άνερευνοΰνε στοχα
στικά τό κοινωνικό δράμα, εργα βγαλμένα άπό 
τήν έλληνική ζωή, άπό τήν έλληνική κοινωνία.

Καιρός νά λυτρωθή άπό τά έργάκια δίχως 
άξιώσεις τό θέατρο τής πρόζας. Νά λυτρωθ^ 
άπό τά ρολάκια. Καί νά ένισχύση θαρρετά κι’ 
άπροσωπάληπττα τίς σοβαρές άξιώσεις τής άνό- 
θευτης Τέχνης, χωρίς βέβαια, ν’ άποκλείση ό
λότελα καί τό θέατρο τής άπλής τέρψης.

ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Το μυθιστόρημά μας

Νιάτα

Ή  Κα M A I Ρ Η  ΑΡΩ ,ΝΉ  Αττό τίς νεώτερες καί τίς 
πιό 6ημ<χ ι̂λειΙ<: πρωταγωνίστριες τοΟ 'ΕλληνικοΟ θεά
τρου πρόζαο ή όποία έ φέτος χό καλοκαίρι έμφανίζεται 

μ Α  ώς βιασάρχις μαζί μέ τόν Δτι,μήτρη Χόρν.

(Άπ ό τή σειρά «’Αγάπες») 
Του ακαδημαϊκού 
κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ Μ ΕΛ Α

θύιμηση, άράχνη. φαιρμακειρή, μέ τ* άπιαστα 
πλεμάτια κρεμαστά, στά ρημάδια, πές μου άν 
πήιρε πουθενά τό μάτι σου τά νιατα μου..

’Εγώ τά βλέπω, φυλακισμένα σ’ αύτό τό πα
λιό κάστρο, πού τδδερναν, άπό τρεις μεριές, 
τά πέλαγα. Ζωσμένος άπ’ όλοΰθε, μέ κάστρα 
καί θάλασσα, κλεισμένος στά σκουντουφλά μοι> 
ράγια του, πού κάθονταν βαρειά στά προαιώ
νια βράχια τοΰ νησιοΰ κι’ άπάνω τελείωναν σέ 
πυργιά κι’ άμέτρηιτες πολεμίστρες, κατοικημέ- 
νες άπό θρύλους κι’ άπό κουκουβάγιες, γύριζα 
στίς τάπιες καί στούς προμαχώνες του, ίδιο 
στοιχειό. Κυνηγούσα, πολλές φορές, τίς σαΰρες 
καί τά φίδια, στήν άγρια βλάστηση, ποδχε ά- 
ποσκεπάσει τούς τόπους, ποΰτανε κάποτε στη,- 
μένα τά δοξασμένα κανόνια του. Καί τίς φουρ
τουνιασμένες νύχτες τοΰ χειμώνα, σάν ν’ άκου- 
γα τό τρανό, άνάγλυφο λιοντάρ», ποΟταν έντει- 
χισμένο στή μπηροστινή μεριά, κατάνπικ'ρυ στό 
κοηάλι, σύμβολο μιάς δύναιαης, ποδχε καταλυ- 
θή άπό αΙώνες, ν’ άντιβρουχιέται στά θεόρατα 
κύματα τοΰ σορόκου, πού τό χτυπούσαν, κοττά- 
στηθα, μέ φρενιασμένη κι’ αινιγματική όργή,.

Τί γύρευα σ’ αύτό τό κάστρο; Μιά λέξη βούι
ζε συχνά στ’ αύτιά μου καί μ’ άνέβαζε τό αίμα 
στό κεφάλι; 'Εξορία!

Ό  συνταγματάρχης μου, ένας σαδιστής, κα-



θάλεια Κουρη
Νέα πολύ νέα καλλιτέχνις της Δραματικής μας Σ κ γ . 

νής ή* θάλεια Κουρη προχωρεί μέ σιαθερό βήμα οιή 
δημιουργία μιας ξεχωριστής θέσης στό θέατρο. Από ιά

πρώτα της κιόλας

fW T 'r  '

καινούργιο θίασο Μαίρης Άρώντ\ 
όποίου άποτελεΐ έκλεκτό στέλεχος.

καλλιτεχνικά βήμα α 
έδειξε τό άξιόλογο 
ταλέντο της, Στό 
«Πρώτο έργο τής Φάν· 
νυ» του Μπέρναρ Σώ 
πού παίχτηκε πρόπερ. 
σι άπό τό «θέατρο 
Τέχνης» του κ. Κουν, 
ή νέα καλλιτέχνις έ. 
σημείωσε μιά θαυμα
στή έπιτυχία. Πέρσι 
πάλι μέ τόν ’ Ελεύθε
ρο Καλλιτεχνικόν Ορ 
γοενισμό τής Κας Κα 
τερίνας. είχε μιάν άλ_ 
λη ώραία δ Γμ ιο υ ρ γ ίι 
στήν Ούγγαρέζικη κω 
μωδία «Δαλιδά». Η 
κριτική άνεγνώρισεν 
όμόφωνα τό ταλέντο 
της. Τά προσόντα της 
εΐνε σημαντικά και δί 
νουν τήν βεβαιότη α 
λαιιπράς έξέλιξης. ‘Η 
δνίς Κουρή θά έμψα. 
νισΓ?ϊ έφέτος μέ τόν 
- Δημήτρη Χόρν, τού

λά ταμπού ρωιμ ένος, πίσω άπ’ τό μηχάνημα της 
πειθαρχίας, ούρλιαζε μιά μέρα:

— Εσένα, λοχία Μπεφάνη, θά σέ τσακίσω!
Γ  ιά δέκατη, τρίτη, φορά, έντός δύο μηνών, σέ 
παρουσιάζουν στήν άναφορά τοΰ συντάγματος! 
Καί γιά τό ίδιο παράπτωμα: Αόθάδεια στούς 
άνωτέρους σου! θά σέ στείλω έξορία!

ιΚαί, γυρίζοντας στό λοχαγό μου καί στούς 
άλλους Αξιωματικούς, πού άκολουθούσαν, π.ρό- 
σβεσε:

— θά πάη στό κάστρο, στήν άποσπαομένη πυ
ροβολαρχία! . . .  Νά έτοιμαστή άμέσως σήμερα, 
τό φύλλο πορεία-ς!. ..

Ξαναγύρισε κοατά μένα, στυλώθηκε μπροστά 
μου, κοντόχοντρος, άσουλούπωτο ς, μέ τά ψεύ
τ ικα  μαλλιά κολλημένα στό κρανίο του, μαδη.- 
μένο νουλί, άπό κάποια κρυφή άρρώστεια, σκι- 
άχτρο σωστό, χτυπώντας μέ τό μαστίγιο τίς ζα
ρωμένες μπότες του. Πήγα κάτι νά μουρμου
ρίσω:

—Σιωπή! Βρόντησε, πρίν άνοίξω τό στόμα 
μου. Έ κε ΐ πάνω σιάζουν δλα τά στραβόξυλα, 
θά σέ σιγυρίσουνε καί σένα!...

Δάγκασα τό χεΐλι μου, τό μάτωσα. Καί δυο 
ζεστές σταλαγματιές, πού τρεμούλιασαν, γιά 
μιά στιγμή, άνάμεσα στά βλέφαρά μου, οί βολ
βοί τίς ρούφηξαν, άπό ντροπή. Τράβηξα στό 
θάλαμο, νά έτοιμάσω τό δισάκι μου. Μά γιατί 
μέ κατάτρεχαν Ετσι ; Γιατί μέ κοπανούσαν ; 
Ποιός ξέρει! Άπό τή δική τους μεριά μπορεί 
νάχαν καί δίκαιο...

’Αγόρι άμούστακο, είκοσι χρονώ, είχα μπη, 
έθελοντής, — μέ τό βαθμό τοΰ δε'κανέα — είχα 
βγάλει τό γυμνάσιο — στά πυροβολικά: Μ’ ά- 
ρέσανε τ’ άλογα καί τά μακρυά σπαθιά. Ό  
θεός όμως ξαίρει, άν Εκανα γιά στρατιώτης. 
Τά νιάτα μου βράζανε, άψίθυμα, σά μουστιά πι
περάτη. Μιά θολή δομή κόχλαζε μέσα μου, πού 
δέν Επαιονε άπό χαλινάρι. Φαβειρή καί παράξε
νη φαγούρα, πού δέ μπορούσα ούτε ό ίδιος νά 
τήν έξηγήσω, έδερνε τή ψυχή μου.

’AryocrroDaoc, κ€Ϊνο τόν καιρό, ν* άνθβαινω σε 
μεγάλα ψηλώματα, ν’ άντικιρύζω μακρυνούς ό- 
ρίζοντες, νά χαίρουμαι τούς λιόφωτους κάμ
πους, τά πέλαγα μέ τά γοργοσάλευτα πανιά καί 
τ’ άψρόκρινα καί τά νησιά ν’ άρμενίζουνε άλα- 
φριά, σά σύγνεφα. Μέσα στή γόνιμη σιωπή, τις 
νύχτες, μοΰ μιλούσαν οί χοροί των άστρων ικ ι 
οί πύρινες, γεμάτες μυστήριο, προσταγές, πο5- 
γραφαν στό θόλο οί άστραβολίΐδες. Μέ μάγευε 
καί μέ θάμπωνε τό μεγαλείο του κόσμου. Των 
άδυνάτων άδύνατο νά παραδεχτώ, πώς όλος 
αύτός δ Επιβλητικός στολισμός, πού μάς κύκλω
νε, ήτοτνέ φτιασμένος μόνο καί μόνο γιά νά παί
ζουνε, μέσα σ’ αύτόν, κούφιοι άνθρωπάκηδες 
τήν κωμωδία τους. 'Ονειρευόμουνα... Κ ι ’ έγώ δέ 
ξέοω τί.,.κάτι σπουδαίο. Καί φρένιαζα, σά γύ
ριζα στόν έαυτό μου, μέ_τόν άσφυχτικό, τόν 
πεζό καί τιποτένιο ρυθμό τής καθημερινότητας. 
’Ήθελα κάτι στό υψος τοΰ φυσικοΰ μεγαλείου. 
Μιά ζωή, πού ν’ άψηφα, τήν πάσα στιγμή, τόν 
κίνδυνο καί τό θάνατο.' Καί τέτοια είχε παρου- 
σιαστη, στή φοαητασία μου, ή ζωή τοΰ στρατιώ
τη,. Φανταζόμουνα μάχες, αιματα, μεγάλες πρά
ξε ις , αύτοθυσίες...

Τήν πρώτη νύχτα κιόλας είχα τήν πρώτη ά- 
πογοήτεψη καί τήν πιρώτη τιμωρία. Στό θάλα
μο, μιά μεγάλη στενόμακρη κάμαρη, μέ χαμη

λό ταβάνι καί μικρά παράθυρα, ό , ούλαμός, 
σαρωμένος στά σΐρϊιταδα καί στις κουβέρτες 
του, έδινε, μ’ δλα τά πίφερα, τά κλαρίνια, τά 
βιολιά, τά βιολοντσέλα κι’ όλων τών ειδών τά 
πνευστά όργανα μιά φοβερή συναυλία ροχαληΓ 
τών. Έδώ  κι’ έκεΐ τήν άντΐσκοβαν, σάν άπρόο- 
πτα φάλτσα, ύπνολαλιές, δυνατά παραμιλητά. 
Τά όνειρα, μέ τά φανταχτερά φτερά τους, 
σπάθιζαν τήν άτμάσφαιρα, πηχτή ώπό( τά χνώ
τα καί τή βαρειά όσμή τής άνθρωπίλας, γιά 
νά φέρουν γοργά τούς κοιμισμένους άντρες στά 
σύδεντρα καί στά ποτάμια, στά γελαστά λει- 
βάδια, στίς στάνες μέ τά πρόβατα, στ’ άμπέ- 
λια μέ τούς τρύγους, στά θεάρεστα Εργα των 
κάμπων, στις κορασιές καί στά ειδύλλια, πού 
είχαν άφήσει πέρα, στά χωριά τους. Ή  ψυχή 
τους ήταν όλη έκεΐ, πού θά γύριζαν, σύντομα, 
νά συνειχίσουν τή ζωή, τους. Έγώ  άγρυπνοΰσα 
γεμάτος συγκέντρωση καί συλλογή, γιά τό στά
διο ποΰχα διαλέξει. Εκείνοι, περαστικοί άπό 
τ’ άρματα καί τίς σημαίες, θάφευγαν μιά μέρα. 
Έγώ  θάμενα γιά πάντα.ΕΙχα όρκιστή γιά τρία 
χρόνια. “Υστερα θάδινα Εξετάσεις γιά τή σχο
λή, θ’ άγωνιζόμουνα νά κερδίσω τίς χρυσές 
σπαλέττες.

Πώς θάβαζα τά δυνατά μου ν’ ανέβω, γρή
γορα, τά σκαλιά τής Ιεραρχίας ! ...̂  Έβλεπα 
κιόλας τόν έαυτό μου στή φωτιά τής ^ιάχης,. 
μέ σπαθί ξεγυμνωμένο, νά όδηγή τούς άντρες 
στούς αιματόβρεχτους δρόμους τής δόξας... Οί 
όβΟδες ουρλιάζουν σάν τσακάλια πάνω άπ’ τό 
κεφάλι μας. ’Ανοίγουν τά πύρινα κι’ όλέθρια 
λουλούδια τους, πλάι μας, μπροστά μας, πισω 
μας. Τά μυδραλιοβόλα περνούν τό γαζί τοΰ θα-

ΑΓΑΠ Η
Σ ' Εν’ άστρο φιλικό, βαθύ 
πού τό σκοτάδι τό σκεπάζει 
πάντα μ' όπάλι ικαί τοπάζι 
§χει ή Άγάπη. μου σταθή.

Κι άπό τά χάη. μέ φωνάζει, 
μ’ άγνωστη, λαύρα μέ ποθεί 
καί μέσα στ’ άπειρον όρθή, 
τήν κόμη της έιδώ τινάζει!

Κι άπό τοΰ θόλου τό κογχύλι 
άργοκυλάν άλικα χείλη,, 
πού μοΰ φιλούνε τά μαλλιά.

κι άμα τό σούρουπο ροδίση, 
στά τριαντάφυλλά σου, ώ δύση, 
βλέπω φιλιά.. .φιλιά... .φιλιά...

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑιΝΕΛΛΗΣ

νάτου στίς γραμμές μας. Ό  ύπασπιστής μου 
χάνει τό χέρι του, τό έπιτελεΐο μου σωριάζεται 
ή σημαία μου χιλιαξεφτιαμένο κουρέλι, ό ση
μαιοφόρος μου πέφτει, έγώ λαβώνομαι στό πό
δι, τό αίμα μου τρέχει, τά καλύτερα παλληκά- 
ρια μου δειλιάζουν... Όρμώ τότε, άρπάζω μο
νάχος τό κοντάρι, σηκώνω ψηλά τό δοξασμένο 
άπομεινάρι κι’ άπορώ κι’ ό ίδιος ποΰ τή βρίσκω 
αύτή τή φωνή, πού σκίζει ξαφνικά τόν άέρα, 
σά σάλπισμα: «Μπροστά, παιδιά!... ‘Η νίικη εΐ
νε δική μας!... Μή φοβάστε τό θάνατο! Ζωή 
πού δέν εΤν’ Ετοιμος, τήν πδσα στιγμή, νά τή 
δώση, κανείς, γιά σκοπό, δέν άξ,Ίζει τόν κόπο»! 
Και χύνομαι, ακράτητος, πρός τό μέρος της 
λΟμνηις (δέν ξαίρω γιατί τό πεδίο τής μάχης 
πρέπει όιτταραίτηΓΓα νάχη μιά λίμνη) μέ τή, μπό
τα τοΰ λαβωμένου πο-διοΰ γεμάτη, αίμα.

—ιΚυρ' δεκοη/έα... άκούω, πλάι μου, μιά σβυ- 
σμένη φωνή... Κυρ’ δεκανέα!... Πεθαίνω!...

Γυρίζω πρός αύτή τή φωνή: ’Απ’ τήν κουβέρ
τα τοΰ διπλανοΰ κρειββατιοΰ Εχει προβάλει μιά 
μορφή άπίθοαη, στενόμακρη σάν τοΰ άλόγου, 
σουρωμένη, κατάχλωμη, μέ τή λάμψη τοΰ πυ- 
ρετοΰ στά μικρά, σταχτωπά ματάκια κι' Ενα 
στόμα, υπέρμετρα μεγάλο, πού τόκανε άκόμα 
μεγαλύτερο κι* άπαίσιο, σάν πληγή, τό αίμα π' 
άνάβλυζε καί τούβαφε τά χείλη,.

— Τί Εχεις; ρώτησα, ταραγμένος.
Καί τινάχτηκα πάνω, νά τόν βοηθήσω ν’ άνα- 

σηικωθή.
—ΠεθαΡνω ! Μουρμούρισε, λιγοθυμώντας στα 

χέρια μου.
Τό αίμα, καινούργιο κυμα, κατεβαινε τώρα 

πιό κάτω, κεντώντας ρόδα καί γαρούφαλα θα
νάσιμα, στό πουκάμισό τ ο υ . 'Αναγνώρισα τόν νε- 
οσύλλεχτο έλάτη, πού δέν είχε κατέβει τ’ άπό- 
γειμα, στό υπόστεγο, στό βραδυνό συσσίτιο, νά 
πάρη. τή ρέγικα του.

—Μ’ Επιασε κάψα, μοδχε πη. Δέ θά φάω, θά 
βγω αύριο στό γιατρό!

θυμόμουν τώρα καί τ’ όνομά του·: τόν λέγανε 
Ραμπέτση, άπό τό Λάλα τής ’Ολυμπίας. Εΐχοη/ε 
πολύ τόπο, Ελεγε, δλο μέ κερασιές.

Στήν άπάνω μεριά, στό θάλαμο, ήταν _ενα 
πορτάκι. Καί πίσω άπ’ αύτό τό γιατάκι τοΰ έ- 
πιλοχία. 'Έβαλα καί τό δικό μου μαξιλάρι κά
τω άιπ’ τό κεφάλι τοΰ άρρωστου, γιά νά κρα
τιέται ψηλά, σκούπισα γρήγορα τά αίματα, πί
θωσα πλάι του τό «πτυεΛοδοχεΐο» — Ενα ρηχό 
κασονάκι μέ άαμο — κι’ Ετρεξα, δπως ήμουνα, 
μισόγδυτος, στό πορτάκι, τ’ άνοιξα, μπήκα.

Ό  έπυλοχίας, παλιός καραβανας, γιγαντόσω
μος, μέ πρυσμένη κοιλιά, ποΰπεφτε, δταν καθό
ταν, άνάμεσα στά μφιά του, ίδιο μπαλόνι, κοι
μόταν άνάσκελα, μέ τό στόμα όρθάνοιχτο καί 
τίς .μουστάκες, πεισμένες γύρω, μαΰρο μισο
φέγγαρο. Τόν σκούντησα. "Ανοιξε άργά τά μά
τια, μέ κοίταξε σά χαζός.

--Τί είνε; ρώτησε μέ σκουντουφλή άπορία.
— .Ο έλάτη ς Ρομπέτσης, κύριε....κάνει αιμό

πτυση.!... είπα λαχανιασμένος.
—’Έ.,.καί πώς κάνει αιμόπτυση ;... Γιατρός

είμα ι;... , , , „
Ζάρωσε τά φρύδια, γούρλωσε τα ματια, έ

νοιωθα πώς βράζει μέσα του.
— θάρρεψα πώς — Εκαμα σαστισμένος —χρει

άζεται νά βρούμε λίγο πάγο, κύριε, νά σταιμα- 
τήση. τό αίμα... να του δώσουμε μια μικρή βο
ήθεια!...

Άνακάθησε βίαια.
—(Μωρέ, γιά νά σέ δώ,!... οϋρλιαξε. Από που 

σέ φέρανε; Ποιός είσαι σ ύ ;. . .  _
Μέ κοίταξε άπό πάνω ίσαμε κόπω. Καί την 

κοιλιά του τράνταξε, ξαφνικά, ξερό, σαρκαστι
κό γέλιο: ,

— Ά ,  χά, χά!... Που να παρη ό διαολος!... 
Τώρα καταλαβαίνω... Είσαι ό νεοσύλλεχτος δε- 
κανεας... ό έθελοντής!....

:Καί μ’ άπότομη άλλαγή στή διάθεση, σαν 
τούς τρελλούς, άγριεύοντας, ξέσπασε:

— Καί χάθηκε, μωρέ, ό λοχίας τής υπηρεσίας 
κι’ ό δεκανέας τής ύπηιρεισίοις; _ Ποιός σουπε, 
παλιοζάγαρο, πώς μπορείς νά μέ ξυπνάς έμενα 
τά μεσάνυχτα...γιά τό τίποτα;
' ιΚαμητάνες βούιξαν, γιά μιά στιγμή, στ αυ
τιά μου. Κι' έτρεμα σύγκορμος. ; ’

— Ή  ζωή ένός στρσπιώτη,, τοΰ φώναξα, πι
στεύω πώς άξιζει περισσότερο άπό τό ρουχα- 
λητό σας!... , · ,

Τινάχτηικε όΛάνω, φρενιασμένος. Και, ζυγώ
νοντας, μ’ άγρια φοβέρα: _

— Γκρεμίσου, βρυχήθηκε, όοπό μπροστά  ̂ μου 
τζουτζέκι! Μή σέ τσακίσω!... (Τζουτζέκι ελεγε 
κάθε κσαώτειρό του, όπως ήταν ολο υποκριτική 
γλύκα καί ταπεινωσύνη στόν άνώτερο^,

Άτάροτχος τόν κοίταζα τώρα στά̂  μοετια. Την 
πιό μικρή κίνηση; νάκανε, θ’ όψηφοΰσα τό μπόι
του. , _

— Άκόμα δώ βρίσκεσαι, παληοτομαρο;... —α- 
ναμούγικρισε. Τέσσερις μέρες περιορισμό! Χά
σου!...
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.

©
Αουΐζα Ποδηματα

’Από τίς νέες καλλιτέχνιδες τοΟ δραμ<χτικοϋμας θεά
τρου πού παρέχουν βεβαιότητα γιά σ6ντομτ> έξέλιζη. Α 
πόφοιτος τής Δραματικής Σχολής αοΰ "Εθνικού θεάτρου 
έκανε τό έπίσημο 
,ντεμπουτο της στόν 
6ίασο Κοτοπούλη μέ 
τ ό ν  «*Εαυ οϋλη 
μου» τοΰ κ. Ψαθά 
Τό ντεμποΰτο ιης 
αύτό κρίθηκε πολύ 
εύνοχκά άπό τούς 
είδικούς. ’Αργοτε 
ρα ή νέα κ<χλλιτέ_ 
χνις έμφανίστηκε ο* 
άλλους ρόλους μέ 
έπι-υχία. Μέ τόν 
’ Ελεύθερο ΚαΑλι 
τεχνικό ’ Οργανισμό 
τής Κας Κατερίνας 
έπίαης. ή δνΐς Πο. 
δηματά έσημείωοε 
ώ ρ α ΐ ε ς έπιτυχίες.
Στό «Παράξενο ίν 
τερμέτσο» τοΰ *0 
Νήλ έδωσε μιά πε. 
ρίΦημη Μώδ. Καί 
στην ώραία κωμω 
δία του Ζάκ Ντε. 
βάλ ‘ f -Εραστής άπό 
χαρτόνι» πού παίζε 
ται στή « Β  ρετάν-
νια», ή νέα καλλι. , Λ
τέχνις δίνει θαυμάσια τόν ρόλο τής Αλμπίνας. Η δνις 
Ποδηματ»·5 θά συνεχίση καί τό καλοκαίρι τή συνεργααία 
τρς μέ τόν Έλε60ερο Καλλιτεχνικό "Οργανισμό ιης Κοος 
Κατερ[\ας καί θά παίξη ϊναν <±πό τους καλύτεροι^ ρό 
λους στό περίφημο £pyo τοΟ Σαρδου « Κυρία δέν μέ 
μέλλει».

Ποιάδάεϊνε 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ
τοΰ Θεάτρου

μετά τόν πόλεμο; 
Α Ι απόψεις του 
κ. Ν. Κατηψόρη

Νά μιά έρώτηση πού Εχει δυό αι
σιόδοξες προϋποθέσεις. Ή_ πρώτη 
εΐνε πώς ό πόλεμος, παρ’ όλο του 
τό μάκρος θά πάρει τέλος. Κι’ ή 
δεύτερη πώς μ’ δλες̂  τίς καταστρο 
φές του θ’ άφήσει πίσω του άρκε- 
τές δυνατότητες γιά τή συνέχιση, 
τοΰ θεάτρου,' ώστε νά μή δημιουρ- 
γηθή πρόβλημα γι’ αυτή, άπό ελ- 
λειψηι λ. χ· άνθρώπινου ϋλικοΰ,ή^ υλι
κών μέσων. Κι’ Εχουμε τόση άνάγκη 
άπό αισιοδοξία, ώστε πρόθυμα νά 
δεχόμαστε αύτές τίς αισιόδοξες προ
ϋποθέσεις καί νά προχωροΰμε._ Ή  
γνώμη μου, λοιπόν, πάνω στό ζήτη
μα, συνοψίζεται σ’ αύτά: Τ6 θέσπτρο 
θά παρακολουθήσει τήν έξέλιξ^ τής 
κοινωνίας. ’Έτσι, άν εΐνε κανείς σέ 
θέσηι νά προμαντέψει τή μορφής τής 
μεταπολεμικής κοινωνίας, θά εΐνε σέ 
θέση, νά συλλάβει καί τήν μεταπολε
μική έξέλιξη τοΰ θεάτ,ρου.Άλλά μή
πως θάπρεπε νά παραιτηθούμε άπό 
κάθε πράβλεψηι γιά τό θέατρο, άφοΰ 
δέ μάς εΐνε γνωστή ή μεταπολεμική 
έξέλιξη τής κοινωνίας; Δέν τό ναμί 
ζω. Ουτε πάλι βρίσκω άναγκαΐο νά 
κάνουμε πρόβλεψη πρώτα γιά τή με
ταπολεμική έξέλιξη τής κοινωνίας 
κι’ ύστερα νά έξετάσουμε τό ζήτημα 
τοΰ θεάτρου. Αύτό θά ήταν έπι κίν
δυνο άπό πολλές άπόψεις καί πρώτα 
—πρώτα γιοαί σ’ Ενα τόσο λεπτό θέ
μα, ό καθένας θά έπηρ,ρεαζότανε ά
πό τίς προσωπικές του έπιθυμίες, ώ
στε ή γνώμη, του νά εΐνε περισσότε
ρο μιά έξσμολόγηση. Πρέπει, λοιπόν 
νά σταθούμε στά δεδομένα τής πρα
γματικότητας, πού ζοΰμε. Ό  περιο
ρισμός τοΰ άτόμου καί ή ολοένα με
γαλύτερη έξάρτησή του άπό τό κοι
νωνικό σύνολο εΐνε ιμιά διαπίστωση., 
πού άρχίζει άπό τά πρώτα χρόνια 
τοΰ μεσοπολέμου. Τότε, άνεξάρτητα 
άπό τήν ύπαρξη μεγάλων κοινωνικών 
όμάδων, πού Ekccvocv αισθητή τή με
γάλη άλλαγή, πού έρχότανε στόν 
σύγχρονο άνθρωπο μέ τήν κοινωνικο 
ποίηση, τοΰ άτόμου, πού έπέβαλλε, 
παροαηιρήθηκε κι’ ή έπέκταση τής 
άρμαδιότητας τοΰ κράτους, σ’ όποι- 
αδήποτε μορφή του. "Οσο κι’ άν αύ
τό Εφερε τίς διαμαρτυρίες τών όρθό- 
δοξων οίκονομολόγων, τίποτα δέ μπό 
ρεσε νά σταματήσει τήν έπέικταση 
αύτή, πού άγκάλιασε περίπου τό σύ
νολο τής έθνικής ζωής, άπό τή γεωρ
γία, ώς τήν τέχνη. Κι’ αύτή ή έπέ
κταση ήταν Ενα άκόμη χτύπημα κα
τά τοΰ άτόμου. Ό  πόλεμος έξ άλ
λου, Εφερε άκόμα -μεγαλύτερη σύσ- 
φιξη τών έθνικών όμάδων καί τό 
κράτος έξελίχτηκε στόν παντοδύναμο 
κυρίαρχο, πού όρίζει άκόμη καί τό 
διαιτολόγιο τών πολιτών του. Σχε 
δόν πουθενά τό άτομο δέν αισθάνε
ται πιά τόν έαυτό του άνεξάρτ.ητο 
άπό τό σύνολο τής κοινωνίας. Καί ή 
κοινωνικοποίηση τοϋ άτόμου έξακο- 
λουθεΐ. Καί θά έξακολουθήσει σύιι- 
φωνα μ’ δλες τίς ένδείξεις. Ή  προ
σωπικότητα άπαρροψάται στ,’ν πολυ 
πρόσωπη μορφή τής όμάδα·' κι’ οί - 
τό Εχει τεράστιες συνέπε1 γιο ιό 
θέατρο. Τό νέο στοιχείο, πού φέρνε. 
ή _ πραγμοττικότητα πού ζοΰμε j io  
θέατρο, είνε τό όμαδικό πνεΰμα τής 
έποχής. "Οσο είμαι Ενα άτοαο καί 
μάλιστα «έλεύθερο», μπορώ νά βλέ
πω τήν κοινωνία σάν άντικείμενο τών

φιλοδοξιών μου, τής άπληστίας αου 
ή τοΰ σαρκασμοΰ μου. Μά δταν κά
μω συνείδησή μου πώς δέν είμαι πα
ρά ενα μέρος τοΰ πολυσύνθετου μη- 
χανισμοΰ τής κοινωνίας, τότε αυτή 
γίνεται τό άντικείμενο τής φροντίδας 
μου, άφοΰ δέ μπορώ νά βρώ τήν εύ- 
τυχίά Εξω άπό τήν κοινωνία. Ή  άτο- 
μική μου ψυχολογία στήν περίπτωση 
αύτή δέν είνε παρά ή άντανάκλαση 
τής κοινωνικής ψυχολογίας. Άπό κεί 
άρχίζουν τά όρόστνμα μιάς έποχής 
γιά τήν. τέχνη. Ό  πρώτος πού θ’ άλ-. 
λάξει θά εΐνε ό ποιητής, ύστερα θ’ 
άκολουθήσει καί ό θεατής. Ό  ποιη
τής θά νοιώσει τήν άνάγκη. νά δώ
σει Ενα Εργο κοινωνικό, Εργο δηλα
δή πού θά στέκει στήν προοπτική της 
κοινωνίας κι’ δχι ένός άτόμου. Ό  
θεατής άπό τό άλλο μέρος θά τό 
βρεΐ περιττό καί κουραστικό νά πα
ρακολουθεί δυό ώρες Ενα καλογραμ 
μένο οικογενειακό κουτσομπολιό, δ
πως εΐνε τό προπολεμικό θέοοτρο τοΰ 
βουλεβάρτου στό ρύναλό του. Κι’ ή 
διαφορά εΐνε μεγάλη δπως μπορεί 
νά τό μαρτυρήσει ή πείρα. Παίρνου
με, Εξαφνα τόν «’ Ιατρό Κνώκ». " Ε 
νας συγγραφέας τοΰ βουλεβάρτου τί 
θάκανε μ’ ενα τέτοιο θέμα; θά ζω
γράφιζε, όσό μπορούσε συμπαθητι- 
ικώτερα Εναν απατεώνα (κι’ εΐνε γνω 
<Λή ή περίεργη! συμπάθεια πού Ε
χουν στούς άπατεώνες οί συγγρα-

Δημιουργοί καί οδηγοί

φεΐς τοΰ βουλεβάρτου) θά τόν Εβαζε 
σ’ Ενα οικογενειακό περιβάλλον, ώς 
ψευτογιατρό καί θά κατέληγε νά 
τόν παντρέψει μέ τήν κόρη. τοΰ σπι 
τιοΰ. Αντίθετα ό Ζύλ Ραμαίν τόν 
τοποθέτησε στόν άνοιχτό χώρο τής 
κοινωνικής δράσης κι’ άντί νά μάς 
βάλει νά θαυμάσουμε άποπτεωνίστικα 
ικάλπα, Εφερε μπροστά μας μιά κοι
νωνική κατάσταση.

