
Ό  μεγάλος πρωταγωνιστής
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Σαράντα όλόκληρα χρόνια γεμίζει μέ την προσωπικό, 
τητά του τήν έλληγική σκηνή, ό Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Σ  ΒΈ Α ιΚ Η Σ . 
ό δυναμικώτερος ίων ‘Ελλήνων ήθοποιών. Τό δυνατό του 
ταλέντο μαζί μέ τήν πλατειά του αΙσ^ητική μόρφωστ. 
τόν έτοποθέτησαν. έδώ και χρόνια τώρα. σ ήν άνώ'ιατή 
βαθμίδα τής θεατρικής Ιεραρχίας. Στήν τραγωδία και 
στό δράμα, στήν κωμωδία τήν κλασική και ήν σύγχρο
νη. οΐ έπιτυχίες του εΐνε μοναδικές. Εΐνε άναμφισιβήτη- 
τα* ό φθασμένος ήθοποιός. ό μεγάλος. Ή  τέχγη του 
συγκινεΐ, τό μέταλλο τής 'φωνής του σαγηνεύει. *0 με
γάλος μας πρωταγωνιστής συνεργάζεται έφέτος καί πά
λιν μέ τόν ’Ελεύθερο Καλλιτεχνικό ’Οργανισμό της 
Κας Κατερίνας και δημιουργεί τόν ρόλο ιοΰ Ναπολέον. 
τος στήν περίφημη κωμωδία τοΟ ΣαρδοΟ «Κυρία δέ μέ

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α :
3η σελις: «Ή ' Ελληνική θεατρική οικο

γένεια» του κ. Ν. Βυζαντι
νού, «Νυχτοπερπατήματα της 
Κας Ήοΰς Παλαιολόγσυ, «'Η 
•πρώτη· έπιθεώρησις στήν ’Α 
θήνα» τοΰ κ. Η. I. Μαράκη.

•4—5η σελίδες : Κριτική τών παίζόμενων 
θεατρικών έργων, άπό τόν 
κ:. Σπ. Μελά.

6η Σελις: «Μαρίκα Καλουτα, σύντομη 
σκιαγραφία, «Ό Ποαταϊωάν- 
νου», χαρακτηριστικά άνέ- 
κδοτα τοΰ μεγάλου κωμικ οΰ, 
«θεατρική Ιστορία».

7η Σελις: ’Εντυπώσεις καί άναμνήσεις 
άιτό τά ξένα θέατρα» της 
Κας Λιλίκας Νάκου, «Στοχα
σμοί γύρω άπό τήν τέχνη 
τοΰ ήθοποιοΰ» τοΰ κ. θ. Κω- 
τσοπούλου.

8η Σελις: «'Η θεατρική ζωή στήν έπαρ-
χία» τοΰ κ. Τάκη Δόξα, «Ή 
‘Ελένη τοΰ Μενελάου σ’ ένα 
νέο δραμα», Ή  «όμιλία» τοΰ 
•κ. Ά λ . Αιδωρίκη στό «Πάρκ»

9η Σελις: «Κριτικές έπιτροπές καί θία
σοι» τοΰ κ. Ά δ . Παπαδήμα.

10η Σελις: «Επιστολή πρός θωμόπου-
λον» τοΰ ,κ. Δ. Ψαθά. «Ή μη
χανοποίηση βλάπτει τό θέα
τρο» του κ. Ν. Ν ικολαΐδη.

11η Σελις: «’Από τόν κύκλο τών Αμαρ
τωλών» τοΰ κ. Μ. Ραδα, «Ή 
ήθοποιός παράδειγμα».

Σελις 12η- «Μαρίκα Κοτοπούλη» ποίημα 
τής Κας Λιλής 11 ακωβίδου— 
Πατρικίου, «Παληρί καί νέοι» 
τοΰ κ. Γ. Καραττάνου.

Σελίς 13η: «’Απάντησις πρός Ψαθάν»,
τοΰ κ. Ε. θωμσπούλου, «Μα- 
νόν» κριτική τοΰ κ. Μ. Κυιρι- 

ακίδη.
Σελϊς 14η: «Σπύρος Μελάς» τοΰ κ. Ε.

θωμοπούλου.
Σελις 15η;: «Εΐνε καλλιτέχνης ό ήθοποι

ός;» τελευταΐον μέρος τής 
διαλέξεως τοΰ κ. Γ. Παππα.
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Ή μεγάλη
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
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ΤοΟ κ. Θάνου Κωτοόπουλου
Στό ένδιαφέρον έρώτημα πού έκανε τό πε

ριοδικό «θέατρο» στούς πνευματικούς ήγέτες 
τής θεατρικής δημιουργίας ατόν τόπο μας, ποιά 
θά εΐνε δηλαδή ή έξέλιξη τοΰ θεάτρου μετά τόν 
πόλειμο στήν ' Ελλάδα — γιατί αΰτή μας ένόια- 
φέρει περισσότερο μέ τή μικρή της γιά τήν ίόρα 
θεατρική παράδοση — καί πού σ’ αύτό απαντή
σανε τόσο εϋστοχα οί κ.κ. Α. Αιδωρίκης, Κ. 
Μπαστιας καί Ν. Κατηφόρης, δέ θ&ιτρεπε. νομί-. 
ζω, νά παραληφθεΐ καί ό ακόλουθος στοχασμός 
πού έρχεται ικοντά στούς άλλους σάν απάντηση' 
καί σάν προώθηση γιά τήν προκοπή τοΰ θεά
τρου μας. Τό πώς δηλαδή, τό πρόβλημα τής 
μελλοντικής έξέλιξη ς τοΰ θεάτρου μα; δέ Βρί
σκεται τόσο στό αίτημα τής μορφής, one στο 
αίτημα τής ουσίας. Γ  ιά άλλους τόπους πού ξε- 
πέρασαν τό στάδιο τής «ούσίας» αύτής, δηλαδή 
τής θεοπ?ρικής δημιουργίας στόν τομέα τοΰ <εο
ν ου», δσο κι’ άν αΰτή ή «ούσία» θά διαφορο
ποιηθεί μέ τό μετάλλαγμα τών συνθηκών, δέν 
γενναται τόσο πρόβλημα γι’ αύτήν, δσο γιά τίς 
νέες «μορφές» πού θά περικλείσουν στά καλλι
τεχνικά τους δρια τό νέο μήνυμα, τή νέα δη
μιουργία στήν ούσία της. Μά γιά τόν τόπο μας 
πού έχει άνάγκη πρό πάντων άπό τό φώσφορο 
πού θά στερεώσει τή θεατρική ραχσκοκαλιά, 
δηλαδή τό «έργο», ή «ούσία» αύτή εΐνΓ τύ πρΰ> 
ταρχικό πρόβλημα πού πρέπει νά μάς απασχο
λήσει. Ό  «ποιητής», τό «έργο», γιατί χωρίς 
αύτό δέν μπορεί νά δημιοΟιργηθεΐ καμμιά θεα
τρική άναγέννηση. "Ετσι, έκεΐνο πού έρχεται 
σάν άμεση, άπάντηση στό έιρώτημα πού μπήκε 
παραπάνω, είναι πώς μετά τόν πόλειμο πρέπει 
νά γίνει δ,τι δέν έγινε καί πρίν άπ’ αύτόν. Ή  
θεατρική μας άνοικοδόμηση πρέπει ν’ αρχίσει 
άπ’ τά θεμέλια δπως είναι δά λογικό, γιατί εί
ναι άτράνταχτη άλήθεια πώς τό θεατρικό μας 
οικοδόμημα, δσο ικι* άν είναι χαμηλό, έχξΐ άνά
γκη άπό δικά του θεμελια γιά νά μήν πέσει. 
Ή  μεγάλη προσπάθεια πρέπει ν’ άρχίσει άπό 
τό «έργο», άπό τούς "Ελληνες συγγραφείς. Εί
ναι θάμα πώς καί μ* αύτά τά λίγα θεατρικά 
κείμενα πού μάς προσφέρει ή ντόπια παράδοση 
μπόρεσαν ν’ άναπτυχθοΰν oil σύγχρονοι συγγρα
φείς, παλιοί καί νέοι, γιατί καμμιά ουσιαστική 
ύποστήριξη δέ βρήκανε άπό τό θεατρικό κόσμο 
πού τούς π ερ ιβ ά λ λ ε ι. Δέν έννοοΰμε τά «εΰκολα», 
τά «έμπορικά» έργςτ πού μέ.τόσή προθυμία τά 
περιμαζεύουν οί ένδιαφερόμενοι νά κερδοσκοπή
σουν. Μά έννοοΰμε έκεΐνα τά έργα πού μέ συν
τελεστή τό καλλιτεχνικό άποτέλεσμα άποβλέ- 
πουν στήν ούσιαστική καί πλέρια άνθηση τοΰ 
θεάτρου μας καί πού μόνο μέ τήν άνιδιστελή 
λαχτάρα δλων έκείνων πού είναι έτοιμοι καί 
θυσίες νά ϋποστοΰνε γι’ αύτά, μποροΰν νά δούνε 
τό φως τής σκηνής. Ή  πρώτη άπάντηισηι σ’ αύτή 
τήν άγωνιώδη έπίκληση είναι στερεότυπη' : 
—(Ποδντα; Δέ μάς τά δείχνετε;

Μά γιά τδνομα τοΰ θεου, ποιός είπε πώς δέν 
έχουν έλλε'ψεις, πώς δέν Ιέγγυώνται μεγάλες 
εισπράξεις καί τά τέτοια; "Αμα τά δει κανείς 
μ’ αύτό τό πρίσμα πάνε παράμερα στή στιγμή. 
Μά χρειάζεται μιά άληθινή άγάπη ώς τή θυσία 
γιά νά τά υποστηρίξει καί νά τά άνδιρώσει. Ό

θεατρικός πολιτισμός δέ δηιμιουργεΐτάι άπό μέ
ρα σέ μέρα. Τί νά τίς κάνουμε. δλες αύτές. τίς 
«ώραΐες» παραστάσεις δταν δέν εΐνε παραστά
σεις καί κάποιων έργων πού άντηχοΰν τούς χτύ
πους τής καρδιάς μας;

Είναι ίκουροοστικό καί θλιίβερό. αύτό τό άνα- 
μάσημα ξένων κλασσικών καί μή έργων, αύτός 
ό δανεισμός πού δσο κι’ άν είναι χρήσιμος 
καταντά άπροσπέλαστο έμπόδιο, άν παράλ
ληλα δέ συνοδεύεται άπό μιά συστηματική 
καί συνειδη,τή προσπάθεια τό έλληνικό έργο 
γρήγορα νά χειραφετηθεί καί νά τραβήξει τό 
δρόμο του. Μά έλληνικό έργο έννοοΰμε στήν 
πλατειά έννοια τής'φράσης πού περί κλείνει στοι
χεία δυναμικά, στοιχεία καινούρια πάλλοντα ά
πό πλούσιο ταλέντο, πού δέ μάς κάνει νά μα
ταιοπονούμε σκάβοντας άδικα τά λαγούμια γιά 
μιάν άπτατηλή φλέβα πού μάς ξεγελάει πρόσ
καιρα. ’Εμπρός ! Χρειάζεται τόλμη. Καί πρό 
παντός 6χι σταμάτημα μέ τήν πρώτη, άπογοή,τευ- 
ση. Στήν προσπάθεια αύτή άς προστρέξουν καί 
οι άνθρωποι τοΰ θεάτρου καί τό κοινό. Τό κοι
νό, αύτός δ 'μεγάλος πατέρας τοΰ ελληνικού έρ
γου πού πρώτο καί καλλίτερο θά κατανοήσει τή 
σημασία ένός τέτοιου άγώνα.

ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟιΠΟΥΛΟΣ

©
Τό μυθιστόρημά μας

Νιάτα
( ’Από τή σειρά «’Αγάπες»)

Του ακαδημαϊκού 
κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ Μ ΕΛ Α

Βον

ιΚαί μούδειξε τήν πόρτα. Κοντοστάθηικα, πιά
νο ντας τό πόμολο, γιά νά ρωτήσω ήσυχα:

— Τέσσειρις μέρες περιορισμό;. . .  ΤΙ θά πή 
αύτό;

— Νά πάς νά στό έιξηγήσουνε... Τσακίσου!...
Βγήκα, βρισμένος, ταπεινωμένος, μέ τό αί

σθημα μιάς βαρύτατης άδικίας στήν καρδιά. Μά 
δέν είχα νά χάσω καιρό. "Ετρεξα στόν άρρω
στο. Είχε ’ρθη στόν έαυτό του. "Εφτυνε δμως 
πόοντα, αίμα πηχτό, κομμάτια, στό «•πτυελοδο
χείο». Ό  θαλαμοφύλακας πού λαγοκοιμόταν 
πρίν, σέ μιά γωνιά, είχε ξυπνήσει άπ’ τίς φω
νές. Τοδπα νά κατεβάση τά φανάρι, νά μέ βο- 
ηθήση·. Πήρα τό παγούρι μου, έπλυνα τό στόμα 
τοΰ άρρωστου, τοΰδωσα νά πιή, τόν δρόσισα.Μ’ 
ευχαρίστησε μ’ ένα σβι>σμένο χαμόγελο κι’ ένα 
δάκιρυ, πού ψιχάλισε στά μάτια του^

— Περίμενε, τοΰ είπα. Μην κουνηθής!... θά 
σοΰ φέρω στή στιγμή γιατρό καί πάγο!...

Ντύθηχα στό λεπτό. Μά ποΰ θά πήγαινα ; 
ΟΟτε κι έγώ δέν ήξερα. Γύρεψα τό λοχία τής 
ύπερεσίας. Είχε ρσβολήσει στό ρέμα, πίσω άπ’ 
τό σύνταγμα, μαζί μέ τό κορίτσι τής πλύστρας, 
πού τόν έπαιρνε κάθε νύχτα. Μά κι’ ό δεκανέας 
τής ύπερεσίας είχε χαθή. Χτυπήσαμε, μέ τό θα
λαμοφύλακα, τήν πόρτα τοΰ ιατρείου. ’Απόκρι
ση καμμιά. Ψυχή. "Αφησα τό θαλαμοφύλακα 
καί βγήικα, φρενιασμένος, άτπ’ τό στρατώνα. Ό  
σκοπός πήγε κάτι νά πή, τοΰδευξα τή «οοςρδέλ-



λα» μου, λούφαζε στή σκοπιά του. ’Έτρβξα, πέ- 
τυχα φαραακεΐο πού ξεναχτοΟσε, βρήκα γιατρό, 
τεηιρε μαζί του κάτι ένέοεις, ιμητήκα σέ μιά μπυ- 
ραρία, μοΰδοσαν πάγο, τραβήξαμε στό σύνταγ
μα. 'Ο σκοπός δέν ήθιελε ν’ άφήιση τό γιατρό 
νά μπη.

—Έΐνε πολίτης, έλεγε, θά βρω τό μπελά μου, 
δέν έπτιτρέπεταιί...

— Μή μέ χασομεράς, μωρέ, μέ βλακείες!... 
τοΰ φώναξα νευριασμένος. "Ενας άνθρωπος χα
ροπαλεύει .μέσα!

—Ύπ’ εύθύνη. σου, κυρ’ δεκανέα!...
— Ύπ* ευθύνη, μου!,.. Ύπ' εύθύνη μου!...
Ό  άρρωστος βρισκόταν στήν ίδια κατάστασηι. 

Ό  γιατρός τοϋκανε ιμιά 6νεση·, μας ευπε πώς θά 
σταματήιση τό αίμα κι’ δφυγε, χωρίς νά δεχτή 
πληρωμή. "Εσπασα τόν πάγο, κομμοατάκια, σέ 
μιά καραβάνα καί τοΟδινα νά καταητίνη -καθι
σμένος πλάι του. Τό κακό άρχισε νά μετριάζε
ται πολύ κι’ ή μορφ ή τοΰ άρρωστου νά γαλη
νεύει.

—'Κουράγιο Ραμπέτση,! τοΰ είπα. “ Ολα θ ά  πε
ράσουνε!... '

Μοΰ χαμογέλασε καί μούσφιξε τό χέρι.
—Ναί!... "Εκαμε ξέψυχα. Στό χωριό!...
Κ ι’ ή καρδιά του μ’ άφησε, γιά νά πετάζη 

στίς χαρούμενες πλαγιές τοΰ Λάλα, στίς κερα
σιές... Νυφοΰλες... Νυφοΰλες ντύνονται τό Μάρ
τη;..,ικάθε Μάρτη!... μουρμούριζε στό παραμιλητό 
του, —ιό πυρετός δέν Ελεγε νά πέση — καί παν
τρεύονται δλες... δλες μ’ αόρατους γαμβρούς... 
Καί τά χρυσά μελίσσια νά τραγουδάνε γύρω 
στούς άνθούς... “Ολο τό γλυκόν Άπρ'λη παν
τρεύονται- καί καρπίιζουνε μέ τό πρώτο καλο
καιράκι’ ικι* ή πλαγιά φαντάζει πέλοτγο άπό ά- 
στραφτειρά ρουμπίνια... Καί στ’ άεράκι νά κυ
ματίζουν τά μαλλιά καί τά φουστάνια των κο- 
ριτσιών, μέ τά χείλη τους κεράσια' καί νά τά 
κυνηγάω μέ 'κεράσια... καί νά κιρειμάω τά ζυγά, 
διχαλωτά, στ’ αύτάκια τους, τ’ άναψοκοκ'κινι- 
σμένα... ’Ελέγκω !... Έλέγκω ! ’Έτσι  στόλισα, 
πέρσι, τήν Έλέγκω.... Λουλουδισμένη. κερασιά 
μέσα στίς κερασιές... Καί φίλησα τά κεράσια 
της....ικαί τήν άρραβωνιάστηικα...

Καί, πάνω σ’ αύτή, τήν είικόνα τής περασμέ
νης εύτυχίας, άναστέναξε βαθειά:

—"Αχ, μάνα μου!...
Κατάπεσε, βυθίστηκε στήν ονειροφαντασία 

του, τά μάτια του βασίλεψαν γλυκά στό πέλαγο 
των ρουμπινιών, τά βλέφαρά του κλείσανε, γιά 
νά μή ιβλέπη δ,τι δέν ήταν σύμφωνο μέ τή. μα
κρύ νή του όιρασιά. Τότε, δέν ξέρω πώς μοΰ ήρ
θε: "Εσκυψα πάνω του καί τοΰ μουρμούρισα μ’ 
άπαλή φωνή: /

— Είμαι ή μάνα σου, παιδί μου...Κάνε νάνι, 
νάνι, μωρό μου...νάνι....νάνι!...

Τό πρωΐ τόν πήιρανε γά τό νοσοκομείο. 'Η 
θύελλα ξέσπασε, άγρια, στό κεφάλι μου. Τό κα
τηγορητήριο ήτανε βαρύτατο: «Τιμωρημένος ών 
διά τετροατιμέρου περιορισμού παρά τοΰ έπιλο- 
χίόυ, έξήλθε νύκτωρ τοΰ στρατώνος. Μή άρκε- 
σθείς είς τοΰτο, είσήγαγε, παρά τάς διαμαρτυ
ρίας τοΰ σκοποΰ ’ιδιώτην ιατρόν, είς τόν θάλαμον 
τής πυροβολαρχίας, δπως έπισκεφθή "τόν πυ- 
ρέσσοντα έλάτην Ρομ-πέτσηιν, 'Κ οπ εξευτελίσα ς  
οϊ5τω τήν ΰπόληψιν του στρατεύματος»! Ό  συν
ταγματάρχης φρύαξε. Παρά λίγο νά τουφευγε 
ή μπερούκα. Δέ μ’ άφησε ν’ άπολογηθω.

— Σιοοπή... Βρουχιότανε σέ κάθε μου λέξη.
ιΚαΙ στό τέλος, ή καμπάνα:
— Δεκαπενθήμερον φυλάκισιν, λί<χν επιεικώς, 

καθόσον δέν γνωρίζει έπακριβώς τούς 'κανονι
σμούς 1

Γυρίζοντας, Επειτα, στόν έπιλοχία, πού άκο- 
λουθοΰσε τό λοχαγό μ’ Μνα πέτσινο πορτοφολά- 
κι, πρόσθεσε:

— Νά τοΰ δόσης, στό πειθαρχείο, τόν κανονι
σμό τής έσωτερικής ύπηρεσίας, νά τόν μάθη 
άίιτ’ Ε£ω!...

Σέ λιγάκι, στό μπουδροΰμι, διάβαζα τίς πρώ
τες σειρές : «Ό  στρατιώτης μηδέποτε βουλευό- 
μενος, άλλά πάντοτε ύπακοιίων...» Κατάλαβα, 
στή στιγμή, τί δύσκολη δουλειά είχα νά κάνω, 
άπό δώ ικαί πέρα: "Επρεπε ν’ άνοίξω τίς ραφές 
τοΰ 'κρανίου μου, νά βγάλω τό μυαλό μου, ισα 
με τό τελευταίο κύτταρο, τόν παραμικρότερο 
στοχασμό, γιά νά τά καταφέρω νά πορευτώ. Κι’ 
αύτό θά βαστσΰσε τρία χρόνια, μπορεί καί σ’ 
8λη μου τή ζωή, γιατί μ’ δληι αύτή τήν πρώτη 
άιτογοήτεψηι καί τίς άλλες πού ήρθαν, άπανω- 
τές, ήμουνα γερά προσκαλλημένος στήν άπόφα- 
ση νά μείνω στρατιώτης.

Τή φυλάκισή μου πέντε μέρες ήτανε πού τέ- 
λειωσα, δταν ιμέ βάλανε μ’ άλλους τέσσερις 
στόν «Εκπαιδευτικό ουλαμό*. "Επρεπε νά μ ά ς  έ- 
τοϋμάσουν γιά τά γαλόνια τοΰ λοχία. θ ά  δίνα
με, σ’ Ενα μήνα, έξετάσεις. Βάλανε τόν πιό σο
φό λοχία τής πυροβολαρχίας νά μάς δασκαλεύη.

Τόν λέγανε Κερμενίτη. Είχε μπη στό στρατό 
μέ δνευρα. Δέν είχε δμως, £ξω άπ’ αύτά, κανέ
να έιφόδιο. Τρεΐς φορές τόν άπάρριψαν στίς έ- 
ξετάσεις γιά τή σχολή τών ύπαξιωματυκών, 
κουιράστηικε, άποφάσισε νά πάη γιά «ευεργετι
κός» άνθυπασπιστής, στά μεταγωγικά, προσμέ- 
νοντας τό γαλόνι σάν προσφορά τής Μοίρας, μέ 
μόνη; άπαντοχή τό ποτήρι. Ποτέ δέν ήτανε νη
στικός. Μισή ώρα, μετά τό εγερτήριο, μύριζε 
κρασί. Σικειβρωμένος στήν ύπηιρεσία, ψαρά μαλ
λιά, μάτια πάντα ψιχαλισμένα. Κι’ ή μύτη του, 
κατακόκκινη, τόν βασάνιζε μέ κάποιο έσωτερι
κό έλάΐτωμα, πού δέν τόν άφηνε οΰτε ν’ άνασ- 
σάνηι λεύτειρα, ούτε νά μιλήση σωστά.

Καθόμαστε, άράδα, στά ’ κρεβιβάτια. Κι’ αυ
τός μ’ Ενα σκαμνί, άντίικρυ. Άπό τό πρώτο μά
θημα τά τσουγκρίσαμε. Μάς άρχισε γεωμετρία.

-4>ά ποΰμε σήμερα (τό θήτα τδλεγε φί ικαί 
τό φί θήτα) γιά τήν έπίπεδη έπιθάνεια! Προσέ
χετε, λοιπόν, -καλά τί φά σάς πώ!... Επίπεδη 
έπιθάνεια ή άπλώς έπίπεδο εΐνε ή εύφεΐ'α γραμ
μή, ή όποια έθαρμόζει παντοτχοΰ!...

"Ηθελα νά καταπιώ τή γλώσσα μου. Τόν λυ- 
πόμουνα. Τό ΰφος του ικι’ ό τόνος τής φωνής 
του είχανε κάτι τό τραγικά υποταγμένο, τό ά- 
νεπανάρθωτα σίβυσίμένο, Μά πάλι πώς νά τόν 
άφηνα νά λέη κουταμάρες, πού τ’ άλλα παιδιά 
θά τίς παίρνανε στά σοβαρά; Ση'κώθηικα.

—■Δέν εΐν’ Ετσι τά πράματα, κυρ λοχία, είπα 
δσο μπορούσα μαλακά.

—Πώς, δηλαδή, δέν εΐν’ Ετσι; Ρώτησε.
Καί μέ κάρφωσε μέ ματιά, γεμάτη/θυμό καί 

■κατάπληξη. Έπί χρόνια καί χρόνια εΐχε συνη-

Τ ΕΛ Ο Σ
I

Διακοσμη,τυκά* έφήμερα κι’ ώραία, 
στά βάζα τά λουλούδια άκινητοΰνε.
Χρώματα έξαίσια καί μοιραία.
Μά τή ζωή ώς πόσο θά κρατούνε; {

■
Μ’ άξιοπρέπεια τά κεφάλια τους λυγοΰνε !
στό μοιραίο πού πλάι τους περνά. s
’ΑιθάρυΙβα κι’ άργά φυλλορροοΰνε.
Κόμποι άπό δάκρυα στερνά!

ΑίΝΤ I ΓΟ Ν Η ΓΑΛΑ Ν Α Κ  Η—Β ΟΥ ΡιΛιΕΚΗ

θήσει νά μή τοΰ φέρνουν άνηλογίες, άλλοι άπ’ 
τούς άνώτερούς του. (Πώς, λοιπόν, άποκοτοΰσα 
έγώ, Ενας κατώτερος; Μά νά, πού τολμούσα.

— Ή  έητίπεδος έήτιιφάνεια, τοΰ είπα ήσυχα, μά 
σταθερά, δέ μπορεί νά εΐνε...ευθεία γραμμή !... 
"Αλλο γραμμή, κι’ άλλο έπιφάνεια!

ιΚατακοκκίνισε γιά τήν αύθάδεια. Γιά μιά 
στιγμή τοΰ φάνηικε πώς άνοατοδογυρίΐζεται ό 
προαιώνιος ρυθμός τοΰ κόσμου.

—Γιά τήν εύφεΐα γραμμή;, φώναξε, τό λέει ή 
γεωμετρία!... Κάτσε κάτω! Κι’ άσε τίς εξυπνά
δες!...

Φυσούσε δυνατά τή μύτη, του, Κοκκίνισε τώρα 
καί τό άσπιράδι τών ματιών του. Φοβήθηκα πώς 
θά τούρθη κόλπος. Κάθησα, μέ δέ σώπάσα:

— θά κάνετε λάθος άπό παραδρομή,, κυρ' λο
χία, τοΰ είπα χριστιανικά. 'Η γεωμετρία λέει 
άλλο... “ Οτι Ιέΐπίιπεδος έπιφάνεια... εΐνε ή έπιφά- 
νεια, στήν όποια ή εύθεΐα γραμμή έφαρμόζει 
π<ινταχοΰ!... Εΐνε ή έπιφάνεια «των ήρεμούντων 
ύδάτων»!

Τώρα δέν κρατιότανε πιά:
—’Εσύ φά μοΰ πής τί λέει ή γεωμετρία; Ε 

σύ;... Δυό μέρες περιορισμό, άναιδέστατε!...
— Τιμωρήστε με, τοΰ είπα, νευριασμένος, ιμά 

μή βρίζετε!... Δέν σάς τό έπιτρέπω!...
Αύτό Εφτασε γιά νά μέ ιβγάλη στήν άναφορά 

τής πυροβολαρχίας. 'Ο λοχαγός μέ κοπάνισε:
— ’Οχτώ μέρες κράτησι! Πάρε άμέσως τίς 

κουβέρτες σου καί τράβα στό πειθαρχείο!...
^Ηταν Ισόγειο, στενό, σκοτεινό, τό πειθαρ

χείο, μέ σάπιο τρύπιο πάτωμα, μέ μικ,ρό σιδε- 
ροφραγμένο παράθυρο, βαρειά πόρτα μέ πε
λώρια κλειδαριά καί, στή γωνιά, τή βούτα, γιά 
τίς νυχτερινές άνάγκες. Μεγάλα ποντίκια χό
ρευαν, τίς νύχτες, γύρω της, σκαρφάλωναν στά 
πλευρά της, πάσχιζαν νά φτάσουν στό περιεχό
μενο. Πολλές φορές άρχιζαν ξαφνικά Ενα· φρε
νιασμένο κυνηιγητό, περνώντας πάνω άπ’ τίς 
κουβέρτες μας, άπ’ τά μαλλιά μας, άπ’ τά μού
τρα μας. Μ’ δλα τοΰτα Εσωσε νά τ’ άγαπήισω. 
Έκεΐ μέσα, δταν τύχαινα ιμονάχος, μπορούσα 
νά ζώ συγκεντρωμένος άπάλυτα στόν έαυτό 
μου καί νά στοχάζομαι. Κι* δταν πάλι τύχαινε 
νά φέρουν συνάδελφους τιμωρημένους, μ’ άρε
σε πού τούς γνώριζα Ετσι, άπό πολύ κοντά, πά 
νω στή πίκρα τους καί στόν καημό τους, ν’ ά- 
κούω τήν ήμέρα τ’ άτέλειωτα παράπονά τους

άπ’ τή ζωή καί,, τή, νύχτα, ώς που νά γείρουμε, 
τήν άθώα κοτταφυγή τους —τά παραμύθια.

Μιά μέρα δ δεσμοφύλακας άνοιξε τή βαρειά 
πόρτα, γιά νά ,μπη μέσα Ενας λοχίας Εξαλλος. 
Ό  Μιχάλης Καρπολέας, άπό τό δεύτερο ουλα
μό τής πρώτης πεδινής πυροβολαρχίας. "Αν
τρας καλοδεμένος, άπ’ τό ίΝησί της Καλαμά
τας, μορφή χωριάτιικη, έλαφρά βερνικωμένη,, 
άπ' τή ζωή τοΰ στρατοΰ καί τής ’Αθήνας. Πέ- 
ταξε τίς κουβέρτες του άπότομα, σέ μιά γωνιά, 
κι’ άρχισε νά περίπατάη άπάνω—κάτω, νά χτυ- 
πάη, τά χέρια του, νά φτύνη, νά μουργκρίζει σάν 
παλαβός. Δέ μπορούσε νά χωνέψη τό άδικο πού 
τοΰ εΐχε γίνει. Λεβεντόκορμος, δπως ήτανε, τά- 
ρεσε καί νά τό δείχνη. Τό καινούργιο άμπέχωνο 
ποδχε πάρει άπό τήν άποθή,κη, γιά ν’ άντικα- 
τοοστήση τό παληό, λυωμένο πιά, τδδοσε σέ ,ρά
φτη,, νά τό ταιριάξη- άπάνω του. Τούβαλε βάτες 
στούς ώμους, τό ικόλλησε, χυτό, στή λυγερή του 
μέση καί τοΰ πρόσθεσε μπροστά, δυό κουμπιά 
παραπάνω. Αύτά στάθηκαν ή δυστυχία του.Τήν 
ώρα, που μπαίνε, καμαρωτός,. στό σύνταγμα, μ’ 
Ενα ζευγάρι άσπρα, καινούργια γάντια, ό συν
ταγματάρχης τόν ικιάλαρε άπ’ τό ύπόστεγο, πού- 
παιιρνε τόν ικαφέ του. Σηικώθηκε καί τοΰ φώ
ναξε, 'κουνώντας τό μαστίγιο:

—’Έλα, δώ λοχία!...
Ό  Μιχάλης ζύγωσε. ‘Ο συνταγματάρχης μέ

τρησε τά κουμπιά:
— ’Έχεις δυό παραπάνω άπ’ τό κανονικό ! 

βρουχήιθηικε. Δέκα μέρες φυλάκιση, πέντε γιά τό 
κάιθε κουμπί! K l’ αύτές οί ‘βάτες... k l ' αύτές 
οί μέσες!... Είσαι στρατιώτης, μωρέ! Τό κα
τάλαβες; Δέν είσαι λιμοκοντόρος!...

Ό  Καρπολέας τό φύσαγε τώρα καί δέν κρύ
ωνε. Χλωμός άίπό τό φρένιασμα, στάθηκε νά 
μονολογήσηι:

—Μάς θέλει ολους άσουλούπωτους, ό άτιμος 
ό «Μπερούκας»—μ’ αύτό τό παρατσούκλι, πού 
τούχανε ικολλήσει, γιά τά ψεύτικα μαλλιά του, 
τόν άνάφε,ραν πάντα τό συνταγματάρχη. — γιά 
νά τοΰ μοιάζουμε!... Κατ’ εικόνα καί όμοίωση, 
πού λέει καί τό βαγγέλιο!...

— Δέν τό λέει τό ευαγγέλιο, τοΰ είπα, γυ
ρεύοντας κουβέντα... μά τόί ίδιο κάνει..

— Τί λές ίσύ;... Ποιός σοΰ μίλησε σένα;... 
’Έκαμε άγριε μένος, κυττάζοντάς με περιφρο
νητικά, έκεΐ ποΰμουνα, κοντά στόν τοίχο, ξα
πλωμένος στίς ικουβέρτες μου.

"Εφτυσε, βλαστήμησε καί ξανάρχισε νά περ
πατάει πάνω—ικάτω. Καμμιά φορά στάθηκε πά
λι, γιά νά μοναλογήση:

— Δέ θά γίνω πολίτης; " Ε ;  Δέ θά γίνω πο
λίτης;...

Καί χτύποτγε τά στήθια του κι’ άφριζε καί 
μάνιαζε.

— θά μοΰ πής, τί θά κάνης, κύριε, άμα γ|-: 
νης πολίτης; Τί θά κάνω; Τί θά κάνω, άμα γί-; 
νω πολίτης;.,, θά φορέσω μπελεγρίνες, κύριε! 
Μπελεγρίνες!

Αύτή τή λέξη· τήν άκουγα γιά πρώτη φορά. 
Τί ήθελε νά πή; Σίγουρα μπελλερίνες, πού τίς 
φοοταζότανε σάν ικ<50τι άπίθανο, τή μεγαλύτερη 
πρόκληση, στήν άντρίκια πειριβολή:

— Μάλιστα!... Μπελεγρίνες, γιατί;... Καί θά 
φύγω! Κ ι’ άπό τήν ’Αθήνα...-κι’ άπό τό χωριό 
μου... Μακρυά, έκεΐ πού ψαίνε'ι ό ήλιος τό ψω
μί!...

Ή  τελευταία τούτη, κουβέντα μοΰδοσε μιά ι
δέα. Έδώ  καί λίγες μέρες είχανε μπογιατίσει 
τά γραφεία τοΰ συντάιγματος. Κι’ Ενας κοσμηι- 
ματογ.ράφος, κλη,ρωτός, εΐχε_σκαρώσει καί γιρ
λάντες στήν άπάνω μεριά τών τοίχων κι’ άλλα 
νόστυμα μπιχλιιμπίδια, στά ταβάνια. Τίς μπο
γιές ποΰχανε πειρισσέψει <6 πυροβολητής, δέν 
ξέρω γιατί, άμα τέλεψε τή δουλειά του, τίς εί
χε Απιθώσει, στριμωγιμένες, πλάι στή βούτα, 
μ·ζ'ι μ’ . Ενα πινέλο ξεφτισμένο. Σηκώθηκα, τίς 
πήρα, τΙς άνοιξα, Ερριξα στήν καραβάνα μου 
νερό άπ’ τό παγούρι, άναλιγωσα τό μπλέ ικι’ 
άρχισα νά ζωγραφίζω μιά θάλασσα. Τά κατά- 
φερνα κάπως σ’ αύτή τή δουλειά. “ Ολα τά μα
θητικά μου χρόνια είχα γεμίσει πλήθος τετρά
δια, ζωγραφίζοντας, μέ νερομπογιές, δ,τι μοΰ 
’,ρχότανε στο κεφάλι. Είχα φτιάξει σιγά—σιγά 
καί μιά δική μου γλώσσα καί μιά δική μου 
γραμματική τών χρωμάτων. Είχα τό άνοιχτό 
γαλάζιο γιά τά εύτυχισμένα όνείρατα, τό κόκ
κινο, τό φλογάτο, γιά τή χαρά καί τά μεγα
λεία, τό σταχτί γιά τίς λύπες, τό μαΰρο_ γιά 
τούς χωρισμούς καί πολλές άλλες τέτοιες ιστο
ρίες. Κι’ ό καθένας μπορεί νά στοχαστεί τΐ άλ- 
λόκοτα καί μπερδεμένα πράματα βγαίνομε άπ’ 
τούς συνδυασμούς τους, Έδώ, τώρα, δέ μπο
ρούσα ν’ άνακατώσω πολύ τά χρώματα, “Αμα 
τέλειωνα μέ τό Ενα, Επρεπε νά πλύνω τήν κα
ραβάνα, γιά ν’ άναλιγώσω τό άλλο. Άφοΰ Ε
φτιαξα τή θάλασσα μέ τά πιό παλαβά κοματα,

εΐδος άτια αέ γιουρούσι, τούς- σκάρωσα χαίτες 
παράξενες, άνεμιστές, δλο ξεφτίδι. Καί, μετά, 
τό καράβι, όλώσπρο, περήφανο κι’ όνειρεμένο, 
μέ σκαρί, πού κανείς θοόλασσινός δέν είδε στά 
μάτια του, κοπτριτσιόζικο σουλοΰπι, πού βγήκε, 
άτόφιο, άπό τόν ταρσανά τοΰ μυαλοΰ μου: όρ
νιο άπίστευτο, με φτειροΰγες γεμάτες πνοή καί 
νοσταλγία γιά τό άγνωστο ικαί τ’ άνύπαρχτο, 
φουσκωμένες άπό πόθο φυγής. "Ετσι σκέπαζα 
τόν τοίχο, πού ήτανε καταλειρωμένος, μέ βλα
στήμιες, βρισιές καί παράπονα: «Δέν ύπάρχει 
στόν "Αδη μετάνοια καί στό στρατό δικαιοσύ
νη»' «Ό έπιλοχίας Σγουρδέλης εΐνε σαποκοι- 
λιάς, παίρνει τρεις καραβάνες άπό τό συσσίτιο 
καί ξαφρίζει δλο τό λΐπος τοΰ καζανιού» κι’

άλλα τέτοια, γεμ&τα φαρμάκι κι* άνορβογρα- 
φίες.

Καμμιά φορά Ενοιωσα πώς ό Καρπολέας στε
κόταν άπό πίσω μου καί παρακολουθούσε τή 
δουλειά μου. Ό  θυμός του εΐχε κοπχχπέσει. Κοί
ταζε τό Εργο, γαληνεμένος:

—’Έλα, τοΰ είπα, βάζοντας τήν τελευταία πι
νελιά. "Ας μπούμε τώρα μέσα καί πάμε νά φύ
γουμε!...

Μούρριξε μιά γελαστή, παιγνιδιάρικη ■ μα
τιά:

—(Ναί, μά.,.γιά ποΰ;...
—Έσύ νά διαλέξης!...
—Έγώ ; Καί τί ξαίιρω έγώ;... Έγώ  άπό τούς 

τόπους πού υπάρχουνε στόν κόσμο, δέν ξαίρω

παρά κάτι όνόματα!...
—Πές Ενα!...
—’Αφρική!... Έ κε ΐ δέν εΐνε ή έρημο; Γιά κεΐ 

νά μπαρκάρουμε!.., Έ κε ΐ θάμαστε μονάχοι. Καί 
θά ράβουμε δσα κουμπιά θέλουμε, στά σκουτιά 
μας!...

—"Α, .δχι, Καρπολέα! τοΰ είπα μαλακά.Έδώ 
θά τά ξεχάσουμε αύτά!... Έδώ παμε νά 'κυνη
γήσουμε λιοντάρια, ιπποπόταμους κι’ άραπίνες, 
τσίτσιδες, λυγερές, όρθαβύζες, μέ κορμιά δλο 
φλόγα!... Κατάλαβες;...

—Μπήκα!... Μούκανε μέ τό πιό σοβαρό του 
ύφος. "Ελα, μάίνα τό πανί σου!...

Καί τά μάτια του άστραψαν.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.
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Ή  θεατρική 

Έλληνική 
Οικογένεια

Τελευταία τό ‘Ελληνικό θέατρο γνωρΙζε. 
μεγάλες δόξες —  δόξες τό περισσότερο 
είσπραχτικές. ‘Ο κόσμος γιομίζει τΙς αί
θουσες καί δέν άφήνει νά του ξεφύγυ κα 
\ένα εργο. Χρυσές δουλειές κάνουν κά6ε 
μέρα ιά  έλαφρά —  λεγόμενα δηλαδή —  
Γ·έα·ρα...μαλαματο«απνισμένες και τά σο
βαρά ( ; )  Γνώμες πολλές καί διάφορες δια
τυπωθήκανε γ ι’ αυτό τό πολύπλευρα εύχά. 
ριστο φαινόμενο. ‘Ωστόσο, άνεξάρτητα άπ* 
τόν λόγο ή τους λόγους πού τά τρία ιέ. 
ταρτα τουλάχιστον, τών Αθηναίων γιντ|- 
κανε θεοττρόφιλοι. ή ούσία εΐνε πώς ό πο_ 
λύς κόσμος άρχισε νά παρακολουθώ τή θεί<Γ 
τέχνη του θεάτρου. "Ετσ ι ή παροτκάτω πρό
χειρη καμπάνια μας νομίζουμε πώς δέν στε. 
ρεϊται άπό ένδιαφέρον.

Ο Ι ήθοποιοί
Ο Ι συνάδελφοι του θέσπιδος στήν ‘ Ελ*. 

λάδα μαζί μέ τους σκηνοθέτες χορευτές, 
χορονοάφους. χοοωδούς κτλ εΐνε —  χώρια 
οΐ 367 συντα^ουχοι —  1130 (ot 584 άν 
δρε^). 530 τής πρόβας (303 άντρες. 247 
νυναΐκες) 278 του έλαφροΟ θεάτρου (έπι- 
θεοιοησις, όπε,οέτ-α 12)9 άντοες, 169 γυ. 
ναΐκες) καί πάνω .. κάτω 100 τοΟ μελο. 
δ θάματος. Ά οκετο Ι άπ* τούς τελευταίους 
βοίσκονται σ*ό έξωτεοικό. δπιος ή Μαογα 
οίτα Πέοα. ή Τασοπουλοϋ. ό Μοσχονάς ή 
ΝικολαΧδου ή ΒορθοτοΟ κ.ά.

’ Επίσης δχουμε 138 χορευτές (30 άν
τρες. 15 γυναίκες). 48 χοοωδοίκ (33 άν
τρες 15 γυναίκες. Ο Ι άοιθυοί οτύτοί σύμ
φωνα μέ παληό μητρώο του 1940. Τώρα εϊ. 
ν  ̂ άοκετά περισσότεροι διασκορπισμένοι 
σέ διάφορα καιιπαρέ άλλά δυσ'υχώς όέν 
ύπάοχει σχετικός κατάλονος. Άκό ιια  I .  
χουαε 30 ύιτοβολεΐς (24 άντοε·~. 6 γυναί
κες) καί τέλο<: 8 σκηνοθέτες (7 άντρες. 1 
YL>vaiKa). "Οσο γιά τούο μισθούς του. τό 
καλλιτεχνικό ποοσωπ·χό τών έλευθέοων Για 
τρών πληρώνεται μιέ βάσι τό είσιτ^οιο. Σή . 
μεοα. ό κοττώτεοος μισθόο μέ 300 χιλ. εί. 
σ'.τήριο εΐνε 45 έκοττομίμύρια τό μήνα.

ΟΙ Δοσ,αστίΚΡ.Γ^ Σνολές
Αύτέ- εΤνε 8. ΤοΟ ’ Εθνικού θεά'ρου του 

’ Εθνικού Ωδείου, του σκηνοθέτη κ Ρον 
τήοη το0 συνγοαφέα κ. Β .  Ρώτα. τού 
σκηνοθέτη κ. Γιάν. Σαραντίδη (ή πρώτη Ι 
διωτική πού ιδρύθηκε) τής Μαοίκας μας 
του κ. Κ . Κούν καί τοΰ κ. Κω στή Μπαστιά 
ud συνολικό άριθμό 200 περίπου καί τών 
δύο φύλων.

Οί θεατρικοί συγνοαφεΐς
θεατρικούς συγγραφείς καί ιιουσουρ- 

νούς ίχουαε 166. μαζί ιιέ ιούς 41 συντα
ξιούχους (7<6 τοτκτικά υέλη 49 πάρεδρα). 
θ ’ κυοίες μέλη Tf)c  *Εταιρ. *Ελλ θεατρι 
κών Συγγραφέων εΐνε 7.

Ο Ι θεατοικοΐ συγνροτφεΐς δπως είνε* γνω 
στό. πληρώνονται μέ 10% άπ* τΙς καθαρές 
είσπράξεις πού προτνμοτοποιεΐ τό παίζόμε
νο έρνο τους. Ή  'Εταιρία ώς 6ικαιώματά 
της είσπράτ ει 10% άπό τά ποσοστά δηλα 
δ Λ ούσιαστικά 6 συγγραφέας παίρνει 9% . 
"Οταν εΐνε περισσότεοοι άπό Εναν οΐ συγ. 
γραφείς του έργου ( δπως συμβαίνει μέ τις 
έαιθεωοήσεις) είσπρά-τουν τό 10%  ^ους 
καί τά μοιράζονται μεταξύ τους κατά τό 
κέφι καί τή συμφωνία τους.

Σκηνογρά φ οι κ ι’ έν&υματολόγοι
Άπ* αύ’ούς. οΐ ιιέν πρώτοι, οΐ σκηνογρά 

φοι εΐνε 11 (10 άντρες 1 γυναίκα), άπό 
δε τούς δεύτερους. τοί>τ ένδυματολόγους 3. 
όλοι άντιπρόσωπο^ το0 ΙσχυροΟ φύίλου.

Ο Ι Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Ι

Τούτοι εΐνε 264. ΕΙδικώτερα δέ. διαθέ
τουμε 35 μηχοτνικούς σκηνής μέ 37 βοΓθούς 
33 ήλεκτρολόγους μέ 50 βοηθούς. 14 φρο^ 
πιστές, μέ άκριβώς άλλους τόσους 
θούς 35 ταμίες (33 άντρες. 2 γυναίκες). 
40 θυρωρούς 12 βεστιαρίστες (όλες γυΐ 
ναΐκες). 3 κομμωτές (περικουρίστες) κι* έ 
ν-« 1ματιοφύλ<χκα.

Ν Ι Κ Ο Σ  ΒΥΖΑ .Μ Τ ΙΜ Ο Σ

Νέοι πρωταγωνισται

Ό  εκλεκτός πρωταγωνιστής κ. Δη μ. 
Χόρν, πού ιμαζί μέ τήν Κα  Μαίρη ’Αρωνη] 
έμφανίζεται έπισήμως ώς θιασάρχης είς τό 
«Άκροπόλ». Ό  νέος καλλιτέχνης έχει έπι- 
βληθή μέ τό δυναμικό ταλέντο του σ:ή συ- 
νείδησηι τοΟ κοινού καί κατέχει σήιμερα ξε
χωριστή θέση στό δραματικό μας θέατρο.

