
Μια ομιλία

Ή Τέχνη
ΠΡΑΞΗ

καλοσύνης
Του κ. Στρατη Μυριβήλη

Μέ μεγάλη χαρά «Τό θέατρο» προσφέρει σήμερα 
στούς άνα γνώστες του τή μικρΛ όμιλία γιά τήν τέ
χνη. μέ τήν όποιαν ό έκλεκτός λογοτέχνΓις κ. Στρά- 
της Μυριβήλης έτίμησε την έναρξη ιώ ν παραστάσεων 
•του νέου θιάσου Μαίρης Άρώνη —  Δημήτρη Χόρν. 
Στό σύντομο αύτό δοκίμιο, βλέπουμε έκφρασμένες. 
μέ έπιγραμματική λιτόττηα ‘και μέ τήν διαύγεια έκ_ 
φράσεως πού χαρακτηρίζει τόν συγγραφέα στή δια
τύπωση και τών πιό πυκνών νοημάτων τίς ιδέες του 
κ. Μυριβήλη γιά τήν άποστολή τής ΐέχνης καί γιά 
τήν θέση που ή τέχνη κοττέχει μέσα στήν Ιστορία και 
τή μοίρα ,'.ής ‘ Ελλάδας.

«Εΐν; άλρ-,θινή εύλογία τοΰ ούρανοΰ ή Τέχνη, 
σάν δρχόται δπως ή καλοκαιρινή ιβροχή νά ψι- 
χαλίσει τή δροσιά αης πάνω στίς λαβωμένες 
καρδιές τών άνβρώπων.

Καί είναι, τό πιό άκριβό δώρο τοΰ θεοΟ σάν 
■κατα 9̂ώνει νά ιμάς δόσει τή χαρά τής ζωής,

‘Αβηναι 21 Ιουνίου 1944
■Έτος Α ' Ά ρ ιθ . φύλλοο 5 

Γραφεία: ΓερανΙου 2. Άθήναι 
Τηλέφωνα: 20.372— 28.840
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Μ ΙΡΑΝΤΑ
Ά π ό  τις συμπαθέστερες «κσμεντιέν» το0 ‘Ελ 

Κυβέλης και του Μυράτ. σχεδόν γεννημένη 
μέ τή δουλειά της δέν * άφησε τό έργο της

αεντιέν» του ‘Ελληνυκοΰ θεάτρου. Κόρη ήθοποιών. τής 
3όν γεννημέ νη στά σανίδια τής σκηνής, έρωτευμέντ, 

μέ τή δουλειά της. δέν άφησε τό Εργο της. άφ* δτου πρωτοβγήκε. νεαρότατη στό 
θέατρο Κοτοπούλη. ’ ώς τά σηιμερα. παρά μονάχα δι<χν τό άπαιτοΰσοτν περιστάσεις 
πού είχοτν σχέση ΐιέ τή δίψα γιά παιδεία καί γ ι ’ άνώτερη μόρφωση. πού τή χα_

ΙΡΪΓ ' 'ρακτηρίζει. ‘Η μόρφωσή της. καλλιτεχνι κή. φιλολογική. 
“ Ετσιφοίτησε στό Πανεπισ.ήμιο —  εΐνε άξιοζή Κευτη. "Ετσι ώπλισμένη. διαβάζοντας σέ 

ξένες γλώσσες, παρακολουθώντας τά ξένα θέατρα, κοΛ ξένη φιλολογία έχει άποχτή- 
σει πνευματικό καί ψυχικό όρίζονια πού τής έπιτρέπει νά έμβαθύνη. άνετα στά κεί
μενα καί στήν έρμηνεία. Προυκιίτμέντ μέ θετικά θεατρικά προσόντα σκηνική όμορ_ 
φιά. φωνή άρθρωση έλαφράδα κομψότη ία. χάρη άνοοδείχτηκε ή άνώτερη σύγχρο
νη «σουμπρέττα» στά' έργα τοΟ Μολιέρου δπως κι* έρμηνευτρια πρώτων ρόλων σέ 
δαντελλένιες «κομεντί». ‘Η ’ Εθνική Σκηνή δίκαια τήν έκάλεσε νά συμπράξη- στό 
συγκρότημά της. δπως καί τό κοινό πολύ δί καια τήν περιέιβαίλλε μέ τήν άγάπη του 
και δταν συνεργαζότανε μέ τόν ΓΊαππα κοΛ δταν διηύθυνε δικό της θίασο καί τώ

ρα πού συνεργάζεται μέ τόν Κώστα Μουσούρη.

σάν κατορθώνει νά -πυκνώσει μέσα σέ μιά δη
μιουργική σύνθεση τό τραγικός στοιχείο και τό 
.βαθύτερο νόηιμα αύτής τής ζωής.

"Οσες φορές τά φοιβερά γεγονότα που κρί
νουν τούς λαούς καί τά' άτομα έρχουνται νά 
,μας κλονίσουν τήν πτίστη πρός τήν άνθρώπινη 
καλοσύνηι, άς πηγαίνει ό νοΰς μας στήν ̂  Τέ
χνη:, άς στηρίζει τήν καρδιά μοος ή παρη.γάρια 
της.

"Ας λέμε: Μιά φαριά πού ύπάρχει άκόμα ά
νάμεσα στούς άνθρώπους ή τέχνη·, δέν Εχουμε 
τό> δικαίωμα νά χάσουμε τήν έλπδδα. Γιατί ή τέ

χνη εΐνε ή μεγάλη πρά
ξη τής όμορφιάς καί τής 
καλοσύνης πού ύπάρ- 
χει· ιμέσα στόν άνθρωπο. 
Γιατί ή τέχνη είναι ή α
φιλόκερδη, ή άνυστερό- 
|ίουλη άγάπη τοΰ άνθρώ 
που πρώς τόν άνθριώπο, 
είναι ή προσίφορά άπό 
τό καλύτερο ίμερος πού 
£βαΐλε ό θεός μέσα στό 
πλάσμα του.

Γ ιά δλες τίς πράξεις 
του μπορεί νά μετοενιώ- 
σει -ό άνθρωπος. Γιά τήν 
τέχνη ποτές δέν εγινε 
αύτό. Αύτή άπομένει μέ 
σα στούς αιώνες άπαρα- 
ιβίαστη κοά ιερή.

Me τήν ήρειμία πού ά· 
ποχτοΰν τά φαινόμενα 
τής ζωής ιμέσα στήν αι
ωνιότητα, παραδίνει , τά 
εργα της άπό τή ιμιά γε
νεά στήν άίλλήι. 'Καί κά
θε ενα άπ’ αύτά.τά εο- 
γα εΐνε μιά κ:<υστάλ- 
λωση τής καλοσύνης 
πού ύπάρχει μέσα στήν 
άνθρώπινη καρδιά.

Ή  τέχνη είναι (ή παν
ανθρώπινη γλώσσα. "Υ- 
στερ’ άπό τη σύγχιση 

. πού εφερε άνάμεσα σ ίς 
φυλές ή ύπερφροσύνη 
τής Βαβέλ, είναι ή μο
ναδική παγκόσμια φω- 
νή πού βρήικοαί οί άν
θρωποι γιά νά χτυπούν 
όμόρρυθμα όί καρδιές 
τους άνεξάρτητα άπό 
τόπο ικαί χρόνο. "Οταν 
αύτή τούς μιλά, φεγγο
βολά στό πρόσωπό τους 
τό φώς τής ίδιας χαράς, 
λυώνει στήν ψυχή τους 
/τό δάκρυ της ίδιας θλί
ψης. Τότε δλοι άναθυ- 
μοΰνται πώς κάποτε 
στάθηικαν άδέοψια. Τό
τε δλ]οι έλπίζουν πώς 
κάποτε θά ξαναβρεθουν 
άδέρφια.

Γι' αύτό δλοι νιώθουν 
αέσα τους αύτό τό θρη- 

• σκευτικό σεβασμό πρός 
τά ΐργα της τέχνης. 
Γ  ι' αύτό δλοι χαίρουν- 
ται μαζί γιά τό άπόγτη- 
μά τους. Γι’ αύτό δλοι 
θρηνούν μαζί γιά τήν 
■καταστροφή τους.

Σέ τούτη τή χώρα, Ίή
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έπιστημονική άκόμα —

φτωχή, τήν περήφανη, τήν πεντάμορφη, θέλησε 
ή Μοΐ:\α νά ρίξει τή σπορά τής πιό ανθρώπινης 
τέχνης. Ή  Ελλάδα στά&ηικε ή μαριμαρένια 
γλάστρα, πού μέσα της φύτρωσε καί κλόίδωσε 
πάΐνω σ’ δλη. τή γης ό πλατύφυλλος βασιλικός 
τής όιμορφιας.

Δέν πρέπει νά τό ξεχνάμε ποτέ έτοΰτο τό 
π;ιάμα: Πώς τό νόηιμα τής Φυλής μας δικαιώνε
ται μέσα στήν παγκόσμια ίσίτοοια μόνο πνεύμα 
τΐ'Κά, πώς δλοι οί άγώνες καί οί άγωνΡες μας 
στά&ηικαν πολιτιστικές, ικινή'θη.καν άπό τήν άγά
πη, τοΰ λεύτβρου άνθρώπου πρός τό λεύτερκιν 
άνθρωπο καί έικιφράστηικαν μέ τήν τέχνη. Ή  
ιστορία ιτής φυλής μας εΐνε γραμμένη μέ τό στί
χο, μέ τό μάρμαρο, μέ τό χορικό.

Μπορεί σέ μερυκούς νά ιψανοΰν δυσανάλογα 
μέ τήν πεπνίσταση; τοΰτα τά ιβαρειά λόγια πού 
βρήικα νά πώ μέ τό άνοιγμα ένός νέου θεάτρου. 
Τί είναι άλή'δεια ενα νέο θέ<χτρο μέσα στήν Ά- 
θή,να;

’Ά ς  ιμοΰ έπιτραπεί νά πιστεύω πώς είναι ϊνα 
σηίμανη’κό περισιτοίτιικό, πού ιβαραίνει περυσσ'ό- 
■τ’ερο άπό δσο φαίνεται μέσα στήν όμαδυκή ιμας 
συνυπόσταση. Φτάνει αύτοί πού τό ύπηρετοΰν νά 
στέκουνται άξιοι μέσα στόν προορισμό τους,

ιΚαί ό προορισμός τους είναι ν’ άνειβάζουν 
όλοένοί τό αΐυοβηιιιικό καί τό πολιτιστικό στοι- 
χείοι τοΰ λάοΰ μας, γιά νάναι ή τέχνη τους πρά
ξη άνάπης γιά τό λαό μας.

Ή  έγγύτ;οή μας είναι δυό όνόμοττα καλλιτε
χνικά, πού έχουν κιόλας άποχτήσει ενα θετικό 
περιεχόμενο μέσα στήν συνείδηση τοΰ ’Αθηναϊ
κού κοινοΰ. Εΐνε δυό άληθινά νέοι καλλιτέχνες, 
πού είναι συγχρόνως αληθινά καλλιτέχνες νέοι.

Νιώθω έξαιρετιική ιχαιρά σάν άνταμώνω συν
δυασμένα τά νειάτα μέ τήν τέχνη. Δέν ΰπάρχε·. 
θοορρώ πιό γοητευτικό ζευγάρωμα χαρισμάτων 
Γ ιατί ή τέχνη ή ίδια είναι ή αιώνια, ή άγέρα- 
οτη:' νιότη τής ανθρώπινης ψυχής. Καί είναι 
χαρά τών ματιών καί τοΰ νοΰ σάν τή βλέπου
με συντεριαπμένη μέ τή φυσική άνθιση τής 
ζωής.

’Έχουμε χρέος νά δίνουμε δλη τή στα:(γή μας 
στά νιάτά, δτοη; παρουσιάζουνται μέ θετικούς 
τίτλους δημιουργίας στά χέρια τους. Οί δυό 
νέοι ‘καλλιτέχνες πού μάς καλοΰν σήμειρα νά 
παραΐσταθο'ΰίμε στό ξεκίνημά τους, κρατοΰν αύ
τούς τούς τίτλους.

"Ας τούς βοηθήσουμε λοιπόν νά μάς προσφέ
ρουν όλ-άνοιχτο τό μυστικό λουλούδι πού μπσυ- 
ιμιπουιχιάζει στήν καρδιά τους.

’Αθήνα, 2 Ίούνη 1944
Σ. Μ Υ Ρ ΙΒΗ Λ Η Σ

Είς τήν 2αν σελίδα τό πε
ρίφημο μυδιστόρημα τοΰ ’Α 
καδημαϊκού κ. ΙΠ. ΜΕΛΑ

«ΝΙΑΤΑ»
Είς τίς 4ην καί 5ην σελίδες 
Θεατρική κριτική τοϋ ίδιου, 

ί ....................................................................  ■



Τό μυθιστόρημά μας

Νιάτα
(Άπ ό τή σειρά «Αγάπες»)

Του ακαδημαϊκοί) 
κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ  Μ ΕΛ Α

"Ο  'Ακαδημαϊκός μας, itp irot πρώτα νά σηιμειωθΒ, 
άφηγείται σέ α ' πρόσωπο. Κ άπο ια διαίσΌπτη 

■μας λέει ότ[ ώ γίγαντας -ιης νεοελληνικής γρα,μμα. 
τείας διηγιέται προσωπική του Ιστορία. 'Ως τώρα δι. 
ηγήβηκε στίς πρώτες δυό συνέχειες (3ο καί 4ο τεύ
χος toD «θεάτρου») . πώς ό λοχίας Μπεφάνης ένας 
άνθρωπος με έλεύβερη ψυχή. έχοντας προκάλέσει 
τήν όργή τών προϊσταμένων του στό Σύνταγμα, έ
χει στολή πειθαρχική τιμωρία σέ ένα παληό κάστρο 
πού είχε ιήν έδρα της μιά πυροβολαρχία καί πού 
τοδερναν άπό τρεις μεριές τά πόλαγα. Άπ ό τόν 
συνταγματάρχη ίου, έναν βίαιον άξιωμοαικόν μέ 
ψεύτικα μαλλιά —  περροΰκα —  ώς τόν άνώτερόν 
του ύπαξιωματυκό, ό Μπεφάνης είχεν άντιμετωπί- 
σει φοβερή έχθρότηια. Μιά πρώτη άφορμή ήταν πώς 
είχε πονέσει καί λυπηθή τόν στρατιώτη Ρομπέτση 
που ϋστερα άπό δυνατόν πυρετό είχε πάθει αιμό
πτυση. ’Αιδιαφορώνιας μέσα στήν συμπόνια του γιά 
τούς κανονισμούς είχε μπάισει νύχτα μέσα στόν λό. 
χον έναν ιδιώτη γιατρό. Δεκαπενθήμερη φυλάκιση 
οπό πειθαρχείο, του στοίχισεν <χύτή του ή χ ο 
λ  ω<τυ·,τ,. Δεύτερη άφορμή ήτ<τν μιά σύγκρουσή του 
μέ τόν ύπαξιωματικό τής πυροβολαρχίας Κερμενί- 
τη στήν Θ<εωρ1α του περί έπιφανείας. ’Οχτώ μέρες 
φυλάκιση άκολούθησαν τήν «περιπέτεια» τοϋ Μπε_ 
φάνη νά διόρθωση τόν Κερμενίτη. στά λάθη πού έ. 
κανε στήν θεωρία του. Στό πειθαρχείο γνωρίζεται 
μέ έναν άλλο φυλακισμένο, τόν λοχία Μιχάλπ Καρ. 
πολέα. έναν άνθρωπο μέ μεγάλες ιδέες γιά τήν 
στρατιωτική οτοοδιοδρομία, πού έχει ώστόσο τιμώ, 
ρ^βή. γιατί έχει βάλει περισσότερα κουμπιά «τών 
κεκανονισ-μένων» στό άμπέχονό του. 01 δυό τιμωρη
μένοι σχετίζονται όνειροπολοΰν καί γεύονται μέ ιή 
φαντασία τους ζωηρές φιλοδοξίες. Μιά άπό οχ·τές 
οπως θελει ό Καρπολέας είνε πώς ταξιδεύουν μέ 
•φανταστικό καράβι στήν ’Αφρική πού θά κυνιγνοϋ- 
σαν άγρια θηρία:

Γον
Τό καράβι, δπως βλέπεις, εΐνε φτιασμένο 

έτσι, που νά μπαίνει και μεισα στά ποτάμια, νά 
παγαίνει κόντρα  ̂στό ρέμα! θά πάμε σέ μέιρι}, 
νά(ι σάν κι αύτό, πού βρυάζουν αί μπανανιές, 
δσο κόβει τό ιμάτί σου!.,.. Βλέπεις;...

— Μπανανιές, στάσου, έχεις δίκιο... Έ χω  ίδή 
ιμητανανιές, στήν Καλαμάτα, σ’ ενα ,μεγάλο πειρ- 
Ιβόλι, ΕΙόέμ τό λέγανε!... Καί μάλιστα έχω κσ- 
ψε,ι ιμέ τό χέρι μου... Εϊνε κάτι μικρές καί σα- 
χλές!...

— Μά κοίτα δώ, τοΰ κάνω, τί κάμποι άπό 
σμαράγδια!... Κοίτα πώς λάμπουνε στόν ήλιο 
τά πλιατύταιτα φύλλα τους' κοίτα πώς κιτρινί
ζουνε τά μεγάλα τσαμπτιά τών καρπών τους' ά
κου τίς πρωινές κραξιές τών πουλιών... βΛέπε 
πώς σπαθίζουν μέ τό φτερό τους τόν άγ&ρα!...

— Μάζω τό πανί σου! μοΰ φώναξε: Έδώ  θά 
φουντάρουμε!...

— „ ΜΧι> πάμε μακρυά... πολύ μακρυά... 
Εικεΐ πού οί κροκόδειλοι φυλάνε καροοοΰλι στίς

άγριόπαπυες.. .θέλεις;
ΊΕτσι τόν πήρα καί τόν ταξίδεψα σέ τόπους 

αλαργινούς, πού δέν τούς ήξαιρα κι’ ό ίδιος, 
■ώς πού γίνηικε αύτό πού ήταν άληθινά: ‘Ένα 
μεγάλο μωρό, φασκιωμένο με τή στολή του. 
—αστόχησε τόν πόνο τοο, έκατσε κατάχαμα, 
πάνω στίς κουβέρτες του, έβγαλε τό πακέτο 
του κΓ άρχισε νά καπνίζει, μακάριος. Αύτο 
μούδσσε θάρρος νά σκαρώσω κι’ άλλα καρά
βια, μμκ.ρά,_ μεγάλα, μ’ άλλάκοτα σχέδια, μέ 
όκια σά μάτια κουβουβάγιας, ,μέ τσιμπούκια 
μαικιρυα καί γοργόνες έμ'βρόντητες, καράβια 
γιά κάθε λογής τιμωρημένους, πού δλα φεύγα
νε άπό τούς τοίχους καί γλύστραγαν, άπό τό 
σιδερόφραχτο παράθυρο στό λεύτερο διάστημα. 
Kif ιφαιλα τίς χίμαιρες νά μανουβράρουν τά πα- 
νια καί τά κούντρα τους.

Μά τοΰτο τό χάζι δέ βάσταξε πολύ. Τήν τρί
τη: μέρα ιστό πειθαρχείο μπήκε, σίγουρα πληρο- 
φαρημένος άπό τό δεσμοφύλακα, ό άνθυπασπ - 
στής τής ύπερεσίας, ένας στραβογερασμένος κα- 
ραβαινάς  ̂στραβοαουγιας τοΰ διαόλου, συφορια
σμένος, δλο τόν καιρό νευριασμένος καί πρό 
πάντων τό καλοκαίρι. ’Ήτανε σέ καθημερινό, 
φοβερό πόλεμο μέ τίς μυΐγες. Τις μισούσε θα
νάσιμα. Πη.γαιναν σάν νάτανε συνεννοημένες 
και σεργ ιανούσαν καί κάθονταν στό λινό, στό 
κοοτασπρο «θερινόν κάλυμμα» τοΰ πηλικίου του 
και σέ δυό μέρες, τό σκέπαζαν μέ τ’ άπαυιά 
τους,_ απειρες_ μαύρες, μικρές πιτσίλες. Τίς κυ
νηγούσε μέ τόν χοντρό χάρακα, πού ρίγωνε τις 
καταστασεις τοΰ συντάγματος. Κι' ύστερα ξανα- 
καθοτανε στό γραφείο του, λαχανιασμένος γιά 
να βλαστημήση καί. νά πή τή στερεότυπη, έξυ- 
πνάδα του:
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'0  νεοελληνικός στίχος

Ε Ν Α  Σ Π ΙΤ Α Κ Ι ΑΠΟΜΕΡΟ,.»*
Μ. Π, *

“(Ενα σπιτάκι άπόμερο, στό δείλι, στόν έλαιώνα 
μιά 'καμαρούλα φτωχική, μιά βαθειά πολι  ̂

. . . .  ,ιθρόν<α,
ίμια κόρη πού στοχαστικά τόν ουρανό (κοιτάει 
ώ, μια ζωη πού χανεται καί μέ τόν ήλιο πάει!

Κ. Γ. Καρυωτάκης
Γραμμένο γιά τήν Μαρίκα ΓΙολυδούρη τήν ποιήτρια 

που πεθανε φ9ισικη. Είνε γνωστό τό βαθύ αίσθημα πού 
συνεδεε τις δυό αύιές έκλεχτές ψυχές, τόν Καρυωτάκη 
και την Πολι>5ούρη. 1

—Δέ φταίτε σείς! Φταίει ό Νώε, αυτός ό γε- 
ραξεικσυτιάρης, πού σας πήρε στήν κιβωτό κάί 
σάς γλύτωσε άπ’ τόν κατακλυσμό!...

jK i έπειτα γυρίζοντας τά μάτια κατά τό τα
βάνι, ρωτούσε σάν ν<5χε τόν ίδιο τόν Παντοδύ
ναμο μπροστά του:

—ιΜυΐγες!... Τί τίς θέλεις τίς μυΐγες;. . . 
Τώρα, στήν καρδιά τοΰ -καλοκαιριού, ήτανε 

σίιά μειγάλ<χ του νεΰιραι. Μπήκε στό πειθαρχείο 
σκουντσυφλός. έρριξε μιά όργισμένη ματιά στά 
καρκχιβια καί μοΰ φώναξε:

— Έλα  δώ, δεκανέα!...
Ζύγωσα, στάθηικα κλαρίνο:
—Διοίτάξτε!...

, ~^Δέν έχει διατάξ’τε !... _θά μ’ άκολουθήσης 
οβμε̂ ως̂  στήν άναφορά τοΰ συντάγματος!...

 ̂Χαϋρέτηισα, μέ μιά κρυιφή ματιά τόν Καρπό- 
A.&oc Koci τον ό^κολ^Οθηοα. Δέν toOtcgc tltcotoc στό 
δράμο.  ̂ Κατάλαβα, πώς μέ παρουσίαζε στήν ά- 
ναφο.ρα, γκχτί έτρεμε τό «Μπερούκα». Φοβότανε 
μήν ι̂κάνει στή φυλακή καμμιά ξαφνική έφοδο δή 
τά §ργα^μου καί̂  τόν τιμωρήση, πού δέν μέ ά- 
νάφερε. Ηθιελε νά βγάλη τήν εύθύνη άπό πάνω 
του. «3 συντοίΥμοττάρχη.ς ήταν έξαγριωμένος:

, μου λές, δεκανέα, μοΰ φώναξε, χτυ
πώντας μέ τό μαστίγιο τίς μ(πότες του, γιά 
βυλλα τ̂ό πέρασές, δηλαδή, τό πειθαρχείο καί 
μοΰ τό γιόιμισες τοιχογραφίες; Δεκοκπενθήιμειρο 
φυλάκιση,!... ’Άντε, πήγαινε! Κι’ άφοΰ κατα
γίνεσαι μέ τή ζωγραφική, θά σοΰ στείλω αύριο 
άσβεστη καί ιμιά μπατανόβουρτσα νά σβύσης τά 
κοπορθώματά σου!...
, μ^όιρεσα να πω λέξη,. Δέν είχα προφτάσει 

ν, αρχίσω τη δεύτβρηί ποινή, καί μέ φόρτωναν 
με τρυτη. Γυρίζοντας στή φυλακή, βρήικα τόν 
Καρπιολέα λυσσασμένο:

—(Μωρέ αύτοί δέν εΐν’ άνθρωποι!... Αύτοί θέ
λουνε....

Τούκρυψα τήν άλήθεια, τόν ήσύχασα:
— Μοΰ τή χάρισε αύτή τή φορα! τοΰ είπα.
Μέ κοίταξε μέ βαθύτατη άπορία. Δέν ήθελε 

να το̂  πιστέψη. Λίγ«ο πρίν άπ’ τό μεσημέρι ό δε
σμοφύλακας άνοιξε γιά νά μοΰ πή:

Μιά γυναίκα σέ 'γυρεύει ! Ό  άξιωμοαιικός 
της υπερεσίας τής έπτίτρίεψε νά σέ ίδή!...

ιΒγήικα, ήτοη» ή μάνα μου, ιδρωμένη, σκονι
σμένη,̂  ικουροοσμένη,, δακρυσμένη, μέ τά αιώνια 
μαύρα τής χή,ρας. Ό  πατέρας μου είχε πεθάνει 
ειοω ,και καμπτοσα χρόνια. “Ομως αύτή δέν έλεγε 
voĉ  ργά:λ.η το πένθος όίττό Ίίάνω της. BoocrxoCbt 
δυο βιβλία κι ενα μικρό δέμα, Εΐχε ανησυχή
σει (ιτοϋκανα ̂ μέρες πολλές νά πάω νά τή δώ 
καί κίνηισε μέ τά πόδια κι’ ήρθε άπό τό μακρυ- 
νο προώστειο πού μέναμε. Είδα βαθύ παριάπονο 
στή σουρωμένη, μοιρφή της:

—■Γιατί, παιδάκι μου, είπε, κρατώντας τά δά- 
ικρυά της, νά τά̂  βάζεις μέ τούς άνώτερους καί 
νά σ  ̂ιεχουν όλοενα στά σίδερα, σάν κακούργο; 
Δέ μέ λυπάσαι;...

Ντράπηίκα, δέ ιμποροΰισα ν’ άντικρύσω τά δα- 
κρυσμένα της μάτια. ιΚοίταζα τά κακικαλιάρικα
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ΛΛικιρός προ'ίρήτης Ιρριξε σέ Κορασιά τά μάτια 
Καί τούς ικρυφούς τοο λογισμούς χαρά γιο

μάτους είπε' 
«KV άν γιά τά πόδια σου, Καλή, ικι’ άν γιά τήν

[κείφαλή σου. 
Κρίνους ό λίθος έβγανε, χρυσό στεφάν’ δ ή-

[Χιος,
Δωι,οο δέν έχουνε γιά Σέ καί γιά τό μέσα πλοΰ-

, [τ °ζ·Ωμορφος κόσμος, ήθικότ, άγγελικά πλασμέ-
[νος!»
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δάκτυλα πού κροτούσαν· τό δέμα. ΤΗτοτν αύτά 
πού είχα 'ηάράκολούθήάει, παιδί,_ άπειρες φορές, 
κρυφό κοιτάζο\·τάς άπο τήν πόρτα, νά ράβουν, 
να πλέικρυν, νά κεντοΰν, πλάι στό αιώνιο παρά- 
θυρο. Αύτά τά μακρυά καί τόσο αδύνατα δά
χτυλα, πού μ/’ .έκαναν συχνά νά ,φοητάζομαι 
πώς:, . γιά νά μάς .φτιάξη', έμένα <καί τά έννιά 
μου άδέρφια, εΐχε σπαταλήσει δλη τή σάρκα 
της .ικαί δίέν εΐχε κρατήσει, γιά τόν έαυτό της, 
παρά _ μονάχα τό πετισί καί τά κόκικαλα:

—Δέ φταίω, μάνα, τής είπα. Δέν τά (βάζω έ
γώ μ’, αύτούς, έκεΐνόι τά βάζουνε μέ μένα!...

— ’Αδύνατο, παιδί μου, έπίιμενε.Κάτι θά τούς 
ικάνης καί σύ... 'Έλα, δόσ’· μου τό λόγο σου 
πώς θάσαι πιό φρόνιμος!.. Δέ μπορώ νά μή 
σέ ιβλέπω.... δέ μπορώ νά σέ νοιώθω στή φυ
λακή!...

Αφησε αύτά πού βαστοΟσε στό πεζούλι τοΰ 
πειθαρχείου, μ’ _ άγκάλιασε, μέ φίλησε, μοΰ χά- 
ύδεψε τά μαλλιά, δπως σάν ήμουνα μωρό:

— Έδώ σοΰχω, μοΰ είπε, δίνοντάς μου τό δέ
μα, λίγχ γλυκά τιού σούφτιασα μονάχη, μδυ, καί 
δυό πακέτα ^τσιγάρα... .Νά καί δυό βιβλία, νά 
περνάς τήν ώρα σου... Τά πή.ρα άπ’ τή δασκά
λα!... Κοίτα νά τά προισέχης!...

Τής φίλησα τό χέρι. Μά ήθελα νά φύγη.. Νά 
φύγη· τό γρηγορότερο. Ό  δεσμοφύλακας στβκό- 
τοα«ε παράμερα καί τήν κοιτοΰσε’ πυροβολητές 
■κι’ έλάτες, πού πέρναγοα/. μέ τίς καραΐβάνες 
τους, γιά τό συσσίτιο, τά ίδια. “ Ολες αύτές οί 
ματιές, δέν ξαίιρω ιγιοπτί, μοΰ φαίνονταν σά βε
βηλώσεις:

—’Άιντε, μάνα, τής λέω, τράβα τώρα' καί χαι
ρετίσματα σ’ δλους!...

Μέ κοίταξε κατάματα, βουρκωμένη!, μέ ξα
ναφίλησε:

—(Καί...είπαμε, φρόνιμα, παιδί μου!... 
ιΣικούπισε τά μάτια της μέ τό μαντήλι, μέ ξα

νακοίταξε (ΐιά στιγμή καί πάει. Ή  ματιά μου 
τήν πήρε το κατόπι ώς που χάθηκε, κάτω άπ’ 
τή μεγάλη, ικαμάρά, ποΟβγαζε στήν πόρτα τοΰ 
συντάγματος:

— Την .κακομοίρα!... Μονολόγησε ό δεσμο(φύ- 
λακας.

Καί, γυρίζοντας σέ μένα. πρόστεσε δυνατά:
— ’Έλα, μέσα τώρα!... ’Εσένα δέ σο&ιτρεπε 

τέτοια μάνα!...
Τά βυβλία είχαν έρθει πάνω στήν ώρα. Είχα 

καιαφάει πιά τούς κανονισμούς, δέν είχα ποΰ 
νά δόσω̂  τήν προσοχή, μου. Τά 'πανηγύρισε κι’ ό 
Κσιρπολεας. Αύριο θάσβυνα μ’ άσβέίστη καί τά 
καράβια' και δέ θά μπορούσαμε πιά νά ταξι
δεύουμε. 'Βάλθηκε νά έτοιμαση γρήγορα καί τό 
παράξενο λυχνάρι* πού θά μάς βοηθούσε, τη 
νύχτα, στο διάβασμα. Τό φώς άποίγορευότάν αύ- 
στηρά στό πειθαρχείο. Μ’ αύτός εΐχε τρόπο νά 
καιαστρατηγήση. τήν άποογόρεψη. "Εβγαλε άπ’ 
τό σακκίδιό του ένα παλιό, άδειο κουτί τής 
μπογιάς τών παπουτσιών, έκαμε μ’ ένα καρφί 
μια τρύπα στό ικοοπάκι, έστριψε λ.ίγο μπαμπάκι, 
τσψτιαξε φυτηλι, τό πέρασε στή τρύπα καί κού- 
πωοε τό _ κουτί, άφοΰ τό γέμισε λάδι άπό ένα 
μπουικαλάκι, ποδχε -καταχωνιάσει στό σακικ ί
διο. Ή  _«λάμπα» ήτοσν έτοιμη,. Καί, γιά νά >μή 
μυριιστοΰν άπ’  ̂έξω τό φώς της, μαζεύαμε τό 
βράδυ, ένα γύρο, μαξιλάρια, κουβέρτες, μαν
τύες, δ,τι μήτοριουσαμε, κόβαμε κάθε άχτινοβο- 
λία, περιορίζαμε, στό έλάχιστο τό φωτεινό κύ- 
κλο. 'Καί δμως! Τι άδύνατο πράμα πού εΐνε τό 
σκοτάδι! Η ά^παίσθητη. αύτή φωτεινή γλωσσί- 
τσα. πουτρβμε σέ κάθε μας άνάσα, μάς έφτανε 
για να διαβάζουμε, ξαπλωμένοΊ, κοπάχαμα ττΐγ 
κοιλίας. · ’ 1

Τά δύο βιβλία ήτανε μιά μυθολογία τών άρ- 
χαιων 'Ελλήνων καί ή Άγια  Γραφή:

— Άιττό ποΰ θέλεις ν’ άρχίσουμε, Καρπαλέα: 
Ρώτησα.

— Καί δέν άρχιζεις άπ’ δπ<ν θέλεις!... 
Πιάσαμε μυθολογία: Μπήικαμε σ’ έναν κόσμο

αιπεραντο, μέ τεράστιες κι’ άλλάκοτες μοιρφές, 
γεμάτες άπό τήν άγωνία τοΰ χάους, πού πάει 
να γινη κόσμος. Στά πρόσωπά τους άντιφέγιγι- 
ζαν οι γιγάντιες φλόγες, πού περίζωναν άπ' ό- 
Αουθε τή γη.  ̂Βλέποομε τήν πρωταρχική μορφή 
Τ, Όυρανοϋ νά χαίρεται τήν έξουσια του πάνω 
σ αύΐο τό πυρπολούμενο βασίλειο' άπό τίς φλό
γες μέσα νά ξανατπηιδοΰν οί τειρατόμορ'φοι Τιτά
νες, νά ξεθρονίζουνε τόν Ούροτνό, νά τόν λιανί
ζουν καί νά δίνουν τό σκήπτρο του στόν Κρόνο. 
Βλέπαμε τό άλλοπρόσοαλιλο γλέντι αύτοΰ τοΰ 
καινούργιου βασιληά νά γεμίζη τόν κόσμο μ’ 
άριφνητα παιδιά κι’ ύστερα νά τα ροκανίζει χω- 
•ις έλεος. Ο Καρπολέας γούρλο>νε, συχνά, τά 

μάηα του κι’ έσφιγγε τίς γροθιές του:
— Τόν ικβρατά!... Μουρμούριζε: Αύτός ήθελε 

παλσύκωμα!...
Αβασταγος ένθουσιασμός τόν συνεπή.ρε, δταν 

ό Δ ιας τόν γκιρέιμισε άπ' τό θρόνο καί μπόρεσε 
νά καταιβάλη τους Τιτοονες, ρίχνοντάς τους στά 
ταρταρα και νά δαμάση τά παιδιά τους, φορ-

τώνοιτας στοΰ,ένοΰ τούς ώμους τή.γή, θάβοντας 
τό άλλο κάτω άπ’ τήν Αίτνα, γιά νά τή συνταρά- 
ζη, κάθε τόσο καί νά φυσάή άτι’ τούς κ^στά- 
φους της φλόγες, καί λάβες, όρ όζοντα ς τ̂ ,Χος, 
στό .καθένα, τήν τιμωρία του:

— Αύτός, μάλιστα!... Φώναξε, ό Καρπολέας. 
"Ητανε θεός παλληκαράς!... Γ ιά διάβαζε παρα
κάτω!....