.Κάτι άνάλογο μπορεί νά πεΐ κα
νείς, Εκαμε καί ό Πιραντέλλο μέ τό 
«’Έτσι εΐνε άν Ετσι νομίζετε». Ά κ ό 
μη καί ό Γκέτς μέ τό «Δόκτορα Πραι 
τώριους», άν καί σέ .μικρότερο βαθ̂  
μό. "Ολοι αύτοί οί συγγραφείς δού
λεψαν τό θέμα τους άπό τήν κοινω
νική περισσότερο άποψη παρά άπό 
τήν άποψη τοΰ άπο μονωμένου άτό
μου. Αύτά τά Εργα, πού άναφέραμε 
δέν εΐνε βέβαια ύπαδείγματα γιά τό 
'μέλλον, άλλά άπλοι προάγγελοι τοΰ 
όμαδικοΰ πνεύματος, πού κατά τήν 
γνώμη μου θά έπικρατήσει στό θέα
τρο τοΰ μέλλοντος. Άλλά  δέν χρει
άζεται νά σταθούμε γιά νά σημανου- 
με Ενα κίνδυνο. Ή  μεταφορά τοΰ ό- 
μαδικοΰ πνεύματος στό θέατρο δέν 
πρόκειται νά γίνει σχηματικά καί μη,̂  
χανικά. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε τόν 
αυτοματισμό, πού ύπάρχει στήν καλ
λιτεχνική δημιουργία καί πώς Ενα 
ποσό συγκίνησης εΐνε προϋπόθεση 
γιά τό κάθε Εργο. Ή  έξέλιξη τοΰ
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ζενόπουλος
ό Λάσκαλος

Κάθε καταστροφή έθνική βάζει μοιραίο 
πρόβλημα άναθεωρήσεων, Σέ  δλους βέβαια 
τούς τομείς, άλλά πρό πάντων στόν .ομέα 
τόν πνευματικό. "Υστερα άπό κάθε συμφο
ρά, ξεσπα κΰμα άρνήσεως, πού άπειλεΐ νά 
συνεπάρη δ,τι βρεΐ μπροσίά του. Γιά μιά 
στιγμή δλα* άρχίζουνε νά τρίζουν. Πέφτουν 
πολλοί άλλοι γονατίζουν, λίγοι κατορθώ 
νουν νά σταθοΰν ένω συγχρόνως ξεπετιοΰν. 
ται νέοι. Αότοι οί νέοι μέσ’ στήν έρημιά 
πού έχει άπλωθεΐ βρίσκουν καιρό νά όρθο. 
ποδήσουν. Κοτθιερώνοναι, έπιβάλλονται, με 
αουρανοΰν έως ότου νάρθη καί ή δική τους 
ώρα. Φαινόμενο ποίληό, σκληρό, άδικο μερι
κές φορές, άλλά καί κάποτε έύλογημένο.

"Υστερά άπ’ τήνκαταστροφή μας τοΰ 22, 
ή πνευματική 'Ελλάδα δέχθηκε ένα τέτοιο 
σίφουνα —  άν άξίζει νά :όν ποΰ με σίφου
να. ’Από παντοΰ ξεπεταχ^κανε άρνητές 
πού βάλθΓίκαν ξεφρενιασμενοι νά χτυπούν 
πάνω και κάτω. ’Από τόν Παλαμά έως τόν 
τελευταίο κακόζηλο μιμητή του κι’ άπ’ ιόν 
Παπαδιαμάντη ώς ιόν πιό κοντόφθαλμο πε 
ζογραφίσκο, δέχθηκαν δλοι λυσσαλέα κτυ. 
πήματα. "Οσοι είχανε ρίζες έσώθηκαν —  κι’ 
άς φάνηκε γιά μιά δτι λυγοΰσαν. Οί άλλοι 
πέσανε, θαφ ήκανε, ξεχάστη««χν. Στή θέση 
τους ήρθαν καινούργιοι πού άπ’ τό 26 ώς 
τό 40 κατώρθωσαν νά μεσουρο^ίσουν. Τώ. 
ρα νά πού —  καιρός ήτανε! — ήρθε καί 
ή δική τους ώρα. Ή  νέα καταστροφή της 
χώρας έφερε καί πάλι ζήτημα άναθεωρήσε. 
ως τών άξιών. «Ποιοι άπ’ αύτούς πού δε
καπέντε τόσα χρόνια θαυμάζαμε εΐνε άλη· 
θινοί ποιοι εΐνε οΐ καμποτίνοι ποιοι οι ά_ 
πατεώνες» —  γιατί βέβαια υπάρχουνε καί 
τέτοιοι! Αύτό τό έρώτημα έ σι στυγνά κι* 
άμείλικτα μπαίνει πάλι σέ κάθε σκεπτόμενο. 
Κ ι ’ άπό παντοΰ —  άρχισαν κιόλας! —  ά. 
ναπηδοΰνε άρνητές πού άρχίζουν νά χτυ. 
ποΰν μέ πάθος. 4

Άνάμεσα σ ίς δυό αύτές «έκκαθαρίσεις» 
άς τοποθετήσουμε τό ζήτημα Ξενόπουλος. 
*Η πρώττ, άναθεώρηση. τόν εΐχε_ βρεΐ στό 
μεσουράνημα. Ξενόπουλος παντοΰ. Στό θέ
ατρο στό βιβλίο, στήν έφημερίδα, στό πε

ig Ή  σύνταξη τοΰ «θεάτρου» ζήτησε άπ’ 
τόν υποφαινόμενο μιά σκκχγραφία, ένα σκί
τσο τοΰ Γρ. Ξενόπουλου, έξ άφόρμής τής 
πανΓγυρικής έπιστροφής θεάτρων καί κοι. 
νοΰ μας στό δραματολόγιο τοΰ συγγραφέα 
τοϋ «Μυστικο’υ ιης Κοντέσσας Βαλέράινας» 
Ά λ λ ά  γιατί σκκχγραφία. γιατί σκίτσο, κ ι’ 
δχι ένα άρθρο άγάπης. μιά μικρή έκδήλωση 
τοΰ θαυμασμοΰ πού τρέφουμε καί πού χρω
στούμε, νέοι καί παληοί, πρός ένα τέτοιο 
όδηγό καί δάακαλο; Μιά τέτοια έκδήλωση 
θέλει νά εΐνε αύτό έδώ τό άπλό σημείωμα.

Υ. Ρ·

Τοϋ κ. Γ. ΡΟΥΣΣΟΥ
ριοδικό. Χιλιάδες οί θεαταί του. οΐ άνα. 
γνώστες του οί θαυμαστές του. "Ετσι ή. 
ταν φυσική συνέπεια νά δεχθή καί τά πιό 
πύρινα βέλη ιής άρνησης. Γιά χρόνια τόν 
κτυποΰσανε σχεδόν άπό παντοΰ τοό άμφι. 
σβητουσανε όλόκληρο τό έργο του_ άγωνι- 
ζότανε νά τόν γκρεμίσουν άπό κεΐ οπου τόν 
είχε άνεβάσει ό πνεύμα ικός του μόχθος. 
"Εφτασαν μερικοί νά τοΰ άρνηθοΰν τά πάν
τα νά χλευάσουν, νά συκοφαντήσουν. Υ 
πήρχε μιά έποχή πού ό άιίδεος ή ό τυφλω. 
μένος εΐχε τήν έντύπωση ότι Ξενόπουλος έ- 
σήμαινε...καμποτίνος! Ό  λογογράφος πού 
θά τουγροτφαν δ ι «Ξενοπουλίζει» —  γιοαί 
ύπήρχε τέτοιος όρος —  ήτανε ά::ιος νά κά- 
μη . . . φόνο.

Ποιοι ήταιχ αύτοί οΐ άρνητές. οί κοσμο 
χαλαστές» —  πού φυσικά σάν άρνητές ή;αν 
άδύνα ο νά γίνουνε καί κοσμοπλάστες: Πολ 
λοί! Δυό τρεΐς μονάχα συζητήσιμοι. Οι 
άλλοι παρακατιανοί, μικρόχαροι. στείροι. 
Ωστόσο ή έπίδρασή τους ήτανε σημαντική. 
’Από τόν Κ λέωνα έως τόν κύριον Λαούρδαν 
ό κιτρινισμός βρίσκει πάν α άπήχησι. ” Ε . 
τσι γιά μιά όλόκληρη δεκαε ία ήταν ό «Γω- 
φλημένος». ό «ξεπερασμένος». 'Ολόκληρη 
γενηά εΟπιστη κι’ έπιπόλαιη Εμαθε νά έπα- 
ναλαμβάνο παπαγαλιστί τό άνόητο μούβο: 
'«Ό  Ξενόπουλος; Μά δέν μετρά τίποτα ό 
Χριστιανός!»

Ό  υποφαινόμενος άνήκε στή γενηά έκεί- 
νη. “ Οπως καί τόσοι άλλοι Επαναλάμβανε 
κι’ αύτός γιά χρόνια όλόκληρα τό στερεό
τυπο « Ό  Ξενόπουλος εΐνε Εεπερασμένος». 
Κ ι’ δπως καί τόσοι άλλοι άγνοοΰσε καί αύ 
τός τά 6ργο πού είρωνευό ανε —  ή δέν τό 
είχαμε όλότελα διαβάσει ή τό είχαμε φυλ
λομετρήσει μέ τήν προχειρότητα πού άνέκα. 
KreStv χαρακτηρίζει τά ρωμέιικα νειάτα' 
Ώα:όσο κάποτε ήρθε ή ώρα νά κοσκινίσου

με καθένας μέσα του, καθένας μόνος του. 
όλα έκεΐνα τά έτερόκλιτα μέ τά όποια οι 
άρνητές καί οί λογής - λογής Ζωΐλοι μάς 
είχανε έμποτίσει. θές άπό περιέργεια θές 
άπό εύσυνειδησΐά άρχίσαμε σιγά σιγά νά 
ξαναδιαβάζουμε Ξενόπουλο βέβαιοι έννοεΐ 
ται ότι δέν θά βρήσκαμε παρά £να_συγγρα
φέα - έμπορο, καθώς τόν έλεγοεν. τής τέχντς 
του. Καί τότε είδαμε σέ τί γελοία πλάνη 
μάς είχαν παρασύρει. ’Αρχίσαμε νά μελε
τούμε τά ρομάντζα του. τό Ιέατρο -ιά διη- 
γή,ματά του καί ν’ άνακαλύπτουμε όλοένα—  
μέ τί ντροπή άλήθεια καί μέ τί καιάπλη 
ξη ι —  ότι βρισκόμαστε μπροστά σέ ένα 
συγγραφέα άληθινό. "Ετσι άπό τήν άρνηση 
περάσαμε στή γνώση κι’ άπό τή γνώση έ. 
φθάσαμε στό θαυμασμό.

Μαζί μέ μάς καί τόσοι άλλοι παραπλα. 
νημένοι σ ήν άρχή. Έ τ σ ι  ή νέα έκκαθά- 
ριση, ή νέα άναθεώρηση. βρίσκει τούς νέους 
θαυμαστές έκείνου. πού τό παλαιό κΟμα

θεάτρου άπό τό άτσμικό στό όμαδι
κό πνεΰμα θά χρειαστή καί -κόπο καί 
χρόνο. Οΐ επικρίσεις πού άκούγον- 
ται γιά τούς συγγραφείς ότι δέν πα
ρακολουθούν τή «λαϊκή άγωνία», δέν 
ώφελοΰν, νομίζω, σέ τίποτα. Δέ θά 
χρησιμέψει σέ τίποτα Ενα Εργο, πού 
πηγαίνοντας ι/ά Εξυπηρετήσει τό αί
τημα τής έποχής γιά Ένα θέατρο 
συγχρονισμένο, δέν περιέχει τόν πρω 
ταρχικό πυρήνα κάθε καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, τή συγκίνηση, δηλαδή, 
τοΰ δημιουργού άπό τό θέμα του.Έ- 
να τέτοιο ιεργο ή θά εΐνε άπλή θε
ματογραφία ή θά πάθει διαστροφή 
γιατί ξεκινώντας άπό προϋποθέσεις 
κοινωνικές θά έξελιχθή σέ καταστά
σεις άτσμικιστικές. Οί συγγραφείς 
πρέπει νά μείνουν ήσυχοι άπό παρό
μοιες έπικρίοεις. Εΐνε άρκετό γι’ 
αύτούς δτι παλαίουν άνάμεσα στήν 
τέχνη καί στήν έπικαιρότηΓτα. Αύτή 
ή τελευταία εΐνε μεγάλος πειρασμός 
γιά τό ταμείο τού θεάτρου, άλλά.τίς 
περισσότερες φορές δέ συνοδεύεται 
δυστυχώς καί άπό τήν καλλιτεχνική 
συγίκίνηιση. 'Ά ς  μή Θελήσουμε λοι
πόν, μέ άκαιρες διαμαρτυρίες νά έκ- 
βιάσουμε τήν καλλιτεχνική δημιουρ
γία, γιατί τό αποτέλεσμα θά εΐνε ή 
γέννηση τεράτων, πού θά μάς κά
μουν νά νοσταλγήσουμε καί τό βου
λεβάρτο.

Ν. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

τών άρνρτών θέλησε, νά ξενράψπ μέ μονο 
χονδυλιά. Λίγοι εΐνε έκεΐνοι πού θ’ άποτολ. 
μήσουν σήμερα ν’ άμφισβητήσουνε τό βά
ρος. τόν Ξενόπουλον. Κ ι ’ αύτοί άνάξιοι 
προσοχής ή χρεωκοπημένοι ή άπό σύστημα 
θορυβοποιοί. Ο ί άλλοι, οι πολλοί, σιέκον- 
ται μέ σεβασμό μπροστά σ’ txCno τό μικρό 
μνημείο πού ϋψωσε μέσα στά πενιχρά μας 
γράμματα ή βασανισμένη πέννα τοΰ Ξενό
πουλου Κ ι ’ έκσ.ατικοΐ άναρωτιοΰνται: Έ 
χουμε άλλο πεζογράφο πιό ώργανωμένο. πιό 
τεχνίτη, πιό άληθινό. πιό πεζογράφο άπ’ τόν 
Ξενόπουλο;

"Εχουμε άλλο συγγραφέα θεάτρου πιό 
άρτιωμένο, πιό πλήρη, πιό ρωμρό. πιό καλ
λιτέχνη άπ’ τόν συγγραφέα τής «Βαλέραι- 
νας»;

Πάρτε τά έκαιό ρωμάντζα του και άφαι- 
ρέστε τα άπό τό ζυγό τοΰ νεοελληνικού μυ 
θιστορήματος. θά  δήτε άμέσως πώς δέν μέ 
νει τίποτε! Βγάλτε άπό τό θέ<χτρό μας τά

Ο κ. Γ Ρ .  Ξ Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

πενήντα τόσα έργα του καί δέατε τί γυ
μνή πού θά φανή ή σκηνή μας!

Μάς έμαοε. νά γράφουμε, μάς έμαθε πρό 
πάνων νά έκφραζώμαστε ρωμέ'ίκα —  ίσον 
άληθινά! Μάς δίδαξε —- καί μήπως δέν 
διδάσκει άκόμα; —  τί νά βλέπουμε, πώς 
νά τά βλέπουμε καί πριν άπ’ δλα —- πώς 
νά κάνουμε τάν άναγνώσιη ή τόν θεατή 
νά βλέπη τό ΐδιο έκεΐνο πού είδαμε καί 
μεΐς.

Έδίδαξε τήν τεχνική καί τοϋ ρωμάντζου 
καί τοϋ έργου του θεατρικού, αύτή τήν 
θαυμαστή του τεχνική πού σέ άφήνει τόσο 
πιό πολύ κατάπληκτο, δσο άναλογίζεσαι δτι 
δέν είχε προηγούμενο στήν πενιχρή πεζο
γραφία μας 0Tt δέν ήρθε σάν συνέχεια 
σάν Επακόλουθο. Σ  κεφ. ήτι πώς ττρίν άπό 
τό μυθιστόρημα Ξενόπουλου δέν είχαμε ί 
σως παρά μόνο τόν γραφικό έκεΐνον θάνο 
Βλέκα. Καί πριν άπό τά θέατρο Ξενόπου. 
λου κάποιες καθαρευουσιάνικες π α ν ά θ λ .ε ς  
άπομιμήσεις τραγωδίας

Καί μήπως μόνο ή τεχνική ήταν καί εΐνε 
τά άκρογωνιαϊο λιθάρς πού έρίζωσε γενναία 
στά θεμέλια τής νηπιακής λογοτεχνίας μας;



Μήπως δέν εΐχε πλάσει καί Ανθρώπους; 
Βγάλτε τήν περιλάλητη ΦραγκογιανοΟ τόν 
τταπποΰ τοΰ <ιΜόνου ταξιδιού τής ζωής του» 
τόν Τριτόκωστα τ6ν Καραβέλα κι’ ισως  ̂
Ισως τόν Τουρκογι<χννο καί θά δήτε δτι δ
σο και νά ψάχνετε πιά μέσ’ σίή φιλολογία 
μας, δέν θά άνακαλύψετε παρά μονάχα άν 
θρώπους ήρωας τοϋ Ξενόπουλου: Βιολάντη 
δες. Βαλέραινες. Στέλλες Φωτεινές Σάν 
τρες. Δαγάτορες. Ρουκάλήδες Τερέζες να 
ρακτηρες άδρούς ώλοκληρωμένους δοσμέ 
νους ανάγλυφα μέ συνέπεια μέ νου και ά ' 
γάπη. '

Έ δ ώ  κι’ εικοσιτρία χρόνια ό Φώτος Πο 
λιτής. ενας άπ’ τούς άρνρτέ-ς — πού άνα- 
φεραμε στήν άρχή —  άλλά ό πιό δικαιω 
μένος, ο πιό φωτισμένος ό πιό εύλογη μέ
νος αρνητής —  γράφοντας γιά τόν συγγρα 
φεα των «Πλούσιων και Φτωχών» έπρόβαλε 
κάποιες αμφιβολίες ώς πρός τήν άντοχή too 
έργου του. Λ 1

Τώρα. υστέρα άπό τόσα χρόνια ή άπάντη 
ση οε κείνες τις άμφιβολίες έρχεται συν
τριπτική. Απο τό περασμένο καλοκαίρι όλα 
μας σχεδόν τά Θέατρα δέν παίζουνε παρά 
εργα του Ξενόπουλου. *Η Σάντρη. ό Ποπο- 
λαρος ή Βιολάντη ό Πειρασμός' τό «Δέν 
είμαι έγω, τωρα σέ λίγο ή ΆννιέΟχ» η 
-Πολυγαμία» και ποιος ξέρει πόσα άλλα 
ετοιμάζονται ή Θά άναγγελΕοϋν. Νομίζετε 
οτι εΐνε συμπτωματική αύτή ή έπιστροφή 
στο Θέατρο Ξενόπουλου; Βέβαια μπορεί ό 
Θίασος ποΰ άνέβασε πρώτος τήν «Σάντρη» 
νά κατέφιιγε στό έργο συμπτωμαιικά άλλά 
ή υποδοχή πού βρήκε άνοιξε τά μάτια τών 
Θιασαρχών. ’Αγουροξυπνημένοι άνακάλυψαν 
τον...Εενόπουλο. Κ ι5 άρχισαν νά συναγωνί. 
ζωνται ποιος θά τοΟ πρωτοπαίξη εργο 
ποιος €ά έξασφαλίση τό ενα ή ιό άλλο 
δραμα του. ’Αλλά ή υποδοχή ή τόσο ά 
δίσταζα  θερμή ή τόσο ποτνηγυρική άπό 
παληο καί νέο κοινόν, άπέδειξε ότι ενα με 
γάλο μέρος άπό τά έργα τοΰ Ξενόπουλου 
ανθεξαν και άντέχουν στόν καιρό. "Υστε
ρα άπό τριανταπέντε χρόνια ξαναπαίζονται 
και συγκινοΰν βαθειά. Τί πιό καλή άπόδει. 
ξη. χρειάζεται γιά νά μάς πείση ότι ό Ξε 
νοπουλος έχει πλουτίσει τή θεατρική φι
λολογία μας μ’ άληΦινά δημιούργημα :α 
οπως σημείωσε καί ό κ. Μαμάκης στό άρ 
θρο του στό τελευταίο «θέατρο»;

Πολλοί πέρασαν άπ’ τόν τόπο αύτό κο 
θορυβήσομε καί κάμανε σχολές καί κό,ι 
ματα καί κλίκες καί μαφίες κι’ άγωνίσθ·, 
καν να μάς έπιβλΓθουν καί νά επιβάλλουν 
και τά εργα τους. Πέρασαν δλοι τους μό. 
λις έπερασε ή μόδα τους καί κόπασε ό 
θόρυβος Μόνος ό Γέρος της όδοΟ Εύρυπί- 
δου. ο λευκός παππούς τής νεαρής Φιλολο
γίας μας. στάθηκε, στέκεται καί θά στα 
fcg. Πενήντα χρόνια άγωνίζεται μέ τιμ ο 
χέρι. ζυγισμένη κρίση, μέ καρδιά πάν α 
ζέστη, χωρίς κλίκες, χωρίς μπράβους καί 
όργανα άλλαλαζοντα άπλός ήρεμος μέ 
αυτοπεποίθηση, μ’ άγάπΓ γιά τά νειάτά μέ 
όξυδερκεια φωτεινή —  άς μήν ξεχνούμε* ότι 
πρωτοειδε τόν Καβάφη. τόν Γρυπάρη τό
σους άλλους ποιητές καί πεζογράφους —  μέ 
μια έργατικόιητα πρωτοφανή —  όλο συ
νέπεια. χωρίς λοξοδρομ ίσματα χωρίς μα μ. 
μουδισμούς —  μέ μιά φτώχεια τόσο συγ 
κινητική μέ μιά έπιμονή τόσο έλάχιστα 
ρωμεχκη!

Σύμβολο άληθινό. ύπόδειγμα άφάντασ'α 
πολύτιμο. 'Ο  πεζογράφος μας ό μόνοο. Ό  
δραμοαουργός^ ό πρώτος μας! Ποιος άπό 
τούς ν^ους που φιλοδοξούν νά γίνουνε ου_ 
νεχισται δέν θά τόν μελετά καί δέν θά τόν 
θαυμάζει οτύτόν τόν σκαπανέα μας πού μ’ 
ενα άξινάκι έσκαψε καί σκάβει άκόμα πι
θαμή με πιθαμή τή χέρσα γή καί του θεά 
τρου καί τής πεζογραφίας μας;

Γ. Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ

Η Π ΡΩ ΤΟ ΦΑΝ Η Σ 
Κ Ο Σ Μ Ο Σ Υ ΡΡ Ο Η  !
τών πρώτων ήμερων τών παρα- J 

στάσεων τοΰ θεάτρου

Περοκέ |
εινε ή ζωντανή διαφήμισις της “ 

άφαντάστου επιτυχίας του ' 
ιμέ τήν 

σατυριικήν καί θεαματυκήν 
Υ Π ΕΡ ,ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ Σ ΙΝ  

τών ικνκ.
Γ. Ά σ η  αακοττούλου 

Β. Σπυροπουλου 
Π. Παπαδούκα ·

‘Η %kkaba  μ α ς |
Μουσική: -

θ. Πατταδοπούλου
ΚΑΘ Ε Μ Ε Ρ Α  

ΔΥΟ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ  |
5 καοί 7 μ.μ. 

Εξασφαλίσατε θέσεις. Είσιτή- J 
ρια πωλούνται καθ’ έκάστην 3 ■ 
—2 μ.μ. είς τό θέατρον «ΑΛΑ- ' 
Σ.ΚΑ» Τηλ. 33.269 καί άιτό τάς ι 
3 μ.μ, ,ε,ϊς χ ό  θέατ,ρον «ΠΕΡ- * 
POKE».

Οι πρωταγωνίστριες του ΜουσικοΟ θεάτρου

Αννα Καλουτα
, ^ δεύτερη στήν ήλικία καί ή πρώτη 

στήν άκτινοβολία τοΰ «διδύμου άστερισμού 
Καλουτα». Τό Άννάκι. ή Άννούλα ή "Αν 
νάρα! "Οπως τήν πάρη καί τήν κρίνει κα
νείς αν τήν ξέρη άπό κοντά, όπως τήν δη. 
μιουργήση στήν φοαπασία του. άνάλογα μέ 
τους ρόλους πού διαπλάσσει μέ τόσο μπρίο 
και τοση έπιτυχία σιήν ελαφρά λυρική σκη- 
νη Αλλα καί στήν πραγματικότητα αύτό 
εινε. Ενας θηλυκός παίδαρος πού τόν χτυ
πούν καί^ ίο επηρεάζουν δλοι οί άνεμοι, δ 
λες οι «ΐλουζιόν» ίων τύπων πού κρεάρε 
Αλλοτε τήν συναντάτε σκουντούφλα με τά 

γυαλιά της σάν μαθήτρια σχολής καλο
γραιών καί άλλοτε άνάμελα ντυμένη ά.α. 
κτο κοριτσόπουλο τής γειτονιάς άλλοτε 
σαν κοκέτα μέ πολύ φινέτσα καί γλύκα καί 
κάποτε σάν μπλαζέ σμάρτ κυρία. Καί ά- 
κομη άλλο.ε σωφάρει άλλοτε μπορεί νά 
^ ιξ η  γροθοπατινάδα στους δρόμους. Ά _  
πό πότε παίζει στό θέοττρο; Περίπου άπό τό 
τ : πού άρχισε νά τραυλίζη τις πρώτες λέ 
ςεις άπο τήν κούνια της. Διηγούνται δηλα. 
δη o tl δταν ή μητέρα της έπαιζε μέ κάποιο 
βιασο στην Σμύρνη στά 1922. άπό κάποιο 
λάθος η άνάγκη τήν ένεφάνισε στήν σκηνή. 
Τοτε έβγαλε καί τήν πρώ.η της «θεατρική 
φωνη». αύτή τή φωνή ή όποία άργότερα καί 
ως σήμερα γοητεύει καί έν£ θυσιάζει τόσο 
τους θεατρόφιλους. Τό πραγματικό της νιε. 
μπουτο φυσικά έγινε πολύ υστέρα άπό τής 
σκηνής τοΟ θεάτρου Κοτοπούλη, μαζί μέ τήν 
μεγαλύ ερη άδελφή της. τήν δίδα Μαρίκα 
Καλουτα μέ τήν περίφημη τότε φίρμα «Τά 
Καλουτάκιοε». Μιά φίρμα, ή όποία έκράτη- 
σ~ σχεδόν μέχρι τών καθ’ ή μάς ή μερών ε. 
νω ή ήβη καί ή νεότης έμέστωνε καί ώμορ 
φαινε τόν άδελφικό άστερισμό. ’Από τότε 
καί ή μία καί ή οελλη σέ πόσους ρόλους ώς 
σήμερα δέν σουξάρισαν;

Πώς νά τό άρνηθ^ κοονείς; Εΐνε ή πρώτη 
ή πραγματική ντίβα τής λυρικής μας σκη: 

καί άν τής άποδίδουν στενό
καρδοι καί στενόψυχοι κριτικοί μικροφαΑ- 
τσα που συχνά προ καλούνται άπό τό ή- 
φαιστειακό μπρίο της καί τό πλημμυριστικό 
κεφι της. Η  Ιδιωτική ιης ζωή; Σχεδόν δέν 
εχει.Συντ^ρμένη <*π’ τό αεγάλο της πάθος 
στό θέατρο. ζ§. σκέπτεται κοιμάται, ξυπνά 
I^Svo γιά τό θέατρο. "Ετσι τά ντεσσού τής 
Ιδιωτικής της ζωής δέν εΐνε πολύ ένδια, 
φεροντα. Τρώει ό τ  ̂ τής φτιάξουν σπίτι της 
κοιμαται δπου θέλει, κάνει δ. ΐι τής είποΰν 
σπίτι της. ό μεγάλος της στοργικός συμβου 
λατορας. ή άγαπη μέντ. της μητέρα καί ό 
πιο άγαπη μένος παρασΰμβουλός της ή άόελ 
φη της δνις Μαρίκα Καλουτά. ΑΟ.ή μόνο 
τους ρόλους της σκέπτεται καί τό θέατρό 
η̂ζ· Ετσι ένα εΙδύλλιο πού άπό ιιακροο 

χρόνου πιθανολογείται μέ έναν άξιοσημείω 
το έξωθεατρικόν ’Αθηναίο, μέ ψίθυρο μάλι- 
στα έπισφραγισμου του μέ τά άνθΓ, της λε
μονιάς. έχει καταντήσει σωστός γρίφος. 
Μέσα στίς φλέβες της καί στήν ψυχή της έ
χει συγκερασθή τό άγωνιστικό πείσμα τής 
Μανιατοπούλας —  άπό τόν οίκογενειοοκό 
κλάδο τής μητέρας της —  καί τήν νησιώ. 
τικη άπό τήν ποοτρική της φίτρα άγάπη 
στις Μούσες. Πόσες έπιτυχίες άριθμεϊ εϊ- 
ν.Ξ άδύνατο νά λογαριασθή. Δεν ύπάρχει εί. 
δος στήν τελευταία δεκαπενταετία «άπό_ 
χρωσι» της λυρικής ακηνής πού δέν τό πή
ρε στους ώμους ·π*ς ατό ταλένιο της καί

δέν τό έκαμε καλλιτεχνική έπιτυχία καί 
άφορμή ταμειακής πιέννας ’ Εδώ είς τίς ε
παρχίες. στό εξωτερικό. Αύτές ττ-ς οι άδιά. 
κοπές επιτυχίες καί τό άγωνιστικό της πεί
σμα τής έχει άποφέρει μοιραία μέσα στόν 
έπαγγελματικό συναγωνισμό πολλές παρεξη

γήσεις. Τήν κρίνουν κάποτε ότι θέλει νά 
κραια μονοπωλιακά τό εϊδος της στήν θεα
τρική άγορά. Σωστότερο εΐνε δμως πώς 
υπερασπίζει παντοιότροπα τήν καρριέρά της. 
Καί δέν χωρεΐ άμφιβολία. ΕΤνε άπό τίς 
πρώτες του έλαφροϋ μουσικού θεάτρου.

Ή κριτική καί τό Θέατρο
(ΕΝΑΣ ΚΑΥΓΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΡΑΓΚΑΒΗ ΣΤΑ 1866)

Η ΑΙκίχιτερινη Βερώνη, πού όπτέτυχε οίκτρως <Jk; Μαργαρίτα 
Γκωτιέ χωρίς να ιταίξτ) την «Κυρία μέ τάς Καμελίας»

ΤοΟ κ. Ν. I. ΜΑΡΑΚΗ
‘Ο άγαπητός καί έκλεκτός συνεργάτης 

του «θεάτρου» κ. *Αδ. Ποοηόδήμας. έθιξε 
άπό τίς ίδιες αύτές στήλες ένα άπό τα 
πιο σο·βαρά ζητήματα πού άπασχολούν 
τούς γράφοντες "Ελληνες: Τό λεπτό πρό. 
ίβλημα τής κριτικής. Κλ’ Ινάφερε μέσα 
στ’ άλλα καί δυό φιάσκα πού σκάρω /ε ό 
άκαδημα^κός κ. Γρηγ. Ξενόπουλος στούς 
κριτικούς του. "Ενα  σιά 1912 κι’ ένα στά 
1917 παρουσιάζοντας τήν πρώτη φορά 
στό θέατρο ένα έργο δικό του γιά ξένου 
συγγραφέα καί τή δεύτερη μιά γαλλική 
μετάφραση γιά έργο δικό ίου. Ο ί κριτ·. 
κοί τήν πάθανε καί τις δυ3 φορές. *Ε 
παινέσανε τό έργο πού ό Ξε·'οπουλος πα
ρουσίασε γιά ξένο καί χτυπήσανε άλύπητα 
τό άριστούργημα πού ένεφάνισε γιά *ικό 
του.