Η Θ Ο Π Ο ΙΟ Ι ΠΟΥ ΓΡΑ Φ Ο Υ Ν

Νυχτοπε ρπατή ματα
Τό νει*5 φεγγαράικι — γιατ* ή ζωή του 

άρι&μεί έξη μέρες μόνο— μπαίνει άπ’ \ό 
παράθυρο σ’ ένα κομψό μπουντουάρ. Δ ιό  
ζευγάρι^ μάτια στηλώθηκαν έκιτληκτα ά
πάνω του γ ι ’ οαύτή του τήν άδιακρισία κι* 
έπειτα ξανακοιτάχτηκαν όλο έρωτα, Ντρο. 
πιασμένο τί> καημένο θαυμάζει τά όλο. 
χρυσά μαλλιά έκείνου καί τά όμορφα μ χ 
τια έκείνης. Κι* άκόμη κώτι άλλο δέν 
τό άφήνει ν’ άποτρ^υ&ηχτή γρήγορα άπ* τό 
παράθυρο καί νά τούς άφήσει ήσυχους· ά
πάνω στό ολόλευκο φόρεμα έκείνης καί 
στό μέρος τής καρδιάς ένα χοντρ*5 ρουι. 
πίνι σά μεγάλη σταλαγματιά αίμα. ψι. 
γουράριζε. Το θαύμαζε, κατειβαίνοντας σι
γά—σιγά πρός τή .θάλίχσσα και λίγο —  
λ ίγο άρχιζε νά κοκκινίζει είτε γιατί θυ
μόταν τήν άδιακρισία του. είτε γιατί J L  
δε τά χείλη τους νά σμίγουν...καί κρύφτη 
κε στή θϊάλασσα ντροπιασμένο J

Λ
Πανσέληνος πιά. κυρία μέ πείρα της 

ζωής! " Ε  είχοτν Ιδεΐ τόσα τά μάτια της1 
θυμήθηκε τό κομψ·5 μπουντουάρ καί ήξερ - 
κ ^ ά ,  μέ τή σοφία πού καιτεΐχε. πώς έ 
λείπε άπό κείνο τό έρωτικό ντεκόρ. Πρς. 
Φαλε γελαστή άίπ* τί) παράθυρο. Μ* άμ<*- 
σως χλώμιανεί ’Εκείνη μέ κλειστά τά ώ- 
ραΐα μάτια, μόνη. πλαγιασμένη στό ντι. 
βάνι καί μέ τό κόκκινο ρουμηίνι στό στή
θος της...μα δχι, δέν ήτο:ν ένα ήταν πολ 
λά .κι* άκό,μα φαινότανε πώς τό ρουμπίη 
εΐχε λυώσει Kbcl σχημάτιζε μιά κόκκινη 
γραμμή πού έφτοτνε ώς τό πάτωμα και 
άλλα ρουμπίνια στόλιζαν τή γυαλιστερή 
λάμα ένός στιλέτου!

‘Η πανσέληνος τραβήχτηκε βιαστική 
άπ* τό παράθυρο κα’οακόκκινη, λές καί 
τό Μμα εβα4>ε κΐ* αύτήν... καί τρομαγ
μένη βούτηξε στή θάλασσα γιά νά ξε. 
πλυθήI

Η Λ Σ  Π Α ΛΑ ΙΟ ΛΟ ΓΟ Υ

Ή πρώτη
έπιδεώρηση στήν Άδήνα

Τό θεατρικό αυτό είδος συμπληρώνει έφέτος τά 50 
χρόνια τής ζωής του. — Τό «Λίγ’ άπ’ δλα» και ή Μα- 
ρίκα Κοτοπούλη. — «Α Ι ύπαίθριαι Άθήναι» Καπετα- 
νάκη — Λάσκαρη. — Πώς...άπολογήθηκε πρό δεκαε
τίας, στό άθηναϊκό κοινό ενας άπό τούς επιζώντας 

πρώτους έπιθεωρησιογράφους.

Του κ. Ν. J. ΜΑ ΡΑ Κ Η

ΕΚΥΚ ΛΟ Φ Ο ΡΗ ΣΕ
Α Σ Τ Ε Ρ Η  ΚΟ ΒΒΑΤΖΗ

Π ΡΩ ΤΗ  Α Ν Ο ΙΞ Η
Ν ΟΥ Β ΕΛΛΑ 

ΕΚΔ Ο ΣΗ  
«Φ ΙΛΟΛΟΓΙΚΩ Ν Χ ΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν »

Εΐνε τέτοιες οΐ φροντίδες καί τόσα τά 
βάσανά τής ζωής, πού μάς τριγυρν5\ε 
τούτο τόν καιρό, ώστε, φυσικ*5 θά ήτοΓν νά 
λησμονήιοουαε ένα γεγονός πού έχει μιό 
κάποια σημασία γιά τή’ν Ισιορία τοΰ θε λ- 
τρου μας. ’ Εφέτος ή έπιθεώρησις συμπλη
ρώνει τά πενήντα χρόνια τής ζωής Γης, 
Τό 1894 σ' ένα θέατρο τής ’Αθήνας άνε. 
Βώοτηκε γιά πρώ:η φορά τό νέο αύτό 0ε. 
άτρικ*5 είδος πού ήταν γραφτό νά δη 3Λ- 
ξες ικαί μεγαλεία στίς έποχές πού άκο. 
λουθήσανε.

Ήτοεν τότε πού τό κωμειδύλλιο άρχιυε 
νά παίρνει τήν κάιω δόλτα. Είχαν ·:ερά_ 
σει κιόλας 24 χρόνια άπό τό 1870 πού ό 
ήθοποιός Π. Σούτσας άνέβασε στό θέατρο 
Μπάκουρα τήν ιταλική κωμωδία «Μυλωνά. 
δ·ες« μέ τραγούδια καί μουσική. Μέχρι 
1888 τό έργο αύτό παίζεται σποραδικά 
ώς τήν ήμέρα πού τό πήρε στά χέρια του 
ό Εύάγγελος Παντόπουλος καί πρόσθεσε 
μιά σερενάτα πού τήν έλεγε μέ μιταοά. 
4 ιόλα 11 φτρές κάθε βράδυ! (Γιάννη Σ ι . 
δέρη: «Τό κωμειδύλλιο» 1933). Τήν ίδια 
αΰτή σερενάτα διασκευασμένη’ τραγούδα
γε  αύτές τις μέρες κ ι’ ό Β .  Αύλωνίτης 
στό θέατρο «Άλάτκα», χωρίς δμως τού
τος νά φοράει $ρι:χκες καί φέσι δπως άλ. 
λοτες ό Παντόπουλος.

"Ycrtcpb: άτι*5 τούς «Μυλωνάδες» άκολου 
θουνε τά κωμειίδυλλια του Κορομηλά, τοϋ 
Κόκου. του Παντόπουλου, του Ζάννου, τοΰ 
"Αννινου καί άλλων γνωστών κι’ άγνω
στων ή λησμονημένων σήμερα συγγραφέ
ων. ‘Η «Τύχη τής Μαρούλας», ή «Λύρα 
του > Γέρο Νικόλα», ή ;Νύφη τής Κού- 
λου\ρης». οΐ «Παροοδάριμένοι», ό «Καπετάν 
Γιακουμής» εΐνε ποιό λίγο ποιό ϊτολύ μί
μηση τής Ιταλικής αύτής κωμωδίας μέ 
προσιτάθεια ήθογραφικής διαγραφής ιών 
χαρακτήρων καί μέ μουσική «συναρμολο. 
γημένην , έξ έγχωρίων καί ξένων ήχων>. 
Εΐνε μιά περίοδος πέντε—έξη έτών πού τό 
κωμειδύλλιο φουντώνει γιατί έρχεται σάν 
άντίίδραση στούς ίάμδους καί δεκαπεντα
συλλάβους του Βερναρδάκη καί τοΟ Βο: 
οιλειάδη πού παίδεψαν τό θεατριζόμενο 
,κοινό δεκαετηρίδες όλόκλήρες.

"Ομως στά 1894 τΐ> κωμειδύλλιο δέν 
εΓνε πιά τής μόδας καί ή «ΟΙκογένει^ 
Παραδαρμένου» τοΟ "Αννινου μέ μουσική 
του Λαμπελέτ σημειώνει ά»Ότυχία καί γ ί 
νεται άφορμή μιάς πολύπλευρης πολεμ:- 
κή*ς έναντίον του θεάτρικου αύτού είδους. 
Ναί μέν *ό κωμειδύλλιο δέν λείπει. άτ<ό 
τό ρεπερτόριο τών θιάσων, μά έμφανίζε. 
ται σέ πολύ άραιά διαστήματα καί δχι 
τόσο στήν Ά9ήνα δσο στά τουρνέ που 
γίνουνται στίς έπαρχίες καί στό έξωτερι. 
κό. Τότε έρχετα^ ό Μιγ Λάμπου μέ τήν 
πρώτη έ»τιβεώρηισι «Λίγ“ άπ* δλα». Κάί τό 
£ργο τοΰτο κωμειδύλλιο τιτλοφορείται μά 
δέν έχει τΟποτα τό κοιν*5 μαζί του έκτ^ς 
άπό τά τραγούδια καί τή μουσική. Εΐνε 
σίγουρα τό πρώτο βήμα πρός τήν σημερι
νή ρεβύ.

Λείπουν βέβαια τά πολυτελή σκηνικι 
καί τά υ^αλέττα γιατί ό θίάσος τοΰ Δη
μήτρη Κοτοπούλη πού άνεβάζει τό νέο 
τούτο είδος στό θέατρο «Παράδεισος» δ-.ν 
έχει τήν άπαραίτττη οίκονομιχή εύχέρε α 
άλλά καί ούτε αίσθάνεται τήν έλλει Ui 
μιάς τέτοιας πολυτέλειας. ‘Ωστόσο τί> έρ
γο έχει μ·ά σχετική έπιτυχία παρ* δλο 
πού τό πνεΌμά του δέν φαίνεται σπινθπ. 
ροδόλο ούτε έξυπνο, "Εχω  μπροστι^ μιυ 
τούτη τή στιγμή Ρνα παληό δεκαεξασίλ'.

δο βιβλιαράκι μέ κιτρινισμένα άττό τό πέ
ρασμα τοΰ καιρού φύλλα. Εΐνε τά « "Α 
σματα του κωμειδυλλί-υ «Λίγ’ άπ’ δλοω 
έκδοσις Δ. Κ » (πρόκειται φυσικά γιά τόν 
θιασάρχη Δημήτρη Κοτοπούλη) έν Ά Θ 'ί - 
ναις έκ τού τυπογράφείου Β .  Κάκκοτα 
1894». Στό  βιβλιαράκι αύ .'5 εΐνε τυπω
μένα τά νούμερα τής έπιθεωρήσεως αυ 
τής πού δείχνουν πόσες λίγες άξιώσεις 
είχαν πριν άπό μισό αίώνα οΐ * Αθηναίοι 
θεατρόφιλοι άπό τούς συγγραφείς καί τά 

• έργα τους.
Πάρτε, πάρτε εφημερίδες 
νά διαβάσετε τά νέα.
” Ελά, *;τ;άρτε μουστερήδες 
γράφουνε πολλά ώραία.
Γράφουν γιά διασκεδάσεις, 
γράφουν γιά έπαρχιώτας 
πού θά φτάσουν τώρα έδώ.
’Έ !  Γ ι’ αύτούς τούς πατριώτας 
κι’ έγώ τώρα ιραγουδώ...

Ο Ι έννέα αύτοί στίχοι άποτελοΰν τήν 
έναρξη κι’ άκολουθουν τά νούμερα «Κου. 
ριέρηδες ξενοδοχείου» καί ν«’Ά σ μά  άτμο. 
πλοΐας» γιά νά καταλήξουν σ* ένα σόλο 
«'Η Δημαρ>χία» «ού δέν έχει περισσότερο 
πνεύμα άπό τά .προηγούμενα:

’ Εγώ *μαι ή Δημαρχία 
μέ περικεφαλαία 
σάς φαίνουμάι ώραία 
καί είμαι άληθινά.
Καί άν σκόνη σάς προσφέρω 
Καί λάσπην τόν χειμώνα 
δέν εΐνε αύτά τά μόνα 
καλά πού δίδω έγώ...

Έρχεται κατόπι ένα ντουέτο «Δεκανεύς 
■ χί Μα,ργαρώ» στ*ό όποιο έμμέτρως έξο_ 
μολογεϊται έκεΐνος παρά τό Ζάππειο τόν 
♦τρός έκείνην έρωτά του. 'Η  έξομολόγηοις 
δμως αύτή

Μή μοΰ λές έρωτα 
πάλι νά δώσω
σέ σέ πού τόσο βρήκα χ^ζό.., 

’Ακολουθεί τό νούμερο πού στάθηκε Ι 
στορικό γιατί μ ’ αύτό σέ ήλικία πέντε 
έτών πρωταφάνηκε στή σκηνή ή μεγάλη 
Μαρίκα. Έ χ ε ι  τίτλος «Χορός τών πάί- 
δων» κι* οΐ στίχοι του εΐνε γνωστοί 
λίγο—πολύ σ’ δλους έκείνους πού άσχο- 
λοΰνται μέ τήν Ιστορία τοΰ νεοελληνκοΰ 
θεάτρου:

Ή  κυρά μας ή δασκάλα 
πούναι άγρια καί κακή 
είπε στά παιδιά τά άλλα 
πώς δέν είμαι παστρική 
κι’ έμένα έπειδή *πά 
πώς εΐνε άσχημη πολύ 
καθημερινώς μέ κτύπα 
μέ μιά δέργα στρογγυλή.

Τό νούμερο τοΰτο έκτελεΐται άπό δυό 
παιδάκια πού λένε μοεζί μαζί κατόπιν *rt> 
ρεφραίν: ·

Εΐν ’ αύτά, εΐν* αύτά 
τά παραπονά μας τά τρομακτικά 
ακουστά, άκουστα 
καί τιμώρησέ την σύ φρικτά 

Φαίνεται ή έπιτυχία τόΟ «Χοροΰ τών 
παίδων» ήτανε έξαιρετική άφοΰ στίς 30 
Νοεμβρίου 1894 στήν εύεργετική τής κό
ρης του Μαρΐκας, ό Δημήτρης Κοτοπού. 
λης σ ' ένα έμμετρο καί χλιαρό πρόγραμ. 

ι μα, κατά τόν σοφό Ιστορικό τοΰ θεάτ&ου 
μας κ . Ν. Λιίισκάρη («Παρασκήνια» Ν. 
Παρασκευά, 15 Αύγουστου 1924) μνημο-



νεύει τό πράγμα μέ τί>ν παρακάτω τρόηο:
ΤοΟ «Λ Ιγ ’ άιτ όλα» ή μικρή πού ή κυοα

(δασκάλα 
πο·ύ εΐνε άγρια και καικη

€&αε μιά μερα στά παιδιά και στά κορί
τσ ια  τ ’ άλλά 

δτι δέν είμαι πατρική.

Του «Λίγ’ άπ’ δλα» ή μικρή πού λεγει μες 
(τό δρόμο

τρομοοκ ιικά παράπονα στον πρώτο άσ ε J.
(νόμο

ή Άδιαφορίδου του Παρθεναγωγείου 
τό ψάνταομα τού ΜοβκΦε)9, τό τεκνον του

(λοχίου

‘Ο 'Έρως έν τώ Προμηθεΐ υι*ος της Κυ.
(θερίης

πρό ιού όποιου γίνεται ποϋα καρ«δια δούλα 
μέ άλλας λέξεις ή μικρά Μαρίκα Κοτο-

(πούλη
καλεΐ είς ευεργετικήν κυρίους καί κυρίας.

Τά Υούιμερα πού άκολουθοϋνε «Χορός 
έπαιτών», « Ασμα Φαύστας», «Κόρη της 
Λήμνου»,* «Ζάν ντ’ Άράς» «Βέρα» κλπ. δεν 
λενε καί μεγάλο: πράγματα. ‘Έ ν α  νούμε
ρο όμως,ή «Σκηνή λωποδυτών», φαίνεται ό
τι buc η οΧ ρε το π*ο οουςατιο ιο>υ «Λιγ’ ά ι 
όλα» γιατί κι’ οί έφηιμερίδες της έποχής 
τό μνημονεύουνε κάπως ιδιαίτερα, άλλά 
;καί γιατί οί οτίχοι του κάτι λένε έπι τέ. 
λους:

Βρέ V'JV κλέφτη, 6ρέ τόν κλέφτη 
στην κατώγα κΛείοατέ τον 
ικαι μέ ξυ̂ -ο μ·ωιίε.ε τόν 
γιά νά κΛί,ψτη uio καλά.
Στήν κατω ya, στην κατώγα 

,κΛειυατε τον λωαΐοιουιη 
τιού &μπρός. άπο τη μύτη 
;ά ώρο·Λογια μας τσίμπα...

Άκολουυανε μερικές σικιγνες καί ή έ 
πϋθεώρι,οη φτάνει οτο φιναΛ,ε τί|ς τρίτης 
πράξίως — η πρώτη έταοεώρηυη ήταν. 
τρίπ^-ουκτη — με αυ όποϊο ό wuyypatptaq 
upo ο παίζει νά δικαιολογηιθίη δπως—όπως
ο :ούς t/εατες του·:

ίιιοατε άα oaoc λίγα κάι καλά 
ικαί όοα οτάς Άϋηνας γίνονται τρεΛ.- 

(Α.α (δίς)
Κ ι, άν δέν σάς άρέσουν και είσΰε οπ\α- 

(,χνι.κοί
λέτε νά 6αρέση μιλρς ή ιμουουκή.
Κ ι ’ άν δέν οάς αρέσουν δέν ύά φταΐ.

(με μεις
γιατί όλα εΐνε λόγια τής στιγμής.
'Ό'πως ρλέκει ό άναγνωοτης « ίο  Λ ίγ ’ 

άπ”  όλα» όέν μπορεί να κάυχ.ιθή γιά το 
πνεΌ,μα του και οεν είνε όίικηο νά γκρ.- 
νιάςουμε μέ τούς ούγχρσνους έπιΐΰ>ε^ρπο._ 
οΓν'ρίΛ,φους πού. αν ξεφεύγουν κάποτε άπο. 
τα όρια της εΰΓιίρεινευας. σείχ'νουν πώς και 
χιούμορ και άιτικόν ά*νας άφθονα -διαθέ
τουνε .ίς Τιίεριοσοτερες φο^ες οτά έργα
τους. "Οιμως δέν τιρεπει να τά θέλουμε 
όλα δικα μας. *Η π^ώτη ελληνική ώτιυζ- 
ώρηοις δέ μπορο€οε φυοικά νά εχει τά 
χαρί-ματά μιας δοικι.μαομένης θεατρικής 
'δουλειάς, άφού το είδος ήταν π,ρωιοφα νε
ρό* .ο καί ψαιχνοντας _ρθε νά 6ρή με ά. 
βέ*ραιο δήιμα κάποιον άσχεόίαυτο δρόμο 
«ρυς τ?)ν ελληνική οιχηνή. τόσο όπο̂ ς
κι’ άν έχει το πράγμα, τό γεγονός crs- 
ραμένει: Γό «Λίγ' άιΐ’ όλα» άνοιξε το
δρομο γιά τή σημερινή ρειρύ καί γίνηκ:. 
άφ^ριμή νά γραψαη ή έπιθεώρη,οη «‘Υ-ηά.- 
β,ριαι Ά£ν.|ναι» τών Λαοκορ;} — Καπετσ. 
νακη που άνεδάοτηκε τ*ον ϊδιο χρόνο -3 
Οκτωβρίου 1894 — ά»πό τόν biaoo Ε . 

Παν οπούλου— Δ. Ταδ^υλάρη οτήν ’Αθήνα.
Τούτη ή στΛχρταρτστή σάτυρα μέ τά 

τραγούδια της καί τή μουοική της δέν 
είνε πιά άπλος πρόδρο-μος, εΐνε ό γνήσ'ος 
πρόγονος τής οηιμερινης έπιθεωρήσεως που 
πέρασε άπ’ ιό  «Πανόραμα», τά «Παναθή- 
ναια», τόν «Κινηματογράφο», y'Sv «Παπα
γάλο» γιά νά καταλήξη στίς πλούυιες 
καί θεαματικές ρεβύ του 1939 καί 1940.

Τό δτι αί «Ύ,ϋαίθριαι Α'θηναι» άτοτε. 
λούνε τό δίχως άλλο τό πρώτο στόοβερό 
£τ];μα γιά νό καινούργιο — γιά τό 1894 
θεατρικό τοΰτο είδος δέν τό άρνήΦηκε κι’ 
ένας άτ’ τ.ύς έπιζώντες συγγραφείς —νά 
ζήσει νά τά χιλιάσει— ό κ. Ν. Λάσκαρης 
ό σημερινός Διευθυντής τοΟ Έβνικοϋ Θε
άτρου, άφού τόν Αύγουσ.ο τοΟ 1934, ό- 
τ:χν μέ πρωτοβουλία τού Δ. Γιαννουκάκϊ1 
γιορτάστηκαν ατό Θέατρο τού «Λάοϋ» &\Vi 
τόν Θίασο Πέτρου Κυριαικου τά 40 χρά_ 
νια τής έπιθεωρή,σεως. έκανε μιά πλη ; 
όμολογία μιλώντας προς 'ΐούς θεατάς ιρς 
.πλατείας *.τρίν άτό τήν εναρξι τής πανη
γυρικής αύτής πα ρα σ τ άσ εως ( Κοιμπέρ· <άί 
είσηγ.,τής στά παληά νούμερα πού παίχτη 
ικαν τό.ε ήταν ό 1.>τορΐίΧ0ς καί θεατρικές 
κριτικός Γτίννης Σ ιδέρης). Εΐχε λοιπόν, 
τήν ειλικρίνεια νά πή κείνο τό βράδυ ό 
κ. Λάσκαρης, αποτεινόμενος πρός τ·ό κοι
νό:

«Κυρίαι καί κύριοι
Μή ταροεχβ'ητε κάθόλου Δέν πρόκειται 

νά σάς β·γάλω λόγον. *Α»ιλώς ώς μέγ^ϊς 
έγκληιμα*.ίας· έρχομαι ένώπιόν σας, δχι 
διά ν ’ άπολογηθώ διά τό τρομερόν έγ
κλημα τό όποιον πρ*ό τεσσαρακονταετίας 
διέπραξα, άλλά διά νά ζητήσω, τώρα κα 
τά τάς δυο μάς Ίο υ  βίου μου έ'ν π ά ο η με. 
τάνοία τήν συγγνώμην σας διά τά μαρ 
τύρια' τά όποια συνεπεία το’ύ έγκλήιματός 
μου ύπέστη:ε έπι μίαν όλόκληρον τεσσο·- 
ρακονταετίοτι'.

Δέν ξεύρω κυρίαι καί κύριοι, «τοία κα* 
ική μοίρα μέ εοπρωξε έδώ καί σαράντα 
χρόνιά νά εισαγάγω τήν έπιθεώρησιν έν 
Έλλάιδι. Έ π  μακράν σειράν έτών, εχων 
δε.βαρυμένη'ν τήν συνείδηοίν μου, προο^. 
πό-3η"α νά εϋρω τά αίτια τοΰ κακουργή. 
μα;ος αύτοΰ άλλά δέν τό κατώρθίοαα/Η

μόνη δυνατή έξήγησις ήτ<τν δτι θά ε ί χ α  
έιμφυτον τήν έγκληματικήν ροπήν_ ή όπσίΟΕ 
κατά τούς έγκλημάτολόγ-υς ώ^εΐ τόν άν 
θςοωπον άναγκασ.ικώς πρός τό έγκλημι. 
Καί αμως κανείς έως σήμερα δέν έσκέ. 
φθη , νά μέ τιμοορήση διά τ*?> άταισιον 
αυτό έγκλημα_ ί .ως διότι οί άνθρωποι να 
μέ έθεώρηιοαν ώς άκαταλογιστον. Πλήν αν 
ή άνθοώτιινη δικαιοσύνη διά τόν Ενα η 
τόν άλλον λόγον δέν ή'3έλησε νά μέ τι- 
μωρήοτη, ή θ :ία  δμως δίκη ή άμείλικτχ; 
μοΰ ό.ιέβάλλε νά ζήσω οαράν α έικτοτο 
χρόνια καί ν’ άκοόσω πρός τιμωρίαν μου 
όλες τίς επιθεωρήσεις πού* έγράφηισαν μέ
χρι σήμερα! Βεβαίως τό έγκλημά >μου 
ύττη ρξε μεγάλο καί άνάλογος πί-*ός αυτο 
ή τιμωρία μου ΰπε'νθυμίζουσα κάπως τή·'/ 
τιμωρίαν του Προ;μη€έ,.ος τ_0 όποιου ένας 
άετός έ:ρωγε καθ’ έκάστην το οηκότι, 
τό όποιον λ-γ ται ότι άνεγεννατο. Αλλά 
τί ήταν οώ;ή ή τιμωρία, κυρίαι καί κυ_ 
ριοι, άίέν-αντι .ής Ιόικής μου; Του Προ- 
I ,-,Οίως τε'ϋ έτρωγε καθ' fentortv Ενός 
άεχός τό σρκίηι μόν:ν. Ένω  έμένα tcv  
δυατυχοΰς oot έτιθεωρήοεις μου έτρωγαν 
δλα _ά σωθικά...»

Αύτά καί άλλα .το^ρύ,μοια έλεγε ό κ. 
Μ Λάοκαρης πρίν δέκα χρόνια, χωρίς v'jc 
ϋτιοπτεύετϋι δτι' νό μαρτύριο τοΟ.,.φαγω.

αοπος τών οκοθυίών ίου  9 *  τραβούσε ώς 
τά οήμερα καί δτι θά καταδικαζόταν* 
νά  6 r» jT f| άλλες ίβδομήντα  πέντε ιάες έ-
^ εο ν ινοε ις  — '.όαες πάνω κατω άνεώχ- 
οτηκαν άπό τό 1934 ώς τίς ήμερες μας. 
θ ’ άξιζε ώς τόσο μονάχα γ ι »ύτό, /ιά 
νά τόν δοΟμε δηλαδή κι’ άκόμα άλλη μ ι ι  
Φο,ρά τ-iv καημό καί τό ν.έρτι του ao^ob 
ΓατορικοΟ καί θεατρικού συγγραφέα, ν *  
γίνη μιά γιορτή γιά τά πενηντάχρονα 
τπζ έλληνυκής έτιθεωρήοεως. ΕΙπώθηικε καί 
στήν άρχή: Ο Ι φροντίδες καί ιά ®ά=α,α 
νιά τήν έξοίσφάλιση τοΟ έτιουσιου είνε 
κόλλες Ktai μεγιΐλες, ώστε νά μή μας πε. 
ρισσεόη καιρός γιά φέστες και πανηγυ. 
ρια. "Ομως καί τά χαρούμενα διαλείμμα
τα χρειάζονται. Κ ι ’ ένα τέ.οιο θά ήταν 
ή ό&γάνω^ις μιάς πρσσϊπάθειας που IS- 
μάς εδινε τήν εύκαιρϋα νά καμαρώσουμε 
και νά χειροκροτήσουμε μερικά άπό «  
καλύτερα νούμερα πού σκόρπισαν τό κέ 
φ, καί τήν εύΒυμία άπό τήν έποχή ίου 
«Λίγ· *1" δλα», μέχρι σήμερα. Γιατί, άε 
,μή Ρέλουμε νά παριστάνουμε μόνο τους 
αιίστηρ-ϋς ή ο^μηλήρωση μισού tetcova 
το’ύ έλαφρου αύτοΰ είδους, έχει σίγουρη 
μιά ι-Γτιοι.α σημασία γιά τήν Ιστορία του 
νεοελληνικού θεάτρου...

Ν ΓΚ Ο Σ  1. M A PΑΚΗΙΓ

©
Ή  «Κριτική τοΟ «θεάτρου»

Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΝ Η  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ
Ό  «Ταρτούφος» στό ’Εθνικό. — Τό «Τρελλοκόριτσο» 
στό «Λ υρ ικό». — Ή  «'Κυρία δέ μέ μέλλει» στής Κατε

ρίνας Άνδρεάδη.

Τοϋ ’Ακαδημαϊκού κ. Σπόρου Μελά
Μπορούμε νά τχοΰμε̂  ιότι, άν κα:ί 

κλειστό τό θΐατρο^ τήν άρχή τής 
καλοκαιρινής "περιόδου έκαμε φέτος 
ή έθνική μας σ·κηνή άνφάζοντας, 
:μέσα στό ίν1αη τόν «Ταρτούφο», τήν 
ττερύφηιμη κω^μοδία τοΰ Μολιέρου. 
Δέν εΐνε π ερ^μη  μονάχα γιατί 
βρίσκεται στά άνώτερα σκοελοατάτια 
τής έργασίας τοΰ μεγόολου αύτοΰ 
κωμικού ποιητή, σάν κωμωδία χα
ρακτήρων, άληοινά χαρακτηριστική 
τής ιδιοφυίας του, άλλά γιατί σή
κωσε τέτοια θύελλα έναντίον του, 
ποΰ δέν μπόρεσε, άπό τότε, 6 Μο- 
λιέρος νά άρ€οπο5ίση ποτέ. ’Απο
ρούσε κι’ ό ίδιος πως, ένω είχε κο
ροϊδέψει πολλά σινάφια καί κατηΓ 
γορίες ανθρώπων, τούς γιοετρους, 
τούς κεραοφόρους συζάγους, τούς 
φιλάργυρους, τούς ξιππασμένους 
(στόν «Άρχοντοχωριάτηι») τις φιλο- 
λογαμοη^εΐς κυρίες, τούς̂  φιλόδοξους 
νά παίρνουν γυναίκες άνώτερες ά
πό τήι δική τους κοινωνική Θέσι, δέν 
είχε άπαντήσει ποτέ τόση αντίδρα- 
σι, δση ξεσήκωσε ό «Ταρτοΰφος». 
Μά, ίσα—ίσα, ή φοιβερή αύτή άντί- 
δρασι δείχνει πόσο σωστά είχε σηι- 
μαδέψει.Χτυποΰσε τήν ύποκιρισία, καί 
τό πιό κοοθολικό ικοινωνικό έιλάττω- 
μα — αύτή τή βάσι τής κοινωνικής 
ζωής — στήν πιό έκφραστική μορ
φή του: τή θρησκευτική, Σ_ατυρίζει 
άλΰπητα τούς ίρευτοευλαίρεΐς, πού 
ξεν®λοΰν τόν ικοσμάκη καί, κάτω 
άπό τή μάσκα της εύσέβειας, όργι- 
άζουν,'άπατεώνες, αρπαγές καί φι
λήδονοι. Καί εΐνε πολύ εύκσλονόη^ 
το γιατί ξεσηκώθηκε τό παπαδα
ριό τής έποχής καί γιατί ό άγιος 
έφηιμέριος τοΰ - 'Αγίου ΒαρΘολαμαί^ 
ου, ό  Ρουϊγιέ, δηιμοσευσε κατά τοΰ 
Μολιέρού ένα λίιβελλο, πού γύρευε 
νά καταδικάσουν τόν ποιητή στό 
πυρ τό έξώτερο!

Ό  · Ταρτούφος εΐνε τό άνάγλυφό 
τους: "Ενας άποσεώνας, ποδχε με
γάλους λογαριασμούς μέ τήν_άστυ- 
νομία — αύτός είνε δ Ταρτούφος— 
καταφέρνει νά πείσει μέ τίς γονυ
κλισίες, τίς μετάνοιες του, τά ύπο- 
•κριτικά του λόγια τόν πλούσιο, εύ- 
σββή καί άφελή ’Όργωνα νά τόν 
ΐμπάση, στό σπίτι του, νά τόν κάμη 
γενικό κληρονόμο του, άποκληρώ- 
νοντας τά παιδιά του, νά Θέλη νά 
τοΰ δώση και τό νεαρό του κορίτσι, 
νά τόν κάνη γαμπρό, τή στιγμή πού 
αύτός κυττάζει νά ξελογιάση τή γυ
ναίκα του καί, δταν ξεσκεπάζεται, 
θέλει νά πετάξει έξω άπό τό σπίτι 
τόν ’Όργωνα καί τήν οίκογένειά

του καί, κλέβοντάς του_κάτι χαρτιά 
ιένοχοποιη,τιικά, πού τοΰ εΐχε έμπι
στε υθή ένας φίλος του συνωμότης 
έναντίον τοΰ βασιληα, τόν Korrocy- 
γέλλει στήν Αΰλή καί παρά λίγο να 
τόν καταστρέψη, άν ό_ βασιληας δέ 
μυριζότανε τή μανούβρα καί δέν 
πρόσταζε νά συλλάβουν τόν Ταρ- 
τοΰφο καί ν’ άκυ·ρώσουν τή συμβο
λαιογραφική πράξι, ποΰ τοΰ παρα- 
χωιροΰσε ό άγαθός ’ Οργωνας τήν 
περιουσία του.

Τό έργο αύτό δέν έχει μονάχα 
μιά έξαίρετη κοινωνική σηιμασία.’Α- 
πό τά τεχνικώτερα τού Μολιέρού 
πλησιάζει π&ρισσότε.ρο άπό άλλα 
του τόν τύπο τής σύγχρονης κωμω
δίας. Έκτος άπό τή χοντροκομμένη 
καί μπουιφόνικη σκη,νή, πού βάζει 
τό σύζυγο κάτω άπ’ τό τραπέζι, γιά 
ν’ άκούστ) μέ τ’ αύτιά του, τήν ά- 
τιμία τοΰ Ταρτούφου, δτοεν πάει νά 
τοΰ ξελογιάση τή γυναίκα καί δλο 
τό .ρόλο της Δορίνας, πού θυμζουν 
πολύ τά μέσα τής «Κομέντια ντέλ 
"Αρτε» κι’ έκτος άπ’ τό φινάλε τοΰ 
άπό μηχανής θεοΰ — τής βασιλικής 
δικαιοσύνης, πού ό Μολιέρος θέ
λησε μ’ αύτή νά κολακέψη, τό Λου
δοβίκο δέκατο τέταρτο — ϋλο τό 
άλλο έργο εΐνε χτισμένο άρτια. ΕΙ- 
νε άπό τίς λίγες κωμωδίες, πού ό 
Μολιέρος δέ μεταχειρίζεται συμβα
τικά τό χρόνο ικαί τόν τόπο, πού 
δέν κάνει κοαάχρησι τοΰ φαρσικοΰ 
στοιχείου καί δέν τά βολεύει στό τέ
λος, μ’ έκεΐνες τίς περίφημες άνα- 
γνωρίσεις τών προσώπων, πού βγαί
νουν άλλοι, άντί άλλων. ’Επί πλέον 
τό διάγραμμα τών χαρακτήρων -καί 
πρό πάντων τοΰ κεντρικού, ή άπό
δοσι καί ή κλιμάκωσί των εΐνε ά- 
ριστοτεχνική. Ή  σκηνή της ψεύτικης 
τοπτεινωσύνης τοΰ Ταρτούφου, δτοτν 
τόν πιάνουν, γιά πρώτη φορά, νά 
προσπαθεί νά διαφθείρη τήν Έλμί- 
ρα, τή γυναίκα τοΰ φίλου καί προ
στάτη του, εΐνε άπό τίς καλύτερες 
τοΰ Μολιερικοΰ θεάτρου καί ίσως 
ΰλου τοΰ θεάτρου. Περίφημα εΐνε 
γραμμένοι έπίσης οΐ χαρακτήρες 
τοΰ άγαθοΰ κι’ εύπιστου Όργωνα, 
δπως καί τής γλωσσοΰς κι’ ανόη
της μη,τέρας του, τής κυρά Περνέ- 
λας.

Ή  έθνική μας σκηνή έκαμε ικάβε 
προσπάθεια, μέ τά στοιχεία πού 
τοϋχουν άπομε'ινει, ν’ άποδώυη τό 
έργο μέ κάθε δυνατή έπιμελεια. Τή 
μολιερική άτμόσφαιρα είνε δύσκο
λο νά τήν πετύχουν, δπως ξαίρουμε, 
τά π&ρισσότειρα μεγάλα θέοαρα τής

•Ο κ Γιώργος Γληνός. πρωταγωνιστής 

<^ύλλο ίου.

Εύρώπης. Είναι κάτι πού συντηρεί, 
σχεδόν άποκλειστικά, ή μακροχρό
νια καί φροντισμένη παρόίοοσι της 
«Γαλλικής Κωμωόίας». 'ϋοτόσο ei- 
γαν ,μιά καλή προσέγγισι στο μολιε- 
ρικό ϋφος, τόσο ή κ. Μιραντα στο 
ρόλο τής Δοιρίνας καί, χάρις στή 
φυσική κομψότητα, νεανική δροσιά 
κι’ έλαψράδα τους, ή κ. Αλκαίου 
στό ρόλο τής Μαριάννας και ό κ. 
Δεληγιάννης στό ρόλο του Δαμη· 
Έπίσης καί ό ,κ. Μαλλιαγιρός, στο
ρόλο τοΰ Βαλέριου, προσπάθησε να
δόση τή δροσιά τής νεότητος. Ευ
γενική ' Κ α ί  σ υ γ  κρατημένη, στή γραμ- 
ιμή της ή κ. ‘Ησαΐα. Άλλά καί η κ. 
Ροζάν, μ' δλες τίς κάποιες υπερβο
λές της, δέν υστέρησε.

Ό σο γιά τόν Ταρτούφο, τήν 'κεν
τρική μορφή τής κωμωδίας, θά μπο
ρούσε, δπως εινε φυσικό στούς με
γάλους ρόλους, νά ύπάρξη. συζήτη- 
σι: Πρέπει νά νοιώθει τό κοινο, σέ 
ικάθε φράσι, σέ κάθε στάσι, σέ κά
θε μορφασμό, πώς πρόκειται γι’ ά- 
πατεώνα ; Είμαι τής γνώμης δτι 
πρέπει νά κρύιβη,, όσο μπορεί, το 
παιγνίδι του άπό τούς άλλους και 
γιά νά τό καταφέρη πρέπει νά πι- 
στέψη· καί ό ίδιος, ώς ένα σημείο, 
στό ρόλο πού παίζει, σάν νά ήταν, 
άληθινά, τό πρόσωπο πού υποκρίνε
ται. Τότε μεγαλώνει ή άντίθεσι α
νάμεσα στά λόγια του καί στά έρ
γα του καί τό κωμικό άνοββλύζει 
άφθονο. "Επειτα, άν ό Ταρτοΰφος 
κόαει διαφανή μέ τό παίξιμό του_ τήν 
άπάτη σκοτώνει τό ρόλο τοΰ ’'Ορ
γωνα, γιατί πρέπει νά είναι άπόλυ
τα ήλίθιος αύτός γιά νά πιστεύει 
μέ τόσο φανοττισμό τέτοιο χονδροει
δή άπατεώνα. Καί αύτός εΐνε ό λό
γος—έπειδή ό κ. Γληνός έσχισε πρό
ωρα τή μάσκα τοΰ Τ αρτοΰφου —που 
δυσκολεύεται τόσο πολύ νά σταθη 
στό ύψος τοΰ ρόλου του ό κ. Εύθυ- 
μίου. Ό  Μολιέρος μάς λέει ό Ιδιος, 
μέ τό έργο του, ποΰ άκριβώς πρέ
πει νά σχ ζεται ή μάσκα: Είναι, δ
ταν, μετά τήν τελική άποκάλυψι, ο 
Ταρτοΰφος άπό άγιος, γίνεται άπό- 
τομα ένας στυγνός έκ βιαστής. Η 
σκηνή αύτή, άπό τίς ώραιότειρες του 
έργου, άτονεΐ έντ&λώς, άν ό Ταρ
τούφος δείξει ποιός άκριβώς είναι, 
πρωτήτερα.

Ωστόσο καί μέ τή γραμμή ποί3- 
δοσε ό κ. Γλπινός, συνεπής, μελετη
μένος, έγκρατής στήν τέχνη του, κα- 
τάφερε νά παρουσιάση έναν Ταρ
τούφο δικό του, πού στέκεται σαν 
έρμηνεία, συζητήσιμη, άλλά πρω
τότυπη. ‘Η μετάφρασι τοΰ κ. Σταύ
ρου άκατάλληλη, σέ πολλά σημει®. 
γιά τό θέοττρο. Οί σκηνογραφίες, τα

κοστούμια καί οΐ φωτισμοί αύτό πού 
έχρίιάζετο. Παράστασι παστρική,

*
Τό «ΤΡ ΕΛΑΟΙΚΟ Ρ 1ΤΣΟ» στό

«ΛΥΡΙΚΟ». — Τήν Κολέτ, τήν ήρω- 
ΐδα τοΰ «Τρελλοκόριτσου» μιά όρ

λακά της σηιμεΐα, γιά τό άστεΐο δι- κωμικό αύτό ντουέτο. Πολύ καλή έ- στοκράτες, τίς πικρές άλήθειες γε- 
άβηιμά της. ’Αλλά, σέ λιγάκι, δταν πίσης ή Μαίρη Λεκοΰ στό ρόλο της ,μάτες άπό τίς σαπουναδες καί τις 
βλέπει τό μαθητή του νάχη άγκα- ήθοποιοΰ καί πρώην μοντέλλου του άλισίιβες του πλυσταοιου της, εινε 
λιάσει τό τρελλοκόριτσο καί νά τό ζωγράφου. ’Από τούς άνδρες έξω φτιασμένη νά̂  ξετρελλαινει τίς πλα- 
φιλή, γιά νά τό παρηγορήση στήν άπό τόν κ. Παππα, πού _εΐνε πάντα τεΐες τών θεάτρων, 
άποτυχία του, νοιώθει, δτι άγαπάει ό άψογος έκτελεστής των κομψών Τό έργο, ;βέβαια, μάς εΐνε πολύ

diavfi νέα τίιν έγουν άναθρέψει δυό τή μικρούλα καί στό τέλος τής τό ικαί κουρασμένων έραστων, οί _κ.-κ. γν ^  Άλλά στό φυσικό του έν· 
" <·»----  —’ -αί εΐν’ έτοιαοο ·νά τήν πάοτί: Αύιδής καί Δαμάσιωτης, ο πρώτος αυτο πουν>=οοντοκόοες 'θρησκόληπτες, κι’ λέει καί εΐν’ έτοιμος νά τήν πάρη Αυιδης και Δαμασιωτης, ο  πρωιος δ ._ ,φ ε ρ ον. προστίθεται κι

αύστηοές — ή μιά τής κάνει τόν γυναίκα του, Άλλά τήν κρίσιμη, στό ρόλο του «παρθένου» νεου, που ^^έχεται στήν επόμενη έρωτησι :
Τ..» Λ Λλιχη γή ‘μητέρα—ένώ αύτή στιγμή μπαίνει στή μέση. ©νας ξεσκολίζει κατόπιν και ο δεύτερος πώς θά ένσάρκωνε τό ρόλο τής 

τ^ΰ κοριτσιού ή καρδιά πετάει καί Αδυσώπητος' φίλος τοΰ ζωγράφου, στοΰ πονόψυχου αστυνόμου, χαρισαν
• “ · * *> »-- *· Α ■·Λ· ένας γλύπτης, ό Σιμονώ, γιά νά στιγμές_πηγαιου_ γέλιου στο πυκνό

τοΰ 'κάμη αισθητό τό άτοπο πού θά κοινό _ της πρεμιέρας. Ο νεαρός -ήθέλει νά ζήσηι. ' Δέν' εΐνε ζωηρή μέ 
τούς άντρες ή Κολέτ. Δέν εΐνε καμ- 
ιμιά ιέξαυρετικά όρμητική έρωτική 
φύσι. Εΐνε φυσιολογικό κορίτσι, μέ 
κάποια φαντασία καί κάποιο καλ
λιτεχνικό τάλαντο. Αθώο, άφελέ- 
στοαο, άλλά ζωντοινό, ;̂ ιά ζωντοη/ό, 
χωρίς καμμιά ύπακρισια, πού κά
νει, κάθε φορά, δπως αισθάνεται. 
Αύτό άνησυχεΐ τίς γεροντοκόρες. 
Καί ό άγιος έφηιμέριος τής ένοο άς 
τους, στήν έξοχική ,κωμόπολι πού 
ζοΰν, προτείνει νά π<χντρέψουν τήν 
Κολέτ, μ’ έναν «παρθένο» καί ήλί- 
θιο νέο τό γυιό κάποιου συμβολαι
ογράφου. Τό κορίτσι δέν τόν θέλει. 
Κι’ έπειδή ό ποοππάς κι’ οί γερον
τοκόρες εΐνε άνένδοτες, τό τρελλο
κόριτσο τό σκάζει άπό τό σπίτι, φεύ 
γει μέ τό τραίνο γιά τό Παρίσι, πέ
φτει σάν μπόμπα στό έργαστήρι τοΰ

εΐχε μιά τέτοια ένωσι καί τοΰ δεί
χνει τό σωστό δρόμο: Νά θυσιασθή 
αύτός καί νά δώση, τό τρελλοκόρι
τσο στόν μαθητή του. Ή  Κολέτ τό 
δέχεται, χωρίς μεγάλες δυσκολίες 
ικαί ή περιπέτεια παίρνει τέλος.

Μ’ αύτή τή γνωστή, παληά, μά 
ικαί πολύ νόστιμη! κωμωδία, έκαμε 
άρχή στίς παραστάσεις της καλο
καιρινής περιόδου τό συμπαθητικό Μορίδης έπαιξαν μέ ™ λύ κέφι

θοποιός κ. Α. Φιλιππίδης καί σάν 
ιέμφάνισι καί σά συγκροτημένο ̂ παί
ξιμο εΐχε στό ρόλο τοΰ Σερσέν άρκε- 
τ ή  κι’ ευοίωνη 'έιπιτυχίοΕ. Ό  κ. Γιαν-
νίίδης, στό ρόλο τοΰ φίλου Σιμονώ, __  ,   _ t
λαμπρός δπως πάντα. Άλλά και τ κ,̂ ς; πο  ̂ ανταμώνει τή δροσιά
άλλα μέλη- τοΰ θιάσου, ή  κ. Νίκη- ~ α δ --------------- ··» - J— ------- -
φοράκη, ή  κ. Χοπτζούδη, ή  κ. Γοργώ 
Λούηι καί οί Κ.'Κ. Οϊκονομίδης

τό
στροτταρχίνας, τής «Κυρίας δέ μέ 
μέλλει», τόν τόσο πλαστικά ικαί τό
σο πλούσια δημιουργημένο, μέ πλή
θος χαριτωμένες στιγμές, μεταπτώ
σεις, λεπτομέρειες, άποχρώσεις, ή 
πρωταγωνίστρια τοΰ θιάσου; Γι
ατί τό καινούργιο^ στό έργο, εΐνε 
άκριβώς αύτή. Ό  ρόλος, σύνθετι-

και
Ή

μετάφρασι τοΰ κ. Μυράτ θεατρικώ- 
τ<χτη. Τις σκηνογραφίες τίς αδ ίκη
σαν Ισως οί φωτισμοί. 'Η παράστα- 
σι στό σύνολό της χειροκροτήθη'κε 
θερμά.