"Ετσι περνάγαμε τις νύχτες μας. Πλέαμε, στά 
γεμάτα, μέσα στή, θεογονία. Βλέπαμε τόν “ Η
φαιστο να γκρεμίζεται άπ’ τόν άφαλό τ' Ούρια- 
νοΰ, σψεντονισμένος άπό τόν όργισμένο' Δία, σ' 
ένα νησί, στά βράχια, νά σπάη τό ποδάρι του. 
Καί τήν Αφροδίτη νά ξεπηδάει άπ’ τούς «φρούς 
γονιμοποιημένους άπό τ’ άχαμνά τοΰ βασϋληδ 
τών θεών. ιμέ λαγγεμένα μάτια καί πλσκαμοος 
τβτρόοξοίνθους, μέ τ’ άπαλό σάλεμα τοΰ κΜμάτου 
στούς λαγώνες της, τά κοράλια τών βυθών στά 
χείλη, τό μαργαριτάρι τους στά δόντια, τά ρό
δινα ικοχύλια τους στ’ αύτιά της, άστραφτερό 
σάλπισμα, πουδινε τό πρώτο άνοπτρίχιασμα ήδο-

νης στόν άνοιξιάτιικό οίίθέρα. Γύρω της, πίσω της, 
πάνω της, άτέλειωτα κοπάδια, τά έρωτάκια, μω- 
ρόυδέλια χρυσόμαλλα, τρυφερά, τρανταφυλλένια 
κορμιά, να πετοΰν, νά τρικλίζουν, μεθυσμένες 
πέταλοάδες άμέτρητες, μέσα στά κύματα μιάς 
πρωτάκουστης μουσικής, πού πλημμύριζα κάμ
πους,, βουνά, λαγγάδια, δάση, μέ πρωτόγνωρο 
πλάνταγμα καυτερού πόθου.

Παίζανε στά χέρια τους, όλόχρυσα δο
ξάρια καί σαΐτες, έχοντας τά μάτια τ-ους δεμέ
να μέ μοτντηλάκια μεταξωτά, γιά νά λαβώνουν 
άλύπητα, θανοτερά, διπου λάχει. Χτυπούσανε τό
σο στά στραβά, .πόΰστελνοα/ τίς σαΐτες τους ά- 
Ικόμα καί στόν ΌλΜμίπο, στήν πιό ψηλή κορφή, 
νά βρίίσικουνε τό Δία τόν ίδιο, νά τόν τρυπσΰν 
κατάστηθα, νά δαιμονίζετάι, νά τρελλαίνεται, 
νά γίνεται κύκνος, ταΰρος, χρυσή 'βροχή, γιά 
νά σβύση, μέ μπαμπεσιά, τή φλόγα του στίς δρο 
σιές τών κοριτσιών τής γής. Κι’ ή νόμιμη γυ
ναίκα του νά φρενιάζη άπό ζήλεια.

Ό  Καρπολέας ιμέ σταματούσε κάθε τόσο, γιά

νά μέ ρωτάει, άγριεμένος, σά νάφταιγα σέ τί
ποτα:

— Δέ μοΰ λές, έσύ, πού εΐσαι πιό έγγράμμα- 
τος, γιατί φύγανε, μωρέ οί θεοί; "Οχι, θέλω νά 
μοΰ τό πής !... Τί γίνανε; Ποΰ πήγοα/ε; Γιοαί 
άφησαν έτσι, έρημο τόν κόσμο;

—Τούς διώξανε οί άνθρωποι!
’Ανακαθότανε πεισμωμένος:
— Γιατί; Τι πάθανε; Ζουρλάθηκαν ; Αύτοί, 

μωρέ, ήτανε θεοί λείβέντες! Γιατί τούς διώξανε; 
Γκχτί;

Καί φούχτωνε τήν κουβέρτα του μέ τά τριχω
τά, χοντρά τού δάχτυλα καί τήν έσφιγγε μέ 
λύσσα. Κάτι τέτοιες στιγμές, άν τούλεγα πώς 
οΐ θεοί τών άρχαΐων βρίσκονταν στά Ίμαλάΐα, 
ήταν άξιος νά ξεκινήση μέ τά πόδια, νά πάη νά 
τούς φέρη,.

’Άλλες νύχτες άφήναμε τούς θεούς, γιά νά 
κυνηγήσουμε }ά  ποητίκια τοΰ πειθαρχείου.
ΣΤΟ Έ  ΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.

Καλλιτεχνικά ζητήματα

και

Τό πειραματικό 
Θέατρο πνευματική

καλλιτεχνική άνάγκη
Τό σύνθημά γιά τήν ίδρυση τοΰ 

Πειραματικού θεάτρου — ένός θε
άτρου πού θά  σταθη έξω άπό κΜ- χ£ρων θιάσων της πρόζας, εΐνε άλη- 
.κες καί πρό πάντων έξω άπο κα«ε QiV .̂ άπόκαριδιωτικό. θέλετε νά πει- 
όλ'έθρια έ/πιρροή των «καθι^ρωμε- ο,̂ κ,τε ; Ρωτήστε τούς θεατάς, πού 
νων .μετριοτήτων» — πρεϊπει,  ̂ νομι- καλλιτεχνικό ένδιαφέρον κι’ δ-
ζω, γά τόν κάνη αγώνα του το θαρ- t κοσμική, άνάγκη παρακο-
ρχχλέο καί .(ΐοίχητικο «θέατρο», ti- χ0υθοΰνε Τις παραστάσεις τών θιά- 
νε καιρός τώρος πού πρ>ο|βαλλει ρη̂  σων τ^ς πρόζας, θά σας άποα/τή- 
τή ή άξίωση τοΰ πολιτισμένου “ερ^ή σουνε μ’ ένα στόμα, πώς άρτιο συγ- 
νά ίδή μιά άρτια συγκρότηση; θια- ιΚρότηιμα, πειθαρχημένο αισθητικά, 
σου, πού θά έξασιφοολιση, τή συνολι- χωρίς «βεντετιλίκια» κι' οίηση., χω-

Του κ. ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
πόν καί νά χταπηθή άγιρια ό βεντε
τισμός, πού ώδήγησε στήν άποσύν- 
θεση, καί στή διασπορά τών καλλι
τεχνικών δυνάμεων τοΰ θεάτρου τής 
πρόζας. Δέν εΐνε βέβαια, τωρινή 
δουλειά αύτή, δέν εΐνε υπόθεση τής 
«παρούσης στιγμής». Υπάρχουνε ό
μως καί πνευματικοί άνθρωπτοι καί 
καλλιτέχνες πού ή ψυχή τους έχει τό 
θάρρος νά ιμένη, πιστή στήν άγνή

τοίπολέιμηση της φυλλαξήιρας της 
βεντετομανιας, καί γιά τήν σύν
θεση, ένός σοβαροΰ καί προγραμοπτι- 
κού δρχχματολογ ίου, βρίσκω τήν ί
δρυση τοΰ Πειραματικοΰ θεάτρου.

Τό Πειραματικό θέατρο, οπως 
ικαί τό θέατρο Τέχνης, θά σταθοΰνε 
πρωτοπόροι στόν πνευματικό άγώνα 
γιά τήν αυριανής καλλιτεχνική δια
παιδαγώγηση των μαζών. Τό Πει
ραματικό μάλιστα, κοτά περισσό- 
τερ>ο λόγο, Δέν θά τρέφεται μέ τ’ 
οπτοφάγια καί μέ τ’ άποκόμματα 
τοΰ διεθνοΰς δραματολογίου, θ ’ ά- 
νοίγη θαρρετά, τούς καινούργιους 
δρόμους τής Τέχνης. Συμπαραστά
τες του καί όδηγητές του θά εΐνε 
έικεΐνοι πού πόθο τους καί καμάρι 
τους θάχουνε νά φτάσουνε σ’ ένα 
άνώτατο αισθητικό καί πνευματυκό 
κριτήριο. Εκείνοι πού θά τούς «λέη 
ιμεγάλα καί πολλά, ή τρίσβαθη, ψυ
χή τους». Έκεΐνοι, πού πιστεύουνε 
δπως κι’ ό ’Ίψεν, δτι «Ζωή σημαί
νει νά νικάς μέσα σου τίς σκοτεινές 
δυνάμεις καθώς αύτές βρυικολακιά- 
ζουνε, νά φέρνης στό κριτήριο καί 
νά δικάζης τό ίδιο τό έγώ σου»!

Απομένει τώιρα νά εξεταστούνε 
οί πρακτικές προϋποθέσεις γιά τήν 
απρόσκοπτη λειτουργία τοΰ Πειρκχ- 
ματικοΰ θεάτρου. Ά λ λ ’ αύτό θά γί-

κή καλλιτεχνική και πνευμοτική α- ρ[ς αποτυχημένα έρασιτεχνάκια, χω πιροσήλωίσή _της, στήν έξυψωτική ά- νη. σ’ ένα δεύτερο σηιμείωμα πού θ’
πόλαυσην Εΐνε καιρός τωρα που στον ρ>ις καραβοτσακισμένΟυς «ροοτέίδες» ποστολή τοΰ κοολλιτέχνη. άκολουιθήιση..
πολιτισμένο κι’’ οΛίαιτητικο θεατή συγκρότημα τοΰ θεάτρου
προσφερονται «έργάκ ια» που’ σκαμπα Τέχνης κατά πρώτο λόγο. 
νειβάζουνε άναιμεσα στη γαλλική κο- Δέν μίποροΰμε νά παίρνουμε τίς 
μεντί_ καί στά ̂ γλυκανάλατα κατα- άοτεϊες κακές εξάψεις μας, γιά καλ-
σκευάσματα τής γνωστής θε<χτιρ>οβι- λιτεχνικούς ένθουσιασμούς καί νά

Σ ά ν  μιά άντιπερισπαστική κίνη.- 
ση, σίγουρη, καί θετική, γιά τήν κα- ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ομηχανίας τοΰ «ιμπούλβάρ».
«Μά τέτοια έργα θέλει ό κοσμά

κης!» σάς λένε ιίισουΐτικώτοτα οί βι- 
αμήχανοι — θιασάρχες κι’ οί μακρυά 
νυχτωμένες θιασαρχίνες.

’Ά ν  θέλουνε τέτοια έργα ή δχι οί 
μεγάλες μάζες τοΰ θεατριζομένου 
κοινοΰ, αύτό άποβείχτηικε, νομίζω, 
πολλές φορές ώς τώρα. Τρανό πα
ράδειγμα ό Σαίξπη.'ρ κι’ ό ’Ίψεν.

Τίμια καί παστρικά πράμοτα. Τό 
σοβαρό θέατρό μας περνάει μιά κ.ρί 
ση ήθυκή, πολύ πιό μεγάλη,, πολύ, 
πιό έπικίνδυνη: άπό τήν ύλική.Δέν εΐνε’ 
ίσως ή στιγμή εύθετη νά πασχίσου
με γιά τή ριζική γιοοτριειά της. Αλλ’ 
αύτό δέ σηιμα'Λ'ει, πώς δέν μποροΰ- 
νε έκεΐνοι πού τό πονάνε εΐλικρινά 
καί γνοιάζονται γιά τήν άνυψωτική 
άποστολή του, έκεΐνοι πού δέ στί- 
βουνε τό άχαμνό άτομό τους, γιά 
νά βγάζουνε άράδα, τά έμπορικά 
έργάκια, νά κοπ:οπτιαστοΰνε μέ τά 
βασικά προβλήματα γιά τήν «έν 
καιρώ άνοοσυγκρότησή του.
», ‘ 0

Οί παλιότεροι Θεατρόφιλοι θυ
μούνται, πώς στά χρόνια δπου τό 
έλλη.νικό θέατρο περνούσε άγρια ύ
λική κρίση, ή συγκρότηση τών θι
άσων ήταν πραγματικά άμεμπτη. 
”Οχι μόνο οί δυό πρωτεύοντες θία
σοι, τής Κοτοπούλη καί τής Κυβέ
λης, μά κι’ οί δευτεριεύοντες, είχανε 
νά έπιδείξουνε καί ' δοκιμασμένα 
καλλιτεχνικά στελέχη.

βγαίνουμε στή σκηνή ρέ τήν άξίωση 
νά μάς σεβαστή ό κοσμος γιά με
γάλους άρτίστες!...

(Καί γιά νά μιλάμε μ’ άνοιχτά 
χαρτιά, άς κάνουμε ενα μικρόν ά- 
νάπλουν στό παρελθόν:

Συγκράτηση θιάσου Κυβέλης στά 
παληά τά χρόνια: Κυβέλη,, Δημοπού 
λου, Καλογερικού, Βώκου, Φιλιππί
δου, Αλκαίου, Ζαφειροποάλου, Ζη
νοβία Παρασκευοπούλου κλπ. Βεά
κης, Ροζάν, Ποεπαγεωργίου, Λεπενι- 
ώτης, Γαβριηλίδης κ. ά.

Παραβάλλατε τώρα — δσοι θυμά
στε τό παίξιμο τής Κόριννας Ζαφει- 
ρ>οπούλου καί τής Ζηνοβίας Παρα- 
σκευοπΌύλου, πού τίς δίνονταν πάν
τα δεύτεροι ρόλοι, μέ τό παίξιμο 
πολλών άπό τίς σημερινές πρωτα
γωνίστριες τής πρόζας. Κακότεχνες 
'καρικατούρες οί σημερινές ιμιπρσστά 
σ’ αύτές, πού ή Κυβέλη, τίς είχε γιά ' 
«δεύτερες» γυναίκες, στό θίασό της!

Συμπέρασμα: Φταίει τό βεντετιλί- 
κι! Αύτός εΐνε ό φοβερός έχθρός 
πού σκοντάφτουνε πάνω του σάν σέ 
κυματοθραύστη, δλες οί ώραΐες προ 
θέσεις κι’ οί προσπάθειες γιά ένα 
άρτιο καλλιτεχνικό σύνολο.

0
.Πολύ συχνά, μερικές άπό τίς ση

μερινές πρωταγωνίστριες τού γλυ- 
κοΰ νεροΰ, δίνουνε τήν έντύπωση 
τοΰ κακομαθημένου παιδιοΰ, πού 
γιά νά τό προσέξουνε οί μεγάλοι,

Δ ιη γη ματάκια

"Ενα φιλί τρεις χιλιάδες

Τό σηιμερινό θέαμα τών περισσό- άσχημονεΐ! Πρέπει νά χτυπηθή λοι-

Ή  Κούλα ήταν £νας τύπος γεμάτος προ
κλητικότητα # άν και οττό δάθος σεμνή καί 
οοβαρή. θυμαμαι κάιτοτε που περνούσαμε 
άπο ένα δρόμο έρημικό_ πλησίασε ένας νέος 
καί μέ ϋφος μόρτικο τής είπε:

—  'Έ να  φιλί νά σοΟδινα και άς μέ κρε. 
μοόσανε.

ΈΙκείνη θύμωσε αειράχτηκει ένω έγώ έ
σπασα στά γέλοια.

—  Δέ βλχρυέσαι, τής είπα, δέν πρώπει 
νά θυμώνης. "Ε ν α  φιλί πε!8όμησε ό καχο_

- ^ ^ υ χ ή  μου! Μούτρα γιά φιλί. μ* άπάν- 
τησε.

-τ- *Εγώ άν μοΟ ζητοΟσε κάποιος δέν 
. βά άρνιάμουν.

—  Τί λές! φώναξε θυμωμένη. Τρελλά&η. 
κες;

—  ” Οχι, σοβαρολογώ.
—  Τότε* βάζω στοίχημα τρεις χιλιάδες 

δραχμές.
—  Δέχομαι τής άπάντησα στο πείσμα 

μου έπάνω.
"Οταν δμως έμεινα μόνη σκέφθηικα πώς 

δέν ήταν εύκολο τό στοίχημα. Ζούσοομε σέ 
Επαρχία που τό κάθε τι σχολιάζεται. Καί 
πάλι ξοτνασυλλογιζόμουν.

—  ΆκοΟς τήν πεισματάρα νά βάλη τρεις 
χιλιάδες, αύτή ήταν πλούσια, έγώ δμως 
είχα τήν έποχή έκείνη, άνάγκες οΙκόγενεια_ 
κες. Νά μπορούσα νά κέρδιζα τό στοίχημα.

—  Πρόσεξε μου είπε ή φίλη μου. μή 
μέ περάσης γιά ήλιθία καί κάμης τάχα πώς 
φιλείς κανένα... θά ψιλήσης δυνατά καλά, 
θά σέ δώ μέ τά μάτια μου.

Σ έ  λίγο σφύριζε τό τραίνο πού περνου 
σε λίγο έξω άπό τό χωριό. Ή  καρδιά μου 
ταράχτη κε. ΤΗιαν π€ά ή ώρα πού θά έκ τε
λούσα τό σχέδιό μου/Αροόγε θιά πετύχαι
νε; Τό βράδυ έκεινο ήμουν 5μορψα ντυμένη. 
Σταθήκαμε στό βαγόνι τής πρώτης θέσεως.

Είδα ένα νέο ξένο τελείως άγνωστο ώραία 
ντυμένο μέ κοστούμι ταξΰδιοΟ. Είχε κάτι 
τό άρχοντυκό στή φυσιογνωμία του καί τό 
σύνολό του.

Χωρίς νά χάσω καιρό τρέχω κοντά του 
καί λέγω:

—  Παρντόν. κύριε, θέλω κάτι νά σας 
ρωτήσω δυό λεπτά μόνον 6ά σάς άπασχο- 
λήσω. ’Ελάτε πρός τά έδώ λίγο.

’ Εκείνος μέ κύτιαξε μέ άπορία. άλλά 
φαίνεται δτι θά του άρεσε τό έξώτερικό 
ιμου. Τόν τράβηξα σ* ένα άπόμερο μέρος πί
σω άπό ένα δένδρο. Έ κ ε ΐ  φώναξα καί τήν 
ιΚούλα. Μόλις πλησίασε ή Κούλα έγώ ά
πότομα τόν άγκάλιασα καί τόν φίλησα δυ
νατά στό στόμα μτχλιστα.’Εκεί νος στάθηκε, 
χαμογέλασε, καί μέ τύλιξε μέ τά χέρια 
του. Μά *γώ μέ μιά κίνηση άπόιομτ», τού· 
ξέφυγα λαχανιασμένη.

Δέν ήξερα φυσικά ποιός ήταν αύτός ό 
νέος. ούτε βγήκα υστέρα γιά πολλές μέρες 
* * * * '  —* ----  " 1 τονάπό τό σπίτι μου γιατί φοβόμουν μή 

ίσει. Τό σ 
ή μοίρα έχεϊ τό

ναντήσω καί μέ Αναγνωρίσει. Τό σιοίχη·μα 
“  ς ! *Αλλά Γ" 

σα παράξενα!
τό κίρδισα δμως!

Πέρασαν χρόνια. Παντρεύτηκα καί έφυ
γα άπό τόν τόπο μου. ’Αργότερα παντρεύ
τηκε καί ή Κούλα. Μιά μέρα έλαβα ένα 
γραμμαιάκι της πού μοΟ̂  έγραφε:

«Άγαπη-μένη μου. θυμάσαι τό στοίχημα; 
θυμάσαι έκεινο τόν νέο πού φίλησες; Εϊνε 
τώρα άντρας μου. ‘Ο γάμος μας έγινε τυ
χαία. μέ προξενιά. Προχθές μου διτ*γόταν 
πώς κάποτε τόν φίλησε ξαφνικά στό στόμα 
ένα όμορφο άγνωστο κορίτσι καί μου προ
σέθεσε ό άθλιος:

»—  Τί νά σοΟ πώ... Τό λαχταριστό, τό 
τρεμουλιοοστό αύτό φιλί_ εΐνε τό μόνο πού 
μ’ έκανε νά δοκιμάσω καί νά νοιώσω μιά 
τόσο άτέλειωτη γλύκα...»

Π Α Υ Λ ΙΝ Α  Π ΕΤ  Ρ  Ο  ΒΑ ΤΟ Υ



Η κριτική τοο «Θεάτρου»
Ο « Αγνωστος Θεός» τοϋ κ. Αλ. Λιδωρίκη στό Θέατρο Μου· 

σούρη.— Τά «Τρία βάλς» στό Θέατρο Μ. Άρώνη μέ τό Δ. Χόρν. 
— «Ζητείται πρώτη Καμαριέρα» τών κ, κ. Δ. Εΰαγγελίδη καί Κ. 

Γιαννίδη στό «Πάρκ». — ν Μιά μικρή περιπέτεια» στό «Ρέξ>\
τοϋ ’Ακαδημαϊκού κ. ΙΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ

Γράφηκαν πολλά κι' αντιφατικά γιά τό και
νούργιο έργο τοΰ κ. Λιδωρίκη τόν «’Άγνωστο 
θεό» πού ijx’ αύτό έγκαινίασε τήν καλοκαιρινή 
του εργασία το συμπαθητικό συγκρότημα τοϋ 
Κώστα Μουσούρη' ιμέ τή σύμπραξι της κ. Μι
ράντας^ Ωστόσο, ή νέα τούτη, «κομεντί» τού ά- 
γαπητοΰ ικαί _ φίλου συγγραφέα δέν έχει μονά
χα τά γνωρίσματα της γνωστής καί δοκιμα
σμένης σκηνικής τεχνικής του, άλλά καί μιά 
πετυχημένη: προσπάθεια νά ,μ-irfj, άπό τήν άπο
ψη τού περιεχόμενου_ στό δράμο της παληάς. 
■κλασκκής ̂ «κομεντί» τών μέσων τοΰ δέκατου εν- 
νσίτσυ αιϊώνα. τοΰ ’Ωζιέ κα'ι τοΰ Δοομα υιού 
πού είχαν άντιληφθή τή σκηνή σάν Μναν πελώ- 
ρ ι° μαυροπίνακα, πούπρεπε νά γράφουν κάβε 
βράδυ, ιμέ χοντρά γράμματος τό μάθημά τής 
ηθικης  ̂— ενα ιμάθηιμα, πού γι’ αύτούς σονωψί- 
ζετο ο  £να τταράγyeXiμα: «Πόλεμος σΐό χιρηιμα, 
UTOpodoim'Oi vcv αίοθιγμοοτος!» Αύτό τό γύριοιμρι 
(τής προσοχής τοΰ κ. Λιδωρίκη πρός τις ίΐδέες 
πού ιμπσροΰν νά έπιπλώνουν τό κεφάλι τοΰ θεα
τή, ότιοον φεύγει άπό τό θέοττρο πρέπει νά τό 
πώ άμέισως, εΐνε άξιέιπαινο. “ Ενα €ργο, πού 
παίρνει τούς τύπους του καί τό ύλικό τού άπό 
τήν κοινωνία — καί μάλιστα. τή σημερινή —δέ 
μπορεί ποτέ νά μάς εΐνε άδιάφορο τί αφήνει 
στήν ψυχή τοΰ θεατή. Διψούμε γιά λίγο φώς, 
για κάποια τάσι πρός τό καλύτερο, τό πιό υ
γιεινό.

Ό  κ. Λιδωρίικης παίρνει γιά κύρια μορφή, 
στό έργο του, Μναν άρϋβίστα σύγχρονο, γνώρι
μο, καθηιμε,ρινό πού, γιά νά φθάση, πατάει τά 
παντα, μέ τήν ωμότητα καί τήν ίταυότητα δλων 
των βιαστικών. Μάς _τόν ζωγραφίζει πιστά, 
μας τόν έικθέτει καί μας τόν κατίχγγέλλει. Ώς 
τόσο δέ θέλει τό θάνατο τοΰ άμαρτωιλοΰ. Γυ
ρεύει τή μετάνοια ικαί τή σωτηρία του. Καί βρί- 
α~ει τρόπο, νά τήν πετύχη,. Ό  ΠαΟλος Βρα- 
νάς,ό ήρωας τοΰ. έργου’ ,μπηιν: στή ζωή ιμέ ιμιά 
ψυχη, πού δέν τής έλειπε oAe ή άγαθότητα, 
ουτε η ανθρωπιά. Υποχρεωμένος δμως, ,μέσα 
σε μιά κοινωνία, σάν τή σημερινή νά παλαίψη 
μονάχος κι’ άβοήθηιτος, στόν κοινωνικό στίβο 
και μάλιστα τον 'κοσμο τών έπιχειοήσεων τό 
σκληρό κιΓ άδυσώπητο, τάστειλε νά κοιμηθούν 
aura τα αιίοθήιματα, στά βάθη τοΰ είναι του’ 
για να φορέση μιά πανοπλία πιό κατάλληλη 
για τον άγώνα, τής κατεργαριάς, τής πονη
ριάς, της̂  προστυχιάς καί τής σκληράδας. Φέ- 
ρεται αττότοί|ΐα κι όίττάίνβ;*ο>ττα ο* ό’λιο-υς 
του. Στούς υπαλλήλους του καί στόν έκπρόσω- 
πο τους, στίς καημένες.τίς νέες κάι τούς νέους 
που πανε νά τοΰ γυρέψουν δουλειά στίς έπιχ.η- 
ρήσεις του, στόν παληό οικογενειακό του φίλο 
Στέφανο Νίκου, πού τόν έχει ύπάλληλό του 
στην έρωμένη του .ΝΤίνα Πετράλη ποϋχει μαζί 
τηις καιμει κι ένα παιδί ικαί πού τής πετάει τά 
λίγα χρήμοίτα (πιλούσιος αύτός) γιά τή συντή
ρηση, αύτοΰ τοΰ νόθου, σάν έλεημοσύνη, στήν 
'κοινωνία τέλος, ποΰ τήν πληρώνει μέ τό ίδιο 
ναμιοιμα τού έγωυσμου, της κατ^ργαριας, της 
σκληρότη,τσς καί τής άπατης: Σκαρώνει’ μιά 
έταιρίσ: γιά τήν έκιμετάλλευσι ένός μεταλλείου, 
που δεν είνε παρά τεχνούργημα ταχυδακτυ
λουργικό, έντεχνη λωποδυσία.

Ο Θεός δμως — δηλαίδή ό κ.’ Λιδωρίκη ς —στόν 
κατήφορο αύτό τής...άνόδου πρός τή μεγάλη 
«έπιτυχία», τοΰ στέλνει ένα 'κορίτσι, τήν Καίτη 
Μακρίδηι, πού θά τοΰ άναποδογυρίση τή ζωή 
του, έσωτεριικά κι’ ΐιξωτεριικά. Πώ·ς; θά ξυπνή- 
ση μεσα του αύτά τά αισθήματα πού αύτός εΐχ>· 
στείιλει _ νά κοιμηθούν, αύτό τό θεό πού ύπάρ- 
χει έντός του καί δέν τόν ξαίρει — δέ θέλει \ά 
τον ξαί ει — τον άγνωστο θεό... Γοητευτικά, 
θεληματική, άξιοπρεπής, γερή στό σώαα κι ' 
στην ψυχή, ειλικρινής, δυνατή κάι πείσμα ~άοα, 
καταφέρνει νά γλυστρήση πλάι του, νά ίδή τήν 
αγαθότητα που υπάρχει στό βάθος του, νά τόν 
άγοοτήση. ΚΓ άπό άπλή δακτυλογρο.ιφος του νά 
γίνη, τιμητής του, ζωνκχνή τύψη για τή συνεί
δησή του, και τέλος φωτεινός όδηγός σ’ αύτή 
τήν συνείδηση,, τήν παραστρατημένη ποΰ τή φέο-

νει στό δρόμο τοΰ λυτρωμου.

Πως γίνεται αύτό τό θαΰμα; Ή  Καίτη πα
λεύει γιά νά τό καταφέρη. Τοΰ κοπανά κατά
μουτρα τήν άλήθεια. ΚΓ δταν άπελπίζεται δτι 

* θά τόν φέρηι στόν ίσιο δρόμο, μ’ αύτά τά μέσα, 
παίρνει τήν άπόψαση νά τοϋ δημιουργήση ενα 
μεγάλο κλονισμό, νά τοΰ δόση ένα δυνατό τράν
ταγμα: Καταγγέλλει στό χρηματιοδότη, τής έ- 
ταιρίας τοΰ μεταλλείου τήν άπάτη του, δημι
ουργεί μιά ήθική κιρίσι στήν ψυχή του. ΚΓ 'έ- 
πειδή τήν εχει άγαττήσει ·κΓ αύτος, τό φώς τής 
αληθινής ζωής πλημμυρίζει τή συνείδησή του. Ό  
άκληρός κΓ άδίσταικτος άριβίστας άνθι, ωπεύϊ- 
ται. Οί κοιμισμένοι θεοί ξυπνούν. Γίνεται καλός 
εύγενυκός ·καί μαλακός σέ δλους. Καί στούς υ
πάλληλους καί στό φίλο του καί στή γυναίκα 
ποΟχει έγκαταλείψει. σ’ δλους τούς γύρω του. 
Αύτός εινε ό μΰθος.Σ'τίς πέντε είικόνες τής και
νούργιας «κομεντί» τοΰ κ. Λιδωρίκη βλέπει κα
νείς ιμιά τεχνική πρόοΙδο: Τόν ώριμο -nridc κά
τοχο τών μυστικών τοΰ σκηνικού παιγνιδιού τό 
ζωγράφο τύττων, τόν 6μΐπειρο χειριστή τ:ΰ διά
λογου, τόν άνθρωπο πού ξαίρει νά δέση νά 
ι κλιμάκωση, μιά θεατρική δ'άσι καί νά τήν άπο- 
κο,ρυιφώση σέ σκηνές, χτυπητές κΓ ένδιαφ-έρου- 
ίσες. ιΚαί μπορώ άδίοτακτα νά πώ, δτι ό «’Ά 
γνωστος θεός» εινε ή ικαλύτερη «ικομεντί» του.

Το συμπαθητικό συγκρότημα Κώστα Μουσού- 
ρη-ΗΜιράντας άνέβασε τό £ργο μέ μεγάλη, έπι
τυχία. Ή  κ. Μιράντα ντύθηικε τόν τεχνικά συγ
κροτημένο (ρόλο_ τής Καίτης Μακρίδη μ’ δλη 
τή συγκίνηση* καί τή δροισερή όρμητικότητα πού 
ήταν έπΊΒΘκτικό τό 'κείμενο. "Επαιξε μέ τήν α
πλότητα τής άπροσιτοίητης άλήθειας. χωρίο υ
περβολές, χωρίς καμποτινίστικα κόλπα. ιΚαί ό 
κ. Κώστας ΙΑοοσο'ύ,ρη,ς άπέδωσε τό ρόλο τοΰ 
Βρανά μ’ δλη τή γνωστή μαστοριά του, ζω·- 
Υ'αοφίζοντας με ζεστά χρώματα, στίς μεγάλες 
σκηνές, μέ λιτά καί ζυγισμένα μέσα, τήν κιρίση 
τοΰ έοωτερικιοΰ του κόσμου, πού οδηγεί στήν 
τελικής άπολύτρωση. Άικόμα καλύτε,ρος ήτανε 
στήν ΒΚιφιραιαη τοΰ κλειστού κΓ έγωιστικιου μέ
ρους ατό ,ρολο του,, τίς στιγμές τής ώμής καί 
ιταμής σκλη,ρότηιτος. Ώραϊα έ'πίσης άπέδοσε τό

Ο νέος ή Μοιός κ. Λάμπρος Κωνσταντάρας πού παίζει 
μί ·6 συγκρότημα Μιράντας - Μουσούρη στήν «"Αγνωοτο 
θεό» τοΰ κ . ’Αλ. Λιδωρίκη. Ό  δρόμος πού δχει πάρει 
τόν όδηγεΐ στούς μεγάλους, ρόλους άξιο πρωιαγων: στή. 
Σύναομη σκιαγραφία του βά δημοσιεύσουμε σ’ άλλο 

μας φύλλο.

γέρο^ υπάλληλο, τόν κοποτνισμένο άπό τή ζωή 
καί ό κ. Νέζερ. ’ Ιδιαίτερα πρέπει, ν’ άναφέ;ω 
τήν έπιτυχία τής κ. Διαίμαντίδη στό δραματικό 
ρόλο τής Πετράλη, τής περιφρονηιμένης πρώην 
ερωμένης, πού τόν άπάδωσε μέ τεχνικήν ώρΐ- 
μότητα ^σπάνια γιά νέα ήθοποιό. Προβλέπω γι’ 
αύτήν άξια θεατρική σταδιοΐδρομία. Ό' κ. Κων- 
στοοντάρας έπίσης, νέος ήθοποιός, έδοσε τό δύ
σκολο ρόλο τοΰ ΡιοΙδή μέ κατανόηση, άλήθεια 
καί ζωντανή έκφραση. 'Η πρόοδο τής ύπιοικριτι- 
>κής του εΐνε σταθερή. Μέ μεγάλη εύσυν*ε;υδησία 
άπέδοσαν τούς ρόλους των και οί κ,ικ. Χριστο- 
φορίδη·ς, _ Βλαχ'όπουλος, Ποίπαδάκης, Χαλκιόπου- 
λος, Βεάκης, Ζαρούκας καί ή δεσποινίς Γεωρ- 
γοστσύλου. Ή  σκηνογραφία πολύ καλή.