Τό κόλπο δμως εΐνε παληό. Πολλά χρό
νια πρίν άπό τόν Ξενόπουλο. ό μακαρίτη 
"Αγγελος Βλάχος καιάφερε μιά παρόμοια 
δουλειά σέ κάποια έπίση,μη κριτική έπι. 
τροπή ποιητικού διο^ωνισμου στήν όποία 
ήταν μέσα καί ό περίφημος ’Αλέξανδρος 
Ραγκαβής. θέλοντας ν’ άποδείξη ό Βλά 
χος ότι οί κριτές των διαφόρων δραμα 
τικών διαγωνισμών πού γίνουνταν κάθε 
χρόνο δέν ήσαν οί κατκχλληλοι γι* αύτή 
τή δουλειά άνθρωποι καί πώς είχοτν δί- 
κηο κείνοι πού γκρίνιαζαν μ  ̂ τίς άδικίες 
τους κάθησε καί μετάφρασε τόν ,’Αδριανσν» 
τού Γερμανού ποιητή "ΕΟσε. Τήν τρα
γωδία αύτή χωρίς νά σημείωση δτι πρό
κειται γιά μετάφραση τήν έστειλε στήν έ 
πιτροπή τοΰ δραμαιικαΟ διαγωνισμού του 
1866. Κι* οι κριτές —  καθηγητές του Πα
νεπιστημίου —  τήν πάθοτνε. Βρήκοτνε ένα 
πλήθος άπό σφάλματα κα-. άπό υπερβο
λική μεγαθυμία τής δώσανε αποιο βρα
βείο «ούχί ώς άμεμπτον τραγίύ^αν άλλ* 
ευχόμενοι είς τούς θιασώτας τής έλληνι. 
κής Μελπομένης προκοπήν είς τήν τέχντν 
πλείονοτ».

Φαντάζεται ό καθένας τή λαχτάρα τους ό 
ταν διάβοοσαν τήν έκθεση στήν όποιαν άνά. 
φεραν τά παραπάνω (ή άνάγνωση γινότοτν σέ 
δτμόσιο χώρο καί μπροστά σέ πυκνό άκρο-

αιήριο) κι’ υστέρα άνοίξανε τόν φάκ*λ- 
λο^ τόν σφραγισμένο γιά νά πληροφ ρη_ 
θουν καί πληροφορήσουν τούς άκρ^ττές 
τους ποιος ήταν ό συγγραφέας τής έλλη. 
νικής αυτής τραγωδίας καί είδανε... ότι 
έπρόκειτο γιά μιά μετάφραση, ένός άν: 
γνωρισμένου γερμανικού έργου...

"Υστερα άπό τό πάθημα τούτο, τό ό
ποιο άντανακλουσε περισσότερο στόν ’Α 
λέξανδρο Ραγκαβή πού ήταν καί πο.ητής 
καί δραμοττικός συγγραφέας, η έπιτροπή 
θέλτ>αε νά δικαιολογηθή. 'Ο  ιστορικός 
τοΟ νεοελληνικού θεάτρου Νικόλαος
Λάσκαρης ό όποιος άσχολείται σέ δυό 
σημείωμα.ά του ιιέ τό ζήτημα τοΰτο («Τα 
έν ’Αθήναιο> ‘ Ελληνικόν θεατρ>ον· Μά^ος.
’ Ιούνιος 19^4). μόός δίνει ιή συνέχεια τού 
έπε^σοδίου σέ δυό έπιστολές πού μελετών 
τας παληές έφημερίδες έφερε στήν έπι- 
φάνεια.

«Μετά τό σκανδαλώδες καί κωμικόν αύ 
τό πάθημα τής κριτικής έπιτροπής γράφει 
ό κ Ν. Λάσκαρης. ό έκ τών μελών αύτης 
’Αλέξανδρος Ραγκαβής. θεωρήοας ούχί ά. 
δίκως δτι ή συμφορκχ αυτη αύτόν μάλλον 
ώς ποιρ,τήν καί δραματικόν ουγγραφέα 
προσέβλοτπτεν άντί διά τής σιγής νά συν. 
τελέση είς συγκάλυψιν του όδυντρού δι* 
αύτόν γεγονότος, άνέλαβε νά «άποπλύνη;> 
ώς λέγει ό “Αγγελος Βλάχος, τήν έπι. 
τροπήν π<τντός μώμου καί πάσής καιηγο. 
ρίας έπι κριτικβ άδημοσύνη καί έδημυ 
σίευσεν έν τώ ύπ’ άριθ. 138 φύλλω τής 
έφημερίδος «’Αλήθεια» τήν κάτωθι έπιστο.

«Κύριε συντάκτα τής «’Αλήθειας».
» '0  «Φιλόπατρις "Ελλην». γ>άφων πε. 

ρί τοϋ τελευταίου κριθένιος ποιητικού δια_ 
γωνιαμοΟ παρεξηγεϊ τήν περίστασιν δτι ό 
κ. Βλάχος παρουσιάσας δρααα τι εΐις α - 
τόν. έλησμόνησε νά χαρακιηρίση αύτο ώς 
μετάφρασιν καί έσημείωσε τούτο μόνο·· έν- 
τός δελτίου έσφραγισμένου με^ά του ό. 
νόματός του. Ό  «Φιλόπατρις "Ελλην» δ;. 
ϊσχυρίζεται δτι ό κ. Βλάχος έπραξε τού 
το δπως άπατήσας τούς κριτάς άποδιίξη

‘Ο ήθοποιός τών «Ή ρω ικών Νέων» Χάν. 
σγκεοργκ Λάουμπινταλ, είνε δημιούργημα 
τοΟ μεγάλου σκηνοθέτου Γιουργκεν Φέλ. 
λιγκ. Στό Κρατικό θέατρο του ’Αμβούρ
γου έπαιξε τόν πρώτο του μεγάλο ρό
λο στό «Δόν Κάρολο» τοΰ Σύλλερ. μέ τέ. 
τοιαν έπιτυχίαν. πού άμέσως προσελήφθη 
στό Κρατικό θέατρο Βερολίνου. Τό έξαι_ 
ρετικό παράστημά του. ή πλαστική φωνή 
του καί ή άκούραστη έργατικό -ητά του. μα
ζί μέ τό άναμφισβήτητο ταλέντο του * τόν 
έπέβαλαν καί σήμερα θεωρείται ένας άπό 
τούς καλύτερους νέους ήθοποιούς τής Γερ_ 
μανίας.

αύτούς άκαιαλλήλους νά κρίνωσι.
»Γνωρίζων τόν κ. Β  λόχον ά^αλαμβάνω 

νά άποκρουσω μετά πάσης πεττοιθήσεως. 
πρίν ή πρά η αϊτό καί ό ίδιος, τήν άδί- 
κως είς αυτόν άποδιδομένην πρόθεσιν. ‘Ο 
κ. Βλάχος δέν εΐνε έξ έκείνων οίτινες δύ- 
νανται νά άγνοώσι ποτντάπσσι τί άπαΐίεϊ 
ται παρά κριτών του ποιητικού διαγωνι 
σμού. Διά ν’ άποφανθή τίς περί ποιήμα. 
τος άν έχη προτερήμα.α. έμπνεύσεις. ουν- 
θέσεως. γλώσσης. δέν εΐνε άνάγκη νά ά. 
νέγνωσε καί νά ένθυμήται δ τι καλόν -»α. 
κόν ή μέτριον παρήγαγον ποτέ κ α ί' έξα 
κολου. ουσι παράγουσα ι δλων τών έθνώ»/ 
αί φιλολογία., νά ήξεύρη έκ στήθους 
έκατοντάδας τών δραμάτων τού Κατζεβού 
καί τά χίλια πεντακόσια δράματα τοΰ Λο. 
πέζ δέ Βέγα  καί υπό τόν «Άντίνοον» τοΰ 
διαγωνισμού ν* άναγνωρίση τόν Ικανώς 
άγνωστον «’Αδριανόν» του "Εύσε.

» Ό  κ. Βλάχος έκ λάθους λήθης μόνον 
βεβαίως ένέβαλε τούς κριτάς ε^ς τόν κό
πον ‘θΰ νά κρίνωσι τήν έσί>τερι*ην ά^ίαν 
δράματος, ο δ μόνον τό έξωτερικόν έν
δυμα ήτο ίδικόν του καί ο δ τό ποΛύ 
ή γλώσσα μόνον καί ή στιχουργία έπρεπε 
νά κριθή. Καί δτι μέν εις τουλάχιστον έκ 
τών κριτών, ό ύποφαινόμενος. εΐνε άκαταλ 
ληλος είς τό νά κρίνη τοΰτο καί χωρκ: 
νά προκληίή διά τεχνάσματος πρόθυμό. 
τα;α τό όμολογεΐ διά πολλούς '  ύγους πο
λύ σπουδαιοτέρους τοΰ δτι δέν ήξει ραν 
δτι ό «’Αντίνοος» ήτο μετάφρασις* οιότι 
καταψηφίσας αύ ός κατά τοΰ δράμοπο<: 
τούτου, δι* άς αίτία·ς έξέθηκε διά μακρών 
έν τοίς πρακτικοΐς. ούδέ ».ιία̂  άνάγκην 
είχε νά έξετάση άν πρωτότυπον ή μειά. 
φρασις ήτο τό ύπ’ αύτοΰ άποδοκ.μαςόμε- 
νον. ’Εν  γένει δέ οι νομίζον^ες δτι άνε. 
κάλυψαν πονηρόν τέχνασμα εις τήν άθώχν 
άβλεψίαν τοΰ κ. Βλάχου ιαραγνωρίζου 
σι ’ όν έμβριθή χαρακτήρα: του καί ότι άν 
έθεώρει τούς κριτάς του ώς άκαταλλή 
λους καί ήτο δυνατόν νά πιστεύοη δτι δια 
τοΰ τρόπου τούτου τούς έΓήλεγχεν ώς 
τοιούτους. ουτε ποίημα, ποιήμα α μαλι. 
στα. θά ύπέβαλλεν εις τήν κρίσιν αύτών. 
οΰτε τό ύπ’ αύτών άπονεμηθέν βραΟεΐον 
θά έδέχετο.

Ζητοΰμεν" συγγνώμην παρά τοΰ κ. Βλά 
χου δτι άνελάβομεν τήν ύπ:οάσπισίν του 
ταύτΓν. ής δέν έχει άνάγκη/.

A. Ρ .  Ραγκαβής»
Στήν έπιστολή αύτή ό κ. Βλάχος έδω. 

κε τήν κατάλληλη άπάντηση μ’ ένα έκτ?- 
ταμένο γράμμα του τό όποιο πάντοτε κα 
τά τόν κ. Ν. Λάσκαρη. έλεγε άνάμεσα 
στ’ άλλα τά έξής:

'«...’ Εγώ  δμως φρονών δτι τούτο δέν 
ήθελε συμφωνεί έντελώς πρός τάς άπαιτή. 
σεις τής ήθικής. προτίμησα νά είπω δτι 
τό έργον μου ήτο μετάφρασις καί τό εί- 
πον έν τώ δελτίω μου μόνον ούχί δέ έ 
τή κεφαλίδι αύτή τοΰ δράματος καθότι 
έπεθύμουν νά κριθή ύπό τί>ν “Ελλήνων 
κριτών καί τό ίδικόν μου ipyov —  ή με 
τάφρασις καί τό έργον τοΰ ’Έ ϋσ ε —  τό 
πρωτότυπον. Τί δέ έσκόπουν άποδείξω 
διά τούτου. εΤνε πάντα περιττόν νά τό 
είπω έγώ. άφοΰ δλον τό κοινόν έμάνιευοε 
τόν σκοπόν μου καί έξεκαρ5ίσθη γελών. 
καί γελ^ άκόμη ϊσως μάλιστα καί κάπως 
ζωηρότερον μετά τήν ύπέρ έμοΰ άπολο. 
γίαν τοΰ εύγενοΰς μου φίλου.

»Τόν γέλωτα ίσως τοΰτο ν τοΰ κοινοΰ 
έναυλον δχων ό κ. Ραγκαβής λησμονεί 
έν μέσχι ιή διατριβή του τήν εύγενή αύ-

τοΰ πρόθεσιν τής ύπέρ έμοΰ άπολογίας καί 
n ro  H o m o  s u a  στρέφων ιόν λόγον ά. 
πολογεϊται ύπερ εαυτου και των συνάδελ
φων του παρατΓ.ρών δτι οί κριταί του ελ
ληνικού ποιητικού διαγωνισμού δέν εΐνε 
δυνατόν νά γνωρίζωσι ουτε δ τι καλόν κα 
κόν ή μέτριον παρήγαγον ή παράγουσι δ
λων \ών εθνών αί φίλολογίαι. ούτε τάς έ 
ιχαιοντάδας -\ών δραμάτων' τοΰ Κοτζεβου. 
οΰτε τά χίλια πεντακόσια δράαατα τοϋ Λο_ 
πεζ δέ Βέγα. Ας εύαρεστηθή νά μοί 3ώ 
ση τήν άδειαν ό κ. Ραγκαβής νά άπαν. 
τήσω καί έγώ πρός ταΰτα. ούχί ώc πε. 
λάτης του. ούχί ώς μεταφοαττής τοΰ 'Ά ν  
τινόου». άλλ5 ώς έν άπλώς Kjxi μόνον άτο 
μ-ον τής μεγάλης όμάδος τού κο.νόίλ

’>1ογ) "Οτι ό «Άδριανός» τοΰ "Εϋοε 
δεν εΐνε κακόν ούτε μέτρ·.ον έργον.

»2ον) "Οτι ό ’Έϋσε δέν εΐνε ουτε άση
μος. ούτε άγνωστος ποιητής ^άλλ’_ ό δ .α- 
σημότατος τών ζώντων. ποιητών τής Γερ
μανίας.

»3ον) "Οτι ό «Άδριανός» ήτο βεβαίως 
ούχί μόνον ί κ α ν ώ ς  ώ·ς περί τούτου ά- 

, Φελέσ,ατα μάς διο:βεβαιοΐ ό κ. Ραγκαβής. 
άλλά π ά ν τ ω ς  άγνωστος είς τούς κρι 
άς. καίτοι εΐνε έργον νεώτατον δι'μοσι. 

Ε υ θ έ ν  πρό ένός μόλις καί ή μ ίο ε ως έτους 
περί ο δ πολλά έγραψεν ό γερμανικός Τύ
πος.

»4ον) "Οτι οί κριταί δέ^ ύποχρεούνται 
βεβαίως νά γνωρίζωσι τά χ ί λ ι α  π ε ν 
τ α κ ό σ ι α  δράματα τοΰ Λόπιζ δέ Βέγ^ . 
διότι ο ^ ε  ό Λόπεζ δέ Βέγα  έγραψε τό
σα. ου.ε δσα έγραψε σώζονται ουτε τά 
σωζόμενα έδημοσιεύόησαν πάντα ούτε τά 
έκδοθέντα ίσπανιστί μετεφράσθησαν είς 
εύπροσιτωτέρας εύρωπα ικάς γλώσσας' ύ. 
ποχρεοΰνται δμως νά γνωρίζω η  τά γνω
στά όπωσοΰν είς τόν εύρωπάνκον φιλολο. 
νικόν κόσμον, τά διά πολυαρίθμων μετα. 
φράσεων διαδεδομένα.

»5ον) "Οτι καί orv τοάΐτα πάντα δέν εΐ
νε άνάγκη νά γνωρίζωσιν ■ 1 κυιταί εΐνε 
δμως μεγίστη καί d^apaiTr)TOc ^ ά γ κη  νά 
έ>ωσιν. έσ*ω καί μικρότν καί άτελή γνώ- 
σιν τών διαφόρων ποιητικών σχολών άπο. 
κλινουσών άλλήλων κατ’ έθνος και κατ’ 
έποχή ν. Εΐνε άνάγκη νά δύνοτνττ\ νά G cx- 

• κρίνωσι τίνος ποιητικοΰ σχολε.υυ προσόν 
εΐνε ποιητικόν τι έργον. ποιον κόσμον ι
δεών έκπρσσωπεΐ. τίνοκ έποχής γέννΓμα 
φαίνεται τίνος έθνους κάν. άν δχι καί τί
νος ποιητσΰ. τήν άτομικότητα φέρει έπι 
τοΰ μετώπου του κεχαραγμένην. Εΐνε ά
νάγκη. ΐνα καί σαφέστερον εϊπωμεν. νά 
δύνονται νά δ-ακρίνωσιν οί κριταί τόν Σο 
ψοκλέα. -τοΰ Σακεσπήρου. τόν Λόπεζ δέ 
Βέγα . τοΰ Σχιλλέρου. τόν Κ Ραγκα . 
ιβήν τοΰ Ούγκώ. τόν "Ελληνα τοΰ Γάλ 
λου. τόν Ά γ γ λ ο ν  τοΰ ‘ Ισπανού.

»6ον) " Ο ί  άν οί κριταί τοΓ> ελληνικού 
ποιητικοΰ διαγωνισμού δέν δύ^ανται νά ' 
γνωρίζωσι πάντα ταΰτα. όυνονται δμως 
κάλλιστα νά μή δέχωνται τό άνατιΡέμε. 
νον αύτοΐς ύπό τής Άκα ^ημα ^ής Συγ. 
κλήτου βάρος, έξομολογούμενοι «άν φαμίγ» 
δτι άκούουσιν έπειτα δημοσ α.

»Κα ί ταΰτα μέν ίσως ώς εκ πέρισσοΰ. 
*Ως πρός τό τελευταΐον δ* έπ.χείρπμα. ό 
περ φέρει ό κ. Ραγκαβής ύιτέρ τής ά- 
θωό'ητό-e μου ής' μετά κατανυκτικής Α
ληθώς ζέσεως προμάχεται μέχρι τών έσχά 
των σειρών της διατριβής του δτι δηλα. 
δή άν εΐχον τόν άποτρόπαιον καί μυσαρόν 
έκεΐνον σκοπόν ν’ άποδείξω τούς κριτάς 
άτκα αλλήλους. οΰτε ποιήματα ήθελον ύ- 
ποβάλει είς κρίσιν αύτών. ουτε τό παρ’ 
αύτών τό άπονεαηΡέν μοι βραβειον ήθελον 
δεχθή. παρατηρώ ώς πρός τό πρώτον μέν. 
δτι δέν έννρώ πώ-c άλλως δ’'>ναται νά δει- 
χθή τό κατάλληλον ή μή κριτοΰ τινός ή 
διά τής είς κρίσιν αύτοΰ ^οβολής μιάς 
ύποθέσεως καί τής έπι τούτης δρθής ή 
έσφαλμένης άποφάσεώς του* ως πρός δέ 
τό δεύτερον δτι τήν βράβευυίν μου ής 
ήκιστα παν'ός άλλου φέρει τήν ένοχήν ό 
κ. Ραγκαβής άπεδεξάμην ως πας διάδι
κος άποδέχεται τήν ύπέρ αύτοΰ εύνοϊκήν 
άπόφασιν έστω άκαταλλήλων κριτών έν 
έλλείψει ®ρειττόνων.

»Περαίνων τάς όλίγας ταύτα€ γραμμάς 
έξαιτοΰμαι παρά τοΰ εύμενεστάτου κα. ά. 
γαθοΰ φίλου κ. A. Ρ .  Ραγκαβή τήν ά
δειαν νά τολμήσω νά τόν άντιγράψω ζητών 
παρ’ αύ-Όΰ συγγνώμρν διότι δέν άπεδε
ξάμην τήν ύπεράσπισίν του ταύτην ή€ δέν 
έχω άνάγκη ν.
*Εν Άθήναις τή 15 Μαΐου 186̂ 5

“Αγγελος Σ . Β λάχος»
Στήν έπιστολή οτύτή τοΰ Βλάχου, ό 

Ραγκαβής άπέφυγε νά δώση άπά^ηση. 
Τί νά πή κι* ίίλα καί πώς νά δικαιολογή
σω τ' άδικαιολόγητα; Χωράνε δικαιολογίες 
δτοτν τά πράγματα μιλάνε άπό μόνα τους; 
Τό γεγονός εΐνε μονάχα πώτ τό γλέντησε 
τό ζήτημα ή Αθήνα  τοΰ 1866 # καί τό 
κουτσομπολιό έδωκε καί πήρι στά σαλό
νια καί στούς .κοσμικούς κύκλους στούς 
όποιους έξέχοντα μέλη ήταν κ ?* οι δυο 
αύτοί λογογράφοι.

"Ενα  άλλο σχετικό πάθημα γριτικοΰ ά. 
ναφέρει κι* ό καλός συνάδελφος κ. *Α0. 
Σαράφης στό βιβλίο του «Β*ρώντ, . Γεν 
νόδη» (Α θ ήνα  1938 σελ. 31— 32) πού 
δείχνει κι' αύτό δτι οι αΙώνες άντιγράφουν 
ό ένας τόν άλλονε. Στά  1892 ί] καλλιτέ- 
χνις Αικατερίνη Βερώνη άποθεώθηκε στήν 
Πάτρα δπου έμφοτνίστηκε μέ τόν θίασο Μι
χαήλ Άρνιωτάκη στό οόλο της Άδριανός 
Λεκουβρέρ. Ο ι έφημερίδες χοΛάσο:νε κό 
σμο πλέκοντας τό έγκώμιο τοΟ νέοι. onj. 
του άστεριοΰ. τό όποιο στή συνέχεια τών 
παραστάσεων' έδειξε πώς τραβούσε όλόί
σα γιά τήν κατάκτηση τού θεάτρου τής 
‘Αθήνας, τά σκήπτρα τοΰ όπ^ίου δμως κρα 
τοΰσε τότε ή Εύαγγελία Παρασκευοπού- 
λου. Ή  Παρασκευοπούλου μέ τήν τέχνη

της είχε κατακτήσει τό διανοούμενο κό. 
σμο τής ‘ Ελληνικής πρωτεύουσας κι είχε 
γύρω της έναν κύκλο άπό φανατικούς 
θαυμαστές πού άρχισαν ν’ άνησυχουν με 
τίς έπιτυχίες τής Αικατερίνης Βερωνη ή 
όποία μάλιαια έπρόκειτο ύστερα άπο τήν 
Πάτρα νάρθή στήν Αθήνα  γιό να μέτρηση 
τίς δυνάμεις της σέ μιά σκληρή καλλιτε
χνική μάχη μέ κείνη πού μεσουροτουσε 

, , , . Λ 
«Καί δταν έγνώσθτ*. γραΛει ό κ. Αϋ. 

Σαράφης είς τάς Άθίήνας ό:ι θα έπαν- 
διά πρώτη ν φοράν’ τήν «Κυρίοτν με τας 
Καμελίας», άρκετοί Θαυμασταί τής Παμ<Λ 
σκευοπούλου μετέβησαν είς τάς Πάτρας α
πόκλεια :ικώς διά νά ΐδουν την καλλιτεχνι 
δα ώς Μαργαρίταν Γκωτιέ καί τήν συγκρι 
νουν μέ τήν Παρασκευοπούλου. ή όποία*. 
σημειωτέον έπαιζεν έπιτυχώς τόν ρόλο·> 
αύτόν άπό πολλών έτών. Μεταξύ των θαυ
μασμών τής Παρασκευσπού)αυ πού -ιετε- 
βησαν είς τάς Πάτρας ήτο <αί ένας γνω
στός λόγιος, τόν όποιον όπως έλέχθη τό
τε εΐχεν άποστείλει ή ίδια ή Παρασκευο 
πούλου διά νά γράψη σχε^ικώς καί μείω
ση τήν έντύπωσιν πού τυχόν θά έκαμνεν 
ή Βερώνη είς τήν «Κυρίαν μέ τάς Καμο
λία«;»· - . ~ , z»Τό έργον τοΰ Δουμα υίου έπρόκειτο ν 
άναβιβασοή Κυριακήν. ’ Επειδή δμως πα. 
ρουσιάσθησαν ώρισμέναι έλλείψεις. άπεφα 
σίσθΓ, τήν τελευταίαν στιγμήν ν’ άναΡ.λη-

θή ή παράστασις διά μερικάτ ή μέρας Ο
λόγιος, τόν όποιον άνεφέραυεν άνωτερω. 
δέν εΐχε βεβαίως ύπ’ δψιν του^ τήν Ανα
βολήν ταύτην. Καί άπό τό τρωΐ τής Κ υ 
ριακής άπέσ.ειλεν άνταπόκρισ-.ν πρός <λθη 
να»κήν έφημερίδα. είς τήν Λποίοτν έξέθετε 
τάς έντυπώσεις του. άπό τήν.. .παράστασιν. 
Οι Ποττρινοί κατάπληκτοι έδιάβαζαν τήν έ- 
πομένην εις τήν άθηνα^κήν έφΓμερίδα κρι
τικήν διά τήν παράστασιν ή *:ποία δέν έ 
γινε. ‘Ο κριτικός άνέφερε μεταξύ άλλωι/ 
δτι ή παράστασις τής «Κυρίας μέ τάς Κα 
μελαίς» διεξήχθη ψυχρότατα καί δτι ή 
Βερώνη ώς Μαργαρίτα Γκω:ιέ άπέτυχεν 
οίκτρώς!...»

Σχόλια γιά τήν έντύπωση που προκα. 
λεσε τό πράγμα δέν χρειάζουνται. Εΐν- 
φανερό πώς ό λόγιος φίλος καί θοτυμα- 
στής τής μακαρίτισσας Παοαοκευοπούλου. 
δέν θά καλοπέρασε στήν Πάτρα, άλλά ου. 
τε καί στήν Αθήνα  δταν έπεστρεψε.

Εύτυχώς πού στήν έποχή μας δέν έπα- 
ναλαμβάνον’αι παρόμοιες ΙυΓορίες. ‘Η κρι 
τική έχει πέσει σέ καλά χέρια έκτός άπό 
ελάχιστες έξαιρέσεις. καί λάνει τό χρέος 
της σεμνά καί μετρημένα t0jo  πού νά μή 
γίνεται πιά άφορμή δημιουργίας σκανδά
λων. Κ ι ’ άν κάποτε ύψών ι κανείς έναν
τίον της φωνή δια-μαρ υρίας_ μπορεί α 
ποΰιμε πώς δέν έχει πάντοτε τό δίκηο μέ 
τό μέρος του...

μ Ν Ι Κ Ο Σ  I. M A P  Α Κ Η Σ

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

καί ό δρόμος του
Τοΰ ΘΑΝΟΥ ΚΩΤΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ό  Κινηματογράφος ήρβε σάν_ μιά 
φυσική καττακόιρωση της_ τιροάδου 
του άνθιρόττου πού δέν τοΰ εφτοτναν 
τά κοολλιτεχνικά έκφραστικά του 
μέσα και θέλησε νά «εφεύρει» ικι’ 
άλλα. Τό θεατρικό παιγνίδι επρεπε 
νά προε'κταθεΐ στό παιχνίδι τής ει
κόνας μέ τή μεσολάβηση τής μηχα
νής. Καί ό άνθρωπος εφτιαξε ενα 
νέο θεό νά λοπτρεύει. “Ομως τόν 
κόπαζε ποτέ άπό τί ειταν καμωμέ
νος; Νομίζουμε πώς ό κινηματογιρά 
φος άφείλοντας τή γέννησή του στή 
λαχτάρα τοΰ άνθρώπου γι’ ανανέω
ση καί πιροέκταση, ωριζε άπό μόνος 
του καί τό ρόλο πού θά ήθελε νά 
παίξ'ει.Καί πρό παντός ενα ρόλο τε
λείως διάφορο άπό τοΰ θεάτρου. 'Ο 
κινηματογράφος δέν έρχόταν νά 
συγκρουστεΐ οΰτε ν’ άντιγράψει κυ- 
ρίως, τό θέατρο. 'Ερχόταν σάν ιμιά 
τέχνη αύτόνομη κι’ αΰτή καί πού, 
σέ τελευταία άνάλυση, θά μπορούσε 
νά πεΐ κανείς γι’ αύτήν πώς σάν ά- 
ποτέλεσμα θάχε ν ά π ρ ο ε κ τ ε ί -  
ν ε ι τό θέατρο. Μά τό άποτέλεσμα 
αύτό εΐχε ενα βαθύτερο αίτιο. Ή  
ζωή δέν μπορούσε νά μείνει αιχμα
λωτισμένη μονάχα στό κουτί τή" 
σκηνής. Ό  άνθρωπος δέν άρκιόταν 
σ’ έκεΐνο πού τοΰ παρείχε ό Λόγος. 
Ή  φαντασ'α του πιό απαιτητική άπ’ 
τίς εικόνες πού τοϋ ζωγράφιζε ό 
Λόγος γύρευε καί νά τίς δει. Κι' 
ό κινηματογράφος κλήθηικε νά ζων- . 
τανέψει στό πεδίο του τά μεγάλα ο
ράματα τοΰ άνθιρώπου μέ βάση τή 
ζωή τούτου μά μέ σκοπό νά άναγά- 
γει σέ τέχνη τά πιό άπίθανα όνειρά 
του. Δέν ξεκίνησε γιά ν’ άντιγράψει 
τή ζωή, δπως δέν τδκοίνε καμμιά 
τέχνην οΰτε — τό χειρότερο — νά 
μάς δώσει τή φωτογραφία τής, μ’ 
δλο πού μεσολαβεί ή μηχανή, γιατί 
τότε δέ θδταν τέχνη, μά γιά νά μάς 
δώσει τή σύνθεσή της στ’ άκρότατα 
δρια που τήν τοποθέτησε ή φαντα
σία τοΰ άνθρώπου.

’Έτσι, γιά τήν ώρα οί διαφορές 
πού θά σημειώσουμε παρακάτω ά
νάμεσα στό θέατρο καί στόν Κινη
ματογράφο, μέ τό νά μήν έχουνε ά 
χάμα ξεπεραστεΐ άπ’ τόν κινηματο
γράφο, άποβαίνουν συντριπτικές γι’ 
αύτόν άπό τήν άποψη τής Τέχνης. 
Κι’ οί διαφορές τοΰτες άνάμεσα στό 
Κινηματογράφο καί στό θέατρο εΐ
νε πώς ένφ τό θέατρο συνθέτει, ό 
κινηματογράφος άναλύει, ένω τό

θέατρο πυκνώνει τό δραματικό του 
μΰθο ό ικινημοΓΓογράφος τόν δια
λύει. Ή  πράζη ή σπουδαία καί με
γάλη στό θέατρο, γίνεται σωρός ά
πό κομμάτια, άπό λεπτομέρειες, ά
πό πράξεις άπεριόριστες στόν κινηκ 
ματογράφο. Κι’ αύτό δέν εΐνε τέ
χνη,; θά μάς ρωτήσει κανείς. Σχε- 
τυκά μ’ αύτό πού δίνει τό θέοιτρο·, 
δέν εΐνε. Γιατί δέν μπορεί νά όνο- 
μαστεΐ τέχνη αύτός ό κινηματογρα
φικός νατουραλισμός πού επιδιώκει 
ν’ άντιγράψει τή ζωή χωρίς άφαίρε- 
σι, άναγωγή καί σύνθεση—τρεις λε
πτομέρειες πού σημαδεύουν κάθε 
τέχνη. Γιατί τέχνη τότε θάταν κι’ ή 
σκέτη: φωτογραφία. Κι’ ούτε πρέπει 
νά μας ξιππάζει ή καλή φωτογρα
φία, αύτονόητη προϋπόθεση τοΰ 'κι
νηματογράφου, άν έκεΐνο πού προη
γείται δέν εΐνε μιά γερή καλλιτεχνι 
κή σύνθεση. Μ’ άπλούστερα λόγια, 
πρέπει αύτό πού θά γίνεται προτού 
έπέμβει ή «μηχανή» νά εΐνε τέχνη, 
γιά νά μάς τή μεταδώσει σάν τέ
τοια κι’ ό φακός.

"Αλλοι θά μοΰ παροττηρήσουν πώς

Η δραμοττική ήθοποιός Άνεμαρί Χόλτζ, 
μέ τήν άξέχαστη δημιουργία της στό ρόλο 
τής Κρίμχιλντ στό «Νιμπελοΰγκεν» του Χέμ_ 
πελ. έγραψε μιά άπό τίς ώραιότερες σε
λίδες τής θ«ε<Γτρικής έρμρ,νεΐας.