συγκρότημα Μανωλίδου, Παππα, 
σύμπραξι Α. Γιοτννίδη'. Καί πρέπει 
νά πώ άμέσως, δτι δε στάθηικε κα
θόλου άτυχη ή έκλογή. Μ’ δλο πού 
τό έργο άνήκει στήν κατηγορία τών 
λεγομένων «ιβουλειβαρδιέρικων» έ
χει, μέσα σ’ ίδληι του τή συμβατικό
τητα, μερικούς τύπους άρκετά κα-

t _______(_ί ____  __  λά σχειδιοοσμένους, γοργή κίνησι,
ζωγράφου Μωρίς, πού τόν εΐχε" γνω- σκηνική ζωντάνια, διάλογο πολλές έιναρξι τής καλοκαιρινής περιόί>οι
ρίσει, δταν αύτός έμεινε, γιά λίγο φορές πνευμοηώδη; καί παρ’ δλα τά στό θέατρο τοΰ «’ Ελευθέρου Καλλι
διάστημα στήν έξοχή, στό σπίτι τους στοιχεία τής φάρσας, πού δέν άμε- τεχνικοΰ ΌργοΛ/ισμοΰ» της !κ. α-
γιά νά ζωγραφίζηι καί τόν παρακα- νά μεταχειρίζεται (κρυψίματα τερίνας ^Άνδρεάδη, στα'θηικ>= π

σέ παραβάν, άπιθανότητες, παοεξη-

Η «Κ Υ Ρ ΙΑ  Δ Ε  ΜίΕ Μ ΕΛ Λ ΕΙ»  
ΣΤΗ Σ ΑΝ ΔΡΕΑΔΗ . — Ή  εκλογή 
τής «Κυρίας δέ μέ μέλλει» γιά τήν 
<έναο£ι τής καλοκαιρινής περιοδου

λεΐ νά τήν 'κρατήιση, φοβερίζοντας 
δτι, άν δέν τό κάμη, θά πέση στό 
Σηικουάνα, νά πνιγή. Αύτός δέχε
ται νά έ'κτεθή στόν κίνδυνο καί τοΰ 
σκανδάλου καί τοΰ νόμου, κρατών
τας κοντά του καί κρύβοντας ένα 
κορίτσι άνήλικο — τό τρελλοκόρι
τσο εΐνε μόλις δεκαεπτά έτών —άλ
λά 'καί τόν άλλον κίνδυνο νά τήν 
έιρωτευθή, αύτός, ένας πενηντάρης, 
γιοπί ή Κολέτ εΐνε νόστι|ιη, κι’ ό- 
ρεχτική. Τόν κίνδυνο αύτό στό τέ
λος δέν τόν γλυτώνει. Άλλά καί τό 
τρελλοκόριτσο νοιώθει κάποιο αί
σθημα γιά ,τό ζωγράφο, μ’ δλη τή, 
διαφορά της ήλικίας. Εΐνε θαυμα
σμός ; Εΐνε εύγνωμοσύνηι, πού τήν 
κράτησε κοντά του καί τήν έσωσε 
άπό τόν άνεπιθύμητο γάμο; "Οπως 
καί vccvai, παρακινημένη άπό ένα 
νεαρό συμπατριώτη; της καί παιδι
κό της φίλο, μαθητή τοΰ ζωγράφου 
τό Σερνέν (πού τήν άγαπάει τρελ- 
λά, χωρίς αΰτή νά τό ξαίρει) άπο- 
φασ ζει νά τοΰ φανερώση τό αίσθη̂ - 
μά της στό Μωρίς. "Εξω φρένων ό

Υήσεις κλπ.) μένει στό έπιττεδο μι
άς πολιτισιιένης κι’ εύχάριστης κω
μωδίας. “ Επειτα καί τύπος τοΰ 
τρελλόκόριτσου, πού εΐχε άποδόσει 
έ!δω καί τ.οιάντα χρόνια πάνω—κά
τω ή Κυβέλη, μ’ άφάνταστη μαε- 
στρ'ά, εΐνε τύπος πού προσαρμόζε
ται καί στή φυσική 'κατασκευή ικαί 
στά έκφοαστικά μέσα της κ. Μανω
λίδου. Ή  συμπαθητική αύτή π,οω- 
ταγωνίστρια, εΐναι ποαγματικα 
φτιασιμένη, — καί θά εΐνε γιά πο- 
λύν καιοό άκόμα — γιά τά κοοι- 
τσάκια. Σ ’ αύτούς τούς ρόλους.  ̂τούς 
άφβλεΐς, διρρσειρούς, κι’ αύθόρμη'- 
τους εΐνε ποοωρισμένη νάχη μεγά
λους θριάμβους.

Στήν έκτέλεσι τοΰ τοελλοκόοι- 
τσοΰ εΐχε μιά έπιτυγία, άπό > τίς με
γαλύτερες τοΰ στοίδίου της. Άπόδο- 
σε δυναιιυκά τόν τύπο, στό σύνολό 
του, μέ σπάνια διοοσιά, χάοι κι’ αύ- 
θοαμητισιμό. “Οπως έπαιξε, νάοισε 
στό κοινό πρκϊγιμοπ:ική όπόλαυσι, 
Ή κ. ’Av0f> Μπλιάδου έδοσε θαυ-

ζωγράφος, τήν κοροϊδεύει, τή μαλ- ·μάσια έπίσης τόν τύπο τής άν&οο- 
λώνει σάν άτακτο παιδί 'καί θέλει ποεποϋς γεροντοκόοης καί ή Τζόλη 
να της δώση ένα χέρι ξΰλο, στά μα- Γαρμπή δέν ύστέρηισε καθόλου στό

πετυχημένη;. Τό λαμπρό αύτό σκηνι
κό πυροτέχνημα τοΰ Σαρδοΰ, φτια- 
σμένο μ’ έξαιρετική θεατρική μαε- 
στοία, μπορεί νά μήν ικανοποιεί 
τούς «ντελικάτους», αύτούς πού δι
ψούν γιά τό καινούργιο, γιά τις 
τολμηρές καί ριψοκίνδυνες δοκιμές 
στό φουρτουνιασμένο πέλαγος των 
καλλιτεχνικών έξερευνήσεων, εΐνα̂ ι 
ιδμως προοοισμένο καί νά συγη<ινη 
,και νά φαιδρύνει τα πληθη και μέ 
τήν άψογη — στό παληό, στέρεο 
σκηνικό καλοΰπι — τεχνική του, άλ
λά καί μέ τό θέμα του,^Ισως.μα- 
λιστα, πρό πάντων μ̂’ αύτό. Τό θέ
μα του, παομένο άπό τη νοοπολεον- 
τιο 'έπτοποιΐα, .μέ τό BovocTc<xpTr| ε- 
πί σκηνής, σ' ένα έπεισόδιο τής στε
νής του'οικογενειακής ζωής, τραβα 
δυνατά τό θεατή. Καί πρό πάγιων 
ή ήιοωΐδα, ή πρώην πλύστρα καί_ βι- 
ιβαντιέοα, ή στραταρχίνα Λεφέιβρ, 
ή αύθόρμητη κι’ έλευθερόστομη; γυ
ναίκα, πού ρίχνει στά μούτρα δλων 
τών άρριβιστών τής αύτοκροπτσρίας 
— χωρίς νά έξαιρέση οΰτε τό Να- 
πολέοντα τόν ίδιο! — πού ξεχνοΰ- 
σ<χν πολύ εύκολα άπό ποΰ ξεκίνη
σαν κι' ήθελαν νά κάνουν τούς άρι-
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αύθορμιτισμου μέ τήν τσοίχπινιά καί 
τήν ποινηριά τοΰ θηλυκοΰ, τή χον
τροκομμένη, κουβέντα τών άνθρώπων 
τοΰ λαοΰ καί τή φυσική φινέτσα 
μιάς διαλεχτής ψυχής, τό' άπότομο 
στό ήθος μέ τήν εύλυγισία- στή σκέ- 
ψι, τό παιγνίδισμα τής λαϊκής κο- 
κέττας, μέ τή σταθερότητα καί τή 
σοβαρότητα τοΰ χαρακτήρα κι* έ- 
να ττλή'θος, αλλ€ς άντιθέο·εις, ι̂ού cx- 
παιτοΰν άφάνταστη ποικιλία  ̂έκφοα- 
στικών μέσων. Έπι πλέον  ̂ό ρόλος 
αύτός έχει μιά ουσιαστική πλευρά 
«καρατεοίστικη», γιά νά̂  μεταχειρι
στώ τή θεατρική όμολογία των πα
ρασκηνίων μας, — πλευιοά πού ή κ. 
Μαρίκα Κοτοπούλη στάθηκε πολύ 
δυνατή, δταν ενσάρκωσε την «Κυ
ρία δέ μέ μέλλει» —· πού κάνει πο
λύ δύσκολο τό συντα'υριασμα των 
άλλων άξιώσεών του στίς λεπτομέ
ρειες. Άπαιτεΐ άκό:μα τόν_τύπο τής 
όμοοφονυναίκας τοΰ λαοΰ, τό θρί
αμβο τής μεστής καμπύλης, τό ά- 
φράτο κι’ όοεχτικό τοΰ ωριυου μή
λου, πού, κάποια στιγμή, κάνει νά 
πέφτουν τά σάλια καί τοΰ ίδιου τοΰ 
αύτοκιράτορα I Εΐν’ ένας ρόλος «αε- 
γάλης κοκέτταο» 'καί «καροαερί- 
στας» kqci μποιλλάντισσας - κωμι
κής (καί μπούφας άκόιαη̂  σέ μερι
κές στιγμές) μέ τόσες Ιδιότητες, τέ
λος, πού εΐνε δύσκολο νά βρεθοΰν 
σ’ ένα πρόσωπο.

Ή  κ. Κατερίνα Άνδρεάδη. άπόδο- 
c,c τέλεια δλες τίς πλευοές τοΰ ρό
λου. Έκτος άπό τήν άναντίροητη1 
σκηνική όμορφιά της, πού δέν άΦηΓ 
σε κανένα κενό στό οόλο, άποδεις,ε, 
μέ τήν έκτέλεσί της ή διαλεχτή μας 
καλλιτέχνίς μιά σπάνια τεγνική ω- 
ριιιότητα καί μοναδικό· πλοΰτο τα
λάντου. . Κ,ρατώντας άπ’ άρχής με- 
χιρι τέλους τή λ(χΐκή votoc, ττου 
πει νά κυοιαρχή σ’ δλο τό ^ρόλο, ε- 
δοσε, συνάμα, κάθε στιγμή, κι’ δ
λη τήν ε'&γένεια καί τή φυσική1 τήν 
έσωτερική λεπτότητα τής ήρωΐδας. 
Σύνδεσε θαυμάσια δλες τίς μπριλ- 
λάντικες στιγμές, μέ τις μπουφόνι- 
κες (δπως αίφνης τής σκηνής που 
διδάσκεται τίς ύποκλ'σεις) χωρίς ή 
συνέπεια τόΰ παιξίματος νά φαίνε
ται λυμένη καί ό ρόλος κομμ<χτια- 
σμένος, ένωσε τήν άδεξιότητα^ μέ τή 
χάρι, τά ξεσπάσμοττα τής ειλικρί
νειας μέ τίς λαϊκές κρυψίνοιες καί 
σύνθεσε σύνολο γβμάτο πειθώ, άλή- 
θεια κι’ άνθρο>πιά.

Ό  μεγάλος μας Βεάκης ύπήρ- 
ξε έπίσης ύπέροχος στό ρόλο̂  τοΰ 
αύτοκράτορος. Καί ό κ. Κωτσόπου- 
λος εΐχε άρκετή έπιτυχία στό δύ̂ - 
σκολο ρόλο τοΰ Φουσέ, δπως πολύ 
καλός ήταν ό κ. I. Άποσταλίδης ά>ς 
στροττάρχης Λεφέβρ. Επιτυχημένα 
έπαιξε καί ό κ. Χατζΐσκος τό ρόλο 
τοΰ Νάϊμπεργκ. Πρέπει νά έπαινέ- 
σω έπίσης τίς κ..κ. Καίτη Άσπρέα, 
Λουΐζα Ποδηματδ, Ροζαλία Νίκα, 
Σμαράγδα Βεάκη καί τούς κ.κ.Φαρ- 
μάκη, Μαοινάκη, Ζωγράφο, Γιολάση, 
Κουροπαλάτη καί Ζωγραφίδη,γιά τόν 
τρόπο πού άπόδωσαν τούς μικρούς 
των ρόλους. Οί σκηνογραφίες καί 
τά κοστούμια τοΰ κ. Τσαρούχη μέ 
τή σφροτγΐδα τής έξαιρετικής του 
καλαισθησίας,

ΣΠ Υ ΡΟ Σ  Μ ΕΛΑΣ



Οι πρωταγωνίστριες του μουσικοΟ θεάτρου “Ενας μεγάλος κωδικός

Ό  Παπαϊωάννου
Τρία χαρακτηριστικά άνέκδοτα

Μαρίκα Καλουτά
Ή  μεγαλύτερη στήν ήλικία κα'ι ή πρώ'ΐη 

στήν πνευματική λάμψι ίου «δίδυμου άστε 
ρισμου Καλουτά». *Η Μαρίκα σκέτα, ή Μα_ 
ρίκα Καλουτά. Δέν χωροΟν γ ι’ αύτήν —  
οΐ τρόποι, ή έξώφθαλμος τουλάχιστον συμ
περιφορά‘της σέ εμποδίζουν —  ύπερθετι-νά 
ή ύποκορισ. ικά. Δέν εΐνε δπως ή μικρότερη 
άδελφή της. το μεγάλο παιδί ένα ύγιες 
βλαστάρι τοΰ έρωτα, πού άθελά του σου 
δίνει τό δικαίωμα νά’ τό κόσμησης μέ επί
θετα. Μέ αύτή άν τήν είπης Μαρικάκι. νοι 
ώθεις δ ι διέπραζες μιά άναίδεια κάί άν 
τήν είπης Μαρίκαρο. δτι ξεστόμισες μιά αύ 
θάδεια. ’Από τά μάτια ττς. μέ τήν πλημ. 
μυριστική έκείνη γοητεία που τόσους έ 
χουν κάμει πολλά νά επιθυμήσουν «κα:ά 
φρένας καί καρδίαν» ξεχύνεται έκεΐνο τό 
Απροσδιόριστο «ντιστάν» πού λένε οί ΓάΛ- 
λ ο ι  καί σου φαίνεται Αδύνατο νά τό ξεπε_ 
ράσης καί νά τό καιαβάλης. Μακάριοι οί 
δυναμικοί καί οί τυχεροί πού τό φωτεινό 
•νης βλέμμα ιό  μετουσιάνουν σέ ευνοια καί 
καταβάλλουν τήν άπόστασι. Λένε ώστόσ> 
πώς κάτω άπό τόν καθωσπρεπισμό της τή ' 
δλη πολιτισμένη έπίφαση τοΰ Ιδιωτικού της 
βίου. κρύβεται μιά φλογερή καρδιά. Γεμά 
ιη άπό παλμούς καί ιμέρους θερμής νειό- 
της ’Αλλά οί θρυλούμενοι τυχεροί σπάν«.α 
φέρνουν τίς άποδείξεις. "Ισω ς τό άθέλΓ,το 
.ης ντιστάν. ή καί τό θεληματικό της. η 

ψυχρολουσία, ή χυλόπηττα. γιά νά είμαστε 
πιό ευνόητοι*, σέ δσους πολλά περί αύτής 
έπιθυμοΟν της άπόφερε τούς θρύλους, ά. 
νάμυίτους μέ κακία καί συκοφαντική διάθε- 
σι. 01 «άποδεδειγμένως» -τυχεροί δέν καθο
ρίζονται.

Αύτά δσον άφορά τήν ιδιωτική της ζωη 
στην οποίαν πρέπει νά προσθέσουμε τήν δ» 
ψα της στήν μόρφωσι. Διαβάζει κάθε τί 
καί εΐνε συχνά ένημερωμένη γιά κάθε πνευ
ματικό. καλλιτεχνικό ζή’-ημα. Άγαπφ τους 
στίχους, τά βιβλία με τό ίδιο πάθος πού 
άγαπα τά λουλούδια καί στό Δραγάτσειο ι,. 
ταν ή πρώτη μαθήτρια τοΰ σχολείου μέ ri|v 
άδελφή της καί μέ τήν ϊδιο έπιμέλεια άν- 
τιμετώπιζε τούς ρόλους της στό θέατρο. έ_ 
ισ· καί τώρα. ‘Η σκηνή καί ή εύρύτερη μόρ 
φωσι εΐνε τά δυό της μεγάλα Ιδανικά ’ L 
τσι ή τήν βλέπεις νά παΐζη ή κουβεντιάζεις 
μαζί της. καμαρώνεις τήν φιλότιμη καλλι. 
τέχνιδα καί χαίρεσαι τόν πνευματικά άνθι. 
σμένον άνθρωπο τόσο σπάνιο στό θηλυκό

μας γένος. Δέν χωρεϊ άμφιιβολία. δτι τιμφ 
τήν λυρική σκηνή. Τήν νοιώθεις πάντοτε δτι 
έχει πλήρη· κατανόησι τοΰ ρόλου ττς. η 
Φανφάρα δέν τής έρχεται ποτέ στήν καλλι
τεχνική της φύσι ώστε μέ τό παί'ιμό της 
καί ή άπαραίτητή κάποτε έπιθεωρησια<η 
βρωμιά πού τής έ υχε στόν ρόλο της νά έ_ 
ξιλεώνεται. Έ ξ  αί ίας αύτής της τακτικής 
της τοΰ ταμπεραμένου της. θά λέγαμε... 
δεινή έδημιουργήθν διχοσ ασία. Ποιά είνε 
ή καλύτερτ-; ‘Η "Αννα ή ή Μαρίκα; Νά ένα 
πρόβλημα πού καί οί δυό τόσον άγαπημένες 
όσελφές ένοχλοϋνται δταν άκοΰνε δτι ύ 
πάρχει. ‘Η μιά συμπληρώνει τήν άλλη. εί_ 
νε ή άπάντησί τους δτοεν τίς ρώτησε :ε* καί 
τίς δυό ταυτόχρονα.* Καί ξεχωριστά άπαν. 
τα ή μιά γιά τήν άλλη:

—  Ή  Μαρίκα μας εΐνε ή καλύερη.
—  Ή  "Αννα μας εΐνε ή καλύτερη.
” Ας τό άψήσουμε καί μεΐς άθικτο ιό 

πρόβλημα άφοΰ κοινός εΐνε ό ταμεκχκος 
κορβανάς! Γιατί καθώς θά ξέρετε, τίποτα 
τό περισσότερο καί τίποτα τό λιγώ' ερο οι 
κονομικά χρημοπικώς δέν έχει ή μιά μέ ιήν 
άλλη. Κοινός ό κορβανάς, καθώς εϊποτμε 
εΐνε ή μΓΤρική διαχείρισΐς. Καί ή πάν 
τοτε άνθηροτά η μαμά τών* δυό «βασΐΛ.·σ_ 
σών της έλαφράς σκηνης». άπό τοΰ ϋψους 
τής στοργής της καί τη·ς...βασιλομητορίας 
της θά σάς παρα η ρήση:

—  Μή μοΰ ξεχωρίζετε τά κορίτσια μου. 
ΆΡίζουν καί τά δυό τό ΐδ ’ο.

Ωστόσο ή δνίς Μαρίκα Καλουτά πιό δια 
νοητική καθώς εΐνε. πιό βοτθυστόχαστη. έχει 
κα; τό βέτο σέ κάθε καλλιτεχνικό, οικογε
νειακό ζήτημα. Αύτή θά συμβουλέύση >ιά 
τίς τουαλέττες. γιά τό χρώμα ιών φουστα- 
νιων καί γιά τους ρόλους τής άδελφής της 
κάποτε. Αύτή Γά διεξαγάγη καί τίς διαπρα
γματεύσεις. θά κλείση τά συμβόλαια μέ 
τούς θεατρώνες. Καί δ τι οσ>τή άποφασυη 
εΐνε κοελά γινομένο. Εΐνε ό Ζευς μέ ά>λα 
λόγια του άστερισμοΰ. "Ενα  τΓς ίδοτνικό. 
το καλύτερό της έΐνε νά μετοπτηδήση σ ή ν  
σοβαρά σκηνή Καί έχει άποδείΓ,ει μέ δση 
έπιτυχία έχει άποδώσει ρόλους «κομεντιέν» 
στήν λυρική σκηνή, πώς έχει αύτές τίς δυ 

‘ νοηότητες. Λόγοι άδηλοι δμως —  ΐσω-c ή ά 
νάγκη τής άλληλεξαρτήσεως μέ *ήν άδελφή 

, της —  τήν κρατά στήν φανταχτερή ράμπα 
δπου ή γοΓτεία της. τό παίξιμό ^ης λάμ 
πουν περισσότερο καί χειροκροτούνται.

»ό όνομα τού Παπαϊωάννου εΐνε συνδεδε. 
μέ»ον άρρηκτα μέ τήν όπερέττα. Στίς μέ-
μ?̂ ς τευ τό ώραΐο αύ.ό θεα.ρικό είδος έ. 
>ν̂ >ρ ιοε δόξες άξέχαστες. θριάμβους πρα- 
γματ κούς. Άπό τά 1907 πού έκανε τήν 
πρώτη του έμφάνιση οτήν «Μαμζέλ Νι.ούς» 
,οΟ ’^ρβέ ( c έ δυό ρόλους, τοΰ ρέζισέρ 
<:αί τοϋ δεκανέα Λοριώ). έως τά 1925. ό 
Γ.σπο^ωάν .cu έργάστι κε ’ άκούραστα για 
τ>,ν όπερέ <χ και_ μέ τήν προσωπικότητα 
του ίτ.ί,αΧζ .ό είδος στό Έλληνικό κοινόν. 
’ .3ισίτ=ρα οημανακή εΐνε ή συμβολή τού 
ςτή. ά .άπ .υξ} τής Ελληνικής όπερέτ ας 
και πολύ 6ίι.;αια ϋεωρεΐται ό δημιουργος 
ιη . Γ c ύ ον πού . ’ άναλάβη κάποτε νά 
> pc-ΨίΙ 'ϊήν· ίσ.ορία τοΰ Ποαταϊωάννου. ύ- 
τ.άρχε άφθονον υλικό γ ά ήν δράση * τοΰ 
δ.α.-.ριποός κολλιτέχνη, ό όποιος άποτελεΐ 
σταϊ-μό στό μουηκό μας θέατρο.

Σήμερα θά δώσουμε ώριομέ,α ά έκδο.α 
του ΓΙαποΐωάννου. πού τό/ χαρακτηρίζουν 
άσχε ά έ^ .θ ;α  σάν καλλι έγν, «α ί οάγ άν. 
Ορωπο.

Στόν θίασό του κάποτε, ό άλ^σμόνητος 
κωμικός εΐχεν ώς χορίστά έναν νέο^ ή. 
θοκοιό. άρχε ά έμφανί^ιμο. ό όπο·ε·; δμως 
6έν έλεγε πολλά πράγμαια γιά τό θέατρο. 
Ό  ήθοποιός αύ ός εΐχε κάποιον θείο. ό ό
ποιος δ ατ.τροΟσε ά.τό πολλά χρό. ια φιλία 
μέ τό/ Παπαϊωάννου. Μιά μέρα λοιπόν, εις 
ό «Σαλώνιον». ό 0 :ϊο ; ου ήθοποιεσ σο- 

ναν ήθηκε μέ τόν ΠαΓ.αγωάννου κοί οτή συ 
ν ,μ  λ 'α  του·;, ου άνέψερε δτι ό άνεψιός 
του έρ,άζεται στό/ 6ίασό του.

—  Μπά! έκαμεν ό Παπα-ωάντου. Καί 
ποιός εΐ,ε ό ά-νηψ.ός οου;

—  Ό  τάαε. Καί σέ παρακαλώ φρόντι
σε γι* αύτόν. Κ ά .ε  δ.τι νομίζεις γ.ά '.ό 
καλό του.

—  Μείνε ήσυχος, .όν δ·.ο5βεβαίωσε ό Πα_ 
παίωάννου.

Σέ  λίγο. δίαν ΐϊήγε στό θέατρο γιά τήν 
πρόβα, ή πρώτη του δουλειά ήταν νά κα. 
λέοη σ;ό γραφείο του τόν ήθοποιό πού ά. 
ναφέραμε.

—  "Ακούσε νά σοΰ πώ. παιδί μου. τοΰ 
είπε. Άπ* αύ ή τή στιγμή* δέν άνήκεις σιό 
θίασο. Απολύεσαι.

Ιά έχαοε ό φουκαράς.
—  Μά γιατί;
—  Δέν έχει γιατί. Πήγαινε!,
Ό  ήθοποιός μή μπορώντας νά έξηγήση 

τούς λόγους τής άπολύσεώς του. κα\έφυγε 
στόν θείο του καί έπειτα άπό λίγη ώρα. ό 
τελευ αϊος αύτός κατέφθανε στό θέατρο 
γιά νά διαμαρτυρπθβ.

—  Βρέ Γιάννη τοΰ είπε. έσύ μοΰ ύπο- 
σχέιθηκες νά φροντίσης γ’ιά τ*ο\' άνηψ'.ό 
μου. Καί χόν (ίπέλυσες;

—  Έφρόντισα γιά τό καλό του. άπήν. 
τησε ό Παπαϊωάννου. Καί τό καλό του εΐ**ε 
νά φύγη άκό τό θέατρο .νά κάνη άλλη δου 
λειά.

Ό  ή£οποιός αύτός δέν άκουσε τήν συμ
βουλή τοΰ Παπαϊωάννου. "Εμεινε στό θέα
τρο καί ώς τά σκ ιερά δέν κατώρθωσε νά 
κάμη τίποτα. Παραμένει κορίστας.

Η Η Η
Στό  θέατρο «Παπαϊωάννου» τής όδο 

Πατησίων, θυρωρός, χρόνια πολλά ήταν

—  “ Οχι.
—  Δέν μπορώ νά σάς οώοω.
—  Εΐμαι δημοσιογράφος καί. .
—  Λυποΰμαι.
Ό  νεαρός έπέμείνε, ό ταμίαο τό ίό·χ. 

Δημιουργή3ηκε έπεισόδιο. Τελικά 'ό νεαρός 
έφυγε μέ τήν άπε:λή:

—  Αύριο θά σέ διορθώσω!
Πραγματικά, τήν άλλη μέρα το π:ωι ό

νεαρός μένεα πνέων. έμφανιζό α j σ ό νΐο- 
φεΐο του Παπαϊωάννου.

—  ‘Ο κύριος;
—  Δη μοο ιογ ράφος!
—  Καθήστε &;αμε εύγενέστατα ό Πνχ- 

πα\;ωάννοι·.
_—  Δέν πρόκειται νά κα3ήσω! "Ηρθα έ

δώ νά διαμαρτυρηθώ γ  ά τήν συμπεριφορά 
τοΰ ταμίου σας. ό όποιος...

—  Κα^ήσ ε!*
—  Μά σάς είπα δέν πρόκει αι νά καθή- 

σω. Ή  προσβολή πού μοΰ έγινε στό θέα
τρό σας...

—  Σάς παρακαλώ, καθήστε! έπέ μι/, ε 
πάντα ό Παπαϊωάννου.

‘Ο νεαρός, άνανκάσθηκε νά καθήση.
—  Πού λέτε λοιπόν, κ. Παπαϊωάννου. ή 

συμπεριφορά τοΟ ταμίού σας άπέναντί μου...
Ό  Παπαϊωάννου τόν διέκοψε πάλι. βγά. 

ζαντα·; ήν αμπακιέρα του.
—· Τσιγαράκι;
—  Εί-χαριστώ. Μόλις κάπνισα.
—  Δέν μπορείτε θά πάρετε ένα τσι\τ.- 

ράκι. έπέμεινε ό Παπαϊωάννου.
Έπήρε τό τσιγάρο ό νεαρός.
'Ο  Παπαϊωάννου. φ λομειδέστατος το3 

προσέφερε καί' φωτιά.
Ό  νεαρός έπεχείρησε νά ξαναρχίστ].
—  Μ·.ά στιγμή Γ.·5ς παρατ<αλώ. τόν ο;;· 

κσψε πάλιν ό Παπαϊωάννου. 6ά πάρετε κ * 
έ\α καφεδάκι.

Καί. χτύπτσε τό χουδοΰνι. Στό φροντ.. 
στή πού παρουσιάσθηκε. διέτα ε:

—  "Evccv καφέ σ όν κύριο.
Καί άμέσως άρχισε νά σκα’λίζπ κά ι χαρ 

τ ά τοΰ γραφείου του.
Ό  νεαρός έκανε πολλές φορές νά ξαναρ- 

χίση. Ά λ λ ά  πάντα ό Παπαϊωάννου τόν 5ιέ. 
κοιττε μέ τφ εύγενικό του ύφος:

—  Σάς παρακαλώ, ένα λεπτό.
Πέρασε άρκετή ώρα έ σι. Έ π ί Ίέλοι^ ό

Πατ^ανωάννου, σήκωσε τό κεφόιλι του cr\*3 τά 
χαρτιά καί κά),εσε έ.αν κορίστα άς rjv 
ποΰμε Νίκο.

—  ΝΐκοΙ
‘Ο Νίκος, ένας άνδρας πελωρίων διαστΰ 

σεων. παρουσιάσθηκε.
Καί ό Παπαϊωάννου. δείχνοντας σ’ οσίτό/ 

τόν νεαρό έπισκέπιη του:
—  Πάρε αύ»τόν τόν κύριο κάτω στό υ

πόγειο καί τάραξέ τον στό ξύλο!

©
Αθ. Σ .

όδοΰ ό
Τσάκωνας. Κέρβερος πραγματικός. Δέν ά
φηνε κοτνένα νά περάση χωρίς είσι ήριο. ή 
σημείωμα μέ τήν υπογραφή του Ποτπαχω 
άννου. "Ενα  βράδυ, λίγο ποίν άρχίσει ή 
παράστασις. κάποιος άπό τούς αιώνιους 
τζαμπα ζήδές. άνέβηκε στή σκηνή, άπό την 
πόρτα τής όδού Καποδιστρίου κάί φορτώ- 
θΓκε ;οΰ Παπαϊωάννου νά μπή στό θέοτ- 
τρ°· f  ifi!

—  Ευχαρίστως, τοΰ είπε ό Παπαϊωάννου 
Πήγαινε στόν Τσάκωνα καί πές του διι εί
πα έγώ νά περάσ|]ς.

—  Εύχαριστώ πολύ.
—  Τίποτε.
Σ έ  λίγο. δ τζαμπατζής έμφανιζόταν μέ 

τό άν άλογο ύφος στήν είσοδο τοΰ θεάτρου.
—  Τό εισιτήριό σα>ς; ρώτησε ό Τσάκω

νας.
—  "Εχω  έντολή τοΰ κ. Παπαϊωάννου!
—  Δέν έπιτρέπεται!
—  Μά εΐπε ό κ. Παπαϊωάννου νά περά

σω ! έπέμεινε ό τζαμπατζής.
*0 Τσάκωνας έ ,εμάνη :
—  Πας νά φύγρς άπ’ έδώ ή θά πάρη ό 

διάολος έσένα καί τόν Παπαϊωάννου!
—  Τώρα θά σέ διορθώσω ήπείλησε ό 

τζαμπατζής.
Καί μια καί δυό. άνέβηκε πάλι στή σκη

νή καί παρουσιάσθηκε στόν Παπαϊωάννου.
—  Δέν σ* άφησε νά μπης στό θέατρο; 

τόν ρώτησε.
—  "Ο χ ι μονάχα δέν μ’ άφησε νά μπώ. κ. 

Παπαϊωάννου. άλλά έβρισε καί μένα καί 
σάς!

Κι* ό Παπαϊωάννου άλλάζοντας ϋφος.
—  Είδες τί μοΟ κάνεις; Τί χρωστάω έ

γώ. κύριε, νά μέ βρίζη ό θυρωρός γιά σέ
να νε; Πήγαινε άπ* έδώ!

Η Η Efl
"Ενας νεαρός συντάκτης κάποιου λαΟρο 

βίου έντύπου. παρουσιάσ τ κ ε  ένα βράδυ είς 
τό ταμεΐον τόΰ θεάτρου «Ποτπάϊωάννσυ» καί 
ζήτησε δυό εέσεις δωρεάν.

—  "Εχετε άτέλειες; τόν ρώτησε ό τα·
μί<*ς·

Σέ κάθε φύλλο

Θεατρική ιστορία
Μέ λίγα λόγια

Μέ τήν άναμφισβήτητη βεΒαιόττ.τα πως 
κάθε τί γύρω άπό τό θέα ρο έχει  ̂ τήν κα
ταγωγή του άπό τήν άρχαία Έλλαδα. 
πρέπει νά δεχτούμε δτι και μέ τό θεατρι
κό είδος «δράμα» τό ίδιο συμβαίνει. Ή  
λέξις άλλως ε μέ τήν έννοια πού τήν νοι 
ώ.ουμε καί οί σημερινοί 'Έλληνες έχει κα 
ταχωρηθή καί έπιβληθη στό διεθνές λεξιλό
γιο. Πρέπει δμως νά ξέρουμε πώς καί στόν 
άρχαΐο Ελληνισμό καί στήν σημερινή θε
ατρική ειδική γλώσσα ή λέξις «δράμα»
δέν σημαίνει μόνο τό £ργο μέ δάκρυα κ^ί 
€<λιβερές συγκινήσεις. Σημαι ει (.αί το έρ 
γο πού έχει γέλοιο. πού νί.νει φαιδρές 
έντυπώσεις. Γενικώτερα μέ αύτή «νοείται» 
κάθε έργο πού έχει κίνησΓ. δράση σ χε 
τικά δέν πρέπει νά λησμονοΰιιε πώς ί) το_ 
σο παραστατική αύ ή λέξη Ινε παράγωγο 
άπό τό ρήμα «δρω» ποιώ πράττω κά- 
μνω κλπ. Μέ τήν άντίληψη τή πρ«:τει 
νά φτάσουμε στό συμπέρασμα —  άπό ο. 
σα καί στοιχεία παληοί και νέοι έρευνη. 
τές έχουν συγκεντρώσει —  πώς τό ομχ- 
μα εΐνε τό άμεσο μετά τόν 6ι8ύρα·:.3ο» 
πού Αναλύσαμε σέ προηγούμενο φύλλο 
μας θεατρικό είδος. Ό  διθύραμβος παρα 
τήν όργκχστική *.ου ποιότητα τίς έκφρα- 
σείς του. εΐχε κάποιον στοττ. ,ον χαρακτή
ρα. ΤΗτάν άλλοτε δταν ε,ύρίσκοντο οογ. 
κεντρωμένα πολλά άτομα έπί τό αύτό 
μπροστά στους βωμούς τοΰ Διονύσου ή άλ 
λοΰ —  γιά νά τόν άκούσουν άφήγηστ, ά 
πό ένα πρόσωπο. Μιά άφήγηση πού ιστο
ρούσε εύθυμα ή θλιβερά παθήμοττα τοϋ 
Διονύσου. Καί ήταν άλλοτε άπύδοτες ά_ 
φηγήσεις μέ αίσχρολογίες καί σατυρια. 
ομούς —  φαλλικά άσμα α —  πού τά έλε. 
γεν ένας άνθρωπος. Καί στήν μιά —  c\ 
νήθως στήν πρώτη —  περίπτωση «είς τις-» 
έναο κάποιος άνέβαινέ στόν έλεό ή τήν 
θυμέλη καί άπήγγελε τόν διθύραμβο θ υ 

μέλη καί έλε<>ς λέγονται. Πρέπει νά τοϋ 
δώσου μ* κάποια σχετικότητα ίννοίας μέ

τήν σημερινή λ|ξη προσκήνιο. Ά π ό  τά άρ  
χαΐα δμως κείμενα συμπεραίνουμε άκοιβέ. 
στερα πώς μέ τίς δυό αύτές λέξεις θυμελι*. 
καί έλεό έννοοΟσαν οΐ πρόγονοί μας κά
ποιο τραπέζι έπάνω στό όποιον σκάλωνε δ 
«ένας τίς» ύποκριτής καί άπήγγελε. « Έ .  
λεός δ* ήν τράπεζα άρχαία έφ* ήν εις τίς 
άναβάς άπεκρίνοττο». κατά τόν Πολυδεύ- 
κην. ’Αργότερα δμα>ς καί δταν ό πατέρα ,̂ 
του θεάτρου θέσπις κο:θιέρωσεν ό <*εΐς 
τίς» νά μιμήταε πολλά πρόσωπα άλλαζων 
π.ροσωπίδες καί ό Φρύνιχος άργότερα με. 
τέπειτα δέ ό Αισχύλος καί ό Σοφοκλής 
πού άνέβασαν πολλά πρόσωπα — πλε·'ους 
ΰποκριτάς. έδημιουργήθη τό λεγόμενον 
λογεΐον» *—  τό προσκήνιου καί ή σκηνι 

κα^ώς θά ίδοΰμε σέ άλλο ας σημείωμα. 
Ά π ό  δσα δμως είπαμε, έννοεϊ ό άνα//ώ_ 
στης δτι πατέρας καί τοΰ δράματος εΐνε 
ό θέσπις. θά  προσθέσουμε άκόμη δ ι μέ
σα άπό τό διθύραμβο γεννήθηκε ή ιδέα 
τοΰ δράματος. Διότι αύτός ό ψαλλόμε
νος στίς Διονυσιακές γιορτές διθύραμβος 
εΐχε πολλά δραματικά στοιχεία «τά δρώ 
μεναε». έσκέφθη ό θέσπις. σύγχρονοί του 
καί μεταγενέστεροι νά τά μετουσιώσουν 
σέ ζωντανώτερες παραστάσεις. Νά ά κά
μουν δράμα, νά τά δραματοποιήσο· ν. ό
πως θά έλέγαμε σήμερα.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΠΑΡΚ
T ijX if .  83.003 

« Α Θ Η Ν Α 'Ι’ Κ Ο Σ  
Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Σ  Ο ΡΓΑ Μ ΙΙιΣΜ Ο Σ»

Διευθυντής: 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ 

Καλλ. Διευθυντής 
ΑΛ. Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η Σ  

Σκηνοθέτης : Τ. ΜουζενΙδης

'έλληνική μου
σική κωμωδία

Μ ΑΝΟ Υ Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η
Συμμετέχει Ν. Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ  

Σ  υμπράττουν:
Ν Α Ν Α  Σ Κ ΙΑ Δ Α  —  Λ ΕΛ Α  Σ ,Κ Ο Ρ .  
ΔΟΥΛΗ —  Γ. Γ Α Β Ρ 1 Β Λ ΙΔ Η Σ  —  Κ .

M AN ΙΑ Τ Α Κ Η Σ  
Κ Ο ΡΝ Η Α 1 Α  ΒΛΑΧΟΠΟ ΥΛΟΥ — Α Ν . 

ΝΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Χορευτική έμφάνισις: 
ή ΜΤ1ΕΛΛΑ Σ Μ Α Ρ Λ  

Κ Α Θ Ε  Β Ρ Α Δ Υ  Ο Θ Ρ Ι Α Μ Β Ο Σ  
τής πρωτοτύπου έλληνικής μουσικής 

κωμωδίας τοΰ 
Δ. Κ . ΕΥ Α ΓΤΈ Λ ΙΔ Η

Μουσική Κ. Γ Ι  AN N  ΙΔ Η

Ζητείται
πρώτη

καμαριέρα
Είς τόν θίασον συμμετέχει καλ ή 

Α Λ ΙΚ Η  ΖΩ1ΓΡΑΦΟΥ 
Σ  κη νογροοφίαι:

ΜΑ Ρ  IΟ Σ  ΑΓΤΈΛΟΠΟΥΑΟ Σ 
Χορογραφία : Γ ΙΑ Ν ιΝ Η Σ  Φ Λ Ε Ρ Υ

"Ολα τά προηγούμενα τεύ
χη τοΰ «ΘΕΑΤΡΟΥ» καθώς καί 
τά άλλα περιοδικά πολοΰνται 
στό ττερ'Ιπτερον Π ΕΤΡΟ Υ ΓΥ- 
ΠΑ ΡΑιΚΗ, όδός Πανεπιστηιμί- 
ου 56 έναντι ξενοδοχείου «Έρ- 
μής».

Κάλτσες ΑΝ Δ ΡΩ Ν  
Υποκάμισα

Μεταξωτά 
Κομπιναιζόν

Ζ Ε Ρ Σ Ε Ύ ’
Φανέλλες άθλητικές δρχ. 500 χτλ, «αί άνω 
Κάλτσες άνδρών δρχ. 400 χιλ. καί άνω 
Κομπιν^χιζον. Ζέρσεϋ δρχ. 2 έκ. καί άν'-α 
'Υποκάμισα ’μεταξ. δρχ. 4 έκ. καί άνω^

ΑίΓΙΟΘΗΚΗ 
Σ. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δ Ο Σ  Κ Ο Λ Ο Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η  52 
πληοίον 6δοΰ Αίόλου τηλ. 33— 605 

Π Ρ Ο Σ Ε Ξ Α Τ Ε  Τ ΟΝ  Α Ρ Ι Θ  52

Ή  ζωή γύρω άπό τό θέατρο

'Η  φωτογραφία αύτή πάρθηικε στό σπίτι τοϋ κ. Μιλλιέξ., δνευθυνιοΟ τής 
Γαλλικής Ακαδημίας σ ήν ’Αθήνα, σέ μιά μικρή δεξίωση πού άκολούθησε 
τήν διάλεξη του κ. Ρουλλάν καθήγητου τής Γαλλικής Σχολής καί παλαιού 
σκηνοθέτου. Ό  κ. Ρουλλάν * μίλησε γιά τόν  Άντουάν. τόν Ιδρυτή του Ε 
λευθέρου ΓάλλικοΟ θεάτρου' Κι’ ή διάλεξή του είχε ιδιαίτερο ένδιαφέρον.
Στή φωτογραφία διοοκρίνονιαι οΐ κ.κ . Γ. Παππας. Ρουλλάν Μιλλιέξ. Σαρ<χν* 
τίδης Άνεμογιάννης. αί κυρίαι Μαρίκα Κοτοπούλη. Μιλλιέιξ. Μιράντα κλπ.

©

Εντυπώσεις 
καί άναμνήσεις

άπό τά ξένα Θέατρα
Τής Κας Λιλίκας Νάκου

Ή  Ζυρίχη, ή Γενεύη πού εΐνε πολι. 
τείες μέσα στήν καρδιά τής Ευρώπης, έ
χουνε καί σήμερα άκόμα, δπως κάί πάντσι 
τήν τύχη, λόγω τής θέσεώς των. νά δ ί. 
χων.αι κάθε τόσο δλους τους θιάσους του 
κόσμου, καί τούς καλυτέρους μάλιστα.Καί 
άπό τήν Γερμανία καί άπό τήν Γαλλία.

"Έτσι. δποιος μένει έικεΐ, μέ αολύ λίγα 
λεφτά μπορεί νά δη δλους τούς παγκο
σμίους άσσους τής σκηνής.

Τήν πρώτη περ ίοδο τής ζωής μου ;ήν 
πέρασή στίς δυό αύτές πόλεις.^ Γνωστό 
εΐνε τό «Τονχάλε» τής πόλεως τής Ζυρί
χης μέ τήν θαυμασία άκουστική δπου παί. 
ιζσν;αι έργα τσΟ Βάγνερ

Στή Γενεύη πάλι ή «Κομεντί» φιλοξέ
νησε δλους τούς μεγάλους ήθοποιούς τής 
Γαλλίας. Γό λα[κ*5 κοινό στή Γενεύη, ιού 
συγγενεύει κάιπως μέ τό γαλλικό στό πν«.ί» 
μα. άρέσκεται νά πειράζει τους ήθοποιούς 
που άγαπα Δέν θά ξεχάσω πο:έ στήν 
’Όπερα τής Γενεύης, δταν πάΐζανε τόν 
«Όθέλλο» τί λόγο πέταξε κάποιος άπύ τό 
ότερωον. "Ήταν τήν στιγμή πού ή Δυσ. 
δσιμάνα, ύστερα άπό πολλούς λαρύγγι 
σμούς άποφασίζει έπί τέλους νά πέση στό 
κρε,β-δάτι νά κοιμηθή. δπου καί τήν σκο 
τώνει κατόπιν ό Όθέλλος.

Στήν πιό κρίσιμη στιγμή, δταν τά βιο
λιά παίζανε σιγά, άκούγειαι έξαφνά ά. 
ιπό πάν̂ ω τή στιγμή πού ή Δυσδαιμόνα 
ξσ**λώνεται στό κρε&βάτι:

— « Σ άν φαίρ πιπί;»
Δηλαδή : «Δίχως νά ιοΐνης τά...τσίσια 

σου;...»
Γέλοια άκράτηιτα ξεσπάνε καί διάφορα 

σσσσ...σσσσ συγκεχυμένα. ‘Αλλά -ή ήθο. 
πσι*̂ ς’ δέν τά χάνει.

Σ  ηικώνετ*τι καί χαμογελώντας άπαντά 
τραγουδιστά·

—  Ζέ νέ πά σέτ άμπιτύντ.
Δηλαδή «Δέν έχω τήν συνήθεια αύ

τή !»
“ Ηταν μιά έξυπνη καί τσαχπίνα Παρ - 

ζιάνα πού δέν τάχασε καθόλου, καί που 
ήξερε πόσο άγοοτητή ήταν στό κοινό.

Ο Ι δΐιάφοροι αύτοί θίασοι πού έρχόντου. 
σαν στήν Έλδετία  γνωστοί καί διάσημοι 
σ’ δλη τήν Εύρώπη. έδιναν πάντα παρα
στάσεις γιά τή σπουδά·ζουσα νεολαία ξέ
νη καί ντόπια μέ φτηνές τιιμές. Σ  υχνά στό 
χορό παίρνανε καί μαθήτριες τών κονσερ
βατουάρ. Μέσα σ’ αύτό τύ Κονσερβατουάρ 
έφοίτησε καί ή Κατίνα Παξινού, δταν έ- 
τυχε κι’ έγώ νά σπουδιάζω έκεΐ.

θυμάμαι σ’ ένα έργο τοΰ Γκλούκ. που 
μάς άνέδασαν στή σκηνή έμάς τούς μά 
θητάς. Ή  Κατίνα ΠαξινοΟ, νεαρώτατη 
καί με θαυμάσια φωνή, ήταν τό χα ζεμ έ
νο παιδί. Τής είχανε πή νά Kpocrq τήν 
«σύρά» του φορέματος μιάς βασίλισσας 
άτύ κάποια δπερα τοΰ μεγάλου μουσουρ
γού Γκλούκ.

Καθώς λοιπόν, μεγαλοπρεπής ή - βασί
λισσα προχωρούσε σνό ναό, ή Κατίνα 
κρατώντας τόν πέπλο τής βασίλισσας θέ
λει νά χαιρετήση κάποιον γνωστό της κά
τω στήν πλατεία, σκοντάφτει πέφτει καί 
τραδώντας τά πέπλα καί τήν ούρά τής 
βασιλίσσης. σταματφ τό τρέ μούλα καί τόν 
λαρυγγισμό τής τραγουδίστριας!

Ευτυχώς, πού ήτανε μια παράστασις 
γιά τά *ιάιδιά, άλλοιώς ή Κατίνα θά 
πλήρωνε άσχημα τήν άφηρημώδα της αύ
τή. Τότε κάποιος νεαρός άπό τό ύπερώο 
πάλι φώναξε:

— Μή παρεξηγήτε. Σηκώθηκε φουρ
τούνα καί παρέσυρε καί τίς δυό!