0  Η  Β
Η πρώτη έμφάνιση πούκανε τό καινούργιο κι’ 

ά^ιάλογο συγκρότημα τής Μαίρης Άρώνη, μέ 
τό Δημήτρη,  ̂Χόρν. σ"ό « Ά  κριοπόλ» μέ τά «Τρία 
βάλς», ρο,μάντζο σέ τριεΐς έποχές κΓ έιννηά ει
κόνες, στάθηικε άληιθινά ποαηγυρική. "Ή θεοττρι- 
κή, θεατ,Γόφιλη,, κοσμική, καλλιτεχνική, άλλά 
κ>αί...παραλίιδ.ΐ!κη, ΆιΘή,να Βδοσε τό «παρών» μέ 
στοργή κΓ έγκαρδιστητα. Ή  σύμπραξη τών δύο 
λαμπρών στοιχείων τοΰ θεάτρου μας έχαιρετί- 
σθη μ’ δμ'προκτηι θερμότητα. ΚΓ. άποζημιώθη.κε 
ή έΐκΙδήλωσίς αΰίτή με τό παροπτόη/ω. “ Ενας άέ- 
ν άς φρεσκάδας ετιτνεε σ* δλα: Στό θέατρο πού 
τόσο καλλιτιεχνιικά συγύρισαν ό Πλουμιστός 
κΓ ό Κρίμπας, στίς έμφανίσεις τοΰ θιάσου, στίς 
σκ^νογοαφίες. στά κοστούμια, στούς είσατ/ωγι- 
κους λόγούς τοΰ Μυριβήλη καί τοΰ Μαιμάκη, 
παντοΰ. Καί πρώτα άπ’ δλα, βέβαια, ό άέρας 
τηζ φρεσκάδας φυσούσε άπό τις έμφανίσεις καί 
την τέχνη τής Άρώνη, καί τοΰ Χόρν.

ι̂Γιά τό εργο, άπό τήν άποψη τής λογοτεχνι
κής άξίας, μτοορεϊ νάχη, κανείς άρκ>ετές .καί δί
καιες έπιφυλάξεις. Είνε γραμμένο γιά νά γίνει 
(δπως( 'κΓ( έγινε) άφσ,'μή για έλαφριά μουσι
κή, για τά περί'φηιμα, κυρίως βάλς τοΰ Στρά- 

— τρία βαλς πού έκφραζουν τρεις έπο- 
χές — γιά τραγουδάκια καί γιά μπαλέτα. Άλ- 
λα, ρλ'έτίτετ̂  etve 'καλοκαίρι. Καί χρειάιζονται 
δ^οιαιοτυκα Ipya, σάν τίς λεμονάδες. "Εξω άπ* 
αύτό τά «Τρία βάλς» δίνανε στήν κ. Άρώνη, τήν 
ευκαιρία να δείξηι, εξω άπό το κύριο τάλ<χντό 
ττ|ς καί τ’ άλλα της παράπλευρα τάλαντα. Μ’ 
ευχάριστη; δκπλη^η τήν άκουαε τό κοινό νά 
τ,οαγουδεΐ περίφημα, μέ μιά φωνή ζεστή καί 
γλυκειά καί νά χορεύή, μέ τή χαρη καί τόν άέ- 
Ρ<Χ' έμητειρτ̂ ς μπαλλαρίνας καί τήν καταχειρο
κρότησε μέ δικαιολογημένο ένθουσιάσμό. Τέλος 
τά «Τρία βάλς», αύτή τήν έποχή πού λείπουν 
ε ‘tya,, ̂ τκχρουσίαζοα/ κι' ενα τρίτο προσόν: “Οτι 
Ο'ΐ, πρώτοι ρσλοΊ, με τήν ποικιλία τών έποχών, 
τών ενδυμασιών, τών έικφράσεων, τών στιγμών, 
που εξαντλούν δλη, σχεδόν τή γικάμα τοΰ αιώ
νιου έρωτυκου ντουέτου, άπό τίς δ,ραμίχτιικώτε- 
ρες νότες ώς αύτές τής άνοιχτης κωμωδίας, προ- 
σφέρονται στή δεξιοτεχνία καί τής κ. Άρώνη 
καί τοΰ ,κ. Χόρν, γιά μιά έναρκτήιρια έπίδειξη. 
Αλλά τί είνε τό ροιμάντζο αύτό, τό μοιρασμέ

νο _σέ τρεΐς έποχές; Εΐνε ό έρωτας πού ζοΰν 
τρεις γενεές, άντιπριοσωπευόμενες άπό δυό οί- 
,κογενειακά δέντρα. Οί έραστές εΐνε μαρικήσιο  ̂
καοί οί έρωμένες θεατ,ρίνες.

Ό  μαρικήσιος Όκτάβιος ντέ Σοολανσαί (δεύ
τε'η αύτσκρατορία στή δύση της. 1867) άγα- 
πά τήν περίφημη χορεύτρια Φάννυ Γκ,ρανιτ,ρέ. 
’Έπειτα άπό χρόνια, ό γυιός του Φίλιππος ντέ 
Σαλανσαί (δημοκρατία 1900) άγαπ§ τήν :κόοη 
τής Φάννυ Ύβέτ Γκ,οανπρέ, ήθοποιό τοΰ μουσι
κού θεάτρου. Καί τέλος ό γυιός τοΰ Φιλίππου ό 
Ζεράρ Σαλανσαί (σύγχρονη έποχή, βσ,σειέται 
καί ν’ άικούη τόν τίτλο του) άγαιπςί τήν κόρη 
τής 'Υβέτ Ίρέν Γκίρανπ,εαί, άστρο τοΰ κιντίμα- 
τογιράφου. Τό δεσμό άνάμεσα στίς τρεΐς αύτές 
γενεές (στό έργο, έννοώ) κρατεί ό θεατρικός 
έπιχειρηματίας Μπρύνερ, νεώτατος στήν πρώτη 
εικόνα, άνδρας στή δεύτερη. κΓ έρείπιο στήν 
τρίτη, (όγδοντάρης πιά) ·καί είνε τό ζωντανό 
χρονικό ·καί στίς τρεις περιπέτειες.

Στό  ̂ έρωτικό ειδύλλιο τοΰ πατπτ,οΰ καί τής 
γιαγιας, έπι δεύτερης αύτοκρατορίας, πού ύ- 
πάρχει άκόμα θερμή άντοούγεια τοΰ ρωμαντι- 
σμοΰ, ό μαρκήσιος Όχτάβιος ντέ Σαλανσαί, 
τρελλός γιά τή Φάννυ, πρόκειται νά τήν παν- 
τρευτή. Τό σπίτι του άνοοστατώνεταί: Πώς μπο
ρεί ένας μαρκήσιος νά πάρη μιά χορεύτρια! 
Γιά νά τόν Αναχαιτίσουν φοβερίζουν πώς 6ά 
τοΰ άφαιρέσουν τούς τίτλους του καί θά τοΰ 
ξηλώσουν τά γαλόνια τοΰ λοχοτ/οΰ τών Ούσά- 
ρων πού φορά ,μέ τόση πειρηφάνεια. Ή  Φάννυ, 
πού τό μαθαίνει άπό τή θ'εία καί Βλέπει, κάποια 
στιγμή ‘πού περνάει κατω άπό τό σπίτι της, τό 
τάγμα τοΰ Όικτάβιου, τιόσο άγαπάει τό έπάγ- 
γελμά του, θυσιάζει τόν §ρωτά της. Φεύγει γιά 
τή Βιέννη,, πού τή ζητούν νά χορέψη σ* ένα με-

‘Ένα ς εκλεκτός
πρωταγωνιστής

■ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Α Π Ο ,ΣΤ Ο Λ ΙΔ Η Σ κ<πέχει σήμερα ίεχω- 
ριο·:ή θέση στό δραμαπικό μας Θέατρο. Πρωταγωνιστής» 
άπ’ τούς έκλεκτότερους καί σοαπαθέστί ρους έχει έπιβλη 
0ή έδω καί πολλά χρόνια μέ τήν ώραία καί άρρενωπή 
έμψάνισι καί τό δυναμικό του ταλέντο. Μέ τόν θίασο 
τής Μαρίκας. μέ τόν ’ Ελεύθερο καλλιτεχνικό Ό ρ γ α ν ι ο μ ό  
τής κ. Κατερίνας καί μέ δικά του κατά καιρούς συγ
κροτήματα. διέπρεψε σέ δυνατούς ρόλους καί έσημείωοε 
ώραΐες δηιμιουργίες. Σήμερα ό έκλεκτός πρωταγωνιστής 
συνεργάζειαι καί πάλι μέ τόν ’Ελεύθερο ΚοΛλιτεχννικό 
’Οργανισμό τής κ. Κατερίνας καί δημιουργεί μέ μονα. 
δική έπιτυχία τόν ρόλο τοϋ Λεφέβρ σιήν περίφηίμη Ιστο. 
ρική κωμωδία τοϋ Σαρδοϋ «Κυρία δέ μέ μέλλει».

γάλο Θέατρο κι’ έτσι άφηνε ι στό νεαρό φίλο της 
τούς τίτλους καί τό· στάδ ιό του.

Στίς τρεις ακόλουθες εικόνες, δηλαδή σ>υό 
δεύτερο μέρος, ό γυιός τοΰ Όικτάβιου ό Φίλιπ
πος ντέ Σαλανσαί, μ’ δλο πού εΐνε, σάν μορφή 
καί σάν έξωτερι'κό ποοράστημα πανομοιότυπο 
τοΰ ποςτέ α του, σάν ψυχικός τύπος εΐνε διαφο
ρετικός. Γυναίκας, πότης, γλεντζές, αιώνιος πε
λάτης τοΰ «Μαξίμ» τρώει άπό τά έτοιμα, ξε- 
κ'οκκάλίζει τήν κληρονομιά. Γνωρίζεται μέ τήν 
Ύΐβέτ, τήν κόρη τής Φάννυ, στά παρασκήνια τοΰ 
θεάτρου, σέ ιμιά πρεμιέρα, μιά θυελλώδη βρα- 
δ:υά. Ειδύλλιο κεραυνοίβόλο. Μαθαίνουν τό αί
σθημα πού είχε συνδέσει τούς γιονεΐς τους. ΚΓ 
αύτό 'κάνει τό ειδύλλιο άκόμα πιό πικάντικο. 
’Έχουν ένα «τέτ—α—τέιτ» στο «Μαξΐμ» τά ξη
μερώματα. Πόσο ή έικφρασί τους διαφέρει άπ* 
αύτή τών γονιών τους, άλλά καί τόσο. άπαράλ- 
λαχτη εΐνε ή φλόγα τόυς! Ή  Ύιβέτ εΐν’ έτοιμη 
V’ άφή,ση· τό θέατιρο >καί νά πάή νά ζήση, μέ τό 
Φίλιππο τόν έρωτά της. “ Οταν δμως έρχεται ή 
στιγμή ικαί τό θέατρο είνε γεμάτο καί ό διάδο
χος τής Ισπανίας στό θεωρείο, ή καλλιτέχνίς, 
πού μπορεί ν’ άντικαταστήση τήν Ύβέτ χάνει ά
πό τή συγκίνηση τή φωνή της, άπειλεϊται 'κατα
στροφή. ’Έτσι, τή συμφωνημένη ώρα πού πάει 
ό Φίλιππος νά την πάρη, αύτή βρίσκεται στό 
καλλιτεχνικό της καθήκον, στή σκηνή. "Οπως 
ή άγότπη τοΰ ύπολοχαγοΰ τών Ούσάρων στό έ- 
πόίγγελμά του, έκαμε νά ναυαγήοη ό έρωτάς 
του μέ τή Φάννυ, έτσι καί τώρα ή έπαγγελμα· 
τική συνείδηση τής Ύβέτ τήν κάνει νά χάσει 
τόν έρωτά της.

Τό ειδύλλιο τών έγγονών παρελαύνει στίς 
τ,ρεΐς τελευταίες εικόνες. ‘Η Ίρέν, ή κόρη τής 
Ύβέττ, μέ τήν αιώνια υποστήριξη τοΰ έπιχειρη- 
ματία Μπρύνερ (αύτός ύπιοστήριξ-ε ·καί τή μη
τέρα της καί τή γιαγιά της) έχει γίνει άστέ- 
ρας κινηιμοΓΓΟγραφιικός. Εΐνε τώρα έποχή σύγ
χρονη, έποχή τοΰ κ ι νηματαγράιφου. Καί ό Μπρύ- 
νερ εΐνε άνοίκατειμένος τώρα στίς μοντέρνες I- 
πιχειρήσεις. Πρόκειται νά γυρίσουν μιά ταινία

μέ θέμα τόν έρωτα τοΰ μαρκησίου Όκταβίου 
ντέ Σαλανσαί, μέ τή γιαγιά τής Ί,ρέν, τή Φάν
νυ Γκροτνπρέ. Κάι ή ταινία αύτή πρόκειται νά 
εΐνε πολύ έντυπωσιακή, άφοΰ τό ρόλο τής για
γιάς θά παίξηι ή έγγονή. Ό  έγγονός δμως τοΰ 
Όκτάβιου, ό Ζε,ράρ Σαιλανσαί, δέν έννοεΐ νά 
Κ. ί, τόν παππού του νά γίνεται κινημοαογραφι- 
κός ή,ρωας. Εΐνε υπάλληλος σ’ άσφαλιστική Ε 
ταιρία, εΐνε φτωχός άλλά σέβεται τ’ όνομα τής 
οίκσγε>·είας. Πηγαίνει στό κινηματογραφικό έρ- 
γαστήριο·, πού γυρίζουν τήν κινηματογιρο' 

'ταινία, νά διαίμαρτυ^ηιθ'η. Άλλά βλέπει τήν Ί 
ρέν. "Ερωτας κεραυνοβολος καί τόσο δυνατός, 
πού δέχεται νά γυρΐση μαζί της τήν ταινία, παί
ζοντας τό ρόλο τοΰ ποπτποΰ του, πού εΐνε μ’ 
αύτόν ίδιος κι’ άπαράλλοτχτος. ΚΓ έτσι προσ
τίθεται στήν ταινία £να νέο έντυπωσιαικό στε.- 
χεΐο. Ό  Μπρύνερ δμως, πού ξέρει σέ τί κατα
στροφές καταλήγουν συνήθως οί έρωτες τών 
ντέ Σαλανσαί μέ τίς Γικρανπρέ, τρέμει αύτό τό 
ειδύλλιο. ΚΓ έχει άδικο. Γιατί, ένώ γυρίζουν 
τήν ταινία, έπάνω στή μεγάλη, σκηνή τοΰ άπο- 
χω,ρισμοΰ τοΰ ύπολοχαγοΰ τών Ούσάρων καί 
τής Φάννυ ό έρωτας τών έγγονών φουντώνει. 
ΚΓ έγκαταλείποντας τό κείμενο τοΰ σεναρίου, 
ένώνονται παράφορα καί δίνουν στό έργο το 
«χάπυ έντ», τό εύτυχισμένο φινάλε, πού άπαιτεΐ 
ό κινημοοτογράφος.

Τό έλαφρό καί τόσο πλούσιο σέ ποικιλία 
στιγμών έργο άποδόθηικε κΓ άπό τούς πρωτα
γωνιστές ικι’ άπό τό σύνολο μέ τρόπο άξιέπαινο. 
Σπάνια παρουσιάστηκε ή κ. Άρώνη, τόσο πλού
σια σέ μεταπτώσεις, σ’ έκφραστικές άποχρώ- 
σεις, σέ φινέτσες, σ’ έσωτερική - ευκινησία, σέ 
χάρηι, καί σέ δύναμη, δσο στήν ένσάρκωση, τών 
τριών τύπων, τής γιαγιάς τής μαμάς καί τής 
κόρης, πού όγαποΰν μέ τό ίδιο πάθος, άλλά μέ 
τήν έκφραση τριών διαφορετικών έποχών. Μπο
ρούμε νά πσΰμε άληθινά δτι ξεπέροόσε τόν έ
αυτό της. Καί πλάι της στάθηκε, σύντροφος ά
ξιος τοΰ παιγνιδιού, μ’ δλη τή φινέτσα καί τή 
χάρη, τής γραμμής του, τοΰ λόγου του καί μιάς 
ύπακιριτικής πολιτισμένης ό κ. Χόρν. Απολαυ
στικά σέ δροσιά ήτανε τά ντουέτα τους, πεζά 
ικαί μουσικά. Εξαιρετικά καλή ήταν καί ή κ. 
Χριστίνα Καλογερικού, σέ ρόλους τόσο διαφο
ρετικούς, τής μαρκησίας ντέ Σαλίχναί καί 
της κυρά ’ I ουιλίας, πού άιτόδοσε μέ χτυπητές, 
μαστορυκές πινελιές. Μέ πολύ κέφι έξετέλεσε 
καί ό κ. Άρώνη,ς ζωγραφίζοντας μέ κατοΓνόη-· 
ση· καί τέχνη δλες τίς έποχές, τίς ήλικίες καί τίς 
φάσεις τοΰ κοιρακόζωου Μπρύνερ, τοΰ έπιχει- 
ιρημοςτία. Άνάμεσα στούς άλλους πολυπληθείς 
έκτβλβστές πρέπει νά σημειώσω Ιδιαίτερα τόν κ. 
Βόκσβιτς, σ’ δλους τούς ρόλους πού ενσάρκω
σε, τον κ. Παπαγεωργίσυ, ώς Μπελτ,ρομίνι ώς 
πρόεδρο καί ώς μηχανικό, καί τόν κ. Λάμπρου 
■ώς ακηνοθέτη κινημοττογραφικό. Καί τίς κ . ' κ. 
Μπαστιέ, Κουρή — μιά νέα ήθοποιό, πού δεί
χνει σταθερή πρόοδο —· καί Δούκα. Ή  σικηνο- 
ιθετική έργασία τοΰ κ. Σαραντίδη έγινε ικανο
ποιητικά αισθητή. Βοηθήθηκε πολύ, έννοεΐται, 
αύτή τή φορά κι’ άιτό τόν τεχνικόν όπλισμό τοΰ 
ιθεάίζρου, πσύ εΐνκ σπάνισς γιά καλιοικαίρινό ά- 
θη,ναϊκό θέα'ΐρο. Καλαίσθητες, παστρικές καί 
ικαλοφωτισμένες οί σκηνογιραφίες τοΰ κ. Ό,ρφα- 
νίδη. Καί τά κοστούμια, χάρμα ματιών, πρόδι- 

,ναν τόι χέρι Κάποιου γνωστοΰ καί μοναδικοΰ μας 
ένδυματολόγου.

Β  Η  Ε
Καί τώιρα θά κάμω μιά καθυστερημένη,, μά 

χρήσΊμη, κριτική: θά μιλήσω γιά μιά μουσική 
κωμωδία, πού παίζεται στό «Πάρκ» από τόν 
«Αθηναϊκό θεατρικό ’Οργανισμό» τής «Μουσι
κής κωμωδίας Μάνου Φιλιππίδη». Τό «Ζητείται 
πρώτηι καμαριέρα» τοΰ κ. Εύαγγελίδη. Καί λέω 
χρήσιμη, τήν κριτική αύτή, γιατί θά ήταν άδικο 
άλήθεια, νά μή έξάραυμε μιά έπιτυχία έλληνική 
στό έλαφρό αύτό είδος, άπό τή στραβή αντίλη
ψη,, δτι δέν πρέπει νά μιλούμε γι’ αύτά τά έργα 
πού δέν άνήικουν στήν ύψηλη καί μεγάληι τέχνη. 
Τό θέατρο έχει άνάγκη γιά νά ζήσηι, κΓ άπό 
τά έλαφρά αύτά είδη, δταν εΐνε καμωμένα 
μέ κέφι, μέ γούστο καί άνθρωπιά. ΚΓ αύτή ά- 
κ,ριβώς εΐνε ή περίπτωση τής μούσικτης κωμω
δίας τοΰ κ. Είκχγγελίδη. Έλληνικά κείμενα 
μουσικών κωμωδιών έχουμε ώς τά σήμερα έ- 
λάχιστα καί συνήθως, όχι καί τόσο άξια νά 
συναγωνισθοΰν τά ευρωπαϊκά, σέ φινέτσα, σέ 
χάρη καί πολιτισμό. Μέσα σ’ αύτά τά κείμενα 
ή άδεξιότητα κΓ ή χοντρσκοπιά εΐνε συχνή. ΓΓ 
αύτό πρέπει νά έξάρω τό «Ζητείται πρώτη κα- 
ιμαρ'ΐέρά» σάν ένα έργο, πού σ’ αύτό τό έλα
φρό είδος, άττοτελεΐ ά,ληθινή πρόοδο καί δείχνει 
δτι ό τόπος μπορεί νά δώση καί σ’ αύτό κομ
ψά, νόστιμα καί πολιτισμένα πράματα.

Ή  μουσική αύτή κωμωδία εΐνε παρμένη άπ 
τή σύγχρονη έποχή κι’ άπό τό άμεσο περι
βάλλον. Ό  Κολωνακιώτης «σίκ» γέρος ’ Ιάκω
βος Ραμπάζης (Ν. Παρασκευάς) ζή μέ τήν κό-

Ο Ι παληοΐ και καλοί μας η
θοποιοί

"Ολη του τή ζωή τήν έδωσε στήν Τέχνη καί μόνο α’ 
αύτήν, ό Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ  Ν Ε Ζ Ε Ρ .  Τριαντοητέντε όλό- 
κλΓ,ρα χρόνια, πρώτος σιόν άγωνα των ώραίων Ιδοοα- 
κών. παίζει στό ‘Ελληνικό θέατρο τοϋ όποίου υπήρξε 
και εΐνε ένας ξεχωριστός έργάτης.' Δέν εΐνε ύπερβόλή 
άν πή κ<χνένας δτι εΐνε καί ένας άπό τούς θεμελιωτές 
του_ όπως ή Μαρίκα. ή Κυβέλη ό Βεάκης. δ Πολίτης 
κ α. Ό  Χριστόφορος Νέζερ, βγήκε στό θέατρο τό 1909 
μέ τήν Εύατγγελία Παρασκευοπούλου οτή «Δαλιδό» παΰ 
ζοντας τό ρόλο τοΰ πρίγκηιτα Κ άλικα. Άμέσως Οστερα 
προσελήφθη στόν θίασο Κυβέλης πουπαιζε τότε στό πα_ 
λήό θέατρο «Βαριετέ» στό Χρηματιστήριο κι’ έμεινε κον
τά στή μεγάλη πρωταγωνίστρια, μαθητεύοντας σιήν άρ. 
χή, παίζοντας κοντά της κατόπιν καί ,μπαίνοντας ύστερα 
μέ γοργά βήματα και μέ λατρεία μονάχα στά Ιδανικά 
τής Τέχνης στό δρόμο τών μεγάλων ρόλων πρωταγωνι
στής. Στά  1,919 πρσσελήφ£ιη στήν ‘Βιαιρίά 'Ελληνικού 
θεάτρου πού προσπάθησε νά συγκεντρώση τότε δλα τά 
δυναμικά στελέχη τοϋ θεάτρου πού βρισκόντουσαν σκόρ
πια σέ διαφόρους θιάσους καί πού θεωρήθηκε σάν μιά νέα 
θετική καί σοβαρή συμβολή στή Τέχνη μέ σκηνοθέτρ, τδν 
μακαρίτη Φώτο Πολίτη.

Τό τέλος τοϋ πρώτου παγκόσμιου πολέμου μέ τόν σόλο 
του. έρριξε πολλούς καλλιτέχνες στά ρηχά νερά. "Αλλοι 
«ταίξανε σέ όπερέττα ή έ-τιΟεώρησι. άλλοι ξενητευτήκανε· 
Στά 1921 βάζοντας δσα κεφάλαια στίψανε Λιτό τόν Ι 
δρώτα τους καί μέ άνοιχτά τά πανιά βάλαν πλώρη ό 
Χριστόφορος Νέζερ μέ τόν μεγάλο Βεάκη γιά νά πραγ
ματοποιήσουνε ένα παληό τους όνειρο. Καί γίνηκε ή ’ Ε 
ταιρία ΒεάκΓ,— Νέζερ. Παίξανε έλληνικά έργα, πολλά 
Σαίξπηρ καί Μολιέρο γυρίσανε στήν έπαρχία στήν Πό  ̂
λη. στήν Αίγυπτο στήν Κϋπτρο καί δουλέψανε τήν Τέ
χνη μ’ δλη τους τή ψυχή.

Στά  1927 ό Χρ. Νέζερ βρέθηκε στήν Αίγυπτο μέ θία
σο δικό του καί στά 1930 ιδρύσανε μέ τόν Γαβριηλίδη 
τόν Δενδραμή καί τόν Παροοσκευά τήν 'Εταιρία ΚοΛλιΙ 
τεχνών. Στήν Ιδρυση τοϋ ’Εθνικοϋ θεάτρου πήρε μέρος 
στά έγκαίνια μέ τόν «θείο "Ονειρο» τοϋ Ξενοπούλου. 
’Αποχωρώντας άιτό τό ’ Εθνικό στά 1932 μέ τήν ’Αλίκη 
καί τόν Μουσούρη έκανε τό θέασο «’Αλίκης— Μουσούρτι—  
Νέζερ» μέ τήν συμμετοχή καί τής Κυβέλης. Στά  1936 
γύρισε στό ’ Εθνικό. Τώρα πάλι συνεργάζεται μέ τόν πα. 
ληό του συνεργάτη τό Μουσούρη καί τή Μιράντα.

ρη του “ Ελλη Ρομπάζη, (Νανά Σκιαδά) σέ μιά 
κατάσταση μεγάλης οικονομικής στενοχώριας. 
"Εχουν πουλήσει τά πάντα, ώς κοΑ τά έπιπλά 
τους —■ ό Ρομπάζης κάθεται σ’ έ”α σκαμνάκι κι’ 
οιί έπισκέπτες δρθιοι — καί τό πράμα έχει ψθά- 
σει στ’ Απροχώρητο. “ Ενας νέος, ό Λώλος Με- 
λοτνός (Γ. Γαβριηιλίδης) έλαφρό καί κωμικό ύ- 
ποκείμενο, άγοπά τήν “ Ελλη καί θέλει νά τήν 
πάρη,. Ό  γάμος δμως αύτός ούτε γιά τήν κόρη, 
ούτε γιά τό σπίτι άποτελεΐ καμμιά λύση. Καί ή 
“ Ελλη, πούχει μέσα της πολύ κέφι γιά περιπέ
τεια καί γιά ζωή καί πολλή εύθυμία, (δλοι άλ
λως τε, παίρνουν πολύ εΟθυμα τήν κατάσταση,) 
άποφασίζει νά πάη πρώτηι καμαριέρα στό σπίτι 
τοΰ νεόπλουτου μαυραγορίτη Χαριλάου Άποστο- 
λίδη (Μάνος Φιλιππίδης) πού ζή μέ τή γυναίκα 
του ’Άννα (’Άννα Ροωτοπούλου) τήν κόρη του 
Ρίτα (Λέλα Σκαρδούλη) καί τό γυιό του Τάκη 
(Γ. Ρώης)_, έχει δμως καί ιμιά νέα φιλεναδούλα, 
τή Λουλοΰ (’Κορν. Βλαχοπούλου). Ή  “ Ελλη 
πηγαίνει πρώτη καμαριέρα μέσα σ’ αύτό τό 
σπίτι, μ’ άλλο δνομα. ΚΓ ό πατέρα της ποΰ τής 
έχει άδυναμία κι' ό Λώλος πού τήν άγαπάει, 
βρίσκουν τρόπο νά συνδεθοΰν μέ τους Άπσστο- 
λοδηδες, πού νεόπλουτοι δπως εΐνε, θέλουν σχέ
σεις μέ τήν καλή κοινωνία. "Ολοι ρίχνονται της



“ Ελλης, 6 γέρο - Άττοστολύδης, ό υποψήφιος
/«μττρός του Νίκος (Κ. Μανιοποοκης) καί διεκ- 
δικοΰν τη καρίδιά της, πολλές φορές μπροστά 
σ’ αύτό τό Ροιμιτόϋζη, τάν ιτατέρα τη,ς καί τόν 
-έρωτευμένο Λωλό. Κι’ έτσι δημιουιργοΰνται τά 
π ρ ώ τα  φαιδρά εττυΕίσόΙδια.

Άλλά, γιά νά τονωθή τό κομυκό στοιχείο, 
έπεμβαίνει (διακ,ριτυκά, έννοεΐται) καί τό στοι
χείο τη-ς φάροας. Ή  Άττοστολόδη ιτιάνιει τόν 
άν6:ρα της μέ τή Λοιυλαΰ, τήν έρωιμιένη του, κι’ 
αύτός άι«χγκάζ'εται νά τήν παρουσΐιάσηιγιά...!δ·2- 
ίΛτουνίβα Ραμπτάζη. Νέο: κωμικά έιτςισόδια. Κι" 
έιτειβή ή Ά-ττοοτιολίδη θέλει νά δώοη, τό γυιό 
της τόν Τάκη (πού λείπει στή Θεσσαλονίκη, καί 
πρόκειται νάρθή) στή Ρο,μπάζη, £να κορίτσι τοΰ 
,κοολοΟ κόσμου κι’ έίττβιβή ό Τάκης §χ>ει, μαν.α 
με τίς καμαριέρες, ντύνουν τή Λουλοΰ καμα,ρι- 
έρα καί στήν ικαμαριέρα επιτρέπουν νά πα,ρου- 
όΊαστη ώς δείσποινίς Ροιμπάζη — αύτό,, δτ,ιλαδή 
άκιριίβως πού elvfe. Ό  γυιός, γυρίζοντας άπό τή 
Θεσσαλονίκη ρίχνεται στήν καμαριέρα, δηλαδή 
-χωρίς νά τό ξαιρη, οτή φυλβνάδα τοΰ πατέρα 
του — άλλα κωμικά έπεισαδια — καί τέλος αιχ
μαλωτίζεται άπό τά θέλγητρα της “Ελλης καί 
τήν παντρεύεται. Ή  ‘κωμωδία διανθισμένη) καί 
’ άλλα παράπλευιρα κωμικά επεισόδια, εΐνε 

μένη .μέ μεγάλη σκηνική γοιργότητα, μ’ ε£,υ-ί  ίοοσι
πνο διάλογο, μέ ακηνυκά εύιρήματα, μ’ οορκετή 
λεπόττητα, βρΐοικ<ει δέ τρόπο μέ τή «γυναίκα 
τοΰ όνείιρου» νά μπάοη στή σκηνή καί τή ΜΊτέλ- 
λα Σμάρω, μέ τό γνωστό χο,ρευτικό της μπρίο, 
ΟΊ ικ.κ. Παρασκευας. Φιλιππίδης καί Γαβιριηλί- 
δη.ς, 'μέ τό κεφάτο παίξιμό τους δροσίζουν κά
βε βράδυ τό κοινό. Τό σικηνικό δαιμόνιο της 
Νανάς Σκιαδά όργιάζει καί ή τόσο συμπαθητι
κή Λ έλα Σικορδούλη μέ τΐ\ γλυκειά φωνή καί 
τή σεμνή της ήθοποιΐα, πού προόδευσε άρκετά, 
άποτελοΰν τό κορύφωμα τοΰ συνόλου. Πρέπει 
νά σημειώσω έπίσηις τή σταθερή άνοδο της κ. 
Καρνηλίας Βλαχοπούλου, καί τό νόστιμο παί
ξιμο της ’Άννας Ραυτοπούλου. Τό άνέβασιμα γ- 
πιμεληιμένο.

0 Η 3
Ό  θίασος Κοτοπούλη, άνεβάζοντας στό «Ρέξ» 

τή μουσική κωμωδία τών Ρόλφ Μέλλ καί τοΰ 
Γικέοιργκ Κέκ «Μιά μικρή περιπέτεια» δννοιωσε 
τήν άνάγικη νά δικαιολογηθη. Καί δο:νε'ιστηιΚΕ 
τά λόγια «Εύρωπαίου κριτικού»—δέν τόν αναφέ
ρει — πού γράφει: «“ Ενα ιμιικ.ρο τίποτε, σερβι
ρισμένο δμως μέ τέχνη, καί γούστο, σέ τέρπει, 
σέ ξεκουράζει κάί σέ κάνει νά ξεχνδς λίγο τήν 
πραγματικότητα». Τι περιττές έξηγήσεις!... Γό 
πολιτισμένο θέμα πού μάς Βδοοε, μέ τήν πρε
μιέρα της πε,ρασμένης Τετάρτης δυκαιώνει_ άπό- 
λυτα τό άνέβοοσιμα τοΰ «μικρού τίποτε». "Αν ή 
«Μιά μικρή περιπέτεια» εΐνε μιά μουσική κω
μωδία κάπως τριμμένη καί γνωστή, jgocv θέμα, 
σάν τύποι — οί αιώνιοι πρίγικηπες της όπερέτ- 
τας — καί σάν σκηνική έκμετάλλευση, ώστόσο 
ή γλυκειά μουσική τοΰ Ρκέοργκ Κέκ, οί θαυ
μάσιες σκηνογραφίες, τά 'κοστούμια, καί οί φω
τισμοί, όφειλάμενιοι στή δοκιμασμένη τέχνη, τοΰ 
ικ. Άνεμογιάννη, ή μεγάλη σκηνοθετική πείρα 
τοΰ κ. Ρενάτο Μόρντο (πού ξαίι:ει μιά δουλειά, 
6στω παρωχημένη, άλλά τήν ξαίρει καλά) καί 
ή δροσιά ικαί τό κέφι τοΰ άνθρώπινου ύλικοΰ 
έιδοσαν σ τό  σύνολο εναν άέρα κομψότητος, έλα- 
φράδας, καί άλεγρίας πού χάρισε στά -κοινό δυό 
ώρες πολύ ευχάριστες. Καί αύτό εΐν·; .κάτι.

Ό  μΰθος, άπλός καί γνώριμος καί σάν ξανα- 
ίδωμένος, εΐνε αύτός ,μέ λίγα λόγια: Ό  γβρο- 
ραμολί πιρίγκηψ (Β . Λογοθετίδης) πρόκειται ν’ 
άρραιβωνιάοη 'τήν κόρη του, πριγικήπισσα Χρι
στίνα (Μαρίκα Καλουτά) μ’, Μνα διάδοχο θρό
νου, πού. ή κόρη, του δέν τόν ξαιρει, οΰτε τόν 
άγαπάει άλλά πρέπει νά τόν πάρη, γιατί τά 
οικονομικά τής χωράς toj δέν πάνε 'καλα καί ό 
γαμπρός, άπό τόπο πιό πλούσιο, έγγυαται πώς 
θά τά ιβελτιώση. “ Ετσι έχει δεχθή αύτό τό γά
μο, ή πριγκήπισσα χω,ρίς κανένα κέφι.