Τό καινούργιο
δραματικό συγκρότημα 
Μαίρης Άρώνη-Δ. Χόρν

Τ Ι

τό λάθος εΐνε δικό μου ποΰ συγκρί
νω τόν κινηματογράφο μέ τό θέα
τρο ένω τίποτα τό κοινό δέν υπάρ
χει μεταξύ τους. Μακάρι νδταν έ
τσι. Κι’ άν ό κινημοπτογράφος ξέ- 
φευγε προτ/ματικά άπ’ τό θέατρο 
κλείνοντας μέσα του κι’ δλα τά 
(καλλιτε;χνικά στοιχεία ποΰ πρέπει 
νά έχει σάν τέχνη; άσχετη ιμέ τό θέ
ατρο, τότε θάβρισκε τόν πραγματι
κό του προορισμό. Κι’ έτσι εΐνε: ό 
κινηματογράφος δέν μπορεί νάχει 
καμμιά σχέση μέ τό θέατρο, μιά καί 
διαφέρει ιριζικά άπ’ αυτό. Μόνο πού 
δπως αύτό , στηρίζεται ΐσ’ ώρισμέ- 
νους καλλιτεχνικούς νόμους έτσι ικι’ 
ό κινημοαογράφος οφείλει νά μας 
καταδείχνει πάντα τίς καλλιτεχνι
κές του δυνατότητες κάι νά μην ξε
πέφτει στήν ήθογραφία γιατί τότες 
παραμένει μιά σκέτη, φωτογραφία 
καί τίποτα περισσότερο. Βέβαια δ
λα αύτά εΐνε σήμερα κοινοτοπίες 
γιά τούς μεγάλους μαίτρ της κινη
ματογραφίας πουχουνε συλλάβει βα 
θειά τό νόημα καί τήν άποστολή 
τοΰ κινηματογράφου. “Αλλά, θαρρώ, 
πώς παρ’ δλες τίς μέχρημένες στά 
δάχτυλα καλλιτεχνικές πραγματοποι 
ήσεις _ +ου πού τόν έκαναν νά μάς 
θαμπώσει σάν τέχνη — καί τέτοιο 
στάθηκε τό προδρομυκό «’-Εκστάζ» 
-̂ στό σύνολό του παραμένει άκόιμα 
σ’ ενα στάδιο στάσιμο, πού κι’ ή 
καθιέρωση μιας εμπορικής άποψης 
τό καθιστούν άκόμα πιό κρίσιμο. Τά 
στερεοποιημένα θέματα — έλάχιστες 
εΐνε οί εξαιρέσεις τής φυγής άπ’ αύ
τά — τά κλισαρισμένα σχήματα, αΰ
τή ή δουλική μίμηση τής ζωής χω
ρίς ανύψωση καί προέκταση, εΐνε 
σημάδια πού μιλάνε άπογοητευτικά 
γι’ αύτόν.Καί τό πιό σπουδαίο πώς 
δέν έπεξέτεινε ουσιαστικά τό .ρόλο 
του πέρ’ άπ’ αύτό πού μας έδωσε 
τό θέατρο σάν πνευμοαικό δημιούρ
γημα. Έκεΐ πού τελείωναν δηλαδή 
οί δυνατότητες αύτοΰ ν’ άρχιζε ή 
τέχνη τοΰ κινηματογράφου κι’ δχι 
νάχουμε κινηματογραφημένο μυθι
στόρημα ή θέατρο κινηματογραφη- 
μένο. Μά σάν τέτοια προέκταση τοΰ

Σ έ  μιά έτοχή ιού ή κινηματογραφική τέ 
χνη εφθασε σέ θαυμαστή έξέλιξη, πού γίνε 
ται κανένα·ς ά3ελά του θερμός όπαδός της 
βλέποντας ταινίες μέ άφθαστη τεχνική ά- 
πόδοσΓ^ σάν αύτήν π.χ. «τής Λίμνης ιών 
Χιμαιρών» κι* άλλες, κάνει τις πιό θλίβε 
ρές σκέψεις στον θυμηθή καί τις δικές 
μας κινηματογραφικές προσπάθειες.

’Ίσ α με σήμερα ή ντόπια παραγωγή στη. 
ρίζεται μοναδικά στήν έκμετάλλευση τής 
λαχτάρας μας νά δοΰμε K0rt δικό μας ά
πό τού·; διάφορους... έπιχειρη μα ϊίες τής
καινούργιας αυτής τέχνης. Οί ταινίες πού 
σποραδικά γυρίστηκαν καί πού μερ.κές ά
πό αύιές παίχτηκαν δυστυχώς έξω οτήν Αί 
γυπτο. στήν ’Αμερική «αί άλλοΰ. δέν είχα
νε καμμιά σχέση μέ τήν πραγματική κινη 
ματογραφική τέχνη.

Ο Ι τεχνικές έλλείψεις *ίών ταινιών ήτοτν 
τόσο μεγάλες, πού δείχνανε αήν έγκλτματι 
κή άσυνειδησία καί σύγχρονα τό μοναδικό 
τους σκοπό τ ή ν  κ α κ ή  ε μ π ο ρ ι κ ή  έ κ .  
μ ε τ ά λ λ ε υ σ η .  ’Ακόμα γιά νά πετύχουνε 
αύτό τό σκοπό ή υπόθεση κάθε μ’ας ται
νίας ήταν ενα κοινό ρωμαντζάκι ενα έργο 
μέ κανένα βά,Ιος μέ κανένοτν άνθρωπιομό 
καί τίς πιό πολλές φορές μέ μιά υπόθεση 
όλότελα ξένη πρός τήν * Ελλάδα.

Ο Ι ήθοποιοί ή αν διαλεγμένοι κι’ αύτοί 
μέ τήν ίδια έπιπολαιότητα. Μάς' παρουσία. 
ζαν ήθοποιούς τοΰ θεάτρου —  καί υάλιστα 
πολλές φορές άπό τούς εκλεκτούς —  άλλά 
τελείως άκατάλληλους γιά τόν κινημαιογρά 
φο έχτός άπό λιγοστές έξαιρέσεις ή τίς 
δήθεν μεγάλες...άποκαλύψεις. Καί έτσι βλέ 
παμε κοριτσάκια άσχημάτιστα άκόμα νά 
παίζουν ρόλους πρωταγωνιστριών.

Μ ’ άληθινή μας δμως έκπληξΓ είδαμε 
πώς ή τελευιαία έλληνική ταινία του Ά :τ ίκ  
τά «Χειροκροτήματα», άποτελέσανε μιά πρα 
γματική έξαίρεση. μιά έξάίρεση πού στηρί. 
ζεται σέ δυό βασικές αιτίες.

‘Η πρώτη είνε ή πραγμ<χτική άποκάλυψη

θεάτρου ό κινηματογράφος δέν £- 
παιξε άκόμα τό ιρόλο πού επρετίΈ. 
Μόνο οί εικόνες του Ντίσνεϋ — αν 
και αφάνισαν αυτές τόν ζωντανό ή- 
θοποια — στέκονται σαν τφομήνομα 
—γιατί άποτελουνε μιά συνειδητή κι 
νηιματογιραφική τέχνη μέ τό νόη;μα 
πού της δώσαμε — γιά τήν , μελλον
τική αίχμαλώτιση κι’ απόδοση δλων 
τών κόσμων της φαντασίας. Αύτούς 
γυρεύουμε νά δώσει ό ικινηιματογρά- 
φος. Μά γιά νά γίνει αύτό, πρέπει 
νά ύπάρζει πρώτα τό καθάριο ποιη
τικό 'κινηματογραφικό εόγο, τό έρ
γο πού άπό τό σενάριό του ώς τήν 
παρ «μικρότερη τεχνική του λεπτο- 
,μέρεια θάναι μιά σύνθεση κι* δχι 
ιμιά άπεικόνιση ζωής. Ό  κινηματο
γράφος γυρεύει κι* αύτός τούς ποι
ητές του. "Ο,τι εκανε ή σύγχρονη, 
ποίηση πού εσπασε τά λογικά κα- 
λούπια κ’ έζακοντίστηικε στήν ατμό 
σφαίρα μέ τή φορά τού πρωθόρμη- 
\ου κι’ όριμητικοΟ της τινάγματος 
ά;π’ τις ύποσυνείδητες περιοχές στ’ 
άκρότατα δρια τής συγκίνησης πού 
φέρνει ή ,μέθη τής φαντασίας, έτσι 
θάπρεπε νά κάνει κι* ό κινηιματογρά 
φος. 5 Οχι βέβαια χωρίς ·όρατά σχή- 
ι̂ατ?· σχήιματα απολυτρωμέ

να άπ’ τά δεσμά τής πεζότητας καί 
τής καθημερινότητας ·μέ τήν αναγω
γή. Τότε ή διάλυση του κινημα
τογράφου θά γινόταν 'σύνθεση, ό
πως στήν ποΓήση>, δπως στό θέατρο. 
Άλλά γι’ αύτά τά σχήματα, γι’ αύ
τούς τούς μύθους τοΰ κινηματογρά 
φου του μέλλοντος θά χρειαζόντου- 
σαν οί ποιητές του, οί δημιουογοί ε
κείνοι πού κάνοντας συνειδητό τό 
ρόλο τοΰ κινηματογράφου μέσα τους 
καί^γύρω τους 'θά τόν άξιοποιουσαν 
έκεΐ πού πραγματικά γεννήθηκε : 
στήν άνάγκηι τοΰ άνθρώπου νά προ
εκτείνει τδ ζωντανό θέατρο, άπό τό 
παιχνίδι τής μίμησης στήν άπτική εί 
κόνα πού ζεΐ καί σαλεύει, «ακριβώς 
έκεΐ πού «εινε ανίσχυρος ό Λόγος νά 
τό κάνει, στήν υλική απόδοση του 
παιχνιδιού τής φαντασίας.

θ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

γ ι ά  τ ό ν  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο  ή πρω 
ταγωνίστρια τής ταινίας. Αποκάλυψη σω
στή γ-ά τόν Kivr ματογράφο πού θά μπορέ. 
ση νά προσφέρη πολυιιμες υπηρεσίες σ’ αΰ_ 
τον. γιατί έχει φ ω τ ο γ έ ν ε ι α .  Κάτι πού 
ει/ε ή βάση γιά έναν πού θά θελήση πρα
γματικά ν’ άποδώση.

’Αλλά ή δεύτερη καί πιό βασική αίτία 
πού τήν ξεχωρίζει τήν ταινία αύτή άπό .ίς 
άλλες εΐνε ή υ π ό θ ε σ ή  τ η ς .

Μακρυά άπό τίς έπιπόλαιες ικανοποιή
σεις τοΟ μεγάλου κοινοΰ. άπό τούς γλυκανά 
λατους ρωμαντισμούς κλείνει μέσα της 
μιά άνορωπιά. ένα ζών.ανό άνθρώπινο πό
θο πού άκόμα δύσκολα βρίσκουμε καί σέ 
ξένες ταινίες.

‘ ! στορώντας τή ζωή ένός καλλιτέχνη κα
τώρθωσε νά μάς δώση δλα τά βαθύτερα συ 
ναισθήμοπα. δλες τίς ψυχικές χαρές, λύ
πες καί καταπ’.ώσεις πού μπορεί νά νοιώση 
ένας πραγματικός καλλιτέχνης. Κατώρθωΐ 
σε μέσα σέ μιά κινηματογραφική ταινία νά 
δώση μιά ψυχοτνάλυση τοΰ άληθινοΌ' καλ
λιτέχνη.

Νά_ τά δυό στοιχεία που τόσο βασικά 
γιά μάς ξεχωρίζουν αύ ή τήν ταινία.

Οί τεχνικές της δμως έλλείψεις —  φω
νοληψία. €αμτ*ές εικόνες κτλ —  εΐνε οΐ ί
διες άν όχι καί περισσότερες άπό άλλες Έ λ  
ληνικές ταινίες. Ο Ι ήθοποιοί πού παίζουνε 
τούς δευτερεύοντας ρόλους δπως ό καλός 
ήθοποιός τοΰ θεά'ρου καί ζέν . πρεμιέ τής 
ταινίας, εΐνε οί πιό πολλοί άκατάλληλοι γιά 
τόν κινημοαογράφο. Πάντως χρωστιέται έ- 
πο̂ ινχκ: στόν σκηνοθέτη πού προσπάθησε 
k o tl καλύτερο νά πετύχη.

"Αν δλα αύτά δέν τά νοιώσου με καί δέ 
θελήση τό μεταπολεμικό κράτος ν ά β ο η- 
θ ή σ η υ λ ι κ ά  καί μέ μιά άνώτερη καθο. 
δήγρση τήν μεταπολεμική κίνηση ποτέ δέν 
θά άποκτήσουμε μιά σοβαρή Ελληνική  κι
νηματογραφική παραγωγή.

Μέ τήν καινούργια στ/ιζόν, άρχιζε ι τ.|ν 
έργαοΐο. του ένα καινούργιο δραματικό 
ουγκρότηι,ια : τ',]ς Μαίρ.;ς Άρώνη και .ου 
Δημήτρη Χόρν. Ο ί θεατρικές στήλες τών 
καθημερινών φημερίδων έδωσαν ήδη άρ 
κετές λεπτομέρειες τής καλλιτεχνικής cc. 
νεργασίας τών δύο νέω; πρωταγωνιστών, 
οί όιποΐοι κατεβαίνουν σ:6*- θεατ^>ικ  ̂ σι^.

'Ο  καλλιτεχνικός διευθυν
τής τοΰ νέου θιάσου κ. 

Θεόδωρος Άρώνης.

δο μέ τήν εΰγενικιά φιλοδοξία νά π;~:>Λ- 
φέρουν δλες τους τίς δυνάμεις στήν ώρ*: » 
Ιδέα τοΰ θεάτρου. Σ  ιό σημείωμά μας 

-αύα*3 θά προι3παθήσουιμε νά δώσουμε γ .χ  
τούς άναγνώστας τοΰ «θεάτρου» σύντομες 
σκιαγραφίες τών δύο «τρωτάγωνισιών καί 
τοΰ καλλιτεχνικού των διευθυντοΰ τοΰ κ. 
θ . Άρώνη κάί νά εκθέσουμε γενικώτερ τ 
τίς καλλιτεχνικές των έπι,διώξεις. Καί tp. 
χίζου-με άπύ τήν πρωταγωνίστρια.

‘ Η Μαίρη Άρώνη εΐνε σήμερα μιά 
άπό τίς έκλεκτώτε.αες κάί συ;μ.π.αοθέστερες 
ντίβες τοΰ δραματικού μας θεάτρου. Μα
θήτρια τοϋ άξέχαστου Φώτου Πολίτη, δνή 
κε άπ’ τή Δραματική Σχολή τοΰ ’Εθνικού 
θεάτρου κάί προσελήφθη άμέσως στόν 
θίασο τής κ. Μαρίικας Κοτοπούλη, δπου 
κι’ εργάστηκε συνεχώς έπί εξη χρόνια. Η 
♦τρώιη της έπιτυχία πού συνετέλεσε ώστε 
νά προσέξουν δλοι τό ταλέντο της ήταν 
ή «Μις Μπά». Άπό τότε ή έξέλιίμς της 
ήταν άλματώδης. ‘ Η Άρώνη έδωσε σειρά 
επιτυχιών στό «"Οπως άγαπάτε» τοΰ 
Σαίξπηρ, στό «Ταξίδι τοΰ κ. Περισώ> 
τοΰ Λαμπίς κάί ένά σωρό άλλα έργα. K au 
οί έπιτυχίες αύτές τήν βοήθησαν ν’ άνέ_ 
βη πολύ γρήγορα τίς βαθμίδες τής θεα
τρικής Ιεραρχίας καί νά έξελιχθή σέ μιά 
<?>~ό τίς δυναμικώτερες πρωταγωνίστριες 
πεύ έχου,με σήιμερα. 'Η  τελευταίά συνεο. 
γαοία τής καλλιτέχνιδος μέ τδν κ. Κ ό. 
οτα Μευσουρη, έίδιωσε τήν ευκαιρία \ά 
φανή καί ή δραματιική πλευρά τοΰ ταλέν
του της. Πραγματικά άξέχαστες εΐνε οΐ 
έπιτυχίες της στο « ’Εκείνη τή νύχτά» τοΰ 
Ζιλάχυ, στό «'Ένας ίιππότης στί>ν καιρό 
ιμας» καί στήν «Κυρία χωρίς καμ^Ιλιες» 
το·ΰ κ. Αιδωρίκη, στον «Τελευταίο χορο» 
τοΰ Βάζαρυ καί τελευταία στό δράμα τοΰ 
Λίπισσον «"Οταν c l γυναίκες άγαποΰν»

‘Ο Χόρν πάλι, στά λίγα χρόνιά πού 
έχει <η*5 θέατρο, παρουσίασε μιά έξέλιξι 
κατο*-ληκτΐ]κή θά μπορούσε νά τήν χαρα. 
κτηρίοη κανείς. Στόν «Πρωτευουσιάνο» 
τοΰ κ. Ρούσσου εΐχε τήν πρώτη άξιόλογη 
έπιτυχία του μέ τό θίασο Κοτοπούλη. Κ ι ’ 
άογότερα στίς μουσικές κωμωδίες— «Tor. 
ξίδι τοΰ γάμου», «Άλάίτι καί πιπέρι», 
«Φάντασμα τοΰ Μετροπόλ» — πού πάρου. 
σίασε ό ίδιος θίασος ό νέος καλλιτέχνης 

άπτεδείχθη περίφτμιος μπριλλάντε. ‘Η φή
μη του δμως ώς πρωταγωνιστοΰ στερεώ
θηκε τελευταία μέ τόν ’Ελεύθερο Καλλι
τεχνικό Όργάνισμ‘5 τής κ. Ά νδοεά δη .Στό  
«Παράξενο ίντερμέτσο» τοΰ θ ’ Νήλ έδΙωσε 
έναν Σομ “ Η βανς υποδειγματικό Κάί ό 
πάστορας Πίτ ’Άμπτεμ στό «Ρομάντζο» 
τοο Ρομπέο ντέ Φλέρ δέν θά μποροΰσε νά 
Spn ιδεωδέστερον έρμηνευτή.

Τό ζευγάρι τών δύο ποωταγωνιστών, 
συμπληρώνει ένας άλλος έκλεκτός ήθοποι. 
•̂ ς ό κ. θ . Άοώνης, πού θά εΓνε δπως 
εϊπααε καί παοαπάνω. καλλιτεχνικός διευ 
θυντής τοΰ θιάσου. ‘Ο Άρώνης εΓνε ένας 
<J*-0 τούς καλύτερους καρατερίστας πού 
έχουμε. Στό  Έ Ρνικό  θέατρο έχει δώσει 
σηιιάντικές έπιτυχίες («Καθήκον» του 
Γκλασνουό,ρθυ «Ποπολάρος» τοΰ ^ενοπου. 
λου, «Ταπεινοί καί καταφρονεμένοι» του 
Ντοστογιέφσκυ) καί στο θίασο τής κ Μα 
ρίκας Κοτοπούλη έπί μιά όλόκληρη έξαε. 
τία εΐχε ώραΐες δημιουργίες άπ' τίς ό. 
ποιες άξέχαστη παράμένει τοΰ Παναγη 
Βιολάντη στί) δράμα τοΰ κ. Ξενο*τούλου

θά μάς παρουσίαση
« Σ :έλ\α Βιολάντη» πού άνεβάστηκε μέ 
τήν ευκαιρία τοΰ έορταομοΰ τών πενηντ^_ 
χρόνων τοΰ οεδαστοΰ άχαδημαικου, Στί;’»' 
τελευταία του συνεργασία μέ τον θίασο 
Μ:«3θύρη - Άρώ νη, ό έχλεκτός αυτός 
ή·3:ποιός έσημείωοε νέες έπιτυχίες ο’ δλα 
τό: έργα πού παίχτηι αα·. ^

’Ειχτός άπύ τούς δύο πρ-οταγων^στάς 
καί τον καλλιτεχνικό τους διευθυντή, στον 
κοινούργιο £*[ασο μετέχουν ή κ. Νόρα 
Μπαστιέ. ή κ. Χριστίνα Καλογερικού, αί 
δίδες θάλεια Κουρή Στίάσα Ίατριδου, 
καί Λίτσα Δούικα κάί οί κ.κ. Βόκοδιτς. 
Λάμπρου. Παπα^ααννόπουλος, Αυγίζος’, 
ιΠο·~α*ντεωργ[ου καί Άργύρης.Μ έ λίγά λ5. 
για ό καινούργιος θίάΌος άποτελεΐ ένα 
σύνολο ζηλευτό πού θά παρουσιάοη ά. 
οφαλώς άξιόλογη έp'yocσία 

*%
Στήν άρχή τής όδοΰ ' ΐΓυποκράτους έ

κεΐ δπου πριν λίγα χρόνια βρισκόταν’ τό 
«Τ.ριαν*άν» άνεγείρεται τό καινούργιο θέα 
τρο «Μαίρης Άρώνη» είς τό όποιον θά 
έρ'γασθή τό κάλοκαίρι ό θίασος. Τό και. 

νούργιο αυτό θέατρο πού θάναι ένα άπό 
τά καλύτερα \ τής Αθήνας, θά παραδοθή 
στύν θίασο Άρώνη— Χόρν έντελώς έτοιμέ 
σέ 15 ·~ερίπου μέρες. ‘Η έναρξη τών πα. 
ραστάσεων υπολογίζεται νά γίνη κατά τίς 
άρχές τοΰ έρχομένου ,μηνός.

Πρώτο έργο «Τά τρία β*άλς» τών Μαο. 
σάν καί Βιλεμέτζ πού άποτελεΐ μιά άπ’ 
τις μεγαλύτερες έπιτυχίες τών τελευταίων 
έτών. Σ τό  Παρίσι παίχτηκε τό έργο αύτό 
άπ’ τήν Ύβ*όν Πρεντά'ν καί τόν Πιέρ Φρ?. 
ναί. γυριστηχι μάλιστα καί στόν κίνημα, 
τογράφο μέ τούς ίδιους πρωταγωνιστάο. 
Ή  εντύπωση πού έκανε ήτάν έ.ξαιρετική[ 
Τό έ(Ργο έξελίσσεται σέ τρεΐς άτοχές, στά 
1867 στά 1900 καί οτήν έιποχή μας. Στ  ς 
τρεις αύτές εποχές, οί δύο πρωταγωνισταί 
8ά διαπλάσουν ό καθένας τους καί άπό 
τρεΐς διαφορετικούς ρόλους. Τά «Τρία 
Βάλς» εΐνε άπό τά ώραία έκεΐ να αισθημα
τικά έργα πού χοερίζουν δοΓθειά συγκίνησι. 
Τό άνέ,βασμά του θά γίνη μέ έξαιρετινη 
έπιμέλεϊα χάρις στίς φροντίιδες πού κατ r. 
?;άλει ό μόνιμος σκηνοθέτης τοΰ θιάσου 
κ. Γιαννούλης Σαραντίδης, τά σκηνικά 
του δε πού οφείλονται στύν νέον κάλλιτ/. 
χνη ικ. Στ. Όρφανίδη καβώς καί τά κο
στούμια τών έ.ποχών πού έξελίσεται τό 
έργο θά εΐνε θαυμάσια. Μουσική Ο.τόκρου 
σις γραμμένη άπό τούς τρεΐς Στράους 
ουνοθεύει τό περίφημο ακ>τό έργο, τό ά. 
νέβασμα τοΰ όπρίου θ’ άποτελέση ένα ση. 
μάντικ*5 καλλιτεχνικό γεγονός.

***
Κατά τήν διάρκεια μιάς δο,κιμίής τοΰ 

έργου στό θέατρο Κυ,β*ελης μιλήσαμε μέ 
τούς θιασάρχας. Τόσον ή Άρώνη δσον καί 
ό Χόρν μιλοον μέ σεμνότητα δπως άρμό. 
ζει σέ πραγιματικούς καλλιτέχνας. σχετικά 
μέ τήν καλλιτεχνική τους ποοσπ;τθ:εια.Δέν 
λένε μεγάλα λόγιά, δέν ύπόσγονται θαύ
ματα ποΰ λόγω τής έποχής δέν εΐνε εύ
κολο νά *τραγματοποιηθοΰν.

—  θά καταβάλλουμε μάς λένε, κά^ε 
προσπάθεια γιά νά παρουσιάσουμε μια 
έογασ|α δσο μποροΰιμε πιό καλλιτεχνική. 
’Εχεΐνο πού πρέπει νά τονισθή εΐνε δτι tr.v 
άπτιΒλειτουμε σιποκλειστικά στό έ ΐ Γ τ ο ρ ι κ ό  
μέρος τής ύ·ίποθέαεως. θά  έογααθοΰμε γιά 
τήν Τέχνη δσο φυσικά εΐνε δυνατό, .έ 
τίς σημερινές συνθήκες.

Ο Ι δύο νέοι πρ·ωτάγωνισταί έκτ^ς άπ’ 
τό ταλέντο τους διαθέτουν τά σπουδαιότε
ρα ήθικά κεφάλαια: τήν άπεριόοιστη συμ
πάθεια καί έικτίμησι τοΰ κοινού. Ή  έπι
τυχία λο:·-όν τής καλλιτεχνικής των προσ
πάθειας μπορεί νά θεωρήται άσφαλής.

Σ

Κάλτσες Α Ν Δ Ρ Ω Ν  
Υποκάμισα 

Μεταξωτά 
Κομπιναιζόν 

Ζ Ε Ρ Σ Ε Ύ ’
Φανέλλες άθλητίικές δρχ. 500 χιλ. καί άνω 
Κάλτσες άνδρών δρχ. 400 χιλ. καί άνω 
Κοιμπινάιζόν Ζέρσεϋ δρχ. 2 έκ. καί άνω 
‘Υποκάμισα μεταξ. δρχ. 4 έκ. ’ καί ά\»ω.
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Σ. ΣΩΤΗΡΛΚόιΠΟΥΛΟΥ
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Χειροκροτήματα
/

Ή ταινία τοϋ Άττίκ

Η ΖΩΗ ΜΟΥ
γύρω άπό τό Θέατρο

Τ Ο Υ  κ. Κ Ω Σ Τ Α  Α Θ Α Ν Α Τ Ο Υ
'Υπάρχουν στή ζωγραφική ποικιλία τοΰ κό- 

dijiou ιμ€ιρικές άιτοχρώσεις τόσο λβιττές πού περ- 
vave σιχεβόν άνεπαίσβητ·=ς ιάπό τά μάτια τοΰ 
κοινοΰ τά συνηθιομένα νά ξεχωρίζουν μόνο τίς 
βαθειά ίντονες πινελιές, τό -μαΰιρο άπό τό ά
σπρο, τό πράσινο άπό τό κόκκινο. Καί δμως, 
οί άπαλοί αύτοί ίριδισμοί κιρύβουν κάποτε πε
ρισσότερη: εΰγένεια καί δίνουν τό χαρακτηρι
στικότερο παλμό σ’ εναν πίνακα. Πιό χειροπια
στά, θά μπορούσαμε νά τό πούμε k l ’ άλλοιώς: 
θά σάς ετοχε, άσφαλώς, νά γνωρίσετε ανθρώ
πους, πού ένω ουτε τό ράσο φόρεσαν γιά νά γ  - 
νουν κληρικοί, οΰτε στόν άμβωνα άνέβηικαν πο
τέ νά κηιρύΕσον τό θείο λόγο, οΰτε ψαλτάδες 
μπορείς νά τούς πής, οΰτε καντηλοα/άφτες, οϋ
τε κλησάρηδες, μά πού χώνουνται δλη τήν ώρα 
άνάμεσα στίς χλωμές μορφές τών γκρεμι
σμένων άγγίίων καί στό μελιχρό φως πού 
χύνουν τά χρωματιστά τζάμια κάτω άπό 
τό θόλο, ικαί ή βπαρξή τους λυώνει 6τσι 
σάν τό άνοίμμένο κερί. Μπορεί, . λοιπόν, κανείς 
νά μήν ετυχε νά εΐνε οϋτε ήθοποιός, οΰτε δρα
ματικός συγγραφεύς, οΰτε κριτικός τοΰ θεά
τρου, οΰτε σκηνοθέτη,ς, οΰτε υποβολέας, χωρίς 
ωστόσο κοομμιά άπό τίς ιδιότητες αύτές νά τοϋ 
εΐνε πολύ μακρυά καί τό «είναι» του όλόκλη,οο 
ν’ άποστάζη θέατρο είς τά μυχιαίτοπτα. “ Αμα 
άγοπτάει κάποιος κάτι καί τό ζή εσωτερικά καί 
μέ £ντασηι, τό χειρότερο θά ήταν νά τό άνακα- 
τώσηι μέ τή ιβάναυοη, έννοια πού λέγεται: ε
πάγγελμα.

’Έτσι δξηγ’ώ καί έγώ^ΐσως γιά πρώτη φορά 
τώρα καί στόν έαυτό μου· τόν ίδιο — τό πώς 
εγινε τόσα καί τόσα χρόνια νά ξεγλυστρήσω 
άπό τούς αδιάκοπους πειρασμούς καί νά μείνω 
άπλώς ενας «φίλος» τοΰ θεάτρου, ένφ ένοιωσα 
«ιέιξ έπαφής», δηλαδή κατάσαρκα νά μέ συγκλο- 
νίζη, τό δυνατό ρίγος του ε£, άπαλών ονύχων ί
σαμε ·κι' αύτή τή στιγμή. Μήνες εΐνε μόλις πού 
ό άγοπτητός μου θιασάρχηις κ. Γ. Χέλμης στό 
δρόμο μιλώντας γιά άλλα ζητήματα μαζί μου, 
τό βρήκε πολύ φυσικό νά τελειώσηι τήν κουβέν-

Ή  πρώτη άκορντεονίστ

Η μοναδική 'Ελληνίδα άκορντεονίστ Κα Ντενίς Κων. 
στάνς, τοΰ Έ6<νικοΰ Ωδείου, ή όποία θριαμβεύει εις 
τόν θίασον τοΰ «Καπρίς». μέ τήν έκτέλεσιν διαφόρων 

μουσικών συνθέσεων τοΰ κλασικού ρεπερτορίου.