*Σ τίς μικρές (πολιτείες τής Ελβετίας 
πού εΐνε ήσυχες καί σχεδόν πληκτικές. 6 
κόσμος δέν άγαπά περισσότερο άπό τό 
θέατρο καί τούς ήθοποιούς.

*Η Έλληνίς τραγουδίστρια Σπεράντζα 
Καλό — γνωστή στούς μουσικούς κύκλους 
του Παρισιού — γνώρισε θριάμβους μέ τα 
έλληνικά τραγούδια.

Αύτήν δμως πού δέν θά ξεχκχσω δσο 
ζώ, καί άς ήμουν τότε μόλις όχτώ χρο. 
νώ δταν ιήν είδα στό θέατρο νά παΐζη 
ήτά'νε ή πεοίφημη Σάρα  Μκτερνόρ, πού 6ά 
ήτάν τότε 70 χρονών!

Καί δμως ή Γενεύη τήν άποθέωσε. Της 
ρίχνανε άπ‘5 τά θεωρεία περιστέρια, άνθη. 
Σιωστό πανδαιμόνιο έπιασε τούς φοιτητάς 
πού θέλανε νά σύρουνε τήν άμαξ>ά της. 
Η μεγάλη αύτή καλλιτέχνις — μεγάλη 

δσο ίσως καί ή Ντ<Λ>ζε—έιπαιξε τότε τόν 
ρόλο τοϋ Άετιδέως στό έργο του Ροσταν. 
καί μέ ξύλινο πόδι, γιατί τής τό είχάν 
κόψει ϋστεοα άπό μιά έγχείρησι. Ά Χ λ λ  
τί φωνή είχε ; Σο ΰ  συνεκλόνιζε τήν καρ. 
διά αύτή ή γυναίκα! Τί έκφροόσι, τί στά
σις, τί άέρα είχε άιπάνω οτή σκηνή καί 
άς ήταν; &τως λέγανε, τότε, 70 έτών!

,Δέν θά ξεχιάσω ποτέ τ*5 παραλήρημα 
αύτό τού πλήθους, ούτε βέβαια καί τό δι
κό μου.

ή μοογεία τής τέχνης, τής Ιδιοφυ
ίας, μέ τί λόγια μπορεί κανείς νά

ριγράψει; Καί ποιά γόησσα τής όθόνης^ 
μέ δλα τά νιάτα καί τήν όμορφιά μπορεί- 
στήν τέχνη νά παραβληθή μέ τήν «Φείαν» 
Σάρα Μπτερνάρ;

Μά άλλοτε θα έπανέλθωμε γιά τήν ubc_ 
γεια τής τέχνης τής μεγάλης αύτίης κα>.. 
λιτέχνιδος. «που έπί έναν σχεδόν αιώνα 
κατεπληξε' όλόκληρη τήν Εύρώπη καί πού 
πρότει δλοι οι καλλιτέχνα,. νά γνωρίζουν, 
δπως καί τί πειθαρχία εΐχε στή ζωή της.

—«* Ο καλλιτέχνης—συνήθιζε νά λέγη — 
πρέπει νά εΐνε σάν τ·5ν άσκητή στή ζωη, 
άλλοιώς τίποτα δέν θά μπορέση ν ’ ά π ο .  
δώση στή τέχνη του»!

Λ ί Λ Ι Κ Α  Ν Α Κ Ο Υ

©
Στοχα σμοί

ΓΥ ΡΩ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝ Η  

ΤΟΥ ΗΘΠΟ ΙΟΥ
Κάθε ρόλος ττάλλεται άπό έσω- . 

τερική ζωή. Αύτήν ®κφ·ράζει ό ή
θοποιός φτόα/οντας στό ιβάθος τής 
ψυχυκότητας τοΰ χαροτχτήιρα πού 
έρμη νεύει.

*
Ή  τέχνη τής ήθοποιΐας σαναπο- 

τελεΐται άπό τήν αναγωγή των 
στοιχείων toO ί.πιστητοΟ κόσμου, 
τής ζωής, στή σφαίρα τοΰ Ιδανι-κοΰ 
κι’ άπό τή σύνθεση* των νέων αύτων 
ποικίλων στοιχείων σε μιά καίλλι- 
τεχνικά συγκροτημένη ένότηιτα.

*
Ή  άναγωγή έπιτυγχάνεται μέ 

μιάν έ’ντονη ψυχική διόραση! πού ά- 
νερευνά τά βάθη τοΰ έπιστητοΰ 'κό- 
σμου καί τ’ άνασύρει ψηλά' ή σύν
θεση1 ιμέ τήν επιστράτευση. Ιόλων τών 
εκφραστικών μέσων τεχνικά δια
μορφωμένων ετσι πού νά παράγε- 
ται τό πλέριο καλλιτεχνικό αποτέ
λεσμα: ή σύζευξη περιεχομένου καί 
μορφής, ή ένότητα στήν ποικιλία.

*
Γ ιά τοΰτο ή συμβολή τών Εκφρα

στικών μέσων δέν τελεσφορεί, δταν 
δέν προηγείται ψυχική δόνηση' αι
σθητικό άποτέλεσμα δέν παράγεται 
χωρίς τή συγκίνηση.

*
Ή  άναγωγή γενικά εΐνε ή μιά 

ψυχική λειτουργία πού στρώνει τό 
δρόμο γιά τήν άλλη·: τή σύνθεση.Ή 
πρώτη πετυχαίνεται μέ τήν ένόρα- 
ση, ή δεύτερη μέ τήν άσκηρη.

*
Τά διοώοχικά στάδια ποΰ άκο- 

λουθεΐ ή καλλιτεχνική λειτουργία 
τής ύπόκρισης εΐνε: άνεύρεση τών 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τοΰ 
ή.ρωα πού συνέλαβε κι ο ποιητής== 
ένάραση-, άνοο/ωγη' άπόδοσή των μέ 
τό άληιθινό συναίσθημα πού έκφρά» 
ζει τή φωνή τοΰ ήιρωα (Λόγος)' 
έκφραση τής μορφής μ’ δλα τά συ- 
νε/πίκουρα στοιχεία (μιμική, 'κίνηση,) 
σύνδεσή των μέ τό λόγο=άσκηση.

*
Παράσταση : Τό όλοκληιρωτικό 

δόσιμο τής δημιουργημένης μορφής 
άπό τήν έμπειρία καί τήν ψυχοσυν- 
θετική δουλιά τοΰ καλλιτέχνη—ύπο- 
κριτή στήν έμπτειρία καί στίς ψυχο- 
συνθετικές ικανότητες τοΰ κοινοΰ 
πρός άπόδειξη καί συνταύτιση.

*
Στήν παράστοβση συντελεΐται ή 

συνάμιξη κοινοΰ >καί ύποκριτή πού 
συναντόνται γιά νά γνωρίσουν τόν 
ποιηιτή. Επόμενα ή ελλειψη κάποι
ου συντελεστικοΰ στοιχείου γιά τήν 
■κατανόηση καί τή συγκίνηση άπό τό 
έργο σ’ Εναν άπό τούς δυό δημι
ουργεί σπάσιμο τής μορφής τοΰ έρ
γου τοΰ ποιητή καί τής μορφής τοΰ 
ρόλου.

ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Υ. Γ.—Στή μελέτη μου «Ό  κινη

μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς  καί όι ο ,ρ ό μ ο ς  του» τυ
πογραφική άβλεψία εκαμε τή λέξη 
«λειτουργίες» «λεπτομέρειες»' ετσι 
άς διορθωθεί : «...χωρίς άφαίρεση, 
άναγωγή καί σ ύ ν θ ε σ η Γ - τ ρ ε ΐς  λει
τουργίες πού όλοκλη,ρώνουν κάβε 
τέχνη». θ- Κ.



Πνευματική επαρχία

Συμπεράσματα
άπό μιά θεατρική ζωή

Του κ. Τάκη ΔόξαΔέν εΐνε ή πρώτη, φορά πού γίνεται Αντι
κείμενο μελέτης τό πρόβλημα τού €·εάτρου 
στήν έπαρχία. Καί άλλοτε, τήν τελευταία 
φορά πού ό κ. Κωστής Μπαστιας πρίν γ ί
νει Διευθυντής στό ’Εθνικό θέατρο άγωνι. 
ζό.αν δημοσιογραφικά γιά τή συγκρότησι 
της έπαρχιακής θεατρικής ζωής. εΤχαν ά_ 
κουστεϊ καί στόν άθηναΐκό Τύπο μερικές φω 
νές άπό δώ κάπου γιά νά υποστηρίξουν τά 
δικαιώματα καί τούς πόθους ένός όλόκλη_ 
ρου κόσμου. Τότε φυσικά έγινε μιά περίφη
μη έργασία μέ τό Α ' "Αρμα θέσπιδος κι’ 
άν δέν έρχόταν ή πολεμική θύελλα, ϊσως νά 
μπορούσε κανένας νά βασίσει άράεές έλ. 
πίδες στήν άποστολή του καί σέ πολλές ά. 
κόμα προεκτάσεις.

Σήμερα ή πνευματική έπαρχία πέρνα μιά 
καινούργια άναγέννηση. Ή  κυκλοκρατ ία 
τών άθηνα^κών περιοδικών καί ή πίστη στήν 
άνιίδραση πρός την πίκρα του καιροί μας. 
ή στοχαστικότητα τών ώρών καί αύτή ά
κόμα ή μιζέρια τής καθημερινής ζωής άπο_ 
τελούν τούς κύριους περίπου λόγους πού οΐ 
έπαρχιώτες λογοτέχνες καί καλλιτέχνες πα- 
ληοί καί νέοι^ ξαναπήραν τόν άγώνα γ ’ά τή 
διεκδίκηση των θέσεών τους στή νεοελληνι
κή Τέχνη Αύτή ή φοβερή άπομόνωση μάς 
πείθει πιά πώ<̂  άν δέ θέλουμε νά μπούμε 
στό συρφετό της πρωτεύουσας, πρέπει νά 
παλέψουμε μέ τις ίδιες μας δυνάμεις γιά 
τή δάφνη. "Ο χι βέβαια γιά βραβεία καί ά. 
ναγνώριση, αύτά ά/ήκγυν μόνο στίς κομ. 
πορρημοσύνες τών «άφυπνιστών» μας: Άπλά 
καί μόνο γιά τήν καλύτερη έκδήλωστ] ύπο- 
χρεώοεων πού τίς νοιώθουμε συνυφασμέ- 
νες ιμέ μάς.

Υπάρχουν καί στήν έπαρχία σποραδικές 
θεατρικές έκδηλώσεις. Τά τελευταία χρόνια 
άν έξαιρέσω μερικές έπιθεωρήσεις άπό ντό
πιους συγγράφεις στήν Καλαμάτα, σέ πολ
λά έπαρχιακά κέντρα παρουσιάστηκαν οτά 
φώτα της ράμπας έργα ντόπιων λογοτεχνών 
καί άπό θίασους άθηνοτ^κούς καί άπό έρα. 
σιτεχνικούς ’ ής έπαρχίας. θυμούμαι μιά σει 
ρά τέτοιων έργων πρόζας του κ. Νικ. Πρω- 
τόπαπα. άπ* τήν * Αλεξανδρούπολη, ποιός 
ξέρει τί έγιγε τώρα αι>τός ό καλός φί
λος! Έ κ ε ΐ  μόνο πού ύστερούμε εΐνε ή μό
νιμη συγκρότηση έρασί’εχνικών θεατρικών 
όμίλων πού σιγά _ σιγά θά μπορούοαν νά 
πάρουν είδικά μαθήματα καί ν* άποχτήσουν 
τήν αυτεπίγνωση καί τή βαθύτερη αϊσ^ηστ\ 
πού άπαιτεΐ ό ζωντανός λόγος. Δέ φταίει 
βέβαια ή έλλειψη ταλένων ή και προδια
θέσεων^ περισσότερο φταίνε οί πρωτόγονες 
δυστυχώς άκόμα έπαρχιώτικες προλήψεις 
και προκαταλήψεις έναντίον τής σκηνής καί 
ή μή κατανόηση του σκοπού τής θεατρικής 
Τέχνης.

Κι* αύτά δμως τά έμπόδια ύπερνικήθη. 
καν έφέτος έδώ. Ο Ι Σύλλογοι «Πυργιώτι. 
κος Παρνασσός». Φοιτητικός καί Αποφοίτων 
Μ. Ε. 1940 —  43 έκαναν κάθε προσπάθεια 
ν' άναπ ύξουν καί τό πέτυχαν μιά έντονη 
θεατρική κίνηοη πού άποτελει έΓάρτημα τής 
όλης τους πνευματικής έκφρασης. Δέ θά έ. 
ξετάσω έδώ δά τίς ξεχωριστές τους άφε_ 
τηρίες, δέ θά κρίνω τίς «έπι μέρους» έπι
τυχίες του καθενός. Τέτοιες έκδηλώσεις ση
μαίνουν ϋφος πολιτισμού καί δέ μπορεί πα
ρά νά κρίνωνται συνολικά καί ιμ* έπιεί. 
κεια. Πρόκειται γιά ένα όμαδικό ξεκίνηιμα 
ένθουσιασμου νεανικού, γιά μιά ώρα ία φιλο 
δο ία. γιά έναν άγώνα άμιλλας καί δχι έ_ 
πίδειξης γιά ένα άλτνβινό βίωμα. ’Ονόμα
τα πολλά έκτελεστών. έργα έλληνικά καί ξέ 
να σκηνογραφία έπιμελημένη, καί πρό παν. 
τός ό άθλος τής έρμηνείας ώαπου νά συγ. 
κινεί καί νά δημιουργεί σ ό κοινό έπίπεδα 
καταστάσεων πάγια καί ρευστά, θά  σημει
ώσω μάλιστα κι* ένα άλλο προσόν: τήν εύ_ 
συνεδησία καί τήν κατανόηστ* τών ρόλων, 
τήν άμεση ψυχική έπαφή ήθοποιών καί συγ 
γραφέων. Νά πώ γιά δραματική κατάρτι, 
ση; Μάλλον πρόκειται γιά ιμιά εύαισθησία 
ή καί διαίσθηση άκόμα τόσο έντονη πού 
άντικαθιστφ κάΓε έλλειψη σκηνοθετικών συμ 
βουβών καί παοορμήσεων.

Τά έργα πού άνεΒάστΓίΚαν στή χειμερι
νή σα’ζόν πού λήνει η δη. κι* άπό τούς ~ρεΐς 
Συλλόγους διαλέχτηκαν άπ* τό δραμοττιικό 
ρεπερτόριο. *Ιδού: «Πυργιώτικος Παρνασ
σό·:»: Γρη γ. Ξ,ενοπούλου ιΦοιτηταί», Δη μ. 
Μπόγρη «Άρραβωνιάσματα», Τάκη Δό α 
« Ό  άντρας της». «Φοιτητικός»: Σπ. Μελά 
«Παπαφλέσσας» καί «’Αποφοίτων»: Ριχάρ
δου Φός Ή  δικασπκή πλάνη». ΕΙδικωτερα 
φ «Πυργιώτικος Παρνασσός» δ ’ατήρΓσε άρ. 
τιότητα καί όμοιογένεια στελεχών καί πα. 
ρουσίασε μέ έπιμέλεια τις προσπάθε’ές του. 
Στούς άλλους δυό Συλλόγους ξεχώρισαν ώ
ρισμένα δραμα ικά ταλέντα πού μέ κάτεργα 
σία συστηματική θά μπορούσαν νά έξελι- 
χθούν. ‘Ο «Πυργ’ώτικος Παρνασσός» διά. 
πλάσε τούς έρασιτέχνες του σέ σηιμεΐο πού 
νά δημιουργήσουν καί στά τρία έργα τύ. 
πους καί κατασ άσεις. γιά τά όποια τό κοι 
νό θά μιλεΐ πολύν καιρό κοτλο''ύματα. Συ 
νολικά έγώ τούλάχιστο διαπιστώνω έδώ 
μιά γη άξια κι* έπιδεχτική καλλιέργειας κι* 
άν ή έπαρχία στεκόταν περισσότερο πολιτι. 
σ^ένη καί ξεχώριζε τήν Τέχνη πιό καθαρά, 
θάλεγα πώς μέ σχετικά μαθήματα καί γε-

Α

νικώτερη θεατρική έκπαίδευση ο ί έρασιτέ. 
χνες αύτοί θάχαν τή δυνατότητα νά ερμη
νεύσουν καί συν^ετικώτερα καί δυσκολώ. 
τερα  έργα . "Ιψ εν . Σα ίξπ Γρ  κ.ά.

"Οσο γιά τό κοινό, κατορθώθηκε άν δχι 
νά μετέχει άπόλυτα σέ μιά παράσταση τού 
λάχιστο νά τήν προτιμά άπό μιά κινηματο
γραφική ταινία καί νά τήν παρακολουθεί. 
Τό κοινό τοί) Πύργου ή αν άνέκαθεν ένάν. 
τιο στά έργα πρόζας, θυμούμαι πού πέ
ρασε κάποτε καί ή Κοτοπούλη άπό δώ κι’ 
ήταν τέτοια ή ύποδοχή πού τής έγινε, ώστε 
σέ μιά συνέν ευξή ΤΓς στήν Πάτρα μας θε
ώρησε άντιθεατρικούς. ’Αργότερα μέ τήν 
’Ανδρεάδη καί τόν τελευταίο χρόνο πρίν 
τοΟ πολέμου μέ τό Μάριο καί τήν Ή ώ  Πα. 
λαιολόγου, τό κοινό άρχισε νά δείχνει με
ρικές συμπάθειες καί στό σοβαρό θέατρο. 
Σήμερα μέ τίς έρασιτεχνικές μας παρα
στάσεις βρίσκεται στό ση,μεΐο νά κάνει τήν 
(όριστική του 6ποχώρτ\ση στήν πρόζα. Γί
ναμε ϊσως φιλοσοφικώεροι. άρχίζουμε νά 
ζητάτε τή λύτρωση μέ τόν πνευματικό δρό_ 
ιμο μέ τό δάκρυ νά φέρνουμε άντιπερισπα. 
σμέ> στή λύπη τής ζωης; Πάντως ό λαός 
συγκινεΐ αι καί χειροκροτεί, κλαίει κι* έν- 
θουσιάζεται Κείνοι που άντίλέγουν καί μεμ 
ψιμοιρουν εΐνε μερικοί άλύγιστοι. καθαρευ
ουσιάνοι καί ειρωνες έπιστή μονές. Μά γι* 
αετούς εΐνε κλεισμένα καί τά τελευταία κα 
θίσματα τοΰ θεάτρου. *Η Τέχνη δέ γυρίζει 
πουθενά γιά νά βρει πισ ούς ή Τέχνη δέν 
εΐνε πολιτική. Έ μ ε ΐς  οί άνθρωποι νοιώθου
με τήν άνάγκη της καί τρέχουμε νά τήν 
προφτάσουμε. νά προστεθούμε στή μακρυά 
σειρά τών ευτυχισμένων.

Τ Α Κ Η Σ  Δ Ο Ξ Α Σ
(Πύργος ’Ηλείας)

Ό

! Αγνωστος I 
Θεός

τοΟ Α Λ Ε Κ Ο Υ  Λ ΙΔ Ώ ρ ίιΚ Η  J
I  Μία θριαμβευτική έπιτυχία τοΟ *

Θ Ι Α Σ Ο Υ

ί Μιράντας - | 
I Μουσούρη i 
ί Χρ. Νέζερ |

Σ Τ Ο  Θ Ε Ρ ΙΝ Ο Ν  Θ ΕΑ ΤΡΟ ΙΝ

! Κώστα Μουσούρη j
(Ο Λ Ο Σ  MAY Ρ ΟΛΙΜΑΤΛ Ι ΩΝ )

J  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  — Τ Ρ ΙΤ Η  — Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  - I  
, Π Α Ρ Α Σ ι Κ Ε Υ Η

1 Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ  7.30 μ.μ. ·
■ ΠΕΜ ΠΤΗ — Σ Α Β Β Α Τ Ο  — Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  [

2 Παραστάσεις 5.30 καί 7,45 μ.ιμ. ■ 
;  Είαιιήρια καθημερινώς: τό ιτρωΐ είς ■
■ τό θέατρον 'Αλίκης (τηλ. 27.248) τ6 ] 
I  δέ Λτιάγευμ** άιτό τάς 4 μ.μ είς τό | 
• θέίκτρον Μουσούρη (τηλ. 84.269).

ΤΑ «Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΚ Α  
Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α »

Διά τών κεντρικών περιπτέρων έκν>χλο. 
φόρησε τό 5ον τεύχος του περιοδικού Φ Ι 
Λ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α » .

Άπ ό τά περιεχόμενα σημειώνομεν τάς 
ιμελέτας τού κ. Γιάννη Σφακκχνάκη «Ή  
νέα ποίηση καί ό σοσιαλισμό»». Μ. Σα_ 
κελλαρίου γιά τόν ήρωα τής ’ Επαναστά
τ ε ς  Γ . Λογοθέτη Λυκούργο τό δοκίμιο 
τοΰ Μονταινέ «Περί έλευθεροδοξίας» κα ά 
μετάφρασιν Κλέωνος Παράσχου, τό διήγη
μα τού Πέτρου Λουκίδη «Σιγανειμιά» κ. ά.

ΈπίσΓς είς τό πλούσιον 15θήμερον δ- 
λως ένδιαφέροντα τά σημείωμα α τού πε. 
ροδικου ώς καί οί συνεργασίες τού κ. Α. 
Σγουρού γιά τήν Α  Ιολική Γη» τού Η. Βε- 
νέζη ή άπάντησις τού κ. Β . Λαούρδα στόν 
Γ . θεοτοκά γιά τό «θέατρο» τοΟ τελευ
ταίου.

Ό  συγγραφεύς καί ποιητής Κάρολος 
’Έτλιγκερ . πού έχει δημοσιεύσει ώς τώρα 
πολλές νο'υβέλλες ποιητικές συλλογές καί 
χάμποσα θεατρικά έργα.

Η ΕΛ ΕΝ Η  
ΤΟΥ Μ ΕΝ ΕΛ Α Ο Υ  
σ’ ένα νέο δράμα

Ή  γερμανική δραματική σκηνή, 
παρά τόν -ιτόλβμο, δέν περιορ'ζεται 
στό άνέιβααμα κλασικών έργων τής 
διεθνούς φιλολογίας, άλλά παρου
σιάζει, κά&ε λίγο, καί νέα δραμα
τικά ίργα συγχρόνων συγγραφέων. 
Πολλά άπό τά ε ρ γ α  αΰτά άσχο· 
λοΟνται μέ διάφορα προβληαπτα. 
κοινωνικής ή ιστορικής φύσεως.

Τελευταίως, τό Ντώυτσες TeA'ο_. 
τοΰ Βερολίνου άνέβασε, μέ πολλή 
Επιτυχία, Μνα ένδια:φέρον δραμα του 
Αγνώστου σχεδόν ϊως τί>ρα συνγρ·χ 
φέως Ρόσμαν ύπό τόν τίτλο «Ελ έ 
νη». Πρόκειται γιά τήν όμηο1 κή 
,αοριφή της Ελένης τοΰ Μενελάου, 
τήν όποια ό νέος αύτός δραμα
τουργός παρουσιάζει ώς ήιρωίδα ντέ 
ιμιά πρωτό-τυ-πη έρμηνεία. Δέν ιμας 
τήν δείχνει ώς άποςχθεΐσαν βιαίως, 
άλλ’ ώς άκολουθήσασαν πολύ εύ- 
χαρίστως τόν Πάριδα στήν ποαρ'δα 
του. Ό  Μενέλαος βρίσκει, στήν 
Τροία, τήν άπιστη γυναίκα του 
τ,ρελλά Ερωτευμένη . κι’ Μτοιμη, νά 
παντρευιτη τόν άγοίπηιμένο της, 00- 
τε σκέτττεται κάν ν” άκολουθηση τόν 
σύζυγόν της.

Ό  “ Εκτωρ 'μισεί τήν Ελένη, τήν 
γυναίκα πού έγινε άφορμή νά κα
ταστροφή ή Τροία. Μά δέν μπορεί 
νά κάνη' διαφορετικά, άναγκάζεται 
νά πολειμά: γι' αύτήν. Στό τέλος, ά- 
φήνει τόν Μενέλαο καί τήν Ελένη 
νά ιέτιιστρέψουν στή Σπάρτη·. Έ κεΐ 
τούς άκολουθεΐ καί δέν τούς άφή- 
νει πιά ήσυχους ή άδιχχόπηττ} Κασ
σάνδρα. Καί ιμαζί της τούς κοττα- 
διώκει κι' ή τραγική συμφο,ρά. Ό  
Μενέλαος άγαπα καί ιμισεΐ συνάμα 
τήν άπιστη σύζυγό του, μιά μέρα 
δέ, ιμέσα στήν παραφο,ρά τών δύο 
αύτών άντιθέτων αίσθημάτων δηληι- 
τηιριάζει τήν Ελένη καί πίνει κι’ δ 
ίδιος τό φαρμάκι.

Σ ’ £να θαυμάσιο έιτίλογο, ή Κασ- 
σάνδοα κι’ 6νας άνώνυιμος πολίτης 
της Τροίας Εμφανίζονται στή σκηνή 
καί κλαΐνε ττή ιμοΐρα τής Ελένης, 
πού δγινε αιτία τόσης συμφοράς, ά
πό τήν όποία δέν γλύτωσε, στό τέ
λος, κι’ ή ίδια.

’Ηθοποιοί πρώτης δυνάμεως έ,ρ- 
ιμήνευσαν τούς ρόλους τοΰ £ργου 
σ’ £να ύατέροχο κι’ έξαιρετικά αρ
μονικό σύνολο, πού άφησε ζωηιρό- 

τοττη έντύττωση στούς θεατάς.
Ε. ΓΗ.

Ή μουσική 
κωμωδ ί α

είς τό «Πάρκ» 
Τά εγκαίνια

Πρό ήμε,ρών έγινε εις ιό θέατρον 
«Πάρκ» παρουσία έπιλέκιων άν9ρώτω^ 
του θεάτρου προ3Κΐε,κλαμένων τής έπ·.. 
χεί,ρ-ήσεως τής νέας μουΰικής κωαω. 
δίας πού παίζει κατά τό θέρος εις 
τό «Πάρκ», μιά μικρή σεμνή τελεΓή 
■έγκαινίων.

Κατ’ αύτήν παρέστησαν ό υπουργός 
τής Παιδειάς κ. Λού3αρης. 0 πρόεδρος 
τής ’Αδειας Ηθοποιών κ. Ζερ^*^, ό 
χ. Μαντό ί δη ς, πολλοί συγγραφείς, κρι 
τικοί. καλλιτ^χναι καί δημοσιογράφο, 
ό διευθυνιής του όργοτνισμου πού περι. 
λαμβάνει καί τήν Μουσικήν Κωμωδίαν 
κ . Κ . Μουσούρης, ό κ. Ά λ .  Λιδώορίκης 
ώς έκπροσωπών τήν καλλιτεχνικήν δι. 
εύθυνσιν του δλου όργανι^μού, ό συ 
γραφεύς καί ό συνθέτης τε0 νέου μου
σικού έργου πού άνεβάστηκε πρώτο 
κ.ικ. Δ. Εύαγγελίίδης καί Κ . Γιαννίδης 
ό Θιασάρχης κ. Μάνος Φιλιππίδης καί 
οί λοιποί ήθοποιοί τού έξαιρετικου συ 
γκροτήιματος. μαζί μέ τόν θεατρικόν έ. 
πιχειρηαατίαν κ. I.  Ίωαννίδην.

Προη(γήθη άγιασ^ιός, άκολούθως ό 
κ. Λιδωοίικης ώμίλησε διά τών κατω
τέρω π,ρ6ς τούς συγκεντρωμένους εις 
τό «Πάρκ», έπειτα δέ προσεφέρθησίτν 
άναψυι ς’ ίικά.

*Ό εκλεκτός όμιλη,τής —  συνγρα. 
φεύς άνέλυσε τά τής ϊδρύσεως του νέ
ου θιάυου καί τά τών σκοπών του ώς
έξής:

«Κυρίες καί κύριοk

Αύτή ή άνοιξιάΤικη μέρα ή τόσο φωιει. 
νή, τό^ο χαρούμενη, νομίζω πως ταιριά 
ζει στήν καλλιτεχνική μικρή γιορτή που 
μάς ένώνει σήμερα δλους άνθρώπους τού 
θεάτρου που λίγο ή πολύ ζούμε γι* αυτό 
χτυποκαρδούμε γιά τήν πρόοδο καί τήν 
έξέλιξί του καί άποβλέπουμε μέ πίστη στό 
πιό ώραΐο μέλλον του. πού σίγουρα θάρ 

έπειτα άπό τό πέρασμα τής τωρινής 
παγκόσμιας καταιγίδας.

Σ ’ οα>·ό τό θεατράκι τό κομψό, τό ά. 
νοιγτό. στή χά<*η του ύτταίθοου ττου’ τ ’ &ν- 
καλιάζουν μέ άγάπη οί νύχτες του * Αττικού 
οι’ ρανού, έπειτα άπό λίγες μέρες θ* άντη. 
γήση τό χαζκν',ιιρνο κελ^ιδ^ϋ'α μιάς καλ
λιτεχνικής όμάδας πού ξεκινάει άπό σήμε 
ρτ σ-ό έργο της μέ νέους δημιουργικούς 
παλμούς μέ δρεξτ» γιά δουλειά μέ διά 
θιση νά δώση δ τι καλύτερο διαθέτουν τά 
στελέχη της μέ σιγουριά καί μ* εύσυνειδη 
σία.

Δέν άπειλεΐ μέ μανιφέστα μέ βροντερά 
λογίδοια δτι θά κάνη ’έχνη* καί μόνο τέ. 
χνη ζοφερή, έπαγγελίες πού συνήθως δια. 
ψεύδον-αι πικρά καί σίκτοά άπό τίς άδήμι. 
τες άνάγκες τών τρομερών πολεμικών συ
ναλλαγών. Κάνει δμως κάτι πιό καλό 
Μέσ’ τήν περιοχή της οτύτή ή κάλλια , 
χνική όμάδα —  σεμνά καί δίχως έπαρν 
on —  φιλοδοξεί νά κάνη τέχνη νά κάνη 
δηλαδή όιιοοφ·ά πολιτισμόν εύγένεια δσα 
ot δυνατότητές ττ·ς μποοούνε νά πρόσφε 
ρουν. γιά νά έξυπηρετηθβ ένα καινούργιο 
είδος πού μπήκε μόλις πρίν λίγο καιρό 
στά ρεπερτόρια τών θιάσων.

Δέν εΐνε ένα είδος φτηνό ή" άσήμοτντο στή 
συιιβολή του γιά τήν άνάπτυξη μιας πιό 
πλατειάς αισθητικής στό δλο οικοδόμημα 
του θεά ρου. Ή  ιιουσική κωμωδία σάν εΐ 
νε γέννημα στ’γμής εύτυχισμένης, όταν \ό 
κείμενό της έχει γραφτή ιιέ άνάπη καί μέ 
τόν ζωντοτνό παλμό τού άλτ'θινοΟ δραιουρ. 
γοο δ-αν ή μουσική I τη.- πηγάζει άπό τό 
τάλαντο τεχνίτη πού άγαπάει τόν προο. 
οισιιό του κι* έονάίεται πιστά γιά τό ό. 
λοκλήοωμα Tftc άομονίας καί -ών ρυ?μών 
δ-αν δλοι οΐ άλλοι εύγενικοί έρνάτες συν 
τελεστές του έογου διψάνε νά έμφο:νί. 
σουν κάτι τό άοτιο ιιέ τό σειβασιιό πρός τό 
κο’νό γιά παοασ'άτ-η ττ̂ ς δούλε'άς *ων —  
τότε ή αίσιοδοξία δίκηο εΤνε νά μάς συν. 
τροΦεύη αύτή τή γαοωπή στινμή.

Σάν καλλιτεχνικός διευθυντή·- ένός όργα 
νσμου που πεοιέλαΡε στούς κόλπους του 
τό συνκιοότημα του «Πάρκ» ι^οοώ, νομί. 
ζω σήιαερα νά φανερώσω αύτή τήν αίσι. 
οδοίία μου.

Κατεύθυντήοια δύναιιη δληζ τής νεο. 
γέννητης προ-Ίπάιθειας εΐνε ό άίγσπημένος 
φίλ-ς καί χρόνιά τώοα συνεογάττς ό ά. 
νεξάντλητοζ σέ ύπηοεσίες γιά τήν άνά. 
πτυ£η του 0*τϊ’{ρου μαο: ό Κώστας ό Μου 
σούοης. "Οταν τ·5 υάτι του δέν εΤνε...^\ο. 
συ,οό — δ^ως κουτσουπολεύει κάττοτε τό 
χιουμοο τών παοασκηνίΚον! —  Ε'λέπει πο. 
λύ μακρυά: καί καλλιτεχνικά κ ι ’ έπιχει. 
οη^αΊκά1. Τό <}»τΑδ.̂ ι.*εν αύτό ή Ιστορία 
του. Καί τώοα δέν πρέιττει νά πιστεύουμε 
πώς θά τ*2>ν διάψευση, μέ τήν κ^χινούρνια 
ποοοτττική πού 9<χοη<χ>.έσ γοοοάίει νιά τήν 
άν ύψωση καί νιά τόν τέλειον έκπολιτισμό 
καί έξελληνισμό τής Μουσικής μας Κωμω.

βίας. Καί λέω «έξελληνισμό» γιατί Koci 
τούτο >Λχλό μάς παρουσιάζει τό νέο 
συγκρότημα τού «Πάρκ».

Ο Ι μουσικές του κωμωδίες θά εΐνε πέ. 
ρα ώς «τέρα έλληνικές, βγαλμένες καί ζων 
τανεμένες άπτό τό περιβάλλον μας. άπ’ τούς 
άνθρώπους μας, άηί> τό χρώμΐχ καί τήν 
σάτυρα τών γνώριμων χαριτωμένων τύπων 
τής Ιδιότυπης ρωμέικης άτμόσφαιρας. " Ε 
νας καλός καί προοδευτικός συνάδελφος, 
ένας έργάτης άξιος τού θεάτρου: ό Δη. 
μήτρης Εύαγγελίδης προσφέρει μ ’ δλη 
του τήν πείρα τό πρώτο έναρκτήριο κείμε
νο κι’ ένας αίσθαντικός τραγουδιστής του 
r^vrtryράμμου ό Κώοτας Γιαννίδης, πλέ
κει μέ τή γνωστή του μαεστρία τό μπρίο 
καί τού συναισθηματικού του κόσμου τις 
μελωδίες πού θά πλουτίσουν ^  χαροπό 
λΐιμπρέττο.

Δίπλα σ* αύτά. προσθέστε έν*χ θίασο 
που στέκει έπι κεφαλής του ύ Μάνος Φι
λιππίδης —  πολιτισμένος ζ'-οσδότης τοϋ κά
θε ρόλου «τού άγκάλιασε μέ τή στοργή 
καί τίς μεγάλες θεατρικές του Ικανότητες. 
Προσβέστε ένα θίασο πού μέσα στό περί. 
γραμψιά του κινούνται δμορφ*χ κορίτσια μέ

μουσωΛ καί όποκριτικό ταλέντο κοΛ μέ τή 
θεία φλόγα τοΟ δημιουργικού όργασμο* , 
άριστοι ήθοποιοί τής πρόζας, δπως ό Νΐ_ 
κος Παρασκευάς καί άλλες άξιες τοΰ Μου. 
σικοΰ θεάτρου, τραγουδιστές μ ' έπιτυχίες 
άνχχντίρρητες...*

Τί άλλο θάτρεπε νά πούμε "Ολα, 
αύτή τήν άνοιξίίάτικην ήμέρά τήν τόσο φω. 
τεινή, τόσο χαρούμενη, δικαιολογούνε τήν 
έξόριμησή μας καί δίπλα της δσες έλπίδ^ς 
συντηρούμε γιά μιάν έπιτυχία του ώρα ίου 
σκοπού πού τάξοαμε άδελφωμένοι δλοι.., 

Γιά νά ευχηθούμε τήν έπιτυχία αύτη, 
γιά νά τήν καταστήσουμε πιό προσιτή καί 
γιά νά τήν όραματισθοΟιμε άκόμ& πιό χει. 
ρεπιαστά_ συγκεντρωθήκαμε έδώ...

Κ ι ’ άκόμα γ ι ’ αύτή τήν ΐδιοε έπιτυχία 
βά ύψώ3θυιμε σέ λίγο τό ποτήρι, άν έννο. 
εΐται ή έπιχείρησις τού «Πάριο^ό κ. Γ  ι. 
άννης Ίωαννιδης —  πού άντιπροσωπεύει 
μέ τή δυναμικότητα της Τύν άιταραίτητο 
φιλότεχνο Κερδώον ‘Έριμήν τής προσπά
θειας. σκέφθηκε τό ποτήρι αύτό τό εύχε. 
τήριο τής άγάπη^;. νά τό προσφέρη στήν 
όμήγυρη... Καί θά τ*5 σκέφθηκε άσφα. 
λώς,...»

©
Επίμαχα ζητήματα

Κριτικές
επιτροπές

καί 5ίασοι
Του κ. ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜ Α

Σ ' ενα άρθρο του, ό διαλεχτός 
πεζογράφος κ. θρ. Καστανάκης 2- 
γραιφε:

«Ή δραματουργία μας, άπ' τά 
1900 ώς σήιμερα, ζή σάν εξω άπό 
τίς μεγάλες πνευματικές κατακτή
σεις τής ποίησης καί τής πεζογρα
φίας ιμας. Ζή καί σάν άρνησή ττ,ς. 
"Αν κατέβαινε άπό τόν "Αρη- ένας 
μορφωμένος άνθρωπος καί πήγαινε 
πρώτα στό θέατρο κι’ έβλεπε τή ντό
πια παραγωγή μας, κι’ άν κατόπιν 
ό ίδιος διάβαζε τούς στίχους τοΰ 
Παλαμα, τοΰ Καβάφη, τοΰ Γ,^πά- 
ρη, τοΰ Μαλακάση, καί σέ λίγο τοΰ 
έπεφτατν στά χέριίχ του ή «Φόνισσα» 
τοϋ Παπαδιαμάιντη, ό «Ζητιάνος» 
τοΰ Καρκαβίτσα, ό «Καοαβέλας» 
τοϋ θεοτόκη κι’ άμέσως ΰστβρα ά
πό τά 1920 δλη ή κατοοπληχτικΛ 
πλειάδα τών μεγάλων νέων πεζο- 
γράφων μας, ό Επισκέπτης μας άπό 
τόν "Αρη δέ θά μπορούσε νά πιστέ- 
ψη, πώς στόν ίδιον τόπο καί στήν 
Ιδια έποχή» ήταν δυινστΰ να συνα- 
πάρχη τέτοια άνισότητα αιώνων καί 
ήπείιρών στό θέατρο, το νηττιανω>ι
κό μας καί στά δύο άλλα ένηλυκα 
λογοτεχνικά μας είδη. Ώ ς τόσο ν ’- 
νεται μιά μεγάλη άδικία. Πρέπει, 
νά τό γράφουμε καί διαρκώς νά τό 
λέμε, πώς καί στό θέατρο πρόβαλαν 
λαμπιρές προσπάθειες».

Αύτά γράφει ό κ. θ-ρ. Καστανά
κης. Κι’ αύτά πιστεύει ό κάθε πνευ 
μοσικός άνθρο^Ος, πού λαχταράει 
νά Ιδη τό θέατιρό μας νά ξεφεύγη 
άπό τήν όλέθρια έπιρροή τοΰ παο- 
δαλοΰ έκείνου πλήθους τών λογής 
έπιχε ι ρη ματ ι ών του, πού βλέπουνε 
τά Θεατρικά έργα μόνο μέ τήν προ
οπτική της δραχμοποίησης.

Μαύρη μοίρα τοΰ νέου συγγραφέα 
πού φλέγεται άπ’ τόν πόθο μιάς ά- 
νώτερης δημιουργίας, άν τοΰ λάχη 
ικάΐ πέσει στό σκοτεινό αύτό σινάφι 
τών έμπόρων τοΰ Ναοΰ τής Τέχνης. 
Τό πιρώτο τους έ ρώτημα, δτοτν θά 
τούς έμπιστεθη τόν πνευματικό μό
χθο του, εΐνε:

— "έχεις καλό πράμα;
Τό «καλό πράμα» μεταφράζεται: 

ρηχό έργάκι πού νά-σπάη κέφι , μέ
τριας πνευματικής άνάπτυξη ς θεα
τής.

Εΐνε γεγονός ώστόσο, ΰτι τό σαΟ-

λωκισμό αύτόν τών λογής έμπορων 
τοΰ σοβαροΰ ι&ΐάτρου μας τόν δη
μιούργησε πρώτα - πρώτα ή έλλει- 
ψηι πνευματικού άδηγητή, ή έλλειψη 
μιάς ύπεΰθυνης ικριτυκής έιπιτροπής, 
κοντά στούς θιάσους.

Μιά τέτοια έπιτροπή θά είχε γι’ 
άποστολή της, όχι μόνο νά βρή τά 
έργα πού θά ύψώνανε τήν πνευμα
τική στάθμη; τοΰ θεοπ-ριζομένου κοι- 
νοΰ, μά καί νά συγκιροτήση, ένα πει- 
θαρχημένο καλλιτεχνικό σύνολο.

Δέν εΐνε πολύς καιρός, πού μιά 
άπό τίς φημισμένες πρωτ<χγων'στρ.ιές 
μας, μούλεγε:

—Μοΰ άρέσει πολύ τό έργο αύ
τό, γιατί είμαι άπό τήν πρώτη; ώς 
τήν τελευταία πράξη, στή σκηνή!

Ή  καλλιτεχνική, ή πνευματική, ή. 
δημιουργική άξία τοΰ ρόλου της, ή- 
τοον γι’ αύτήν ό.,.άνθοωπος τοΰ πλή 
θους! Γ  ιά μονάδα άξίας της εΐχε τήν 
άδιάκοπη έΐιιφάνισή της στή σκηνή, 
τό συχνό άλλαγμα της τουάλέττας! 

*
Πρέπει δμως άπαραίτητα, τά πρό

σωπα πού ' θά συγκροτήσουνε τίς 
κριτικές καί ρυθμιστικές γιά τήν 
πορεία ένός θιάσου πρόζας, έπιτιρο- 
πές, νά εΐνε άνθοωποι πού νά αί- 
σθάνουνται πώς οί σκοποί της ζωής 
τους πηγάζουινε άπό τό έσώτβρικό 
τους κι’ άπό τόν έσώτεοο κόσμο 
τους προσδιορίζονται. Νά μή γοά- 
φουνε δράμοπτα ή κωμωδίες. Οΰτε 
νά Μεταφράζουνε ή νά διασκευάζου
νε έογα άπό τήν παοισινή «Ίλλου- 
στρασιόν» ή άπτό τά «"Ειβο ΛΟμπρ». 
Μ’ άλλα λόγια, νά μήν έχουνε κα
νένα οικονομικό συμφέοον, πού θά 
θίγεται κοττευθεΐαν ή λοξά · άπ’ τό 
θέοαιοο. Γ icrrl άν έχουνε, τότε θά· 
στοαβοκυττάζουν- τόν κάθε συγγρα
φέα, πού θά τούς έμπιστεύεται τόν 
πνευματικό ιαόχθο του. Τό ξένο έρ
γο, είτε καλό, είτε κακό, θά τούς 
γίνεται φαρμάκι καί θά τούς φαο- 
μακώνει. Καί άν, γιά τόν ένα ή γιά 
τόν άλλο λόγο, τό συιαπεριλάβουνε 
στό δραματολόγιο τοΰ θιάσου πού 
θά έιποπτεύουνε, στά κρυφά -και στά 
φανερά θά τοΰ βοίσκουνε σωρό κου- 
σούρια. θά νοιώθουνε τό ξένο έρ
γο, λιθάρι στό λαιμό τους!

Ό  έπαγγελματίας θεατρικός συγ
γραφέας, πού γίνεται ρυθμιστής έ

νός θιάσου, μέ σοβαρές άξιώσεις, 
γίνεται μοιραία καί συναλλοεγάρχης.

Αύτό δμως δέ θά πή, πώς οΐ κρι
τικές έπιτ,ροπές, πού θά στέκουνται 
πλάι στούς θιάσους πρέπει ν’ άπο- 
τελεσθοΰνε άπό...οικονομολόγους ή 
άπό καθηγητές τοΰ διεθνοΰς δικαίου 
ή τής συγκριτικής γλωσσολογίας ή 
τής έντομολογίας!'

Πολύ περισσότερο δέν πρέπει ν* 
άποτελεσθοΰνε άπό άσυγκιρότη,τους 
δήθεν λογίους, κυριαρχημένους άπό 
τήν προσωποληψία, τή μονομέρεια 
καί τόν κομπασμό.

Δέ ζή, άτυχώς, οΰτε ό Χρηστομάί- 
νος, οΰτε ό θωμάς Οικονόμου, γιά 
νά τούς έμπιστευθοΰμε τήν καινούρ
για άνθιση τοΰ θεάτρου μας. θά 
ζωντάνευε, θά λουλούδιζε τό θέατρό 
μας, κάτω άπό μιά τέτοια διεύθυν
ση.

" Ενα τέτοιο θέατρο, δπως καί κά
θε άληθινή δημιουργική δουλειά άλ
λως τε, χρειάζεται άνθρώπους ύψη- 
λής θερμοκρασίας, γιά νά πάη. μπρο 
στά, νά προ κόψη. "Οχι χρυσοδιψεϊς 
έπιχειρηματίες. "Οχι ψευτοκαλλιτέ- 
χνες ή ψευτοσυγγραφεις μέ τουλου- 
ιμοειδεΐς άπαιτήβεις.

Κι’ άν ύποτεθή, πώς άνάμεσα στό 
πλήθος τών νέων φιλοδοξιών, τών 
νέων ταλάντων, τοΰ πόθου γιά τις 
Ανώτερες πραγματοποιήσεις _κι’ έπι- 
τεύξεις πού θά δημιουργηθοΰνε άπό 
ένα νέο ξεκίνηιμα, βρίσκονται καί 
καλλιτέχνες ή πνευματικοί άνθρω
ποι, πού δέ μουσκεύουνε μέσα σέ 
χλιαρότητες, πρέπει νά ύπάρξη, ό 
κοπάλληλος ρυθμιστής πού θά κα
τευθύνει τ’ άποδήγητα τάλαντα πού 
θά τά κηπεύση. ;

*
θίασος λοιπόν πού έταξε γιά προ

ορισμό του νά ύπη̂ ρετήση, τίμια τήν 
Τέχνη, μά μένει άρφανός άπό κριτι
κή έπιτραπή,, θά σκαμπανββάζη μοι
ραία, στά βουλείβάρδιέρικα έργάκια 
πού θά κολακεύουνε τή φιλοδοξία 
τών στελεχών του. Δέν εΐνε μιά ξε
ρή λογική δουλειά τό ξεδιάλεγαα 
τών έργων, μέσα άπό τό διεθνές 
δραικχταλόγιο. Ποέπει νά τό φλογί- 
ζη, ό πόθος γιά τήν άλήθεια καί γιά 
τήν πνευματική καί καλλιτεχνική ά- 
νύψωση, τοΰ συνόλου,

Δέν εΐνε μικρή δουλειά νά ξερι
ζώσουμε κακιές συνήθειες, πρύ τίς 
ριζώσανε χρόνια καί χρόνια ρουτί
νας άπό τή δραχμοποίηση· τών πάν
των.