Ό  μνηστήρας δμως, νέος έξυπνος, τό <μαν- 
τεύει καί θέλει νά γνωρισθή μαζί της _ πιρωτή- 
τερα (χωρίς νά τόν πάρη. αύτή χαμπάρι) καί 
νά τήν κάμη νά τόν άγαπήση σάν άνθρωπο. Τήν 
παραμονή, λοιπόν, των άρραβώνων, στέλνει στό 
παλάτι τό φίλο του πρίγκηπα Πέτ.ρο (Γαλανό) 
μεταμφιεσμένο σέ ζαχαροπλάστη καί κοττθ’;θώ- 
νει μ’ αύτόν νά μπάση, στήν Αύλή τήν πριγκή- 
πισσα ,Κατειρίνα (’Άννα Καλο·υτα) μεταμφιε- 
νη> σέ ,ράφτρούλα άπό κάποιο τάχα χωριό ικαί 
νά παρασύρηι τή Χριστίνα σέ μιά μικρή περιπέ
τεια, νά τό σκάση:, δηλαδή άπό τό παλάτι καί νά 
συναντηθή μέ τό μνηστήρα της, πού της παρου
σιάζεται ώς σωφέρ, εξω σ’ έ'να ζαχαροπλαστείο 
δπου πλέκει τρυφερό εΓιδύλλιο μαζί του.

"Ετσι τά παντα εΐνε έτοιμα στό παλάτι γιά 
τούς αρραβώνες, άλλά τό ζεΰγος άποασιάζει. 
Ανάστατος ό γερο - τορίγκηψ. Ό  αύλάρχης του 
(X. Τσαγανέας), ή κυρίά της τιμής (Ε , Χαλ-

Ή  περίφημη «ήθοποιός αής Ευρώπης» 
’ Ελεωνόρα Ντουζε. ή όποία, καθώς 
λέγουν δταν είδε τή συνάδελφό της 
Ζόρμα νά παΐζη τόσο τέλεια τή Νόρα 
•στό έργο του ’Ίψ εν  «Τό σπίτι τής 
κούκλας». διέγραψε άπό τό. ρεπερτό
ριό της τό έργο αύτό. που ή Οοφα 

γύρισε ύπό τόν τίτλο «Νόρα»,

'κοόση.) καί ό αστυνόμος (Χ>ριστογιανν0Γττο\>λ)ος) 
τούς <̂ ναζητοαν παντού. Τό πλήθος περιμένει, 
κόύνω «άπ* τό παλάτι νά. Ιδή τους μνηοτευμένους 
καί αύτοί δέν φαίνονται πουθενά. ’Αναγκάζον
ται νά δείξουν, άπό τό μεγάλο άνοι,χτό παρά
θυρο μιά κούκλα πού τή ψιλει ό αυλαρ9(ΐ7ς, Τό

ΟΙ σκηνογράφοι μας

ζευγαράκι φθάνει στ* άνάκταρα μετά τούς άρ- 
ραβωνες του. Τότε ή Χριστίνα πληροφορείται,, 
δΐι ό σωφέρ τής ιμικρής περιπέτειας εινε ό μνη
στήρας τη,ς, ή ραφτρούλα πριγκήπισσα καί τό 
γκαρσόνι τοΰ ζαχαροπλαστείου πρίγκηψ. ’Έτσι 
θά πάρη, τώρα δχι τόν οικονομικό σωτηιρα τοΰ 
τόπου τη,ς, άλλά £ναν άνδ,ρα ποΰχει συμπαθή- 
σει.

Ή  άικτέλεσι παρουσιάστηκε μ’ εξαιρετική άρ- 
,μονία καί ρυθμό στό σύνολο. Ξεχωριστή έπιτο- 
χία εΐχε στό ρόλο τοΰ γερο-ραμολί πρίγικη.πα ό 
κ. Β. Λογοθ^τίδης πού τόν άπέδοσε μ? £να παί
ξιμο εξαιρετικά καλλιτεχνικό χαί ζυγιασμένο 
γεμάτο άλήθεια καί ειλικρίνεια. ’Επιτυχία α
ξιοσημείωτη είχε καί ή ικ. Χαλκούση στήν ά- 
πόβοσι της κυρίας της τιμής, ένός ρόλου (ά:1κε- 
τά τραβηγμένου ωστόσο) πού εΐνε γραμμένος 
έντελώς Ιέπάνω της, δπως καί ό κ. Mupocr, πού 
ήτάνε χάρμα ματιών σάν σκηνική έμφάνισι ,καί 
γοήτευσε τό ικοινό μέ τήν έλαφράδα τοΰ παιξί
ματός του σ’ ενα ρόλο άχάριστο, χωρίς ικανένα, 
οΰτε κάν εύθυμο περιεχόμενο. Μέ πολύ μητριό 
έπαιξε ικαί ό κ. Γαλανός. Κι’ ευσυνείδητα άπέ- 
δοσαν τούς ρόλους των οί κ.κ. Bλocχόπoυλoς 
Χρυστογιαννόπουλος, Κ·έδρας καί Πρωτοπαπάς. 
Άλλά  πρέπει νά έξάρω έντελώς ιδιαίτερα τήν 
Άννα  καί τή Μαρία Καλουτά. Ή  πρώτη μέ τήν 
εύθυιμία της, τό χορό της, τή δροσιά της, τή χά- 
.ρι της, άκόμα καί τήν ύπο'κ,ριτική της σέ πολλά 
σημεία καί ή δεύτερη μέ τή γαλήνια καί τήν 
άφελή της ιέμφάνισι καί τή γλυκειά φωνή της 
ε1δοΐσαν εναν τόνο χαράς, ομορφιάς καί φρε
σκάδας στό θέμα κι’ βκαμαν πολλούς νά λυ- 
ποΰνται δτι τέτοιες καλλιτέχνιδες χάνονται στήν 
έπιθεώρηοι. Μ’ £ναν κοολό ρεζισέρ θά μπορού
σαν νά κάμουν πολ̂ -ά πράγματα. "Οπως αύτές 
κέρδισαν ιδμως άίπό τό «Ρέξ» πρέπει νά- πούμε 
δτι καί τό «Ρέξ» κέρδισε άπό τήν παρουσία τους 
—αύτή τή φρεσκάδα, πού δέν τήν ξχει κάθ̂ ε 
μέρα,

ΣΠ Υ ΡΟ Σ  Μ ΕΛΑ Σ

Γ. Ανεμογιάννης
*Ό πατέρας του_ ένας καλός νοικοκύρης στό ‘Ηράκλειο 

τής Κρήτης, τόν προώριζε y iA  £>μπορο ή χημικό. Γι' 
αύτό καί ιόν κατεδίωκε νά εΐνε καλός μαθητής στά 
μαθη-ματιικά. 'ΓΗ·αν ό χειρότερος, γιατί δέν αΐσθοονόταν 
καμμιό? κλίσι στούς άριθμους τών όποί«ν ή μαγεία συ
νήθως είνε άγνωστη·, στά καλλί'εχνικά ταμπεραμέντα. 
■'Ηταν γι* αύ*τό άριστος στήν καλλιγραψία καί τήν ^(νο_ 
γρα<^ία πρώτα δείγματα γιά τήν άγάπη -ής όποία-ς εδει- 
ξεν δταν έπάνω στό μαθητυκό τετράδιο» ζωγράφισε κά. 
ποια Μινω^κά άγγεΐα καί Οστερα κάποια τοπία άπό τήν 
γραφική τοποθεσία της Κνωσεου καί τά άχρογιάλ:α τής

Ό κ. Γ, ΑΝιΕΜΟΠΑΝιΝΗΣ

Κρήτης. Κ*5όποιθι έπηρεασμοι άπό τίς πρώτες έκεϊνες παι 
δικές έντυπώσεις άναφαίνον αι άκόμη ευεργετικοί στίς 
Σκηνογραφίες τοΟ φτασμένου σήμερα σκηνογράφου κ. Γ. 
ΆνειμογιάννΓ. *Η άπαλή γραμμή, ά άχνόφωτα χρώμα τα f 
θυμίζουν τόσο τά Κρητικά άκρογιάλια ό λεπιαίσ9η_ 
το γούστο του άγνώστου καλλιτέχνη τής αιθούσης τών 
«γαλάζιων κυριών» του ΜινωΐκοΟ άνακτόρου, ‘ίΐστόσο γιά 
νά ίκοτνοποιήση καί τήν πατρικήν έπιίομία παρηκολού- 
θησε στό Πρακτικό Λύκειο μαθηματικά, άλλά καί προο
πτική. ^Ετσι ικανοποιούσε καί τό *>ιικό του όρμέμφυτο νά 
μυηθεΐ ok δλα τά μυστήρια της ζωγραφικής. Καί δταν 
όλοένα γινόταν βαθύτερα μύστης ιης ατά 1935, έφυγε 
γιά τήν Βιέννη, υποσχόμενος στόν πατέρα του δτι θά 
σπούδοέζεν έκεΐ έμπορικά καί χηιμεία. Τελικά δμως ό κα 
λός νοικοκύρης ^ου 'Ηρακλείου έπείσθη γά δώση τήν συγ 
κατάθεσί του νά άκολουθήση άνεμπόδιστα ό γυιός του 
τήν έσώτερη κλίσι του. "Ετσι ό ’Ανεμογιάννης ρίχτηκε 
στήν όλοκλη/ρωτική Ικανοποίησι τής ροπής του καί τήν 
έλεύθερη έ^ωτερίκευσι τοΰ* ταλέντου του. Σπούδασε στό 
Πολυτεχνείο τής Βιέννης σκηνογραφία καί καλλιτεχνικό 
φω ισμό άιπό τόν διάσημο Γκρόβ Πομάγερ καί άκουσεν 
είδικώτερες άκόμη παραδόσεις σκηνογραφίας καί κοστου
μιού άπό τόν περίφημο Ράϊνχαρτ. Καί άπό τό Πολυτε
χνείο καί άπό τήν Σχολή του Ράϊνχαρτ ό ’Ανεμογιάννης 
άπεφοίτησε μέ άρισ α. Μιά πλευρίτιδα τόν άνάγκασε νά 
γυρίση στήν Ελλ ά δα  στά 1938 καί ό πολεμικός σάλος 
πού κατόπιν ξέσπασε, μάς τόν κατεκύρωσε στήν ’Αθήνα, 
δπου τόσο ευτυχισμένη γονιμότη'α μ*5ς δίνει τό τοελέντο 
του. ή άρτιωμένη μόρφωσί του, τό γούστο του. Πρώτη 
-ου έπίσημη. άς είπουμε έμφάνισι ή όποία τόν «έγνω- 
στοποίησε» μέ λαμπρές' έντυπώσεις στήν ’ Αθηναϊκή καλ
λιτεχνική άγορά, ή αν ή έκθεσις ζωγραφικής του στήν 
Γκαλερί Στρατηγοπούλου. Καί ή πρώτη ου έργασία στό 
θέατοο ήτοη/ ή σκηνογραφία του στό «Ταξίδι τοΟ κ. Πε
ρισσόν». Ά π ό  τότε καί συνεργάζεται στό £εατρικό συγ
κρότημα πού στεγάζεται σίτό «Ρέξ». ‘Η μεγάλη μας Μα
ρίκα. διέκρινεν άμέσως τά προσόντα, τήν καλλιτεχνική 
άρ’ ίωσι τοιί) κ. Άνεμογιάννη καί εκτοτε —  κάπου πέντε 
γρόνια τώρα —  του άνοΓέτει τήν σκηνογράφησι δλων τών 
εονων. έλληνικών καί ξένων πού ό θίασός της παίζει. 
Αξέχαστες έχουν μείνει σέ ειδικούς καί στους πολλού'ς 
οΐ σκηνογραφίες Άνεμογιάννη στήν «Κυρία μέ ίς Κα . 
μέλιες» καί στό «Φάντασμα του Με'ροπόλ». Μέ γούστο 
άληθινά ραφινάτο, δίχως τίς χρωματικές έκεϊνες έξάρ_ 
σεις πού μπορεί νά ξαφνιάζουν σοκάρουν δμως ιόν 
πνευματικά καλλιεργημένον άνθρωπο σάν παρωδία βλα
βερή στό σύνολο του έργου άλλά μέ τήν άπλή «λογική» 
τής άρχιτεκτονικής καί του συνδυασμού τών χρωμά ων 
πού πάει στήν έλληνική αισθητική μέ πληθώρα ήδονι- 
σμαΟ στίς λεπτομέρειες πού γοητεύει τούς άληθννούς 
έστέτ. εΐνε άναμφίβολα ένα άπό 'ά  λαμπρότερα άπσκτή- 
ματα* τών τελευ αίων θεατρικών μας χρόνων. Καί ά_ 
ναμφισβήτητον άκόμη εΐνε δτι άπό τής έμφανίσεως Ά _  
νεμογιάννη ή κοο<οπαθημένη άπό προχειρότητες καί ίλα. 
ροτροτνΊκές άπομιμήσεις έλληνική σκηνογραφία παίρνει 
νέα έξευγενισμένη μορφή. Ο Ι προχειρογράφοι καί οΐ μι_ 
μηΤές τήν θεωρούν ώς ύπόδειγμα καί μετριάζουν τούς 
«κορπνούς» των. Μιά νέα άριστουργηματική δημιουργία: 
τοΰ κ. Άνεμογιάννη εΐνε o l 11 σκηνογραφίες <nfjv μου
σική κωμωδία «Μικρή περιπέτεια» πού άπό ήμερων παί- 

ζ€ται στό

Οί μεγάλοι
ήδοποιοί της Ευρώπης 

κι’ οί 6ι6λιοδήκες τους
Μέ ρώτησε κάποια νεαρά ήθο

ποιός, ποιό άρά γε κράτος της Εύ- 
ρώπης, £δωσε στό θέάτρο τούς με
γαλύτερους ήθοποιούς;

Έρώαησις άρκετά δύσ'κολη., γι
ατί καί ή Γαλλία καί ή Γερμανία

Άπό τούς άνδρες δ Μουνέ—Σουλί 
ήταν άπό τούς άσσους τοΰ θεάτρου 
ικαί θρυλικό δμεινε τό παίξιμό του 
στόν «Οΐδίίποδα Τύραννο» δπως «αί 
στό κλασσικό θέατρο.

Ό  Λειμπαρζί, άσύγικιριτος έπίσης 
ήθοποιός, πού ειταιζε άπαράλλοεχτα 
τόν Συροονό ντέ Μπερζεράκ τοΰ Ρο 
στάν.

Τό γαλλικό θέατ.ρο _ε.χει ^μεγάλη, 
ιστορία καί δέν μπορεί, μοΰ φαίνε
ται, νά έννοηθή ήθοποιός μορςκοίμέ- 
νος έάν τούς άγνοεΐ. Εΐνε άλήθεια, 
δτι τό ^Κονσερβατουάρ» τών Παρι- 
σίων βγάζει κάθε χρόνο περίφημους 
ήθοποιούς. Γ ι’ αύτό καί στό πιό μι- 
ικρό γειτονικό θεατράκι τοΰ Πάρι- 

βιαγ,ρόΰφοι της. ' ’ ' ■’ σιοΰ ή έπαρχιακής πάλεως, θά ·ά-
Ή  Σάρα Μπ&ρνάρ προογιμοπυκά κοΰσετε δτι παίζουν πάντα καλοί ή-

Της Κας Λιλίκας Νάκου
ωvόρocς Ντοϋζε, δπως μαρτυρούν οί

γιά τήν έποχή της καί γιά τοΰτο τό 
ταλέντο της δέν στέρεψε ώς τά 70α τι « α ι  η ι a w u «  k u i  ΐ| ι «ν.,

καί ή ! Ιταλία, δδωσαν καλλιτέχνες χρόνια της. ’’Επαιζε ώς που γερασε 
πρώτης γραμμής, δπως καί ίδιοφυΐ- δίχως νά πάψτι νά συγκινη τά πλή:πρώτης γραμμής, δποχ; καί ιδιοφυί
ες .κοςταπληκτιικές.

ιΣτήν ’ Ιταλία γνοχττή εΐνε, υπο
θέτω σ’ δλους ή «θεία» ’Ελεονόρα 
Ντούζε, τής όποιας ή έφημ&ρίς «Ά- 
.κρόπολις» εΐχε δημοσιεύσει την πα
θητική, γεμάτη ικαλωσύνη. «αί πνευ- 
μστικότητα ιστορία τής ζωής της. 
Ή  βιογραφία τής Ντοϋζε δείχνει 
ιπόίσο ή ιμειγάλη. οώτή καλλιτέχνις εί
χε 'βαθειά οΐσθηση τής αποστολής 
της καί τής τέχνης της.

Αύτό πού Εθελξε άδίως, δταν έ
γραψα γιά τήν «Άκιρόπολι» τήν ιβιο 
γ.ραφία τής ύπέροχης αύτής γυναί
κας, ήταν ή άγάίπη. της, ή συμπόνοια 
γιά «άθιε τί πού ζή καί ύπαφέρει, 
καίθώς καί δ υπέροχος χαρακτήρας 
της·

’Εφάμιλλη τής Ντοϋζε ύπή.ρξιε ή 
γνωστή σέ δλους Γαλλίς καλλιτέ- 
χνις Σάρα Μπερνάρ πού έπί πολλά 
χρόνια μεσουράνησε τό άστρο της 
σ’ δλάκληρη τήν Εύρώπη· δπως καί 
στήν Αμερική. Δέν φαίνεται δμως 
νά εΐχε τήν υπέροχη, ψυχή τής Έλε-

’ Ακροπόλ
('Ιίππακρκχτους καί Πανεπιστη

μίου)
Θ ΙΑ Σ Ο Σ

Μ Α ΙΡ Η Σ  Α ΡΩ Ν Η
μέ τόν

Δ Η Μ Η ΤΡΗ  Χ Ο ΡΝ
Καλλιτεχνική Διεύθυνσις : 

θ .  Α Ρ Ω ’Ν Η  

• ΚΑΘ Ε Μ Ε Ρ Α  
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠ ΙΤ Υ Χ ΙΑ

ήταν Sva .καλλιτεχνικό φαινόμενο Θοποιοί.
1 «Μοΰ φαίνεται, δτι γενικά ό ή- 

θαποιός — £λεγε ή Σάρα Μπερνάρ 
—πρέπει νά μοριφώνεται πάρα πο- 

Οιχως να πάψη να συγκινη τα πΛη- λύ. Ά νευ  μορίφώΐσεως ·ό ί^οποιός 
θη. Είχε φων  ̂ κοπταπληικτική. Σοΰ δέν μπορεί ̂ νά προοδεύση( όσο τά- 
άΥΥ'ΐζε τήν «αρδιά πού Επαλλε «αί λοο/το καί άν χ̂η.». 
μιλόΰσε σάν μουσική. Γιοαί δπως Ή  βιίβλιοθήίκη̂  τής ’Ελεονόρας 
ξέρουμε τό «τέμπρο» τής φωνής εινε Ντούζε ήτοτν άπό τίς πλουσιότερες, 
άπό τά «υριώτερα προσόντα γιά δπως καί τής Σάρας Μπερνάρ πού 
τόν ήθοποιό. δταν πεθάνανε πουληθήκανε άντί

Ή  Γαλλία εδωσε έπίσης τήν πε- 6κατοντάδον_ έικαταμμυρίον φράγ· 
ρίφημη, Ρεζάν, πού άνεδεΐχθη|κε παί «cov, λόγω τής άξίας των. 
ζοντας τήν «Κυιρία δέ μέ μέλλει». Λ1ΛΙΚ.Α ΝΑΚΟΥ

Ή  διάλεξη του κ. Ρουλάν

Ό  Αντουάν 
καί τό έργο του

’Απόδοση του κ. Γ. ΠΑΠΠΑ

Τά τρία
6άλς

Σκηνοθεσία:

Γ. ΣΑΡΑ ΙΝΤ ΙΔΗ

ΠΕΜ ΠΤΗ — Σ Α Β Β Α Τ Ο  — Κ Υ 
Ρ Ι Α Κ Η  :

ΔΥΟ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

'ΑΓττσγευμα'τκναΙ ώ\ρα 5 

Βραδοναί ώρα 7.30'

‘Ο κ. Ρουλάν. 6 γηραιότερος καθηγητής 
της Γαλλυκής ’Ακαδημίας, βαθύς γνώστης 
τού θεάτρου καί πρωτην σκηνοθέτης έδο σε 
πρό μηνός σιήν αίθουσα τής Γαλλικής Α 
καδημίας μιά πολύ ένδιαφέρουαα διάλεξι 
γιά τόν «Άντουάν ικαί τό έργο του».

* «Δέχτηκα τήν τιμή πού μου έκ<τναν οί 
νεώτεροι συνάδελφοι —  εΐπε στήν άρχή τής 
διαλέξεώς του ό κ. Ρουλάν —  νά μιλήσω 
έγώ γιά τό θεατράνθρωπο, τόν Ιδρυτή τού 
’ιΕλευ^έ-ρου θεάτρου, τόν ίχπέρμα^ο του να
τουραλισμού γιατί είχα άιπένΐτντί τους ένα 
πλεονέκτημα: ότι τήν έποχή πού έβρασε ό 
Άντουάν οι νέοι καθηγη :αί δέν εΐχαν άκό- 
μη γεννηθή. Έ γ ώ . δυστυχώς... ήμουν γεν
νημένος.»

‘Ο  ’Αντουάν γεννήθηκε στή Λιμόζ στίς 31 
Ίοτνουαρίου 1858. Ούτε ή κοοταγωγή του. 
ουτε ή μόρφωση ίου, πού ό ίδιος τήν χα 
ρακτηρίζει «μάλλον στοιχειώδη» μπορούσαν 
νά τόν προετοιμάσουν γιά τήν ύπέροχη ά
ποστολή του.

Σάν ήτανε παιδάκι, ή μητέρα του τόν 
πήγε μιά φορά στό θέάτρο Μπατακλάν. Μέ 
πενήντα λεπτά έβλεπες θέατρο καί έτρωγες 
κι* ένα φρουΐ . γκλασέ. Στήν γειτονιά του 
ύπήρχε καί τό θέατρο τοΟ «Ά γιου  Άντου
άν» ! (Τ ί περίεργο προμήνυμα!)

Άπ ό  πολύ νωρίς ό πατέρας του τόν ε. 
βαλε υπάλληλο σ’ ένα γραφείο. Ό  Άντου
άν διέθετε τό χαρτζηλίκι του γιά ν’ άνο_ 
ράζη τίς φτηνές έκδόσεις ιού Δουμά. Ε. 
Σούε καί τής Γ. Σάν«ης. ‘Έπειτα έπιασε 
δουλειά στόν έκδοτικό οΐκο «Φιρμέν _ Ντι- 
νι ό» καί έτσι ζουσε μέσα στά βιβλία. Διά
βαζε νά πάντα. Παρακολουθούσε καί τίς έκ 
θέσεις ζωγραφικής καΓώς καί τό μάθ.μα 
τής Ιστορίας τής Τέχνης πού έκανε ό Ταίν. 
Γρήγορα άπόχτησε μόρφωσι έξαιρετική για 
τήν ήλικία του. „

’ Εκείνο δμως πού τόν μαγνήτιζε ή:ανε 
τ*ί> θέατρο. ΔεκαοιχΓώ χρονω ήξ'ιρε τά κλα
σικά κείμενα τόσο κοελά. πού άργότερα 
σάν διευθυντής τοΰ «Όντεόν». μπορούσε να 
ύποβάλη στούς ήθοποιούς άπό μνήμης.

Γιά νά μπορ^ νά πηγαίνη στό θέατρο 
φθηνά, λάβαινε μέρος στήν «κλάκα» που 
ώργάνωνοτν τά θέοετρα. "Εδωσε έ Γετάσεις 
καί σ’ό Κονσερβατουάρ, άλλ* άπέτυχε πα_ 
ταγωδώς. * Αναγκάσθηκε γιά νά ζήση. νά 
διορισθή στήν ‘ Εταιρία τού γκαζιού.

Τό μικρόβιο δμως του θεάτρου δέν τόν 
άφηνε νά ήσυχάση. Άνακατεύθηκε μ’ έναν 
σύλλογο έροοσιτεχνών πού έδιναν κάτι πα_ 
ρασΤάσεις μέ προσκλήσεις.

*0 Άντουάν μέ τόν ένθουσιασμό του.

γρήγορα έγινε ό καθοδηγητής του συλλό
γου. Ζητούσε καινούργια έργα. Γινότ<τνε 
φόρτωμα στούς συγγροόφεΐς. άλλά τούς κα- 
τάφερνε καί έφευγε μέ τό χειρόγραφο ύπό 
μάλης. Βρήκε καί ένα θεατράκι γιά τήν 
πρώτη παράστασι. Γιά νά κάνη οικονο
μία στά γραμματόσημα μοίραζε μόνος του 
τίς 300 προσκλήσεις. Πήρε τό μισθό του 
άπό τήν ‘Εταιρία τού γκαζιού, καί πλη
ρώνει μ’ οούτόν τό νοίκι του θεάτρου γιά 
τήν παράστασι. “Όσο γιά έπιπλα τής σκη
νής φορτώνει τά έπιπλα τής μητέρας του 
σ’ ένα καρροτσάκι καί τά μεταφέρει μόνος 
του Λ ,

’Έ τσ ι Ιδρύθηκε τό «’ Ελεύθερο θέατρο». 
Ο Ι κριτικοί έλαμψοτν διά τής άπουσίας τους 
άπ’ τή παράστασι.

Ό  Άντουάν δέν Απογοητεύεται. Στις 
3ί1 Μαΐου (πάντοτε τέλος τού μηνός. λόγω 
μισθοδοσίας άπό τήν ‘ Εταιρία), άνεβάζει 
νέο έργο. 1 , ,

Αύτή τή φορά ήρθαν μερικοί κριτικοί 
καί καθήσανε μέ έπιείκεια στούς ξυλινους 
μπάνκους τοΰ μικρού θεάτρου μ* ένα ει

ρωνικό χοίμόγελο.
"Οταν άνοιξε δμως ή α όλα ία σο 

τηκαν καί σέ λίγο γοτντεύ^ικαν. Β λ _ 
τούς ήθοποιούς νά πηγαινοέρχωνται στη 
σκηνή, χωρίς νά λαδαίνουν ύπ’ όψι τους το 
κοινόν νά τού γυρίζουν άκόμα καί τήν 
πλάτη* Τό θέαμα έχανε σέ θεατρικότητα, 
άλλ’ άποχταυχε ένα νέο στοιχείο τήν « Α 
λ ή θ ε ι α » .  *Η έπιτυχία τής παραστάσεως 
ήτανε καταπληκτική. Βγαίνοντας άπό τήν 
παράστασι ό ήθοποιός τής Γαλλικής Κω 
μωδίας Γκό εΐπε:

—  Ξαναρχίζει ό χρυσούς αιώνας του 
θεάτρου. ,

Γιά  νά άφοσιωθή στό θέατρο, άναγκαζε- 
ται νά παρ>αιτηθη άπό τή θέσι του. ‘Ο θυ
ρωρός τής ‘Εταιρίας, εΐπε σέ κάποιον που 
ζητούσε τόν Άντουάν. «Ποών Άντουάν;... 
Αύτόν πού πήρε τόν κακό δρόμο;»

*Η πρώιη περίοδος άφήνει παθητικό 10 
χιλ. ψρ. Καταστροφή 1 Κάνει συνδρομητάς 
καί άρχίζει τή δεύτερη, περίοδο. ‘Ο Ιδιο
κτήτης τοΰ θέατρου τοΰ κάνει δμως έξωσι 
ιμέ -ιήν δικαιολογία 8τι o l θεατές άπο τον 
ένθαυαιασμό τους χτυπάνε τά τόδια τους 
καί τό σπίτι κινδυνεύει. ,

Βρίσκει ενα θεατράκι στό Μονπαρνας και 
έκεΐ άνεβάζει τό «Κράτος τοΰ ζόφου». Με
γάλη έπιτυχία. (4.000 φρ. εΐσπραξις).

■ Επί τέλους τό 1896 έγκαθαταται σ' ϊ- 
να θέατρο ποΰ πηρε καί τό δνομά του: ιό 
«θέατρο Άντουάν». Μέσα σέ τρία χρόνια: 
άνεβάζει περισσότερα εργα άη’ όσα Λνέ- 
βασαν μαζί τά τέσσαρα μεγάλα θέατρα του 
Παρισιού.

Τά 1914 άποτροίβήχθηικε άπό τό θέατρο 
καί άψιερώθηκε στή θεατρική κριτική.

Έ γρ α ψ ε ένα βιβλίο: «’Αναμνήσεις άιπό 
τό Ελεύθερο θέατρο» πού είνει κευμήλιον 
γιά τήν Ιστορία τοϋ θεάτρου.

‘Ο Άντουάν δέν ήΉχνε άπλώς άνθρωπος 
το0 θεάτρου. 'Ήτανε ή προσωποποίη.σι τοΰ 
θεάτρου. ·Η διαίσθη.σί του στήν έκλογή 
έργων ήτανε καταπληκτική. Μέσα άπό 50 
χειρόγραφα ιμέ ψευδώνυμο πού τοΰ έστει
λαν νά διαβάστ]. διάλεξε τρία καί κάλεσε 
τούς τρεΐς συγγραφείς. Παρουσιάσθηκε έ
νας μόνο πού είχε στείλει τά έργα του 
.μέ τρία διαφορετικά ψευδώνυμα. Ή ταν ό 
Φρανσουά ντέ Κιυρέλ.

"Οταν τοΰ διάβαζαν έργο. δέν έδειχνε 
τί έντΰιτωσι τοΠ κάνει. Κάπου .  κάπου μό
νο έλεγε:

«Γουστόζικο εΐνε».
Αύτό σήμαινε πώς ήταν ευχαριστημένος 

καί καμμιά φορά συγκινημένος.
Σάν σκηνοθέτης πίστευε στήν άκρφεια 

καί τήν λεπτομέρεια της σκηνογραφίας. 
Έπρεπε μέ τό άνοιγμα τής αυλαίας ό θεα
τής νά πληροφορηθτί άπό τή σκηνογραφία 
πολλά: "Α ν  ύπάρχΒ γυναίκα στό σπίτι, τήν 
ίιλική καί πνευμαακή κατάστασι των κατοί
κων κλτλ. ,

"Εκανε καί μερικές άνακαλυψεις σκηνοθε 
τιίκές τόσο άπλές. πού άπορΟΰμε σήμερα 
πώς δέν τίς είχε σκεφθη κοινείς. Π.χ. πως 
τά παράθυρα άνοίγουν π ρ ό ς τ ά  μ ε σ α .  
οτι οί δίφυλλες πόρτες δέν άνοίγουν διά. 
πλάτες παρά σέ έξαιρετικές περιστάσεις.

Ό  Άντουάν πέθανε φτωχός. "Ολη του 
τή ζωή τόν κατεδίωκαν οί δανειστές του. 
Κάποτε πού κινδύνευσε νά κηρυχθ^ σε 
πτώχευσι πού θά εΐχε γιά συνέπεια και τη 
διαγραφή του άπό τά στελέχη τής Λεγεω- 
νος τής Τιμής, έγινε γενικός έρανος μεταξύ 
φίλων θαυμαστών καί άντιπάλωγ άκόιμα 
γιά νά σω&ή ό Άνίουάν.

Ή  Γαλλική Κωμωδία έδωσε μιά π*χρά- 
στασι πρός τιμήν του. "Ολοι οί ήθοποιοί 
ήρθαν νά χαιρετήσουν τόν Ιδρυτή τοΰ « Έ -  
λευ&έρου Θεάτρου», τόν όποιον τό έπίσημο 
γαλλικό θέατρο τιμοιΟσε μέ τόν ίδιο τρόπο 
πού τιμά τόν Μολιέρο μιά φορά τό χρόνο.»

Ό  κ.' Ρουλάν τελειώνοντας τήν ώραία 
του διάλεξι είπε: « Ό  Άντουάν ήταν μιά 
τέτοια άνώτερη διάνοια πού άν εΐχε δοθη 
σέ άλλο στάδιο, θά φιγουράριζε σίγουρα ά
νάμεσα στούς μεγάλους άνδρες τής Ισ τ ο 
ρίας. Ά λλά . δυστυχώς, δπως είπε καί δρ ΐυΛ ,. Π Λ Λ ΙΛ . UUW
θυρωρός: «Πήρε τόν κακό δρόμο».

ΠΑΠΠΑ,Σ

* Ό  διακεκριμένος πρωταγωνιστής κ. 
Γ  Παηατάς είχε την καλωίσύνη νά δωσηγιά 
τό «θέατρον» μιά συνοπτικήν Ιδέα τής Βια. 
λέξεως αύτής.

Σκηνές άπ τό νέο φιλμ τής Μπαραρια «Τό άηοόνι τραγουοει». 
Μάγιερ Χόφερ, στό ρόλο τής Μπαττερ
λο too Λίνκςρτον.