τα μέ τήν παληά στερεότυπη, έρώτησι:
— Μά δέν θά μοΰ γράψης, τέλος πάντων, .ένα 

εργο; Τό περιμένω.
Συνάδελφοί μου, δηιαοσιογράφοι, μακαρίτες 

πρό πολλοΰ, θαμώνες τών παραώ,κηνίων, δέν άν- 
τιστάθηικαν τελικά. Ό  χρονογράφος Τΐμος.Στα 
θόπουλος, έδωσε τό «’Εμπρός μάρς» τής έπα- 
ναστάσεως τοΰ 1909, καί ό Στέφανος Γρανίτσας 
τό χαριέστατο Ρουμελιώτη «Μητσίλο» του, γιά 
νά μή αναφέρω τούς άλλους δλους δσοι άφι>:- 
ρώθηικαν συστηιματικά καί σταδιοδιρόμησαν. Μά 
καί ποΰγροτψαν, συλλογιέμαι, τί; Ό  Μ!μης Κα- 
λαποθάκης, ό γ^γας τοΰ «’Εμπρός» ποΰχ; ά- 
νειβάσει ενα σωρό άσήμαντα κομμάτιά στή 
νή, ώρισμένως θά ζήλευε κατόπιν τό Βλάαη Γα- 
βριηλίίδη καί τό Γ. Βουτσινα πού προτίμησαν 
νά ιμή γράψουν τίποτα ποτέ. Πρέπει, μοΰ φαί
νεται, νά μάθουμε στόν τόπο μας νά περιοριζό
μαστε καθένας μ’ αυτοπειθαρχία σέ συγκέντρω 
μένη σταθερή κατεύθυνση. Οί άείμνηστοι Τάκης 
Ταγκόπουλος καί Παΰλος Νιρβάνας τί τάθελαν 
τά τόσα δράμοττα πού άράδιασαν, ένω καί ό ά-, 
γώνας τοΰ «Νουμά», γιά τόν έναν, καί ή στήλη 
τής «Εστίας» γιά τόν άλλον, τούς εξασφάλιζαν 
άρκετά καί βέβαια ήθικά έπαθλα; Ή  εύκολη 
Ικανοποίηση μιάς ματαιοδοζίας τούς παρέσυρε 
σέ άποτυχημένα σχειδιάσματα. Τό ίδιο συμβαί
νει καί γενικώτερα, σέ μιά πλατύτερη κλίμακα 
καί μέ τούς άλλους δλους, δσοι συμβατικά θεω
ρούνται δτι έπέτυχαν. Τό θέατρο δέν μοιάζει μέ 
τήν καθαυτό ποίηση, στίς άλλες έκδηλώσεις της. 
Εΐνε άποτέλεσμα ώριμότη,τος. Καί ή φυλή μας, 
στήν καινούργια τηις μορφή τοΰ αίώνος, δέν έ
χει «φτάσει» άκόμα στό έπίπεδο πολιτισμοΰ πού 
χρειάζεται γιά νά στίψη άπάδοτικά τό δημιουρ
γικό της χυμό σέ άριστουργήματα ισάξια πρός 
τά άρχαΐα, ποΰταν φυσικά ξεσπάσματα τής με
γάλης άκμής, καθώς επίσης εΐνε καί τά νεώ- 
τερα μερικών ξένων, βγαλμένα άπό τό άβίαστο 
περίσσευμα ένός άφθονα καλλιεργημένου πνευ
ματικού — καί κοινωνικοΰ — περιβάλλοντος. Νά 
ιδέες πού μ’ έχουν κυριέψει βασικά άπό τήν 
άρχή.

Άλλά άς άφήσουμε τά σο'βαρά γιά νά μή 
προσκρούσουμε σέ πρόσωπα. 'Η ώρα'α καί συγ
κινητική προσπάθεια πολλών έργατών του λό
γου, ιμέ τήν έπιμονή καί τό ταλέντο τους, εΐνε 
π ρ ο ω ρ ισ μ ένη  ν’ άποτελέσηι τήν ήρωική έμπρο- 
σιθοφολακή στή, μακρυά πορεία γιά τήν κατά
χτηση τοΰ μέλλοντος. ’Ά ς  εΐνε αύτές οί γραμ
μές εύλοοβικό μνημόσυνο στήν ιερή σκιά τοΰ 
πολυαγαπημένου συντρόφου τής ζωής μου, τοΰ 
Παντελή Χόρν, ποΰ άργοπερπατώ'ντας στή νο- 
τισμένη. άσφαλτο νύχτες ολόκληρες σά νανούρι
σμα στόν υπνο τής 'Αθήνας, σιγ ο μιλούσαμε ά- 
κατάπαυοτα στόν ίδιο σκοπό. “ Ενα έογο, βγαολ- 
μένο κατ' εύθεΐαν άπό τά σπλάχνα τής σύγχρο
νης 'Ελληνικής προογμοπτικότητας άναζητούσαμε 
ώς τό ιδανικό τής έθνικής σκηνής. “ Ενα κομμά
τι άτόφιο άπό τά γύρω μας, μέ άληθινό χαρα- 
χτήρα καί άπροσποΐητα διδάγιματα. Τά ικορι- 
τσόπουλα τής λαϊκής τήξεως πού σφύζουν άπό 
ζωτικότητα καί τούς γονιούς τους πού σφαδά
ζουν κάτω άπ’ τό τέρας τής άνάγκης.Καί τό κατα
στρώναμε ο ί. δυό μας συνειδητά σ' ένα τραπέζι 
καφενείου τών Χαυτείων πλάι σέ νυσταλέους τύ
πους, χαράζοντας γεωμετρικά σχήματα μέ τό 
μολΰίβι στό μάρμαρο τά άνοιξιάτικα ξημερώμα
τα. Δέν έπρεπε ·νά λείπηι βέ;βαια άπό μέσα οΰτε 
τό κυριώτερο 'στοιχείο τών καιρών μ α ς : ή κά- 
τάχρηιση καί ή φυλακή. Ό  ηλικιωμένος πατέρας. 
Τί νά τόν βάλουμε αύτόν νά κάνη ώστε, ένω 
εΐνε θεόφτωχος, νάχη δμως τήν ευκαιρία νά ντα
ραβερίζεται. μέ λεφτά;

—ιΚλη,τήρα σέ μεγάλο τραπεζιτικό ίδρυμα—εί
πε Λ X Λρν.

Τήν άλλη μέρα, νωρίς, πέρασα άπό τό σπίτι 
του. ιΕΐχα τό Οφος τοΰ ’Αρχιμήδη δταν άνέκρα- 
ξε «εΰρηικα», γιοαί καί *γώ είχα κάμει τήν ά- 
νακάλυψή μου άκριβώς τό πρωΐ πρωί μέσα στό 
λουτρό. Τόν σήκωσα άπό τό κρεββάτι καί χω
ρίς νά τοΰ πώ τό παραμικρό τόν πήρα καί τρα
βήξαμε ίσα τήν όδόν Αίόλου δίχως νά ξέρω ποΰ 
τόν πήγαινα. Μπροστά στό Ταχυδρομείο σταμα
τήσαμε. ’Ανεβήκαμε τρία σκαλιά, άριστερά,

Ένα ς άπό ιούς πιό διαλεχτούς ήθοποιούς -ιου Έ λ λ η . 
\ικοΰ θεάτρου πρόζας, 6 κ ’Αντώνιος Γιαννίδης< υ 
όποιος εφέτος τό καλοκαίρι συνεργάζεται μέ τόν θία
σον Μανωλίδου - Παππά εις τό θέατρον Λυρικόν. Εις 
ιό πρώτον εργον πού εϊνε  ̂ ώς γνωστόν τό (,Τρελλο. 
χοριτσο» δ κ. ’ Α ν :. Γιαννίδης εχει ενα ιδιαιτέρως 

ενδιαφέροντα ρόλον.

στό έξωτερικό ισόγειο. Τό τμήμα τών έιπιταγών. 
Τρεΐς - τέσσερις καλοί άνθρωποι, διανομείς μέ 
τά κασκέτα τους, φορτωμένοι μέ φουσκωμένες 
τσάντες, θάβγαιναν γιά τή καοημερινή δουλειά 
τους. Ό  Παντελής χαμογέλασε ευχαριστημένος. 
Είχαμε βρή δ,τι χρειαζόμαστε. Τό βράδυ ό σκε 
λετός συμπληρώιθηικε οριστικά. Πέσαμε μέ τά 
μούτρα στό μοίρασμα τών σκηνών. Τό άνοτγγεί- 
λαωε καί στόν κύκλο τής Κυιβέληις, στήν ταχτική 
παρέα μας, θριαμβευτικά. ’Έφυγα γιά τή Μικρά 
’Ασία, στόν πόλεμο. Πέρασε καιρός καί τάχα 
ξεχάσει. δλα, δταν σέ μιά μπυραρία στό «Καί» 
τής Σμύρνης, ένα άπό τά γλυκά σούρουπα πού 
ό μπάτης παιγν διζε μέ τά φουστάνια στό λιθό
στρωτο, άνοίγοντας τήν άλληλογραφία μου βρή
κα κι’ ένα σημείωμα σέ δημοσιογραφικό χαρτί. 
Ό  φίλος μου ό Παντελής μοϋγραφε βιαστικά 
καί πρόχειρα, δστερ’ άπό τά μεσάνυχτα πάντα, 
δτι πριν λίγη ώρα, κι’ άνάμεσα σέ μιά αιφνίδια 
κοηακλυσμιαία μπόρα, «τό Φυντανάκι μας» εΐχε 
μιά έπιτυχία καταπληχτική, καί θεωρούσε χρέος 
του, άμέσως μετά τά χειροκροτήματα τής πρε
μιέρας,_νά μέ θυμηιθή. Τοΰστειλα αιά κάρτα ευ
χαριστώντας, δτι άπόχτησα έ'τσι τούς τίτλους 
τοΰ διασκεδαστικοΰ μας Διομήδη Λεωνίδα πού 
συνήθιζε στίς θεατρικές διηγήσεις του νά έ·πα- 
ναλαμιβάνη διαρκώς:

— ’Εγώ καί ό Λάακαοης, πού λέτε...
Δέν πέρασε δμως πολύ διάστημα καί κάποιο 

,όίλλο έργο, στόν ίδιο θίασο μάλιστα, τό κατά- 
φερα νά τό τελειώσω, καί χωρίς...συνεργάτη αυ
τό: Τό γάμο μου. Ά λ λ ’ άπό καθαρώς θεατρικής 
άπόψεως, άρνητικό κι’ εκείνο, άφοΰ έπηρα τήν 
πρωτοΓ/ωνίστρια καί τήν έκαμα νά μή ξανοαταί- 
ξη πιά. Ό  αλησμόνητος άκαδημοΛκός Άνδρεά- 
δης — έχω χαριτωμένο γράμμα του — δέν μοΰ 
τό συγχώρησε, μ’ δλο πού τόσο μ’ άγαποΰσε, 
μέχρι τοΰ θανάτου του. Καί ό κ. Ξενόπουλος 
μέ νοσταλγία άναθυμάται στ’ Απομνημονεύμα
τά του, τή χαμένη, ήρωΐδα του τή Φανίτσα στούς 
«Φοιτητάς». Τό πώς, έγινε αύτό ένα βράδυ ένώ 
διαρκοΰσε ή παράσταση, δέν τό κατάλαβα καί 
πολύ. Άλλά, φα νεται καί πώς δέν θά μπορούσε 
νά γίνη άλλοιώς. Ανέκαθεν άντίκρυζα ολόκλη
ρη! τή ζωή προοπτικά μέσ’ άπό τό θέατρο, βλέ
ποντας αύτό πρώτα κ’ υστέρα δλα τ’ άλλα, ά- 
κριβώς καθώς ό Αασκαράτος φαντάστηκε τό 
θεό νά φτιάνη τήν πλάση, άρχίζοντας μεγεθυντι
κά άπό τό Ληξοΰρι του. ’Ορφανός, μικρούλης, 
είχα κάποια στενή συγγενοπούλα έξ αίματος 
(σχεδόν σάν άδερφή μου, καλή της ώρα) πού 
μ’ ενα τολμηρό πήδημα τρέλλας βρέθηκε άπό
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τό άστικό κι’ έπαρχιακό της σπίτι — οικογένεια 
άξιωματικών — στό σανίδι τής σκηνής. ’Έχετε 
ύπτ’ δψει σας οτ’ ’Απομνημονεύματα τοΰ Διον. 
Λαυράγκα την πρώτη, γυναίκα_ποΰ άναζητήθηκε 
στήν Ελλάδα γιά τό κάρο τοΰ μβλόδράματος. 
Δέν δεχόντουσαν οΰτε οί κοινές. Τό θεωρούσαν 
κι’ αύτές άκόμα διαπόμπευση,. Στόν καιρό μου 
βέβαια είχαν άλλάξει τά πράγμοπα. Ή  Αικατε
ρίνη, Βερώνη,, ή Ευαγγελία Παρασκευοπούλου 
ότνέβαζαν τό είδος σέ άποθέωση. ’Αλλά κάι μ’ 
δλ’ αΰτά, τό αμάρτημα δέν έπαυε νά φαίνεται 
βαρύ. Ή  ξ,αδέρφη, μου πήρε ψευδώνυμο. 'Η θέ
ση της ήταν έξαίρετη. Μονάχα δμως ό πρόωρος 
χαμός τοΰ πατέρα μου μοΰ έπέτρεψε νά τήν 
προσεγγίσω, δαμασμένος άπό φλογερή,, άκατανί
κητη περιέργεια. ΤΩ ! /πώς φ&>τίζουν πάντα τήν 
ψυχή μου, δπως τότε, τά παρατεταγ,μένα λαμ
πιόνια τής ράμπας, μέ τό πρωτόβγαλτο έκείνη 
τήν έποχή ήλεκτ,ρικό φώς. Σά νάχα μ’ ένα φτε- 
ρούγισμα πετά£,ει στά πλάτη τοΰ ούρανοΰ και 
ν’ άγγιζα ενα—ένα τ’ άστρα άπό κοντά. Καί 
πώς σπαθίζει διεισδυτυκά τήν όσφρησή μου ή 
απόπνοια άπό τις μυρωδάτες πούδρες καθώς οί 
άρτίστες πασπάλιζαν μέ τό χνουδωτό λαγοπόδα
ρο τά πρόσωπά τους στό στενοΰίλι έμιβαδόν τοΰ 
καμαρινοΰ. Σέ μιά τέτοια στιγμή όνειροπαρμέ- 
νος άπό έκσταση, είχα θρονιαστή τήν ώρα τοΰ 
διαλείμματος σ’ Mvocv κοτναπέ τής έτοιμασμένης 
σκηνής, καί ό μακαρίτης Παπάίωάννου — στό 
θερινό θέατρο ’Αρνιώτη,, τό ήδη στεγασμένο «Ό- 
λόμπια»—(βγαίνοντας νά παραστήση, σάν άνοι
ξε ή αυλαία, μ’ άρπαξε απότομα καί μέ πέταξε 
πίσω άπό τίς κουΐντες σάν περιττό άντικείμενο!

Πόσες φορές ό κατόπιν άγαπημένος μου φίλος 
Γιάννηις σέ παρέες ξενυχτιοΰ τδλεγε καί τό ξα- 
νάλειγε ξεκαρδισμένος γιά τήν εντύπωση, πού 
τοδχε άφήσει ή άπιροαδόκητη έκπληξη. Σέ κεί
νη τήν άστραπιαία κίνηση χαράς καί τρόμου 
καθω,ρίστηκε ποπαοτεινά ή θέση μου μέ τό θέα
τρο. Π,ροτίμησα έκτοτε νά μείνω στά παρασική- 
νια. Καί δταν ΰστερ, άπό μιά γενηά, ό άγαπητός 
μου Παρασκευας μοΰ ζητούσε έναν τίτλο γιά τό 
θεατρικό περιοδικό που θάβγαζε τοΰ τόν έδωσα 
άδίσταχτα: «Τά Παρασκήνια» — τοΰ είπα δέν ' 
υπάρχει άλλος έκφραστικώτερος. Έκεΐ μέσα εΐ
νε τό νόημα τής Τέχνης καί τής ζωής τοΰ Θεά
τρου, καί στήν κυρίως σκηνή δέν μένει πιά παρά 
ή φιγούρα του, τό έτοιμο σερβίρισμα. Οΰτε μιά 
φορά δέν συνέβη νά μπορέσω νά παρακολουθή
σω όλόκληιρη. παράσταση άπό τό κάθισμα τής 
πλατείας σά θεατής, θαρρούσα πώς ή ουσία τοΰ 
Εργου θά μοΰφευγε. Τό ήθελα άπό τίς πρόβες, 
άν μή καί πιό πριν, άπό τήν άνάγνωσή του, άπο- 
σιπασμοαικά σκηνές — σκηνές καί ξεδιάλεγα 
πάντα ώρισμένα σημεία του. "Ενα ντύσιμο, μιά 
άπλή κ νηιση, χεριοΰ κάποτε, νά τΐ έχουν μείνει 
στή μνήμη μου. "Οπότε ό θωμάς Οικονόμου έ
παιζε τόν ιατρό Ράνκ στό «Σπίτι της κούκλας» 
τοΰ "Ιψεν, ξεπετιάμουν πάντα άπό τό γραφείο 
τής διευθύνσεως, δπου παίζαμε συνήθως χαρτιά, 
νά τόν ίδω στή στιγμή ποόφευγε άμίλητος γιά 
νά πεθάνη, κι’ αΰτή ή δραματικότητα φαινόταν 
κυρίως στό υφος του. ’Απ’ δλα τά πρόσωπα πιό 
πολύ έχω κρατήσει τό Λεωνίδα τό Σκορδίλη, τόν 
«όδηγό» τής σκηνής, τόν άευκίνητο μέ τό τετρά
διο στό χέρι νά κυνηγάς έναν - έναν τούς ήθο
ποιούς καί νά τούς σπρωχνη στό προσκήνιο σά 
φούρναρης τά καρβέλια γιά ψήσιμο. Καί στό 
βλέμμα καί στήν. άκοή μου ζή πάντα μιά άλλη 
άκόμα μορφή, άπό τις αφανέστερες, ό Στέργιος 
—γυός ζάπλουτου έθνυκοΰ εύεργέτου, τοΰ Μετσο- 

; βίτηι Τοσίτσα: ’Αντιγραφέας τών ρόλων δλη τήν 
ήμέρα, μέ τό δείχτη τοΰ δεξιοΰ του χεριοΰ με
λανωμένο καί πρισμένο, κρατώντας έν on/ κον- 
τυλοφόρο μέ χοντρό περίβλημα φελοΰ. Τό δει
λινό, μιπεκ,ρής στήν ταβέρνα μέ τό Λάμπρο Πορ
φύρα' καί τό βράδυ ϋποβολεύς τρυπωμένος στό 
κοοβοΰΐκι του ν’ άγωνίζεται ικαί νά κραυγάζη, μι
σός χωμένος ιστό υπόγειο, μέ τή βραχνή άσθμα- 
τική. του φωνή. Ρωτάω, κ’ έχει άράζει στό Γη
ροκομείο άπό καιρό, σέρνοντας στά τελευταία 
του ιβήματα τό μυστικό του έρωτα γιά κάποια 
άγαλματένια θεά τοΰ θεάτρου, πού γιά χατήρι 
της έφαγε δλη, του τή ζήση έτσι, άρικεΐ ποΰταν 
κοντά της, άφωνος σκλάβος της...

Στό «Άθήναιο» τής όδοΰ Πατησίων, έδώ καί 
είκοσι χρόνια, παρά λίγο νά μπλέξω όριστικά 
και σέ τρόπο πού νά μήν ξεγλύτωνα. Αύτό τό 
κακό μοΰ ταχε κάμει ό φίλος μου Σπύρος Με- 
λάς. Ίδρύθηικε τότε άπό τόν ίδιο τό «θέατρο 
Τέχνης» πού τώρα ύπό τήν αύτήν έπωνυμία τό 
συνεχίζει μέ τόσο ζήλο ό νεώτερος κ. Κούν. Τό 
θέατρο ήταν δμιλος έκλεκτός φίλων τής τέχνης 
ώργανωμένος σέ σωματείο—'Ανδρεάδης, Ποριώ
της, Γρυπάρης κ. ά. — καί ’γώ βρέθηκα γενικός 
γραμματεύς. Μέ τό ζωγράφο Περικλή Βυζάντιο, 
ώς καλλιτεχνικό συνεργάτη, είμαστε τά μόνιμα 
στελέχη κι’ έπρεπε νά έργαστοΰμε σκυλίσια έ- 
τοιμάζοντας τό παν. Οί τρεις μας, Μελάς, Βυ-
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ζάντιος κ’ έγώ, πιάναμε δουλειά άιτό τίς έφτά
τό πρωΐ. Ή  δεσιποινίς Έλένηι Παπαδάκη πρωτό
βγαλτη, άλλ' άρκετά δοκιμασμένη,, άπό τό Ω 
δείο Άθη,νών, πρωτίχγωνίστρια. Ή  φιλοδοξία που 
μάς κυρίευε, ξεπερνοΰσε κάθε δριο άντοχής. Ό  
Μελάς, έξαλλος, έδίδασκε τήν κ. Πούπα Κοκκι- 
νάκη1, μέ γκιρυμάτσες, χειρονομίες, ξεφωνητά. Ό  
Βυζάντιος έσχεδίαζε μακέττες σκηνογραφιών μ 
έξωτι,κά σχήματα. Έμενα έπρεπε νά περνοΰν ά
πό τό xipL μου δλα, έως καί τό πρόγραμμα. Τό 
τί έκτασηι θάπαιρνε μια τέτοια πυιρκαγια μέσα 
μου, ποιος τδξερε; θάγραφα, λεει, δράματα καί 
κωμωδίες; Εκατό φορές. "Οπου, ξάφνου, σάν 
τόν μακαρίτη Παπαϊωάννου, πού μέ πέταξε έξω, 
νάσου τήν παραμονή, άκιριβώς τής̂  ένάρξεως, μιά 
έπείγουσα άποστολή του «Ελευθέρου Βήματος» 
δσο γινόταν ,μακρύτερα : Γ ιά τήν Κοινωνία τών 
’Εθνών! Έκεΐ, στήν ήρεμη κορνίζα τοΰ Ελβετι
κού τοπίου, δπου ή πάντα χιονισμένη: κορυφή τοΰ 
Μόν Μπλάν καθρεφτιζόταν κοκκέτοκα στήν; άτά- 
ραχη, έπιφάνεια τής λίμνης τοΰ Λέμαν, μέ τόν 
άβρό διεθνή διπλωματικό κόσμο  ̂ τής_ Γενεύης, 
μάθαινα άπτό τά φύλλα τήν έπιτυχία των « Επτά 
έπι Θήβας», τοΰ «Άμφιτ,ρύωνος»’ τοΰ «Ό  χρό
νος είνε δνειρο» τοΰ Λενοριμάν καί τοΰ Πιραντελ- 
λίκοΰ «“ Εξη πρόσωπα ζητοΰν συγγραφέα» στό 
όποιον έπαιζε καί ό Μελας, .και η φλόγα τής

θεατρικής σταδιοδρομίας μου σβυνόταν μαζί μέ
τΐς χρυσές άνταύγειες τό ήλιοβασίλεμμα στό ρά
θυμο φλοίσιβιμα τής όχθης τοΰ Ροδανού.

Τώρα, δποτε διαβαίνω έξω άπό τό «Άθήναιο» 
θυμάμαι ζωηρότερα μάλλον μιάν άλλη, περίπτω
ση, ένα κομμάτι ζωής πού είχα πε,ράσει στο χώ
ρο τοΰ ίδιου θεάτρου τρία χρόνια πρίν άπό τήν 
περιπέτεια Μελά. ~Ηταν ό Αιμίλιος Βεάκης στήν 
ώριμασμένη. του εξόρμηση, δταν άνέίβαζε τά 
Σαιξτπήρεια καί^μέ συμπαραστάτη, τό Χριστόφο
ρο Νέζε,ρ τά Μσλιέρεια. "Ενα καλοκαίρι θαυμα
στής μποεμικής άφροντισιάς, ποΰ κάθε νύχτα 
μετά τήν παράσταση στήναμε καταμεσής  ̂στήν 
πλατεία τοΰ θεάτρου υπαίθριο τσιμποΰσι μέ δια- 
γωνισμό...πολυΐ(|>αγίας, καί ηρωική 'κρασοκατά
νυξη'. Ό  Αιμίλιος Βεάκης ήταν πηροΰνι γερό, 
άλλά πολλές φορές τοΰ άμφισβήτησα τά πρω
τεία, οπως μπορεί νά βεβαιώση_δ Ήλίας Δε- 
στούνης πού κ,ρατοΰσε μέ τό χυμώδες κεφαλλω- 
νίτιικο χιούμορ του τά πρακτικά τής έλλανοδί- 
κου επιτροπής, Σάν πολλά δμως σας έφλυάρη;- 
σα γιά σήμερα, άν ικαί μοΰ φαίνεται δτι τά δσα 
έχω παραλείψει εΐνε τά περισσότερα καί τάσπου- 
δαιότερα, άλλά σε κάποιο άπό τά προσεχή φύλ
λα δέν άποκλείεται νά ιστορήσουμε καί μερικά 
άπ’ οώτά...

Κ Ο ΣΤΑ Σ  ΑΘΑΝΑΤΟΣ
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Α π’ τόν κύκλο τών «'Αμαρτωλών»
Κ Α Τ Α Κ Λ Υ ΣΜ Ο Σ

“ Ενα βράβι>-Λτολλά βράδυα — τήν ώρα πού 
οί άνθρωποι κοιμούνται, θέλησα νά προσευχη
θώ. Καί είπα τ’ δναμά σου. Φίλησα τό άπειρο. 
Γιατί είσαι πάντοΰ, δπως τό σκοτάδι ή τό φεγ- 
γαρ'Ισιο φως-

Τώρα πού φεύγεις σ' άλλ.ους τόπους, τσιγγα- 
να κι’ έίσΰ τής ζωής, γνώριζέ το:

θάρθουν, έρωτιάρικα πουλιά, _ οί καπνοί των 
τσιγάρων μου, τούφες—·τούφες νά περάσουν πά
νω άπ’ τίς πολιτείες, θ’ άγικοολιαστοΰν καί πυ
κνώσουν, ικαί ξέρε το, θά 'βγάλουν άστροοπές — 
θά είνε ό πόνος μου. θά βγάλουν φωτιές—θά εΐ
νε ή σκέψη, μου. θά ξεχύσουν_ποτάμια τή βρο- 
χή—θά εΐνε ή θυσία τών ματιών μου.

’Άπιστη γυναίκα, καλή καί μάγα, γλυκειά, 
φαρμακερή, στίς πολιτείες πού πηγαίνεις ικύττοι- 
ξε τόν ουρανό, θά περάσουν τά ,μαΰρα σύγνεφά 
μου ικαί θ’ άστράψουν ικαί ρίξουν άληθινά κατα
κλυσμό...

ΣΤ Α  Χ ΙΟ Ν ΙΑ
Στό δρόμο μου φτερουγδζει μικρό, μαΰρο πε

ριστέρι, παιγνιδίζει στόν άέρα καί νοιώθω νά 
μέ σέρνη στό πλανερό άνέβασμά του.

Ποΰ πάς, χαρούμενο πουλί, στά χιονισμένα 
μου βουνά;

Ή  παγωνιά θά σέ τρομάξει, δπως τρομάζει 
τή ζωή μου. Τή νύχτα τά φτερά σου θά παγώ
σουν καί μάταια θ’ άγωνιστής γιά νά κατέβηις 
στούς θερμούς κάμπους.

Μαΰρο περιστέρι, πουλί άλώίβητο κι’ άγατίη- 
μένο, τά χιόνια εΐνε ό τάφος μου. Εΐνε τό άπέ- 
ραντο σεντόνι πού θά τυλίξη τό κορμί μου...

Μάταια στηρίζω έλπίδες >καί χαρές στόν ήλιο 
καί στήν άνοιξη1.

Τά χιόνια θά λυώσουν, σάν τή ζωή μου, τήν 
όλόασ*πρηι, ικαί τότε θά είμαι τό νεράκι τό θο
λό ικαί πικραμένο.

Μαΰρο περιστέρι, τράβα σέ καθαρή πηγή τή 
δίψα. σου νά σβΰσης. Στό ποτάμι, πού έγώ θά 
ταξιδέβω στείλε τούς όχτ,ρούς σου. Μέ μιά στα
γόνα μου θέ νά φαρμακωθούν....

Σ ΙΝ ΙΟ Ρ Α . . .

Πώς έτρεμα! Πίσω άπ' τίς κουρτίνες τοΰ θε
άτρου παιζόταν ένα δράμα μέ πρωταγωνιστές 
τίς τρικυμίες τής ψυχής μου.

"Ο,τι λαχταροΰσα κι' έποθοΰσα είταν-ε κοντά 
μου γελαστό καί πρόσχαρο. Χείλια κόκκινα καί 
μάτια φλογερά, σώμα λαμπαδερό καί έρωτόλο- 
γα θερμά. Σέ λίγες στιγμές παίχτηικε τό δράμα 
πίσω άπ’ τίς ικουρτίνες τοΰ θεάτρου.

Κι’ έπειτα άρχίνησε ή ζωή νά κυβερνάει τή 
θερμή άγάπη, μας. Ή  θάλασσα πού άνοιξε τήν 
άγκαλιά της καί μέ δέχτηκε είτανε μιά μα
τιά της. Άρχίνησε ή ζωή νά κυίβερνάει τό πάθος 
μου. Καί τό μικρό λευκό καράβι, ή καρδιά μου; 
άνοίχτηικε στά πέλαγα πού δέν έχουνε λιμάνια

ΤοΟ κ. MIX. ΡΟΔΑ
καί νηισάκια, στερνή παρηγοριά τών θαλασσο
δαρμένων.

Καί πλέω στ' άνοιχτά, στ’ άγνωστα με κυ
βερνήτη! τό πάθος μου, πού άξαφνα γεννηθηκοτν 
κι’ όίνθισε φλόγες καί καημούς.

Σινιόρα, άνοιξε τά πανιά σου άφοβο:, γιατί 
μελλούμενο ήτανε κάτω άΐπό τίς τρικυμίες καί 
τίς καταιγίδες τών ματιών σου νά καταποντι- 
σθω...

Ο Ι ΓΛ Α Ρ Ο Ι
Σ ’ αύτό τό γαλήνιο ερωτικό ταξίδι άκολου- 

θόΰσαν κοπάδια οί γλάροι, φτερουγιαστοί άγ
γελοι, τραγουδιστάδες τής χαράς μας. Πετοΰ- 
oocv χαρωπά δεξιά, ζερβά, άπάνω στά κατάρ
τια, στή πλώρη καί στή πρύμνη:. Φτερούγιαζαν 
κι’ δλο πολιορκούσαν τό καράβι σά νάθελρη/ νά 
τρΰ κόψουνε τό δρόμο γιά νά μή. πάει στ’ άνοι- 
χτά, στά πέλαγα. Μάταια. "Οσο περνούνε οί 
ώρες, οί καιροί, τόσο καί τό καράβι ξεμακραί
νει άιτό τούς ήσυχους γιαλούς καί βρίσκεται ά
νάμεσα σέ θαλασσοταραχές, φουρτούνες, άερο- 
κατακλυσμοΰς, σκοτάδια, πόντους, σφιχταγκα- 
λιάσματα θανοαερά.

'Ώ , γλυκειά μου, σ’ αύτή τή πικ,ρή ώρα, πού 
ζοΰμε πολιορκημένοι άπό τό θάνοπτο, σέ βλέπω 
πού άποζητάς τούς γλάρους, τούς γλάρους μας, 
τούς φτερωτούς άγγελικοΰς συντρόφους τοΰ 
πρώτου έρωτικοΰ μας ταξιδιού...

Στό έρχόμενο φύλλο άρθρο τοΰ κ.

*Αδ. Δ. Παπαδήμα
γιά τό έπίμαχρ ζήτημα

Θ ΙΑ Σ Ο Ι Κ Α Ι Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ε Σ  
Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Ε Σ

ΕΤΟΙΜ.Α2ΕΤΑ I 
ΕΝΑ Π ΡΩ ΤΟ ΦΑ Ν ΕΣ ΘΕΑΜΑ 

Ή  πολυθρύλητη

« Ρ Ο Ζ  I T  Α »
τοΰ κ. θ. Σ  ΑΚ'ΕΛΛΑ Ρ ΙΔΗ 

στό θερινό θέατρο

τοϋ Σ Α Μ Α Ρ Τ Ζ Η
Πλήμμυρα μουισικής φαντασμαΓχορίας, 

κειφιου, πνεύματιος.
Κοολλιτεχνμκή διεύθυνσις Ν. ΜΗΛΙΑΔΗ 
Πιρωταγωνιστσΰν: ή Κα Μ Α Ρ ΙΚ Α  ΚΡΈΒ- 
ΒΑΤΑ, ΣΠ. Π Α ΤΡΙΙΚ ΙΟ Σ, Κ. ΔΟΥΚΑΣ 

Π. Κ Α Σ Σ Η Σ  
καί ένα άλλρ πολυιμελές έπιτελεΐο διαλε
χτών καλλιτεχνών καί 20μελής Αθηναϊκή 
Χοιρωδία.

Ή Κρατική 
Σκηνή μας

Όμιλεί ό κ. Ν. Λάσκαρης
Λίγοι έχουν ζήσει_ έχουν πονέοει, έχουν 

άγαπήσει ιό  θέατρο οσο ό κ. Ν. Λάσκα
ρης. Τή ζωή του δλή, τό τολέντο ίου. τήν 
έργατικότητά του —  ecoci αν ίητάρχουν’πολ. 
λοί που έχουν δουλέψει δσο αύτός! —  δλα 
στό θέατρο ι ’ άψιέρόσε.