Μιά κριτική έπιτροπή πού θά κα- 
ταπιαστή μέ τήν άνασυγ κράτηση τών 
καλλιτεχνικών <καί τών πνευμοπτικών 
δυνάμεων, πρέπει ν’ άοχίση, άπό τήν 
άρχή. Κι’ ό πιό άσήμοοντος συντελε
στής σέ μιά τέτοια προσπάθεια, θά 
στέκη στή θέση τουι Καί τότε θά 
νοιώσουνε δλοι οί συνοδοιπόροι στό 
ιβαρύ αύτό έργο, όλάτελα καινούΐρ- 
γιες δυνάμεις μέσα κι’ έξω, νά έ- 
νεργοΰνε, δυνάμεις πού τίς κράταγε 
θαμμένες ό έπιχειρηματισμός, ή 
ρουτίνα.

ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΑΗΜΑΣ

Τό Έλληνικό θέοκτρο

Ί'·;·.

Ό  κ. Γκίκας Μ^ινιάρΓς. παίζει σιό 
ΙΠαλλάδιο» τής Καλλιθέας μέ τό συγκρό
τημα «‘Ελληνικό θέατρο». Εΐνε άπο τούς 
νέους ήθοποιούς που μετέχουν στήν προσπά
θεια γιά τό καινούργιο ‘Ελληνικό θέατρο, 
που άρχισε σ ήν Καλλιίέα κι* έλπίζουμε 
νά συνεχισθή τό χειμώνα στήν ’Αθήνα γιά 
ν* άναδει^θουν νέα ταλέντα ήθοποιοί καί 
συγγράφεις.

Θ ΕΑΤΡΟ Ν

Ερμής
ΤΗΛ. 53-453 

Ο Μ ΕΓΑΛΟ Σ Μ ΑΣ 
Ε Φ ΕΤ Ε IΝ Ο Σ  θ  Ρ IΑΜ Β ΟΣ

Τά Ελληνι
κά τοπία

τοΰ Π  ANNOY ΚΑΚΗ 
Μουσικήι : Μ ΥΡΟ Π ΑΝ Ν Η

Κάθε μέρα 
δύο παραστάσεις
ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΗ: 5.30 μ. μ. 

Ε Σ Π Ε Ρ ΙΝ Η : 7.30' μ. μ.

ΣΗΜ. — Εισιτήρια πωλούν- 
ται εις τό ταμεΐον τοΰ θεάτρου 
καί είς τό ταμεΐον τοΰ κινημα
τογράφου «ΟΡΦΕΥΣ», (Είσο
δος Στοά ’Αρσάκειου). Τηλ. 
20.272.

ΕΚΥΚΑΟ Φ Ο ΡΗ ΣΕ

ΑΛΚΗ ΑΓΠΕΛΟΓΛΟΥ

ΑΜ Α ΡΤΩ ΛΟ Ι
ΝΟΥΒ ΕΛΛΑ

ΕΚΔΟ ΣΗ  
«Φ ΙΛΟΛΟΓΙΚΩ Ν ΧΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν »



Ή  συζήτηση γύρω άπό τό θέατρο

Πρός Θωμόπουλον

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Στενός και έκλεκιός συνεργάτης τοΰ 

περιοδικού οσΰτου και μαχητικός δσο λί
γοι συνάδελφοι. ό κ. Ε . θωμόπουλος, 
δέχεται σήμερα τήν καυστική σάτυρα 
του εύθυμο γράψου μας κ. Δ. Ψαθά. Οι 
Ιδέες, πού διακήρυξε ό κ .Ε . θωμόπου 
λος. και πού εΐνε καί άπόψεις του «Θ ΕΑ 
Τ ΡΟ Υ » , βρίσκουν έτσι ιήν πρώτη άντί- 
δραση άδιάφορο άν διατυπώνεται μέ 
τόν τρόπο αύιό. "Ισως άλλο περιοδικό 
νά* μήν έδημοσίευε τήν έπιστολή οούιή 
του κ. ^Δ. Ψαθά, ’Αλλά «Τό θέοετρο» 
πού βγήκε μέ κάποιους σκοπούς καί μέ 
τό ίδοτνικό νά σαρώση τή σαπίλα δπου 
κι* άν βρίσκεται στό 'Ελληνικό θέατοο 

τή δηιμοσιεύει, γιά νά δείξη πρώτα ότι 
δέν φοβάται τήν άντίδραση και γιά ν’ 
άπαδείξη έμπρακτα ότι οΐ στήλες του 
εΐνε άνοιχτές γιά όλους τούς άνθρώπους 
τοΟ θεάτρου. ‘

Στό  έρχόμενο φύλλο θά δημοσιευθή ή 
άπάντηση του συνεργάτου μας κ. Ε. 
θωμοπούλου.

*  *  *
«Φϊλτατε Στάθη,

Σίγουρα τό γράμμα μου αύτό θά τό κρί- 
νΌς, σ(*ν ενα μικρό μνημείο άγνωμοσύνης. 
’ Εσύ έφρόνιισες νά μέ βολέψΠς φιλόφρονα 
στήν σειρά τών ει>ιυχιυμένων συγγραφέων 
πού έτίμησες μέ τήν εύφημη μνεία της ύ_ 
ψηλής σου συγκατάβασης κι’ έγώ έρχομαι 
νά σέ ποτίσω όξος. ’Αλλά εΐνε άνάγκη 
Στάθη. ’ Επάνω στή φόρα ιης άρθρογραφι. 
κης σου οίστρηλασίας άγγισες ιμερικά ζη. 
τή ματ ο: πού οέλουν άπό καιρό κάποιο ξεκα- 
θάρισμα. Ο Ι εύγνώμονες σιωπούν. Ά ς  μι- 
λήσχ] ό άγνώμων.

Μή φοβάσαι, φίλτατε. Δέν θάχω τήν ά_ 
διακρισία νά σοΰ ζΓ,τήσω τά χαρτιά σου 
—  έν ιίνι δικαιώματι μίλησες τόσο άπό 
καθέδρας γιά τό θέατρο. Γιοετί θάπρεπε 
πριν άπό σένα νά ζητήσω τά χαρτιά πολλών 
άλλων TS.ύ, άντιστάσεως μή ουσης, κορυ. 
βοτντϊοΰν άπό καιρό τώρα είς βάρος του θε. 
άιρου μας. Βρήκο^. μάλιστα νομίζεις, τά 
τελευταία τούτα χρόνια ίδεωοώς κατάλληλη, 
τήν εύκαιρία καί μέλπουν σ’ δλους τούς τό
νους τοΰ άρθρογραφικου πεντάγραμμου τόν 
γλυκύταιον άπόκοσμο χαβά τους: Δέν έχο. 
μ& θέατρο! Δέν εχσμε συγγραφείς! Εΐνε 
γεμάτα τά «φιλολογικά» περιοδικά άπό τούς 
θρήνους τους  ̂ Δέν έχομε θέατρο! Δέν έχο. 
μζ συγγραφείς! Ω σ ά ν νά έχωμε δλα τ’ άλ_ 
λα. ‘Ωσάν Kc*u  νά μάς έμεινε. Δέν έχομε 
θέατρο! Δέν έχομε συγγραφείς! Σέ  μιά έ
ποχή πού \ο σόμπαν καίγεται όλόγυρά μας 
και βράζομε δλοι σάν τούς κοχλίες μέσα 
στήν ζεματισμένη χύτρα του πολέμου. Σέ 
μιά έποχή πού δέν μάς έμεινε οΰτε ιό φ ;η- 
νότερο πράγμα τοΰ κόσμου: *Η ντροπή.

Δέν τό λέω αύτό γιά σένα, Στάθη. Τό 
λέω γιά μερικούς πού συστηματικά γρά
ψουν άρθρα και κριτικές μέ ϋφος βροτχμά 
νων —  άθλιους κι’ άδειους γκαζοτενεκέδες 
πού τούς χτυπάς και κάνουν ντάννν!... άπό 
κενότητα. 'Ωραίοι και γλαφυροί ελληνικοί 
τύποι. Τερπνότατοι, γλυκύ .οηοι. σαχλότα. 
τοι. άνάλατοι. φαιδρότατοι. Θρασύτατοι 
πού ό καλός θεός τού τόπου μας ιούς ώ- 
πλισε μέ μακαρίοον αύτοπεποίθηστ καί χάρις 
σ’ αύτή κορδακίζονται. Τσακίζονται καί λο
γίζονται καί χοροπηδούν καί χτυπούν τά 
ντέφια τού ύψηλοΰ άρθρογραφικου ύφους 
γύρω άπ’ ιό θέατρό μας καί ναρκισσεύον_ 
ται κι* αύτολατρεύονται κι* ένω ό κόσμος 
καίγεται όλόγυρά τους αύτοί ζητούν μ* έ. 
πιμονή τίς κεφαλές τών θεατρικών μας. . . 
συγ γραφέηδων!

Καί <χύ οί μέν —  καλά.
Ά λ λ ά  κι* εσύ. τέκνον. Στάθη; Τί τούς 

ζήλεψες; Άνθρωπος καλόκαρδος έσύ, έ. 
ξυπνος. δημοσιογράφος πείρας πού υποτί
θεται πώς πρέπει —  άν δχι τίποτε άλλο —  
τσύλάχιστο ν* άντιλαμβάνεσαι τήν σοβαρό
τητα καί τήν άπέραντη δραματικότητα τών 
ήμερων σου. πώς. διάβολο καβάλλησες έ_ 
σι τόν κοντουλοφόρο σου κάί χυμτ ξες έξοολ. 
λο% σ’ αύτό τόν άπροσδόκητο κομπασμό έ
πάνω στά άχνάρια τους; Πώς; Και γιατί; 
Καί άπό ποΰ κι’ ώς που;

Στά^η. τά μούσκεψες!
Δόλος δμως ούκ έστιν έν τή καρδία σου 

και y 1’ <3ρύτό σέ καθησυχάσω σ’ δ τι ά- 
Φ<>Ρ« τήν άναπάντεχη αύτή άγωνία σου. Για 
τί δέν Φέλω ν* άγωνιάς. θέλω νά είσαι εύ- 
τυχής μιά καί δείχνεις πώς δέν λείπει t L  
πο:ε άπό τήν εύτυχία σου παρά μονάχα οΐ 
καλοί θεοοτρικοί συγγραφείς. Καθώς βλέπω 
έκεινο πού σοΟ κάνει κακό εΐνε δτι μερικοί 
συγγραφείς —  κατά πώς έγραψες —  «τσι_ 
λιμπουρδίζουν». Καί πρώτα . πρώτα φίλτα- 
τε̂  τίνος δόξαν έζήλεψες γιά νά φτάσης σ ’ 
οουιους τούς άνώτερους τόνους της έκφρα- 
στικής αβροφροσύνης; ’Από ποιό λειμώνα 
καλλιεπείας έδρεψες ο^τό τό ρήμα —  τσι. 
λιμπουρδίζειν —  άριστουργηματικό άνθος 
καλοϋ γούστου; Ά ς  εΐνε. Επ ειδή ή λέξις 
αυ:ή εΐνε τό θεμέλιο τών άρθρων σου θά 
?χΡεπ̂  νά τί άικριβώς θέλει νά πή.
Υποθέτω δτι μιά έγκυκλοπαίδεια σεβόμενη 

τόν έαυτό της θά τό έξηγοΰσε κάπως έτσι: 
«Τσιλιμπουρδώ ή τσιλιμπουρδίξακ=έκφρα_

Του κ. Δ. Ψ Α Θ Α
σις λαϊκή, έκ μεταφοράν κοιλιακής άνωμα_ 
λίας. ύποδηλοΐ τήν ευκολίαν μεθ’ ής λέγει 
τις ή γράφει περί πάντων».

‘Ησύχοεσε λοιπόν.
"Αδικα  στενοχωριέσαι Στάθη μου "Ενα  

έργο θεατρικής έπιτυχίας —  τούς έπιτυχόν
τας βρίζεις —  προσόν κατά κανόνα μόχθου 
πολύμηνου δέν μπορεί νά εΐνε «ισιλιμπούρ- 
δισμα». "Ενα  άρ^ρο ή μιά κριτική, άντίθε. 
τα άνταποκρίνεται άπόλυτα στό νόημα τής 
λέξης. Τσιλιμπουρ*δίζει εύκολα καθένας ένα 
άρθρο περί θεάτρου ή περί μή ύπάρξεως 
θεάτρου, Προκεκμένου δμως νά γράψη θέα
τρο τό πράγμα άλλάζει. Έ κ ε ΐ . Στάθη μου 
δέν μπορεί νά τσιλιμπουρδήotjc. Έ κ ε ΐ  ύπάρ- 
χει κύρωση. Κόσμος. Κοινό. Λαός. Α ν τ ι
λαμβάνεσαι; Στήν πρώτη άπόπειρα τσιλιμ. 
πουρδίματος σέ παίρνει δ τρίβολος κι* έσέ. 
να —  τρόπος τοΰ λέγειν δηλαδή —  καί τά
τσΐλιμπουρδίμα-.ά σου. 

Ξέρεις κάτι;

Θ ΕΑΤΡΟ Ν  — Θ ΙΑ Σ Ο Σ

ατερίνας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΣ ΚΑΛΛ. Ο ΡΓ  Α

Ν IΣΜ Ο Σ 
(Πλατεία Κυριάκου — Τηλ. 82. 

134)
Σύμιτραξις:

Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Υ  ΒΕΑ Κ Η  
ΚΑΘ Ε Μ ΕΡΑ  

ή άριστουιργηιματική κωμωδία 
τοϋ Β. ΣΑΡΔΟ Υ

Κυρία
δέ μέ μέλλει

Σέ 4 πράξβις 
Μετάφ,ροοσις:

Γ ΙΑΝ Ν Η  ΟΙιΚΟΝΟιΜIΔΗ 
\£ Σκηνοθεσία: 

Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α Σ  
Σκηνογραφίες - Κοστούμια 

ΓΙΑ Ν Ν Η  ΤΣΑΡΟΥΧΗ

Σ* ένοεν τόπο μικρό μέ έκατό χρόνια μόλις 
έλεύθερη ζωή. δίχως παράδοση δίχως πρό 
δρομους, μέ πρόσφατο παρελθόν τά κώ
με ιδύλλια καί τήν Γκόλφω και τά παληά 
σπαραξικάρδια ρωμαντικά κρεμμυδάκια. οί 
σημερινοί συγγραφείς τραβούνε μόνοι τους 
μπροστά νά βροΟν μονάχοι τους τόν δρόμο. 
Στερημένοι έντελώς άπ* τήν θέρμη τής κρι
τικής. μ ’ έχθρό τους τόν άθεράπευτο καί 
γελοίο σνομπισμό της. δέν έχουν νά στηρι. 
χθοΰν πουθενά άλλοΰ1. παρά μονάχα στήν 
κατανότση καί τήν άγάπη. τοΰ κοινοΰ. ’Ά ν  
δέν έδωσαν έργα σπουδαία μή θρηνείς, θά 
τά δώσουν οί άλλοι —  τής άλλης γεννηάς. 
Κ ι* άν δέν τά δώσουν κ ι’ έκεινο ι θά τά 
δώσουν τής επόμενης, θά  ύβρισιοΰν κι* αύ
τοί καί οί άλλοι, ώς πού νά δημιουργηθή 
μιά παράδοση νεοελληνικού θεάτρου άπό 
τήν όποίαν —  ποιός ξέρει; —  μπορεί νά 
βγή καί ο «μεγάλος». Κι* αύ ός δά. άλλοί. 
μονο. θά βριστή χειρότερα άπ’ δλους. Ά λ λ ά  

τ°ό ς  ώμους ίου γερούς νά κρατήση 
τήν άν^ρώπινη κακία. Ε μ ά ς  τούς μικρούς 
κ ι’ άσήμαντους έργάτες τοΰ θεάτρου μάς 
πικραίνουν καί μάς άπογοητεύουν οί κάθε 
είδους φλυαρίες καί άπρέπειες τής κριτι
κής τσιλιμπουρδογραφίας

Ταΰτα Στάθη μου.
Έ σ ύ  δμως. φίλτατε, βρήκες τώρα καί τό 

βιολί τής «λαϊκής άγωνίας». Γιά  νά μιλή
σω τήν γλώσσα σου —  άσε τήν κλάρα. Τό 
θέατρο δέν εΐνε άρθρο .κίτρινης £φη μερί
δας τοΰ παληοΰ καλού καιροΟ. Για Λ πρέ
πει ώ έπιπόλαιέ μου 'φίλε. νά βγούμε πρώ
τα μέσ’ άπ’ τήν άγωνία ’τοΰ πολέμου, νά 
μαζευτούμε νά συνέλθουιμε. γά δούμε δτι 
ζοΰμε. δτι δέν τρελλαθήκαμε άκόμα. δτι έ
χομε τά χέρια, τά πόδια, δλα μ<χς άκέ. 
ραια γιά νά μπορέσουμε νά δώσουμε μέ τίς 
ιμικρές δυνάμεις μας κάτι άπ’ τήν άγωνία 
τής τραγικής μας έποχής. Τώρα πού &ρισκό 
μαστέ μέσα στήν δίνη αύτή τής άγωνίοτς 
ποιός έχει τό μυαλό καί τή δύναμη νά βα- 
θύνη στό νόημα τής έποχής του —  νά μπή 
στήν βα’ ύτερη ουσία τοΰ κατακλυσμού πού 
μάς κυκλώνει; Ποιός Στάθη μου; Μήπως 
έσύ; Κρύβεις κι’ έσύ κανένα πολύπρακτο 
κάτω άπ’ τό μανδύα σου; ’Ά ν  ναί. φέρτο 
νά τό διαβάσουμε καί σου υπόσχομαι, άν 
εΐν’ έν τάξει, νά ύποκλιθρΰιμε δλοι καί ν& 
σοΰ κόβουμε τόπο νά περάσης...

Μέ άγάπη.
Δ. Ψ Α Θ Α Σ »

Τ ■ /νι κη καί Τέχνη

Αύτό τό βιολί περί ταιλιμπο υ ρδ ίματος άρ- 
χιθ"ε —  σέ τόκους βαρύτερους. μάλλον 
πασσαβίόλας —- άπ’ τούς βαρύγδουττους ύ- 
ψηλοοεατροτεχνίτες. * Εσύ τό πήρες άσυνεί. 
δητα. δπως παίρνει κοτνένας τόν διάχυτο 
σκοπό ένός σαχλού ταγκό πού εΐνε πολύ 
τής μόδας καί τόν μουρμουρίζει άσυναίσθη. 
τα. Υπάρχουν κάτι ιππότες τής «υψηλής θε. - 
ατρικής τέχνης» πού κρύβουν ό καθένας κά
τω άπ’ τόν μανδύα του δυό καί τρεΐς ντου
ζίνες έργα Ιψενικά, σαιξπηρικά μολιέρεια 
πιραντέλλεια. μπερναρσώνια, πού τά θαυ! 
μάζουν πολύ —  οί συγγραφείς τους —  καί 
βο:υκαλίζονται μέ ιήν πεποίθηση δτι δέν τά 
σηκώνει τό άγράμματο κοινό τής έποχή€ 
μας· Τό κοινόν αύτό πού τρέχει στά φεστι
βάλ τοΰ "Ιψεν καί χειροκροτεί τόν "Ονήλ. 
τόν Μολιέρο. τόν Γκαΐτε. τόν Σαίξπηρ, δέν 
σηκώνει, λέει. τά έργα τών έγχωρίων ύψη. 
λοτε^νιτών μάς γιατί. λέει. εΐνε...βαρύτε
ρα. "Ε .  πάει στό διάολο, δηλαδή! Νά συ
ζητάμε σοβαρά γ ι’ αύτά ύποθέτω πώς πάει 
πολύ. Πρόσεξε δμως κάτι: "Οσο δέν έχει κα 
νένας ταλέντο τόσο δέεται πρός τόν ’Ίψεν. 
Κ ι’ δσο έχει ταλέντο, τόσο κυττάει τήν δου
λειά του καί τόν έάυτό του. Εΐνε μυστή
ριο. άλήθεια!

Λοιπόν αύτούς πού βρίζεις έχουν ταλέντο, 
θά  πής τί γράφουν; Αύτά πού γράφουν 
καί πού γράφουμε δλοι μας δσοι μουντζου
ρώνουμε θεατρικά χειρόγραφα. Μεγάλους 
θεατρικούς συγγραφείς; Δέν έχουμε. Στάθη 
μου, τί νά γίνΏ; Ά λ λ ά  τί έχουμε «μεγάλο» 
γιά νά έχουμε μεγάλους συγγραφείς; Μή
πως έχουμε μεγάλους κριτικούς; Δείξε μου 
ένα σύγγραμμα ένα έργο. μιά γερή πρω
τότυπη μελέτη μιά έργασία σοβαοή. αίσθτ. 
τική κριτική ένα βιβλίο κριτικής πού νά 
ξεπέρασε τά σύνορα τοά> μικροΰ μας τόπου 
Καλά^ _ καλά ούτε μέσα στά σύνορά μα*ς 
δέν τό βλέπω. Μπας καί τό βλέπεις έσύ; 
Πουντο; Δείξε - ,μου το νά σοΰ βγάλω τό 
καπέλλο. Καί δμως. Αύτοί πού μάς, κρί
νουν, έχουν, δλοι σχεδόν —  μέ έξαιρέσειο 
πούντα —  τ5 ύφος έκατό Σαίντ - Μπέβ.

Ή μηχανοποίηση
βλάπτει τό Θέατρο;

Μία μεγάλη παρεξήγηση
Μέσα σιίς πρωτοφανώς τραγικές στιγμέο 

πού περνά ή άνθρωπότης. στιγμές πού ή
ταν πολύ φυσικό νάχουν τίς συνέπειές τους 
καί στίς πνευμοττικές καί είδικώτερα στίς 
καλλιτεχνικές της έκδηλώσεις δέν t a  μπο
ρούσε νά τεθή σ’ δλη του την έκταση τό 
μεγάλο πρόβλημα: π λ ή ρ τ , ς  μ η χ α ν ο  
π ο ί η σ η  τοϋ θ ε ά τ ρ ο υ  άπό τήν στε 
νά τεχνική του πλευρά ή περιορισμός τής 
χρησιμοποιήσεως μηχανικών τεχνικών μέ
σων; Πάντως, δσο περιορισμένα κι* άν εΐ
νε σήμερα, μέ τόν πόλεμο τά πλαίσια μέ
σα σιά όποια μποροΰν νά κινηθούν οί εί- 
δικοί —  σκηνοθέτες, μηχανικοί ζωγράφοι 
καί οί άιλλοι τεχνικοί —  κάτι μπορεί νά 
λεχθή γιά τό πρόβλημα αύτό.

Δέν πρόκειται νά μπούμε στίς καθαρώς 
τεχνικές λεπτομέρειες τού προβλήματος τής 
μΓχοπΌποιήσεως ή μή τοΰ θεάτρου, θά  που. 
με μερικά λόγια γιά τό πώς έμφοα/ίζεται 
τό ζήτημα καί ποιά εΐνε άφ’ ένός τά αι:ια 
καί οί έπιδιώξεις τών όπαδών τής μηχοενο- 
ποιήσεως καί φυσικά καί τών άντιπάλων 
των.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι άπό τότε πού 
τό εέατρο πήρε τή μορφή καί τούς σκοπούς 
πού βλέπουμε σήμερα άρχισε νά καταβάλ
λεται ή προσπάθεια τής δσο τό δυνατό κα
λύτερης άπομιμήσεως τοΰ φυσικού περιβάλ
λοντος μέσα στό όποιο κατά τήν οκχνιασία 
τοΰ συγγραφέως έξελίσσεται τό έργο του. 
Έρωτάται δμως: Μέχρι ποίου στημείου έ
φθασε ή προσπάθεια αύτή; Μέχρι τ έ ’.οιου 
σημείου λεπτομερειακού διάκοσμου καί τε
χνικής τελειοποιήσεως. ώστε νά προκλη- 
θοΰν οί βίαιες άντιδρασεις έκείνων πού ύ- 
πεστήρίζαν *ιήν <3όκ>ψΐν ότι κ<χτ’ άύ*τό τόν 
τρόπο τό θέατρο έχανε συνεχώς τήν πραγμα 
τική του ούσία, ύπόστασι καί σκοπό καί 
μεταβάλλεται σέ κάτι πού δέν εΐνε ούτε 
θέατρο, μά ούτε κ ο ε ί  κάτι μεταξύ θεάτρου 
καί κ ινη ματογράφου.

"Α ς  σταματήσουμε έδώ γιά μιά στιγμή 
έπειδη έγινε λόγος γιά τόν κινηματογράφο. 
Εκε ίνο ι πού ύποστηρίζουν τήν άποψι πώς 
ή μηχαγ*χνοποίηση τοΰ θεάτρου καί ό λε
πτομερειακός σκηνικός διάκοσμος σπρώ
χνουν τό θέατρο έξω άπό τόν προορισμό 
ιου. λέγουν πολύ συνοπτικά, περίπου τά 
έξής: ‘Η τάσις πού έκδηλώνετάι έντονα τόν 
περασμένο αιώνα γιά τήν τεχνική τελειο
ποίηση τής θεατρικής σκηνής κ<Χι Υ 1® ^όν 
δσο τό δυνατό λεπτομερέστερο διάκοσμο 
έντείνεται άκόμα πιό πολύ κα.ά τίς άρχές 
τοΰ παρόντος αΐώνος. γεγονός όφειλόμενο 
στήν πραγματικά θριαμβευτική κατάκττ,ση 
νοΰ κινηματογράφου, πού μάς παρουσιάζει 
ένα έργο καί στίς πιό έλάχιστες λεπτομέ. 
ρειές του.

Συνεπώς, ό φόβος τής έκμηδενίσεως, τοΰ 
€εάτρου άπό τόν κινηματογράφο εΐνε τό 
βασικό έλατήριο τής προσπαθεΰχς τής όσον 
τό δυνατόν πληρεστέρας τελειοποιήσεως 
τή<; μηχανοποιήσεως τοΰ θεάτρου. Δέν εΐ
νε βέβαια καί λίγες οί περιπτώσεις σκη
νοθετών τοΰ θεάτρου πού έκανοον χρήσι καί 
κινηματογράφου στά έργα πού άνέβασαν-

Ά λ λ ά  γιά σταθήτε. φωνάζουν καί πάλι 
οί άντίπαλοι τής μηχανοποιήσεως τής σκη
νής. "Αλλο θέατρο καί άλλο κινηματογρά
φος. Εΐνε σχεδόν σαράντα χρόνια άφ’ δτου 
ό κινηματογράφος άρχισε y a  έμφανίζεται 
σάν δημόσιο θέαμα καί ίσως λιγώτερα άφ’ 
δ του άρχισε ν« έγείρη καλλιτεχνικές άξι- 
ώσεις.

Ά π ό  τότε μέχρι σήμερα ό κινηματογρά
φος έκοτνε τεράστιες, σχεδόν άπίστευτες 
προόδους, άφοΰ έφθασε μέχρι τοΰ σημείου 
νά άποδίδη στήν έντέλεια τήν άνθρώπινη

φωνή καί δλους τούς ήχους μέ τό πιό φυ
σικό τρόπο. Ποιά δμως υπήρξε ή έπίδρα- 
σις οτύτής τής άληθινά καταπληκτικής έπι. 
τυχίας. μιάς τέτοιας άφάνταστα τελειοποιη 
μένης ’ μηχανοποιήσεως πάνω στό θέατρο; 
Τοΰ άφήρεσε τόν βαθύτα:α καλλιτεχνικό 
του χαρακτήρα; Τού στέρησε τό ποιητικό 
του στοιχείο, τήν δημιουργική του δύναμη; 
Σ  τό πολύ - πολύ φυσικό σύιό  έρώτη;μα οί 
άντίπαλοι τής μη χανοπο ιήσε<ος καί τού έ- 
ξεζητημένου έιακόσμου άπαντοΟν μ* ένα. 
κατά τή γνώμη τους. άκλόνητο δχι. Και τό 
πιό σπουδαίο έπί του πρακειμένου εΐνε δ :ι 
οί άντίπαλοι τής μηχανοποιήσεως τοϋ θεά
τρου προέρχονται άπό τίς τάξεις τών νέων» 
οί όποιοι έν συνεχεία μάς λένε:

"Οσο πιό άπλό. δσο πιό λιτό εΐνε τό 
€έα:ρο τόσο πιό “δυνατό γίνεται καί στίς 
πιό βίαιες καί όρμητικές έπιθέσεις τοϋ κι
νηματογράφου μέ τά τεράστια τεχνικά του 
μέσα. Έ δ ώ  φυσικά, μιλάμε γιά τό θέοπρο 
τής τέχνης καί δχι γιά τό θέοοτρο τοϋ εμ
πορίου του όποίου σκοπός εΐνε μέ τή βοή
θεια τής μηχανοποιήσεως. οί δσο τό δυνα
τό μεγαλύ.ερες εισπράξεις.

Αύτά. συνεχίζουν οί άντίπαλοι τής μηχα 
νοποιήσέως τοϋ θεάτρου, δέν σημαίνουν δτι 
έκήρυξαν τόν πόλεμο κατά τοϋ κινηματο
γράφου. Αύ:ό  θά ήτοα̂  μιά όλότελα Αντι
δραστική άντίληψις γιά μιά τόσο σπουδαία 
κοαάκτησηι τής άνθρώπινης διάνοιας.

«Άπλούστατα έμεΐς ύποστηρίζουμε πώς 
άλλο πράγμα εΐνε τό θέατρο κι’ άλλο ό 
κινηματογράφος. Καί πιστεύουμε άκρά 
δαντα πώς δσές κι’ άν εΐνε οί τεχνικές κα 
τακτήσεις τού κινηματογράφου τό θέατρο 
θά έξακολουθή νά ύπάρχει δίπλα του σάν 
μιά όλόιελα ξεχωριστή τέχνη.»

Σ* δλα τά πιό, πάνω θά μπορούσε κα 
νείς νά προσθέση δτι άν παρατηρεΐται τό 
φαινόμενον τής μεγαλυτέρας προσελκύσεως 
θεατών άπό τόν κινηματογράφο παρά άπό 
τό θέατρο, αύτό όφείλεται στό δτι ή μεγά 
λη μάζα τοΰ λοοοϋ δέν έχει άκόμα διαπαι- 
δοογωηιθή ώστε νά εΐνε σέ θέση νά ξεχωρί
ζει τό είδος τής τέχνης τοϋ θεάτρου άπό 
τοϋ κινηματογράφου. Έ δ ώ  δμως θά πρέ
πει νά σημειωθή. γιά νά μή· γίνη παρεξή- 
γησις δτι δέν φέρνουμε σέ καμμιά άπολύ. 
τως άντίθεσι τόν κινηιματογράφο πρός τό 
θέατρο. Αύτό θά ήτοτν ήλίθιο καί έγκλημα. - 
τικό μαζί. "Ισω ς οί όπαδοί τής μηχοτνο- 
ποιήσεως τοΰ θεάτρου καί τοΰ λεπτομερεια
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κοϋ διακόσμου τής σκηνής νά κινούνται δχι 
ένσυνείδητα, πρός τήν κατεύΞυνση τής κα- 
ταπολεμήσεως. μ* οοϋτό τόν τρόπο, τοϋ κι_ 
νη ματογράΦου*. Ά λ λ ά  ό άγώνας τόυς ήταν 
εΐνε καί θα εΐνε μάταιος καί μωρός. *Άν 
μέχρι σήμερα τό θέατρο κατώρθωσε νά κρα. 
τηθή. αύτό άσφαλώς δέν όφείλεται στήν 
προσπάθεια τής μηχανοποιήσεως του. άλλά 
μόνο καί μόνα στήν ίδιάζουσα ύφή τής τέ
χνης του. Πάντως θά πρέπει νά όμολογηθή, 
είτε τό θέλουμε είτε δχι. δτι ύπάρχει έ
νας άνταγωνίσμός. κοπά" παρεξήγηση βέ
βαια. με αξύ θεόίτρου καί κινηματογρά
φου, Αύτό είπαμε ποΰ όφείλεται: στίς ιδιο
μορφίες πού παίρνουν κι’ αύτά άκόμη τά 
καλλιτεχνικά δημιουργήματα τής άνθρωπό- 
τητες, οέ μιά έποχή πού τό" κυρίαρχο

χαρακτηριστικό τους εΐνε ή έμπορία τοΰ 
παντός; Σέ^ μιά διαφορετική έποχή καί τά 
'δυό αύτά είδη θά μπορούσαν άξιόλογα νά 
συμβαδίζουν δχι μόνο χωρίς άνταγωνΐαμούς 
άλλά καί μέ άνυπολόγιστα πνευματικά άγα- 
θά γιά τούς άνθρώπους.

Ό  πομπώδης σκηνικός διάκοσμος, τούλά- 
χιστον γιά τήν έποχή μας. ξεπερνά κι’ αύ. 
τά άκόμη τά δρια τοϋ άρχοντοχωριατισμοΰ 
Στό θέατρο ό άληθινά καλλιτέχνης σκηνο 
θέτης. δέν νομίζουμε δτι πρέπει νά έπι- 
διώκη νά καταπλήξη τό μάτι τοΰ θεα ή 
μ’ ένα σωρό φανταχτερές άλλά χωρίς έν
νοια σκηνικές λεπτομέρειες.

Τό καθήκον τό καλλιτεχνικό τοΰ' σκηνο
θέτη εΐνε νά φέρη δσο μπορεί πιό κονία

τον θεατή πρός τό ιτνεύμα, τήν βαθύτερη 
έννοια τοϋ έργου πού άνέβασε. Δέν πρέ
πει νά τόν καταπλήξη τόν θεατή μέ τόν 
παρδαλό τεχνικό σκηνικό δγκο άλλά νά 
τόν μεταφέρη έκεΐ πού έπι·5ιώκει ό ποιη
τής τοϋ έργου πού παίζεται.

Κ ι ’ άκόμη μιά άπαραίτη η έπεξήγηαη. 
θά  ή ;αν μιά όλότελα οτρεβλή άντίληψις νά 
υποστήριξη κανείς δτι τό θέατρο δέν χρειά 
ζεται μιά συνεχή τεχνική προσαρμογή πρός 
τίς άνάγκεν; πού παρουσιάζει ή πνευματική 
έξέλιξις κά .ε  έποχής. Ά λ λ ά  ή προσαρμο
γή αύτή θά πρέπει νά γίνεται πάντα άπό τό 
πρίσμα δτι τά τεχνικά μέσα καί ό σκηνι
κός διάκοσμος δέν  εΐνε τίποτ’ άλλο παρά 
εντελώς οί βοηθητικοί κι’ δχι οί κύριοι

παράγοντες ένός σκηνικού δημιουργήματος. 
Έ δ ώ  θά μπορούσε κανείς νά παραθέση 
τόν συντομώτατο, άλλά μεγαλειώδη ορισμό 
πού δίνει ό Γκαΐτε γιά τήν τέχνη. Κ ι’ ό 
γίγας άύτός τής άνθρώπινης σκέψεως μάς 
λέγει δτι τέχνη εΐνε ή άνάλαφρη υπογράμ
μιση τής πραγματικότητος.

Ά ρ α  ό θεατής δέν πρέπει νά καταπλα. 
γη. νά μείνη ένεός άπό ένα ύπερφυσικό 
έαμα. Έ ν α  τέτοιο θέαμα μπορεί νά τοϋ 

προκ<χλή διάφορα συναισθήματα άλλά τοΰ 
άλυσσοδένει τή σκέψη. Κ ι’ δτοτν γίνεται κά
τι τέτοιο —  τό άλυσσόδεμα τήο σκέψης —  
τότε τό θέατρα σημειώνει τήν πιό οίκτρή 
άποτυχία τού προορισμού του.

Ν. Ν I Κ ΟΛΑ' I ’ΔΗ iZ 
(ΠΑΠΠΟΥ Σ )

Απ’ τόν κύκλο τών «'Αμαρτωλών»
ΣΑ Ν  ΤΟ ΚΑΠ Ν Ο  . .

Είτανε γιά μένα ενα θλιββρό μεσημέρι. Τό 
πουλί, μιά καρδερίνα, που τραγουδοΰοε άδια κό
πα, άξαφνα πέθοηΛΕ. Κ’ εκλοτψα. Ποιός ξέρει 
πόσους πόνους καί πόσα ιμυοτικά πηρε μέ τό 
ανάλαφρο ξεψύχισμά της.

Εΐτανε θλιβερό μεσημέρι. Και τότε, σ’ αύτή 
τήν' πονθμένη ωρα, ’Εσύ, έιπέρασες καμαιρωτή, 
λυγερή, σάν κυπταιρίσσι κινούμενο. Και ή .καημέ
νη ή καρδερίνα ξεχάστηικε.

Σέ ξαναεϊδα στό θέατ,ρο τη βραδυά μιάς πρό
βας. ;=.αναεΐδα κ' έκεινο τό μάτι σου, τό φωτο- 
λουσμένο, τό ατίμητο, ποΰ £χει μύριες τρικυμίες 

'έρωτικές, καί τό άγάπησα. Κι" άπό τότε ό νοΰς 
μου, γοργό που̂ -ί, έρχεται, σ’ έσένα, σάν άλλη 
καρδερίνα, νά χιλιοτραγουδήση.

Σ ’ Ββλεπα άχορτατ/α τήν ί>ρα πού ρουκροΰσες 
τόν κ<χπνό, κι" εητειτα σάν θυμίαμα τόν εστελνες 
νά διαλ,υθη στό άτΐειρο.

Κι’ έίιτόθησα νά είμαι ή ζωή κι’ ό θάνατός σου.
Λίγες στιγμές άνάμεσα στά δόντια σου, στά 

χείλια σου, έπάνω άπό τά μάτια σου, κι’ έπει
τα, σάν τόν καπνό νά σβάσω...

t A P ΙΛ !

Π©ρπατούσ«με στό χ ό̂νι καί τό ιπερτάπημα 
μας άνοιγε δρόμους νέους. 'Η παγωνιά δέν μάς 
ίτρόμαζε γιατ’ ή κοςρδιά ιμας ήταν φλο/ισιχέ- 
νη. Στή μακρυνή πολιτεία πού τήν σύντροφε'..- 
ουν γύρω τά βουνά είμασται οί άγνωστοι κα!. 
οΐ προστατευμένοι άπό τόν άνθ,ρώπινο τό φθό
νο....

Γ  ι.’ άγάπη σοΰ μΐίλοΰσα 'καί γι' άκλεύτητα 
ταξίδια. Κι’ έσύ μέ κύττσζες στά μάτια καϊ μέ 
τόν πόθο της φαντασίας σου λαχταρο~ «ς κι’ Ε
φευγες μακρυά σέ θάλασσες πού έχουνε λιμά
νια πολυκάραβα.

Ποθούσες τό ταξίδι μέ ικυίβεονήτη τήν άγά
πη μας. Κι’ έγώ πού ήξερα τις θάλα^ες, σοϋ- 
καμα άποφασιστικά τόν διρκο, έκλεισα τά μάτια 
στούς τριγύρω μου .καί τ’ άνοιξα στά πέλαγα 
κι’ έγινα σύντροφος ικαι 'οδηγός σου

Γλυκειά μου, τώρα πού ταξιδεύουμε μαζί γ 
"ά πολυκάραίβα λιμάνια, σ' άφιερώνω τή ζο

Όλος ό καλλιτε
χνικός κόσμος τοϋ 
θεάτρου αγοράζει 
τά είδη ανδρικής 
καί γυναικείας άμ- 
ψιέσεως άπό τό Κα
τάστημα Νεωτερι
σμών

ΕΜΜΑΝΟΥΑΟΠΟΚΜΙ
Αιόλου 89. Τηλέφ.

27-761

Τοΰ κ. MIX. ΡΟΔΑ
μου καί σέ θερμοπαρακαλω, νά τήν ιοατήοης 
σκλάβα, ή κα! νά τή θανοαώσης τήι/ ·ΐ>ρα πού 
θάριθη ή νοσταλγία τοΰ ξαναγυρισμοΰ σου στή 
πολιτεία πού έγώ άποχαιρέτισα γιά πάντα..

N Y X T F P I N O

ΟΊ ουρανοί βροντούν, οΐ. κεραυνοί, αδιάκοπα 
ξεσποΰν κι’ ή λάμψι των φεγγοβολάει σέ πολι
τείες, βουνά καί κάμπους. Καί νά πούρχεται ή 
μπάρα, σάν 'κατακλυσμός, [καί πλημμυρίζουνε 
οί δρόμοι, καί κρούει μ’ ιόρμή τά παίρά&υρά 
ιμας, λές καί εΐνε όχτ,οός πού θέλει νά μπη μέ 
τή νυχτερινή ολόμαυρη άρμοςτωσιά του γιά νά 
ταράξη, τή χαρά μας.
, Λές κι’ εΐνε ή μοτνία καί τό μίσος κάποιου 

ανβρώττου πού λυσσομανάει άπό τή ζήλεια. Ή  
αγκαλιά μου γίνεται φωληά γιά τή ιβασιλοπού- 
^α, τ?5 άραξοίβέ'λι τής αγάπης,
πρη δέ φτ<άν€ΐ ώς έικει τό ιμΐσος τώ·ν άνθρώττΌΛ-, 
οϋτε ή καταιγίδα τ’ ουρανού.

Μάταια κρούει τά παράθυρα ή μκόρα. Οί 
πο^οι τής άγάπη̂ ς φουντώνουν περισσότερο μέ 
τό άγριο νυχτερινό παράξενο τραγούδι. Κι" ή 
καταιγίδα μένει, σάν μιά γλυκειά άνάμνηοι στο 
νυχτοαγχάλιασμά μας...

ΑΠΟΓΝΩΣΗ
Β ρ ή κ α  άγρυτιισ·μένο τό ν^ύτη στό γιαλό χλωμά καί 

«tntpueucvo. Ν εκρός ό νο&ς καί ή ψυχή του μπροστά σέ 
U.X  γαλήνια  Απριλια ιχη αυγη Τά χαράβια  ,μέ τ’ ά 
νοιχτα πανιά εμεναν άκίνη-α «α ί μονάχα ό σκύλος γαύ
γιζε Koci ούρλιαζε λυπητερά. «"ιΗτιιαοα τό  χέρ ι τοΰ ναύ-
c l o VCrU ?  P v5’t a i  θλιμμένος κ ’ έκστατικά κυιτάζει στό 
βάθος του πελαου. ^
.. ^  ά-τάτησε ή γυνα ίκα  μου καί ή έρωμένη μου
έφυγε. Μ αχαίρι δολοφονικό ή άπιστία μά ή φυγή τής 
ερωμένης άδιά«ο·πο μαράζι, φωτιά διαβολική άνάμεοα 
σέ καρδια  και νοΰ.

όταν άγέρας ^ύσηζε όρμη ιικά  μπήκε στό καρά. 
ρι, ανοίχτηκε στό πέλαγος κ ’ έγέ^ηκε χουρσάρος μά 
παντα νικημένος, πικρόκαρδος κα ί βερεμιάρης γυρίζει 
στα λιμάνια  χαί θρηνολογάει...

Ε ΙΝ Ε  Α Ρ ΓΑ . . .
Κοιμούνται αλοι χαί μακαρίζουν τή γαλήνη τους. 

c ^  κσ!πν^ ω και διαβάζω. Καί στό διάβασμα τοΟ 
Αλεξανδρινού βρίσκω τήν άλήθεια γραμμέντ σ’ ενα αιί 

χο: « . . . θ ε ν  έχει πλοίο γιά σέ. δέν έχει όδό.»
Καρδιά μου εΐνε άργά. Δέν έχεις καιρό ου i t  άντοχή 

να κρύψεις τήν τρικομία πού σέ οίατακλυζει. Δυό χρό
νια στάθηκες φύλακας πιστός καί άγρυπνος μέσ* τό ναό 
τοϋ έρω α. θά  πολεμήσεις Σπαρτιατικά ώ-c τό τέλος 
γιατί έτσι έταΓε ή μοίρα.

Εϊνε άργά. Μονοπάτι γιά νά φύγεις δέν υπάρχει. «-Γιά 
ε ^  έλπίζης. —  ’Έ τσ ι πού τή ζωή σου ρήμα
ζες έδω στήν κωχη τούτη τήν μικρή σ* δλην τήν γή 
τήν χαλοοσες.» *

Ο ’Αλεξανδρινός τδγραψε κι’ αύτό προφητικά σάν 
τιμωρία, ή και σάν παρηγοριά.

ΑΓΑΠΗ
Τό ένα τσιγάρο άκόλουθάει τό άλλο καί ή νύχτα είνε 

άτελειω η. ‘Ο νους στριφογυρίζει καί τό κεφάλι εΐνε 
βαρύ άπο την κούραση. Τό χέρι που γράφει περιπλέκε
ται σέ μιά λεξη. σέ ένα όνομα, καί τά χείλη άδιάκοπα 
τό έπαναλαμβάνουν: « ’Αγάπη _ ’Αγάπη _ ’Αγάπη» σάν 
προσευχή.

" β  ’Αγάπη! Αισθάνομαι δτι είσαι τόσο κοντά μου καί 
τόσο δικη μου. μά καί σέ βλέπω —  άλλοίμονο —  τόσο 
μακρυά μου καί τόσο φτερουγιασμένη ! Καί πνίγομαι καί 
γράφω τό δράμα τού μυστικοί) πόνου, συντροφεμένο μέ 
τούς καπνούς καί τίς άξημέρωτες δακρύβρεχτες νύχτες ..

ΠιΝίΕΥ,ΜΑΤΙΐΚΗ Θ Υ Σ ΙΑ
Ό  πνευματικός άνθός δόθηκε στή δημοσιότητα. Κρ ί

νο άμάρ<τν ο τόν έχαρακτήρισαν Ο Ι εύαίσθητοι τό^ άγο. 
ράζουνε καί τόν διπλοδιαβάζουνε μέ ερησκευτικό πάθος 
καί εύλάβεια. Μιάς Ιερής στιγμής γέννημα καθρεφτί. 
ζει τή ζωή ένός κόσμου.

‘Ό σοι πάσχουν καί δσοι άγαποΟν θάβρουνε στόν πνευ- 
ματικό μου άνθό τήν παρηγοριά. Δέν κρύβει τήν πικρή 
άλήθεια. οΟτε τό δράμα που συγκλονίζει τήν ψυχή. Εΐνε

ό κρυστάλλινος καθρέφτης γιά τά βάσανα καί γιά τούς 
πονους. '  ^

Μά ποιά άμοιβή μπορεί νά ξαγοράση τό τρυφερό καί 
εύρωστο πα.δί τής φαντασίας. Εΐνε άνεχιίμτ,το κι* ά- 
πλερωτο. κι’ δποιος τό τιμολογήσει είνε ένας κοινός καί 
χυδαίος γυρολόγος.