- I V  w.· ‘ r * *  J» '· '» '· — , !--  I  * ,  ,
φλάϋ καί τόν Γιοχάννες Ρήμαν. στό ρό. 

etve ό κμικός Τέο Λίνγκ*ν. πού εΐν*



Ή αισθητική 
του λόγου

(Απόσπασμα)

Του κ. Θάνου Κωτσοποΰλου
“Οπως ενα έργο τέχνης, άν έχ-χλη- 

ιρώνει ώρισιμένους ορούς οβίσθητικής 
όμαρφιας ιμας (μετίχγγίζει αϊοθηίίική 
χαρά, ετσι κι’ ό Λόγος ό θεατρι
κός, ποιητικός ή ύποκριτικός, άν 
πραγματώνει τό Ιδεώδες, τόν βα
θύτερο πόθο πού τόν παράρίμησί 
νά δημιόυργηθεΐ, μας δύνει αισθητική 
άιπόλοόυση καί χαρά.^ ΚΓ- δητως τό 
εργο τέχνης ιμέ τό νά γέρνει στή 
βίαιη κι’ άνώμαλη κίνηση τών συν- 
αισθηιμάτων στά βάθη^τής ψυχής μι- 
άν Ισορροπία καί μιά γαλήνη: ξε
κουράζει καί δίνει μιά τέρψη ηδο
νική στίς αϊσθηοκς. καί στό πνέμα, 
έτσι κι* ό λόγος ό θεατρικός, όντας 
γίνει ώ.ράία' μορφή άπό την τέχνη 
πού τόν ύφαίνει, Αποκαθαίρει πάσα 
άνθρώιτινηι ψυχή άπό τά ίδια πάθη· 
πού τήν τρυκυιμίζουν καί τή γαλη
νεύει. Γ  ιατί 6 τεχνίτης, ξορ
κίζοντας τά πνόματα τοΰ τρόμου 
και τοΰ πόνου τά»ραξε καί τά σκά
λιζε γιά τό δικό του τό καλό καί 
γιά τοΰ κόσμου. ΚΓ άκόμα σέ στιγ
μές άγρύπηιας κ’ έντασης τοΰ ^εί
ναι» του πειθάρχισε τόν έσωτειρυκό 
του κόσμου πού παράδερνε, υπόταξε 
τό άναρχο πάθος, αιχμαλώτισε τό 
άγριο φυσικό καί τδβαλε στή δού
λεψή του. Κάνοντας τό «μέσα» του 
όμοίωμα -ή ξόρκι ταπλασε, σάν ποϋ- 
θελε αύτός γιά νά τό κατευνάσει 
κΓ άπό τοΰτο πήρε διπλή χαρά, μιά 
άπό τήν αίσθηση, πώς εΐνε δυνατώ- 
τερος άπτό τό μέσαθέ του, άπ’ τόν 
άδύναμο τόν άνθρωπο, άφοΰ μπο
ρεί καί νά τόν διαφεντεύει καί 
μιά άπό τήν αίσθηση πώς μέ τοΰτο 
τό όμοίωμα, τό ξόρκι μπορεί καί 
γλυτώνει άπό τόν κίνδυνο πού τόν 
άπειλεΐ, νά φαγ-ωθεΐ άπό τά πνέματα 
τοΰ τρόμου καί τοΰ πόνου, άφοΰ τά 
ιβγάζει άπό μέσα του καί τ’ Απομο
νώνει κΓ έτσι πιά λυτρώνεται, ΚΓ 
εΐνε τούτη ή δισυπόστατη πνεμοπτι- 
κή χαρά άπό . τοΰ πνέματος τή νίκη 
πού κάνει τόν τεχνίτη νά δουλεύει 
γιά νά πλάσει τοΰτο του τ' όμοίωμα, 
τό ξόρκι, δσο πιό γίνεται πιό τέλειο 
γιά νά πετώχει τόν δικό του καθαρ
μό καί τών συνανθρώπων του. Καί 
άμορφο τό πλάθει γιά νά μήν τα
ράξει ή τρομάξει καί τούς συναν
θρώπους τούς συμπάσχοντας καί νά 
λυτρωθούν μαζί μέ τόν πλάστη! τους 
καί τοΰτοι. Γ Γ αύτό άν εΐνε άτελο 
δέν πετυχαίνει τό σκοπό καί ό τε
χνίτης μένει άρρωστος καί τό κοι
νό δέν τό γιατρεύει.

Μπάλσαμο εΐν’ ή Τέχνην πού για- 
τρεύει.Μά κι’ άν δέμας άρέσει τούτ’ 
ή παρομοίωση- ιμπτοροΰμε τόν τεχνί
τη τής σμίλης, τοΰ πινέλου, τής πέν- 
νας ή τοΰ λόγου νά τόν παρομοιά
σουμε μ' αύτόν πού φκιάχι«ι Μνα 
πλεούμενο γιά νά ύποτάξει τό α
νήμερο στοιχειό τή θάλασσα καί νά 
περάσει ή άνάγκη δπου τόν σπρώ
χνει. ’Ανάγκη άτομική καί κοινωνι
κή σπρώχνει καί τόν τεχνίτη γιά 
νά πλάσει τ’ όμοίωμα τοΰ «ήρωα» 
πού ζεΐ έντός του κι’ Μνα γύρο. Κι’ 
fj ψυχική' άναγάλΑια πού χαρίζει ή 
ωραία τούτη; μορφή, μέ τό περίτε
χνο ντύμα πού πέρνει γιά λόγους 
Αντικειμενικής δικαίωσης καί μέ τό 
βαθύτερο σκοπό πού έπιδιώκει, τήν 
«ύπεραταμική λύτρωση», άποτελεΐ
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τήν αισθητική χαρά πού σκορπίζει 
ή δψιχ του φαινόμενου της Τέχνης.

Μέσα σ’ ενα τέτοιο πλαίσιο ανα
πτυγμένη κι’ ή υποκριτική τέχνη εΐ
νε φανερό πόσους δρους άντικειμε 
νικής ομορφιάς πρέπει νά πληιρώνει 
γιά νά λυτρώνει υποκειμενικά τόν 
ύπακριτή καί τόν άντικειμενικό κό
σμο δπου στρέφεται. Ό  "Αμλετ 
λέει τοΰτα τά λόγια στούς ήθοποι
ούς πού άποτελοΰνε τό εύοίγγέλιο 
της τέχνης τους: «Νά λέτε τά λόγια 
σας, παρακαλώ, καθώς σας τά πρό- 
φερα έγώ, νά γλυοτρανε στή γλώσ
σα- ιμά άν τά παίζετε στό στόμα, κα 
θώς κάνουν πολλοί άπό σάς τούς 
θεατρίνους, προτιμώ νά είιπεΐ τούς 
στ'χους μου ό δημόσιος κήρυκας. 
Οΰτε νά πριονίζετε τόν άέρα τόσο 
πολύ μέ τό χέρι σας ετσι' παρ’ 5λσ 
σας νά τά κάνετε μέ χάρη; γιατί 
άκόμα καί στό χείμαρρο, στή θύελ
λα καί θάλεγα στόν άνεμαστράβιλο 
τοΰ πάθους, πρέπει νά μάθετε νά 
κιροαατε κάποια μετριοπάθεια, πού 
νά τό μαλακώνει.^Ω, μέ πειράζει κα
τάκαρδα ν’ άκούω έναν νταγλαρα 
ιιέ τή περούκα στήν κόκα νά ξεσκί
ζει ενα πάθος, νά τά κομματιάζει, 
νά τό κουρελιάζει όλότελα, γιά νά 
σπάζει τ’ άφτιά τών θεατών τής 
πλατείας, πού οί περισσότεροι τό 
μόνο πού μποροΰν νά νοιώσουν εΐνε 
τ’ άκατανόητα βουβά σκηνικά καί 
τή φασαρία, ©άπρεπε £ναν τέτοιον 
μάγκα νά τόν μαστιγώνουν πού πα- 
ιρακάνει τόν Τερμαγάντη- καί ύπβρ- 
ηρωδίζει τόν Ηρώδη, Οϋτε πάλι νά 
παοαήσαστε κρύοι, παρ’ άφήστε νά 
σάς κυβερνάει ή κρίση σας ή ίδια" 
νά συμψωνάει έκεΐνο πού κάνετε μ’ 
έκεΐνο πού λέτε μέ τήν ξέχωρη 
αύτή, παρατήρηση : νά μήν ξεπερ
νάτε τό μέτρο τής φάσεως' γιατί 
■κάθε τί πού γίνεται ετσι υπερβολι
κό εΐν’ εξω άπό τό σκοπό τής δρα
ματικής τέχνης, πού προορισμός της 
πάντοτε καί πρώτα καί τώρα, ήταν 
καί εΐνε, νά κροττεΐ σά νά Θίποΰμε 
τόν καθρέφτη, μπροστά στή φύση" 
νά δείχνει στήν αγνότητα τό δικό 
της τό σκήμα, στή ντροπή τή διική 
της τήν εικόνα καί νά δίνει τήν ά- 
ληθινή ήλικία καί σωματυκή διά
πλαση τής έποχής, τή μορφή καί τό 
άποτύπωμά της. Τώρα άν αύτό γί
νει υπερβολικό ή λειψό, μ* δλο πού 
κάνει τόν άνήξερο νά γελάει, τόν 
■Εμπειρα δέ μπορεί, θά τόν δυσαρε- 
στήσεΓ πού αύτοΰ τοΰ ένός ή κρίση 
στό τι σάς έπιτρέπεται ή δχι, πρέ
πει νά βαραίνει περισσότερο άπό 
ολόκληρο θέατρο άπ’ τούς άλλους. 
Ώ , εΐνε κάτι θεατρίνοι, πού τούς 
είδα νά παρασταίνουν κΓ άκουρα 
κΓ  άλλους νά τούς θαυμάζουν, πού 
ό θεός νά μέ συχωρέσει, δέ μοιά
ζανε οΰτε στή, φωνή, οϋτε στήν περ- 
ποττησιά, οΰτε μέ χριστιανό, οΰτε μέ 
ειδωλολάτρη·, οΰτε κάν μέ άνθρωπο- 
τόσο κορδώνοντοτν καί μούγκριζαν, 
πού νόμισα πώς θά τούς είχε φτιά- 
σει κανένας άπό τούς μεροίδουλιά 
ρηδες τής φύσεος καί δέν τούς εΐχε 
φτιάσει καλά, τόσο φριχτά έμιμοΰν- 
το τήν άνθρωπότητα» (Μεταίφρ. Β. 
Ρώτα).

Στή «μίμηση αύτή τής άνθρωπό- 
τητας» άν δέν έπιτελεΐ τό σκοπό της

ή όποκιριτική τέχνη ξεπέφτει καί γί
νεται άχρηστη. ΟΙ «ύποθηκες» αύ
τές τοΰ Αμιλετ στούς, ήθοποιούς δί
νουν τόσο θαυμαστά τά ορια τής υ
ποκριτικής τέχνης καί τόσο περί
τρανα αποδείχνεται μέσ’ άπό τίς 
γραμμές αύτές ή δουλειά πού πρέ
πει _νά κάνει ό ύπακριτή ς γιά νά 
βγει άπό τ’ ομοίωμα της τέχνης του 
τό αισθητικό καί άνθρώπινο πρό 
πάντων άποτέλεσμα πού έπτιδιώκει, 
πού, θαρρώ, πώς καμμιά άλλη άν- 
θρώπινη σκέψη δέν μπορεί νά δώ
σει τόσο σοφά, τόσο έμίπνευσμένα, 
τόσο τέλεια, τόν όρισμό καί τά ϋ- 
ρια τούτης τής τέχνης. «Νά μή ξε
σκίζει τό̂  πάθος, νά μή τό κομμα
τιάζει, νά μή τό ξεκουρελιάζει ό
λότελα ο ήθοποιός». Στίς γραμμές 
τούτες βρίσκεται δλη ή κατεργοοστι- 
κή προσπάθεια τοΰ ύποκριτπ γιά νά 
πλάσει ενα δ ι̂ορφο, τέλειο όμοίωμα 
τοΰ ηρωα^ ποϋχει αιχμαλωτίσει ό 
ποιητής κι’ ό ίδιος ύποΟτασιακά τό 
ξαναδίνει, γιά νά δώσει τήν «ώραία 
μορφή.» τόν «καθρέφτη- τής φύσης», 
τή. «μορφή, της έποχής καί τ’ άίπο- 
τυπτωιμά τηις», ετσι ττου τοϋτο 
νά δίνει τή δισυπόστατη, κείνη 
χαρά πού παραπάνω είπααε: τή 
νίικη τ’ άνθρώπου στΛ ζωίή του

καί στήν τέχνη, του, την ανθρώπινη, 
καί τήν άιίσθητική χαρά. «Γιοοτί ά
κόμα καί στό χ ε ίμ α ρ ρ ο , στή θύελ
λα καί θάλεγα στόν άνεμο-τρόβ,- 
λο τοΰ πάθους πρέπει νά μά&τε νά 
κρατάτε κάποια μετριοπάθεια πού 
νά τό μαλακώνει».

Πόσες καί πόσες άλήθειες, πόσες 
σοφές όδηγίες γιά τόν ήθοποιό καί 
τί πεντακάθαρους κόσμους άνο γουν 
τοΰτα τά λόγια τοΰ "Αιμλιετ, δπου 
ό ποιητής μάς άποκαλύπτει δλον τό 
μυστικό μηχανισμό πού δημιουργέ" 
τή μορφή ποιΐ πρέπει νά δείχνει ύ 
ήθοποιός, μά καί τί πάνω^κάτω προ 
ηγείται—τί περιεχόμενο ε^ει — γιά 
να συντε,λεστεΐ. Κά£ε μιά φράση., 
συνισταμένη μιάς έμπειρίας καί μιάς 
βαθύτρπης αισθητικής γνώο.-ς, άπο 
Τ“ ,λεΐ_καί μιά άφορμή γιά νά ει
πωθούν ενα σωρό πράγμοττα γιά τό 
θέμα π̂ού ,άναφέιρεται, κάθε λέξη εΐ
νε κΓ ενα τεχνικό μάθημα, ενα ά- 
παύγασιμα ΊΒείρας νσυντελεισμένης ά
πό πράξη θεατρική. Γ Γ αύτό κάθε 
τί πού θάγγιζε τήν αίσθητυκή ύίπό- 
ισταση τοΰ Λόγου θάπρεπε ν’ αντλή
σει τίς πηγές του άπ’ τό Εύαγγέλιο 
αύτό.

ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο μεγάλος ήθοποιός κα! δάσκα
λος της περασμένης γενεάς

Ο Παπαγιάννης
ToG κ. Γεωργ. Χρ. Παπαγεωργίου

Δημοσιεΰθηκε σι6 προηγούμενο φύλλο 
τοΰ «θεά:ρου» άηά συνεργάτη τοΟ πολύιι_ 
ιμου περιοδικοί) ενα σημείωμο: μέ τρία άπό 
τά άμέτρητα κι* άμίμητα άνέχδοτα τοΰ μα
καρίτη Παπαϊωάννου. Μά μέ όν Παπαγίάν 
νη δέν μπορεί κανένας νά ξοφλήοτ] μ· ΐνα 
απλό σημείωμα. Γιατί ό ΠίϊπΟΓγLCXVν7]ς εΐ/ε 
μεγας, μέγιστος. Ατέλειωτος, μέ βαθειά
καί έντονώταττ, έπΙΒροχτη στήν ‘Ελλη,ν:κή 
θεατρική Τέχνη. Γιά μιά άλόκλη,ρη έποχή 
—  τήν έποχή τήν ύστερα άπ’ τόν Παντό 
ποολο, έως τά 1926 —  ύ Παπαγιάννης 
στάθηκε ύ πιό μεγάλο-ς κωμ,κός ολου τοϋ 
Ελλη,νικοΟ θεάτρου μουσικού καί δραματι

κού ό πιό μεγάλος δάσκαλος καί δ πιό 
μεγάλος θιοτσάρχης τοΰ έλαψροά) μουσικοί) 
θεάτρου. Εϊτταμε ό πιό μεγάλος κωμικός.
Ας μήν τταρα^ενεοθτ] κ<χνένας "Εβγαλε βέ 

'βαια τό * Ελλην ικό θέατρο στήν περασμένη 
γενεά πολλούς κωμικούς μεγάλους καί δη. 
μοψιλεις: τόν Σαγιώρ. τόν Πλέσσα. τό Γο_ 
νίδη, τό Λεπενιώττ; τό συναρπαστικό Δ.ρά- 
ιμαλη. τό Χρυσόμαλλη. ’Αλλά και γιά τό 
κοινό καί γιά τούς ήθοπο ούς ό Παπαγιάν_ 
νης ήταν κάτι παραπάνω άπό δλους αυτούς 
καί δσους άλλους άξιους κωμικούς ξεχάοαΐ 
με ν* άναφέρουμε. « Ό  Παπαγιάννης» έλε
γαν οΐ ήθοποιοί καί οΐ άνθρωποι του 0>εά_ 
τρου κι* ένοιωθες πώς πρόφεραν μέ κάποιο 
σεβασμό τό όνομα, άκόμα κι* έκεΐνοι πού 
εΙχαν έρθει σέ συγκρουσι μαζί του ή πού 
είχαν άντιζηλία στόν κυρ Γιάννης. «Παπα. 
γιάννης» £λεγ<χν οί θεαταί του καί γέμιζε 
τό στόμα τους. Μυριάδες καί μυριάδες " Ε λ 
ληνες. άιτό δλα τά μέρη της έλεύθερ-ς καί 
της υπόδουλης ‘Ελλάδας, μόλις έπρόφεραν 
τό όνομα αΟτό άμέσως άνθιζε οεύτόματα 
στά χείλη τους τό γέλοιο άκόμη καί μήνες 
καί χρόνια υστέρα άπό τήν παράστασή πού 
τόν είχαν ίδή. Γι* αύτό ό Παπαγιάννης ή. 
ταν ό πιό μεγάλος κωμικός τοΰ ‘ Ελληνικού 
θεάτρου.

ιΕίπαμε όμως. δ ι ήταν ό πιό μεγάλος 
δάσκαλος καί ό πιό μεγάλος θιασάρχης του 
έλαφρου μουσικού θεάτρου στήν περασμέ. 
νη. γενεά. Δάσκοελος: Q I περισσότεροι άπό 
τους καλλιτέχνες της ‘ Ελληνικής όπερέττα-ς 
μεγάλοι καί μικροί άπ* τήν *ΑΛροδΐιτ\ Λα- 
ουτάρη καί τή Ζαζά Μπριλλάντη άπ? τόν 
Καρδαμύτση τόν * Ιατρού καί τόν Παρα_ 
σκευά ΟΙκονόμου μέχρι τόν τελευταίο κο_ 
ρίστα. ήταν μαθητές του. Κ ι’ δχι μόνο μα
θητές του άλλά έντελώς δικά του κοελλιτε 
χνικά δημιουργήμα α. Αύτούς τούς είχε 
στρατολογήσει, είτε άπό έπαγγέλμο:τα έν_ 
τελως άσχετα μέ τήν κοελλιτεχνία. είτε νέ
ους. πού μόλις πρωτόβγαιναν σ ή βιοπάλη 
ειτε άπ* τίς πιό άπίθο^ες προελεύσεις Αύ
τός τούς ξεμυάλιζε νά βγούνε στή σκηνή. 
Δέν πρέπει νά ξεχνιέται δτι σ όν καιρό έ. 
κείνο, πρό πάντων πρίν άπό τούς Βαλκα. 
νικούς πολέιμους οί τίιμιες οίκογένειες 
τής μεσαίας καί τής κατωτέρας τάξεως' 
είχαν πολύ πρόστυχη Ιδέα γιά ^ό θέατρό 
καί^ τούς θεατρίνους, καί προτιμούσανε νά 
Ιδουνε τά παιδιά καί τά κορίτσια τους νε_ 
κρά. παρά άνεβασμένα στή σκτνή τοΟ θε 
άτρου. πού στήν άντίληψή τους δέν τή ξε
χωρίζανε καθόλου άπό τό πάλκο τού κα_

φε σαντάν. Χρειαζότανε λοιπόν νά ξεμυα. 
λίση καθείς τούς νέους καί τίς νέες γιά νά 
τις άνεβάζη οτό θέατρο. Κ ι ’ ό Παπαγιά;- 
νης στάθηκε μοναδικός σ’ σΟ ό. άφθασ-^.

Εφθασε ν’ άρραβωνιάζεται κότιέιλλες πού 
ε,βλεπε σ* αύτές ταλέντο, γιά νά τίς κα_ 
τας>έρη ν* άνεβουνε στή σκηνή. ’Αλλά κι’ 
άπ* τούς άλλους, άπό κείνους πού δέν ή. 
Ταν έκ οΟ μηδενό·' δηαιουρνΓι οτα του 
Παπαγιάννη δπως ή Μελπομένη Κόλλυβά 
καί ή ’Ολυμπία, οί περισσότεροι εΐνε γνω
στό δτι. μαθήτευσοΛ' κοντά στό μεγάλο έκεΐ
νο δάσκαλο, μέ τήν πνοή του μέ τή δ·δα_ 
σκαλία του. μέ τό άμεσο παράδειγμα τής δι 
κής του τέχνης έσμίλευσε τό ταλέντο τους 
τό τελειοποίτσε. τούς έξύψωσε καλλιτεχνιΐ 
κά και τούς έκοτνε ν’ άποδώσουν τό άνώτα. 
το δριο άποδόσεως στή,ν τέχνη τους πρά
γμα πού μόνο κοντά *ου μποροΰσαν νά 
πετύχουν καί πουθενά άλλου Μέγ otoc θι_ 
ασάρχης. •’’Ηταν. ναί. Γιατί ό f ίασος ήταν 
πάντοτε ό πιό άρτιος άπ* δλους τούς άλ_ 
λους όπερε'.τικούς θιάσους ό πιό πλούσιος 
σέ άσσους καί σέ στελέχη δεύτερα καί τρί
τα. Καί τό πράγμα δέν ήτανε καθόλου εύ
κολο. Πρώτα _ πρώτα γιατί εΐχε άνταγω- 
νισ'άς άνθρώπουο Ικανώτατους πού ήξεραν 
Μχτάκαλα τή δουλειά τους: Τόν πολυμήχα_ 
νο. δαιμόνιο τόν άεικίνητο καί ρη'ικέλευ_ 
θο Αποστόλη Κονταοάτο τόν εύψυέστα ο 
ύπομονητικώτατο μεθοδ'κό κι* έπίμονο Φώ. 
τη Σαμαρτζή ■’όν καλόβολο άγοτπητότατο 
και καλοκάγαθο Γεώργη. Δράμαλη τόν 
Πλέσσα τό ζεύγος ’Αφεντάκ~. ‘Ό λοι αύ
τοί καραδοκούσο^Έ διαρκώς καί μαγείρευοτν 
άδιάκοπα γιά νά συμπληρώνουν τούς θιά
σους τους καί κάθε τέλος τής σαιζόν πολ 
λές φορές άκόμη καί σ ή μέση βομβαρ
δίζανε μέ δελεαστικώτατες προτάσε:·  ̂ τούς 
καλλιτέχνες του Παποτγιάννη. Καί τίς πε
ρισσότερες φορές κατώρθωναν νά ούς πά
ρουνε. Ό  κύο Γιάννης δέν έγο:νε τόν και_ 
ρό του νά βλαστηιμήση. νά βαρυγκομήση 
νά βοίση τούζ άνταγωνιστάς *ου νά καυΐ 
τηριάση τήν άγνωμοσύνη ήθοποιών πού με
ρικοί χρωστούσαν τήν κοελλιτεχνική τους υ_ 
τταρξι σ* αύτόν. κι* δμως ’ όν παρατοϋσοτν 
στά κρύα του λουτρού συχνά στή μέση τήο 
σαιζόν καί μερικές φορές σέ στιγμές καίρια 
κρίσιμες δταν λόγου γάριν επαιΓαν τόν κυ_ 
ριώτερο ρόλο σ* ένα εργο μεγάλης έπι υ- 
χίας. Κάθε άλλο παρά ν άποκαρδιωθή. ‘Η 
αύτοπεποίθΓ-ση του ή άκατάβλητη ά^ωνι. 
στική του δ’άθεση δέν τόν άφηνε νά \ιάρη 
σέ μοιρολόγια καί κλάψες, θυμοσοφικώτα 
τα έλεγε:

—  Σ-ό καλό νά πάνε. Διάβολε! Δέν μέ 
παντρεύτηκαν γιά νά μένουνε ισόβια κοντά 
μου.

Επειτα μέ σφιγμένα τά δόντια καί μέ
χαρά του δυνατοί) άν3ρώπού έπρόσθέτε:

—  "Οσο γιά μάς. παληά μας τέχνη κό
σκινο. θά  ξεκινήσουμε πάλι. γιά φυντοτνά- 
κια. Κι* Ετσι οί κύοιοι πού έφυγαν κακό 
του κεφαλιού τους κάνουν. Δυό Εφυγαν δέ
κα καινούργιους θά βγάλω. "Ετσι σέ λίγο 
καιρό θά ύπάρχη άφθονη προσφορά έργα.

σίας καί οί κύριοι αύτοί θά ίδουν τί έστί 
βερϋκοκκο καί άζητησία έργασίας.

Καί ξεκινούσε γιά τίς ά'.έλειώτες έκ_ 
στρατεϊες του. σ’ άναζήτησι καινούργιων ή- 
θοποιων στίς γειτονιές: στά συνοικιακά κα 
φενεδάκια πού σύχναζαν οί νέοι δπου πα
ρακολουθούσε. δήθεν άδιάφορα τις συζητή. 
αεις :ους. στίς ταβέρνες, άκούγοντας έ- 
κείνουςπού στό κέφι τραγουδούσαν μήπως 
βρή καμμιά καλή φωνή. Στούς συνοικια
κούς δρόμους τίς νύχτες άκούγοντας τούς 
και/ταδόρους. Στά  καφέ σαντάν. ’Ακόμη 
καί σ ά δυσώνυμα σπίτια. Παντού έψαχνε. 
Κ ι ’ άπό ποοντου σταχυολογοΰσε. Πάντοτε γύ 
ριζε μέ σοδειά. Καί πλούτιζε ό θίασός του 
άπό στελέχη. Πλούτιζε φυσικά καί τό θέα 
τρο. άπό τοελέντα κι’ άπό στελέχη παντός 
μεγέθους.

"Ενα  άλλο στοιχείο, πού εκανε τόν Πα- 
παγιάννη τόν καλύτερο θιασάρχη. τής έπο_ 
χής ίου ήταν ή βεβαιότης του ήθοποιού ότι 
είχε εξασφαλισμένο τό μισθό του. τό ψω
μί του. Οί νεώτεροι ήθοποιοί πού σήμερα 
πληρώνονται τακτικά τήν πενθηιμερία ή τή 
δεκαμερία τους καί πού κα.ά κανόνα 
υπογράφουνε τά συμφωνητικά στήν άρχή 
της σαιζόν, άς μακαρίζουνε τόν έαυτό τους 
για  τήν καλοτυχία τους. κι* ας ρω άνε κά
που _ κάπου τούς πιό παληούς άπ* τούς συ
ναδέλφους τους γιά τό φοβερό δράμα τής 
αδιάκοπης καί άτέλειωτης άβεβαιό ιτ.τας 
του έπιουσίου. Είτε μπουλούκια γυρίζομε 
στις επαρχίες, εϊτε ταξιδεύανε στίς ‘Ελλη 
νικές παροικίες τής Ρουμανίας Ί ή.ς Αίγύ- 
πτου τής Κύπρου, τής Πόλης καί τής 
Σμύρνης άνάμεσα στίς λαχταριστές έκ 
δηλώσεις ενθουσιασμού τών όμογενών εί
τε μέσα στήν καρδιά τής πρωτεύουσας ‘δου- 
λευαν'ε ποτέ δέν μπορούσαν νάνε βέβαιοι 
οτι σ όλη ιή σαιζόν θά εΐχαν έξασφαλι 
σμενο το μισθό τους. σ’ όπόιοδήποτε θίασο 
κι^ αν ήταν. Σ* όποιοδήποτε έκτο·' άπό 
του Παπαγιάννη. Εΐνε άλήθεια πώς ό Πά_ 
παγιάννης έδινε μισθούς μικρότερους κά- 
πως άπό τούς άλλους θιάσους. Καί ή ανε 
κι’ αύτό μιά άπό τίς δυσκολίες γιά νά εΐνε 
ό θίασός του άρτιος καί πλούσιος σέ στε_ 
λεχη. ’Αλλά ποτέ ήθοποιός στό θίασό του 
δέν εμεινε άνεξόφλητος σ ή δεκσ;μερία ό 
πουδήποτε κι* άν ήτοτν. στήν *Αθήνα στίς 
επαρχίες ή στό εξωτερικό, δ.τι δήποτε έρ- 
γο κι άν παιζόταν, έπι ΰχία ή άποτυχία 
Και το π,ραγμα ήτανε περίεργο κι* άξιοί 
θαυμαστό έπειδή ό μακαρίτης ό κύο Γιάν 
νης. οπως ήτανε γνωστό, έπαιζε χαρτιά μα- 
νιακα. διακινδύνευε καί συχνά έχανε τε
ράστια ποσά σ όν μπακαρά δεκάδες χι 
λιαδες κι* εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές’ 
δραχμές δχι άπλά προπολεμικές άλλά πρό 
του πρώτου πολέμου, όλόχρυσες. δταν ή 
λίρα εΐχε εΐκοσιπέντε καί άκόμη είκοσι· 
σερες δραχμές, δπως στά 1918.

Γ. X. Π ΑιΠΑΓΕΏ. Ρ Γ IΟ

Ο ΡΩ Μ ΗΟ Σ ΤΟΥ ΣΟ ΥΡΗ

Ή έμμετρη
ρεκλάμα γιά τά έργα
καί τούς ήδοποιούς 1888-1891

ΠΡΩΤΟ
άπ’ όλατό:
Τρελλο
κόριτσο
στό Θέατρο

Λυρικόν
με τήν

Μανωλίδου
ΤΟ Υ

Παππά
καί τόν

Α. Γιαννίδη
ΕΚΥΚ ΛΟ Φ Ο ΡΗ ΣΕ

Α Σ Τ Ε Ρ Η  ΚΟ ΒΒΑΤΖΗ
Π ΡΩ ΤΗ  Α Ν Ο ΙΞ Η

Διαβάζοντας κανείς παληές έφηιμερίδες 
καί περιοδικά κάνει ένα ρεπορ άζ άπό τό 
γραφείο του πού έχει καί τούτο τή δική 
του τή χάρι. Πραγματοποιεί έναν. ανέξοδο 
περίπατο στά περασμένα καί καμαρώνει έ
να πλήθος άπό περίεργα καί ένδιαφέροντα 
πράγμα .α. ‘Ο μολογώ πώς μ’ άρέσουν κάτι 
τέτοιος περίπατοι καί τούς έπιχειρώ ταχτι
κά τούτον τόν τελευαΐο καιρό καί μά .ιην 
άλήθεια δέν βγαίνω καβάλου χαμένος.

ιΑΰτήν τήν έβδομάδα έχω μπροστά μου 
μερικούς τόμους τού «Ρω,μηού» του άλη- 
σμόνητου εκείνου βδομαδιάτικου σατυρικού 
φύλλου τού Γεωργίου Σουρή καί δέν άν_ 
τέχω στόν πειρασμό νά τούς ξεφυλλίσω μέ 
προσοχή καί κατάνυξι. Πόσα‘γεγονότα λη
σμονημένα σήμερα, πόσα σκάνδαλα καί τί 
άνηλέητο μαστίγωμα προσώπων καί πρα
γμάτων! ‘Ο Φασουλής κι’ ό Περικλέτος «ό 
καθένας νέτος σκέτος» τά λένε πάντα σ .ήν 
πρώτη σελίδα καί νά συζητάνε καί τά σχο 
λιάζουνεμέ τόν τρόπο τό δικό τους καί 
δέν χαρίζουνε κάστανα σέ κανέναν. ‘Ο 
Τρικούπης. ό Δεληγιάννης. οί χοροί τής 
Αι;λής ή Βουλή, ό αιώνια άνισασκελής 
προϋπολογισμός του Κράτους, τό Πανεπι
στήμιο. οΐ άποκρηάτικες φεστες καί τά κο_ 
<μιτάτα τά φλέρτ τοΰ κολοΰ λεγόμενου κό- 
σ'μου. ή φτώχεια κι’ ή ,μιζέρια τής έποχής. 
ό λογιωτατισμός κι’ ένα σωρό άλλα σηΐ 
'μαντικά καί άσήμαντα άπό ή ζωή τής ’Α 
θήνας του 1888 του 1889. τοο H890 σερ- 
(βίρουνται μέ μιά διάθεση καυστικής σά_ 
τυράς, πού πολλές φορές ματώνει καί ζε. 
ιματάει.

Ταύτα όμως δέν ένδ.αφέρουνε σή
μερα στίς στήλες αύ;ές. Γιά τήν θεατρική 
διαφήμιση τής έποχής πρόκειται καί άκρι
βώς γιά τόν τρόπο πού γίνεται αύ' ή άπό 
τις στήλες τοΰ « ΡωημοΟ» Ό  Σουρής έχει 
τό δικό του τόν έμ,με ρο τρόπο νά σερβί
ρει στό άναγι ωστ;κό του κοινό τίς θεατρι
κές άγγελίες καί γενικά κάθε τι πού έν_ 
'διαφέρει τό θέα fo .

Στό φύλλο τής 13 Φεβρουάριου 1888 μιά 
παράσταση, τού ή ιοποιού Λεκατσά. ό όποιος 
γιά τήν έποχή του ήταν' ένας άπό τούς έ. 
λάχισ ους άξϊόλογους έρμηνευτές τού Σαίξ 
πηρ. άναγγέλλεται άπ’ τόν Σουρή έτσι:

Μές τοΟ πολέμου τήν πολλήν βοήν καί φα-
(οαρίαν

ό θρ;αμβεύων Λεκατσάς τό αυριον έσπέρας 
θά κάμη μίαν τρίπρακτο ν του Σαίξπηρ κω.

'μωδίαν
που θά γελά όποιος τήν ίδή έπι πολλάς ή.

(μέρας
εις τα χειροκροτήματα τό θέατρον θά σπάση 
κι’ d>; κωμικόν τόν Αεκατσάν ό κόσιμος θά 

(€αυμά(η]...

Καί μιά άλλη, παράσταση τού ίδιου ήθο- 
ποιοΟ στό φύλλο τού «Ρωμηού» τής 2 ’Α 
πριλίου 1888 σερβίρεται μέ τόν παρακάτω 
τρόπο στούς άναγνώστες του:

*0 Λεκατσάς τήν Πέμπ.ην τόν Μάκβεθ θά
(διδάξη

και είς πτωχήν γυναίκα θά δώση δ τ ι έίσ-
(πράξει

πιστεύω δέ ό κόσμ<| άθρόος πώς θά τρέξη 
διότι τώρα πρώτον στό θέατρο θά παίξη 
καί ή χαριεστάτη τοϋ Λεκατσα κυρία 
καί θά φανή ώς λαίδη καί σύζυγος άγοία.