Καί ή συμβολή του στήν ιστορία τοΟ νεο 
ελ λτμ α κο ά ). θεάτρου εΐνε άπό τις πιό σημαν
τικές.

Γ ι ' αύτό δίκαια τοΟ έχει ομόφωνα άπον* 
μηιθη ό τίτλος (πατέρας του θεάτρου» κ( 
άκόμα δικαιότερα, τοΰ άνετέθη τελευταίο 
ή γενική διεύθυνσις τής Κρατική-ς μας Σκη 
νης.

^Ηταν ό ένδεδειγμένος άνθρωπος γι’ α·’'- 
τή «τή θέση. Έ π ι τέλους!

’Αδιάθετος άπό λίγες μέρες, μό&ς δέχεται 
στό σπίτι του. Μέσ* στό γραφείο του, πού 
και μόνο μιά ματιά άν του ρί^ης. καταλα
βαίνεις δτι βρίσκεσαι στό άντρον ένός λά. 
τρτ\ της θεατρικής τέχνης. Ο Ι τοίχοι γε.μ5 
τοι φωτογραφίες θεατρικών συγγραφέων 
καί ήθοποιών. ‘Η βιβλιοθήκη τά ράφια ξέ
χειλα βιβλία καί ντοσιέ πλήόος ντοσιέ δπου 
εΐνε συγκεντρωμένα μέ τάξι —  μέ άγάπη 
—  δλα τά βοηθήμοετα πού τοΰ χρειάζονιαι 
γιά τό συμπλήρωμα του μνημειώδους του 
έργου —  της 'Ιστορίας του Νεοελληνικού 
θεάτρου.

Στό γραφείο μπρός καθισμένος ό κ. λά
σκαρης. Πάντα ευχάριστος, πάντα κεφάτος, 
πάντα γεμάτος νεανικότητά. παρ’ δλα Τού 
τά χρόνια μας έκθέτει τά σχέδιά του. γιά 
τήν Κρατική μας Σκηνή.

—θά στραφώ στά έλληνικά εργα, 
κυρίως, μας λέει. Πάντα φώναζα, καί 
άπ ό  τότε πού ήιμοιΛ/ πρόεδρος του 
συμβουλίου του ’Εθνικού άκόμα. Μά 
τώρα θά το κάνω πραγματικότητα 
τό δνειρό μου αυτό. ‘Ελληνικά, κύ
ριος έλληνυκά εργα, χωρίς δμως 
βέβαια νά ξεχνάω καί τό κλασσικό 
δ'ραματολόγιο ποδναι απαραίτητο 
τόσο γιά τή διδασκαλία τών ήθοποί
ων, δσο καί τών συγγραφέων.

»θά ιμοϋ πητε, καί δικαιολογηιμέ- 
να, υπάρχουν σπουδαία έλληνικά 
έργα; Δέ ξέρω... Δέν ξέρω... ’Από 
δσα υποβάλλονται στή κρίση μου, 
διαλέγω τά καλύτερα, έκεΐνα πού 
μπορούν νά παιχθουν. Καί τέτοια υ
πάρχουν πολλά, σάς βεβαιώ. "Οσο 
γιά (άριστουργήμοαα ; Τί νά σάς πώ. 
Δέν γεννιώνται κάβε μέρα οί Σαίξ- 
πηρ καί οΐ ΓΊκαΐτε. Μπορούμε νά πε- 
ριμένουμε.

—  Τί έργα έχετε ύπ’ όψιν σας γιά τόν 
χειμώνα;

Πρός τό παρόν από έλληνικά τέσ
σερα. "Ενα τής Μανουέλλας, κάποιο 
του Τζάκα (έτσι θαρρώ τόν λένε), 
£να πολύ - πολύ ώραΐο του Τερζά- 
κη, καί ενα άκόμα. Αύτά βέβαια γιά 
τό χειμώνα.

—  Και τώρα τό καλοκαίρι;
θά έργαστοΰμε 8να - ένάμιση 

μήνα στό θέατρο τοΰ Κήπου τοΰ 
Κλαυθμώνος μέ #λθ£ί)>ρά δράματα 
καί κωμωδίες, κι’ άργότερα θά δώ
σουμε στό Αρχαίο θέατρο τήν Ε 
κάβη καί τόν Πλούτο τοΰ Άριστο- 
φάνους.

—  “Αλλα σχέδια γ ώ  τήν Κρατική μας 
Σκηνή;

—Ά ... ναι! Σκοττεύω άπαραιτήτως 
—«5ν ζήσω βέβαια — μιά φορά τό 
χρόνο ν’ ανεβάζω έργα πεθαμένων 
συγγραφέων. 'Η νέα γενεά άγνοεί 
τό Βερναρδάκη, τόν Κορομηλά, τό 
Δημητρακόστουλο. Κι’ δμως ύττάρ- 
χουν άριστουργήματα άνάμεσα στά 
έργα τους. Ή  Μεοόττη καί ή Γαλά
τεια έχουν χα?·άσει κόσμο στό έξω- 
τερικό. Κι’ έδώ τά άγαποΰ^ιε αύτά 
τά έργα. θά μοΰ πήτε ή γλώσσα. 
Μά γιά δέστε...

Κ α ί 6 κ. ΛάσκαρΓς σκαλίζει λ ίγ ο  καί 
βρίσκει ένα  δεμένο τετράδιο.

—Ρίξτε μιά αατιά. Ή  Φαύστα με
ταφρασμένη, &τή καθομιλουμένη'... 
Διαβάστε λίγο... Δέ μπορεί κάλλι- 
στα νά παρασταθή ; Καί δέν είνε κρί
μα ν’ άγνοουν οί '«ώτεροι ίργα πού

στόν καιρό τους άφησαν έποχή;
—  Είπατε καί γιά τόν Κορομηλά. Σάς 

φαίνεται επιτυχημένη ή έπιλογή καί τό άνέ- 
ΡΓ,συα μετά τόσα χρόνια τοΟ «Άγαπητικοΰ 
τής Βοσκοπούλας»;

— Γιοττί δχι; Τό ί ίπα καί πάλι. Ό  
Κοραμηλδς ήταν σταθμός γιά τό 
έλληνυκό Θέοττρο. Κανείς δέν πράσ-

γνώμη: Γ  ιατί οί διάφοροι θεατρώνες 
δέ στρέφονται στό ρωμαντικό θέα
τρο, στά παληά ξένα δργα ; Ρουΐ 
Μπλάνς, Έρνάνης, Λουκιρητ ία β ορ
γιά. ’Έργα  πού άν παίζονταν καλά 
μέ τά κοστούμια τής έποχής δπως 
πρέπει, θά γέαιζαν τά ταμεία τών 
θεάτρων έκαταμμύρια.

’ Επανερχόμαστε στό θέμα μας
—  "Εχετε καλά στελέχη στό ’ Εθνικό; 
-*Μά ναι, άρκετά ,Κυρίως άπό θη

λυκά, δέ μας λείπουν. Άπό νέες, έ
χουμε δυό γερά ταλέντα, τήν Α λ 
καίου καί τήν Περωτή πού θά πανε 
■οπωσδήποτε μπροστά. ’Άνδρες, δμως 
μάς λείπουν. Κυρίως ζέν-πρεμιέ,Άλ
λά καί αύτό ελπίζω νά ρυθμισθή γιά 
τό φθινόπωρο.

—  Τό οικονομικό πρόβλημα πως τό άν 
τιμετωπίζετε;
' — ’Έγινε αναπροσαρμογή καί τά 

νέα συμβόλαια πού ύπεγράφησαν εΐ
νε δλα μέ μεγάλους μισθούς. Ό  Γλη 
νός έπι παραδείγματι, ύπέγραψε μέ 
57 έκατομμύρια. Πέντε - έξη άλλοι 
μέ 54. "Αλλοι μέ 50. Ό  μικ.ρότεοος 
μισθός είνε 26 εκατομμύρια. Καί άς 
λάβη κανείς ύπ’ δψιν καί τήν οικο
νομία γκαρντοιρόμπας πού έχουν οί 
ήθοποιοί τοΰ ’ίΐθνικοΟ. Βέβαια, δλα 
αύτά χρειάστηκαν άγώνες γιά νά γί 
νουν. Ευτυχώς ποι. είνε ό κ. Ράλ- 
λης πρόεδρος, ο οποίος άγαττάει τό 
θέοπτ,ρο καί εργάζεται γι’ αύτό. 
Προσφέρει καθημερινώς δσα κανέ
νας πρωθυπουογός δέν προσέφερε 
μέχρι σήιμερα στό θέατρο.

—  Μιά τελευταία έρώΤηση κύριε Λάιικα 
ρη Ο ί βεαιρικοί μα·ς συγγραφείς σάς 1 
κανοπο ιοΟν;

—̂Μά καί βέβαια. Χωρίς νά άνα- 
φέρουμε Ξενόπουλο, Μελα, Συναδι 
νό, ποδναι παληότεροι, άπό τούς 
νέους δέ μ,πορεΐς παρά νά ξεχώ,ρίση,ς 
Μπόγρη, Τερζά,χη,, Λ;δωοίκη.Ό Ροΰ- 
σος επίσης εΐνε καλός, "Οσο γιά τόν 
Ίωοοννόπουλο, είνε μοναδικός κωμω 
διογράφος.

Καί ό κ. Λάσκαρης σηκώνεται.
,Καί μάς τείνει τό χέρι ένώ συμπλΓρώ. 

νει.
— Μας έχει 

αύτό εΐνε. Καί

cr

φάε ή μεμψιμοιρία, 
συγγραφείς εχουμε 

καί ήθοποιούς. ’Έχουμε δμως καί 
φθόνους, μίίση:, ζήλειες, κακομοιριές. 

Ό  κ. Ν. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ  ' Οτοτν λείψουν αύτά, δταν άγκαλιά-
, , σουμε τούς νέους μέ άγάπη καί κα-

φερε στο θέατρο τόσα δσα αύτός. Ό  τανόηση, δταν οώισ̂  καί πιστέψουμε 
«Άγαπηιτικός τής βοσκοπούλας» εΐ- δτι πρέπει νά -:ούς' βοηθήσουμε στό 
νε _ώραΐο έργο. Καί καθώς εΐνε ώ- δύσκολο έργο ποί. άναλαμβάνουν, 
ραία άνε'βασμένος μέ καλά σκηνικά, τότε τό ελληνικό θέατρο -πμόνο τού 
ικαί μέ πιρίφηιμους ηθοποιούς, εγώ τόν —θά πάη, μπροττά. Μά μοΰ τό θυιμη- 
βρήκα μιά τέλεια παράστοοση. Μέ θήτε!
τήν ευκαιρία μάλιστα ρ'ϊχνω καί μιά χ. μ ,

©

Ό  θίασος Μιράντας-Μουσούρη
ΤΙ θά παίξη τό καλοκαίρι

‘Ήρχισαν και συνεχίζονται πυρετωδώ-ς είς 
τό θέατρον ’Αλίκης αί δοκιμαι του νέου έρ
γου ίου διαπρεπούς συγγραφέως κ. Άλέ- 
«ου Αιδωρίκη «‘Ο "Αγνωστος θεός».

Τό καινούργιο αύτό ελληνικόν έργον. δια 
τό όποιον τόσα πολλά τά καλά λέγονται θ’ 
άποτελέση καί τήν έναρκτήριον έμφάνισιν 
τοΟ θιάσου Κώσια Μουσούρη —  Μιράντας 
ό όποιος παρουσιάζεται διά τήν θερινήν 
περίοδον Οπό νέαν σύνθεσιν. Πρώταγωνί_ 
στρια, ώς γνωστόν, άντί της Κας ’Αρωνη 
θά εΐνε ή διακεκριμένη καλλιτέχνίς Κα M il 
ράντα Μυράτ ή όποία καί εις χό έργον του 
κ Άλέκου Αιδωρίκη δισπλάσσει ·ενοτν ρο- 
λον έΕαιρετικής δυνοίμικότητος. κατάλλη. 
λον άπολύτως πρός την θερμήν καλλιτεχνι 
κήν Ιδιοσυγκρασίαν της. ’ Επίλεκτον συν".ρ_ 
γαζόμενον στέλεχος μέ τόν άνωτέρω θία. 
οον εΐνε καί ό γνωστότατος καί τόίτον δη
μοφιλής κωμικός κ. Χριστόφορος' Νέζερ 
εις τήν δύναμιν δέ τοΟ συγκροτήματος άνήΐ 
κει έπίστς —  καί δι* ώρισμένα έργα —  ή 
νέα καλλιτέχνίς. μέ τίς τόσες ήδη έπιτυ 
χίες. δνίς Νανά Σκιαδα.

Εις τόν «"Αγνωστον θεόν» του κ. Ά λ . 
Αιδωρίκη —  ό όποιος παραμένει πάντοτε ώς 
καλλιτεχνικός διευθυντής του θιάσου Μιράν 
"ας _ Μουσούρη —  παίζουν έκτός τών δύο 
πρωταγωνιστών καί ό κ. Χριστόφορος Νέ. 
ζερ# καθώς καί ό κ. Λάμπρος Κωνστ αντά
ρας καί ή Κα  Δέσπω Διαμοτντίδη _ Φιλιπ 
πίδη είς δύο Ιδιαιτέρως ένδιαφέρονιάς ρό_ 
λους. *Η Κα  Διαμοτντίδη. <3ητό τάς νεωτέρας 
ίλπίδας τής Ελληνικής σκηνής παρουσιάζει 
τελευταίως άλματώδη έζέλιξιν. Τό έδειξε 
είς τις «Μέρες πού ζοΟμε» τοο κ. Ίωα- νο. 
πούλου καί^ εις τόν «Άρχισιδηρουργόν» του 
Ό νέ —  τής δίδεται δέ τώρα ή ευκαιρία

να εμφάνιση δλας της τάς δυνατότητας με 
τόν ωραΐον δραματικόν ρόλον πού πρόκει- 
ταί νά έρμηνεύση είς τόν «’Άγνωστον θεόν». 
Εις to  ίδιον έργον χαρακτηριστικούς ρο 
λους έχουν καί οί έκλεκτοί καλλιτέχναι κ. 
κ ΓίΙκος Βλαχόπουλος Περ. Χριοτοφορί. 
ιδης. Μιχ. Παπαδάκης καί ή δνίς Γιούλη 
Γν ωργοπούλου.

Ό  θίασος Μουσούρη > Μιράντας θ’ άνε. 
βάση ώς δεύιερον έργον του ρεπερτορίου 
του κατά τήν έπερχαμένην θερινήν περίο 
δον τόν τερίφημον «Μάριον» τοΰ Παν ι !>λ 
κατά διασκευήν τοΟ κ. Κωστή Βελμύρα. *0 
«Μάριος», μιά άριστο’εχνική ΜαρσεγιέζικΓ 
ήθογραφία έχει παιχθή πρό δωδεκαετία^ 
άπετέλεσε δέ κυριολεκτικώς θρίαμβο τού *>.! 
Κώστα Μουσούρη καί τού κ. Χριστοφόρου 
^έζερ. οί όποιοt καί t>πεδύCησav τούς ρο 
λους τοΰ Map ίου. ό π'ρώος καί τού έξο
χου Καίσαρα ό δεύτερος. Τόν ρόλον πού cl 
χε διδάξει τότε ή Α λ ίκη  —  της Φανής —  
θά άποδώση τώρα ή Κα  Μιράντα.

Ό  «Μάριος» εΐνε ένα*ς άριστουργτνματικος 
ϋμνο-ς πρός τήν θάλασσαν, μία δημιουργία 
πλημμυρισμένη άπό Μεσογειακόν παλμόν 
ένα θεατρικό κομμάτι γεμάτο άπό φώς. χα
ρά. γέλοιο. άλλά καί ζωηρή συγκίνησι.

Ό  έξαιρετικός θίασος Μιράντας - Μου 
σούρη άρχίζει κατά πάσαν πιθανότητα τίς 
παραστάσεις του περί τά τέλη Μαΐου είς 
τό θερινόν, έπι της όδοΰ Μαυρομματαίων 
θέατρον Κώστα Μουσούρη. ή δέ έναρξίς τού 
θά πςοσλάβη καλλιτεχνικόν ποτνηγυρικόν χα 
ρακτηρα. λόγω τής πρώτης τοΰ νέου 'Ε λλη 
νικού έργου, τό όποιον άναμένεται μέ άνυ. 
πομονησίοα/ άπό τό Αθηναϊκόν θεατρόφι 
λον κοινόν.

ΕναςΈλλην 
ήδοποιός 

σύζυγος 
τής Σάρας 

ΜΠΕΡΝΑΡ
"Οποιος θελήση νά σταμοηήση στή ζωη 

του Άρισιείδη Δαμαλά καί νά τήν προσ<£- 
ξΠ κάπως, θά βρεθή μπρός σ’ ένα δύσκο
λο ψυχολογικό πρόβλημα. Κ ι ’ αύτό γιατί ή 
ζωή του ύπήρξε μιάσειρά άπό έκδηλώσέ'ς 
πνευματικές πού έμριαζαν σάν δυνατές -έ_ 
κΡ̂ 1ι..εις ήφαιστείου. ‘Η δυνοττότερη δμως 
άπ’ δλες ήταν ή σχεδόν κεραυνοβόλος κατά 
ληψις καί κυριαρχία τής γαλλικής σκη 
νης. Αυτός, ό άνευ προηγουμένου καλλι
τεχνικός θρίαμβος τοΰ Δαμαλά. υπήρξε βέ 
βαια ολιγόχρονος, άλλά ήταν ’ τόσο ένιο- 
.νος. τόσο καταπληκτικός, ώστε ό τόιε θεα
τρικός κριτικός ',οΰ «Φιγκαρώ» Βόλφ νά 
ΥΡάψΠ πώς τόσο ό Δουμάς δσο ό Ό νέ  κι* 
ο Κατούλ Μαντές, ειχάν τήν άσύγ. 
κριτη εύτυχία νά δ:ροΰν σ’ αύτόν τήν 
τελειότερη ένσάρκωσι τών ήρώων των. Ό  
ίδιος κριτικός γράφει άκόμα πώς τήν συγ 
κλονισιική αύτή έκρίξι τής ήφαιστειώδους 
καλλιτεχνικής Ιδιοσυγκρασίας του Δαμαλά 
τήν έπροκάλεσαν μιά γυναίκα: ή Σάρρα 
Μπερνάρ καί μία πόλις: τό Παρίσι.

Καί τώρα άς ρίξουμε μιά σύντομη μα 
τιά στή ζωή τοΰ Αριστείδη Δαμαλά.

Γεννήθηκε στά 1855 σ.όν Πειραιά. Πα
τέρας του ήτοτν ό Αμβρόσιος Δαμαλας δή 
μαρχος Έρμουπόλεως. ή μητέρα του Καλ
λιόπη Δαμαλά. ήταν κόρη τοΰ Χιώτη εύ- 
* στριδη Λουκά Ράγγη  πού ύιπήρξε ένα:ς 
άπο τούς πρώτους δημάρχους τοΰ Πειραι 
ώς.* ‘Ο Δαμαλας έχοντας μαζί μέ τά 
σπάνια πνευματικά του χαρίσματα κι’ 6 
λα τά ύλικά μέσα γιά νά μπορέση νά μορ_ 
φω£ί] δσο τό δυνατό πιό εύρύτερα άφου 
τελείωσε τί·ς̂  εγκύκλιες σπουδές του. στο 
Γυμνάσιο τοΰ Πειραιώς, έφυγε στό Πα
ρίσι καί τό Λονδίνο. Στίς δυό αύτές πό
λεις ό Δαμαλας μέ μιά πρωτοφανή, λυσ
σώδη θά̂  μπορούσε νά πη κανείς μανία α
πορροφούσε δ^τι σχετιιζότοτν μέ τήν τέχνη· 
στήν πιό εύρυτερή της έννοια. "Ενα  μόνο 
γεγονός μπόρεσε νά τόν άποσπάση άπό την 
μανιώδη άπόλαυσι τής πνευματικής ζωής 
τοΰ Παρισιο-ΰ. ή άγάπη του πρός τήν ‘Ε λ 
ληνική πατρίδα. "Ετσι^ στά 1878 δταν έ. 
κηρύχθη ή έπιστράτευσις. γύρισε άμέσως 
στήν ‘ Ελλάδα καί κατετάχθη έθελοντής στό 
Ιππικό, δπου καί ύπηρέτησε επί τέσσερα 
όλόκλΓρα χρόνια. ’Έπειτα ξανάφυγε στό 
Παρίσι. ΤΗταν τό τελευταίο του ταξίδι ζων_ 
τοτνός καί σάν νά πρόβλεπε πώς τά χρόνια 
πού τόν περίμεναν δέν θάταν καί πολλά ρί 
χτηκε μέ μεγαλύτερη άκόμα δίψα στή ά_ 
πομύζηση δ.τι πιό έκλεκτοΰ υπήρχε σιή/ 
στήν καλλιτεχνική κυψέλη τοΰ Παρισιού 
Ο ι σχέσεις του. μέ τούς μεγάλους συγγρα 
φεΐς^καί καλλιτέχνες τής έποχής έκείνη ς 
γιναν στενώτερες καί οί δεσμοί του μέ τήν 
μεγαλύτερη ήθοποιό τών αίώνων τήν Σάρμα 
Μπερνάρ. σφίχτηκαν άκόμη πιό πολύ γιά 
νά φτάσουν ίσαμε τό γάμο. Καί μ;ά μέμα 
ό Αριστείδης Δαμαλας καιελάμβανε 9ρι 
αμβευτικά τή γαλλική ‘σκηνή με τ*5 ψευδώ 
νυμο Νταριά δίπλα άπό τή μεγάλη, Σά ρ
ρα. δημιουργώντας δσο κανένας άλλος 
στήν έντέλεια τούς ήρωες του Δουμά. τοΰ 
Ό νέ τοΰ Μαντές κλπ. Οί κριτικοί μεΐναν 
κοττάπληικτοι μπρος τό άσύγκριτο φαινό
μενο τής αιφνιδιαστικής άποκαλύψεως τής 
άνυπερβλήτου ύποκριτικής τέχνης τοΰ Δσ. 
μαλα. "Ητοτν προτγματικά σάν κεραυνόο που 
έπεφτε έν αίθρίοι:. Κ ι’ όμως ό ίδιος έμενε 
άνικανοποίητος. "Εδειχνε μιά άκατανόητη 
ά>;αριστία στόν έαυτό του. Τοΰ ζητοΰσε α
κόμη πιό πολλά. Τοΰ ζητουαε κάτι παρα
πάνω άπό τό τέλειο. Τροτγικό σφάλμα μέ 
άκόμη πιό τραγικές συνέπειες Ό  Δαμαλος 
κατακυριευμένος άπό τή μανία του αύτή" 
ζήτησε νά ένισχύση τή δημιουργικότΓτά 
του μέ τεχνητά μέ έξωτερικά μέσα. "Ετσι 
κατέφεύγε στά ναρχωτικά. ‘Η μαοφίνη τοΰ. 
δ^νε. γιά λίγες στιγμές, τήν ψευδαίσθησι 
τής τελειότερης δημιουργίας γιά νά ιόν 
γκρεμίζη κατόπι στά τάρταρα τής άπόγνω 
σης καί τοΰ πνευματικοΰ έκμηδενισμοΰ. " Ε 
τσι τό δηλητήριο σμπαράλιασε τόν όργανι 
σμό του. Τό πρωΐ τής 6τς Αι’ϊγούστου τοΰ 
1889 ό Δαμαλας σέ ήλικία 34 χρόνων 
πιάνω στό κάτακόρυφο τ!ης καλλιτεχνικές 
του δράσεως άφηνε τήν τελευταία πνοή 
τή<: μέχρις έξωφρενικότητος άνήσυχης ζω
ής του. Στίς 24 Σεπτεμβρίου τοΰ ίδιου χρό 
νου ό νεκρός του διεκομίσθη. δπως τό θέ 
λησε ό ίδιος, στήν Αθήνα. Ή  κηδεία του 
υπήρξε πρωτοφανής σέ μεγαλοπρέπεια. 'Ό  
λος ό καλλιτεχνικός καί πνευματικός κό
σμος τής Αθήνας παρηκολούθησε τήν έκ- 
φορύ.

Αύ· ή. μέ πολύ λίγα λόγια, ύπήρξε ή ζωή 
τοί- Αριστείδη Δαμαλά πού άν καί υ
πήρξε ώς μεγάλος ήθοποιός Γάλλος έν τού 
τοις ώς καλλιτεχνική ψυχή δέν έπαψε νά 
εΤνε "Ελληνας ουτε καί μιά στιγμή.



Ή  Τέχνη της Τερψιχόρης

Χορευτικές
συνθέσεις καί εκτελέσεις

(Στά  «’Ολύμπια» καί στό «Ρέξ»)
Ό  «Πραματευτής» τοΰ Γρυιτάρη 
Χοράδροομα του Πέτρου Πετρίδη

Ή ταν καιρός στήν άξιόλογη μουσικοθεατρική κίνη
σή μας νά κάνει τόν ΐγκλιματισμό του τό χορόδραμα. 
Ή  έπί τόσον καιρό καθυσιέρηση της εισαγωγής του καλ. 
λιτεχνικοΟ αύτοϋ είδους στά θεατρικά μας προγράμματα 
δέν όφείλεται στή δημιουργική αδυναμία τών συνθετών 
μας άλλά στήν Ελλειψη των μέσων, των τεχνικών καί 
οικονομικών, γιά τήν πραγματοποίηση τής δημ.ουρ/ίας 
αύτής. Γιά τό προχθεσινό π.χ. άνέβασμα τοϋ «Πραμα
τευτή» του κ. Πετρίδη, χρειάστηκαν κάπου έκατό κοσιού 
μια. κι’ άλλοι τόσοι έρμηνευτές, κ ι’ άλλες τόσες πρό_ 
P Es. ορχήστρα πλήρης, σκηνικά ' καινούργια κλπ. "Ολα 
τοΰτα εΐνε έξοδα τεράστια πού δέν πρόκειται ν* άντοπτο. 
κριθοϋν στά έσοδα, και καμμιά ιδιωτική επιχείρηση δέν 
βά τολμούσε ποτέ νά τ’ άναλάβί). "Α ς  άφήσουμε άκόμα 
πώς μόνο στά τελευταία χρόνια τά θεατρικά μπαλέττα 
τοΰ τόπου μας, άρχισαν νά έμφανίζωνται μέ κάποια όρ 
γάνωση και διδασκαλία Κ ι ’ άς άφησου^ε πώς ή παρά 
Soar, ή χορευτική εΐνε ώλότελα ξένη γιά τήν έλληνική 
/.α(κή άντίληψη. "Ολα αύτά εΐνε βέβαια στοιχεία πού έμ 
ποδίζουν ή Αποκαρδιώνουν κάθε δημιουργική συνθετική 
προσπάθεια γιά κάτι πού τό πιθανώτερο εΐνε νά φα 
γωθή άπό τά χρονοντούλαπο. "Οτ<χν ό Σέργιος Νταγκί- 
λεφ ξεκίνησε νά δημιουργήσει τά μπαλέττα του καί τήν 
παγκόσμια φήμη τους σ’ αύτήν τήν λαχκή χορευτική 
παράδοση στηρίχθηκε. Λ ύ τ ή ν άλλως τε εΐχε πρω .αρχικά 
κι’ ό Ιδιος, πού, ώς γνωστόν δέν ήταν χορευτής ή 
χορογράφος, μά ένας δικηγόρος μέ βαθειά χορευτική 
συνείδηση, αΐστημα καί γούστο καί μέ άλλη τόση πίσ-.η 
καί άγάπη σ’ αύτά.

Ά λ λ ά  νά πού σήμερα χάρη στά μέσα τά έμψυχα 
καί τ’ άψυχα τής Έ θν . Λυρικής Σκηνής καί χάρη στήν «α 
λή της διάθεση., πραγματοποιήθηκε έπί τέλους ή πρώτη 
παράσταση ελληνικοί) χοροδράματος μέ τόν «Πραμ<πευ_ 
τή» τοΰ Γρυπάρη σέ μουσική σύνθεση τοΰ έξαιρετικοϋ 
μας συνβέιου κ. Πέτρου Πετρίδη. ‘Ωστόσο, τό έλληνικό 
αύτό χορόδραμα —  άς ση,μειωθή γιά τήν ιστορία —  
δέν εΐνε τό πρώτο πού έκτελεϊται. Εΐνε. άν δ έν . γελιε. 
μαι, τό τρίτο (χωρίς νά λογαριάσουμε τά όσα τυχόν 
έχουν γραφή καί μένουν Ανεκτέλεστα στά συρτάρια). 
Πρώτα ήταν ό .(’Απόλλων καί Δάφνη» πού μέ κείμενο καί 
σκηνοθεσία τοϋ ύποφαινομένου καί μουσική τοΰ άείμν,ν 
στου Διον. Λαυράγκα έπαίχβηκε στήν ’Αμερική τό 1.924 
άπό τό ζεύγος Κανέλλου. Δεύτερο ό “ Βοσκός καί Νύμ 
φη». πού μέ μουσική τοϋ Λειβίδη,' παίχθηκε στή Γαλλία 
τό 1932. Ο ί τεχνικοί καί οικονομικοί λόγοι ήταν έκεΐ 
νοι πού έκαναν να έκπο:ι/ισθοΰν τά δυό πρώτα έλληνικά 
χοροδράματα. Μά νά πού τό τρίτο, οτάοηκε τυχερό νά 
ζωντανευθή στόν τόπο πού γεννήθηκε.

Ό  κ. Π. Πετρίδης, ό συνδέτης τής μουσικής τοΰ Πρα 
ματευτή» εΐνε έ'νας άπό τούς πιό ώλωκλη,ρωμένους δη- 
μιουργιχούς συνθέτες μας τόσο γιά τή μουσική του τέ
χνη όσο καί γιά τήν πλούσια έμπνευσή του. "Ετσ ι ή δη. 
μιουργία τοϋ χοροδράματος αύτοΰ στάθηκε τυχερή νά 
πραγματοποιηθή άπό τά πιό άξια χέρια Ώ ς  τοσο ή 
μεγάλη δημιουργική στοργή τοΰ συνθέιου έπάνω στό 
κομμάτι αύτό, ή έφεσή του νά τό παρουσιάσει πλουτισμέ 
νο μέ πολλά στοιχεία, νά μπολιάσει ένα τοπικό χρώμα 
νά έκμεταλλευθή εθνικούς χορούς νά δώσει δραματική 
ηθοποιία, νά μήν άφήσει άνεκμειάλλεύτο οϋτε τό όνειρο 
τή φαντασμοτγορία καί τό διάκοσμο άκόμα καί τό κω 
μικό στοιχείο καί τή βυζαντινή χορωδία, δίνει στό έργο 
μιά φυσιογνωμία περισσότερο έγκεφαλικη, άτονώντας τήν

'Όλος ό καλλιτε
χνικός κόσμος του 
θεάτρου αγοράζει 
τά εϊδη ανδρικής 
και γυναικείας άμ- 
ψιέσεως άπό τό Κα
τάστημα Νεωτερι
σμών
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ποιητική του ύφή. _τόν έσωτερικό λυρισμό του. Καί ώ. 
ρισμένως τό στοιχείο πού νο&εύει περισσότερο τήν άγνο 
ιητα τοΰ είδους, ήταν ή βυζαντινή χορωδία. Ένω  το 
ίδιο στοιχεία τής χορωδίας δοσμένο έσωνερικά μ/ ε
ξαιρετικό γούστο. στό δεύτερο μέρος ήταν κάτι σάν φω 
νητική άπήχηστ, τοΟ ρυθμού πού ύπέγράμμισε κι’ έτόνω 
σε τήν χορευτική έρμηνεία χωρίς δμως καί νά κυριαρ
χήσει έπάνω σ’ αύτήν. Τό δεύτερο αύτό μέρος όλόκλη. 
po. άν και μέ λιγώτερες έντυπωσιακές ποικιλίες, ήταν 
κατά τήν άντίληψή μας τό πιό γνήσιο, τό πιό λυρικό ιό 
πιό υποβλητικό, μέσα σιό σύνολο τής τόσο άξιόλογης’ ερ
γασίας τοϋ κ. Πετρίδη. Κ ι’ άς ήταν δοσμένο σέ μιά α
τμόσφαιρα συμβατική, συνηθισμένη κ ι’ άσύνδετη, μ’ έ. 
κείνρν του πρώτου μέ'ρους.