/Ετσι χωρίς συγκίνηση, πήρε ό ποιητής τό χρήμο: 
που τουδωσε ό άγορ-οτσ ής «αί πήγε στό συμπόσιο τών γυ 
ναικων της νύχτας. Γι’ αύτό μονάχα δέχτηκε τήν πλη. 
ρώμη. γιά νά προσφέρει τήν πνευμοττική θυσία του στό 
ιρελλό πάθος καί τήν άχόρταγη έπιϊυμία μιάς τυχαίας 
γυναίκας που εΐνε δική του μιά στιγμή, μιά ώρα ,μιά

ΜΙ\Χ. ΡΟ Δ Α Σ

Ή  ηθοποιός παράδειγμα

Ή  Κα ’Ανθή Μηλιάδου
'Η  Κα Ά νθή  Ρούσσου _ Μηλιάδη. ή όποία συνεχίζει 

να προσφέρχΐ πολύτιμες ύπηρεσίες στό Έλληνικό θέατρο. 
Εϊνε μιά άπό τίς λίγες ήθοποιούς. πού έμεινε πιστή 
Τέχνρ. Περίφημη «<ένζενύ» στά νειάτα της. μέ άλησμο. 
νητες δημιουργίες καί έπιτυχίες^ δέν έκαμε δ τι πολλές 
άλλες πρωταγωνίστριες, δηλαδή* δέν άπεσύρθή άπό τήν 
σκηνή. Ή  τέχνη δέν ήταν Υ«·ά τήν ’Ανθή Μηλιάδη. μέσον 
έπιδεΐξεως όμορφιάς καί νειάτων Ά π ό  τούς ρόλους τί;ς 
«ίνζενύ» μεταπήδησε σέ ρόλους’ καροοτερίσ.ας —  εΐνε 
σήμερα ή πρώτη τοΟ είδους αύτου στόν τόπο μας —  δί
νοντας έτσΐ ένα παράδειγμα σπάνιο, καί άποδείχνονίας 
έτσι τήν άγάπη της γιά τό 6·έατρο. μιά άγάπη ποΰ την 
κληρονόμησε άπό τή μεγάλη θε<χτρική της οικογένεια. 
Ή  Άνθή Μηλιάδη εϊνε κόρη ένός παλαιού ήθοποιοϋ 
(κω μικού), ευσυνείδητου εργάτη τής σκηνής του Παντί 
λή Ρούσσου, καί οΐ άδελφές ττ.ς και τά Αδέλφια της 
είνε δλοι ήθοποιοί. Μεγαλύιερη. άδελφή της ήταν ή πε
ρίφημη Εύαγγελία Ρούσσου . Νίκα. ή πρώτη πρώτα 
γωνίστρια του Εθνικού  θεάτρου, ή όποια δμως πέθανε 
τόν δεύτερο χρόνο άπό τήν ίδρυσή του. “Αλλη άδελφη 
ttic εΐνε ή Χρηστίνα Καλογερίκου πού είχε έξελιχθή καί 
έκείνη σέ πρωταγωνίστρια και ή όποία εΐνε σήμερα σιό 
Έ ίν ικ ό . "Αλλοι ήθοποιοί άδέλφια τής Κας ’Ανθής Μη
λιάδου εΐνε ό ΜανώλΓς ΡοΟσσος. ό Γιάννης Ροΰσσος. 
ΤΗταν καί ό μακαρίτης Μύρων 'ΡοΟσσος, ό μεγοολύιερος 
ύποβολεύς τού Ελληνικού θεάτρου ό όποιος μέ τό «δαι
μόνιο» του εΐχε άναγάγει τήν εΐδίκότητά του σέ άληθι. 
νή έπιστήμη. Ή  οικογενειακή παράδοση λοιπόν μαζί 
μέ τήν άγάπη γιά τή σκηνή καί τήν άξιωσύνρ, της την 
καλλιτεχνική, έφεραν τήν Καν Άνθή Μηλιάδη νά κατέχη 
ξέχωρη θέση στό Έλληνικό θέατρο καί νά τιμαται άπο 
δλους καί τοψς συναδέλφους της καί τό κοινό σάν προ;, 
γματική Ιέρ ε ια  τής Τέχνης.



θάλεια Καλλιγα

Μ Α Ρ ΙΚ Α  ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
[Δέν χρειάζεαι ξεχωριστός πρόλογος όταν πρό_ 

κειται κανείς ν’ άναφέρει τ* όνομα Μ Α Ρ Ι Κ Α  Κ Ο 
ΤΟΠΟΥΛΗ. Γι* αύτό. ένα ποίημα τής Κας Λιλής 
Πατρκίου _ Ίακωβί50υ, άφιερωμένο στή Μ Α ,Ρ Ι,ΚΑ  
τό παραθέτουμε χωρίς κανένα σχόλιο ή εξήγηση:]

Σ<5ορκα στούς ίσκιους δίνοντας, στις άδειες 
[μορφές πνέμα,

στά μάρμαρα ζωή, 
δένεις στή θεία τήν τέχνη' Σοι> μέ φ:5ς κι’ 

[άγέρά κι’ αίμα 
τή σκέψη τοΰ ποιητή 

τή σκέψηι πτού άναπλάθοντας στό μέγα φως
[τοΰ όνείίοου 

τή χτίση» στήνει τ’ δ,ραμα κι’ άλήΘεια καί
[ομορφιά

■καί ύψώνει τής ανθρώπινης καρδιάς τά έ-
[ξαίσια πάθη

στήν άφθαρτη χαρά.
'Ιέρεια πρώτη στό βωμό τής Τέχνης πού

[Θά ζ>εΐ
'δσο Θά ζεΐ κι’ ή εύγένεια τοΰ άνθοώπου καί

ίή άλήθεια, , 
γροικάς, <jocv άπ’ τήν άβυσσο ψαχές πού ά- 

[ναζητοΰν κορμί, 
των ποιητών τά οράματα καί τών καιρών

[τούς Ισκιους 
μέσ’ στά βοοθε ιά σου στήθια,

<κι’ όρθή ικαλεΐς τά πνεύματα τοΰ άγέρα,
[καί γυρίζει 

γυρνάει τό μέγα τ’ δραμα άπ’ τά ’μάκιρη.
[των .καιρών 

■καί σφύζει τό αίμα ύφαίνοντας κοριμιά καί
[πλημμυρίζει 

πλάσμοαα τάδειο Ί  ίττοτε καί ή Γη μέ τό
[μεθύσι

τών βακχικών λυγμών 
Όρθή τά πνεύματα καλεΐς καί τά ένσα;ρ-

' [κώνεις
καί τίς μορφές πού TteSccvav μέ πνεΰμα άν-

[τιδονας,
διψοΰν τά χείλη λάλημα, διψα ή καρδιά

[τόν πόνο
διψοΰν τό φως τά βλέμματα, κι’ έσύ τό φώς

[καί λάλημα 
κι’ όδύνη, έσύ &  άπλόχερη 
Πανδώιρα, τούς σκορπάς, 

κι’ όρθή στό φώς τής πεύκινης τής βακχι
κής λαμπάδας 

πού πάνω άπ’ τό κεφάλι σου ξανθόφεγγη
[κρατδς,

πιό πέρα άπό τ’ άπέραντο μεθύσι πού άνα-
[σταίνεις

πέρ’ άπ’ τά μύρια πλάσματα τής γής_πού
[άνα γυρνάς

μ’ άσάλευτα τά βλέμματα 
τό φώς τής άγιας τέχνης σου πού ζεΐ μέ

[σέ κοιτάς.
Πολλά στεφάνια σοβπλεξαν πολλά οί έξαί-

[σιες ’Ώ- -ς 
κι’ έκρέμασαν τριαντάφυλλα καί οόδα στό

[λαιιμό.
—"Ομοια άγαθές, περήφανες γιά σέ τρο-

[παιοφόρες
νά κροΰνε μέ χαμόγελο τής τέχνης σου 
τόν άχρονο ναό.

Λ ΙΛΗ 1Α Κ Ω Β I ΔΗ—ΠιΑΤΡ Ι.Κ ΙΟΥ

'Ένα γράμμα
τού κ. Γ. Καραπάνου 

Παληοΐ καί νέοι
«’Αξιότιμε κύριε Τριαντάφυλλου.

Στό φύλλο του περιοδικού σου «Τό θέατρο» της 15ης 
τοΟ- Απρίλη . είδα λίγες γραμμές που άφορουν to άτομό 
μου καί τό* ταπεινό μου τό εργο. Βέβαια. τιμή μ^υ 
καί χαρά μου νά γίνεται λόγος γιο: μένα καί τήν άοή_ 
μάντη πνευματική προσφορά μου ο ’ ένα Φύλλο τόσο ^ο 
βαρό καί άριμόδιο και ύπευθυνο καθώς τό «θέοττρο». ’Ε 
πειδή ομως έχτός άπ’ ό δικό μου τ’ όνομα είδα ν’ ά̂ . 
ναφέρε-αι καί τ’ όνομα τοΟ σεβαστού μου ’Ακαδημαϊκού 
καί δάσκαλου κ. Γρ. Ξενόπουλου. έπειδή εΐν’ ή δεύτερη 
φορά πού γίνεται τούτο σέ χρονικό διάστημα δύο μόλις 
μΓνών άπό τίς σ ήλες τοΟ περιοδικού Τύπου' κ ’ έπειδή 
ώρισμένα γεγονότα πού άνα γράφτηκαν καί πού μ’ άφο_ 
ρου-ααν δέν ή αν κ ’ έντελώς άκριβή —  oco κι’ άν προέρ. 
χουνταν άπό διαλεχτούς καί καλόπιστους άνθρώπους —  
θεώρησα σκόπ μο νά σου στείλω τίς λίγες αύ ές γραμ
μές μέ :ήν παράκληση νά τίς φιλοξενήσεις σχό περιοδι
κό σου.

Λέω παραπάνω πώς εΐνε ή δεύτερη φορά πού διάβασα 
κά :ι πειράγμοαα έξυπνα πάντα καί καλοπροαίρετα που 
άφοροΟσαν τό άσήμαντο πνευματικό εργο μου καί τίς έ_ 
παινετικές Ιδίως κρίσεις μέ τίς όποιες τό τίμησε ό σεβα
στός μου δάοκαλος καί πολύτιμος φίλος κ. Γρ. Ξενό 
πουλος.

Ή  άοχή έγινε άπ’ τόν άγαπητό μου τώρα φίλο κ. Δ. 
Ψαθά στούς «‘Ορίζοντες» του· Φεβρουάριου 1944. Ό  ε- 
κλεχ ός μας χιουμορίστας είχε γράψει τότε σέ μιά έξυ_ 
πνότατη καί χαραχτηριστικώτατη σκιαγραφία του κ. Ξ ε 
νόπουλου, πώς ό σεβαστός Ακαδημαϊκό··: «μέ εΐχε πάρει 
στό λαιμό του» για ί είχε βρει στό ποιττικό μου τό έρ 
γο άρετές καί γνωρίσματα πού δέν υπήρχαν. Κ* ύστερα 
άπό λίγες μέρες ένοιωσα άληθινή χαρά καί βσθειά συγ. 
κίνηση όταν κάποΌ πρωΐ μέ σταμάτησε στήν όδό Στα 
δίου ό κ. Δ. Ψαβάς —  πού δέν εΐχα τό ε τήν τιμή καί 
τήν ευχαρίστηση νά γνωρίξω —  γιά νά μου πεΐ πόσο ή
ταν μεταρσιωμένος γιά κείνα πού είχε γράψει. «Τά Α-ό 
για μου έκεΐνα». εΐχε τήν καλωσύνη καί τήν εύγένεια 
νά μου πεΐ «γράφτηκαν σ’ έποχή πού δέν ή 'ερα  καθόλου 
τό πο η ικό σας έργο. Τώρα δμως πού τό διάβασα αι
σθάνομαι τήν άνάγκη· νά σας πώ πόσο λυπάμαι πού τά_ 
γραψα καί πόσο κ.τλ.»

Τόν ευχαρίστησα μ’ όλη- μου τήν καρδιά γιά τά καλα 
του τά λόγια κι’ άπό άπλή πεοιέογεια τόν παοακάλε^α 
νά μοΟ πεΐ πώς είχε τό ε καταλήξει στό συμπέρασμα δτι 
ό κ. Ξενόπουλος μέ εΐχε πάρει στό λαιμό του μέ τις έ_ 
παινετικές γιά τό έογο μου γνώμες του. «Είχα  διαβάσει 
πρό καιρού σ '’ «Άθηνα.κά Νέα», μου άποκρίθηκε δυό 
άρθρο: πού είχατε γράψει γιά ό σύγχρονο έλληνικό θέα 
τρο. Ο ι γνώμες πού -διατυπώνατε ο* αύτά ήταν σέ πολλά 
ά τίθετες μέ τις δ\κές μου κ* έτσι είχα όχημα'ίσει γιά 
σά·; μιά γνώμη όχι καί όσο καλή. Κ ι ’ δταν έγραψα τή 
σκιαγραφία του κ. Ξενόπουλου γιά τούς «‘Ορίζοντες» 
έβαλα καί τίς λίγες γραμμές πού σάς άφοοοοσαν. Σάς 
βεβαιώ δμως πώς δέν εΐχα καθόλου τήν πρό'εση νά σας 
θίξω. Βλέπετε έιιεϊ·- οί εύθυμογράφοι πρόσθεσε χαμογε
λώντας ό κ. Δ. Ψαθάς τά συνηθίζουμε καμμιά φορά κά
τι τέτο’α άστεΐσ». Βρήκα πολύ φυσικές καί ειλικρινείς 
τίς έξηγησεις πού εΐχε τήν ευγένεια νά μου δώσει, κι' ά. 
φοΟ κουβέντιαζα μοεζί -ου γ·ά λίγα λεπτά πάνω σέ διά 
φορα πνευματικά uac ζητήματα —  είμαστε βλέπε ε στό 
δρόιιο καί δέν είχαμε τόν άπαιτούμενο χρόνο στή όιά- 
Γιεσή μας —  χωριστήκαμε σάν δυό παληοΐ καλοί φίλοι 
καί τέτοιοι πιστεύω πώς έχουμε μείνει άπό "ότες. θ ’ ά_ 
ναφέρω μόνο χρονογραφικά καί γιά νά δείξω πόσο 5ια_ 
Φοοετκέ·- μπορεί νά εΐνε οί γνώμες δυό πνευματικών άυ 
θρώπων πάνω στό ίδιο ζήττ-μα πώς τά άαθρα μου έκεΐνα 
νιά ''ό σύνχοονο έλληνικό θέατρο :?ού εΐχαν προκαλ*σει 
τά άκακα πειράγμα α του κ. Δ. Ψαθά, ήταν έκεϊνα άκρι
βώς πού είχαν κάνει ένοτν άλλο άνθρωπο πού κι* έκεΐνο*;. 
άν δέν κάνω λάθος, νοιώθει καλά άπό Γέα’ ρο —  έννοώ 
τόν κ. Ξενόπουλο —- νά δηλώσει σ* ένα περιοδικό πού τόν 
ρώτησε τί σκέπτεται ν ά  τό σύγχρονο θέατρό μας καί τήν 
με αιπολεμική του έξέλιξη: ΠΓό μεταπολεμικό μας θέα
τρο. δηλαδή τό θέατρο του μέλλοντος, τό φαντάζομαι ό
πως τό καθώρισε σέ δυό σοφά άρθρα πού δημοσΐεψε τε. 
λευ αία στά (Αθηναϊκά Νέα» ό νέος ποιητής κι* άγαπη. 
τ6~ μου φίλος κ. Γιώργος Καραπανος. ΟΙ συγγράφεις 
του μέλλοντος θά στηριγθουν κυρίως στήν έθνική ψυχή 
στήν ψυχή τοΟ λαου.» (««Καλλιτεχνικός Κόσμος» 2— 9--43 
σελ. 7— 8 ),

Έ  ουτο δέ δείχνει βέβαια πώς ό κ. Δ. Ψαθάς δέν 
ξέοει Ί  του γίνεται άπό θέατρο. Τό άντί'ετο μάλιστα 
φανερώνουν οι μεγάλες καί δίκα-ες σκηνικέ-c Ό υ έπιτυ- 
χίε :. Ουτε καί πώ< ^έ τά δυό ιιου έκεΐνα άοθρα πήρα 
σ ό λα·μό μου τόν άνθρωπο πού ξέρει άπό θέατρο δσο κα_ 
νείς άλλος στόν τόπο μας. Φανερώνουν δμως κατά κά
ποιο τρόπο άρκε*ά χαραχτηριστικό. πώο μπορεί τό Ιδιο 
ζήτηιια νά τό βλέπουν δυό ά θρωποι> έξίσου καλάπιστοι 
καί έ* ίσου άρμόδιοι —  έννοώ -όν κ* Ξενόπουλο καί τόν 
κ. Δ. Ψαθ,α —  μέ ’ τρόπο έντελώς διαφορετικό καί μέ 
συμπερόοματα έντελώς άντίθετα.

Αύτά γιά τό πείρανιια τοΟ κ. Δ. Ψοξά πού γιά καλό 
πάντα £νινε. άφου μούδω^ε ήν εύκαιρία νά τόν γνωρίσω 
καί προσωπικά καί νά τοΟ έκφράσω δλη μου τή συμπά
θεια καί τό θαυμασμό μου.

Τώοα δυό λόγια νιά 'ό  δεύτερο «πείοαγμα» πού άφο. 
ρα τή θεοττρική μου ποοσπάθε,α. *Ε5ώ νομίζω^ πώς ό 
συντάκτης σου πού γράφει Ί ς  «Σημειώσει·? του Δεκα
πενθήμερου». έκανε λίγα ασήμαντα λα άκια ^πού  ̂ 9ά 
προσπαθήσω νά του διορθώσω. *Απ* δ^α ξέρω κι* άπ’ δ
σα ξέοει κι’ ό σεβαστός ’Ακαδημαϊκός πού τόν ρώ’ησα 
σχετικά ποτέ δέν Εχει νοοτφτεί τίπο α ο̂ >τε άπό κεΓΌν. 
ουτε άπ* όποιονδήποτε άλλον γιά τό πρώ'Ο μου θεοετρ.. 
κό έργο τή «Μακρυνή Φωνή». Μ ά φορά μόνο σέ κρ ί'ΐ. 
κές του πού άφοροΟσε τά τελευταία μου διηγήμοττα το 
άνάφερε άπλώς σάν έκδήλωση τής πνευματικής μου προ_ 
οπάθε·ας, χωρί*: δμως καί νά διοττυπώσει καμμιά κρίσ^ 
καλή ή κακή. γιά ένα έργο μου πού οΟ ε παίχτι-κε ού
τε μπορούσε νά παιχ*εΐ στήν έποχή πού ζοΟμε. Τώρα πώς 
άπ’ αύτήν τήν άπλή άναγραφή το·ί> τίτλου ένός θεατρ’κου 
μου έργου, κοητώρ ωσε ό συντάχ ης σου νά πιστέψει 
καί νά διαπιστώσει πώς ό κ. Ξενόπουλος δέν έπαψε /ά 
τό έπαινεϊ καί νά τό μνημονεύει σ* δλα του τά σημειώ

ματα αύτό όμολογώ δέ μπόρεσα νά τό καταλάβω. Ε ί 
μαι δμως βέβαιος πώς άν τύχει ποτέ καί τόν γνωρίσω, 
θά μου δώσει ώρ’σμένες έξηγήσεις πού καί τίς άπορίες 
μου θά Ικανοποιήσουν καί φίλους καλούς θά μάς κάνουν. 
Ά ν  καί. ώς που νάρθει αύτή ή στιγμή τής γνωριμάς μου 
μέ τόν άνυπόγραφο συνεργάτη σου ήθελα νά τόν παρα. 
κοελέσω κι* ά^εξάρτητα άπ* όποιαδήποτε γνώμη έχει γιά 
τό σπεινό μου -.ό έργο νά μήν άποδίδει ποτέ σ’ έναν 
πνευματικό άνθρωπο, koci μάλιστα σάν τόν Kk Ξενόπου
λο πράγμα α πού ου ε εΐπε. ουτε έγρκχψε ποτέ.

"Οσον άφορα τούς σκληρούς» ί ιασάρχες γιά ούς ό
ποιους μιλάει ό συνεργάτης σοΰ. είμαι ύποχρεωμένος νά 
πώ πώς ώς τώρα τούλάχιστο. τέτοιον σκληρό Θιασάρ. 
χη δέν έΛυχε ποτέ νά γνωρίσω. " Ισ α  ίσα πού οί περισ
σότεροι άπ’ όσους έχω όπ’ όψει μου εΐνε πολύ ’ μαλακοί» 
καί ;ρευστοί». δπωτ μπορεί κι’ ό καθένας νά τό διαπι
στώσει, άπ’ τά έργα πού σερβίρουν στό ταλαίπωρο κοι
νό μας οεύιά τά τελευ αία χρόνια. Αύτά δμως κί’ άλλα 
διάφορα πού μουρχονται στό νου, «ού» οϋ παρόντος»...

Δέ θάθελα νά τελειώσω αύτές τίς γραμμές που άθελά 
μου πήραν τόσΓν έκ αση, άν δέν έλεγα καί λίγα λόγια 
γιά τούς λόγους πού τίς προκάλεσοα'. Κ ’ υστέρα κά ω 
άπό μύθους, τα ριάζει πάντα κ’ ένα έπιμύθιο. Καί τό 
συμπέρασμα πού βγαίνει άπ’ δλα έτουτα εΐνε κάπως θλι
βερό κι’ άποκαρΓ)ΐωτικό. Καί πρέπει δλους νά μάς βάλει 
σέ σκέψεις άν ί έλουμε άληθινά νά δούμε καί νά χαροΰ. 
με κάποια προκοπή στά πνευματικά μας ήθη καί πρά>_ 
μα α.

Εΐνε χρόνια τώρα πού συνηθίσαμε νά βλέπουμε τοος 
περισσότερους άπ* τούς πνευματικούς μας άνθρώπους νά 
βρϊζουνται καί νά γρονθοκοποΟνται; νά δίνουν, πρώτοι 
απ’ όλους αύ*ιοί. τό παράδειγμα καί τό μέ ρο τής ήθικής 
καί πνευμοοτικής κατάπτωσης που μαστίζει ώρισμένες κα
τηγορίες καί τάξεις του κοινωνικοί) μας συνόλου* νά yf 
νουνται θέαμα κα ώ-ερης τέρψης, κ ι’ άποκαρδίωσης καί 
οίκτιρμου’ νά προσβάλλουν καί νά μολύνουν μέ τά «κα. 
χώματά» τους τήν άσύγκριτη, παράδοση τοΟ τόπου αύ ού’ 
νά συν ελουν στή διαιώνιση τής πνευματικής καί ήθικής 
μας άποτελμά ωσης· νά φράζουν τό δρόμο σ’ δσους πα 
σχίζουν γιά μιά πνευματική μας προκοπή, γιά μιά οη 
μιουργική' καί άπολυτρωτική μας εξόρμηση.

Μέσα σέ τέτοια (λιβερή κι’ άποπνιχτική άτμόσφαιρα 
κατάν ησε ό πνευματικός μας κόσμος νά ξαφνιάζε αι νά 
άγαναχτεΐ γιά 6.τι δέν εΐνε βρισιά καί συκοφαντία και 
πρόκληση, καί χυ^αιότης καί κουτσαΒακισμός. Κάθε κα. 
λός κι* εύγενικό-ς λόγος κάθε ένθάρρυηση κάθε έπαινος 
κάθε συγκίνρση καί θαυμασμός προκαλοΟν άμέσως τήν 
άντίδραση. τήν ειρωνεία, αήν ψευτιά καί ό φ όνο' Εΐ 
νε καιρός δμως νά σταματήσει τό όλέθριο τούτο κατρα. 
κύλισμα Εΐνε καιρός ό πνευματικός άνθρωπος νά ξα. 
ναβρεΐ 'όν προορισμό «ου καί ν’ άνάλογιστεΐ τίς βαρύτα
τες εύθυνες του. "Οσοι αίσθάνουνται. δσοι έχουν μέσο 
τους τό θάρρος καί τήν πίστη καί τή δύναμη πού χρειά. 
ζουνται γιά τήν έκπλήρωση ένός τεράσ ιου χρέους άο 
ξεχάσουν τό πρόσφατο παρελθόν* τό παρελ όν τής ψευ 
τιάς. τής πικρόχολης συκοφαντίας, τού φθόνου. 01 σ ?ι_ 
γμές πού ζουμε εΐνε κρίσιμες, πολύ κρίσιμες κι' άποφα. 
σιστικές. *Απ* τή στάση πού θά πάρει σήμερα ό πνευ, 
μο^ικός άνθρωπος, θά έξαρτηθεΐ ή έπίλυση· τών ζωτικω. 
ιερών άτομικών καί όμαδικών προβλημάτων τοο τόπου 
αύτου. Υπάρχει μπροσνά μας ό στίβος μι<5ς εύγενέστ*:. 
ρης άμιλλας: ό στίβος τη - πνευματ κής δημιουργίας. ‘Υ
πάρχει δίπλα μας ένας όλόκερος λαός. "Ενας μεγάλος 
λαός* πού περιμένει μ* άγωνία νά του δώσουμε ό μέτρο 
καί τό παράδειγμα του πνευματικού ή .ους καί τής αν
θρωπιάς.

Πάντα πρόθυμος καί δικός σας 
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Κ Α Ρ Α Π Α Ν Ο Σ »

Θ
ΟΙ μαέστροι μας

Μ. ΘΕΟΦΑΝ ΙΔ Η Σ
Ό  πατέρας του τόν σπούδαζε φιλολογία κοα άρχαιο- 

λογία. τών όποίων ό ίδιος ή ocv διακεκριμένος κο&ηγτν 
τής. *Εμπήκε λοιπόν «παιδιόθεν» ό σημερινός μαέστρος 
κ. Μ. θεοφανίδης, είς -'^Λ' ,**λι τών μουσών. ’Αλλά 

άπό έκεΐ προτίμησε τήν θεά ής 
Ω δής Μελπομένη, τόν μοικκχγέ.
η . ’Απόλλωνα κάί τόν Όρφέα. 

Έφόρνωσε δηλονότι στόν κόκκο. 
α τίς σπουδές τής φιλολογίας 

:ών όποίων ό δίπλωμα έθεσεν 
είς τιμητικήν άποστρσετείοα:» είς 
,6 ντουλάπι '.ου καί έτράπη στό 
εν avpauuo  τό όποιον καί έτί_ 

μησεν. ’Αληθινά, μέσα εις τήν 
ιουσικήν έρημο τοϋ έλαφρου εΐ- 
ους πού παρεμβάλλεται άπό τής 

ι Ιποχής της πλησμονής -ών δη μι 
j υργιών του Σακελλαρίδη καί 

ου Χατζηαποστόλου μέχρι "ών 
'-ιιερών μας. ό Μενέλαος Θεοφά
νη ς  εΐ· ε άπό τίς λίνε- όάτεις. 

Νέος πολύ άκόμη—  εΐνε δέν εΐ. 
^ 3 2  έτών —  παρά τήν «,μεγα- 

! .ίσ’ ΐκη» φυσιογνωμία του έχει 
τγο ένεργη^ ικό του πολυάονθ'ΐες 
μούσικοσυνθέσε·ς στήν όπερέττα 
καί rnrlc έπ'θεωοήσε·<\ Εΐ'·« ένας 

μοντέρνος μουσ·κοσυ\θέτης. άλλά δ τι τόν ξεχωρίζει ά
πό τούς άλλους, εΐνε δτι σ Ίς  δημιουογίες του συγκλί
νουν εύχάοιστα ή ^αληά μουσική αΐσθη^τις, ή άκα άλυ
τη, νά πούμε παράδοση μέ τήν μον έονα ύφή. ’Αποφεύ
γει τούς έξωφρενσμούς. τήν μανιώδ'κη έξαρση καί δ
που του γίνε-αι άπαραίτητο νά ’ήν δώση. στά κομμά
τια του. τής δίνει τέτοια έμπλοκή μέ τήν * εΟγενκή πα.
ράδοση, ώστε ή δημιουργία ου νά γίνεται άρμονία τής 
ποοαφωνίας καί δχι παραφωνία τής άομονίας κατά τά 
έσχάτακ; καί άλλοτε έπικρατήΓοτντσ. " E t c i καί Λ τΖΓάζ 
έξιλεώνε-α’ καί σέ κείνους πού κατά βάση τήν άντιπα. 
θουν. Άπόδε^η πώς ή μουσική θ'Οφανίδη γενκεύεται 
σ-ήν ίκανοποίηση του δημοσίου αίσθήοιοττο? εΐνε δτι καμ 
μιά του δ ,ιιιουονία δέν έχει κατακριθή άπό τούς ειδι
κούς. Κάποτε ά/τίζηλοί -ου τόν κοττηγορουν δτι ή 
στουντιατική του κοττάρτιση δέν εΐνε ώλοκληρωμένη. 
*Εκεϊνος δμως βασίζεται στό ταλέντο *ου καί στήν ά.
6 ’άκΓ>πη δουλ^'ά τ*>υ σΎά θέστοα. που εΐνε καί «ό πρα-
κτ;κώτερο μέσο τής άρ· ίωσης. Ωστόσο στουντιάρεται 
άκόαη καί σήμερα άπό -όν κ. ΛεΒίιδη. ν ά  νά άπο^ή 
καλύ ερος άπό δ.τι εΐνε. Καλός καί ώς άνθρωπος, εΐνε 
σύζυγος άπό έτών τής γνωστής καλλιτέχνιδος τής λυ. 
ρικης σκη,νής Κας Σοφίας Βερώνη.

Ή  δνίς Καλλιγά. κατέχει σήμερα μιά άπ’ τίς έπί_ 
ζήλες θέσεις στό δ/3αματικό μας , έατρο. Εΐνε πρω α
γωνίστρια πού έχει δώσει τρανά δείγματα -ου δυναιμι- 
κου τ. ς αλέντου. Δι
πλωματούχος τής Δρα
ματικής Σχολής τού *£ 
θνικοΰ μας θεάτρου 
έργάσθη-κε γιά λίγ<: 
καιρό σ;ό * Εθνικό θέο . 
τρο καί άμέσως κατά 
πιν προσελή$3η σ όν *ί 
λεύθερο Καλλ'.τεχνιχ '
Όργοενισμό τής Κατε
ρίνας Ά . 5 ρεάόη vc 
έση μείωσε τήν πρώττ 
της έπιτυχία σ ις «*Α 
θώες» τού Χέλ,μα/. ’Αρ
γ ό  ι ε ρ α . πρωταγων: 
στ ρια το 0 «" Α ρ ματ:
θέσπιοος», έ^ημείωσ 
μιά σερά έπ:τυχ1ε 
στόν « Ό . έλλο» ώς Δυ. 
σδαιμόνα. στό «"Ενα 
π ο τ ή ρ ι  νεοό" οΟ 
Σκρίμπ. στήν «Μονάκριβτ» του Ξενοποΰλου στό '·Φυ/τα_ 
νάκι» του Χόρν. στ* «Άρραβωνιάσματα» του Μπόγρη. 
σ ή «Ζακυνθινή σερενάτα» τοο Ρώμα καί άλλα έργα πού 
στερέωσοεν τή φήμη της ώς φθασμένης πλέον πρωταγω
νίστριας. Σήμερα ή δ/ις Καλλιγα άποτελεΐ βασικό στέ
λεχος τού 'Ελευθέρου Καλλιτεχνικού ’Οργανισμού τής 
Κας Κατερίνας ’Ανδρεάδη.

πρός
Απάντησις
Φαδάν

Του κ. Ε. θωμοπούλου
[ Σ έ  άλλη σελίδα δημοσιεύουμε ένα 

γράμμα του κ. Δ. Ψοτθά. πρός τόν κ.
Ε . θωμόπουλον, μέ τή ση,μείωοη δτι τήν 
άπάντηση σ’ αύ ή θά τήν δημοσιεύαμε 
σ .ό έρχόμενο φύλλο. Τήν τελευταία στι
γμή δμως. σκεφιήκαμε. ότι δέν θάταν 
σωστό ν’ άφήοουιμε νά δ.-:μιουργη ουνε 
μονομερείς έντυπώσεις κι* έτσι ήν ά
πάντηση τήν δημοσιεύουμε οτό Ιδιο φύλ
λο. γιά ν’ άφήσουμε στούς άναγνώσ.ες 
μας τό δικαίωμα νά βγάλουν μόνοι τους 
συμπεράσματα. Νά λοιπόν καί ή άπάν
τηση ου κ. Ε . θωμοπούλου, στό γράμ
μα .ου κ. Δ. Ψαθά] :

«’Αγαπητό ατε Μίμϊ\
Μέ τήν εύχέρεια πού μου δίνει ή άβρο. 

πρέπεια τό ^.αμρος καί η τόλμη -—  παρα. 
αασοω, βλέπεις τις δυό Λεξεις γιά νά απο
φύγω ιην υπερθετική τους —- πού χοψ<Χ- 
κτ.,ρω,ει .ήν επιστολή οου νά μέ «οιγυ. 
ρίοιις» μέσα οτό u k o  περιοδικό, ό·Λου 
σου φέροι,κα μέ άρκετή σ.οργη —  μέ 
τό ουμπααειο —  οοΟ άπαντάω άμέ_ 
σως. Καί μέ τήν ίδιο: άβροπρεπεια στα ί 
δια προιυπα. δπως μέσα οέ αυνή έχάραξες.

"υψανχαι δν εξεκεν.ηοαν, δπο>ς λεει ή 
άγια καί ιερά γραφή.

Καί πρώτα _ πρώτα τί voc π ρ ω  .οθο^υιμάσω 
άπό τού^ σκοπούς καί τίς ίδεες της επιστο 
λϊ|ς οου. Ίή  λερενιΐά αους. .ούς ήύονι 
ομούς τους ',ούς χυμούς της εύ.-υμογραφί- 
ικης φλειμας σου, της σρου- ηχτης άνα-ρου- 
ροχψας πού κα^ει τό σύμπαντο και χλο 
χλεύε.αι σ ά ά.τεροοκότια του —  οέ οα_ 
νείί,ομαι βλέπεις νά μήν έχεις παράπονο σέ 
τίπο.α —  ή τήν άξ.ωσύνη τους.

Τί έπαθες. μωρή Μιμη, πο^ος σε καμτσί- 
κισε πα.οακι μου^ γιά νά γίνεις ό λιοντα
ρής * τοΰ Δεπάοτα* καί ό Σταύρακας του 
Μολλα; Ποιος οέ λογάριασε δ ι σνοιχισες 
πο.έ οτό θέατρο γιά νά χυμήξεις να μας 
κολλήσεις οάν χαοαπάκια οιον τοίχο και 
νά μ<ας κάμεις τό αΐμα παγωτό. κα*.ά 
θάλεγε ό ομοψυχός σου .ου Καραγκιοζ -

^ Ε ίπ α μ ε  νά εΐσαι. νά μήν είσαι στά βα- 
θράκια τοΰ νεοελληνικοί θεα.ρογραφικού 
τεΛμαιος όχι δμως καί νά τό άποόεχθεις 
δτι είσαι μσζί τους, έν όνομα ί̂  τους να 
κουρντ^οτείς tToi καί νά παρασ ρήσεις τον 
Αίσώπειο βάθρακα. "Εχεις, μοΰ έχουν πη. 
χάποια άρχαιογνωσία. ΐΐώς πάς να θέλεις 
νά φοοοκωυεις σάν ταΰρος καί νά τά κα, 
μεις θάλασσα; Λέμε νά χλοχΛοχλάζει τό 
μεοεντέρι .ου πλήθιου κοομάκ. μέ τά ΥΡ^- 
φάμενά σου δχι όμως και τά όιασημοε.δη 
Βα ράκια νά υέ κάνουν νούμερο. ΨηΛα τον 
πήρες .όν άμα,έ. δπως λένε στήν πατρίδα 
σου πού οί λεονταρήδες δέν φημίζονταν 
κα ί’ σύ άκόμη μόνο γ.ά γιαρεδάκ;α λεει ή 
μέχρι τοΰδε πνευματική σου παραγωγή νά_ 
χει άξιωούνη. «Ίά  γιαρεδάκια όποΰ'ναι σαν 
προ ο αν άμα α στήν στιά».

"Uoov άφορφ τήν άγνωμοούνη σου μά 
τόν ' t -Λλέμορθ της επιο^ΟΛης σου. εγώ δεν 
σου κρα.αω κακία. Σπέρματά της εχω ί_ 
6η όχι σε μένα πού δεν μου χμωο .ας καμ- 
μιά χ^ρη. αΑΛ.ά οέ άΛΑ,α προ^ωαα που πολ 
Λα τους χρωσιουοες. i -έ ενα./ αίφνης —  
καλή του ω^α .οΰ άνθρώπου δπου ko c i αν 
βρίοικεται —  πού οέ παρώοηοε μιά καί τά- 
ρρ.οκες δλα παρακατιανά σου οτη; έφη- 
μερίοα πού δουΑ,ευες —  καί τό ρεοπρτάζ 
και τούς πολίτικους καί Μ. ,ιροπο/νΐ ες —  
οί δυο μας κα ιαΛα|3αινομασ .ε νομίζω; -
νά εύθυμογραφήοιις σ.ά οικαοιήρ^α... Και 
προς αυτόν τον υκΛ.ηρο.ραχ·1λο Λιαμακη πού 
με σ .οργή καί όοο τέλος πάντων αξίί,ε ή 
θεια οου έμπνευοη οου παραοιάϋηκε σ.ά 
πρώια τους φτερουγίομα\α. Koci μαζί μέ 
αυιους ολοι αυτοί —  οί περισσότεροι τού_ 
λάχισ όν —  οι γλαφυροί, οι σαχΛυ.α.οι. οί 
φανορόιατοι, οί άναλατο’ι —  τούς όποιους 
λιον ιαρη μου περνςές τώρα άπό οτοματος 
ρομφαίας. Βέβαια, δέν σέ άνεγνωριοαν 
Σαοα 1 κιτρύ —  \ον κα.αδέχεοαι; —  Μολ- 
λιερο —  οου πάει; —  Μπερνάρ Σόου —  
τόν άποδέχεται ή μεγαλειοτης οου; —  Ρο ι. 
δ« —  σέ τρέμει τό πνεϋ'μα του; —  για να 
μήν εΐνε γ κ α ζ ο  ενεκέδες πού νά κάνουν 
όχι ντίνΐ άΑλα ν.άγκα _ ντούγκα στό ρω
μαλέο κεφο^-ΐ σου."Οση συγκατάβαση επρεπε σε ενα ζωη
ρότατο παιδί πού ή αν μάλιοτα καί του συ- 
ναφιοΰ μας. τήν έκαμαν οί άνθρωποι. Πως 
t a  εξαιρούσες λοιπον έμένα άπό αυπή την 
γεμά.η· άνθρωπιά εύγένεια γρσμμη σου· 
Ά ν  έξαιροΰσες έμένα. θά αισθανόμουν πολύ 
άθλια... σβουρωχιά καί άναοβούρωχτα τήν
μϊδαμινότί|τά μου. μα,*»*».

Τώρα μοΰ ζητ<?ς καί τα χαρηα μου. Μά τήν 
Σουσού οου. άγαπητέ Μίμη. θα σου ία  δει. 
ίω . "Εχω  διακούσει λοιπόν μαθήματα απο 
τόν Σαιν _ Μπέβ. καί άπό τό 
δσο καί σύ άπό τον Μολιέρο καί τον ^»^ΡΚ 
Τουαίν. Ά ρ ιο  α δέν πήρες άπό αο.ους. οέν 
έγινε ν ή μετεμψύχωσή τους μέσα σου 
δέν τούς ούοίωοες καί τούς ξεπέρασες σχά 
•δύστηνα αύτά έλληνικά χρόνια; Δέν τούς 
μασσ^ς καί δέν τούς ρεύιηκες με ιην 
«Σουσού», τό «Στραβόξυλο» κλπ. Καταοέ-

ξου μέντορα τών βαθράκων καί τό δικό 
μου έξιτήριο καί τόν φτωχό μου ρόλο. " Ε 
να ρο.Αθ κυύ δέν έχει καιμμιά oxtut μέ την 
λαφυραγωγία οτό «έατρο —  τα ποοοστά- 
,κ.α μας. τά έκατομμυρ:ακια μας αλΑα 
την κουϊή όιάυεοη να άνακοπεϊ κάπως ^  
έκμειαΛΑευοη και ό εκφαυΛίομος .ου πλή
θους. νά πάρη ή θεατρική μας παραγω
γή. τόν δρομο πού %ης ώριοε τό παρελ. 
νο/. ή ίοτορία τοΰ * ιιλλ.ί,.νικοΰ θεάιρου. 
"Ιλεω ς γενοΰ ήμΐν Δέσπο.α. τούς θειους 
σου οικ.ιρμούς παμμακάριστε Μίμη, άλλά 
τόν φτωχό μας ροΛο. \ην τραχύ «.ατη, αύ
τή προσπάθεια θα τήν συνεχίοουμε. Σάν 
άΛηθίνοί δημοσιογράφοι —  αύτά εΐνε καί 
τά σοβαρά χαρ.ια μας —- πού τό πρω
τεύον καοηκον τους είνε νά προσ.ατευουν 
τά κάθε είδους λαϊκά συμφέροντα. Μεοα 
άπό αύτή τήν άγκή πίσ.η σ\ό έπάγγελιμά 
μας— τί νά σοΰ κάμω άγαπητέ Μιμη. άφ«ο 
οεν τό άγάπησες καί δέν \ό ένο.ωσες ό
οο έπρεπε, ώστε γρήγορα νά μουφλουζέψεις 
στίς τάξεις μας —  άν.λοΰμε τίς δυνάμεις 
μας και .ό θάρρος μας.  ̂ Καί μιά καί συ 
ταράχτηκες μέοα στήν εύδαιμονία των πο_ 
σοσ .ών σου καί θέλησες νά τό είπής. θα 
οοΰ παραιηρήσω πώς άν τό θέατρο δέν 
είνε άρ.ρο εΐνε δμως τόπος λεΐιουργί<χς 
καί έκφρασι ίοεών. διδαοκαλία, καθοδή
γηση οΰ πλήθους/ Τότε έχει προορ^μό. 
τιμιόττ,τα. άξίζει τής σ.οργής καί της προ
σοχής μας. 'υπως ά>κρί.βώς ένα τίμιο με
στό άπό έπιχειρήματα καΛό άρθρο.

’ Εδώ εΐνε λοιπον πού τά μούσκεψες, ά
γαπητέ Μίμη σάν .όν Κτηοιφών.α σου... 
Πήγες νά κάμης τόν Μένιορα τόν έρευ_ 
νητή καί σέ μοίχεψαν καί άπατή θηικες όλο- 
κλήρος άπό τό εΰθυμογραφικό σου «μέ.υ» 
καί .ό κούρντισμα τών διασημάκηδων του 
τέλματος. Μπράβο σου!

Σ έ  καμαρώνω τώρα γιατί άνέβηκες στό 
είσαγγελικό βήμα νά υπερασπίσεις τους δια 
ση·μοε·-όεΐς βάθρακες. Ά σ .α .  φϊλτατε Ψ α 
θά. Δέν σοΰ...στρέχουν. δέν σοΰ πανε τέ
τοιες σοβαρότΓ,τες καί. μά τήν άγάπη πού 
σούχω. άκουσέ με: Παράτατες!

θέλεις άκόμη νά μάθης"τί σημαίνει «τσι_ 
λιμπούρδισμα» καί οέ ποιό λεξιλόγιο αο 
Βρήκα. Πάλι θά σέ χολιάσω γιά  νά ξαναπω 
πώς ήσουν κακός δημοσιογράφος. Μια και 
coO β!ουλήθηκ£ νά ,με-ιουσιώνεις. καλά. κα 
κά  παρόαλά, άρίΛ-ια. σ ιήν οκηνή την ελ . 
λη ίική  ζωή. ^άπρεπε νά είχες ,μοΛει πως 
-tfi. φράση ’.αύτά εΐνε τσιλιμπουρδιομακχ». 
τήν ξεστόμισε ενας μ ακα ρί.ης  Πρωαυιιουρ- 
γο-- άπανιώντας σέ μιά άγονη άντιπολί- 
-ιευύκή έπί&εση. Έ σ ύ .  ώσπόαο. ευδυ.μονρα- 
φ :κη άδεια και μέ τό δαιμόνιο σου, επλη. 
σΐασες ήν έννοιά τΓς . Ά λ λ ά  έπειδή δεν 
θέλω νά σκέφ .εσα ι πώς δλοι τής θέατρο, 
συγγραφικής έμπορίας εΐνε άξιοι, y i  α υ .ο  
ποΰ ή έγκυκλοπαιδεία  σου βρήκε οτι ση
μαίνει τσϊλιμπούρδισ.μα —  κοιλιακή άνω- 
,μαλία καθώς λές — . ίά  σοΰ δωσω πην 
δική  μου εξήγηση. “ Ο τι λειτουργεί άκρατη_ 
•ίο τό εμετικό οΟσιημα σάν βλέπει κάνεις 
ικάποια νεοελληνικά θεατρικά έργα. τήν 
πρωτοτυπία τους καί τήν τέχνη τους. Και 
μά τήν άγάπη μας καί τήν_λοκοψΑία ,μας 
ποΰ εγκαινίασες αύτό μπορεί νά μήν ίσχόει 
γιά κάποια εύθυμογραφική :εχνοτροπία 
(μιά γαστέρα, ενα ζευγάρι γυαλιά =  μιά 
πεθερά, ενα κόυδοϋνι μιά φαλάκρα —  ένας 
πρόεδρος μιά μύτη·, ένα πηγούνι =  ένας 
Άρμένι-ς'κλπ.). οΟτε γιά τήν μαντάμ Σου.

σοΟ. θά  σοΰ δμολογήσω Βτι ξεχασιάρης 
καθώς είμαι, είχα λησμονήσει τό τραγούδι 
τής προμάμμης μου «χόρευε, κυρά Γ .υσοΰ 
(Κυτ.α κι' άπό πίσω σου. ένε  κι’ έγνοια 
τοΰ σπιτιού» —  καί οοΟ χρωστώ μεγάλες 
χάρες ποΰ μοΰ τό ξανα- ΰμησες στά περιο
δικά καί στό θέατρο. Ξαναζωντάνεψες τό 
προαιώνιο έλληνικό πλάσμα καί μπράβο 
σου. Δέν λησμόνησα όμως Μίμη μου Μο- 
λιέρε μου Σ α .ά  Γκιτρύ μου. Κανακάρη μου 
καί 'Άσσε μου πώς ά άναμούχλεψες καί 
μάσαησες καί άναμάοσηοες στά τελευταία 
σου σκέτς πράματα ποΰ αότοί οί φτωχοί 
διοβόλοι καταφρονεμένοι συγγραφείς τής έ. 
■πιθεωρτσεογραφιας. άπό μερικά χρόνια τά 
£χουν σκαρώσει σνήν έλαφρά σκηνή. 'Ό 
πως π.χ. .όν ψυχοπαθή τοϋ τράμ τόν έσκά_ 
ρωσαν στό θερινό θέατρο Μακέδου (1942) 
κλπ. Δέν θάτελειώναμε ποτέ άν ή μνήμη 
μου —  δψον αι δν έξεκέντησαν. καθώς εί
παμε —  μοΰ φέρνει πρόχειρα. Σοΰ χαρί
ζω σ;ό ένεργητικό τής πρωτοτυπίας σου έ
κεΐνο τό εύωδιαστό καλαμπούρι (ρόλος 
Χέλμη). «Βρ έ  χοντρέ, άφοΰ ήσουν πισινός, 
πώ-ς έγινες μπροστινός» καί άλλα «νωπό 
τατα» ά,θρ, της διανοητικής σιέρρας σου. 
Στά  χαρίζω δλα μέ δλη. σου τήν άβροπρέ- 
πεια άλλά μήν άνακατεΰεσαι σέ πράματα 
ποΰ 'δέν νοιώθεις. Παρίατανε τήν καμήλα 
τής έρήμου άναμάσσα. κάνε τσιλιμποΰρ- 
δισμα» κα ί'μ έ σώτά προσπόθει νά μάς κά
νης νά γελάσουμε άλλά μή ίΐλεις  νά γε
λάμε καί μαζί σου, κάνοντας στά σοβαρα 
ιόν είσαγγελέα καί τόν όπερασπιστή άνθρώ 
πων πού δέν άξίζουν τόν κόπο. Ό  τέτοιος 
ρόλος άξίζει σέ κείνους πού έχουν νά δει. 
ξουν άνιδιοτέλεια δχι τήν εύδαιμονία των 
ποσοστών της άνάβαθα άντιλαΐκά, άν. 
{.ελληνικά.