Καϋμός καί ντέρντι τής ’Αθήνας ήτανε 
ν’ άποκτήση ένα θέα’ρο τής προκοπής. ’Α 
πό τό 1860 οί δήμαρχοι πθ[λεύσυνε νά τά 
κοτταφέρουνε νά Ιδρύσουνε τό Δημοτικό θ έ 
ατρο. Τό ζήτημα περνάει άπό ένα σωρό δυ
σκολίες καί περιπέτειες που τίς ιστορεί μέ 
τό γλαφυρό του ύφος στό βιβλίο του «Τά 
έκ<χτό χρόνια τού Δήμου ’Αθηναίων» ό έ- 
κλεκτός λόγιος καί άγαπητός συνάδελφος 
κ. Δημ. ΛαμπΙκης. γιά νά καταλήξει .στόν 
Άνδρέα  Συγγρό. Τό 188*6 ό Δήμος παρα
δίνει μισοτελειωμένο τό θέατρο σ* αύτόν 
ιμέ τή συμφωνία νά τό άποτελειώσει έκχω_ 
ρώντας ιήν έκιμετάλλευσή του γιά 25 χρό
νια. Ό  Συγγρός ξοδεύει μά φαίνεται πώς 
δέν καταφέρνει καί μεγάλα πράγματα Τό 
θέατρο παραδίνεται ύστερα άπό ένα δυό 
χρόνια στήν κοινή χρήσι άλλά εΐνε κακό 
καί... ψΟχρό στήν κυριολεξία. Ο Ι θίασοι 
πού δίνουν παραστάσεις δέν πό&νε καθόλου 
καλά. γιατί οί θεατές ύποφέρουνε τά πάν_ 
δεινα άπό τό κρύο καί τά ρεύματα. Γιά 
τόν λόγον αύτό δταν ό Συγγρός άποφοοσί- 
ζει νά κάνει μερικές βελτιώσεις μετά χα_ 
ρας άναλαμβάνει στίς 19 του Νοέμβρη τού 

'ά πληροφορήση

Τοϋ κ. Ν. Ι.Μ Α Ρ Α Κ Ηw'
είς τήν κάθε μιά μεριά 
νά ζεστάνουν τό βορηά.
‘Ο σινιόρ *Ανδρέας λέγει 
πώς σκεπάζεται κι* ή στέγη 
τρίδιπλα θά βάλη φώτα 
δέν θά στάζουν οί ταράτσες 
καί οί κυνηγοί σάν πρώτα

. δέν ίύ  πιάνουνε μπεκάτσες.
Τώρα πλέον ήμπορούν 
ελευθέρως νά φορούν 
ντεκολτέ καί άρες μάρες 
οί κυρίες κι* οί κοπέλλες 
δίχω- νάχουνε τρομάρες 
γιά βενταϋζες καί άβδέλες 
πάει πιά τό ξεροβόρι 
καί θά μπαίνουν μ* άφοβιά 
δίχως κάν έπανωφόρι 
δίχως μαλλιαρή προβιά 
κι* ούτε θά ψοφούν στό κρύο 
είς τό κάθε θεωρείο.
Εις τό θέατρο τού Χιώτη 
διορθώματα καί κρότοι.
Τί χαρά μας! Τί ώραΐα!
Δέν θά στάζη πιά ή σκέπη 
νά μά; ζήσης σιόρ ’Ανδρέα 
μεγαλόσταυρος σοΰ πρέπει.

Καί καταλήγει ή έμμετρος αύ ή διαφή
μιση γιά τήν άνακαίνισΓ του ίεάτρου 
Συγγρου:

Τάδε βεβα οϊ ό Χιώτης 
ό γενναίος πατριώτης 
τάδε λέγομεν κι* έιμεΐς 
£πΙ λόγω τής υμής 
ό καθένας νά τή ξέρη 
καί τή γνώιμη του νά φέρ·η.

Τόν ’Απρίλιο του 1884 πρόκειται νά 
δοθη ή αΕύρυμέδη» τοΰ Δημητρίου Κορο 
"·τ»λά. ποφά:ιτασις *τού έγιν·Ξ μέ πολλή 
><Ίΐπρότητα, λουλούδια, περιστέρια καί ζη 
τωκραυγές. καθώς γράφει ό κ. Γιάννης 
Σι!5έρης (<cTo κωχειίούλλιο». ^Εκδοση Μου 
σικά Xpovuxri 1933) κάί πού με'ά  τό τέ- 
λ .̂ς της π,ρσσφέιρανε οτόν συγγραφέα ένα 
στεφάνι <51:0 διτφνη πού έγραφε στίς κορ. 
δέλλες του «Τω άκατσπονήτω τήΐς Έθνι 
ι ής Σκηνής έργάτη. Ο Ι θαυιμασ αί τοϋ 
έργου του». Κι* ό «Ρωμηός» εΐχε βιαστή 
νη; τήν προοεναγγείλη στνς 15 τοΰ ίδιου 
<μήνα:

Είδοποιούμεν 

Γτώς την Τετάρτην ή

τό κοινόν

1888 ό «Ρωμηός» 
θεοττροφίλους δτι:

τους

Είς τό θέατρον τοϋ Χιώτη 
διορθωμα-α καί κρότοι 
έβαλο^ ποαποϋ κουρτίνες 
€βαλοτν καί λαμαρίνες

σττμπάσης τής 
( ‘Ελλάδος 

καί πρίν αύτής τής 
(έ£δσιμάδος 

ειΐς τοΰ Τσιγγρο’ύ τό θέά ρον μ* ευπρέπειαν(μεγτίελην
κι* ή Εύρυμέδη γίνεται, ή τοΰ Κορομηλά 
πού άν κι* αύ*τή δέν έτυχε βραβείου εις 

(ισκυτάλην
άλλ* εΐνε δράμα κάλλιοτον μέ άλματα

(πολλά.

Ή  έναρξις τής θερινής σαιζόν τοΰ 1889 
άναγγέλλεται άπό ',*5ν Σουρή στό φύλλο 
τής 17 ’ Ιουνίου μέ τό τετράστιχο:

Τά θερινά τά θέα*τρα δουλεύουν κάθε
(βράδυ

τοΰ Ταβουλϊίρη δηλοΰδή καί τοΰ ’Αλεξιάδη 
Kbci τρέχουν οί φιλόμουσαι στό ένα καί 

(στό άλλο
καί γέλιο γίνεται πολύ καί κλάψιμο με.

(γάλο.
Ά λλά  καί τόν Παντόπουλο καί τόν Ν ι

κηφόρο τούς διαφημίζει μέ θερμό ένδιαφέ- 
ρον ό Σουρής τίς παραμονές τοΰ Πάσχα 
του 1891:
*Αιτόψε είς τό θέατρον δέν θ* άπομείνη

(χώρος
Έκεΐνος ό Παντόπαυλός θά δώση καί θά

(πάρη
άλλά θά παίξη μετ’ αύτοΰ κι’ ό Γιώργος 

( Ν ικηφόρος 
κι' άττό τά γέλι^χ τό κοινόν βεδαίως θα

(κρεπάοη.
Καί πρέπει νά τό ρίξετε άπόψε είς τά

(γ έλ ια
διότι πιάλιν τών Παθών άρχίζει ή έδδοαάς 
ιμέ ύμνους τής Κοοσσκχνής καί δώδεκα 

(,βο^/γέλια
καί τότε πλέον προσευχή δι* δλους καί

,(ήμάς...
Καί ό Ιϋδιος διμως ό διευθυντής τοΰ «Ρω  

μηοΰ» γράφει μονόπρακτες κωμωδίες πού 
βλέπουνε που καί ποΰ τό φώς τής ράμπας. 
’Ήταν φυσικήν λοιπόν ν ά  κάνει Kbci αύ- 
τοδιαφήμηση. Στις  5 ’Απριλίου τοΰ 1891 
πρόκειται νά παιχτούν άπό τόν θίασο Παν. 
ταπούλου τρεΐς κωμωδίες. αΤό Καναρίνι» 
τοΰ Άνδρέα Νικολάρα, «‘Ο δάσκαλος» 
τοΰ Μπάμπη “Άννινου καί μιά μονόπρακτη 
«άτυρα τοΟ Σουρή. Προαναγγέλλει λοιπόν

τήν ^χράσ»τασι στό φύλλο πού κυκλοψόρη
σε τήν προηγούμενη μέρα: '

Καί αΟριογ στό θέατρον παράστασις ώραία 
τό «Καναρίνι» δηλαδή τού κοεγχαστού Άν-

ό ξακουσμένος «Δάσκαλος» τοΟ προσ<ρθ£θς
 ν' , , Λ , (μας Μπάμπη
που άπό πνεύμα πάνιοτε σπιθσβολεΐ* καί

καί μιά δική μας έμμετρος «ι* άρχα!α<κω.

πού εΐνε κάπως νόστιμη καί κάπως* ά^δία...

σεβαστός Ιστορικός τοϋ ΝεοελλΓ,νι. 
? εατΡό^ κ· Ν ικόλαος Λάσκαρης σ* ένα 

βφλιο του «‘Η θεατρική Διαψήμισις άνά 
τόν κόσιμον» (Τύποις «Ελλάς» 1936) μάς 
εδωκε σπαρταριστές πραγματικά εικόνες 
του τρόπου μέ τόν όποιο γινότο^ε ή διαφή- 
ιμισι στά πρώτα χρόνια τής ζωής Χοθ θεά.

Πώς τώπαθε και τόν λησμόνησε 
τόν Σουρή; Γιατί τό δίχως άλλο όλα τοΰτα 
ιά  εμμέτρα άγγελτήρια καί προαγγελτήρια 
των θεατρικών παραστάσεων έχουνε τήν ά
ξία τους καί δέν θάταν άδικος ό κόπο·· (ύ* 
π άρχουν τόσα πολλά άκόμα) νά συνκεν 
τρωθούν κάπου, άφοΰ άποτελοΰνε κι* αύτά 
ένα μέρος —  έλάχιστο ϊσως —  τής ιστο
ρίας τής νεοελληνικής σκηνής...

Ν Ι Κ Ο Σ  I. ΜΑ Ρ ΑιΚιΗΣ

©
Τό έλαφρό θέατρο

Α ΓΓΕ Λ Ο Σ  Μ Α ΥΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Άπό όσα ήμποροΟν νά 6υμο0ν-.αι οί ση
μερινοί βεατροφιλοι ιμέ τήν έμφάνισι τοϋ
Αγγέλου Μαυρόπουλου σ ή,ν έλαψρά σκπ 

νη, σημειώνεται Ενας έξευγενισμός « ό ν  ■' 
βιόρρυθμο ίπιβεωρηοιακό ρόλο τοϋ- κοι 
«έρ. Μπορεί νά υπήρξαν δπως οί μακαρ. 
τες Πλέσσας. Γονίδης. ό Λεπενιώίης κα. 
a a lo i  και να υπάρχουν καλύτεροί του.
Αλλά μέ τον κ. Αγγελο Μαυρόπουλο 

ουμβαίνει νά μπορη νά συνδέω τήν εύγε- 
νικότητα καί τήν δροσιά δίχως φίϊνφάΜς 
για τίς όποιες (ϊφθονες δίνει εύκαιρίες ώ 
ρόλος του κομπέρ θά έλεγε κανείς δτι ό 
συμπαθής αυτός ήθοποιός μ&- £ο,-ΓΙ
κατ’ εύθείαν άπό παριζιάνικο θέατρο έπι. 
θεωρήσεων Στί>ν έλληνική σκηνή δου- 
λευει άπό δεκαετίας «αί τώρα φαί 
^ τ α ι . . .  έφηβος μόλις. Εΐνε ένα 
άλλο του προσόν που τό έπιζητεϊ τό θεα 
τρικό είδος που καλλιεργεί αύτή ή «άισ<4 
κίστη» νεανικότης του. Τήν όποών χρωστά 
λέγουν οι δικοί του στήν Απερίγραπτη στω- 
■,κότηΊά του. Παίρνει δλα τά πράγμα·ο 
δπως έρθουν κι δπως πάνε καί δέν στε 
νοχωριέται _  ή φαίνεται πώς δέν στενό' 
χωριέται τίποτε. Χαράκτηριστικώτερα ή
άγοτπημενρ του γυναίκα κ. Καίτη Βερώ 
νη λεγει γελώντας: «πώς ό "Αγγελός της 
δέν γελάει καί δέν θυμώνει ποτέ του γιά 
νά μή ζαρωση τό δέρμα -ου» Κατά βά
θος έν τουτοις είνε μιά καλή καρδ'ά μέ 
πλούσια συναισθήματα. Στήν μακρυά νρο 
νική περίοδο πού παίζει στό θέατρο έκ 
τός άπ’ιήν «στάμπιλε» δυναμικότητά του τοϋ 
κομπέρ έκρεάρησ* μέ πολλήν έπιτυχία ά 
ναρίθμητους ρόλους. Γ ι’ αύτό καί εΐνε πε! 
ριζήτητος σέ όλους τούς έλαφρούς θιά
σους, καί όπου έργάζεται εΐνε μιά έγ· 
γυησις έπιμελημένης καί' καθαρής δου. 
λείας. Που ιήν περιβάλλει μέ εύγένεια 
μπρίο καί δροσιά.

Κομμωτήριον
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Επίκαιρα προβλήματα
Τό Ραδιοφωνικό

"Ενα  άπό τά καλλιτεχνικά προβλήματα 
πού παρουσίαζεν ή καταπληκτική έξέλιξη 
της ραδιοφωνίας, ώς,πού άρχισε ό πόλε
μος —  καί πού θά άντΤμτε ωπισιεΐ και πά
λι μετά τή? είρήνη --εΓνε κείνο πού Ανα. 
φέρεται στό «ραδιοφωνικό θέατρο».

Ο Ι  Ακροατές του ραδιοφωνικού στάθμου 
μας «τού παρακολούθησαν άπό τήν άρχή 
της έγκατα στάσεως ιης τήν νεαρή έλλτνι. 
κή ραδιοφωνία τό ξέρουν τό ραδιοφωνι
κό θέατρο. Κάθε Πέμπτη βράδυ καί ιήν 
Κυριακή έξχαν μια τακτική σκηνή ή μιά 
κωμωδία —  ενα σκέτς οπως συνηθίσαμε νά 
τό λέμε. Ύστερότερα άρχισαν νά μεταδί- 
δωνται καί μονόπρακτα διεθνούς φήμης συγ 
γραφέων. Καί άργότερα τό «Τμήμα Δρα_ 
ματολογίου» Ανέλαβε καί αή ραδιοφωνική 
διασκευή καί εκπομπή ολοκλήρων θεατρι
κών έργων. Τό ‘Ελληνικό ραδιόφωνο_ πριν 
πέντε χρόνια άκόμη. μετέδωσεν εκτός Από 
τά άλλα καί ελληνικά κωμειδύλλιο^ ( Α γ ά 
πη τικός τής Βοσκοπούλας.Λύρα του Γερω_ 
νικόλα κλπ.), πού έως προχθές θριάμβευαν 
στά σοβαρά κεντρικά μας θέατρα μέ τή 
διαφορά πώς γιά τίς έκπομπές τούτες, έκ
τος άπό τή διασκευή της πρόζας, είχε γρα
φτή καί Ιδιαίτερη μουσική —  καινούργια —  
άπό τόν τότε καί σημερινό διευθυντή τής 
όρχήστρας τοΟ ραδιοφωνικού σταθμού γνω 
στό κι* Ακούραστο μαέστρο Γ. Βιτάλη. 
Μέ τόν ίδιο μαέστρο δόθη,κε μιά με·γάλη 
σειρά άπό όπερέττες. πού ξάφνιασαν μέ 
τήν έπιτυχία τους. όχι μόνο τούς άκροατές. 
πού ζητούσαν κάθε τόσο τήν έπανάληψί 
τσις, μά κι’ ενα φίλο καί γνωστό θιασάρ_ 
χη. πού μου διαμαρτυρήθηκε ένα πρωΐ. για 
τί τό ραδιόφωνο του έκανε άντίπραξι σ ό 6έ 
ατρό του! ( Ό  ϊδιος φόβος έπιασε καί τίς 
εφημερίδες σάν διοργοτνώσαμε τήν ύπηρε. 
σία συχνής μεταδόσεως ειδήσεων δπως έ
πρεπε, μά έν τούτοις Αποδείχθηκε άδάσι. 
μος).

Ά κό μ η  μένουν Αξέχαστες οι μελοδραμα
τικές έκπομπές. μέ έμψυχο ύλιικό —  έκτός 
Ατό δίσκους —- καί o l συμφωνικές πού τίς 
διΤ.ύθυναν οί μαέστροι θ . Βαβαγιάννης Σ . 
Βαλτετσιώτης ’Αντ. Εύαγγελάτσς, Μ. Κα 
λομοίρης. Τ. * Καραλιβοτνος. Γ. Λυκούδης. 
Σ . Μπουσστίντουϊ. Φ. Οΐκονομιοης καί Π. 
Πετρίδης. Δυστύχημα εΐνε, πώς οί μελοδρα
ματικές δέν πρόφθασαν νά όλοκληρωθοιΟν 
■έξ άφορμής του πολέμου καί νά δίδουντάι 
Ατόφιες.

Πολλές ψυχικές ευχαριστήσεις μούμειναν 
άπό τούτη .ήν περίοδο τής έργασίας μου. 
στή ραδιοφωνία. Πρώτα - πρώτα, ή άνά_ 
δειξι νέων καλλιτεχνών στήν όπερέττα. πού 
πεισματικά ούς πολεμοΰσεν ή κλίκα’ ιώ; 
μουσικών. σάν δέν ήτοτν τοΰ ’Ωδείου τους. 
χωρίς βέβαια τούτο νά έμποδιση τό κοινό 
νά τούς περΊβάλλη μ* δλη, τήν άγάπη του. 
καί ιήν «*ΕΑ/νική Σκηνή» μας καί τ ' αλλα 
θέατρα νά τούς πάρουν μόν;μους ηθοποιούς. 
Μ* άκόμη δέν θά ξεχάσω. δυό άλλες Ικα
νοποιήσεις μου. πού ήταν καί ίκανοποίησι 
τών άκροοτών τού ραδιοφώνου. ‘Η πρώτη εϊ. 
vj- κείνη, πού μετά άγώνα κάτώρθωσα ν* ά- 
νοίξω ιήν πόρτα τοω σταθμού μετά τήν εί
σοδο του ακούραστου καί μοναδικού γιά 
τήν όπερέττα Βιτάλη, πού έτοίμαζε μιά κά
θε ΕδαμάΙσα! ,χ<χί στόν "Ελληνα Λέχασ, τόν 
Θεόφραστο Σακελλαρίδη. γιά γά διευθύνει 
-ήν ορχήστρα σάν παιζόντανε δικές του ό- 
περέττες. Καί ή δεύτερη νά καλεστεί ό μα
καρίτης ιδρυτής τού ‘Ελληνικού μελοδρά
ματος. ό Αλησμόνητος λαυράγκας. νά διευ
θύνει τή ‘«ιΔι/δώ» του. Μεγάλη ήταν ή συγ_

Τοΰ κ. Μινου
κίνησι τοΰ γέροντα μαέστρου κείνη τή νύ
χτα. Κι* αισθάνομαι άκόμη πυρά τά δάκρυα 
του. σαν μ* άγκάλιασε καί μέ φίλ,ησε με
τά τήν εκπομπή τού μελοδράματός τόυ. 
’’Ηταν ό «ύστατος φόρος ^ιμής» σ’ ένα βε
τεράνο πού έφυγε άπό κεΐ. για νά πάη στή 
'Κεφαλωνιά νά ήσυχάσει γιά πάντα.

***
Μά άς ξαναγυρίσουμε στό ραδιοφωνικο 

€ιίστρο καί άς δώσουμε πλέριο τόν όρι.

σμό του.Γιά δσους δέν εΐνε κατατοπισμένοι 
στά πράγματα πουχουνε σχέσι μέ τό Στούν. 
τιο τό ραδιοφωνικό θέατρο, έννοοΰν οί είδι. 
κοί’ τήν μεταβίβασι στούς δέχτες τών Ακροα 
τών μέ τά ερτζιανά κύματα φυσικά, έρ
γων πού γράφτηκαν Αρχικά για τήν σκη
νή ή έργων πού γράφτηκαν ειδικά γιά τό 
ραδιόφωνο.

Καθένας καταλαβαίνει- πώς τούτη ή 
δουλειά δέν εΐνε κ&ί τόσο εύκολη. Γιατί 
στό θέα:ρο ό.ευθύνονται οί ήθοποιοί κι’ 
δλα τά σύνεργα π:ύ χρησιμοποιεί ό σκη
νοθέτης καί τό έπ ιτελ-ΗΟ  του: οι ντεκο
ρα έρ. οί ράφτες, οί κομμωτές^ γιά νά 
καταπλήξουν κυρίως στό μάιι τον θεατή. 
Ά ν  ί€ετ5α στό ραδιόφωνο, πρέιπει ή συγ- 
κίνησις νιά απευθύνεται στήν Ακοή του ά_ 
Φέο.του Ακροατή! Γιά τούτον άκριδώς το 
λόγο, κατευθύνεται δλη ή προσπάθεια στή 
<ι:ιχηνοθεσία τών ήχων» καί ή νέα τούτη 
τί,χνη όνομάο .ηκε «ραδιοσκηνοθεσ ία» καί 
περιλαμβάνει ολόκληρη τήν προσαρμογή 
ένος θεατρικού έργου στίς καλλιτεχνικές 
καί οτίς καθαρώς τεχνικιές Απαιτήσεις της 
ραδιοφωνίας. ( Σκηνοθέτες εΐχε ή Διεύθυν

Θέατρο
Άνδρουλιδάκη

σις τής Ρ οίοιοφωνίας. δ^αν ήταν κροοτι.-ςή 
τρεΐς. Τόν Αξέχαστο' Δημοσθένη Ματσού- 
κη, σκηνοθέτη τοΰ Έθνικοΰ θεάτρου πού 
είχε σπουδάσει οτή Γέρμα νάα καί εΐχε 
παίξει καί σάν ήθοποιός σ :ά  δερολινέζιχα 
θέατρά. Αργότερα, γιά λίγο καιρό, τον 
γνωστό* θεατρικό συγγραφέα πού σκηνο
θέτησε πέρυσι μέ έπιτυχία, έκτός άπό τή 
συγγραφή τοϋ σεναρίου τή «Φωνή τής 
καρδιάς» κ. Δημήτρη ’ Ιωαννίαουλο. που

σκηνοθέτησε τό «Πρωτοχρονιάτικο γλέντι» 
καί τόν «Άγαπητικό τής Βοσκοπούλας>. 
Κι* ύστερα τόν έπίσης σπουιδασμένο στήν 
Εύ,οώπη κι’ Αποδοτικόν κ. Γιώργο Καρα 
κάντα. πού εΐχε διακριθεί στή σκηνοθεσία 
τών μελοδραματικών τοΰ «Έθνικοΰ Ω 
δείου» τοΰ κ. Καλομοίρη καί τών άλλων 
πού έδωσε μέ ξένους πρωταγωνιστές ό κ. Λά 
πας στό* «Γάλλας». Κάιποιο καιρό έργα. 
Γόντσυσαν κι’ οί τρεΐς στόν Ραδιοφωνικό 
Στο:θμό, κάνανε κι’ άλλα έργα καί κα
τόπιν Γιμεΐναν δύο, γιατί ό κ. Ίω ό ’ννό- 
»Όυλος Ασχολήθηκε αέ τήν συγγραφή θεα 
τσ·:ικών έ.ογων καί ξαναπήγε στίι Ραδιο
φωνία σάν πέρασε τού:η στήν Α Ε Ρ ,Ε  στό 
τέλος τοΰ 1941).

Η Η Η
Άπ* δλα τοΰτα ό ά^αγνώστης καταλα

βαίνει (καί γιά -οΰτο καί τ’ άνάφερα) πώς 
τό «ραδιοφωνικό θέάτρο» θέλει είδικούς σκη 
νοθέτές ικαί ήθοποιούς μέ φωνή «ραδιοφω
νική». ζωντανούς άνθρώπους μορφωμένους 
καί .μελετηρούς. Γιατί ό ήθοποιός. γιά νά 
πετύχει στό μικρόφωνο δέν πρέπει’ νά δια. 
βάζει άπό τό χειρόγραφο τό ρόλο του. "Ο 
σοι νόιιισαν κάτι τέτοιο τότε (καί πρέπει νά 
(βεβαιώσω, πώς δέν ήσαν άπό τούς ήΓοποι- 
ούς τη^ καοριέρας). τήν έπα9αν καί δέν 
£αναείδαν τήν πόοτα ·ήΰ ραδ«οΦωνικοΰ στα^ 
θμοΰ. "Οπως δ ειδικός σκηνοθέτης — f γΐατ( 
είδιχόο ποέπει νά εΐνε καί μορφωμένος τε? 
γνικά στό είδος τοΰτο. άν Γ.έλουμε ν’ άπο. 
δώσουμε —  κοπιάζει καί ιδρώνει γιά vgc 
προσαρμόσει ένα θεατρικό έργο στίς καλ
λιτεχνικές- άλλά καί σ ίο καθαρά τεχνικές 
άπαιτήσεις τής ραδιοφωνίας συνεργαζόμε- 
νος στενά καί άδερφικά μέ όν μαέστρο (άν 
τό έργο εΐνε μουσικό) καί ίδιαιτέοα γιά τόν 
ρυθμιστή ’ ών ήχων (τόν Τόν - μάϊστεο) έ
τσι καί ό ήθοποιός τοΰ «ραδιοφωνικού θεά
τρου» πρέπει πρώτα _ πρώτα νά εΐνε κο. 
τσονάτος καλλιτέχνης. "Υστεοα. νά μπορέ
σει νά πάρει τ ό ν  ά έ ρ α  Όΰ μικρόφωνου. 
Νά ξέρει δηλαδή νά σταΓεΐ καί πώς θά 
σταθεί καί πόκ; θά μιλήσει καί άπό ποιά ά. 
πόσταση θά μιλήσει κάθε στιγμή στό μικρό
φωνο. Μά άπ* δλα τοΰΤα νά μάΓει τόν ρό
λο του νεράκι. 'Νά παίζει δηλαδή, δπως θά- 
παιζε σ’ό θέατρο καί σέ θέατρο πού (άς 
τό κοτταλάβει κοτλά) δέν θάχει υποβο
λέα. Γιατί —  στό τέλος τέλος —  στό θέα. 
τρο’ τόν βλέπουν καί τόν άκούουν πεντακό. 
σιοι, χίλιοι δυό χιλιάδες τό μάξιμουμ άν
θρωποι. ’Ενώ άπό τό ραδιόφωνο τόν άκού. 
ουν—  άς τό προσέξει —  έκατομμύρια! Καί 
μόνον τοΰτο νά σκεφθεΐ. πρέπει νά γίνει 
προσεκτικός, νά μετρήσει τις εύθΰνες του 
ικαί τότε νά’ πεΐ. πώς μπορεί καί πρέπει νά 
παίξει στό ραδιοφωνικό θέατρο. Γιατί δλο

τ* Αναρίθμητο πλήθος πού τόν άκούει. πρέ
πει νά τό συγκινήσει μέ τή φωνή του. νά 
τό καταπλήξει, νά τό κρατήσει κρεμασμέ
νο άπό τό στόμα του.

Άλλοιώτικα ό στοοθμός. σέ τούτη, τήν 
πλευρά του. θά... χρεωκοπήσει! Μή γελά
σετε. παρακαλώ. Μή σάς φανεί διόλου πα
ράξενο. Κι* άκούσετε τό γιατί: θά  ξέρετε 
άπό τόν έαυτόν σας. άν έχετε δέκτη, πώς ό 
άκροοττής τοΰ ραδιόφωνικοΟ σταθμοΰ. είνε 
ό πιό ζόρικος πελάτης. Χειρότερος κι* άπό 
τόν γκρινιάρη άναγνώστη τής έφΓμερίδας. 
"Οπως τούτος, μέ μιά δροοχμή χρυσή, ήθελε 
τά πάντα, έτσι καί ό φίλος συνδρομητής μέ 
μιά δρ<χχι’μή καί τούτος τήν ή μέρα. θέλει ν* 
άκούει κάτι έκλεκτό —  κατά τήν άντίληψί 
του φυσικά, δπως καί ό Αναγνώστης τής έ_ 
φημερίδας. Καί δ τελευταίος σάν εχει συ
νηθίσει τήν έφημερίδα του καί εΐνε δύσκο
λο καί νά βρεΐ δ,τι ζητεί στήν άλλη. γκρι. 
νιάζει μόνο. Μά ό συνδρομητής καί ό Ακρο
ατής τοΰ ραδιοφώνου. γυρίζει τό κουμπί 
του δεξ'ά - ζερβά καί βέβαια μέσα σέ έΚα. 
τοντάδες σταθαών θαΙβρει δ.τι τοΰ γουστά
ρει. Μ* άκριβώς τθΓ3το πρέπει νά προλάβει 
κάθε ραδιοφωνία, πού μοιραία συναγωνίίε 
ται τίς άλλες —  έσ ω καί ξένες. Γιά τού
το. σ’ δλες τίς έκπομπές. μά ειδικά στό 
θέμα πού μιλάμε τό «ραδιοφωνικό θέα'ρσ» 
ό ή Γοποιός πρέπει μαζί μέ τόν σκηνοθέτη 
νά στέκει στό υψος του: Καί τί υψος! 
Καί γ ι’ αύτό, γιά δσους καλλιτέχνες σκέ
πτονται νά έπιδο^οΰν στό θέατρο -τούτο —  
δχι σάν πάρερνο δχι γιά νά προσθέσουν 
κάτι στά είσοδήματά τους —  συνιστοΰμε 
νά προσέξουν τίς γραμμές τοδτες.

0 Η Η
’ Ιδιαίτερη σημασία, φυσικά, πρέπει ν* Α

ποδοθεί Από τΟύς ένδιάφεροαένους. αετά ^ήν 
είρήντι— γιά τούτη τήν έποχή δέν εΐνε αύτές 
οί δουλειές δέν βλάπτει δμως άν τί·- συ
ζητούμε —  στό ραδιοφωνικό θέαΤρο. Κι* ά- 

■! φοΰ είπαμε γιά σκηνοθέτες καί ήθoπoιoύc 
άς πάρουαε καί τούς άλλουο αέ τή σειρά 
τους. μιλαιιε πάντα γιά τό μέλλον.

Πρέπει ή ραδιοφωνία μας —  έκτός άπό 
τ ’ άλλα —  νά καταρτίζει πλατύτερα καλλι
τεχνικά προγράμματα τοΰ δραματολογίου: 
Νά μή λείπει Από αύτΑ μήτε τό κλασικό 
«έργο. μή’ε τά μεγάλα έργα τοΰ παγκοσμίου 
θεάτρου, μήτε τό μελόδραμα καί ή όπερέτ
τα —  πρό πάντων —  ιμήτε τά φρέσκα καί 
δροσερή έργάκια τά είδικώς γραμμένα 
γιά τό οαδιόφωνο πού τόσο άρέσουν —  ή 
πεΐοα τό βεβαιώνει —  στούς άκροοττές.

Μά μήν εΐνε άσκημες ικαί δέ θά ρουφιαΟν- 
ται οί δ ’ασκευές Από μυθιστοοήματα ή διη_ 
■νήματα ξένα καί ντόπια μεγΑλης έκδοτικής 
Επιτυχίας: ("A c  πούμε «ό Βασίλης δ Ά ρ β α  
νίτης» τοΰ Αραβουογικου σά φράσι έκφοα. 
σι. δέσιιμο καί νοήματα. Μυρ'ΐβήλη ή ή 
«ΑΙολική Γη» τοΰ γλυκύτατου Βενέζη. πού 
δέν χοοτα’νει κοτνένοκ: νό: τή διοοβάίΤει. Κ ι ’ 
άλλα άκόμη πολλά καί έκλεχτά, μαζί ιμέ τό 
λαογραφικό τό δικό μου «Στοιχειά καί Φαν
τάσματος (ή 3η Αφήγηση τή« «Ν εράτδαο>) 
πού γράψε” αι τώρα σέ σενάριο γιά ξένο 
κινηιιατονοαφικό σπίτι).

Κ ι* Ακόμη τί σάς λέν γιά τό ραδιοφωνι
κό θέατρο οί μενάλες κινημ<κτογοαφικές έ- 
πιτυνίεο; Στήν Εύρώπη. οΐ ραδ'οφωνικοί 
σταθμοί συγνά τίς μεταχειρίζονται γιά τό 
«οαδιοΦωνικό θέατοό» τους καί σχηνοθέται 
καί ήθοπο·οί δείχνουν μέ τό είδος -οΰ- 
το. τί μποοεΐ νά κάμει ένας σκηνοθέτης κι* 
ένας πρωΌΓνωνιστήο. μέ τούς βοηθού*- των 
σάν Αποφασίσουν νά δουλέψουν γιά τή ρα
διοφωνία.

Χοειάίεται διιως, ποώτ* Απ* δλα —  σ υ 
χ ν ά  Γά ήταν ό Ακριβής χαοακτηοισμός —  
Φιά τίς τακτικές έκποιιπές τοΰ οαδιοφωνικοΰ 
θεάτοου οΐ δροίματικές σκηνές ή ol κωαιΐ- 
κέ·ς ή Λθογραφικές: τά σκέτς τά εικοσά
λεπτα ft τής υ ισητ ώρας καί το·ών τετάο- 
των Ακόμη σάν έχουν μουσική νλυκειά. 
Κι. δυως τοΰ ο τό είδος —  άν τό θελήσου. 
με τέλειο καί ποέπει νάνε —  δέν πρόκοψε 
ατόν τόπο υας. Ελάχιστες ol τιμητικές έ_ 
ξαιοέσεις. Δέν στιιιαίνει δμως πώς δέν απο 
ρεΤ νά προκόψει. Ή  πείρα μου στά ραδ'Λ- 
φωνίικά πού συυιβαδίίει μέ τά συγνοαφικά 
μοΰ δίνει τή β^,βαίωσι πώ'' σάν Αποφασί
σουν συγγραφείς —  καμιμ’ά φορά καί δγι 
!'έτοιοι —  νά νράψουν σκέτς γιά τό ρα
διόφωνο μέ ·κέφΐ αέ προσοχή καί ποοσα- 
νατσλισάό στό τί ίητεΐ fi «σκηνοθεσία τών 
Λγων» δέν εΐνε δύσκολο τό πράμα Βέι^α'α 
ένα ραδιοφωνικό σ^έτς δσο καλό κ ι ' άν 
εϊνε κι* δσο καί άν πληρωθεί δέν αποοεΐ 
νά φτάσει τά ποσοσ ά μ·ας θεατονκης έπι. 
τυγίας. Γιατί τό σκέ^ς θά αε^αδο^εΐ μιά . 
δυό - τοεΐς φορέ- ~ό πολύ άς ποΡηιε καί 
πέντε κοττά δια^τ/ιιαοττα. Μά —  αεταξύ αας 
—  καί ό γοόνο" ττού διαθέτει Λ συγvoα<hεύc 
καί δ κόπος γ·ά ένα σκέτς δέν εΐνε δ ίδιος 
μέ κείνους τοΰ θεοττοικοΰ έογου. Τό έπιγεί. 
ρη«αα λοιπόν -οΰτο δέν «εύσταθεΐ» πού λέν 
καί οι δ·κηνΛροι. Μάλκττα συννραφεύ·' δό
κιμος. πού όά πάοει τόν ά^οα τοΰ voaU/(_ 
ματος γιά τό οαδ'οφωνικό θέατοο σάν δέν 
«πάσχει. Από δυστοκία» απορεί νά βνάλει 
πολύ, δουλειά, σάν θά πληρωθεί μάλιστα 
καλά.