Τήν χορογραφία όλης αύτής τής μεγάλης συνθέσεως 
πού διαρκεΐ σαράντα λεπτά τής ώρας έχορογράφησε ό 
κ, Α. Γριμάνης. ’Αξίζει κάθε έπαινος στόν έκλεκτό αυτό 
καλλιτέχνη γιά τήν τριπλή εύσυνείδητη έργασία του. Δη 
λαδή τή χορογραφική συνθετική έρμηνεία τή διδασκαλία 
και τόν συντονισμό ένός όγκώδους χορευτικού συνόλου, 
καί τήν άτομική του έκτελεστική άπόδοση. Γιατί στήΛ 
έκτέλεση πρωταγωνίστησε ό ίδιος μέ παρτεναίρ τήν ηρά 
τη χορεύτρια τής Έθιν. Λυρικής Σκηνής, τήν έκλεκ^η 
καλλιτέχνιδα κ. Τατιάνα Βαρουτή, Ο ί δύο πρωταγωνι. 
στές εύρήκ<χν στό δεύτερο Ιδίως μέρος, τό λυρικώτερο 
έκεΐ πού ό Πραματευτής φαντάζεται καί ποθεί τή χήρά 
κι’ οούτή πέρνα σάν όπτασία τών πόθων του, τήν καλύ
τερη εύκαιρία γιά μιά πολύ αισθητική δημιουργία. Δί 
πλα στούς δυό αυτούς έρμηνευτές, έκινήθηκε δλο τό ϋώ 
μα τοΰ μπαλέττου σ’ ένα άρμονικό σύνολο. Κ ι’ άπό τό 
σύνολο αύτό άξίζει Ιδιαίτερα νά μνημονευθεΐ ένας νέος 
δυναμικός χορευτής ό Λ. Άλμπαρέζ (νέος τοϋ χωριού).

Πολύ καλά τά κουστούμια καί οί σκηνογραφίες τοΰ κ. 
Φ. Μολφέση. καθώς καί ή διαχείρηση τού φωτισμού. ‘Ο 
«Πραματευτής» έδόθηκε στά «’Ολύμπια» τό άπόγευμα 
τής 6 Μαίου. στήν ίδια παράσταση μέ τήν «ιΚαβαλλερια 
Ρουστικάνα», πού μ’ έξαιρετική δεξιότητα διηύθυνε ό 
μαέστρος κ, Τ. Καραλίβο^ος.

Χορευτική επίδειξη Κ. Νίκολς—θεοδώ 
ρας ΒλοοστοΟ και Ποθοόλας Κοτνούτα

'Ύστερα άπό τά χορευτικά ρεσιτάλ τής Τατιάνας Βα  
ρουτή καί του Γιάννη Φλερύ πού καί τά δύο σημείω
σαν έπιτυχία, άκολούθησοτν οί χορευτικές έπιδείξεις του 
ζεύγους Κ . Νίκολς —  θεοδώρας Βλαστού, τής Πο_ 
θούλας Κανούτα, τής Λουκίας Κωτσοπούλου καί άνα,- 
γέλθηκε γ ι’ αυτές τίς ή μέρες καί του "Αγγέλου Γριμάνη.

"Ολες αύτές οί έμφανίσεις εύγενικές καί ειλικρινείς 
έπιδιώξεις δημιουργίας καί έκτελέσεως στό ναό τής Τερ_ 
ψιχόρης συγκέντρωσαν ένα έξαιρειικό άριθμό θεατών 
κι* άποτέλεσοτν άληθινά ένα καλοσημάδευιο καλλιτεχνι
κό γεγονός γιά τήν άνθηση τής χορευτικής τέχνης στόν 
τόπο μας καί γιά τή δημιουργία χορευτικής συνείδησης 
στό κοινό μας, πού μέ τόν καιρό θά όδηγήσει. στή δη 
μιουργία μιας παράδοσης άπαραίτητης τόσο γιά τήν τέ. 
χνη όσο καί γιά τήν κατανόησή της.

Τόν κ. Κ . Ν ίκο^; μέ τήν παριεναίρ του, τή δίδα θεο
δώρα Βλαστού, είχαμε νά τούς δούμε άπό τό περσ'.νο 
τους ρεσιτάλ. Ή  φετεινή χορογραφική έργασία τού κ. 
Νίκολς ήτ<χν άντιπροσωπευιική τής εύσυνείδητπς προ
σπάθειας του λαμπρού <χύτοΰ καλλιτέχνη. Κ ι ’ ή έργασία 
αΰτή έκυριάρχησε έπάνω στήν έκτέλεση του ίδιου πού φέ
τος δέ βρήκε τήν εύκαιρία νά έκδηλωθεΐ σέ συνθέσεις 
σύμφωνες μέ τήν Ιδιοσυγκρασία του πού άπαιτεΐ χορούς 
στατικούς καί δυναμικούς δπως ή «Μηχανή» καί ό «"Αρ
λεκίνος» τού περσινού προγράμματος, ‘Ωστόσο άπολαύ 
σαμε τήν καλλιτεχνική του έκτέλεση, ιδίως στά δυό ντουέ
τα μέ τή θεοδώρα Βλαστού, δηλαδή στή «Νυκτωδία» 
του Μπετόβε/ν καί στό «Χωριάτικο Χορό» του Γκρήγκ.

'Η  θεοδώρα Βλαστού όμως βρήκε τήν εύκαιρία στά 
σόλα της, Αξιοθαύμαστες χορογραφικές έμπνεύσεις τού 
κ Νίκολς. νά δείξει τή σταθερά έξέλιξη τής τέχνης της, 
τόσο σέ κίνηση δσο καί σέ έκφραση. ’Αξίζει δέ νά γί1 
νει Ιδιαίτερος λόγος γιά τούς στυλιζαρισμένουτ «Κυθη 
ραίηκους Χορούς» μέ μουσική του Δ. Μητρόπουλου. γιά 
τό αΙθέριο καί χαρούμενο καί δροσερό μπαλέττο* τού 
"Αλμπεννιτζ καί Ιδίως γιά τίς δυό άριστουργη ματικες 
χορογραφίες τοΰ Νίκολς, τίς '«Βυζαντινές Εικόνες» μέ 
μουσική τού Εύαγγελάτου καί τό «Φθινοπωρινό Φύλλο» 
με μουσική του Ρ<τχμανίνωφ.

Στίς «Βυζαντινές Εικόνες» ή Βλαστού κατώρθωσε κυ
ρίως νά δημιουργήσει άτμόσφαιρα Κ ι ’ ύστερα άττ’ αύ. 
τήν κατώρθωσε νά μάς δώσει σέ άρμονικές έναλλαγες§ 
μεταπτώσεις σέ γνώριμες Βυζαντινές φιγούρες. Καί μιά 
πρόβαλε μέ τήν μεγαλόπρεπη άνάτασρ τής Αύγούστας 
θεοφανώς δπως τή ζωντάνεψε ό Κωστής Παλαμάς σ-ή 
«Φλογέρα του Βασιληα» καί μιά ζωντάνευε τήν συντρι
βή καί τήν περισυλλογή τής Κασσκχνής δπως βγαίνει 
άπό τό τροπάρι της τής Μεγ. Τρίτης, θά  παρατηρήσου 
με μόνο πώς μερικά άπότομα ή μάλλον ξαφνικά, >ονα. 
τίσματα καί ξεγονατίσματα. έκοβαν τήν συνοχή τής αι
σθητικής έντυπώσεως. ‘Η δεύτερη σπουδαία δημιουργία 
τής Βλαστού ήταν τό «Φθινοπωρινό Φύλλο», πού μέ τίς 
μεταπτώσεις τής φθινοπωρινής μοίρας τών * φύλλων που 
μαραζώνουν, πέφτουν καί συνεπαίρνονται στό στρόβιλο 
τοϋ άνέμου,’ μάς έκανε ν* άναπολήσουμε τό «Πέσιμο τών 
Φύλλων» τδ περίφΓμο ρωμοοντικό τραγούδι τού Μιλβουα, 
έτσι, πού δέν ξεχώριζε κ<χνένας άν ό χορός είκονογρα 
φούσε τό τραγούδι ή τό τραγούδι έρμήνευε τό χορο.

Στό ϊδιο πρόγραμμα ή Ποθούλα Kocvooia, παρουσιά. 
σθηκε σέ πέντε χορευτικά σόλα% χορογραφημένα άπό τήν 
ϊδια. Ή  Κοενούτα έδειξε, μέ τήν* προχθεσινή της έμφάνιση 
πώς εΓνε πιά μιά φτασμένη χορεύτρια πού ξεπέρασε τό 
στάδιο τών άναζητήσεων κι’ έφτασε στήν ωριμότητα μιάς 
στέρεης φόρμας. Ή  χορογραφία της πλούσια σέ έμπνευ
ση άλλά καί σέ ντοκουμεντάρισμα πού άποφεύγει τίς 
αυθαιρεσίες. Καί ή έκτέλεσή ττς σταθερή σέ άκρίβεια 
καί πνευματική σέ περιεχόμενο,

Ά π ό  τίς πέντε δημιουργίες πού παρουσίασε ή KocvoC.

5τό Κρατικό θέατρο του Βερολίνου άνεβάστηκε στα 
1936 ή «Μαντάμ σάν ζέν» του Σαρδοά) καί σημείωσε 
έ!αιρετικήν έπιτυχία. Ή  περίφημη κσμεντιέν Καίτε 
Ν ιόρς στόν πολύπλευρο αύτό ρόλο σημείωσε έξαιρε. 
τικήν έπιτυχία. ‘Ο Γκούσταβ Κνούτ, ένας άπό τούς 
πιό δυναμικούς δραματικούς ήθοποιούς τής Γερμανίας, 

στάθηκε άντάξιος παρτεναίρ της.

τα, ξεχωρίζω τήν «Κόρντοβα», τή «Σεβίλλη» καί τό «Για- 
βανέζικο». Ή  Κανούτα έχει ζήσει τούς Σπανιόλικους χο
ρούς στόν τόπο πού γεννήίηκοεν. Κ ι ’ έτσι μπόρεσε νά 
ντύσει τήν καλλιτεχνική έργασία της καί τό ταλέντο της. 
μέ τό γνήσιο ταμπεραμέντο ιών χορών αύτών δχι μονά* 
χα στην κίνηση καί στήν έκφραση μά καί στά βαθύτερα 
ψυχικά τους έλατήρια. Μάς έδειξε άκόμα πώς κοοτέχει 
άριστα τή δύσκολη τέχνη του χειρισμού τής καστοτνιέ- 
τας έπάνω σέ μιά πλούσια ποικιλία άποχρώσεων. Στό 
«Γιαβανέζικο» πάλι μάς θύμισε τίς ιθαγενείς χορεύτριες 
τού Μπαλί. τοΰ παραδεισιακού νΓσιοΰ πού ακουμπάει 
στή Γιά βα ’ μέ τήν ιδιαίτερη προσοχή πού έδωσε σ.ις 
έκφραστικές ρυθμικές κινήσεις τών χεριών της καί ίδιαί 
τερα στά δάχτυλα τών χεριών. "Οσο γιά τή γνωσιότα, 
τη Ίντιάνικη «Μπαγιαντέρα» τού Ρ ίμκσυ . Κορσακόφ 
έχει τόσες έκδόσεις χορογραφικές, ώστε εΐνε δύσκολο μιά 
καινούργια έκδοση νά ικανοποιήσει έκείνους πού εΐοαν 
τίς προγενέστερες.

Χορευτική έττί&ειξτΐί=
Λουκίας Κωτσοπούλου

Στό ίδιο θέατρο —  στό «Ρέξ» —  ή Λουκία Κωτσοπου. 
λου μάς έκάλεσε τήν άλλη μέρα σέ μιά χορευτική καί 
χορογραφική της έπίδειξη. 'Η  Λουκία Κωτσοπούλου εϊ· 
νε ένας έκτελεσιής μέ ειδικές ίδιοσυγκρασικές άπαιτήσεις. 
δπως άκριβόκ; είπαμε καί γιά τίς έκτελέσεις τοΰ Νίκολς. 
Ή  άρρενωπή της κορμοστασιά καί ή κλασική της καταίο. 
μή δέν έναρμονίζονται μέ τόν ίδιο τρόπο σέ δλες τίς 
χορευτικές δημιουργίες. ‘Η συμπάο-ειά της έξ άλλου στή 
ρεαλιστική άπόδοση, τήν άπομακρύνει άπό τό στυλιζάρι. 
σμα καί τόν ιδεαλισμό,

Τό πρόγραμμα τής Λουκίας Κωτσοπούλου εΐχε τοοτο 
τό έξαιρετικό, δτι είχε συντεθεί όλάκαιρο άπό μουσικές 
έλλΓι,νικές. Τοΰ Σκαλκώτα τοΰ Παλλάντιου, του Πονη_ 
ρίδη τού Καλομοίρη, τού * Μητρόπουλου. Τοΰ τελευταίου 
αύτού είδαμε καί πάλι τούς Κυθηραίηκους Χορούς», ϊ 
σως πιό πλούσια χορογραφημένους άπό τό Νίκολς καί 
πιρ άνάλαφρα έκτελεσμένους' άπό τή Βλαστοΰ. Ή  Κω
τσοπούλου δμως έπρόσθεσε περισσότερο ήρω^κό στοιχείο 
σ’ αΰιούς.

’Αλλά έκεΐ πού ή Λουκία Κωτσοπούλου προσάρμοσε 
έπιτυχημένα τήν Ιδιοσυγκρασία τρς καί άναδείχθηκε ύ- 
πέροχη χορογράφος καί έκτελέστρια, ήταν ή «Πενθεσί- 
λεια», ή «Ήλέκτρα» καί « 'Ο  θάναιος’ τής άντρειωμένης». 
Στά τρία τούτο κομάτια ή Κωτσοπούλου έδειξε έι*χ συγ
κερασμό πλήθους παραγόντων. Χέρια, πόδια έκφραση καί 
ήθοποιΐα δραματική σέ λεπτότατες άποχρωσεις. Κι* οί 
τρεΐς αύτές συνθέσεις, τόσο ώς δημιουργία δσο καί ώς 
έκτέλεση άπετέλεσαν* ένα υπόδειγμα δραματικής περι
γραφικής έκφραστικότητας καί μόνο τό μέσο τής χορευ
τικής κίνησης. Πολύ ώραΐα έπίσης άποδόθρκε ή πλούσια 
σέ χαρακτηριστικά μοτίβα έξαίρετη μουσική σύνθεση τού 
Πονηρίδη «Στό χωριό».

Α ΓΓ . Δ Ο Ξ Α Σ

ΔΥΟ Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ  ΡΟΜ ΑΝΤΖΑ 
ΔΥΟ Μ ΕΓΑ Λ ΕΣ  Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΕ Σ

1) «ΝΤΟΡΑ»
2) «ΕΥΑ»

τοϋ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΟΞΑ
Β Κ Δ Ο Σ Ε IΣ  ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 

ΣιΕ ΟΛΑ ΤΑ Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΑ

... Οί σκιαγραφίες μας

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ
(Ό  λογοτέχνης, όδημοοιογράφος, ό ποιητής)

Β '

Γιατί νά μήν ποΰμε τήν άλήθεια;
θά  ήτοτν έσχατη άνανδρία. ’Α λλ ’ αύτή 

τήν σκιαγραφία πού έπιχει,ροΟμε μέ τίς 
ισχνές μου δυνάμεις —  άναλογικός μι
κρός θησέας πού χρειάζεται χίλιους μύ 
τους ’Αριάδνης γιά νά έξερευν^ση τόν 
Λαβύρινθο —  εΐνε καρπός μακρυάς εύγνω 
μοσύνης. Μιάς εύγνωμσσύνηξ όχι προσον 
πικοΰ αιτίου^ άλλά «έπί μέρους» γιά μάς 
καί καθολικής άπό μέρους δλης τής τί
μιας σύγχρονης έλληνικής διανόησης

"Ανω σχώμεν τάς καρδίας)
Πρέπει νά τό όμολογήσουαε. ’Αλλά δ. 

σοι κ<ττά τήν τελευταία εικοσαετία —  § 
καί νωρίτερα άκόμη —  γράφουμε στίς 
έφημερίδες, βγάζουμε βιβλία κάνουμε θ  ̂
orrpo τί δέν χρωστούμε στόν ΣπΌρο Με 
λά. Καμπ<χνίστες ρεπόρτερ τών εφημερί
δων, ρωμαντζογράφοι, Ιστοριολόγοι θεα- 
τρογράφοι, λυρικοί φιλοσοφητές θέ
λοντας καί μή θέλοντας, έχουμε ύ_ 
ποστή τόν έπηρεασμό του’. Στήν κάθε 
λογής δημιουργία του καί πολλές φορέο 
σέ μιά μόνο άναπηδούνε τά ΰποδείγματά 
του. άπό τά όποια δέν ή μπορείς νά Ft- 
φύγεις. Εΐνε σάν τόν άτμοσφαιρικόν άέ. 
ρα πού θέλεις γιατί έτσι σοδοΟε νά ά, ■ 
νηθής τήν υπόστασή του καί δμως σέ πε
ριχέει, ύπάρχει καί άπό αύτόν ζής. "Ο  
πως τήν γύρη τών λουλουδ ιών πού ά\. ε. 
μοπαίρνεται παντοΰ καί δίνει τήν γονιμο 
ποίηση. "Οπω; ένας άστείρευτος ποταμός 
ιτού ιμάς άρδεύει δλους καί τού άν κάπο
τε στειρέψη θά νοιώθουμε πώς τό έδαψός 
μας έχε(̂  τό ζωηφόρο στοιχείο του. Παίρ 
νει τό χρονογράφημα στίς έψημεοίδες κά 
που 30 χρόνια τώρα καί άπό κλαυθ'μήρΐ- 
σμα πτωχοπροδρομικής ψτΓ νοφίλοσοφία^ 
τοΰ δίνει δυναμισμό, τό Feyz λ ι^ ι  άπό λυ
ρισμό καί ζωγραφιές τοΰ δί^ει ^ήν μορφή 
λογοτεχνικού είδους. Γίνεται ρεπορτεο. 
άστυνομικός πολιτικός, συντάκ^ς καμ^α- 
νίστας. άπεστολμένοζ τών εφημερίδων 
στίς έπαρχΐες. στό έξωτερικό ναί οί πο -ι 
άπό αύτόν φτασμένοι καί ο* κατοπινοί μέ 
τήν άνάβρα καί τήν άντοχή τηο νειό ης—  
μιάν άντοχή πού δέν τήν ξέρε. ό μακάο ος 
άνοτγνώστης —  δέν τόν προλαβαίνουν στόν 
συναγωνισμό του. Τους νίνεται έφΐάλ ης. 
Παρακολουθούν περισσότερο τόν δαιιιονιώ 
δτ Μελα καί λιγώτερο τήν ι ίδησεοδοτική 
πηγή.

—  Τί έγσαψεν άπόψε ό Μελ&ςέ Τί τηλε 
γράφησε; Τί σκάρωσε πάλ·.:

"Ο χ ι έμεΐς οί άναιμικώτεροι επαγγελ
ματικοί στίς έφημερίδες συναγωνιστές 
του. άλλά καί οί δυναμικώτεροι παλαιό. 
τερόί μας δπως αίφνης ό πολυμήχανος μα 
καρίτης Τσαμόπουλος ό Βεκιαρέλλης κ.ά. 
τήν παθαίνουν άμέτρητες φορές μαζί του.

Πρώτος 6 Μελάς άναγγέλλει τήν ένα ο 
ξι τής καταστροφής τής Μικρασιατικής 
στρατιάς αύτός ό ίδιος ξεφεύγοντας τόν 
κλοιό της λογοκρισίας, άναγγέλλει στή' 
έφημερίδα του —  τήν *«Πατρίδα» πού έρ. 
γαζόταν τότε —  άπό τήν Γενεύη τήν άπό 
φαση άπό τήν διάσκεψη τοΰ Βενιζέλου μέ 
τόν Μσμέτ Μνονοΰ. μέ τό περίφημο συμ
βολικό τηλεγράφημα «Είς θήκην λόγχην».

Τά ϊδια καί «χειρότερα» στήν τελευΐ 
ταία άλβοτνική έκστρατεία. Περιτρέχει τό 
μέτωπο μέ τό καφετί του αυτοκίνητο μέ 
τά πόδια του τό Ί,βάν τήν Κάμια τήν 
Ντρεμπεσίνα. θαλασσοπνίγεται στόν ΔεΒό. 
λη. Λίγο καί νά σκοτωθη έξω άπό τό Πο- 
γραδέτς πέφτοντας άθέλητα ή Οελητά με
σα στήν μάχη. μόλις σώζετίι άπό τό'> 
βομβαρδισμό τοΰ στρατηγείου τ 1 Β  ’ *Ελ 
ληνικοΰ Σώματος στήν Πρρμετή

Έ μ εΐς  οί άλλοι πολεμικοί άπεστοΛμένοι 
έχουμε φρενιάσε(  ̂ άπό τόν άνεκ5 ήγητο όρ 
γασμό του. Γιά νά τόν ισοφαρίσουμε, 
πρέπει νά τόν παίρνουμε καταπόδι.

—  Τί διάολο έχει ιιέσα του ύτός λέει 
ένας άπό μάς. θά  μας άνσ>/κάση νά σκο
τωθούμε.

—  Καί μεΐς δέν ήρθαμε ίδώ νά παρ3τ- 
στήσουμε τόν πΌλε^!στή άλλά να γράψου 
με μουρμουρίζει άλλος.

Αποφασίζω έγώ ό ίδιος νά ■‘πιδιώξω έ. 
vocv κατευνασμό. Καί γιά νά έρθη τό πρά 
γμα μέ γλύκα, μέ πολιτική, πλευρίζω τόν 
καλό μου φίλο νεαρό συνάδειλφο πού έχει 
μαζί του ώς συνεργάτη του σ£ρνοντάς τον 
μέ τό καφετί αύτοκίνπτο κα; ποδαροδρο. 
μία, κάνω τήν προσπάθειά μου.

—  Δέν τόν καλμάρει-c λίγο. Στό κάτω- 
κάτω ή δουλειά μας γίνεται αΰθεντικώτε 
ρα άπό τις πληροφορίες τών μεραρχ α
χών στρατητ/είων. Καί στό Λάτω - κάτο 
εΐνε κρίμα νά σκοτωθώ,

—  * Εμένα, μοΰ λές εΐνε ή άπάντη οι 
τοΰ νεαρού συναδέλφου, πού *Ιχε καί αύ 
τός τους ίδιους φόβους.· Δέν παίρνει άπο 
κουβέντες. Ξέρω κι* έγώ. Ζητάει νά βρή 
τή σφαίρα του.

*Από τότε ή τελευταία φράση μεταδό
θηκε άπό στόμα σέ στόμα, ^ιγύρισε τό 
Αλβανικό μέτωπο, ξεπέρασε Ηπειρο καί

ΤοΟ κ. Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΑΟΥ
Ρούμελη έφτασε ώς τήν ’Αθήνα καί έ 
γινε σάν θρύλος.

«‘Ο Μελάς ζητάει τή σφ-χίρα του. 'Ο  
Σπυρος Μελάς ζητάει τή σφαίρα του».

Κατευνασμός λοιπόν δέν έγινε καί ή 
πάλη μας, ή λαχτάρα μιάς Επαγγελματι
κής άτυχίάς, συνεχίσθηκε μέ όση στό δύ 
σκολο είδος τής δουλειάς μας —  στά βα
σίλεια του "Αρη μάλιστα, ,τού ά καλά 
αισθήματα έκούσια καί άκούσ,α άναμερι 
ζονται —  ήταν άναπότρεπτη ζηλοφθον ία. 
Προσπαθούσαμε δπου μάς έπαιρνε τά πρω
τεία έκεΐ πάνω νά τόν διοψεύσουμε νά

‘Ο κ. Σπ, Μελάς τόν καιρό πού εΐχε γρά
ψει τό «Χαλασμένο σπίτι», Τό σκίτσο του 
αύτΟ, μαζί μ* ένά άρθρο του είχαν δημο. 

σιευθή σ’ έφημερίδα τής έποχής.

του «Ισχνάνουμε» τίς έπιτυχίες. Δέν ήταν 
έτσι, δέν σημειώθηκε έτσι ή άλφα ή βή
τα σύρραξη, άλλά άλλοιώς. Κακοψύχια 
δηλαδή άπό έποτ/γελματικήν άμυνα.

Σημειώνω <χύτό τό είς βάρος μου φαι
νόμενο στόν τομέα τής δουλειάς μας, γιά 
νά έξηγήσω καί σέ ποιά ψυχολογική κα 
τάσταση βρίσκονται οι «ίβάλλονιες» κομ 
«άρνούμενοι» τό άλλο έργο τοΰ Μελά. "Α 
μυνα κακόζηλης διάθεσης πού μπορείς νά 
τήν βλέπης μέ άπερίσκεπτη συγκατάβαση, 
δέν ή μπορείς δμως νά τής δώσης λογικευ- 
μένο συχωροχάρτι.

'Ωστόσο καί γιά νά όλοκληρώσουμε τά 
*ακατά Μελ/5 είς Άλβοτνίαν» τόν πρώτο 
πάγο πού δίνει ̂ ό Μελάς στούς άλλους ά. 
πεσταλμένους τών έφημερίδων «Τνε τήν ή 
μέρα τής εΙσόδου τού ‘ Ελλρ.νικοΰ στρατού 
στήν Κορυτσά. Εΐνε ένα βροχερό Νοεμ. 
βριανό άπόγευμα που δλα λες έχουν τυλ._ 
χθή στό σύγνεφο καί στήν λάσπη. "Ολοι 
οί συνάδελφοι ό Κώστας ’Αθάνατος, ό 
Γ. Άνδρουλιδάκης, αύτός πού έδώ γρά
φει καί δυό άλλοι άκόμη, έχουμε ξεθεω. 
θή άπό τό ξενύχτι καί τή,ν* πορεία άπό τήν 
Καστοριά άνάμεσα καί έπάνω σέ φορτη
γά. σέ μουλάρια, σέ κασόνια, σέ μπαρου.

τοκαπνισμένους φαντάρους; Λίνες ώρες 
πριν καθώς φθάνουμε στήν περίδοξη πολί 
χνη. έχουν μπή οί πρώτες φάλαγγες τοΰ 
στρατού μας. Μόλις έχει εισχωρήσει ή 
χωροφυλακή γιά τήν τάξη καί τά κοενόνια 
β ρο ντοκ οπού ν άκόμη στά στενά του Τσαγ. 
κονιου.

θά  συλλέζουμε γρήγορα τίς -εντυπώσεις 
καί θά τίς στείλουμε όλόζεττες στίς Εφη
μερίδες μας. Τώρα θά ίδή ό Μελάς μέ τό 
φουρόρε του καί τό άεικίνητό του. Τρο
μερό ξενύχτι. ξεθέωμα, σαραβάλιασμα ψ,υ 
χής καί νεύρων του χρωστούμε.

Νάτος έκεΐ πού δέν τόν περιμέναμε. Έ  
νώ έμεΐς έμπαίναμε στήν Κορυτσά νάτος 
αύτός μέ τά δερμάτινά του ρούχα’ κατα
μεσής τής πλατείας, νά μιλά μέ άξιωμα_ 
τικούς καί φαντάρους νά κροττάη σημειώ
σεις καί μέ τό αύτοκίνριτό του ύπό άτμόν. 
Πότε μπήκε καί άπό πού; Εΐνε ένα μυ
στήριο πού δέν διαλευκάνθηκε ποτέ.

’Αντίο ήσυχία άπό τότε, Γιά νά τόν 
προλάβουμε —  γιατί έμεΐς μόλις άρχι 
ζουμε τό ρεπορτάζ έκεΐνος χάνεται μέ 
τό αύτοκίνητο μέσα στά σύγγνεφα καί σ η 
λασπουριά καί δέν £)έρουμε άπό πού θα 
μεταδώση :ά  νέα στήν έφημερίδα του (τήν 
^Καθημερινή») —  άναγκαζόμαστε νά φορ 
τωθουμε σέ ένα καμιόνι καί όλυνυχτίς νά 
ταξιδέψουμε γιά τήν Φλώρινα. Έ κ ε ΐ  ‘ μό
λις προλαβαίνουμε τό τηλεγραφείο άνο·. 
χτό καί ρίχνον ας κλήρους μεταξύ μας, 
ποιός θά τηλεγραφήοη πρώτος τηλεγρα
φούμε στήν ’Αθήνα. ΤΗταν μιά νύχτα γιά 
μάς άλτ·€ινά δραματ·κή δραματική για 
τήν «ιέξουδετέρωση» τής δύναμης Μελά. 
Αύτής τής δύναμης Μελά τού προκαΛεϊ 
τά κωμικοτροτγικά καί τά παράξενα έ 
δσους άσυλλόγιστα καί άκαρδα τήν άρνιούν. 
ται καί θέλουν νά τήν ξεπεράσουν.

'Οπωσδήποτε, μέ αύ»*© τό δέος της ά_ 
πάνω στούς Άρβανίτικους πόλεμό :οπους 
του 1940— 1941 χάνω τόν ’Αθάνατο μιά 
Δεκεμβρκχνή νύχτα πού τρέ/ζι άνάμεσά 
της, γιά νά γευθή τήν άγρια σμίξη του 
"Αρη καί τής χιονοθύελλας καί νά δώση 
τήν άλλη ή μέρα μιά θαυμάσ α περιγραφή 
στήν «Βραδυνή». Ό  ϊδιος τέλος άναγκά, 
ζομαι νά παροοθέσω άπό τό :σχνό μου βα, 
λάντιο, πλουσιοπάροχο γεΟμα στόν ττλε* 
γραφητή τού ’Αργυροκάστρου γιά νά τόν 
ξεψοτχνίσω τί τηλεγραφούσεν αύτός ό δαι
μονισμένος ό Μελάς.
_ Τώρα διαβάζοντας τά πρώτα χειρόγραφα 

τής νέας δημιουργίας του «Τα νιάτοτ» που 
τό «θέατρο» εύτύχτνσε νά έξασφαλίστ] τήν 
δημοσίευσή του. ακούγοντας τόν ίδιο —  
τήν περασμένη 'Κυριακή νά ·ιας τά δια- 
βάζη στό σπίτι του —  βλέποντας τό δ*α. 
περαστικό του βλέμμα νά φωσφορίζη άπο 
τήν άγαλλίαση μιάς άγάπης νιά τούς 
ήρωες αύτοΰ του έργου του, έξτγώ περιο_ 
σότερο τόν πολεμικό του όργοοσμό στό Ά ,ρ 
βοτνίτικο μέτωπο. Δέν ήτοτν λοιπόν, μόνον 
ή άγωνιστική φύση στό έπάγ/ελμά’ του έ. 
κείνος ό όργασμός ήταν ή Ιδια του ή ψύ 
ση, ένα άπό τά πολύεδρά της κύτταρα παύ 
— προοριζότ<χν καί γιά Αξιωματικός ό Με. 
λάς. καθώς θά ίδοΰμε στήν συνέχεια τής 
σκιοτγραφίας του —  βρήκε τήν ζωοδότρα 
άτμόσφαιρά της τό όξυγονο της καί ζοΟσ  ̂
σέ όλόχαρο πλατυβολον όργασ^ό.