Πές ιούς μιά καί σέ ωρισαν συνδικαλι
στικό νά πούμε, ά/τιπρόσωπο. πώς τό κα
λύτερο πού έχουν νά κάμουν εΐνε νά μου. 
λώξουν. "Ενας λαός πού δεινοπαθει. που οχι 
σιγοβράζει καθώς λές. άλλά κατακαίγε. 
ται άνεβαίνει μέ τίς άξιώσεις του. ιούς 
καημούς του τήν άγωνία ποΰ άπο χρόνια 
πολλά καί δέν ένοιωσαν καί περιψοόν. σαν. 
'Ήθελαν νά μείνουν έμποράκηδες, λαφυρα
γωγοί. Έ δ ώ  πάει νά τούς πας. άφου θέ
λουν νά έκδηλώσουν καί δυσφορία:

—  Ά λλοΰ  τήν κλάρα, καιεργαρεοι.
Τέλος δσον άψορά έμένα. καί άν εχω 

κάποιο πολύπρακτο έργο νά παρουσιάσω άς 
ήσυχάσουν. Δέν έχω, ούτε πρόκειται ναχω 
γιά ί δέν τό Εβαλα κατά νοΟ. Τό τρέμω 
τό ένοχο συνδικάτο τους. Καί τό τρέμω 
γιά τήν έπιτηϊειοκρατία του. Άγαπω τόσο 
τό έπάγγελμά μου μέ τίς πλατΰτοί ες ά. 
ξιώσεις του ώστε μπορεί ποτέ να μή μου 
μείντι καιρός γιά  τό θεατρικό είδος. Που 
θά τό άγαπώ καί θά τό προστα ευω με ο. 
σες διαθέτω δυνάμεις, σάν άπόκτιμα και 
αιώνιο λονείο τώ/ λαϊκών καημών. Αλλα 
καί άν μοΰ μείνΐ) καιρός νά γράψω θεατρι
κό έργο δέν θά ζητήσω τήν άδεια άπο τους 
βατράχους, θά  φ ύσω στόν κόρφο μου νά 
μή τούς μοιάσω.

Ταΰτα. γλυκύτατε μου Μίμη.
Ε . ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ταβέρνα

«Ή Δροσιά»
ΑΑΚ I Β 1ΑΔΟΥ 29

Συγκεντρώνει τόν καλύτερο ’Αθη
ναϊκό κόσιμο ιμέ τήν έκλεκτη, ρετσί
να τη,ς, τή δροσειρή ιμπύρα της καί 
τήν πβρίιφηιμη όρχήστρα της.
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Στή λυρική Σκηνή

Μανόν
Του Μασσενέ

"Υσΐ€£ά άπό πενήντα έτών ζον?| ή «Μα
νόν» τού Μαοσενέ εξακολουθεί πάντοτε νά 
0έλγη και νά σονκινεΐ. Σ υγίχινει άπωJ- 
δήιποχε ό μΟθος ιμιά πού ή ήρωΐς πε6αί_ . 
νει άπό τά βάσανα και τις κακουχίες καί 
τήν έκλυτη ζιωή της στην ά;γιχαλιά "too 
άνχ·:ημέν.υ της. Τό ίδιο συιμδαίνει άλλως 
τε στις τεριοσότερες όπερες, γ ι ’ αύτό και 
οτό τέλος μερικά μοατηλάκια φτάνουν 
νιρο-’^λά ώς τά δαν,ρυομένα ματάκια τώ/ 
κυριών γιά νά συγκροτήσουν τά δάκρ»χτ. 
’Απί'μένίΐ νά μάθουμε τώρα: άν Ο.'-γει 
και μουσικώς ή όπερα τεο Γάλλου συνθέ
του. ή όποία συνε^έλεσε είς τήν μεγάλην 
του* φήμη καί., .ο g ξα ν ί

Πολλοί είπαν, ότι πας·* όλο'ν τόν φόρ
τον καί τήν άκαιαστασίον —γιά μουσική 
μιλούμε πον τ̂σ — μτ^ικά πράγμάτα, με
ρικά μο . ίβο, μερικές φράσεις διατηρούν - 
ώς σήιμε^α άκόμη τη φρ·εσίΧί±δα τους καί. 
αναμένονται τ.άντοτε μέ λαχτάρα άπό τό 
καινόν, Τά άλλα όμως. *.τού άπαιτοΟν τέσ. 
:ερις ’ ολόκληρες ώρες γιά νά παιχθοΰν 
καί νά άναπτυχθουν. είνε άπαραί.ητα γιά 
νά όλοκληρωόή τό μουσικά άκρόοιμα;

Πολύ άμψιράλλω. Ή  αουσική τής «Μσ_ 
Vo··,» ή’μιποριϊ νομίζω, νά δεχδή άκινδόνως 
μερικές περικοπές χωρίς νά θεωρηΡή δε. 
βήλωσις καί χ^ρίς νά προικαλέση έξέγερ. 
j i  των θαυμαστών τοϋ Μασοενί'.

«ΐ*
Σκηνοθέτης τής «Μανόν» ή'.αν ό κ_. Κ . 

Τ,οιονχάφιίλλου. Ποιος άλλος ήμπορεϊ νά 
ήχον; Σπούδασε, στό Παρίσι, αιρωτοτρα- 
γουδησΐ νόν ,ρόλο του Ν :έ Γκριέ στήν 
«’Όπερα Κω μΙχ», έκεΐ ένοιωσε τίς πρ α. 
τες ουγχινήσεις καί ακούσε τά πρώτα χει 
ροκρότήιματα. Τήν ά>ήιπηοε τή'ν όπερα αύ- 
ή καί τήν έκανε σκοπό τής ζωής του 

"Ετσ ι τώρα στή πλήρη καλλιτεχνική του 
ωριμότητά τόν έκάλεσε ή Λυρική Σικηνή 
νά μάς τήν ξavoδώJη. Γιατί δεν πρέτει 
»ά εεχνάμε πώς όλες οί προηγούμενες 
«Μανόν» οί πιό άξιόλογες ώς άνέβασμα 
όφείλονται στόν κ. Τριαντάφυλλου. Καί τή 
Φορά λο-.τΛν αύτή, ό συμπαθέστατος κα^η 
■̂ ητής τ-0 τραγουδιού έιμόχθησΞ. Άλλ* έ- 
ys) '.ήν γνώιμην ότι οί καρποί τών ,μόχθων 
του δέν ή ο αν άνάλο,γοι. Η ^οσπάθειά 
11-J δέν άίτέ’δωισε καί δέν όλοκλήρ -αε τίς 
τ ο εθίσεις του. Άπό τήν παράστασι αύτή 
έλλιιψο ή ευγένεια, ή συγκίνηοις, ή άτμό 
y^ a ica  καί το πνεΰμα άκόμη τή-ς έποχής 
ίου Λ:ιαμβικού 15οι. Έπεκριάτηοε ένας 
νε:· λοιτ ομός. μιά d πυγκράτητος έπίδειξις 
ι'ο<ατου;μιών καί cxnv κών έπάνω σέ μιά 
οκηνή τ:οιωρι^μένω,· διαστάσεων, ή ό
π j Ια θά ήταν β-οοχής μόνον γιά τον μι
σό κόσιμο ό όποιος έτραγούδησε κάί έκι. 
νήθη.

Γιά όλα αύτά δεδαια πιθαν . να μην 
εΐνε μόνζς υπεύθυνος ό κ, ΤριοΓνταφύλ- 
λου Έ κ ε ΐ  δμως πού μόνον έπαίνους πρ*- 
πρι νά ίου άπονεμη*θουν εΐνε δ τρίτος .) 
έκινήθησαν καί έτραγούδησαν οί πρωτα. 
γωνίιοτοί. *Η Βλα,χοτ ύλου κάί ό Κορ·^ 
νΓς έπαιξαν «αί έτρ<τγούδήσαν U-έ κατανό- 
ηαι καί τό κοινό τούς τό άπέδειξε άρκε. 
τεο φαρέο καλών τας τ ους στή σχηνή. Γ  α 
τούς άλλους πού είχαν δευτερώτερους ρό 
λους, προτιμώ νά μή άαχοληθώ.^ Κάί ώς 
έκτέλεσι τραγουδιού καί ώς ώς κίνησι 
δέν προοέθεο’οα' τίποτε -ό Ιδιαίτερον.Μέ. 
γος συντελεστής τών έπιτυχών στιγμών 
κ αί τζβ ο υνόλου γενικά ό μαέστρος κ. 
Εύαγγελάτος, πού έδωσε ό,τι ».τερισοότε. 
ρο μπόρεσε γιά νά έξασφαλίση τήν ένί> 
τητα νά πε-θαρχήοη τούς τοαγουδιστάς 
καί τήν όρχήστρα κάτω άπό τήν μπαγκέτα
τευ.‘θ α  ον άψορά νά μπσλλέτο θα μπο,ρου »x 
χωρίς ζηιμιά νά ήταν όλιγώτερο είς ά. 
ριθμόν χορευτών, θά  έχόρευαν άνετώ:ερά 
καί δέν 6ά συνεχρούοντο οάν ποδοσφαιρ1- 
οταί πού προ^σπα^οΰν νά πάρουν στά rr* 
δια τους τήν μπάλλα.
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ΤΟΥ κ. Ν. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η
«Κύριε Τ  ρ ιανταφύλλο υ

»Σάς ευχαριστώ θερμώς διά τήν άπο 
στολήν καί τών τριών άριθ’μών ίοο· λαμ
πρού όντοκ; περιοδ κου σας. ταύτοχρόνως ή 
θελα νά εόχαριστήσω καί τήν χαριτωμένην 
δεσποινίδα πού άπέδωσε περίφ. μα *ιά όσα 
τής είπα διά τήν κρατικήν σκηνήν, άλλά 
καί νά τής έκφράσω ήν έκπληξίν μου πώς 
κατώρ ωαε νά μεταβάλη όλα τά όνόματα 
πού τής άνέφερα είς όλους τούς...τομείς! 
Οοτω τόν συγγραφέα κ. Τουτου1 ζάκην τόν 
μετέβαλεν εις Τζάκαν καί τήν ήθοποιόν Βερ- 
γή είς Περωτή !

»Παρέλειψε δέ —  άλλ* ίσως σ* αύτό νά 
π-αίω κ* έγώ —  ν’ άναφέρη καί μερικούς 
άπό τούς καλούς συγγραφείς μας. ώς λ.χ. 
τόν Ψαθάν. τόν Ρούσον, :όν Κατηφόρη καί 
δέν ξέρω ποιόν άλλον.

Πάντως νομίζω ότι διά τής δημοσιεόσεως 
τής παρούσης μου διορθώνονται τά πράγμα- 
τα. άν καί κανείς ούτε .παρεπονέθη. ούτε 
διεμαρτυρήθη.

Μετά τιμής. Ν. I .  Λ Α Σ Κ Α Ρ Η ι Σ  · 
Γ. Διευθυντής του *Εθνικο& θεάτρου»»



Oi σκιαγραφίες μας

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ
Καίτη Άσπρέα

( Ό  λογοτέχνης,ό δημοσιογράφος, ό ποιητής)
Γον

Ή  άναγνώριση σέ κάθε άνθρωπο που σέ 
κάποιον τομέα της έπίγειας ζωής κάτι δημι
ούργησε καλό καί ώφέλιμο. δέν εϊνε γέρας 
του άναγνωριζομένου. Εΐνε πρό παντός ιμή 
σέ αύτόν που τήν διαλαλεΐ και δείγμα πλού
σιου ψυχικοί} «ιβαλαντίου». Εΐνε αύτό πού 
έλεγαν άλλοτε πρώτη και κυριώτερη άρετή 
του ίπποτισμοΰ. Τώρα τό λέμε άπλα, τί
μια καί καθαρή σκέψη. Ά λλά  πρέπει νά 
τώχης μέσα σου αύτό τό πλούσιο βαλάντιο 
και νάσαι σέ θέση γά τό ξόδεψες. "Αν δέν 
τώχεις ή λίγα κουδουνίζουν έντός του τά 
νομίσμοττα τής άρε.ής και τής σκέψης, τό
τε -χά τσιγκουνεύεσαι. Δέν τά δίνε ς. Φο_ 
βάσαι πώς τό ξόδεμά τους θά φανερώση τέ
λεια τή φτώχεια σου. χολιάζεις καί γίνε
σαι άρνη :ής. Ά λλά  ή άρνηση άμα σου γ ί
νει έξις. σέ ώρισμένο πράγμα, εϊνε— λέει 
τό πρώτο δοκίμιο τής ψυχιατρικής επιστή
μης πού θά ?εφυλίσετε— ή ψυχοδ:ανοητική 
άρρώστεια τής παράνοιας. Πού έχει επικίν
δυνες έκρήξεις και γελοιοποιήσεις στόν άρ
ρωστο. Γ ι ’ αύ:ό δσοι έχουν καΓαρή σκέψη, 
δσοι δέν έχουν τή χολή τοϋ παρανοητικοΰ 
καί τοΰ ρατεδισμοΰ άφθονες έδωκαν τίς ά. 
ναγνωρίσεις στό έργο τού Μελά στή συμ
βολή του στήν νεοελληνική γραμματεία. 
Άπ ό τόν κοινόν άνθρωπάκο πού άγοράζει 
τίς έφη μερίδες. δπου γράφει ό Μελάς μέ
χρι τούς κορυφαίους πολιτικούς, ώς τήν ’Α 
καδημία πού τόν έχει μέλος, της. ώς τά 
διεθνή συνέδρια, θά  τίς ΙδοΟμε στή συνέ
χεια τής σκιαγραφίας.

‘Ωστόσο ό Βενιζέλος μιλώντας μπρός σέ 
χιλιάδες κόσμο στήν Τριπολιτσά καθώς άπο 
θέιει τά όστά τοϋ Κολοκοτρώνη καί βγάζει 
λόγο γιά τό έργο του ήρωα τού 21 θα 
φωνάξη «πώς τά στοιχεία -τού λόγου μου 
τά πήρα άπό τόν «Γέρο του Μωρηά» του 
φίλου μου Μελά». ‘Ο Παπαναστασίου τον 
τοποθετεί έπί κεφαλής τής αγωνιστικής 
στίς Ιδέες του έφημερίδας τόν παίρνει 
σύμβουλό του στήν Α ' Βαλκάνική Διάσκε
ψη. Ό  Κονδύλης που ό σκιαγραφούμενος 
τόν έχει όνομάσει τόσο χαρακτηριστικά 
«Κεραυνό», τόν περιτρέχει γιά -ήν φιλία

Τού κ. Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Θ ΕΑ Τ Ρ Ο Ν

Μακέδο Iι
( ‘Ο Δ Ο Σ  Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  Τηλέφ. ■ΙΑ 0*4 \34— 9·64)

Θ Ι Α Σ Ο Σ

Ζωζώς Νταλμάς 
I. Στυλιανοπούλου

Σ  υμμετοχή:

Καίτης Βερώνη
Συμπράττουν:

ΕΛΛΗ Κ Α Ν Δ Υ Λ Α Κ Η  —  Γ Ι ΑΝ,ΝΗΐΣ 
ΙΑ Τ Ρ Ο Υ  ό τενόρος Δ. ΘΑ Ν Ο Σ  —  
ΑΛ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ  I Α Δ Η Σ  —  Ν Α Ν  Α ΠΑ
ΠΑΔΟΠΟ ΥΛΟΥ καί ή Μ ΕΛΠ Ο Μ ΕΝ Η  

Κ Ο Λ Υ Β Α
Κ Α Θ Ε  Μ Ε Ρ Α

τό έπίκαιρο μουσικό έργο του
Δ. Κ. Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΔ Η

Δράματα 
τής ζωής

Μουσική:
Μ. Θ ΕΟ Φ Α Ν ΙΔ Η

Σκηνογραφίες:
Μ. Γ Κ Ο Ρ Γ Κ Α Κ Η  

Έμφάνισ ις τή<ί διεθνούς φήμης χορευ- 
τρίας

Μπέλα Σμάρω
Χορογράφος —  Χορευτής:

Μ. Κ Α Σ Τ Ρ  I Ν Ο Σ  
Διευθυντής ’Ορχήστρας

Μ. Θ ΕΟ ΦΑΝ  ΙΔ Η Σ

του καί -[ήν πνευματική του διαφώιιση έδώ 
και στό έξωτερικό. Στήν σκληρή περίοδο 
ίου κινήματος τοϋ 1935 πού δ Μελας £χα 
σύλληψή ώς συμμέτοχός ιου στόν μόκο 
πού ό Κονδύλης κάμνει έ ’'αίρί^η καί δίνει 
διαταγή ν’ άποφυλοκισθή εΐνε άύτός. Κά_ 
ποιοι έχουν, αντιρρήσεις γιά τήν άποφιιλά- 
κισή του  ̂ 'Ο  «Κεραυνός» ~'(χρ’ δλον δτι 
ζή_ τήν ώρα εκείνη μέσα σ ο περιβάλλον 
τοϋ τυφλοΰ κομματικού πάθους άπαντ§:

Ί έ  όχι κι* ετσ*! Μέχουμε καί ήμεις 
τας άδυναμία·; μας. Νά Αμέσους ό
ΣπΟρος Μελδς.

Έ  σημείωσα δλα αύτά πιχλι γιά τήν πεοί 
φημη σκιά. "Αν ό ιστορούμενος τήν εΐχε 
πραγματικά άν ήταν ενας πολιτικός εκμε
ταλλευτής καί δέν μεταχειριζόταν τήν τνευ 
ματική του δύναμη γιά τήν λαϊκή συνδροιιή 
θά μπορούσε νά είχε πάρει άξίωμα. Τόσοι 
και τόσοι έγιναν ύπουριγοί Γεν Διοικητές 
τά τελευταία χρόνια τής ''Ελληνικής θυελ 
λας. Δέν τό έπεδίωκε γιανί δέν πήγαινε στή 
γραμμή του. στήν έλευθερία τής ψΰχήζ του. 
Γ ι’ αυτόν ήδονισμός καί χορταγή ήσαν οί 
πνευματικοί κότινοι στήν νεοελληνική γραμ
ματεία. Μιά του δημοσιογραφική έπιτυχία 
ένα καλό του χρονογράφημα ένα επιτυχή! 
μένο θεατρικό έργο.

Καί τό προσωπικό του δράμα εϊνε ή ψυ- 
χόρμητη αύτοκριιική στό έργο του. Κάθε τι 
πού φτιάχνει, ένω οΐ πολλοί τό θαυμάζουν 
καί τό χαίρονται, έκεϊνος τό βρίσκει πάν 
τα ώς μή τέλειο. Τούτο, όχι γιατί λογαριά
ζει τούς στείρους καί ιούς κακόπιστους στήν 
κριτική. Ά λ λ ά  γιατί φρουμάζει μέσα του 
ή αύτοελεγκτική. Κάνω μιά άλλΓ, διαπίστω 
σι πού τήν σημείωσα κάπωο καί στό προ λο
γικό μου ση,μείωμα. Πώς μέσα στόν Μελά 
συγκλίνουν δυό τύποι άνΟρώπων όχι μο
νάχα ό ποιητής, ό άνθρωπος τής καρδιάς 
δπως τόν ξέρουμε άπό τούς λυρισμούς στά 
γραφτά του. πού πετάει καί δημοσιεύει τό 
χειρόγραφο καί κουβέντα πιά δέν παίρνει 
γιά τήν άξία του. άλλά καί ό εγκεφαλικός 
οπως *όν καθορίζει ή έπιστήμη.

Αύτός ό έγκεφοελικός πού μάς δίνει τόν 
ξαφνισμό ένω διαβάζουμε ή άκοΰμε στό θέ 
<**Ρ<> κσ '1 χειρόγραφο Μελά μιά περιγραφή 
γιά λουλούδια, γιά έρωτόλογα γιά άκρο 
γιαλιές. καί κανόνια νά ξεπετιώνται μαθη
ματικοί υπολογισμοί, φιλοσοφικοί όρισμοί. 
Αύτός ό έγκεφαλισμός του δημιουργεί τό 
προσωπικόν του δράμα, τό βάσανο τής αυ
τοκριτικής καί τίς μακρυές του άπαντήσεις 
σέ πολέ,μους του. πού δέν άξιζαν τόση ά
πό μέρους του σηιιασία. Ανεξήγητο έτσι 
δέν εΐνε πώς αϋ»Γ0 τό δράμα τόν παρα 
κ ο λουθεί άπό ιά  πρώτα του βήματα ώς τά 
σήμερα, ώς τά προχθές πού μάς διάβαζε 
τά πρώτα χειρόγραφα άπό τά «Νεια α» του . 
καί κάβε τόσο πετιόταν άπό τήν καρέκλα 
του γιά νά μάς ρωτήση.

—  Σάς άρέσει. εΐνε καλό; Πέστε μου τί 
μια.

Ετσι του συνέβαινε καί δταν ό κόσμος 
καί οί δικοί του τόν άποθέωσο:ν στή πρεμιέ 
οατοΟ πρώτου έργου ίου « Ό  γυιός του 
"Ησκιου».‘Ο μακαρίτης Νιρβάνας έχει σχε 
τικά σημειώσει:

—  Έ νω  δλοι «ιόν καμαρώναμε αυτός ή 
ταν μελ<χγχολικός...

Γιατί τότε καί γιατί τώρα σέ κάθε του 
έπιτυχία δέν εΐνε εύχαρισιημένος καί πώς 
νοιώθει ιήν κακόπιστη είς βάρος του κρι 
τική. μάς τό έξηγει ό Ιδιος μέ αύτά τά λό_ 
για.

—  "Ημουν τότε. λέει. βαθύτα α μελαγχο 
λικός. γιατί είχα ίδή τά σφάλματα του έρ
γου μου πού οί άλλοι έπαινουσαν. Μεγαλύ 
τερη σημασία δέν είχε γιά μένα ή εύκολη 
νίκη του κοινού άλλά δτι είχα ίδή δτι δέν 
είχα μεγάλες άντιστάσεις νά κατανικήσω. 
"Ο .τι δέν είχα καί δέν έχω. τό είπα καί 
πολλές φορές άργότερα άντικειμενικό κριτή 
ριο νά ζυγιστώ. Δυστυχία σου. είσαι μο_ 
ναχός. Δέν έχεις νά περιμένης άπό που
θενά άλλου τήν άντικειμενικότητα καί ιήν 
άναγνώριση παρά μόνον άπό τόν έαυτό 
σου. Τώρα πού ξεκίνησα 6έν έχω νά νική
σω παρά τίς άντιστάσεις του φθόνου τής 
κακεντρέχειοτς καί πολλές φορές τό διεφθαρ 
μένο γούστο. Ά λλά  αυτές οί άντιδράσεις 
εΐνε άνίκανες νά μέ βλάψουν καί ούτε τίς 
λογαριάζω σοβαρά, άφοΰ δέν εΐνε άγνές 
καί δέν έχουν τήν γνώση καί τήν καλοπι 
στία. "Ετσι πάλι είμαι μονοεχός μου. Αύ
τό μέ ώφέλτσε τρομερά. ώσ*ε νά χρεωστώ 
χάρη στούς έχθρούς μου. Μέ έσυνήθισαν 
νά άγρυπνώ έπάνω στόν έαυτό μου καί νά 
άσκώ αύτό πού λέγεται αυτοκριτική σέ τέ
τοιο βαθμό, πού γρήγορα άνεκάλυψα που 
εΐνε τά σύνορα τής δύναμης μου καί τί ά 
πέραντη έκταση μένει άκάλυπτη άπό μένα 
στό άπέροτντο βασίλειο τής τέχνης. Μέ άλ 
λα λόγια βρήκα δτι δσο καλοί καί άν εϊ. 
μαστέ, είμαστε πάντα μικροί μπρός σ*ό με
γαλείο τής τέχνης. "Ετσι δταν βλέπω γύρω 
μου νέους γεμάτους οίηση. μοΟ φαίνονται 
κάποιες στιγμές σάν τά χρωματιστά μπου

λόνια τών παιδιών πού μπορεί νά τά διαρ 
ρήξη κανείς μέ ένά τσίμπημα βελόνας. Καί 

τούς βλέπω νά θέλουν νά δαγκάσουν 
μοΰ έρχεται νά τούς δοενείσω μιά όδοντο! 
στοιχία γιά νά ιό κάμουν καλύτερα, γιατί 
μέ  ̂ τά δικά τους δόντια δέν μπορούν. .

"Ετσ ι αύτοελεγχόμενος έτσι μαχητικός μέ 
δλες τίς άνησυχίες άγέρασ-χης ψυχής. ό 
ΣπΟρος Μελάς προχωρεί στήν όλοκλήρωαη 
τών ιδανικών του οπως τότε. πού φτωχό
παιδο Πειραιωτάκι. άφησμένο άπό δλους. 
όρμοΰσε στήν βιοπάλη καί στήν ζωή.

Τά παιδικά καί ·χά νεανικά του χρόνια 
περνούν σκληρά καί μίζερα. Μπορείτε νά τά 
παρομοιάσετε μέ τού Γκόρκυ καί τοΰ Χάμ- 
σουν^ Ευλογημένη άς εΐνε αύ ή ή κακή τύ
χη τής νιότης του. Σ έ  αύτή χρωστούμε δ τι 
σέ κάθε είδος έργο του άναβρύζει ό λαός 
ή αίσθηση καί ή έκτίμηση τής λαϊκής βιοί 
πάλης. Δέν εΐνε ένας μαμόΖρεπτος ό γυιός 
του μπαμπά, ό κομψός νέος ίου κοσμικού 
σαλονιού πού έπειδή τοΟ έτυχε καί λίγο 
ταλεντάκι θά γράφη «νταντελένιους» στί
χους. φράσεις: καί θεατρικές κωζερί άφή- 
νονιας τό λαό νά βγάλρ, *ά μάτια του μέ 
τις άγωνίες του καί τά προιβλήματά του. 
Στό έργο Μελά ή κάθε λα^κή άποοντοχή 
βρίσκεται στό «πιλεΐστον» στή τιμιτικώτερη 
θέση καί άπό τόν πρώτο εύχυμο καρπό του. 
Ό  περίφημος δημοσιογράφος Περ. Γιαννό- 
πουλος γράφει σχετικά στό «Νέον Πνεύ
μα».

Νεότης σάν ιήν Έλληνική. πού πέταξεν 
άπό τά στήθη της ένο^ «Γυ;ό τοΰ "Ισκιου» 
δέν έχει νά φοβαται τίποτα, θά  μεγαλουρ. 
γήση ί»

Νά γιατί σέ δλες τίς δημιουργίες Μελά 
άναβρύζει ή έκτίμηση τοΰ λαοΰ. Ό  πα
τέρας του εΐνε ένας ευσυνείδητος δικαστι
κός. άλλά ζή στήν έποχή πού τό κόμμα 
εΐνε τό κράτος. "Οταν αυτό παίρνει τήν έ. 
ξουσία στά χέρια του τό κράτος πρέπει 
νά διάρθρωσή —  ή καλύτερα νά έξαρθρω- 
θή —  cl>c τήν τελευταία κομματική λεπτο
μέρεια Νά μπουν οι άνθρωποί του σέ δλα 
τά πόστα καί οί άλλοι ή νά άπολυθοΰν ή 
νά καταδιωχθοΰν ή νά ύποκύψουν όλότελα 
■στή βουλιμία του «έπικρο:τήσαντος» κόμ
ματος. Εΐνε ή έποχή τών Δηλιγιαννικών καί 
τών Τρικουπικών. ‘Ο γέρω Μελάς. γιατί 
δέν συμμορφώνεται μέ τίς κομμοπικές προ
σταγές — καί τά κόμματα άνεβοκατεβαί- 
νουν σέ άλλεπάλληλα, συχνά χρονικά δια. 
στήματα —  υποφέρει τά πάνδεινα άπό αύ
τή τήν κα άσταση. Τόν μεταθέτουν άπό τήν 
μιά άκρρ στήν άλλη τής χώρας. Εΐνε τό
σο πυκνές οί μεταθέσεις ώστε ό έξιστορού- 
μενος. τήν πιό τυπωμένη, φράση πού έχε., 
στό κεφάλι -ου άπό τά λόγια του πατέρα 
του εΐνε αύτή.

—  Γυναίκα μή λύσεις τά πράματα. ‘Ως 
πού νά τά λύσεις γύρευε πάλι ποΰ €ά μέ 
μεταθέσουν.

Καί σέ κυριολεξία ό μισθός του τρώγε
ται στίς μετακομίσεις καί στά ταξίδια μό
λις άφήνοντας κάποιο περίσσευμα νά τρα. 
φοΰν τά τέσσαρα παιδιά. Ο ί δυό άδείλφοί 
Μελά καί τά δυό κορίτσια. Άρίφνητα εΐνε 
τά παιδικά όράιιατα του σκιαγραφουμένου 
άπό αύτά "ά άθέλητα ταξίδια σέ κάμπους 
καί βουνά σέ έπαρχιακές πόλεις, πού έχουν 
Φωτισμένα άκρογιάλια. εύφορες* πεδιάδες, 
άνΡρωτιους πού λένε παστρικά τή σκέψη 
τους καί παραπονιοΰνται γιά  τά ά5ικο- 
χαμένα κόπια τους. τήν έλλειψη στορ
γής καί φοοντισιάς ‘άπό μέρους ’ ής πολι
τείας. Αμέτρητες εΐνε καί οί είκόνεο άπό 
τήν μιζέρια τής δικής του φαμίλιας. Τέλος 
ό γέρω Μελάς έρχεται σέ τέτοια δραματι
κή σύγκρουση μέ τό κομματικό κράτος —  
δέν ύποκύπτει στήν προστογή του νά συγ
κάλυψη ένα σκάνδαλο —  ώστε τά βροντά 
ολα κάτω καί παύει νά εΐνε δημόσιός υ 
πάλληλος. Α νο ίγει μ* ένοτν παληό του φί
λο δικΓιγορικό γραφείο στόν Πειραιά καί 
προκόβει. Ή  μαχητι.κότητά του ή ρουμε. 
λ ώτικη εύφρά5ειά του τόν έπιβάλλουν στήν 
δικαστηοιακή άγορά. Ακολουθούν έτσι κά
ποια καλύτερα παιδικά χρόνια στόν Σπΰρο 
Μελ»5. Μέσα σέ αύτά φουντώνει ή δίψα 
τής γνώσης πού του τήν υποδαυλίζει ό πα
τέρας του τά βράδυα μέ δικές του ύπο- 
δείξεις καί έρμηνεΐες στ«\· άοχαΐα Έ λ λ η . 
νικά κείμενα, πού τόσο καί οί δυό τους ά- 
γαποΟνε.

Στή σχολική μόρφωση του Μελ/x συμ. 
βαίνει κάτι περίεργο Μιά έξαίρεση στόν 
«παραδεδεγμένο» κανόνα γιά τούτ άνθρώ
πους που ή φαντασία γίνεται δουλειά τους 
καί προκοπή. Δέν εΐνε πρώτος μocθητής στά 
φιλολογικά μοτθήματα. Σ έ  αύτά συχνά πη
γαίνει Απροετοίμαστος, προτιμών ας τις ώ
ρες πού θά άφιέρωνε γιά τήν μελέτη τους 
νά σκαλώσχ) στους Πειρανκού-c βράχους στή 
Φρεαττυδα καί στά κορφοβούνια νά ξάπλώ 
ση καί νά άφήσχ) τήν ψυχή too νά τρΑξϋ

Άνάμεσα στίς νέες καλλιτέχνιδες τοΟ 
θεάτρου μας. άξιόλογη θέση κοετέχει h Κα ί
τη Άσπρέα.* Kopr, τοΰ γνωστού Ιστ 3ΐκού 
καί διακεκριμένου συναδέλφου κ. ι Ά 
σπρέα. έπηρε δίπλωμα φιλολογίας άπ’ τό 
Ε θ ν ικό  Πανεπιστήμιο. Παράλληλα έφ .̂-ίτησε 
στή Δραματική Σχολή του Έθνικοΰ θεά
τρου καί άρίστευσε στίς διπλωμοττικέ- έξε- 
τάοεις. Τό ντεμποΰτο της στήν σκηνή έγινε 
στά 1941 μέ τόν Έ λεύ ;ερο  Καλλιτεχνικόν 
’Οργανισμό τής Κας Κατερίνας. Στά  λίγα 
χρόνια πού έχει στό θέατρο, έσημείωτε ά_ 
ξιόλογες έπιτυχίες. Σημοτντι'κώτερη ή’.αν ή 
δΓμιουργία τής "Ασ:ας στό έργο τοΰ Ιψε/ 
« 'Ο  μικρός "Εϋολφ». πού παίχτηκε άπ τόν 
θίασο τής Κας Κατερίνας πέρυσι στή 
« Βρε-άννια». Μιάν άλλη άξιόλογη έπιτυχία 
έσημείωσεν ή νέα κολλιτέχνις σ ό ρόλο τής 
Λένας Δέρβου. στή γνωστή κωμωδία τοΰ κ. 
Σπ. Μελά «*0 μπαμπάς έκπαιδεύεται», ή ό
ποια άνεβιβάσθη πέρυσι τό καλοκαίρι στήν 
Γκλόρια» άπ* τόν θίασο τοΰ κ. X. Νέζερ.

‘Η Κα Άσπρέα συγκα αλέγεται καί πάλιν έ ( ρ , .  -------

ρου
Κατερίνας.

εφέτος μεταξύ τών στελεχών του Ελευ θέ 
ρου Καλλιτεχνικού ’Οργανισμού τής Κας

©
σέ φανταστικά ταξίδια καί νά σμιγβ. νά ά- 
ναταραχτή ό νους του μέ τά μυστήρια τής 
φύσης. Νά βλέπει τήν άπέραν η  θά
λασσα. τά σύγνεφα πού σχηματίζονται καί 
τά άστέρια καθώς προβάλλουν στά μενεξε- 
δένια άπόβραδα. Ά λ λ ά  ένφ αύτά τοΰ συμ. 
βαίνουν Υ ι«  τι  ̂ φιλολογικά μο^ήμα α, εΐ
νε δεινός στά μαθηματικά. "Αριστος στά 
γραφτά του. πρώτος στά προφορικά του. 
Εΐνε τόσο δεινός στά μαθηματικά, ώστε νά 
διορθώνει καί τούς καθηγητές του. Διατυ
πώνω τήν άπορία μου στόν Ιδιο γ ι’ αύτή 
τ?ήν παραξενιά τής φύσης του.

—  Περίεργο λέω γιά έναν άνθρωπο πού 
τό έργο του έχει τόση πλησμονή ποίΓοης.

—  Δέν έχεις δίκηο μοΰ άπαντά. Τά μα- 
θημοοτικά άμα τά άγαπας. έχουν’ ποίηση. 
Τό μυστήριο που άναδίνετάι μέ τούς ύπο. 
λογισμούς τών άριθμών, τήν λύσν προβλη
μάτων γιά χίλια πράματα, τίς Εξισώσεις 
τά θεωρήματο:. έχουν τήν ποιητική μοογεία 
μέσα τους. Μή ξεχνΦς τούς Πυ'ο:γόρειους 
πού σχεδόν θεοποίησαν τούς άριβμου? καί 
θεοποιήθηκαν. Μή ξεχνάς τόν Αρχιμήδη. 
Τϊ άλλο ήτον παρά ποίΓ,τική δκστοοση. ή ά_ 
διαφορία του ένω οί Ρωμαίοι έμπαιναν 
στό έργαστήρι του νά τόν σφάξουν καί ή 
κραυγή του. «Μή μου τούς κύκλους "»άρα. 
τε». Έ γ ώ  έρχονται κάατοιες στιγμές ποϋ 
λυπάμαι γιατί δέν έπικράιησε ή παιδική 
άγάπη στά μαθημοττικά.

'Ω,στόσο ένω έτσι ευχάριστα κυλούσε ή 
σχολική ζωή του. Ξαφνικά ήοθε τό χτύπη
μα τής μοίρας. ‘Ο γέρω Μελάς ύστερα 
άπό μιά θυέ^λώδικη δικαστηριακή συνε
δρίαση πέθαΛ'ε άφήνοντας στήν όρφάνια 
τέσσαρα παιδιά καί έλάχιστη περιουσία. *0 
σκιαγpαφoύμεvoc πήγαινε τότε στήν β ' τάξι 
τοΰ Γυμνασίου.Μέ τήν ψυχή σύντριμμα, τά 
μάτια κλαμένα —  άγαπουσε πολύ τόν πά. 
τέρα του καί άγαπά άκόμη τόσο τήν 
μνήμη του ώστε νά διργιέται χίλια άνέκδο- 
τα γιά τήν ζωή του μαζί του —  δέν έ_ 
λειψε οΰτε έκείνη τήν ή μέρα άπό τό σχο 
λείο του. Μετά τήν κηδεία τοΰ άγαπημένου 
του ήρθε στά θρανία του. Καλή ήταν έδώ 
ή θέληση τής μοίρας. Στό «παρών» τοΰ 
σχολικού καταλόγου έκείνης τής πένθιμης 
ήμέρας χρωστάει πολλά γιά τήν κατοπι
νή του ζωή. Τό έκτιμάει τόσο ό γυμνασιάρ
χης του Παπαγεωργίου ώστε νά φωνά'η 
μήνες άργότερα σ 'όν μακαρίτη Πειραιώτη 
Δήμαρχο Μρ,τσόπουλο.

—  Παιδί πού έρχεται μετά τήν κηδεία 
τοΰ πατέρα του στό σχολείο, δέν πρέπει νά 
τό άφήσουμε νά γίνη χαμάλης.

Γιοττί χαμάλης σχεδόν έχει γίνει. Έμπο. 
ροϋπαλληλάκος που κουβαλάει ντρίλια καί 
Αλατζάδες έχει γίνει ό Μελάς λίγες ήμέ«άλατζάδες έχει γίνει ό Μελάς λίγες Λαέ- 
dec μετά τόν θάνατο τοΟ πατέρα του. Μιά έβ&ομά&α Οστερα Ληέ αΟτόν, ή χήρα MsXfi

συγκεντρώνει δνα βράδυ τά τέσσαρα παιδιά 
καί μέ τά μάτια βουρκωμένα τους άνακοι. 
νών«ι:

—  Παιδιά μου. άφοΟ δτσι ή τύχη θέλη
σε νά χάσουώε πρόωρα τόν πατέρα σας. 
πρέπει νά δούμε τί θα γίνουμε. Τά λεφτά 
πού μδός άφησε εΐνε τό<7θ λίγα. Μόλις θά 
σώσουν γιά νά φτιάξουν τίς προίκες τους 
τόν ρουχισμό τους. τά κορίτσια. Τά άγό_ 
ρια πρέπει νά δουλέψουν.

"Ολη τήν νύχτα ιβολοΐδέρνεται στό κρεβά
τι του ό μικρός Μελάς. "ίλστε δλα πάνε. 
Καί τά βιβλία του καί ή φιλοδοξία του νά 
άρχηγεύη νά γίνη άξιωματικός μιά φιλο
δοξία πού τοΰ είχε έκδηλω3ή άπό πολύ μι
κρός μέ τούς όραματισμούς μιάς μεγάλτς 
‘ Ελλάδας —  δπως αύτή πού διάβαζε στή 
Βυζαντινή Ιστορία —  καί τή μανία νά βά
ζει σέ παράταξη τούς συνομήλικούς του, νά 
τούς γυμνάζη καί νά τούς διατάζη. Τόν 
παίρνει ό ύπνος γιά λίγες ώρες καί τό 
πρωΐ παίρνει τήν άπόφασή του. Πίνει λίγον 
καφέ βάζει τό μαθητικό καπέλλο καί φευ-
νει. ■ y

—  Ποΰ π<?:ς; τον ρωτςι: ή μητέρα του.
—  θά σοΰ πώ δταν* γυρίσω.
Κατεβαίνει στό λιμάνι κυττάει αύτούς

που κουβαλούν πράμαια, βλέπει τί παίρ
νουν. πλησιάζει αύτούς πού βγαίνουν άπό 
τά βαπόρια. Κάνει άπόπειρα νά κάμη θε
λήματα. νά πάρη βαλίτζες. άλλά ή μορτα- 
ρία ή έμπειρη χαμαλαρίά. δέν τόν άφή- 
νει νά προκόψη. Πάει στά καρβουνάδικα 
άλλά καί έκεΐ ή Ιδια τύχη. Στό μεταξύ 
καθώς φτάνει τό μεσημέρι, ή πείνα καί ή 
δίψα τοΰ ντριβελίζει τά σωθικά. Δέν έχει 
ούτε μιά πενταρίτσα. ένα δίλεφτο νά πάρη 
ένα κουλούρι, μιά φρίσσα. Ό  Κνούτ Χάμ. 
σουν πού περιπλανιέται πεινασμένος στό 
γκρίζο λιμάνι τοά> Βορρά, βρίσκει στά κα
τάφωτα Πειραχκά μουράγια ιήν μεγαλύτερη 
άπόδσσή του μέ ένα μικρό παιδί. Πεινασμε 
νος. διψασμένος. παίρνει σβάρνα τά μαγα
ζιά* καί ρωτφ καί ξαναρωτά:

—  Μήπως θέλετε κορνένα παιδί; Κανέναν 
υπάλληλο κανένα παιίδί;

Κάποιος τοΰ βαράει μιά σβερκιά:
—  "Α ει στό δ. . .. μιξιάρικσ.
Νοιώθει άπό τήν πείνα καί τήν θλίψτ νά 

άναπετιέται τό αίμα στίς φλέβες του καί 
τις γροθιές του νά σφίγγωντα γιά νά κα- 
τοεχερίση τόν ύβριστή. Δέν 'ό  κάνει όμως 
γιά νά τρέξη νά προλάβη άλλα μαγαζιά 
πριν κλείσουν. θά  καταχειρίση διμω·; αύτόν 
τόν άσυνείδητο καί δλους τούς δμοιους του 
άργότερα, άπανω ά καί άδιάκοπα δταν θά 
γράφη στίς έφημερίδες στά βιβλία του καί 
στό θέατρό γιά τήν τυρ<χννισμένη φ ωχο. 
λογιά.

Ε . ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Σ Τ Ο  ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.

Θ Ε Ρ ΙΝ Ο Ν  Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν

Άκροπόλ 
Μ. Άρώνη
ί'Ιιπτοκράτους 9 καί 11) 
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μέ τόν
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Καλλ. Διεύθυνσις:

θ. Α ΡΩ Ν Η
Κ Α Θ Ε  Μ Ε Ρ Α  

το περίφημο εργο

Τά τρία
βάλς

Ρομάντζο σέ 3 έπογές 
Μουσική ύπόκρουσις: 

Σ Τ ΡΑ Ο Υ Σ  
Διασκευή:

Δ. Γ IΑ Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η  
Σκηνοθεσία

ΓΙΑ Ν Ν Ο ΥΛΗ  ΣΑ- 
ΡΑ Ν Τ ΙΔ Η

Εϊνε καλλιτέχνης 
ό ήδοποιός;

Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ κ. Γ. Πδ ΠΠΑ

Άλικη  Ζωγράφου

(Δον τελευταίο)

‘ Οφείλω έδώ νά δΓλώσω δτι οί "Ελλη 
νες σκηνοθέτες, τούλάχιστον αϊτοί πού ου 
νεργάστηκα (καί εΐνε σχεδόν 5 λ ο ι ) .  είνε 
δχι μόνο πολύ.ιμοι συνεργάτες τοΰ ήοθ- 
ποιοΰ. άλλά καί πολύτιμα καλλιτεχνικά 
οτοιχέΐα γιά τόν τόπο. Δέν έπαθοτν άκό 
μα τήν διαστροφή πού λέγαμε. Τούς εύ
χομαι νά εΐνε πάντα καλά

Τό τελευταίο έπιχείρημα γιά νά μά-c έ 
ξωστρακίσουν άπό τών Ιδεών τήν πόλι. 
πού λέγει ό Κάβάφης. εΐνε.ίΐώς ό ποιητης 
εΐνε μιά συγκινημένη ύπαρξη πού πόνεεε 
γιά τήν σύλληψι τοΰ έργου ccu ένφ ό 
■ήθοποιός εΐνε ψυχρός έκτελεστής. πού δέν 
συγκινεί ται άπό τό έργο πο·) έρμηνε >Cc.