Γιά "ά σκέτς —  έκτός άπό τά θέματα 
της Γωης— μποοοο3ν νά δώσουν πολύ καί κα. 
λό ύλικό. o l βιογραφίες Από προσωπικότη
τες. *τού ■’ότε λένονται «οοδιοφωνικές βιο
γραφίες». Κάπο-α έκμετάλλευσί της έγινε 
στή «Σχολικά "Ώοα» σάν δέν λειτουογοΰ. 
σαν τά σχολεία στόν έλληνο - ιταλικό πό
λε uo —  καί στήν ^"Ωοα τοΰ ΠαιδιοΟ». Μά 
έμεΐς προτείνουαε τίς «οαδ'οφωνικές βιογρα 
φίες» γιά σκέτς σέ πλατύτερα καί ούσια. 
κώτ'ερα πλαίσια μ’ Ανώτεοο γρΑψ'αο σέ 
τέγνη καί πνοή πού νά τις παρακολουθεί 
ευχάριστα δλος δ κόσαος. Δόξα σοι δ θεός. 
έκτός Από τού-c μεγάλους άντρες τής Εύ . 
ρώπης ή Έ λλΑ δα  μας έχει προσωπικότητες 
ο* δλές τίς έκδηλώσεις τής ζωής. μέσα
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Ό  vCv Γενικός Διευθυντής του Έθνικοΰ θεάτρου. θε<χτρικός συγγραφεύς 
«αί ιστορικός κ. Νΐκος Λάσκαρης (Αριστερά) μέ τδν μακαρίτην σκηνοθέτην 
Δ. Ματσούκην (δεξιά) τόν μαέστρον κ. Σ . Βαλτετσιώτην (δριθιον) καί άλ. 
λους ήθοποιούς κατά τήν Ανάγνωσιν ένός έργου πού έπαίχθη τό 1940. εις 

μίαν τών αί'Γρυσών τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθ*μοΰ.

στήν τεσσάρων χιλιάδων χρόνων Ιστορία 
της. πού μπορεί χρόνια νά τροφοδοτηθούν 
οί άκροατές τοΰ ραδιοφώνου καί νά διδα
χτούν μαζί καί νά φρονιματ ιστού ν έκτός 
πού τούιη ή έκπαμπή θά εΐνε δ.τι* χρειά. 
ζεται ν  ά τόν «έν διοτσπορα Έ)Ιληνισμό»

μά άς τό έποτ/αλάγουμε. Γιαπί Χό παρά. 
δείγμα πού θά σάς δώσουμε, δείχνει πό
σους καινούργιους όρίζοντες Ανοίγει Ά  
«Ραδιοφωνικό θέατρο» καί μέχρι ποΰ μπο 
ρεΐ νά φτιάοη ή «θεάιρική ραδιοφωνία» 
σάν έχει στή διάθεισί της ένα λιμπρέιτο

μέσως παρακΑτω. θ* Απόδειξη Ακόμη πώς 
μεγάλοι ξένοι συγγραφέΐς καί συνθέτες, 
πού μέχρι πού γίνηκε δ,τι θα σάς ποΰμε 
Αμέσως, δέν είχαν καμμιά πίστι γιά τίς 
καλλιτεχνικές ιδιότητες τής ραδιοφωνίας, 
άλλαξαν γνώμη κι’ Αψωσιώθηκαν στό ρα
διοφωνικό θέατρο Τοΰτο, άς γίνη μάθημα 
καί στό δικό μας καλλιτεχνικά καί συγ
γραφικό κόσμο, πού θά θέλη ν’ άφοσιω. 
θή στή ραδιοφωνία.

Διαβάστε, λοιπόν τ£> πρόγραμμα πού θά 
σάς μεταφέρουμε:

« Σ /i :ίς 16 Απριλίου 1940, μεταδόθηκε 
dub τόν ΣτοοθμΦν τής Λωζάννης ό «Χριστό 
φορος Κολόμβος» τού διασήμου συνθέτη 
Αρθούρου Κόνιγκερ. *Η διείνής κριτική, 
χωρίς κ<αμμιά Απολύτως έξαίρεσι, Ανεγνώ 
ρισε πώς ή ραδιοφωνική με.άδοσι '.ου Α
ριστουργήματος τούτου ύπήρξε πραγματι. 
κά Αποκαλυπτική γιά τ ς καλλιτεχνικές 
δυνοοτότηι ΐες τής ραδιοφωνίας. Κ ι ’ δλες c l 
π.:αοι:οπΐίΧ0τητες τοΰ κόσιμου τών γραμμά
των καί τής μουσικής, πού παρηκολούθη. 
cocv τήν μετάδοσι τοΰ’ κολοσσού τούτοο, 
συμφώνησαν πώς τό θεατρικ‘5 μέλλον τής 
ρ.σ'5ιοφωνί^ς εΐνε μεγάλο».

“ Υστε,ρα Απ’ δλα τούτα, εΐμειΒα δέιβαιοι 
πώς θά συμφωνήσετε μαζί μου. δτι τό 
ζήΐ.ηίμα τοΰ «Ραδιοφωνικού θεάτρου» δέν 
εΐνε μικρό. Γιά τούτο θέλει προσοχή, θέ
λει έπιμέλεια, άλλά θέλει, γιά δσους θά 
καταπιαστούν μαζί ίου κάί ζωντανό τα
λέντο καί μόρφωσι πραγματική καί πίστι 

~ * :σίωσι ^ύγενΑνιδιοτελή κι’ άφοσκ ευγενική, θέλει

*0 μαέστρος κ. Γ. Βιτάλης (κάθεται) καί οί ήθοποιοί πού έπαιξοεν στόν 
(<Άγαπητικό τής Βοσκοπούλας», πού δόθηκε Από τό Ραδιοφωνικό ΣταΓμό 

κατά τό έτος 1940.

σπουδαίο ραδιοφωνικό παράγοντα καί τοΰ. ζωντανό καί μιά μουσική δυναμική γραμ-
το. πού δέν πρέπει γά λησμονιέται μήτε στά μένα καί τδνα καί τ ’ άλλο άι.6 ουγγραφέα
προγράμματα τοΰ «ραδιοφωνικού θεάτρου», πού άντιλαμβάνεται τόν προορ σμό του
μήτε στίς όμιλίες ικαί στή μουσική ξεχωρι- κ ι ’ Από μουσικοσυνθέ πσύ μπορεί καί.
στά, μέ δημοτικά^τροεγούδια. θέλει ν’ Αποδώσει στόν τομέα τούτον.

Δέ θά σάς ποΰμε κάτι καινούργιο. ΤΟ «παράδειγμα, πού θά διαβάσετε Α.

6έ]..'αια — V j δίχως άλλο — καί όμαλές, 
ειρηνικές περιστάσεις. Τότε ίο  μέλλον τής 
ραδιοφωνίας θά ναι μεγάλο. Πολλοί κάϊ 
διαλεχτοί ουνερ^άται. γιά κάθε πλευρά 
της, θά χρειάζουνται.’ Κ ι ’ δσοι αισθάνον
ται μιά Αγάπη ιδιαίτερη κι* Ανιδιοτελή 
γι* αύ.ήν, μιά κλίσι χωρίς ύπολογισμο. 
άς ένδιαφερθοΰν. Πόσες φορές σ:όν ύπο’ 
φαινόμενο, σάν έργαζόμενο άλλοτε στήν 
ραδιοφωνία δέν έδωσε ένα γράμμα ά- 
γνώστου άκροατή Ιδέες λαμπρές ή 
καί Ακόμη δέν μ* έκαμε νά διορ
θώσω κάτι πού «ταρ* δλη τήν έπιμέλεια 
πο.ϋ τήν έχω έ,μφυ η ο ’ δ,τι καταπιάνου. 
μαι δέν τδδλε',τα όρθά;...

Μ Ι/Ν Ω Σ Κ . Α Ν Δ Ρ Ό ΥΑΜ ΙΑΚ Η Σ
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μετά το
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τοΰ

ΠΑΚΤΕΑΗ ΧΟΡΝ ‘Η μεγάλη δρ<χμ<χτικΐ| j m ; kul  τή<:
φανίζεται στήν ταινία τής ΟΟφα: «Νόρα». τ6 σενάριο

βώσι τ6 περίφημο θεατρικό έργο'τοΰ "Ιψεν. «Τό

Καλλιτεχνικό
μνημόσυνο
τοΰ ΙοντεληΧόρν

στό «Λυρικόν»
Τό «Μ ΕΛ Τ ΕΜ Α Κ Ι»

'Ο  θίασος Μοτνωλίδου _ Παπιτά εΐχε μ ;άν 
ναυμασίαν όμολογουμένως έιμττνευσιν. ’Α_ 
·::φό,σισε νά παρουσίαση ώς δεύτερον έρ- 
γον τής θερινής περιόδου είς τό /Λυρικόν» 
καί εύθύς μετά τό θρυλικό «Τρελλοκόριτσο» 
—  πού σημειώνει τήν γνωστή θριαμβευτική 
ιέπιτυχία —  ένα έργο ,ού Παντελή Χόρν τό 
περίφημο «ίΜελτεμάκ:». ’Από τού θανάτου 
τοΰ άειμνήστου θεατρικοΰ συγγραφέως. λο
γοτέχνου καί δτμοσιογράφου —  πού" συ
νέβη πρό τριών περίπου έ ών —  διά πρώ
τη ν φοράν έπαναλαμιβάνεται εργον τού Π. 
Χόρν. Τό «Μελτεμάκι» άνείβιβάσθηκε διά 
πρώτη ν φοράν άπό τόν θίασον Κυβέλης 
είς τό θέατρον ·.<’Απόλλων» τόν Όκτώιβριον 
τοΰ 1927.

Πρώτοι διδά'αντες ήσαν ή ’Αλίκη, ή Μι
ράντα. ό Ν. Παπαγεωργίου. ό Λεπενιώτης. 
ή ’Αλκαίου κτλ. Σήμερον ’ ό θίασος του 
«Λυρικού» πού έχει ιό προνόμιον νά διαθέ
τη̂  τόν πιό δυναμικό δραματικό θίασο, θά 
ιμάς παρουσιάστ] είς τούς πρώτους ρόλους 
τήν Μανωλίδου τόν Πάππά καί τόν Γιαννί- 
δη, πού μέ οικηνοθιεσίά τοΰ Τ{5κη Μουζε. 
νίδη θα έπιτίχη άσφαλώς τό πιό ώραΐο 
καλλιτεχνικό' Αποτέλεσμα.

Η Η Η

Μέ τήν εύκαιρία αύ'.ή, θά γίνη σεμνό 
καλλιτεχνικό μνημόσυνο τοΰ Παντελή Χόρν. 
τοΰ τιμημένου συγγραφέως καί άλησμόνηΰ 
του συναδέλφου. ’(Επιτροπή άποτελουμένη 
έκ τών κ.κ. Ά γ γ .  Σ  ικελιανοΰ. προέδρου 
τής ‘Εταιρίας ‘Ελλήνων Λογοτεχνών Μιχ. 
Μαντούδη διευθυντοΰ Γραμμάτων και θεά
τρου ύποϋργείου Παιδείας, Γ. Καράντζα. 
προέδρου τής ‘Ενώσεως Συντακτών θ . Συ" 
ναδινοΰ. προέδρου τής ‘Εταιρίας ‘Ελλήνων 
θεατρικών Συγγραφέων καί Σπ. Πατρι. 
κίου. προέδρου τοΰ Σωματείου ’Ηθοποιών 
ά καλέση είς- τό θέατρον «Λυρικόν», μίαν 

ή δύο ήμέρας πρό τής ’ <πρώτης» τη3 ’«Μελ- 
τεμοκιου» τούς φίλους τοΰ θεάτρου καί τών 
γραμμάτων, διά νά παρευρεθοΰ^ είς μίαν 
σεμνήν καλλιτεχνικήν καί πνευματικήν συγ_ 
κένιρωισιν. κα1 ά τήν οποίαν τέοσαρες όμι_ 
ληταί έκ τών φίλων καί παλαιών συνεργα
τών τοΰ Χόρν. θά Αναλύσουν τό έργον τού 
άει.Ίνήοι ου σύγγ^ο φεως.

Ή  έν λόγω τελε ή Αναμένεται ώς τό 
πλέον ένδιαφέρον καλλιτεχνικόν καί πνευ
ματικόν γεγονός τής περιόδου.

Θέατρον

Κοτοπούλη
Διευθυντής 

Β. ΛΟιΓΟθΕΤΙΔΗΣ 
ΡΟΛΦ ΜΕΛΑ

Μιά μικρή 
περιπέτεια

μέ μουσική
τοΰ ΠΚΕΟ'ΡΓΚ ΚΕΚ  

ΣικηνσθΒσ«:
_ ΡΙΕΙΝιΑΤΟΥ ΜΟΡ ΝΤΟΥ 

κοΛ σκηvoγιpocφίιες . κοσιτούμια 
Γ ΙΩ ΡΓΟ Υ  ΑΝ ΕΜ Ο ΓΙΑΝ ΝΗ  
Xopcrypatptoi : Γιάννη Φλερύ 
Μουσική ώκτέλεσις :

ΑΛ. ΓΕ Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Η Σ  
ιμέ τή μι'κρή άρχήιοτιρα του 

Στοΰς ιτρώτους ρόλους: 
ΒΑ Σ . ΛΟ ΓΟ Θ ΕΤIΔΗΣ 

ΑΝΝΑ καί Μ Α Ρ ΙΑ  
ΚΑΛΟΥΤΑ 

ΧΡ . Τ Σ Α ΓΑ Ν ΕΑ Σ  
ΕΛ. ΧΑΛΚΟΥΣ Η 

Τ. ΓΑΛΑΝΟΣ 
καί ΔΗΜΗΤΡ ΙΟ Σ  ΜΥΡ ΑΤ



Περασμένα 
θεατρικά χρόνια 

στήν Έπαρχία
"E v e  έπίκαιρρ νούμερο «ό Πόλεμος καί 

f| Ειρήνη» στήν έπιδεώρησι «'Ελλάδα μας» 
πού μέ τόση επιτυχία παίζεται τελευταίως 
dm’ τ6 Θίασο Μαυρέα . Αύλωνίτη . Ία τρ ί. 
δου στό Θέατρο «.Περροκέ». μοΟ Θύμηοε ά
πό μιά παληά ίπι^εώρησι τό Ιδιο νούμερο 
ΐπίκαιρο καί γιά τότε έποχή του —  
ήτο ή έποχή τοΟ πρώτου παγκοσμίου πολέ 
μου. χειμώνας τοϋ 1917 —  ποαζάιιενο άπό 
ένα έπαρχιακό θίασο, στό ’Αγρίνιο. Τόν 
ρόλο τοϋ πολέμου οτό "νούμερο αύτό ϋπεδύε 
το άντί τής σημερινής δροσερής καί γεμά. 
της νειάτα δίδος Ντιριντάουα. ή μαμά Κα_ 
λουτά. νέα. _λεπτή καί χαριτωμένη τό ε 
όσο  ̂βέβαια της έπέτρεπε «ή έν&ιαφέρουσά 
χατάστασίς της», για ί Επειτα άπό μερυχόύς 
μήνες έφερε στόν κόσμο τή σημερινή έκλε. 
κτή πρωταγωνίστρια του μουαικοφ μας θεά 
τρου δίδα Μαρίκα Καλού α άπ- τήν όποία 
ζητώ συγγνώμην γιατί μέ τίς Αναμνήσεις 
μου αύτές φανερώνω άθελα τήν ήλικία 
της καί τόν ρόλο τής ΕΙρήνης πού τόσο 
ώραία ύποδύε αι τώρα ή Κα Μαρίκα Νέ 
ζερ. ή Ντίνα. Παντοπούλου. κόρη τοΰ ή8ο- 
ποιοΟ Σπύρου Παντοπούλου" καί ^νεψιά τοΰ 
μεγάλου κωμικού Ευαγγέλου Παντοπούλου 
μιά άρκετά καλή ήθοποιός. ή όποία δυστυ
χώς, πρόωρα έγκοπέλειψε "τό θέατρο.

Τό νούμερο αύτό εΐχεν άρέσει στόν κόσμο 
καί_ κάθε βράδυ τό χειροκροτούσε. Δυό καί 
τρεις φορές έπανελαμβάνετο καί ϊσως καί 
περισσότερες. ΟΊ θεαταί ζη οΰο α ν έπιμό. 
νως έπι της σκηνής άλλοι τον «Πόλεμο» καί 
άλλοι τήν «Είρήντ». Εΐχαν χωρισθή σέ Ε ί. 
ρηνιστές καί σέ όπαδούς τού πολέμου... 
Καί οι δυό καλλιτέχνιδες -,όσο ή Κα  Κα. 
λουτα δσο καί ή Παντοπούλου μέ τό ώραίο 
παίξιμό τους είχαν προσελκόσει τόν θαυμα
σμό καί τήν άγάπη τού Άγρινιώτικου θεα
τρόφιλου κοινοΰ ιό όποιον πρέπει γά ση, 
μειωθή έν παρόδω έγνώριζε καί γνωρίζει 
νά κρίνη καί νά ξεχωρίζη θεατρικές άξίες 
άφοΰ πολλές φορές έδόβη έω-ς τώρα ή άΐ 
φορμή νά έχτιμηθή τό γεγονός αύτό. Ο Ι Ά _  
γρινιώτες είχαν μάθει τά λόγια του καί τή 
μουσική του άπέξω καί άιακατωτά καί έπι 
πολύ καιρό τό τραγουδούσαν στούς δρό
μους:

. . .Κ ι*  ό κόσμος τρέχει άπό τής μιάς τήν
[αγκαλιά

ικαί παίρνει άμέτρττα φιλιά
άπ* τής Ειρήνης μές στοΰ Πολέμου τή φωτιά
καί πάλι τήν ξεχνά έκείνη
γιά τής ΕΙρήνης μιά ματιά.

0  0  0  Ά λ λ ά  δέν ήτοον μονάχα τό νούμε
ρο αύτό πού εΐχε άρέσει στόν κόσμο καί 
άλλα νούμερα άπό διάφορες Επιθεωρήσεις

διαλεγμένα ώς έπι τό πλεϊσ ον άπό τούς 
ήθοποιούς. άφησαν έποχή στό ’Αγρίνιο. Ό  
lid καρίτης Στέφανος Καλουτάς, μπαμπάς 
της δυάδος (Μαρίκας ,  ’Άννας) ώς « Α δ ή 
λωτος» προκαλούσε άκράτητα ά γέλοια 
καί τά χειροκροτήματα των θεατών καί ό 
νεαρός τότε «αί μακαρί.ης έπίση.ς Μ ί^ις 
Παντοπουλος ώς «Γεροντάκι» σ’ ένα νού
μερο μέ τήν άδελφή του Ντίνα. άρεσε ύπέρ- 
βολικά koci άπεθεώνετο κυριολεκτικά άπό 
ιους Αγρινιώτες. δταν τράγο υδοΟοε τό:

Σάν βά μείνουμε οΐ δυό μας μονάχο ι 
τότε θά άν είμαι γέρος ή παιδί παιδί.

[παιδί, παιδί.

a a Β Μέ  ̂ τίς έπιθεωρήσεις αυτές μέ τά 
νλυκα καί ώραία τραγουδάκια τους καί μέ 
αλλα σοβαρά έργα και μουσικές κωμωδίες 
ό θκχσος του γέρο Ποτντοπούλου που συμί 
περιελάμβανε κι* άλλα έκλεκτά καί εΰσυνεί_ 
δη α στή δουλειά της στελέχη, έκτος τών 
οσων πιό έπάνω άν έφερα καί τών όποίων* 
σήμερα έπειτα άπό τόσα χρόνια μοΟ διαφεύ 
γουν τά όνόματα, έκανε χρυσές δουλειές 
ωστε και μέ τή βοήθεια του συμμαχικού άΐ 
ποκλεισμαΰ (ήτο άδύνατη, λόγω ου άττο- 
κλεισμοΰ ή άναχώρησίς του θιάσου γ ι’άλλη 
θεατρική πιάτσα) λά παραμείνη στό Ά ν ρ ί  
νιον πέντε έως έξΓ μήνες.

Τά έργα του ρεπερτορίου του δραμα.ικά 
και μουσικά, έξηντλήθησοη/ όλα καί ξανα_ 
παιχθηκαν άκόμη πολλές φορές χωρίς νά 
κουράζουν τούς θεατάς οί όποιοι έσπευδαν 
ευχαρίστως νά κατακλύσουν κάθε βράδυ 
την μεγάλη αίθουσα ένός πρώην παρ', ενάγω 
γείου, όπου εύρίσκετο έγκα εστη μένος ό 
θίασος καί έδιδε τίς παραστάσεις του. Τό. 
τε γιά πρώτη <|>ορά είδε τό ’Αγρίνιο έργοί 
■εκλεκτά άπό θίασο τής προκοπής όπωζ τή 
κ*.τελλα Β'ολάντη» καί τή <οΦωτεινή Zdcv_ 
τρη» του ,ηέναπούλου. Έπίσης ωραίε·' κωμω 
δίες. σάν τά «Μαλλιά κουβάρια» τοΟ Λά- 
σκαρη καί μουσικές κωμωδίες τή «Λύρα 
του Γερονικόλοο> τούς «Μυλωνάδες» ό 
«Τζιώτικο ραβαΐσι» κλπ.

Τό πέρασμα του κοελου αύιου θιάσου άπό 
τό Αγρίνιο δέν συνετέλεσε μονάχα στήν 
τέρψι τών Άγρινιωτών άλλά έγινε έπι 
πλέον καί ή ευχάριστος άφορμή ώστε ή πό_ 
λις του [Αγρίνιου νά διεκδικη καί πολύ δι 
καίως ως δική του κοπέλλα τήν εκλεκτή 

Μαρία Καλουτα άφού στήν 
πόλι αΰτή είδε γιά πρωττ», φορά τό φώς τοΟ 
ήλιου, γεγονός πού άλλως τε καί ή ίδια 
δέν πρέπει νά τό άρνεΐται καί νά δέχεται 
ευχαρίστως πώς είνε Άγρινιωτοπουλα.

κείνος τάς στιγμάς ή όπερέττα έν έπνεε έ- 
νεψύχωνε. έπαιζε τόν ρόλον ένός ΐυρ_ 
ταίου.

Αύτήν τήν τέχνην καί αύτά τά έργα 
πρόκειται νά πάρουσιάσή έφέτος τό θέα_ 
ι,ρον Σαμαρτζή. Καί άρχιζει μεθαύριον 
μέ τήν «Ροζίτα». ‘CT θίασος έφέτος έχει 
τήν εΰτυχίίαν νά συγκαταλέγη είς τήν δύ. 
ναμίν του καί ένα έξαιρετικόν καλλιτέ
χνην, τον σκηνοθέτην κ. Λοόκην Δέλψην 
του όποιου τό έκλεκτόν τάλαντον δεόντως 
έξετιμήθη εις σκηνοθεσίας καί άλλων σο_' 
βαρότέρων μουσικών έργων είς επισημό
τερα έπιπεβα,. Μέ αύτό τό πρόγραμμα 
σας καλοΰμξν νά μας παράσχετε τήν η. 
θικήν σάς ύηοστήιριξιν έν γνΐόσει τί^ν 
ευθυνών τάς όποιας άναλαμβάνομεν. Και 
εΐνε εξαιρετικής ση,μασίας τό γεγονός, 
ότι είς τήν σηαερινήν τελετήν τών εγκαι
νίων μας έχομε-y τήν τι,μήν νά παρίστοοται 
ό εξοχώτάτος ύπουργός τής Παιδείας, τοΰ 
όποίου αί εκδηλώσεις πρός τό θέατρον εί
νε «παγκοίνως γνωοταί καί ό έσμός δια. 
κεκριμένων δημοσιογράφων καί κριτικών 
έναντι ιών όποίων κηρυοΌό,μειθά άπό του!;ε 
δοσίλογοι.

Βεβαίως ήιμεΐς δέν έχομε ν νά έίπιδ ί̂- 
ςωμ·ν «άριοτου^γή,ματ.α» άλλά είς τήν 
πολυκύμαντο ν. καί δυσκολον άύτί]ν έποχών 
ζητοΟμεν νά άποσπ^σωμεν άπό ιόν άχροα:. 
τήν μας όχι τό δάκρυ πού του τό άπ >- 

ό καθημερινός σκληρός άγων τής

ζωης, άλλά ένα πολύτιμο χαμόγελο, νά 
τόν μεθυσκοιμεν μέ τήν «άοινον μέΟην» τών 
ταπεινών μας έμπνεύσεων, νά του χαρίσω 
με έιατω καί γιά δυό ώρες κάθε δράδϋ 
τη λησ,μονιά koci νά άνεβ'άσουμε τή καρ. 
δια του στά χείλη γιά νά τραγουδήση rh χ>οαρα. i l l

Καί τώρά, τελειώνων αύτά μου τά λο. 
για. δέν μπορώ τήν στιγμή αύτή νά πα. 
ραλειψω είς τήν μνήμην τών παριοταμέ. 
νων τά όνόματα τών άειμνήστων πρω- 
τουργών τής έλληνικής όπερέττας καί .λ . 
λαιων συνεργατών μου παύ πρόωρα με 
έγκαιέλειψάν καί μέ άφησαν μόνον νά πα. 
ράδέρνω είς τάς ^τροσπαθείας μου:

Καί μέ τήν πεποίθησιν ότι όλοι έκεΐνο ι 
οι ηθοποιοί ζούν άκόμη είς τάς καρδί-χς 
όλων μας καί δέν άπέθανοεν τους θεωρώ 
παροντας είς τήν ίεράν ταύτην στιγ-ιην 
και -ους καλώ είς τό πρσακλητήριον: 

’ Ιωάννης ΠάΓια^ωάννου,
Σπόρος Μηλιάδης 
Φλώιρα Κανδυλάκη 
"Ελσα ” Ενκελ 
Νϊχος Άφεντακης 
Ού;μβέρτ;ς Μπεντιβόλιο 
Σπόρος Τρίχας 
Εύάγγελος Δαμόιπκος 
’ Ανδρέας Φιλ-Μίπίδης 
Λώλος Κ ύρος.

_ Αί σκιαί κ·αί τά πινεόιματα έικείνων dtc 
είνε καί πάλιν όιδηγοί είς τήν νέαν μα~ ταύτην προοπά^ειαν», ’

Οί χορεύτριες μας

ΓΕΩ Ρ,ΓιΙΟ 'Σ  Δ. ΤΖΩ ΡΤΖΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

©

Ή άνύψωση
τοΰ μουσικού Θεάτρου

'Ένας λόγος τοϋ κ. Θ. Σακελλαρίδη

Ν ΤΕΝ ΤΗ  Φ ΙΛΟ ΣΟ Φ Ο Υ

Στό  έλαφρό θέατρο εργάζεται οχεδόν 
άπο νηπιακής ήλικίας. Ά π ό  τήν έποχή πού 
ηταν δέν ήταν 4 χρονών κι’ ενα καλοκαίρι 
στά « Αβήναιο» τοδ Μακέδου ένεφανίσθη 
να βγαίνη άπό φλογοφόρο στόμα ένός 
Βούδδα. οπως ήθελεν ή τότε παιζομένρ, έ 
πιΟεώρησις ώς μικρή έξιλαστήριοτ θυσία.

£  τα . 5loc Κ«1 χέρια άνάσιροφα έ- 
ποονω ατό κεφάλι. Καί έχειροκροτεϊτο ’ έν_ 
«ουσιωδώς δπως καί τά κατόπιν · χορευτι
κά άκροβοίτικά της. Αό .ά  εΐνε καί ή με 
γάλη της άδυναμία καί τά μεγάλα της έφ- 
4>ε. Πηγαίο ταλέντο καθώς εΐνε ατόν χορό 
δέν άφηκε τήν κλίση της Ακαλλιέργητη! 
Τήν στουγιιάρισε σέ διάφορες χορευτικέ’- 
σχολές, ώστε νά yivj] μιά άπό τίς καλύτε 
ρες χορεύτριες καί νά χορεύη μέ άξιοση- 
μείωτΓ, έπι.υχία όλους τούς χορούς Άπό 
τούς κλασσικούς ίός τήν ρούμπα καί τίς 
κλακέττες. Ή  πρόζα της καλή έπίσης τής 
εχει δώσει πολυάριθμα σουξέ καί νά σήμε
ρα που τά άποδίδει μέ ζωηρό μπρίο.

Κοττά τά έγικαίνια τής έφετειι^ς 9ε- 
ρινής περιόδου τού θεάτρου «Σα μ α ρ 
τζή» Οπου παίζει ό μουσικός θία
σος Μηλιάδη. Κρεββα-ά Πατρικίου 
Δούκα, ό μουσουργός κ. θ . ΣοικελΧτΰ 
ρίδης έκφωνήσας μικρόν λόγον πρός 
τούς παρευΐκεθένκχς, είπε τά έξής χα. 
ροόκτηρυστικά, τά όποια λόγω τοϋ γενι- 
κοΰ των ένιδιάφέροντος δημοσιεύοιμεν:

«Τό άνοιγμα ένός θερινού μουσικού θε. 
άτρου, εΐθισται νά θεωρήται ώς ένα κοι
νόν θεατρικόν γεγονός άνευ Ιδιαιτέράς 
καλλιτεχνικής σημασίας. Αύτήν άκριββς 
τήν καλλιτεχνικήν σημασίαν θέλει νά δώ. 
ση είς τό μεβαυριανόν άνοιφμά του τό 
θέατρον Σαμαρτζή. Διότι έάν τό θέατρον 
εΐνε έπιχείρησις, δέν παΓ»ει πρό παντός 
νά εΐνε Τέχνη καί μοσται τής τέχνης ταύ 
της οί άιποτελοΟντες τά έκλεκτά στελέχη 
του θεάτρου Σ  αμαρτςίή, άπεφιάσισαν ούχί 
νά προσθέσουν εις τά τόσα μουσικά βει>ι_ 
νά θέοπρα εν £τι άκόμη. άλλά ένσυνειδή. 
τως νά καλέσουν τό θεατρικόν κοινόν νά 
«συνεργοκτθή>> μαζί των διά τήν βελτίω, 
σιν τοΰ χειμίχζαμένου μουσικού θεάτροι· 
Εΐνε άτυχώς άληθές, δτι άπό τινων έτών 
ώτειρόκαλοι έπιχειρηματίοη καί τινες ί .  
νειροπαρμένοι συγγραφείς έξέλαβον τήν 
σκηνήν τοΟ μουσικού θεάτρου ώς έξέδραν 
ταβέρνας ή πίσταν καμπαρέ καί χοροϋι.
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&ασκ(χλείου καί εϊδομεν είσβάλλοντα είς 
τό μουσικόν θέατρον στοιχεία δλως ξένα 
πρός αύτό. Ήικούσαμεν άσμιχτα τοΰ ρε
περτορίου τών νυκτερινών λαϊκών κέντρων 
τού Βοτανικού, τού Πασαλιμανιού καί τής 
ιτιΐλαι ποτέ Πειρίτ,κής Τρούμπας *0 άιμα- 
νές έγικοττεστάθη έκ νέου καί τδ τσιφτ-, 
τέλι, τό ζεϊμπέκικο, τό χασάπικο τό σέρ
βικο, τό βουλγαρικό έν άγαστή" άρμον'α 
μέ τήν έκκωφαντικήν τζάζ καί’ τό διαοί 
κως θρηνωδούν άθηναϊκό ταγκό, έθεωροόν 
το στοιχεία πολύτιμα διά τήν επιτυχίαν 
ενός μουσικού θεατρικού έργου.

Ενατντι υτύτής τής διαστροφής του μου. 
σικου θέατρου ό θίασος Μηλιάδη, Κρ-Ό- 

s. ικ ’ Δούκ(Ι' προΡιΐλλει έφέ 
'?Χην,.Τίί,ζ ^ δ ό ξ ο υ  έλληνικής 

όπερέττας Η έλληνική όπερέττα άφοΰ 
διηνυσε μίαν καμπήν άφανείας! ήρχισΓ 
άπό δυο έτων νά κατακτά καί πάλιν τήν
ϊ Γ 7ι·κ.5ν * ιΤ ηνήν*  Τ 1 Τό a^ PLK i*·  Κ0·. Ι ό}· Η έλληνική όπερέττα έχει Ιστορίαν. 
Αυτή έϊτί ετη έδωσε είς τόν λαόν τό πολι 
τισμένο του τραγούδι. Αύτή άκόμα ε(- 
παλ,αιοτέρ^-ν έποχήν έδωσε καί είς τόν 

Ελληνα φαντάρον τδ πολεμικό του τρα 
Υνωοτόν δτι εις πολλά; 

έφόδους είς τά μικρασιατικά πεδία ,1 
ιστρατιωται μας ώρμοϋσαν ένάιντια στόν έ.

τδ πατριωτικό άσμα τοΰ 
«Β»ιφτιατικοΟ» «ψηλά οτό μέτωποΙ» Έ -

■

δισεκατομμύρια j

ΚΕΡΔΙΖΕΙ |
Ό  1ος ΛΑ ΧΝ Ο Ι \

I;  ̂ " I
τοϋ έφετεινοϋ ί

Λαχείου ! 
Συντακτών ϊ

’Ηθοποιοί πού γράφουν

'Ένα όνειρο
στρο. που στα μάτια μου δέν φάνταζαν
τ ^ Γ Γ Τ“  Γ °  κα1 πού ^ ««VTorota μου 

f>TOV ™  καλά χρό-
τις ΤΓΡ °σ·Π'«Θειες τού φεγ

κ Ι  πο,Ί V s Λτρα?ή Ψ 1 Η«δρες πινελιές έ.'κει που δέν τό φώτιζε.