‘ίΐστόσο μέ τίς πολύτροπες δυνατότητές 
του δέν εΐνε παράδοξο γιατί ή πολιτική 
ή κατά καιρούς Ισχυροί τής ή μέρας >1 
προσφιλείς τοΰ λαού διεκδκοΰν τήν τιμή 
τής συνεργασίας του καί τής φιλίας του. 
Σημειώνεται περίοδος στά τελευταία 30 
χρόνια πού γίνεται μήλον τής £ριδος. Αύτή 
ή ζηλοφθονεία θά τοΰ χαρακ'Πίρίση ώς 
«σκιά» στήν πολιτική του γραμμή. Βενιζε. 
λικός, άντιβενιζελικός σοσιαλιστής ή βα- 
σιλόφρονας' θά  τήν άφήσω άνέπαφη αΰτη 
τή σκιά, γιά νά τήν έχουν ώς άνόσιον έ, 
πιχείρρμα οί κακόπιστοι κα’ 5aot ή άπό 
τυφλό κομμορτικό πάθος ή άπό έλλειψη 
γνώσης τής είδικής ψυχοσύστατης του ά 
ληθινοΰ πνευματικού δημιουργού, τόν θέ 
λουν στατικό, κολλημένον σάν τά πρωτό
ζωα όστρακα στά έρημόνησα μακρυνών ώ- 
κεανών.

Γιά τόν Μελά εΐνε μία τιμή αύτή ή δΓ,. 
θεν σκιά. "Ο χι στατικά, δχ^ ήλίΟια άλλα 
οάν σωστός πνευματικός’ άνθρωπος μέ φλο 
γερή καρδιά άκολούθησε καί προχώρησε 
πέρα άπό τά λαϊκά ρεύμαοα, βάζει στήν 
υπηρεσία τους τούς πνευματικούς του χυ. 
μούς, μοιράζεται μέ τόν λαό τίς χαρές 
καί τίς λύπες του. γίνεται σύντροφός του 
καί όδηγός του. Καί ή ούσία. τής πνευ
ματικής αύτής σπατάλης του κάτω άπό 
τήν έπίφαση πού παρουσιάζει ή ύποστήρι'ή 
του στούς διάφορους πολιτικούς καί πο 
λιτειακούς ήγέτες εΐνε πάντα ή ϊδια. \\ 
συμπόνοια τοΰ λαού ό «άπεφθος» σοσιαλ'- 
σμός του. Τό παιδί που άρχ;σε τή ζωή 
του άπό χά καρβουνάδικα τοΟ Πειρα ά δί

χως δεκάρα στήν τσέπη γιά νά γίνη κάτι. 
δέν ξεχνά ποτέ τήν φτωχολογιά άπό τήν 
όποια ξεκίνησε. Ό  άμούστακος Μελας που 
άναστάτωσε τίς άρχές γιά τό άρθρο του 
οτήν έφημεριδούλα «Πειρατή Φωνή» γιο 
τήν περιφρόνηση τών λαϊκών δικαίων. :y 
νει πάντα άδιάστροφος στή γραμμή του 
σοσιαλιστής, λα|κός ύποστηρικτής. Στά άρ
θρα του, στά χρονογραφήματα του στά 
θεατρικά του έργα. Ά π ό  τόν «Γυιο του 
ήσκιου» ώς σήμερα στό «Πίσ^> στή Γη».

Αύτή εΐνε. λοιπόν, ή πεοίφημη «σκιά» 
του καί δέν τής χρειάζεται καμμιά ύπε. 
ράσπιση. Ο ι πολιτικοί, όντα συχνά άχάρι. 
στα. θά έξαπολύσουν ’ καί αύτοι τό δηλη
τήριό τους μέ τά δργκχνά τους Οταν τούς 
φεύγει άπό κοντά τους ένας δυναμικός 
άνθρωπος Τίν ίδια μοίρα θά τήν ύποστή 
καί ό Μελας. βαρύτερη μάλιστα γιατί τά 
opyocva τών πολιτικών κλπ. συγκροτημάτων 
βρίζοντάς τον άποκτοΰν καί ύι.όσταση.
, —  Μωρέ μπράβο του θά ιίποϋν. οί κα. 
φενειακοί. Τάιβαλε καί μέ τόν Μελα!

’Αλλά τό χτύπημα, ή έντύπωση θά έχει 
τήν ίδια τύχη, όση καί τό κοχύλι πού ξε- 
φυγε άπό τό καβούκι του, θά  τ:αραπλανιέ_ 
ται άνήμπορο. ώς δτου χαθή καί σβύση 
στά βάθη τής θάλασσας.

Καί ή άναγνώριση δίκαια άφθονη θά 
έρδη γιά. τόν χτυπημένο. Τέτοιες άναγνω 
ρίσεις εΐχε πάμπολλες ό Μελάς.

Ε . ΘΩιΜΟΠ,ΟΥΛΟ Σ 

ΣΤ Ο  ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο : 'Η  συνέχεια.

Οί καλοί μας ήδοποιοί

Σπυρος Πατρίκιος
Πάντα νεανικός, ·τάντα άεικ[νητος μέσα 

στόν κόσμο τοΰ θεάτρου. Καί γιά τήν 
φίνα κωμικότητα πού άναδίδει τό γε,·νό 
ταλέντο του σέ δσους ρόλους άναλαμβ*.- 
νει καί για τήν άγωνιστική του Ικμάδα 
σέ κάτι τί πού άφορα τούς συναδέλφους 
του. *Ως δίκάιη άναγνώριση αύτών τών 
προσόντων του εΐνε: Νά εΐνε περιζήτητος 
στά θεατρικά συγκροτήματα τής λυρικής 
μας σκηνής Καί νά έκλέγεται συνεχώς ά. 
πό τούς ήθοποιούς άπί) τό 1939 ήγέτης 
του Σωματείου τους. Αυτό εΐνε ένας 6L
θλος, πού δσοι ξέρουν άπ'ο κοντά τήν Ιδι
ότυπη ψυχοστασία τών ‘'Ελλήνων ήθοποι. 
ών. τό «ψιλακσσικίνισμοο> ιτροσώπων καί 
πραγμάτων τήν κάπως ρευστή αίσθημα. 
*Η ψήφος τους ώς τόσο εΓνε άπόρροια
τικότητά τους, έννοοΰν τήν σημασία του. 
σταθερής ^ύγνω.μο|ούνης τών όσων ύπέρ 
<χύτών ικαί γ ι’ αύτούς έργάζεται. Στό  θέ
ατρο ό δυναμικός μας Σπύρος Πατρίκιος 
βγήκε στά 1911, έχοντας τή καλή τύχη 
νά προσληφθή στόν θ^ασο τοΰ μεγάλου
Π^ντόπουλου, πού τόν διέικρινε καί τί>ν 
χαρακτήρισε ώς ήθοποιόν μέ λαμπρό μέλ
λον. Δέν τόν διέψευσε. "Οπου καί νά ε. 
ααιξε —  μέχρι τα 1915 έτίμησε τήν πρό. 
ζ'3* έστάθηκε άξιος τών ρόλων πού του 
δόθηκαν. Σ  V j καλλιτεχνικό του ταμπερα
μέντο έχει αμιγή ή μιπούφικη ύφή άλ'.ά 
και ή «μπριγιάν» ποιότης. Αύτή τήν έξαι. 
ρετική «δίδυμη» άτμόσφαιρα άναδίδει τό 
παίξιμό του, ώστε νά .,δρέχη εύθυμία έ
πί  ̂δικαίους καί άδικους στήν πλοττεια 
καί στήν γαλαρία. ’Από τό 1922 καί μέ
χρι π(Ρ*σ ^καιρού ήταν ό θιαοάρχης έπιθ'-:. 
ωρησιαικών καί όπερεττικών θΐιΐσων άπο 
τούς όποιους μέ 'τρωτερμηνευτή *|0ν 
ίδιο, θόθηκ0. δ,τι καλό έδγάλε ή αύτο} 
τοΰ εγδους συγγραφική καί μουσική πα
ραγωγή τοΰ τόαου. Μέ αύτούς τούς δ·- 
κούς του θιάσους καί άλλοτε με άλλους, 
πρώτος ταξίδεψε σέ δλες τίς έπαρχίες μας 
στήν ’Ανατολή, στήν Αίγυπτο, στή Ρωσία 
καί τήν 'Αμερική γιά νά φέρη τούς οί
στρους τής νεοελληνικής τέχνης καί πνευ
ματικής προκοπής στήν έλαφρά σκηνή. 
Κάί έχειροικροτεΐτο δπως χειροκροτείται 
πάντα μέχρι τών ήμερων μας δντοιον ρόλο 
καί άν κρεώρη.
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Εινε καλλιτέχνης 
ό ήθοποιός;

Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Τ Ο Υ  κ. Γ. ΠΑΠΠΑ
στή Θυελλώστή τρικυμιασμένη θάλασσα 

δικη νύχια.
Ποιος σκηνοθέητς μπορεί ν’ άξ ώσει ε 

στω και νά μοιραστεί μαζί τους τήν έπι
τυχία. Στό παίξιμό του τό πολύ που μπυ. 
ρα  να προσθέσει είνε νά του-c γυρίζει τά 
ψυλλα.  ̂ ^
5 ες ^ πωζ Κ1* ^  εϊ·νε κ^λλιτέχνί-

Τώρα βέβαια ή βεντέτα έχει καί τήν 
αντιπαθητική της πλευρά,

Ο Μωρίς ντέ Φαραμόν πού έπεσε ίΧμα 
σα συγγραφέας του βεντετ.ισμου ίων 
πρωιαγωνιστών έγραψε μιά κωμωδία πού 
σατυρίζει τήν βεντέττα. Σ έ  μιά σκηνη οί 
ηθοποιοί παραποιούνται γιά ιούς ρόλους 
τους. *0 πρωταγωνιστής τόν συμβουλεύοΐ 
να γράψτ^ ένα μεγάλο έργο;

", ’Αφήστε τους νά φωνάζουν και γρά_ 
ψιε ένα ρόλο σ ο β α ρ ό  ένα ρύΛΟ για μέ 
\α πού νά εΐνε στά μέτρα ιι_/υ.

—  Ποιο ρόλο;
Υ-σιερα άπό μικρή σκέψι ό πρωτοτγω 

νιστής μέ πολύ μετριοφροσύνη του λέει.
—  Το θεό.
Ο ί σκηνοθέτες πού εργάζονται δήμιου,·*. 

Υΐκά. πού θέλουν χάτι νά έκφράσουν το. 
ποΒετοΟν την προσπάθειά τους σ ή * θεα 
τρ.κή άκχζήτησι ή τό €εατρκυ ψυτώοΛ. 
Συνεργάζονται μέ νέους πού 5έν έχουν ά 
κόμα άποκτήσει θεατρική όνιότητα και έ 
τσι πολλές φορές πετυχαίνουν μιά ουναλ 
κη απόδοση καταπληκτική.

*Η προσφορά τους στό θέατρο εΐνε δι
πλή. Μπορούν νά κάνουν ώριαμένους πει
ραματισμούς πού τό έπάγγελμα ι ικό θόα. 
τρο δέν έχει τά μέσα νά έτ^χειρήσει ά 
πό τούς όποιους βγαίνουν πορίσματα που 
πλουτίζουν τή δραματική γνώση ή 6γ 6 
τερη εισφορά τους εΐνε πώς άπό ιό φυ
τώριο τους ξεπειιοΟνται οί μελλοντικοί ή. 
θοποιοί. Αυτοί θ’ άποσκιρτήσουν. Εΐνε σκλη 
ρό γιά τόν έμψυχωτή .ής καλλιτεχν κής 
προσπαθειας άλλά εΐνε μοιραίο.

Ό  Ζάκ Κοπώ, ό Π<χτριάρχης τών Γάλ
λων σκηνοθετών, μιά σπάνια καλλιτεχνική 
μορφή, πού έδωσε τή ζωή του γιά τό Β ιέ 
Κολομπιέ. καί έφθασε στό σημείο νά δώ
σει παραστάσεις μέ ιούς */έους μαθητές 
του πού ξεκινούσαν άπό τήν Αμερική  νά 
τίς δουν βρέθηκε μπροστά στή σκλρρή 
αυτή πραγματικότητα. "Οταν ή ’Ανώνυμη 
Ι\εα έγινε Βαλενιίν Τεσσιέ οί σεμνοί συ ι 
παραστάτες τους γίνανε Ζουβέ καί Ντου 
λέν κλπ., κατάλαβε πώς θά τους έχανε 
Καί τό κατάλαβε τόσο καλά πού διέλυσε

θέατρό του άπονου στή μεγαλύτερη 
άνθηση του γιά νά τούς άφίσει ελεύθε
ρους νά δημιουργήσουν μόνοι τους καί πή 
ρε πάλι 15 νέα παιδιά άνάαεσα στούς ό 
ποιους ήτανε καί ό Γιάννοϋλης ύ Σαραν. 
τιδης. καί έφυγε γιά τήν έπαρχια. Δυό χρό 
νια ζήσανε δλοι μαζί σ* £να χωριό κά
νοντας πρόβες μαθήματα άναζη :ώντας 
τή θεατρική σύμβαση άπό τήν άρχή Τό 
δέντρο του άνθισε καί γιά δεύτερη φο 
ρά καί έκανε πάλι καρπό.

Τά ταλέντα ξεπετάχθπκοτν όπιό τήν προ 
σπαθεια του δέν μπορούσαν πιά νά μεί
νουν στό κρένιο τής όμαδικής έπιτυχίο-ς
Ποιός °εΤνε^αν 71Ρ0^ 10!10 100 ήθοποιοΰ.

Ά ς  μοΰ έπιτρέψουν οι κυρίες νά πώ ,τως 
είνε ό ίδιος με τίς γυναίκες. Ν ’ ά ρ έ σ ε ι.

Ενας καλλιτέχνης βέβαια πού σέβε_ 
ται τήν ^τέχνη του, φθάνει στό σκοπό του 
ικανοποιώντας μόνον τά εύγενικά ένστικτα 
του κοινοΰ. Γοητεύει μέ ιό θέαμα τοΰ ώ. 
ραίου, σκορπίζει τό γέλοιο καί τήν συγ
κίνηση μέ τό θέαμα τής άλήθειας Διά 
ν άποκτήσει έπαγγελματική συνείδηση 
για να προοδεύσει καί γιά νά „ήσει ύλίΐ 
*SL .Ka· πν/ ι>μα:''!κ“  <^ό τήν ϊέχνη του ό 
ήθοποιος έχει άνάγκη άπό τήν άναγνώ- 
ριση του κοινού.
Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ :  Είς τό έπόμενον.

Έ ττιστολα ί

πρός τό «Θ ΕΑΤΡΟ »
«Φίλε κ. Τριαντοίφύλλου,

Αισθάνομαι τήν άνάγκη νά ξεκαθαρίσω 
ενα ζήτημα πού άφορα τό σημείωμά μ?υ 
στο περασμένο τεύχος του «θεάτρου» καί 
γι αύτό σέ παρακοελώ νά φιλόξενήσης τίς 
λίγες μου αύτές γραμμές,

"Ολες τίς φορές πού εΐχες τήν καλωσύνη 
νά μού ζητήσης συνεργασία γιά τό περιο 
δικό σου άλλά κι* όταν σοο παράδωσα τά 
χειρόγραφά μου -— παρουσία κοινών μας 
φίλων —  σοΟ έξήγησα πώς μου εΐνε άόύ_ 
νατο νά δεχθώ νά συνεργαστώ σέ τεύχος ό
που θά ύπάρχη άρθρο τοΟ ’Αχ. Μ.

Κ ι’ άκόμα σου έτόνισα πώς οί λόγοι δέν 
εΐνε προσωπικοί, μά επαγγελματικοί σιήν 
πλατειά έννοια τοΰ όρου. Γιά μένα καί γιά 
πολλούς άλλους; συναδέλφους μου. ό κύριος 
αυτός εΐνε έχθρός του θεάτρου μέ τίς διά
φορες παρεκτροπές του καί ιή διαρκή έ_ 
πιζήμια καί άναρμόδια παρεμβολή του στά 
καλλιτεχνικά ζητήματα.

Δέ θέλω νά έξετάσω τούς λόγους πού < έ 
άνάγκασαν νά δημοσιέψτ)ς τό στνμείωμά μου 
στό προηγούμενο τεύχος τού «θεάτρου».

’ Επιθυμώ ομως νά σέ παρακαλέσω νά κα 
ταχωρίση-ί τό γράμμα μου οτύτό στό τρίτο 
τεύχος του περιοδικού σου. γιατί θέλω νά 
είμαι συνεπής πρός τίς άρχές μου καί χήν 
άπόφασί μου νά συνεχίσω «έν καιρώ» τόν 
άνω να μου γιά τήν άποκατάσταση «τών κα_ 
κώς κειμένων», στόν τομέα πού μέ τίς λι
γοστές μου δυνάμεις δουλεύω.

Χίλια ευχαριστώ, 
Φιλικώτατα,
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όΤαρτούφος!

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Κάθε άνθρώπινο πλάσμα £γει ένα * L  

δικό βάρος. Μπροστά στό κοινό ό ήθι 
ποιος έχει μιά ώρισμένη. π υ κ ν ό τ ρ  τ α  
πού εΐνε ή δυναμιο τής παρουσίας του.

Γεννηιμένος ήθοποιός εΐνε έκεΐνος πού έ 
χει τό μεγαλύτερο προσωπικό μαγνητισμό 
τή t μεγαλύτερη Ακτινοβολία.

‘Η άριστοκρατική άντίληψΓ. τών ήθοπο. 
ών πού δέν κατέρχονται στό κοινό εΐνζ 
ουτοπία.  ̂Μ ία θεατρική παράστασι εινε δι
άλογος ήθοποιοο καί θεατή. Άφου κατα
δέχεσαι νά μιλήσης μέ κάποιον έχεις κα
θήκον νά τοΰ δώσης νά σέ καταλάβη. Τά 
μεσα πού θά μεταχειριστης εΐνε άνάλογα 
μέ τό συνομιλητή σου. Διαφορετικά θά 
μιλήσης σ’ έναν άνθρωπο έξυπνο ή μο >φω 
μένο καί διαφορετικά σ’ ένα άμόρφω ο ή 
άκόμα σ’ έναν κουφό. Άλλοιώς μ·λά σ’ 
έναν άνθρωπο πού ^βρίσκεται ’ ένα μέτρο 
μακρυά καί άλλοιώς σέ κάποιον πού εΐνε 
στήν πλατεία τού Συντά γμοτ^. 'Ο  ήθο
ποιός αύτομάτως θά κάνη άλλο παίξιμο 
άν τό θέατρο ξχει κλείσει τρεις ή τέσσε. 
ρες σειρές κόσμο καί άλλο άν τό θέατρο 
εΐνε γεμάτο. Στήν τελευταία περίπτωση 
πρέπει νά τόν άκούσει καί ό τελευταίος 
θεαιής. Κι* δχι μόνο νά τόν άκουσει άλλα 
καί νά συγκινηδεϊ καί νά γελάσει. Τό 
δόγμα « Π α ί ζ ω  γ ι ά  μ έ ν α  ή γ ι ά  τ ά  
π α ρ α σ κ ή ν ι α »  πού θεσπίσανε μερικοί 
ήθοποιοί γ ι’ άντίδρασι στό καμποτινισμό 
νομίζω πώς εΐνε καθαρά άντιθεχτρικό. Ζ ’ 
ένα σαλόνι έχεις δικαίωμα νά μ.λήσεις έ 
τσι πού νά σέ νοιώσουνε μονάχα οί έκλε 
κτοί, Στό θέοετρο ό θεαιής πληρώνει κι’ 
έχει τήν άξίωσιι νά έπικοινωνήσει μ^ζί 
σου γ ι’ αύτό καί πλήρωσε.

"Ωστε ό ή6οποιός μέ ταλέντο, κι* δταν 
άκόμα ό σκηνοθέτης τόν περιορίσει σ’ ένα 
στενό περίγραμμα π άλ ι θά  δ η μ ι ο υ ρ 
γ ή σ ε ι .

‘Ο σκηνοθέτΓς γιά νά έπιδείξε( τό έρ
γο του πού μπορεί νά εΐνε καί άξιόλογο 
επιμένει στή θ ε ω ρ ί α  τ ο ύ  σ υ ν ό λ ο υ !  
θέλει νά έξοστρακίζει τή βεντέττα που 
δέν εΐνε τίποι’ άλλο παρά ό ή 'οποιό·ς μέ 
τή'’ τεράστια μαγνητική δύναμη. "Ενας τέ 
τοιος ήθοποιός εΐνε καμμιά φορά καί επι
κίνδυνος γιά τό παίζόμενο έογο. Άπατχο 
λέΐ τό θεατή καί δταν άκόμα δέ λέει λέ
ξη, )ίαί έτσι, σπουδαίες ίσακ; \επτομέρε._ 
ες.̂  πού δούλεψε προσεκτικά μέ τά δεπτε. 
ρεύοντα πρόσωπα ό σκηνοθέτης περνάνε 
άπαρατή ρητές.

Πήγα κάποτε νά ίδώ στό Παρίσι ένα έρ 
γο  ̂ πού έπαιζε ό Ζουβέ (μέ συγχωρειίε 
πού μιλάω πάλι γ ι’ οούτόν. θά  πεισθήιε 
έλπίζω. πώς έχω δίκηο). Πηγα μέ τό σκο 
πό νά μελετήσω τό παίξιμό του. Ν ’ άνα. 
λύσω τήν κουζίνα του γιατί έπρόκειτο κ .’
■έγώ νά παίξω τό Ιδιο έργο στήν Ά  ‘η 
να. Σ έ  μισή ώρα έγινα άπλώί θεοτής. Εΐ- 
ησ μέσα μου: “Ας  λείπει τό μάθημα». Και
άφέθηκα στή γοητεία του. ’Εκεί κατάλαβα 
τί θά π[| ήθοποιός πού σ ο Ο ά π α γ  ο. 
ρ ε ύ ε ι νά κυττά£εις άλλον. Ξαναπηγα 
τήν έπομένη μέ τό ϊδιο άποτέλεσμα. Γέσ. 
σερες φορές εΐδα τό έργο. καί τίς r έ c . 
σ ε ρ ε ς έπαίΡα τά Ιδια.

Τό Ιδιο πρόεγμα μου εΐχε συμβή και ά 
πάνω στή σκηνή. Είμαι άπό τους προνο
μιούχους νέου-c ήθοποιούς (είπα ν έ ο υ ς ,  
έννοώ πού έχουν λίγα χρόνια στό θέατρο)* 
πού έπαιξαν πολύ δίπλα στήν Μαρίκα κ^ί 
τήν Κυιβέιλη. Τί τελειότερο σχολείο γιά έ
να νέο ήθοποιό! Πόσα μυστικά τής τέ
χνης ιιπορεΐ νά μάθη παρατηρώντας προ
σπαθώντας νά άναλύση τό παίξιμό τους.
Τό κέρδος μου δμως δέν Αταν αύτό π*·υ πε 
ρί,μενα. Τά θεατρικά αύ ά Φαινόμενα δέν 
διαλαλουν τά μυστικά τους. ‘ Ο λόγος εΐνε 
άπλούστατος. Δέν ύπάργουν μυστικά. Δεν 
παίζουν μέ συνταγέο. Εΐδα τήν κάθε μιά 
σέ δυό ρόλους σχεδόν διιοιους. ^Ητοτν tv 
τελώς διαφοοετικό τό παίξιμό τους άπό τόν 
ένα στόν άλλον. Δέν έκαναν ο(^νεια άπό 
τόν προηγούμενο γιά τόν καινούργιο.

Μεγάλοι Ηθοποιοί σάν καί αύτές δέν 
χρωσχδνε τίποτα σέ κανένα ρόλο. 01 
ρόλοι τούς χρωστότνε. οι συγ/ροοψείς (πού 
δέν εΐνε πάντα καλοπλτ-Γτίδες) αί τό κοι
νό πού δέ γελιέται, καί πού ίς τοπο ·έτη. 
σε σ ή συνείδησή του στή θεση πού τούς 
ά:,ίζει.

Τό παίξιμό τους δέν εΐνε ουτε νατούρα 
λιστικό. ουτε ιμπρεσιονιστικό οϋψε έξπρε. 
σιονιστικό οΰτε έσώψυγο ούτε έξώψυχο.
ΕΤνε κάτ! παοαπάνω. Εΐνε θ ε α  τ ρ ι κ ό .
"Αν προσπ<χθήσεις νά τό άναλυοιις θά χά 
<τεις άδικα τόν καιρό σου. Τό νέλοιο τής 
Κυβέλης στή σκηνή δέν εΐνε τό ίδιο μέ της 
ΚυΒέλης στή ζωή.

(Χαριτωμένο καί γιομάτο γοητεία κ«* 
αότό) στή ζωή γελάει στή σκτνή τό νέ 
λοιο της ύποβάλλει στό θεατή ένα τοπίο: 
τό ρυάκι μέ τό γάργαρο νερό. Κάνει σκτ\- 
νοΦεσία στή φαντασία τοΟ κοινού. Καλό. 
τυγοι δσοι εύτυχήσαμε δχι μόνο νά τ* ά.
κούσουμε. άλλά καί νά τό νοιωσουμε. ! Κ ω μ ω δ ί α  σ έ  4  Τ Τ Ω ίΥ ^ Ρ ΙΓ  I

Μιά κραυγή τής Μα ρίκας δέ* εΐνε ήχος ’ ν  q  V  ^ 7  .............
παρμένος άπ’ τή μουσική. Εΐνε παρμένος . Σ κ η ν ο θ ε σ ί α :  Τ Α Κ Η  Μ Ο Υ Ζ Ε Ν Ι Δ Η
Alt’ τή φύση. Ατό τή ζωή. Σέ  μεταφέρει

Κωιμιωίδία εις πράξεις πέντε
Τ Α Σ  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Α Σ  

ΔΥΟ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ
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| Οροφυλ^ξατε 
| ΤΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΖΑΖ 

από τόν σκόρο
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Ειθική συσκ&υοοσία 
Καταστήματα

= ι= I

*Η μεγάλη έορτή 
τών «’ «λυμπίων»

Την Κυριακή 21 Μαΐου καί ώρα 10 τό 
πρωί είς τά «̂’Ολύμπια» δίδεται μεγάλη 
έορτή ύπέρ τών Απόρων καλλιτεχνών, Τό 
ένδιαφέρο του θεατρικοί) κοινού έξεδηλώθη 
κατά τρόπο μοναδικό. ’ Εντός διαστή:μορτος 
μιας μόνο ώρας J τεθεϊσα σέ κυκλοφορία 
πρώτη σειρά τών εισιτηρίων —  περίπου τό 
ήμισυ του όλου άριθμοΟ των —  έξηντλήθη 
καί συγκεντρώθηκε ποσόν ύπερβαΐνον τά 4 
δισεκατομμύρια δραχμών. Τό ταμεΐον του 
θεάτρου «’Ολύμπια» καί τό Καλλιτεχνικό 
Γραφεία Αθηνών εΐχαν άτέλειωτη ούρά κό 
σμου πού άνέμενε νά προμτθευθη εισιτήριο 
διά τήν άληθινά μοναδικήν εις τά χρονικά 
του έλληνικοΟ θεάτρου παράστασι ν.

Πλήν του ΑΙμιλίου Βεάκη. πού θά προ. 
λογίστι τήν παράσ.ααι καί τής Κατερίνας 
Ανδρεάδηι καί του Γιώργου Παππα, πού θά 

άποτελέσουν τούς κομπέρ τής α ' πράξεως, 
είς τήν β ' πραξιν πού έχει πλουσιώτερον 
μουσικόν πρόγραμμα θά προλογίστ| ό βα
ρύτονος Μαγκλιβέρας τραγουδών τό γνω
στόν πρόλογο τών «ΙΠαληάτσων» καί θά έμ_ 
φοαΊσθη ώς κομπέρ ό Β .  Λογοθιετίδης.

"Ολαι αί πρωταγωνίστριαι τής πρόζας
Άρώνη Μανωλίδου, Μιράντα, Ρίτα  Μυ_ 

Ρ « τ καί Ελένη Ποοποοδάκη —  κοτθώς καί 
οί γνωστότερες βεντέιτες τής μουσικής σκη 
νης —  άδελφαί Καλουτα^ Κ ρεβατά, Νέζερ 
Χαντά —  έχουν έπιτυχεΐς έμφανίσεις. Ο'ΐ 
κορυφαίοι χορευταί του τόπου θά έκτελέ. 
σουν μίαν μονοοδικήν χορογραφικήν σύνθε- 
σιν. τό δέ μπαλέττο του Έθνικοο  θεάτρου 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ μουσουργού Πετρί- 
δη θά χορεύση έλλπ,νικούς χορούς άπό 
τον «Πραματευτή» μέ σύγχρονον έμφάνισιν 
50μελους χορωδίας τής Λυρικής Σκηνής. 
Τό ολον πρόγραμμα θά συνοδεύση ή μεγά
λη συμφωνική όρχήστρα της A  E ‘. Ρ .Ε .  ύπό 
τήν διεύ6ιυνσιν του κ. Γ. Βιτάλη.

, —  Ώ ς  γνωοτόνχ θά υπάρξουν καί 3 ά_ 
κόμη όρχήστρες της Λυρικής Σκηνής ύπό
I r l r Κ; a ' „Z0pOCVf- ’ 8μελής *ΡΧή<πρα . τζαζ υπό τόν κ. Γιάννη Σπαρτακον καί ή 
διά πρώτη ν φοράν ιέμφανιζομένη δλως έξαι- 
ρετικής συνθέσεως τζάζ κοριτσιών Αίνιάν. 
θά  διευθύνη ωσαύτως —  οί μαέστροι οοτω 
*έν συνόλω θά εΐνε έξ —  καί ό Γερμανός 
αρχιμουσικός Δρ. Χάνς Χαΐρνερ. Τήν έπι. 
μέλειαν τών σκηνικών της όλης παροοστά- 
σεως έχει ό σκπνογράφος του Κρατικού 
θέατρου κ. Κλώνιης.

Έφιστάιαι ή προσοχή τού κοινού, δτι ή 
παράστασις —  της όποιας τήν καλλιτεχνι
κήν έπιμέλειαν έχει ό κ. Ά χ ,  Μαμάκης —  
θά άρχίστ] άκριβώς τήν Ιθην πρωινήν καί 
ότι αι είσοδοι τών «Όλυιμπίων» θά κλείσουν 
διά τό κοινόν άκριβώς είς τάς 10 παρά 5 '.

Βρετανία
(Τηλ. 21.579) 
Θ ΙΑ Σ Ο Σ

Κατερίνας 
Ά νδρε ά δη
Σύμ/ηοραξις: ΑΝΤ. ΓΙΑιΝΝΙΔΗ 

ιΚΑΘΕ Μ Ε Ρ Α  
ή γοηιτευτική κωμωδία τοΰ 

ΖΑΚ Ν ΤΕΒΑ Λ

Σιστοβάρη 11 ’Εραστής
*ΕιρμαΟ και Νί'κηις 

Μη,τροητόλεως και Βουλής 
Τηιλέφ. 20.080- 21.276

= ι

Ξ  ι= I

Λ Υ Ρ ΙΚ Ο Ν
Μ α ν ω λ  ί δ ο υ - Π α π π ά ς

Ζύμπροξις: ΑΝΤΩΝΗ Γ ΙΑ Ν Ν ΙΑΗ
Ε Ν Α Ρ Ξ ΙΣ  ΤΗΝ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  24 Μ Α 'IΌ Υ  

Μέ τό περίφημο

ΤΡ Ε Λ Λ Ο Κ Ο Ρ ΙΤΣ Ο !
Κωμωδία σέ 4 πράξεις

αποχαρτονι
ΠιρωτοήγωνιχΓτοΟν:

Κατερίνα
ϋΗΜ. ΧΟ ΡΝ
V X Ρ IΣΤΟΓ1ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πα

ρασκευή μία παρόοστασις 
Ω Ρ Α  6 ,μ,ιμ.

ΙέμτΓτη, _ ΣόιβιβατΓΟ, Κυριακή 
δύο παραστάσεις:

Ω Ρ Α  4 καί 6.30' μ.μ.

“Ολα τά προηγούμενα τεύ
χη τοΰ «Θ ΕΑΤΡΟ Υ» καθώς καί 
τά άλλα περιοδικά πωλοϋνται 
στό περίπτερον Π ΕΤΡΟ Υ  ΓΥ- 
Π Α Ρ ΑΚΗ, όδός Πανεπιστηιμί- 
ου 56 έναντι ξενοδοχείου «’Ερ 
μής».
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