Αύτό μ»ας φέρνει σέ άλλο θεατρικό πρό 
βλτ^μα. πού έκανε νά χυθη πολύ μελάνι 
καί πόύ κα.ά βάθος δέν ύφίαταται γιά 
τόν ήθοποιό. γιατί εΐνε έντελώς θεωρητι
κό. Ό  ήθοποιός π ρ έ π ε ι  ”  ά α ι σ θ ά 
ν ε τ α ι  τ ό  ρ ό λ ο  τ ο υ .  δηλαδή νά αι,μ- 
πάσχει μαζί του. νά κλαίει άληθαά ή ' ά 
μ ή  ν ο ι ώ θ ε ι  κ α ν έ ν α  ά π ό  τ ά  σ υ 
ν α ι σ θ ή μ α τ α  π ο ύ  έ κ ρ ρ ά  ζ ε ι ;

Τό 6έμα μελετήθηκε γιά πρώ η φοοά 
τό 1743 άπό τόν ήθοποιό Ρικυμπόνι καί 
στά 1747 άπό τόν συγγραφέα Ρεμόν ντέ 
Σαίντ Άλμπίν. 'Ο  ένα; ύπεοτήριζε τήν 
ε υ α ι σ θ η σ ί α  τών ήθοποιώ*' ό άλλος 
τήν ά δ ι α φ ο ρ ί α  καί .ήν ψ υ χ ρ ό
1Tl r α· , 'Τό 1773 ό Ντιντερω. πνεύμα άνησυχο
πού κάθε τί καινούργιο τόν άπασχολούμε. 
Ρέλη(σε νά δώσει τή γνώμη του καί γ ι’ αύ 
τό τό θέμα. δπως έκανε καί >Ίά πολλά άλ
λα. ‘Η μελέτη του μέ τίτλο «Παραδοξο
λογία γιά τόν ήθοτοιό» έκοτνε μεγάλη 
έντύπωση. δχι τόσο γιά τό περιεχόμενό 
-της δσο .γιά τό στύλ καί το πνεΰμα πυΰ 
εΐνε γραμμένη. Δημοσιεύτηκε γο  1830-

Γ ε ν ι κ ή  ά ρ χ ή  τοΰ Ντιντερώ: 'Η με. 
γάλη ευαισθησία κάνει τους ιχέτριου€ ή- 
£ οποιούς. ‘Η άπόλυτη έλλειψη ευαισθησί
ας εΐνε* τό χαρακτηριστικό τοΰ μεγάλου 
ήθοποιοΰ. Τά έπιχειρήματά του εΐνε τεσ
σάρων είδών: 1) ό ευαίσθητος ήθοποιός \ιν 
δυνεύει νά μήν εΐνε κύριοί ιών μέσων 
του γιατί ή συγκίνηση δέ βρίσκετο. κα
τά παραγγελίαν καί δέν έπαΛΌλαμβάνεται. 
Παράδειγμα: Άπάνω στήν ταραχή ου κα 
νείς διηγείται κάτι καί εΐνε "  ^ύ συγκι. 
νημένος. Στό  τέλος τής διήγησης μΓθ·- 
νει ένας καινούργιος άκροατής Εΐνε άδύ 
νατον νά ξαναρχίση τή διήγησή του μέ τήν 
ίδια συγκίνηση. Πώς μπορεί λοιπόν ό η
θοποιός νά παίξει μέ τήν ϊδια θέρμη δυό 
φορές συνέχεια τόν Ιδιο ρόλο;

2) Σ έ  ποιά ήλικία γίνεται κανείς μεγά 
λος ήθοποιός; Στήν ήλικία πού τό αίμα 
βράζει, που ή ψυχή ένθουσιάζεται καί π ο ο 
νει φωτιά στήν πραγματική σπίθα; "Ο χι. 
Ό  ήθοποιός εΐνε κύριος τής τέχνης του. 
δταν άποκτήσει πεΐρα στή^ ήλικία δηλα 
δή πού ή πρώτη όρμή έχει περάσει καί 
πού μπορεί νά κυριαρχήσει στ* σκέψη του 
καί ,σ'ήν ψυχή του (σπουδαίο έπιχείρημα 
γιά μάς τούς μεσήλικας ζέν πρεμιέ).

3 ) Ά ν  ό ήθοποιός εΐνε τόσο ίκχθεισ αυ 
νεπαρμένος άπό τό ρόλο του πώς μπορεί 
καί ρίχνει ματιές στά θεωρεία, ή νά χα
μογελάει στά παρασκήνια ή καί νά ψι
θυρίζει άστεΐα στούς συναδέλφους τού; Μέ 
τί καρδιά θά πήγαινε ό όδηγός τής σκη
νής νά τόν διακόψει σέ μια εύθυμη ιή 
γηση. γιά νά τού πει πώς εί^ε ώρα νά 
πάει νά μαχαιρωθεί στή σκηνή;

Άπάνω σ’ αύτό τό έπιχείρημα άναφέρει 
διάφορα άνέκδο’α μεγάλων ήθοποιών πού 
δείχνουν τήν άναισ6ησία τους. Ό  Ταλμά έ
παιζε *Άμλετ Περιμένοντας νά βγή στή σκη 
νή κουβέντιαζε στά παρασκήνια μέ κάποιο 
φίλο του. ‘ Ο όδηγός βλέπαντάς τον χοομο. 
γελαστό καί άφηρημένον τοΰ λέει: «Κύριε 
Ταλμά, σέ λίγο βγαίνετε». «Καλά. κοελά. 
περιμένω τήν άτάκα μου». '’‘Ητοον ή σκηνή 
τοΟ φοοντάσματος. "Επρεπε νά άρχίση. τήν 
τρομακτική σκηνή στά παρασκήνια καί νά 
τόν άκούση ό θεοετής πριν τόν δή. ’ Εξακο
λουθεί τήν κουβέντα του πολύ εύθυμος. ” Ερ 
χεται ή στιγμή τής κραυγής. Σφ ίγγει τό χέ 
ρι τοΰ φίλου του καί μέ τό μειδίαμα .άκό
μα στά χείλη φωνάζει: -Φύγε! Τρομερό φάν 
τασμα». ‘Ο φίλος ύποχωρεϊ τρομαγμένος. 
Ά λ λ ά  τό ρίγος καταλαμβάνει τήν πλατεία.

Γιά  τόν Ταλμά λένε έπίσης πώς δταν έ
μαθε τόν θάνατο τοΰ πατέρα του. έβγαλε 
kya  λυγμό τόσο συγκινητικό, τόσο δρα. 
μοττικό. πού τόσο άρεσε, ώστε’ τόν σημείω. 
σε στή* μνήμη του γιά νά τόν ξεφουρνίσει 
άργότερά στή σκηνή.

Υπάρχουν άπειρα τέτοια άνέκδοτα. 4) 
"Ενα  βασικό έπιχείρημα πού στηρίζεται 
στήν άρχή του ένιαίου. εΐνε τό έξης: Εΐνε 
άδύνατον νά κάνει κανείς δυό πράγματα 
μαζί. ‘Ο ήθοποιός πού εΐνε υποχρεωμένος 
νά προσέχει στό «ταίξιμό του στίς χειρονομ - 
ες του νά θυμάται πώς έδώ πρέπει νάαηκω^ή 
ή νά καθίσει δέν μπορεί συγχρόνως νά συγ- 
κινήται είλικρινά. Στή ζωή δταν παθαίνεις 
Ενα δυστύχημα πί^τβις σ Ι μιά καρέκλα, δ.

πως ό ήθοποιός στή σκηνή. Δέν προσέχεις 
δμως τό πέσιμό σου νά εΐνε ώραΐο.

Αύτές εΐ-γε περίπου οΐ σοφιστίες τοΰ Ντι. 
ντερώ.

*Η πρώτη άντίρρησις εΐνε πώς τό τρί ο 
έπιχείρτ-μα βρίσκεται σ’ άντίφαση μέ τό τέ 
ταρτο: Άπό τή μιά μάς λέει πώς ό ήθοποιός 
παίζοντας μπορεί καί ρίχνει ιιατιές κά
νει άστεϊα κλπ. δηλαδή 3— 4 πράματα μα
ζί. Άπό τήν άλλη πώς δέν μπορεί κανείς 
νά κάνει καί τά δυό συγχρόνως.

’Άλλω ς τε ή θεωρία οτύτή τοΰ1 ‘Ενιαίου 
δέν στέκει. Ή  διχοτόμηση εΐνε άπό τά πιό 
συνηδισμένα φαινόμενα τής άνθρώπινης φύ
σης. Έ κτο ς  άπ’ τήν περίπτωση άπόταμσυ 
κα ί’μεγάλου τρόμου, τό πνεΰμα μας διατη
ρεί πάντα αή δυνατότητα νά μοιράζεται. 
Μπορεί κανείς νά κλαίει και νά; κυττάζει 
τόν έαυτό του σΓόν καθρέφτη πώς κλαίει. 
Τό ίδιο φαινόμενο ισχύει καί γιά τό θεατή, 
θάπρεπε ό Ντιντερώ νά γράψει καί τή «Πά 
ραδοξολογία» τοΰ θεατή.

Ή  ήθοποιός τής Γαλλικής Κωμωδίας Κα 
Ντυσάν παίρνοντας τήν ύπεράσπισι τοΰ εύ- 
αίσθητου ήθοποιοΰ έναντίον του Ντιντερώ 
λέει: «ιΠώς ό ήθοποιός όργανώνει μιά αυ
ταπάτη τής όποιας αύ:ός εΐνε τό πρώτο £ΰ_ 
>μα. συνειδητό μαζί καί συνεπαρμενό! Παί
ζει ιό  έργο στόν έαυτό του κάί στούς θεα
τές καί τότε μόνο παίζει καλά δτα> 
τορθώσει νά πιστεύσει έστω καί γιά

όνο παίζει καλά δταν κα
μιά

στιγμή πώς δλ’ α&:ά εΐν* άλήθεια».
"Εχε ι' δίκηο. Ά λ λ ά  κι’ ό Ντιντερώ δέν 

έχει άδικο. Τό πρόβλημα έξεταζόμενο μ’ αύ 
τό τό πρίσμα δέν μάς ένδιαφέρει γιατί δ
πως είπαμε τό πρόβλημα εΐνε καθαρά θεω
ρητικό. Ά ν  τ’ άναφέραμε ,μέ τόσες λεπτο
μέρειες εΐνε γιοττί, γιά καιρό ή θεωρία 
Ν ιντερώ θεωρήθηκε άπόλυτη άπό τό κοινό 
κ ι’ άπό τούς ήθοποιούς άκόμη. "Οπως δλες 
οί παραδοξολογίες; έτσι καί αύτή έΐνε μιά 
πνευματική προκατάληψη. Δέν εΐνε ούτε κρι 
τική. ούτε θεωρία άλλά ένας αινιγματικός 
τρόπος έκφράσεως. .

Γιά τό μεγάλο ήθοποιό δέν ύπάρχει νό
μος. δπως δέν ύπάρχει καί νιά τό μεγάλο 
συγγραφέα ή γι.ά τό μεγάλο ζωγράφο.

Ο ί συγγραφείς πού φέρνουν τό έπιχεί
ρημα Ντιντερώ σάν άπόδειξη πώς δέν είμΟ 
στε δημιουργοί’ μπορούν νά μάς .βεβαιώσουν 
πώς ύ Σαίξπηρ πού έβγαλε άπό τό μυαλό 
του τόν Μάκβεθ. αίσθάνθηκε ποτέ τήν έπι. 
θυμία τοΰ φόνου*;

Πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες εΐνε σύμ
φωνοι μέ τήγ άποψη Ντιντερώ. Ύποκρίνον- 
τα. τή συγκινηορ. χωρίς νά τήν αίσθάνων,. 
ται. θά  τούς ποΰμε ΝΤιντερωτισ ές.

’ Ισάξιοι καλλιτέχνες εΐνε διαμετρικά άν- 
τίθετοι. "Οπως ή μεγάλη ήθοποιός Ρεζάν. 
Εΐνε δλο φλόγα καί αίσθημα, θά  τούς πού
με Ρεζανιστές. Άνάμεσα σ* αύ ά τά δύο 
άκρα ύπάρχουν δλα τά ένδ.άμεσα.‘Η Μπαρτέ. ρωτήθηκε έδώ καί είκοσι χρό.. 
v ia  καί έδωσε τήν έξής άπάντηση:

;ΑΙσθάνομαι τίς συγκινήσεις τών προσώ
πων πού παίζουν άπό σ υ μ π ά θ ε ι α  γ ι’, 
αύτά καί δχι γιά λογαριασμό μου. Είμαι 
θεατής. ‘ Ο πρώ’ος Ισως πού συγκ.νεΐται.. 
‘Η συγκίνησή μου δμως εΐνε όμοια μέ τή 
δική του. άπλώς προηγείται.»‘Η άπόλυτη ένσάρκωσρ εΐνε άκατανόητη 
καί μάλλον παθολογική. *0 τραγωδός κι’ 
άκόμα άν εΐνε ό έκλεκτός τών <?εών δέν 
μπορεί νά πιστεύει κάθε βράδυ πώς εΐνε ό 
βασιληάς Λύρ. πώς τό χάρτινο παλάτι του 
εΐν’ άληθινό καί πώς ή θύελλα φυσάει στ’ 
άλήθεια. Μπορεί δμως νά κοττορθώσει νά 
βρίσκεται στήν ψυχική διάθεση ένός δυστυ
χισμένου πατέρα πού τόν καταδιώκουν οί ά- 
χάριστες κόρες του. "Αν ή προσπάθειά του 
δέν ξιεπεράσει τήν πεζότητα μιάς άστικής 
περίπτωσης, θά μάς δώσει ένα Λύρ μέτριο 
καί κλαψιάρη. "Αν κατορθώσει νά ύψωθεϊ 
ώς ποίηση τής δυστυχίας ώς τό λυρισμό 
τΓς θά εχωμε μιά εικόνα ταυ Λύρ. Πρέ
πει'δηλαδή νάρθεΐ σ* έπαφή μέ τήν έμπνευΤ 
ση του ποιητή. Ό  καλύτερος μισάνθρωπος 
δέν εΐνε αύτός πού θά πιστεύσει πώς βρί
σκεται άληθινά στό σαλόνι τής Σελιμένης. 
Εΐνε αύτός πού θά πλησιάσει τό Μολιέρο 
θά μοιρασθεΐ τή συγκίνησή του καί θά πο
νέσει τόν πόνο του. Αυτός πού θά ξαναζε
στάνει τό κείαενον στήν καρδιά του καί θά 
μάς τό σερβίρει κ α υ τ ό .

Τό τράκ τών ήθοποιών εΐν’ ένα είδος 
προπαρασκευής γιά τή σκηνική άναισθησία 
γιά τήν έμπνευση γιά νά μπορέσει νά δε. 
χτεϊ ό ήθοποιός τή θεία χάρι. "Ενα  βράδυ 
ό Μουνέ Σουλί, κλασικός τύπος Ρεζανιστή 
βγαίνοντας άπ* τή ακτνή έλεγε: «Απόψε ό 
θεός δέν ήρθε». Ά ς  υποθέσουμε τώρα πώς 
ένας ήθοποιός δοσμένος όλοκληρωτικά στό 
ρόλο του πιστεύει άκλόνητα πώς σκότωσε 
τόν πατέρα του. παντρεύτηκε τή μάννα καί 
πώς εΐνε έτοιμοό νά τυφλωθεί μόνος του. Ό  
ήθοποιός αύτός θά εΐνε άνίκανος ν' άρ- 
Τθρώσει λέξη. Ντιντερώ έχει δίκηο.

Μπορεί δμως χωρίς νά ξεχάση πώς «ΐ- 
νε τό δργανο μιάς ψευδαίσθησης νά νοι. 
ώση μιά συγκίνηση δ ε υ τ έ ρ ο υ  β ^ -  
θ μ ο ΰ, δηλαδή δχι Tti συγκίνηση τ^ς 
Ιδιας τής κατοβστροφης. άλλά <κ«1νη ποΰ

Ταλέντο πολυσύνθετο ή Κα Ά λικη  Ζω
γράφου συγκαταλέγεται σή,μερα άνάμεσα 
στις εκλεκτότερες νέες καλλιτέχνιδες του 
»εα ρου μας. Απόφοιτος τής Δραματικής 
Σχολής του Έθνικοΰ θεάτρου, έμφανίστηκε 
άρχικα στο θέατρο πρόζας καί έσηαείωσε 
αξιόλογες έπιτυχίες μέ τόν θίασο Κοτοπού
λη και μέ τό «‘Ά ρμ α  τοΰ θέσπιδος» δπου 
πρωταγωνίστησε στόν «’ Επιθεωρητή» τοΰ 
Γκόγκολ. τόν «"Εμπορο τής Βενετίας» τοΰ 

„κα\ ^λ^α έργα. Άργότερα μέ τήν 
ίδρυση τής ’Εθνικής Λυρικής Σκηνής μετε_ 
κλήθτ, άπό τό̂  « 'Άρμα  τοΰ θέσπιδος» λόγω 
της έξαιρετικής της φωνής καί πρωταγωνί
στησε στήν «Νυχτερίδα» ίου Σ ’ράους. Άπό 

~  ̂ της στό Λυρικό θέατρο ύ_
πηρξε άλματώδης. ‘Ως σουμπρέτια στήν 
«Ευθυμη Χήρα» ώς Μικαέλα στήν «Κάρ- 
μεν» καί ώς Μί στήν «Χώρα τοΰ μειδιάμα 
τος». ή Κ α  Ζωγράφου έσημείωσε μεγάλες έ_ 
πιτυχιες πού σταθεροποίησοτν τήν ξεχωριστή 
θέση, της στό Λυρικό θέατρο. ‘Η Κα  Ζω
γράφου μετέχει τοΰ θιάσου «Μουσικής Κω
μωδίας» τοΰ κ. Φιλιππίδη καί θά πρωταγω·; 
νίρτήσπ στό δεύτερο έργο πού θ’ άναβιΒα- 
σθή στό «Πάρκ».

©
δίνει ή περιγραφή της άπό τό ποιητή."Ε
τσι θά μλτορέσει νά έκφράση καί νά με. 
ταδώση τή φρίκη τής μοίρας του. Άπό τή 
δύναμη τοΰ ποιήματος θά δρή τούς τονι
σμούς του καί δχι άπό τήν περιπέτεια. 
Φαντασθήτε πώς εϊσαστε μόνος καθισμέ
νος κοντά στή λάιμπα κάί δυθισμένος σ' 
ένα ρομάντζο. Σ  ιγά — σιγά μεταφερόσα
στε στήν άτμόφσαιρά του. Ό  συγγραφέ
ας σάς τήν άτιδάλει. *Η τέχνη του ξυπνάει 
μέσα σας ξεχασμένες φωνές, σάς άναστα 
τωνει, σάς συγικινεϊ. Κλείνετε τό β'ίβλίο, 
αίσ€{^νεσθε τήν άνάγκη νά βρήτε κάποιον 
νά τοΟ μιλήσετε, νά τοΰ διαβάστε μερι. 
κές σελίδες. Δέν πιστεύετε δμως ούτε 
πώς εϊσαστε ό συγγραφέας, ούτε ό ήρω- 
ας του ρομάντζου. Νοιώθετε δμως δύνα
μη πειστικότητας πού θά εΐνε δίχως άλλο 
μεταδοτική. ‘Η συγκίνηση τοΰ ήθοποιπΟ 
εΐνε κάτι παρόμοιο. Χάρις στό ταλέντο
καί τήν τέχνη του μπορεί κάί τήν προ. 
καλεΐ συχνά. "Οταν ό ήθοποιός νταίζει 
πολλές φορές ένα έργο άναγκάζεται συ
χνά νά μιμηθή τόν έαυτόν του συγκινη. 
μένο. θά μοΰ πήτε πώς άν εΐνε έτσι δέν 
μπορεί νά παίζει καλά παρά τούς ρόλους 
πού τοΰ άρέσουν. Αύτό εΐνε άλήθεια γ  ά 
τούς περισσότερους: Τό κακό εΐνε πώς
δέν τούς άρέσει πάντα αύτό πού θάπρετε 
νά τούς άρέση.

"βστε^ τό περίφημο πρόβλημα ούσιάση·.- 
κά δέν ύπάρχει. ‘Η ήθοποιός είτε Ντυντε 
ροτιστής. είτε Ρεζοονιστής εΐνε, δ η μ ί
ο υ  ρ γ  e I. Εΐνε καλλιτέχνης..

’Επειδή μιλάμε γιά θεατρικά’ προβλή
ματα, πρέπει νά ποΰμε πώς τό μσναδ κό 
•τρόδλημα στό θέατρο είνε τ ό π ρ ό β λ η .  
μ α τ ή ς έ π ι τ υ χ ί α ς. Αύτό πού 
έχει σημασία εΐνε ή στενή έπαφή τοϋ συ ι. 
γραφέα κάί τοΰ ήθοποιοΰ μέ τό κοινόν. 
Στά  νεώτερα θέατρα γίνεται προσπάθεια 

νά γίνει στετώτειρη μέ τήν ένωση πλοοτείας 
καί σκηνής. Σ ε πολλά έργα υπάρχουν 
ψευτοθεαται — ήθοποιοί στήν ντλατεία πού 
λαμ£νχνουν μέρος στή δράση. Ή  έπάφή 
αύτη, μαγνητική δύναμη τών δύο στοιχεί
ων ήθοποιοΰ καί θεατή εΐνε όπως k j :1 
στή φυσική, άντιστρόφως άν άλογη μέ την 
άπόσταοη.

Η έ π ι τ υ \ ί α ί Δέν φαντάζεσθε τί 
σηιμαινει για μάς αύτή ή λέξη! ’ Εσείς, 
ξέρετε τή μιά πλευρά, τήν έξωτερική, πα> 
σαο κάνει νά τρέξετε στό θέατοο νά κχ- 

σ ΚΟΙκή θέση, σ’ ένα θέάτρο χω. 
ρις θέρμανση καί χωρίς κομφόρ. Στό  έ_ 
παγγελμα μας λέμε πώς δέν Οηάρχουν 
κακά θέατρα άλλά μόνο κακά έργα. ά. 
φου ή έπιτυχία κάνει τούς πελάτες * \ac
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ξεχν®ι*ε τίς ταλαιπωρίας tow; Δ4ν μιη>· 
Κ ,7 ε<^μως ' ?  φαντασθή’Γε τή συγκίνηση, 
τήν έοωτερική άκτινοβ,λία πού νοιώθει ώ 
; ^ ιίκ: , άκούγονιάς τόν χαράκτη ριοτ it ο 
κρότο που κάνει -ιό κοινο, πΐ^ω <5»ιό τήν 
αυλαία όταν τό θέατρο εΐνε γεμάτο. Γή 
χαρά που λάμπει στά πρόσωπα τών ΛΘο 
2 ? " * / · "  ^ κτρ ο λ ό γ ω ν, των μ ηχα νικά  
που βλέπουν μισανοίγοντας τήν αυλαία, 
όλ αιηα  τά πρόσωπα τά γεμάτα άνυπο 
H i a  κσίΛ περιέργεια. Τήν ταραχή πού' 
αισθάνεται ό ήβοτοιός δταν έπί τέλο^ο 
άνοιξει ή αύλάία καί βρεθή άνιιμέτωπος μ*
I  μΕ τά- χίλι“  καί τά χι.λκι αυτιά, που μας παραμονεύει στή σκιά 
δ™ω<; έλεγε ό Σαίξπηρ. 'Υπάρχουν βέβα α
τ ί κ ά · <*^4 δέν εΐνε ζώ· 
2 £ τ  Jr μάλλον φαινόμενα Σας άνα
vyu zssJTS

VOV 7Μ  Λ  οτό τον εΐο τ°υ  μόw v  700— 710 θεα.αί καί γιατί δέν συιι
κ " » A . * a  ·5 , : χ "  “ " χ ' « » 'srtax« s i  βΊδΦ
kS
« ν η ί ο  εν<Ζ ί  ~ <t>aiV0̂ £vo' τό [δώ άνε.
κάθεη · * » *  κ ^ π ο Τ ^ μ ^  γ ^ ί ί ε

t° f T i ζχ Τ κ\ ΐνα βράδυ δέ
προσπάθειες τονώίο^ας ^ κ ™ ^ ^  
νεει1“ ·. 56 νίνετα?. Τι
«εατάί κ α κ ο Τ  ά γ ΐ  
.μέζ°τόν Τ ^ Γ Ι ^  μεταξύ^ τους χαί
&  Καί ^  2 *
Γίθετο -Οταν άνοίγον^ς “ L  b S a t a  ί ? '  
:'ει τό μάτι σέ ώρισμένους κ α λ ο ύ ϊe L S ;  
-^σφαλίζουμε πώ? ή" π α ^ σ τ ^ Λ ^

τ* κοινό — ίξαρτβται νά γίνεται άφορμή
^ „ Χ̂ υτε,ίεΐϊ Π,. ^ οιοΤικ4 *1 »ε«τρική S a l  κι ό ήθοποιός; Καί δ η  έάν τό 
ικοινό εΐνε ά π ο τ υ χ η  μ έ ν ο δέν πρέ
mWA ,τ ζη με ιίΏ,άλουι: Α®°π°ιούς; Άφου αυτό εΐνε που θά 0αθμολογήση τό καλό 
τό μεγάλο ή τό μέτριο; ■

Μήπως σάς πρόσβαλα λέγοντας πώς 
*οιν*  *ι<««χιΐμένο; Λνπάααι 

πάρα πολυ. Αν δμως αύτό σας έβαλε σέ 
σκέψεις, τότε ε ίμ ί, ένθουοιασμ#^; Ε

Γ . ΠΑΠΠΑ Σ

Θ
Έπιστολαί
πρός τό «Θ ΕΑΤΡΟ »

«Φίλε κ. Τριαντάφυλλου,
Πήρα τό τρίτο φύλλο τοΰ «θεάτρου» μέ 

&.κΑπ<ε?Τ^λΓψ1_Ίώ<: Τό νέο «ύιώπε-ριο.
« Ϊ Ι^ Λ ν  Α *® *  2 & π° λλά  πθύ ΚΙΧ<λθ.f w  -  ά ν βΧι ατό είδος —  άλλά στό* 
έκδοτικό όργασμό πού βλέπουμε τώρα τελευ 
Ζ Ζ ' - Λ ψ ™  *?*  Τή * * "1 . κα τά λα ^ δμ<^ πως πολλ£; φορές τό ν’ άρχίζει κανένα- ά 

f  δέν έχει τόση σημασία. ’Η
3»5ί » * ίν ι ?  Η " 1* ?* ·  Κα1 τώ ίαορρόπισ-μα TOO τήν διακρίνει είνε πάντα στή μέση.
Εγω  άν άρχισα άπό τήν μέση ήταν φάνε- 

ρή προκατάληψη άλλων προσπαθε.ών ποΟ- 
γιναν καί είχαν άποτυχία άφήνοντας τό 

Της *«>νοήτεψης σέ κείνους πού 
παρακολυθησαν τήν γέννηση —  τήν στα 
διοδρομία καί τήν προσπάθειά τους νά 
προσφέρουν τό τέλειο.

Τό χοινό —  στήν πλατειά του έννοια __
* νε δύσπιστο. Μεταξύ τών πολλών φαγρ 
τ«->ν (σ ή ν  πλευρά τής σκέψης) πού τοό 
πρόσφέρουνε, λίγα εΐνε κείνα πού' -οΰ χαρί 
ζουν τό δώρο τής δσφρησης τής γέψης καί

' °  * « P “ ~ S  ΐΐνε δύ2κολ£°Τ.πν Ικανοποίηση κ ι’_ αύτή έρχεναι —  γιά

Μικρά θεατρικά νέα

> ,— ν .Γ *μ. w i i i  Ε,ρττειαι
Tfk ,προοτάβειας _  τε- 

α!  «Θέατρο» Ικανοποιεί άπόλυτα
^ ε1η1· κι’ Λβν KdrtL λείπεί εινε αίσ.ητή ή άπουσία του καί φανερό τό 

γέμισμα του κενού πού πληρώνει ή έμψ<λ- 
νκτή του. Η  έκδοσή του πρέπει νά χαρα 
χττρισ ει σά γεγονός καί σάν τέτοιο πρέ.

τ“ ? ει υποστήριξης καί τής συν. 
δρομης δλων έκείνων πού άγαποϋνε τό Θέα 

1» υ Λνειρεύονται αή δικαίωσή του 
απόλυτα. Διοψάζοντάς το κοονένας έχει μέ
σα του πλέρια τό αίστημα της ιΛηρότητας 
TOO τ* χαρακΊηρίζει. 'Η  έ ν η μ έρ ο ο Υ π ά ^  
στήν κριτική, στόν άγωνα, στό πρόβλημα. 
Η  έντιμέρωση γιά β τι καλό κι’ ώραϊο έγι.

ιιέ' σ τ ^ Λ  5 Θ?  Υίϊ ει' ^ ^νημέρωαρ καί ή 
2^· t lv t  κάτι πού δείχνει πως κείνο που Ελειπε ήρβε. Κείνο 

που άπουσίαςε φάνηκε. Κείνο πού ζητούσαν 
φανερώθηκε γιά νά Ικανοποιήσει ν *  διδά. 
ζει νά προσφέρει πολλά. Μέ τέ: οιες προ 

J l  <*ΡΧ*Ι είνε καλή καί ή ί£-'
σέ ^εμέλια^1 άκλόνητα *  νεΡ*  βάθΐι<=· 

Π(»χω ρείστε! Χαρίστε σέ κείνους πού ά· 
7 ? ποί)νε τό θέατρο έναν πνευματικά πληρώ.

Προχωρείστε! Καί δείξτε 
πως οί έπι υχίες δέν εΐνε κείνες πού μπο
C^opfaX<IP Τ6ν iy “ » 4 Kai *-

Στίς  δημιουργικές προσπάθειες στίς 
τθ0/ ώθε ιΙδ<>«: TOO άναλαμ ράνονται δέν πρέπει τά Ιερό τοϋ άγώνα 

νά γίνεται μανία λεηλασίας. Κάτι τέτοια 
είχαν άπστυχια καί ό σκοπός πού ξεφεύγει 
από τα φυσιολογικά κατθωρισμένα του πλαί- 
σισ, πολλά στό κοινό πού είνε καί
στυλοβάτης ήθικίκ; τής κάθε προσπάθειας 
νά πληρώσει μέ το Ιδιο νόμισμα έκείνον πού 
ξέχασε τήν άποσ ολή του: ’Αδιαφορία.

Τό «θέατρο» έδειξε άπό τήν άρχή πώς 
δέν Αγκαλιάζει τήν άδιαψορία πώς δέν κά 
νει δικό του τόν έγωισμό. Άψίνει στό κοι- 

να κρίνει τήν έργασία του. Στό  πρώ ο 
του φύλλο, ό φίλος κ. Ε . θωμόπουλος σκι 
αγράφησε καλά τήν έποχή —  τήν άπαίτηση 
και τήν τάση του κοινοΟ καί τελικά ιόν 
προορισμό πού έχει κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς  τό 
«θέατρο». Γιά δσους άσχολοΰνται μέ τό 
θέατρο εΐ ε άπό άγάπη είτε άπό φυγή τοϋ 
Ιδιου του του έαυτοΟ το «θέατρο» εΐνε uni 

^Ρα6υ^ή παράσ ’αση^μερί- ν? ϊ £ δτι εΐνε ό ίδιωδ'έστερος σύντροφος της
ι·'Ου ι  f E  - τόν περίφημο μονόλογο πλέριοκ; ένημέρωσης. Καί πιστεύω πώς τέ-
)εα4ό ί  .ΡΙσΛ.'ω>,\  Εκείνη τή στιγμή έ Χ  Τ 10ς ^  μ£ίνε}  6X0 τΟΌ 10 Ρίο δσ<̂  τοΰ(εατής άπ τήν πλη-π./γ· ----εΐνε καθωρισμένος. Δέν παραγνωρίζω τής έ·

ποχής τίς δυσχέρειες. "Οσο δμως κι’ άν ζή 
σει λίγο, τό _κάθε τι αύτές τίς στιγμές άν
iflCTEL (tX if lf  ι ν Α  tT».c νΛ<-· —ο·'.  >  *

ά α ά ^ Ι  Μ ® 0" 010*; δ η μ I ο u p  γ  ε ,

» ’ί = δ ® ? · ? « ,5 β ΐ
ϊί«ΓΚ3 Κ s '“iS* ’
κ^ η δ ες  τοΰ Λο ίδ ί^ υ  U zl I S i  ®1

Πην ί ° 1 ^ μ φ λ ά ν ο . Είμαστε Τ στά ̂ 9 4 ”

πειο^διο*:Τ<Τ 5 ^ ’ΑΟγουοΓο^τού
πού φύλαγε ϋ ' Τ έ σ α ^ ? ό

x ^ S l r ^ X  ΒαλτΨ 6Ρΐ<;. β λ ί , ,ο Χ ς  ° Ι ν  
V P  Δεισδαιμόνα, φ „  

S  V i '  ™ - f επιτρέψω ποτέ ένας d ja  ^ ς  yc. πνίξει μπροστά μου μιά Χειηΐηΐ
o e r i i i 1 tG τοο1ίέκι καί πληγώνει τόν « στο μπράτσο

^  ̂  άλλο άνέκδστο * * Η τ  Αλ λ  μ

,c r  a t  ffio T is  s

« Η λάμψη πού τή στόλιζε δέν ήταν πιά 

Μέ μιά φροντίδα ξέχωρη σ οφ ά ΐ^ε 'φ Σ ια - 

τό πρόσωπό της. πού ό K a i p f t t V

β£Ε>ΤΛ8r S S s
πού" π ^ < Γ α Τ ν^

πού ^ έ ^ σ τ πΛ β ^ λ έ ^ νεέ Τ ά  
^ 7 ο ΤΓ  ΤΟ°  Σ υ Ρ °Γνό· Ή τανε Κ υριακή 
■ °  . ί ί )ι̂ ν. κουρασμένος άπό τήν ά ίο νΓο'

—  Τά περισσότερα θερινά θέατρα άρχι 
σοτν κιόλας τάς παραστάσεις των Κ ’ έχου 
,με φέτος παρά πολλά, δόξα σοι ό θεός.

ΒΗ Τό Λυρικόν, b ίασος Μανωλίδου - Παπ 
πδ έγκαινιασε τή θερινή σαιζόν μέ τό «Τρελ 
λοκόριτσο»> τοΰ Βέμπερ. Συμπράττουν ό

τ Ζ '  Γΐν  5ης· αί Κ·Χ· ΜαίΡη ΛεκοΟ καί Τιτίκα Χριστοφοράκη καί οί κ.. AC'jfic 
Σολωμός Φιλιππίδης. Οίκονομίδτς κλπ 

ΒΗ Ο Ελεύθερος Καλλιτεχνικός Ό ρνα . 
νισμός. μέ έπι κεφαλής τήν Κα Άνδρεάδη 
και συμπραξι ιοϋ κ. Αίμ. Βεάκη. άρχισε μέ 
τήγ «Κυρία δέ μέ μέλλει» τοϋ Σαρδοΰ.Συμ 
μετέχουν οΐ κυρίες Ροζ. Νίκα Σμάρω Στε· 
φαν ιοου Λουίζα Ποδηματά κλπ. καί οι κ.κ. 
Αποστολίδης, Φαρμάκης, Κωτσόπουλος Χα 

τζίσκος Ζωγράφος, Γιολάσης καί άλλοι 
ΒΗ  Ο θίασος Κώστα Μουσούρη μέ πρώ- 

ταγωνίστρια ιήν Κα  Μιράντα έγκαινιάΓει 
την θερινή σαιζόν μέ τόν ^Αγνωσ^ο Θεό» 
του κ· Άλέκου Αιδωρίκη-. Συμμετέχουν οί 
κ.κ. Λάμπρος Κωνσταντάρας Xpun6<|>opoc 
Γιέζεο Περ. Χρισ οψορίδης, *Ν. Βλαχ«^του- 
λος. Μ. Παπαδάκης. ή Κα Διαμαντί&ρ καί 
η δν ις Γ. Γεωργοπούλου.

ΒΗ Είς τό Τριανόν. ιό  νέον Θερινόν Θέα. 
τρον της όδου * Ιττποκράτους στεγάζεται τό 
συγκρόρ>μα Μ. Άρωνη — ' Δ. Χόρν Ά ρ  
χίζει μέ τά «Τρία Βάλς» τώγ Μαρσάν και 
ΒεΛι-μετζ ενα έργο πού έκαμε έντύπωσι πο- 
λυ στό έξωτερικό. Στό  έργο συμμετέχουν 
ιιλην του κ. Θ. Άρωνη ό όποιος εΐνε καί 
καλλιτεχνικός διευ.υντής του Θιάσου αί κυ 
ρίαι Χρ. Καλογερίκου Νόρα Μπαστιέ Θ.

’ Ιατρίδου, ΙΛ Δούκα καί οΐ κ.κ. 
Β ό κο ρ ις , Παπαγιαννόπουλος. Λάμπρου 
Αργυρής, Λύγυζας Ποοπαγεωργίου. Σκηνο

θέτης ό κ. Σαραντίδης και σκηνικά του κ. 
Στέλιου ’Ορφοςνίδη. τά όποια λέγουν, όσοι 
τά είδαν  ̂ δτι  ̂ε!νε_ θο^μάσια. 

fcfl Ε

τήν μουσικήν κωμωδίαν τοΰ κ. Εύ*οΰγγελί- 
δη «Ζητείται πρώττ, Καμαριέρα». Μουσική 
Κ . Γιαννίδη.

? Β . ” Ε Ρ ν ° ν τοΰ κ. Εύαγγελίδη παίζεται 
και είς τό θέατρον Μακέδο μέ τίτλον «Δρά
ματα τής Ζωής». Μουσική θεοφανιδη. Τόν 
βίασον άπαρ ίζουν αί κυρίαι Ζωζώ Νταλ_ 
μ**ς. 'Έλλη  ΚανδηλάκΓ. Μ. Κόλλυβά Καί] 
τη Βερωνη, Παπαδοπούλου καί οί κ.κ! Στυ- 
λιανοπουλος. θάνος Ίατροΰ Άναστασιά- 
δης κλπ.

^  Στό θέατρον Σαμαρτζή ό θίασος Μη. 
Λιάδη _ Κ ρεβατά _ Πατρικίου, παρουσιάζει 
τη «Ροζί οο> του Σακελλαρίδη. Συμμετέ* 
χοιη* ή Κα  Πατρικίου, οί κ.κ. Κ Δούκας 
Μπέρτος'κλπ.

ΒΗ Τό «Περροκέ» άρχισε μέ τήν «‘ Ελλά
δα μας» έπιθεώρησι τωγ κ.κ. Σπυροπούλου. 
Αση μακοπούλου _ Παπαδούκα καί μουσική 

Ποτπαδοπουλου. Τόν θίασον _ συγκρότη.μα 
Μαρέα - Αύλωνίττ, - Ίοττρίδη άπαρ.ίζουν 
οι κ.κ. Μαυρόπουλος Χατζηχρηστος ’Αλ 
μπαρεζ (χορευτής) καί αί κυρίαι Κ . 'Ν ικ ο  
λαιδου. Ντιριντάουα Μ. Νέζερ Κανόνι 
Βασιλειάδου. Γκιουζέππε Άρσένη Πασσα 
λη.

Στά Παναθήναια ό θίασος - βαριετέ

θίασος Άργυροπούλου ό όποιος θά άρχίση 
μέ τούς «Προικοθήρες» τοΰ κ. Ρούσσου.

ΒΗ Είς τά «Παλλάδιον» Καλλιθέας τά

α 1 υμμετεχουν οι
κ:κ . Α . Γαβριηλίδής καί Σταρένιος kckI αί 
κυρίαι Ρ .  Κοιοπούλου Σμαρούλα Κ Ι ’υ 
"Αλμα κλπ. ’ Ορχήστρα’ - :ζάζ Σπάρτακου.

ΒΗ Στό «Αούξ» άλλος θίοχτος βαριετέ μέ 
τούς κ.κ . Πρινέα Μεσολογγίττ Αύλω^ίτη 
JVk̂ upi <x-..B P£1‘t® KO κα1 τά<; κυρίας Κούλα 
καί Βουλα Νικολοίδου, Ντιρινιάουα *Έ_ 
λίζα Kocvdvi κλπ.

ΒΗ Τέλος στό θέατρον «Ζέφυρος» στό θη 
σειον τό βαριετέ Λάσκου. Συμμετέχουν a t 
κυρίαι Φωφώ Χαρμπη, Δώρα Μούσα Πα- 
ούρη, Νάντια .  Λιούμπα ή κυρία Κάκια 
Μένδρη καί οί κ.χ. Μητσάρας Ζαγάς 
Κοντογιάν.η ς κλπ.

θεαιής εΧ ^ ^ ώ£ Ε ^ Φ^μ° α τ ι Γ μ ^ ς 
wvj Γ*' e γ ΐν «λαΐ€ΐα σηκώθηκε οοθιο- 
TOv Φ“ ^ ε μόέ 1?/ι0ντεΡή -ιΤό κείμε'

°  ΚθΚλίν

« Ελληνικόν θέατρον». Προΐσ;αται ώς κα. 
λιτεχνυκός διευ υντής καί σκΓνοθέτης ό κ. 
Δη μ. Σιατόπουλος μέ έκλεκτόν έπιτελεΐον 
συνεργατών. Μεταξύ άλλων άναφέρουμε τίς 
κυρίες **Αννα Σταυρίδου Φιλιώ Οίκονόμου 
Νιτσα Γα/τανάκη. Ζωή Ρίζου καί τούς κ.κ. 
Κώστα Χέλμη, Νίκο Εύθυ,μίου. Γκίκα  Μπι. 
νιάρη. Γ. Μαυρογένη. Α. Δαμιανό, Λ. Σφα- 
κιανάκη. Γ. Πρωτοπάπά Κ . ΓΤλούτη.

ΒΗ  Στό  λυρικόν τμήμα τού θιάσου Κοτο
πούλη θά πρωταγωνκηήσουν αί δίδες Μα. 
ρία καί “A vaoc Καλουτα. Τό συγκρότημα έ_ 
τοιμάζει μουσικήν κωμωδίαν  τήν όποίαν διε 
σκεύασε καί 6ά σκηνοθετήση ό κ. Μόρντο.

Καί τώρα τά μουσικά θέα ρα.
ΒΗ Στό Πάρκ στεγάζεται μουσική κωμω

δία τής όποίας τό συγκρότημα άπαρτίζουν 
αί κυρίαι Nocva Σκιαδά Λέλα Σκορδούλη 
Κ . Βλαχοπούλου Ά λ . Ζωγράφου, Α. Ρα- 
ψ ’οπούλου καί οί κ.κ. Μάνος Φιλιππίδης. 
Γιώργος Γαβριηλίδης. Κ . Μανιατάκης, Ν*. 
Παρασκευας. Ή  σαιζόν έγκαινιάστηκε μέ

©

,KrrfXpIE ·δίκηο’ κύΡΐε, ξαναρχίζω.

^ α ^ μΤ ηΏ Yl?  λ ^ Τ ^ Ο .
®ΒΕλλ« ,τ ω ν  χειροκροτημάτων. " Ε

i S v  S v K r v T l i  . ® W lotJP Y i i  ήθοποιούς
Ροστάν , αΚ<11 ^ ν γ ρ ο ^ ε ίς  σάν τ '/
τούς δύο ΚΟΙν6 δΐ μ ι0^ΡΥει καίτους ουο. Υπαρχουν συγγραφείς κίχί ή
θοποιοί μέ μεγαλοφυία. ύ π ό ^ ε ι  καί κοι
νόν μέ μεγαλοφυία Υπάρχουν άποτυχημέ
νοι συγγραφείς καί ήθοποιοί
και κοινόν αποτυχημένο * 7ϊ '*ηα

0 ! 0 h flT-^-Pa<f’E^  ^ Ρ 0 ^ ^  ν>* Τώ κοινό.παίζουν γ ιά  τό κοινό Σ κα 
φθήκατε πο:έ σας τήν εύθύνη πού- έχετε 
ένισχυοντας ή 6χι μέ τήν ποίρουσίά σ ^  
ή με τήν άπονη σας ένα  θεατρικά έργο 
π ο ιο ΰ ° °  αύτ°  τί|ν ♦Ρμηνεία τοΰ ήθο-

Σ  κεφθήκατε ποτέ άτι πολλές φορ<>. 
τις περισσότερες ίσως φορές -  άηό σάς,

1«

~r IX* '  Λί «νηες τις στιγμές Ον
ζήσει άλΡίινά. εΐγε κά ι πού σ’ άλλες περι. 
στάσεις ίου καταλογίζει κανείς χρόνια δη 
μιουργικής ζωής. περισσότερα άπό τά πρα
γματικά. ^
ί  ί ’ ’ ? ύτές TlS προϋποθέσεις χαιρετίζω τήν 
έκδοσή του και σας βεβαιώ άπό ιό 3ο του 
φύλλο —  που μ* άνάγκασε νά πάρω καί τά 
προηγούμενα —  έγινα ό πιστότερος φίλος 
του και ό πιό θερμός όποοδός του. εύχόμενος 
τήν καλή του σταδιοδρομία. καΓ λιγώτερες 
πίκρες καί άπο γοητέψεις σ.ήν δημιουργική 
του προσπάθεια,

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 
ΑΠΓ. Φ Ο ΥΡ1Ω ΤΗ Σ

Υπάλλ. Υπουργείου Προνοίας»

Κομμωτήρ,ον

« Μ Η Τ Ζ Ο Ι »
Ζατωβριάνδου 6

ιίε ρ μ α ν α ν τ

Τό Έλληνικό θέατρο
Μέ τήν όνομασΒχ «Ελληνικό  θέατρ·»> 

καταρτίσθηκε τελικά ό νέος θίασος πού άρ
χισε τις παραστάσεις του μέ «Τ’ άρραβω. 
νιάσμαια» του Μπόγρη σιό «Παλλάδιο» 
τής Καλλι6έας.

—  Τον άπαρ : ίζουν ή κ. Ά ννα  Σ  ταυρί. 
6ου καί ό κ. Νώντας Χέλμης πού ®pL 
οικουνται έπι κεφαλής τοΰ θιάσου, ή Μι 
τσα Γά[τανάκη. ή Φιλ. ΟΙκανάμου ό έκλ . 
κτός ζέν_πρεμιέ Ν. Εύθυμίου καί όΐ νέοι ή
θοποιοί της Κ ραιικης μας σκηνής κ. κ 
Γκίκας Μπινιάρης, I.  Μαυρογένης, Λ . Σφά 
κιανάκης, Ά λ .  Δοομιανός Πρωτοπαπας και 
ή δις Ά ν ν α  Μανωλέα.

—’Επίσης στό «"Ελληνικό θέαιρο» θά 
συμπράξουν τιμητικώς σέ ώρισμένα έργα 
καί τρεις μεγάλοι ήθοποιοί τοϋ Έβνικοϋ 
ικαί τοΰ Ελευθέρου θεάτρου πού γιά εύ- 
νοήτους λόγους δέν άνακοινώθηοαν τά 0. 
νόματά τους.

— Τήν καλλιτεχνική διεύθυνση τοϋ θιά. 
σου έχιει άναλάδει ό νέος συγγραφεύς κ. 
Δ. Σ  ιατόιπουλος, <n‘5v όιποΐον καί έχo j v  
παραδσθή πέντε έλληνικά θεατρικά έργα 
γνωστών συγγραφέων, γιατί δπως εΐνε ή. 
δη γνωστόν τό «'Ελληνικό θέϋττρο» θά παί 
ζει μόνο έλληνικά θεατρικά εργα.

IS Β  Β
Προτιμήσεις θεατών

— Ό  στενάχωρος προτιμά τόν.,.Ε ύ θι>_ 
μ ι ο υ.

— 'Ο  άληθής χριστιανός τήν... Έ  π u 
σ κ ό π ο υ.

— Ό  χαρτοπαίκτης τούς.,.ά σ σ ο υ  ς. 
— Ό  Σωκράτης τήν. . ,Φ  ι λ  ο σ ό φ ου 
—Ή  χήρα τόν. . . Π α π ά .
—Ό  παίκτης τής ρουλέττας. . . Κ ο κ. 

κ ί ν η ν καί Μ  α υ ρ έ α ν.
—Ό  Μενιδιάτης τήν. . . Β λ ά χ ο  

π ο ύ λ  ο Μ.
—Ό  άσθενής. . . Ί  α τ ρ ο 0 καί Ί  α. 

τ ρ 1 δ α ς.
—Ή  κοκκότα. . Μ  α  κ ρ  ή ν.
— Ό  νοσταλγός τοΰ 'Ιπποδρόμου. . Φ ι. 

λ ι π π ί 'δ  η ν.
— Ό  κρεοφάγος . . . Κ  ο τ ο π ο ύ λ η .
— Ο τσιγγοάνη*. τόν. . .Ο  ί κ ο ν ο μ ί. 

δ Π·
—  Ο άριστοκράτης τόν. . .  Π α τ ρ ί. κ ι ο.
—Ό  ντοριτζής τήν Ρένα. . . Ν  τ 6 ρ.