μέσα παραδεισένια πάρκα του
τουο ^π^ΛτρΡ<Γ| f νΊ ς πΕρπο;το0σαν καί πλάι 

ί- μ <*°"φα>φτερές στολές καί 
Σ ί  ιη·νυ” ”  Πι<; Τ1ί- 6δΐνοΰσαι; στή ζωή.
τΛν Ρ°Λυλα λ-ίμνΐ1 ™ ύ μ6νο «Οτήτην ήξερε ή κόρη του Αοχοντα ή αν σκυιί 
μένη καί Θαμαζότανε. Κ ι ’ άλήβε?α τό ^
καΐ rA  · ΤΟ * ρωμ0! to0 φεγγαοιοΟκαι τα ματ α  ττς το χρώ μα -ττΐς γαλάζιας

καί σάν άπλωσε τά χεοά ίια  της φ ^
Ζ έ Μ n κτ°ΑΙ ΚΟί Ζ θύφθ:ρσ κα-σ? t X  ^  ιτροσωπάκι της δέ μπορού.

ν“  Τ°  ‘δει. γιατί στή Ρέστ. Του φαινό
μένοο ^ σφ1) ™ U ξανθο°  σάν ^  άΥ«ΤΠΊ-
Β α σ ίλ ^ ΐτθ1“  νύ>!τ« - 'Γί)ς είπε πώ- εΐνε ή 

του. Μ·ά τέ οια νύ- 
γτα τουοωσε την καοδιά της σ’ ένα φίλημα

δρκου̂ «· ν

φεύγε να πάει νά κατακτήσει κ ι’ δλλες
Χν» ς κ£ ί ν σωΡι“ Όει στά πόδια της κι’άλλους θησαυρούς I

, ^^ρες τις χρυσές τίς σκέπασαν μαύρα 
σύννεφα καί δέ μποοοΰκτε κανείς νά 
ρίσει ποιά ήτανε πιδ θλιβερά -ά ούρλιά-
K o tSa™L” UE Ρ<1 5 τ*  Βονν,1'Γά της τά δά κουα που έροιγνε δ ουοανός ή τά δ·κά της!
κα ί ποοσπαθουσε άνάμεσα στή θύελλα νά
ξεχωρίσει τό ποδοβολητό τοΰ άλόνου του
τ? ^ ε ^  γ Χ α ® ε Κ<ΙΡδΐΟΧ" υ™ 0σε

Κ α ί νά μιάν ο ύγή  που άρχισε ή άνοι*··!! 
νά χαμογε>« καί ot θυμοί τού χειμώνα πά.

■L ή νίφυοα κατέβηκε γιά νά
S S 8 S S  ά' ' ° Γτος 0,6 "Ρώσωπο ένός ταχυ.

«ΓυρνοΟσε δπως πάντα νικητής. Καί 
τρελλός άπό πόθο νά τή σφίξει στήν άγ. 
καλιά του δέν πρόφβασε νά σταματήσει τ* 
άλονο. που ρίχτηκε αοοζί του στό μεγάλο 
ποταμ,_ που, καθώς ξέρουν δλοι ή μικρή 
λιμνουλα δανείζονταν τά νερά του!»

Αλαλη ή μικρούλα έμεινε σάν τ’ άκου-
λόκληοη1̂ * 5* ^ 0 δέ μπ6οε<Τε ν *  χύσει! Ό _  

~.έρα ^  rftv περνούσε μπρός 
Τ Δ Λ ' Τ -  'Ζ * *  Κ™ ένα κομματάκι ^  
Ρ^Ρκορ̂ ί n ^  δέχτΤ>Κε Τ0
,ττ^· YJ f °  "Αρχοντας ξεσήκωσε τδ κά. 
στρο του σέ ξεφαντωμα α γιά νά μή βλέ- 

.«“ Τάκια της λυπημένα! Μά πάλι 
αύτή τους Fέφυγε κι’ άπόψε καί στήν Ιδια 
θέση περίμενε κι’ αύτή δέν ήξερε τί, μά 
πάντα κάτι δικό του. Καί νά. τί δίκηο πού. 
χε ι Ια  δυό χλωμά νούφαρα τά τράβηξαν 
δυό νερά μπράτσα καί τήν έσυραν στήν 
Αγκαλιά του !... 1

Καμμιά φορά ή λιμνούλα ρυτιδώνεται 
I ? "  μ̂ ^ ΕΙ ν '"? V ^ Ρ ^ ^ ί ε ι  *τδ  εύτυ.
ίίή ν  νΛ ι ά ^ Γ ά τ6σ°

γάπης. Εμεινα μόνη στό παράθυρο καί ξα- 
Λκ σΤρ.° τώρα έρειπωμένο* 

Χαλάσματά τού ή φαντασία! 
μου. Αφησα τό φεγγάρι νά μουτζουρώσει 
φεύγοντας δ,τι ήθελε άκόμα κα ί τήν ψυχή

H Q X  ΠΑΛΑ ΙΟ Λ Ο ΓΟ Υ

Ή ’Ορχηστική Τέχνη "Ενας ακάματος εργάτης 
του Νεοελληνικού θεάτρου

Τό χορόδραμα
καί ή εξέλιξή του

Τοϋ κ. Ζ.
*0 «ΓΙραμμοπευτής» τοΰ μουσουργου κ. Πετρίδη. τό 

ώραΐο χορόδραμα πού έδίδα^ε τελευταία τό μπαλλέ,το 
τής Εθνικής  Λυρικής Σκηνής μ’ έπι κεφαλής τόν κ. 
Γ,ριμάνη# άνακίνησε τό ζήτημα τής άρχής του θεατρι
κού αύτοΰ είδους€ πού εΐνε κυρίως Θεαματικό, καί άνα_ 
ζήτησε ιόν «πρώτο» πού άνέβασε παρόμοιο ’ έργο στό 
σύγχρονο έλληνικό Θέατρο. Κοντά λοιπόν στόν κ. Πε_ 
τρίδπν ερχεται ό συνθέτης κ. Λεβίδης που μάς θυμίζει 

δικά του χοροδράμα;α παλαιότερα όπώς ό «Βοσκός καί 
ή^ Νερκχ^δα»4 παιγμένα άπό τό ίδιο Βασιλικό θέατρο 
τών ’Αθηνών μέ τήν ιδια έπιτυχία πού έσΓμείωσε καί ό 
«ίΓΙραμματευτής».

’Αλλά τό είδος αΟ.ό, τό χορευτικό, δέν εΐνε καί toco 
πολύ νέο γιά τήν ‘Ελλάδα. Πώς ταχα θά μπορούσαμε 
νά ξεχάσουμε τις Έλευσινιακές γιορτές πού ώργάνωσε 
ό Δράμοττικός Σύλλογος «Εύριπίδης» πότνω στά έρεί- 
πια του μεγάλου ναοί) τής Δήμη .ρας; Εΐνε σ’ όλους 
γνωστό πώς έκεΐ. σέ μιά σειρά έτήσιων πανηγυρισμών, 
ή χορευτική τέχνη άπέδειξε όλες τίς εύγενικές προσπάΐ 
θείες τού συλλόγου, πού έμψυχωτής του ή αν ό φιλό
τεχνος άρχαιολόγος* κ. ’Αλέξ. Φιλαδελφεύς. Καί πρώτη 
ή διάσημη ‘ Ισπανίδα χορεύτρια Άούρεα άφησε ωραίες 
έντυπώσειο όταν έξετέλεσε στό μέρος έκεΐνο τό μιμό

δραμα «Δημήτρα καί Κόρη» μέ σενάριο του κ. Φολα- 
δελφέως. Τόν άλλο χρόνο πάλι. μέ τήν ευκαιρία πού 
έδωσε ή έπίσκεψΓ, τών Ελλήνω ν έκ δρομέων τής ν<ΑΧΕΠΑ,> 
τό Ιδιο μιμόδραμα παίχ'ηικε σ;ήν ίδια θέση άπό τό χο
ρευτικό ζευγάρι του Βάσου καί τής Τανάγρας Κανέλ. 
λου καί ένα όλόκληρο θίασο έρασιτεχνών πού χόρεψαν 
διακοσμητικά ένα πλήθος προσώπων του έργου πάνω σέ 
μουσική συναγμένη άπό γνήσια έλληνικά μοτίβα άνά- 
λογα προσαρμοσμένα.

’ Επίσης οί ίδιοι καλλιτέχνες άργότερα και μέ τόν ίδιο 
τρόπο χόρεψαν μέσα στήν πευκόφυτη ’Ά λ τ ι τής Ά ρχα ί 

ας ’Ολυμπίας καί πάνω στά έρείπια του έκεΐ ‘Ηραίου 
τό χορόδραμα τοΟ ’Αλφειού καί ιής Άρέθουσας πού δό_ 
Ο-ηκε γιά τιμή τών ‘ΗλεΙων έκδρομέων καί πολλών ξέ
νων έπιατηιμόνων.

Στό  μεταξύ όμως οί διάφορες σχολές μπαλλέτου πού 
λειτουργούν στήν Πρωτεύουσα δέν άφησοα' καμμιά εύ- 
ταιρία πού νά μή επιδεί^ουν τήν τέχνη τους στό Άθη- 

να^κό κοινό μέ διάφορες μιμοδραματικές συνθέσεις.
Η Κα  “ Ελλη Ζουρούδη. γιά πρώτο λόγο καθιέρωσε 

τό είδος οεύτό σιίς χορευτικές έπιδείξεις τών μαθητριών 
της μέ θέματα παρμένα περισσότερο άπό τήν έλληνική 
μυθολογία, όπως οί δυό τελευταίες έπιτυχίες της μέ ιό 
«Τραγούδι’ τής Σύριγγος» (1938) καί τόν «θάνατο τής 
Πρόκριδος» (1940) πάνω σέ σενάρια τοο ύποφαινόμε. 
νου. λιγώτερο δέ άπό φαντασίες ξένων συνθετών ή και 
ποιητών. "Επειτα ή κ. Πράτσικα. κοντά -στις τόσες άλ
λες έπιτυχίες της. πρόσθεσε τήν παραστατική έκείνη γι. 
ορτή τοΰ- νερού στή λίμνη του Μαραθώνος. φανταστική 
καί όλότελα ‘ Ελληνική. ‘Ο κ. Μοριάνωβ άκόμη σέ μι
κρά θεματάκια. παρμένα όμως άπό ξένες ύποθέσεις, πολ.

Τό «‘Ελληνικό Θέατρο»

_Η δεσποινίς Ζωή Ρ ίζου. ένα άπό τά βασικά στελέχη 
του συγκροτήματος πού μέ ιήν έπωννμία «Έλληνικό θ έ 
ατρο» δίδει παραστάσεις είς τό «Παλλάδιο» τής Καλλι. 
^ α ς  μέ έιά κεφαλής τήν Καν "Ανναν Σταυρίίδου.

Παπαμιχαλοπούλου
λές φορές μάς έδειξε κι* έκεΐνος τίς προσπάθειέ·ς του. 
χωρίς νά θέλω με νά παραλείψουμε καί : ά άλλα χορευ
τικά στούντιο πού όλα. λίγο . πολύ. άσχολήθηκα; μέ 
τό σκηνικό αύτό είδος."

Η 3  Η
Εΐνε πιά γνωστό πώς ή όρχηση·, όπως έλεγαν τόν χσρό 

οί πρόγονοί μας. ήταν από τά πιό άρχαΐα χρόνια θρη
σκευτική περισσό ερο έκόήΛωση καί έγινε έπειτα άναηο. 
σπαστο μέρος στήν Ποίηση καί τή Μουσική. 2.τσ άρχαιο 
μάλιστα δράμα ό Χορός άποτελούσε τό σπουδαιοιερο 

στοιχείο ιόυ, άπό τό όποιο προήλθε τό μιμόρχημα ιο 
σΓ.μερινό Χορόδραμα. ‘Ο Ξενοφών μάς πληροφορεί’ πε
ρισσότερό άπό τους όίλλους συγγραιφεΐς γ ι’ αΰιό τό εί_ 
όος. Σ  ιήν Κύρου ’Ανάβαση ( Κεφ. ΣΤ . Α '.  5— 13).
περιγράφει τή δεξίωση πού εκα,αν οί ‘Έλληνες σιά Κοί 

τύωρα τών πρέοβεων .οιΰ βασιλέα Κορίλα οιαν μετά 
τό όεΐπνο έχορεύιηκαν έκεΐ δ-άφοροι χορκ)ί μέ ύποθεοεις 
παρμένες άπό τήν πολεμική ή τήν άγροτική ζωή. «Και 
ούτοι — λέγει ό συγγραφέας —  ταυ.’ έποίουν έν ρυ_ 
θμώ πρός τόν αύλόν». Καί παρακάτω, μιά όρχησιριαα 
που ακολουθούσε στό στράτευμα κάποιον ’Αρκαοα πήρε 
μιάν άσπίδα κι’ έχόρεψε τόν πυρρίχη κάπως ελαφρά, u i  
Παφλαγόνες τά έχασαν καί ρω.οϋσαν άν πολεμούσα/ 
καί γυναίκες κοντά στούς ΈλΛηνες. «Οί δ’ έλεγον ότι 
αδται καί αί τρεψάμεναι είεν βασιλέα έκ τοΰ στρατοπέ
δου» !

Ά λ λ ά  καί σ.ό Συμπόσιό του ( I X .  2— 5 ), ό Ξενοφών 
άναφέρει άλλον μιμικό χορό μέ ύπόθεση τούς έρωτες 
τής ’Αριάδνης καί του Διόνυσου. Έ δ ώ  όμως γίνεται πε
ρί γραφικώτερος όταν τό έργο άρχισε μέ «σκηνοθεσία», 
νά πούμε, κάποιου Συρακούσιου καί έκτελεσ ές τή χοΐ 
ρεύτρια πού τόν συνώδευε, στόν ρόλο τής ’Αριάδνης καί 
. μέ συνοδεία μουσικής άπό «αύληιτρίδα άγαθήν καί παΐδα 
πάνυ γε ώραΐον καί πάνυ καλώς κιθαρίζοντα καί όρχού- 
μενον». ‘Ο νέος αύτός έχόρεψε σάν Διόνυσος. ‘Ο Συ- 
ρακούσιος λοιπόν άναγγέλλει στούς συμποσιασ.ές πώς 
ή Αριάδνη· έρχεται στόν προθάλαμο —- στή σκηνή —  
θά τήν άκολουθήση δέ σέ λίγο καί ό Διόνυσος μισομεθυ, 
σμένος γιά νά «παίξη» κοντά της. Αύτό ήταν σάν μιά 
εισαγωγή σ.ήν ύπόθεση. Έ ρ χετα ι λοιπόν ή ’Αριάδνη ό
μορφο ντυμένη σάν νύμφη, όπως ή αύλητρίδα έπαιζε κά
ποιο τραγούδι βακχικό. «’Έ νθα  δή —  λέγει ό Ξενοφών 
—  ήγάσθτσαν τόν όρχηστοδ ̂ .δάσκαλον». Πάνω στήν εύ- 
χαρισ.ηση πού ένοιωθε ή Αριάδνη στή μελωδία έκείνη· 
με τίς χορευιικές κινήσεις της. δέν συγκρατιόταν άπό 
τήν επιθυμία νά δεχτή τόν έραστή της. ώσπου ήρ-ιε καί 
ό Διόνυσος, «έπιχορεύσας ώσπερ άν εί τις», καθησε έ- 
ρωτικός στά γόνα.ά της. τήν άγκάλιαζε κοίί τή φιλού
σε. "’"Ηταν δέ τόσο φυσικές καί έκφραστικές οί ρυ&μικές 
κινήσεις τών χορευτών στή τέχνη τους. ώσ ε «ιέώκεσαν 
ού διδαγμένους τά σχήμοπα. άλλ’ άφειμένοις πρόοττειν ά 
πάλαι επεθύμουν». Καί έτσι. συμπληρώνει ό ^,ενοφών. 

παρασύρθηκαν οί θεατές ώσ^ε οί μέν άνύπαντροι άπό 
αύτούς νά βιαστούν νά παντρευτούν, οί δέ παντρεμένοι 
νά βρούνε τίς γυναίκες τους. . .

Τό χορόδραμα πήρε πιά τήν καλύτερέ μορφή του κα
τά τή ρωμαϊκή έποχη. όταν μάλιστα ό περίφημος χορευ
τής Πυλάδης δίδαξε τό είδος αύτό τελειοποιημένο σ.ή 
Ρώμη έπι Αότσκράτορος Αύγουστου. ‘Ο "Ελλην αύτός 
χορευτής καί «χορογράφος» τής έποχής έσημείωσε τίς 
μεγαλύτερες έπιτυχίες στό είδος αύτό μέ τή όρχηστική 
ερμηνεία ολόκληρων έργων, χωρίς βέβαια νά θεωρήται 
κατώτερός του ό όμότεχνος* άνταγωνιστής του Βάθυλλος. 

άπό τήν ’Αλεξάνδρεια. Κ ι ’ οί δυό τους ήσαν οί προσφι
λέστεροι καλλιτέχνες, ίσως όχι τόσο στή σκηνή, όπου 
παρέμενε κυρίαρχοτό δράμα, όσο στά σαλόνια όπου έδΐ- 
καιολογεΐτο ή πολυτέλεια κι* ό πλούτος τών κοστουμιών.

Γ ενικά ή επίδραση τής χορευτικής τέχνης ήταν σπου
δαία άπό τούς άρχαιότατους χρόνους καί οι έντυπώσε^ς 
τών θεατών μεταφέρονται παραστοηικώτατα άπό συγγρα
φείς πού παρακολούθησαν έκτελέσεις μιμόρχημά ων. ‘Ο 
Λουκιανός, στά περί Όρχήσεως άναφέρει δυό ένδιαφέρου 
σες περιπτώσεις. Κατά τή μιά ό κυνικός φιλόσοφος Δη. 
μήτριος —  έποχή Νέρωνος —  έπέμενε νά κατηγορώ τους 
χορευτές σάν παράλογους καί άνόητους μέ όσα εκείνοι 
έκαναν κον ά στή μουσική τών αύλών. τών συρίγγων 
καί τών κυμβάλων. Βρέθηκε όμως κόσιοιος σύγχρονός του 
ορχηστής πού τόν έκαμε ν’ άλλάξη γνώμη. Έχόρεψε 
μπροσ.α του χωρίς μουσική συνοδεία μέ θέμα τό ώραΐο 

έπεισόδιο τής έρωίικής περιπέτειας του "Αρη καί τής 
’Αφροδίτης καί τήν παγίδα πού τούς έστησε ό σύζυ-
γο~ τής τελευταίας, ό Ήφαιστος. Αποτέλεσμα ή αν νά
δείξη τόν ένθουσιασμό του άμέσως ό κυνικός λέγοντας 
στόν χορευτή πώς όχι μόνο είδε. άλλά καί άκουσε τίς 

κινήσεις του χορευτή όσο έκεΐνος του έκανε τήν έντύπωσπ, 
πώς καί μέ τά χέρια του μιλουισε!

Στήν άλλη περίπ ωση ό ίδιος ό Λουκκχνός μιλόοει γιά 
κάπο:ο βάρβαρο βασιλέα άπό τόν Πόντο πού έφιλοξε. 
νοΰσε ό Νέρων. Κατά τό γεύμα δέ. όπως ήταν συνή_ 

C/εια. ήρθο:ν οί χορευτές. 'Ένα ς δέ’ άπό έκείνους ό
«πρώτος», όπως θά έλέγαμε σήμερα χόρεψε μέ τόση
έκφραση ώσ.ε έκαμε κι* αύτόν άκόμα τόν βάρβαρο, πού 
όέν καισλάβαινε τίποτε άπό ό τι έβλεπε καί άκουγε στήν 
πρωιεύουσα τού ρωμαϊκού κράτους, νά παρακολου>3ήση 
μέ κατανόηση όλη τήν ύπόθεση ου μιμικού χορού τών 
όρχηστών. Προκειμένου δέ νά φύγη στήν πατρίδα του 
ό Νέρων τόν ρώτησε τί ήθελε γιά νά τού ιό χαρίαη. Καί 
έκεΐνος έζήτΓσε άπό τόν αύτοκράτορα τόν «πρώ ο» χο
ρευτή .

—  Νά τόν κάνης τί; ρώτησε ό Νέρων.|
—  ’Έ χω  γείτονες βαρβάρους, άπάντησε ό ξένος βα

σιλέας, πού μιλούν διάφορε·- γλώσσες καί δύσκολα συ. 
νεννοούμαι μαζί τους. Νομίζω λοιπόν πώς ό χορευτής 
αύτός εΐνε ό καταλληλότερος διερμηνέας, όταν μεταφρά.

Ύπηρετώντας τά πιό άνώτερα ιδανικά τού θεάτρου 
σάν ήθοποιός καί σά συγγραφέας άπόδειξε κάθε φορά 
ό Θ Α Ν Ό Σ  Κ Ω Τ ΣΟ Π Ο Υ Α Ο Σ  πώς εΐνε ένας άκάματος 
έργάτης γιά τήν γενικώ .ερη προκοπή τοΰ νεοελληνικού1 
\.ιεάτρου. ΜαθΓτής τοΰ "Φώτου Πολίτη του Ροντήρη καί 
τοΰ Βεάκη έπι 14 χρόνια δούλεψε ατό Εθ ν ικό  θέατρο 
άποτελώντας ένα άπό τά βοοσικά του στελέχη Μέ ξεχω
ριστή έπίδοση στήν τραγωδία καί στό δράμα δημιούρ
γησε ώς τώρα τούς ρόλους τοΰ ’ Ο ρέστη στήν «Ήλεκτρα» 
τοΰ Σοφοκλή —  πού άποτέλεσε τήν πιό αιμρ,τική γ ι’ 
ja>T0v καθιέρωση καί στό εύρωπαϊκό κοινό στήν περιο 
δ εία τοΰ Εθνικού  στό έξωτερικό —  τοΰ ’ Ο ρέστη στή ν 
«’ Ιφιγένεια έν Ταύρους» τού Εύριπίδη. τοΰ άγγελιοφό- 
ρου στόν «‘ Ιππόλυτο» τοΰ Έξαγγέλου* σιήν «’Αντιγόνη» 
καί τοΰ Οίδι/ποδικοΰ Πολυμήστορα σ:ήν «^Εκάβη» πού 
έστάθηκε ή άνώταιη έπίδοσή του στην τραγωδία. Πρω
ταγωνιστής καί στό σύγχρονο δράμα έπέβαλε τήν τέχνη 
του καί στήν έξαιρετική δημιουργία τοΰ γιατρού Ρίτζον 
ατό δράμα τοΰ Σώ «Τό δίλημμα τοΰ γιατροόο. Στήν 
κλασσική κωμωδία τοΰ Αέσσιγκ «Μίνα φόν Μπάρνχελμ» 
παίζοντας τόν ταγματάρχη Τελχάιμ στό ήθογραφικό 
δράμα τοΰ Συναδινοΰ παίζοντας τόν Τάσσο, κέρδισε κι’ 
όχλους τίιλους μέ τού-ς άντιφατικούς ρόλους πού ζων
τάνεψε. Ή  έπιτυχία του τώρα ατό δύσκολο ρόλο τοΰ 
Φουσέ στήν «Κυρία δέ μέ μέλλει» πού κρεάρει κοντά 
σιήν άνυπέρβλητη πρωταγωνίστρια κυρία Κατερίνα. μέ 
τήν όποία άπό τοΰτο τό καλοκαίρι συνεργόοζεται ’ εΐνε 
μιά συνέπεια τής δουλειάς του καί τής πολύπλευρης ά- 
νάπτυξης τοΰ ταλέντου του πρός τίς άνώτατες βαθμίδες 
τής τέχνης δπου όδΓ,γεΐται.

Ή  συγγραφική του παραγωγή άγνωστη άκόμα —  έξόν 
άπό δύο τυπωμένα δράματά του πού ένα άπ’ αύτά παί
χτηκε στό «Αα^κό θέατρο» τοΰ Β . Ρώτα καί βραβεύτη
κε στόν ΚαλοκαιρΙνειο —  άντιπροσωπεύεται άπό τίς 
τραγωδίες «θησέας» καί «Ίδ ιλκώ  καί Αττίλας»^ τό 
δράμα «Λιογένηιτη» καί τό συμβολικό δραματικό ποίημα 
«Τό κοράκι στήν έρημιά».

ζει μέ τίς κινήσεις του δσα έγώ θέλω νά παραγγείλω!
Κατά τά έπειτα χρόνια τό χορόδραμα έγινε τό άγα- 

πημένο θέαμα τών φιλοτέχνων Ιδίως στίς ευρωπαϊκές 
Αϋλές καί στά άριστοκρατικά σαλόνια, πού μπορούσε νά 
δικαιολογηθώ ή άφάνταστη. πολυτέλεια τών χορευτικών 
αύ·ιών έπιδεί^εων. Στή Γαλλία Ιδίως, ιήν Α γγ λ ία , τήν 
‘ I σπαν ία, τήν Ιτα λ ία  τό χορόδραμα’ έπαιρνε ξεχωριστή 
μορφή καί όχι λίγοι ποιητές καί μουσουργοί άσχολήθη- 
καν σοβαρά μέ τό είδος αύ.ό σέ ένδιαφέρουσες συνθέ
σεις καί έκτελέσεις. Ά λ λ ά  τίς περισσότερες φορές γιά 

νά μή είποΰμε πάντοτε, τόσο οί "Ελληνες χορογράφοι. 
άπό τούς άρχαίους χρόνους, δσο καί οί έπειτα εύρωπαΐοί 
συγγραφείς χοροδραμάτων ή καί «μπολλέτων». όπως τά 
ώνόμαοαν ϋσ ερα, έπαιρναν τά θέματά τους * μέ πρ ? τί
μηση άπό τήν Έλληνική μυθολογία.

Ή  έξέλιξη όμως τοΰ σύγχρονου θεάτρου άν δέν πα
ραμέρισε όλότελα τό όρχηστικό είδος άπό τή σκηνή, τό 
μετέφερε όμως μέσα στό δράμα, έδημιούργησε ϊσως* μέ 
έκεΐνο τό μελόδραμα, διατήρησε*τό χορευτικό μέρος σάν 

ξεχωριστό κοσμητικό ’ ιντερμέτζο καί όχι σπάνια τό πα
ρουσίασε σάν παντομίμα μέ κυριαρχικό ρόλο τή μουσι
κή γιατί ή ύπόθεση ήταν ϊσως άσήμοτντη άφού πολλές 
φορές έσιηριζόταν σέ μιά μόνο εικόνα κάποιου ποιή
ματος τοΰ γούστου καί τής έκλογής τοΰ έκτελεστή.

Αύτή πόενω κάτω εΐνε ή έξέλιξη τοΰ ώραίου οα> οΰ καί 
θεαματικού θεατρικού είδους πού μάς ξανάδωσε ή Ε θ ν ι 
κή Λυρική Σκηνή μέ τόν «Πραμματευτή». Τό ώραιότα ο 
θέμα τοΰ Γρυπάρη έγινε άφορμή νά δημιουργήση ό μου
σουργός κ. Πετρίδης τό δίπρακτο έκεινο έργο του πού 
μέ ιόστ τέχνη πήρε στούς ώμους του ό κ Γριμάνης. 
Μά έπειδή γιά τήν Ελλά δα  δέν είνε πρωτότυπη έργα. 
σία κάθε καινούργια έπίδοση στό είδος αύτό, δέν δυ
σκολεύεται κανείς νά περιμένή κοντά στήν ποικιλία τών 
θεαμάτων πού προσφέρει φιλό.ιμα ή ά-ηναϊκή σκηνή καί 
νέες έξορμήσεις τών συνθετών μας. έτσι πού νά δί.εται 
ή εύκαιρία καί στίς σχολές τοΰ μπαλλέτου νά δείχνου/ 
συχνότερα καί άσφοάλέστερα ιήν καλλιτεχνική παραγωγή 
τους. Ζ. Π ΑΠ ΑΜ ΙΧΑΛΟ Ο Ο ΥΑΟ Σ



Οί σκιαγραφίες μας

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ
Τοΰ κ. Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Δον
Μιά τυπογραφική παραδρομής οάν κι’ αύ 

τή καλή ώρα πού έκαμε τόν φίλο μας Δ. 
Ψαθα —  ενα έψιλον έγινεν ήτα σ.ήν γνω
στή σας έπιστολή μου —  νά χάση τήν ψυ
χραιμία του καί νά μέ καταγγείλη στήν 
Είσαγγελία. προκάλεσε καί στο προηγούμε 
νο σημείωμα Τής «σκιαγραφίας Μελά», μιά 
μικρή άιαξία. "Εχε ι μιά ειδική σημασία 
γιά τον ψυχικό κόσμο του σκιαγραφουμέ- 
νου ώστε πρέπει νά τήν έπανορθώσω. 01 
ά5ελφοί Μελά. λοιπόν κορίτσια καί παιδιά, 
δέν ήσαν τέσσαρα δπως ή τυπογραφική παί 
ραδρομή τά...ήρίθ’μησεν. άλλά δέκα τέσσα. 
ρα ! Μιά συμπαθητική φυλή ένας λαός όλό- 
κληρος, νά ποΰμε πού βρέθηκε ςαφν.κά μέ 
ιόν θάνατο του γέρω Μελά στήν άρχή τής 
πορείας του γιά άγνωστους καί σκληρούς 
δρόμους. .Σέ μιά κοινωνία διοικητικά καί 
πνευματικά πηγμένη στά παχειά λόγια καί 
στίς στενές πράξεις. Τό φάντασμα τής πεί
νας και τής έζουθένωσης γυροφέρνει στό 
σπίτι Μελά μαζί μέ τήν θλΐψι νιά τόν 
θάνατο τοΰ πατέρα. Γι* αύτό ή μητέρα Με_ 
λά θά άποφασίση καί €ά πή έκεινο τό 
σκληρό, άλλά καί πρακτικό:

—  Παιδιά μου άφοΰ ετσι ή τύχη θέλη. 
σε πρέπει νά δουλέψουν τά μεγαλύτερα άγό_ 
ρια γιά νά ζήισουιμε.Καί νά μπορέσουν νά 
μείνουν έκεΐνα τά λίγα πού άφησε ό πατέ. 
ρας σας γιά τις προίκες τών κοριτσιών.

‘Ο μικρός Σπύρος — εΐνε δέν εΐνε τό
τε 14 έτών —  νοιώθει τήν σημασία του 
μητρικού λόγου καί της άνάγκης. Νοιώθει 
τήν φλόγα τής οίκογεν εκχκής άλλιΆεγγύης 
πού τόσο τήν έχουν οι ποιητικές φύσεις —  
άς λένε δ τι θέλουν οί κακόψυχοι πως ol 
ποιητές εϊνε δντα άναρχα καί μποεμικά 
—  θέλει νά προσφέρη κάτι στό όρφανεμέ- 
νο σπίτι του.

Γ ι ’ αυτό παραμερίζοντας μέ κρυφό σπα
ραγμό ίς φιλοδοξίες του νά προκόψτ) στά 
γράμματα άφήνει τά γυμνασιακά θροαάα 
καί ρίχνεται στήν σκληρή βιοπάλη. Νά 
κουβαλά βαλίτζες στό Πειρα^κό λιμάνι, νά 
κάνη θελήματα στούς τα "ιδιώτες καί ιούς 
περαστικούς καθώς είπαμε στό ποοηγού
μενο σημείωμα. ’Αλλά οί καιροί τότε —  τέ
λη του περασμένου αιώνα —  δέν εΐνε σάν 
ιούς σημερινούς. Ο Ι ταξιδιώτες εΐνε λίγοι 
στό άγαπημένο μας έπίνειο καί οι ταξιδιώ
τες o l διαβατικοί τών Πειρατών δρόμων 
δέν τοπιΟ.-ν.ουν τόν έαυ:ό τους σ*τό εί
δος τής «περσόννά γκράττα» δέν...κόβεται 
ή μέση τους νά με:αφέρουν τίς βαλίτζες 
τους. τό δέμα τους. γιά νά μή προσβληθή 
ό ύψηλότατος καθωσπρεπισμός τους. Εϊνε 
τά λεφ ά λίγα, τό νόμισμα πού κυκλοφορεί 
εΐνε ή πενταρίτσα καί ή δεκαρίτσα. Ο Ί λιά 
τσοι τοΰ ’Όθωνα—άξέχαστες χαλκομπρού^. 
τζινες δεκάρες πού o l άφελεΐς έβαζαν στοί 
χη μα πώς είχαν καί χρυσάφι! —  καί τά 
άσημένια είκοσαράκια ιοΰ Γεωργίου τοΟ 
Α '.  Τό 25ρικο ήτοτν μεγάλο άπόκτημα ύ- 
ψηλών «βαλλαντιούχων» καί δέν τό παίρνω 
στό λαιμό μου άν κυκλοφορούσε τίς ήμέ_ 
ρες πού ό Μελάς παράδερνε στά Π ειρα ιά

Μιράντα- I 
Μουσούρης j
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’Άγνωστος
Θεός

"Ενα spy ο ,^λογ&ρό, ζωντανό, 
βαθύτατα άνθρώττινο, μέ πραγ
ματικές καλιλιτβχνικές άξιώσεις

ΣΤΟ Θ Ε Ρ ΙΝ Ο Ν  θιΕΑΤΡΟΝ
Κ Ω Σ Τ Α  Μ Ο ΥΣΟ ΥΡΗ

Δευτέρα — Τρίτη — Τετάρτη — 
Παρασκευή : 1 παράστασις 7. 
30' -μ.ιμ.
Πέμπτη — Σάββατο ν — Κυρια
κή : 2 παραστάσεις: 5.45' και 
7.45' μ.ιμ. άκριβως.

καλντερίμια νά ,βγάλη τό ψωμί του καί τό 
ψωμί της οίκογενείας του.Πλήθη άκόμη πει. 
νασμένων πού είχαν φτάσει ώς ναυάγια ά
πό δλες τίς έπαρχίες καί τοΰ «έλληνικοΰ 
έξωτερικοΰ» τριγύριζαν γιά ιήν ϊδια δου
λειά. Στά «έξαίσια» έκεΐνα χρόνια, πού άλ. 
λοίμονο δέν ίστορήθηκο^ δσον έπρεπε καί 
μόνο μερικές εικόνες τους έχουμε άπό τόν 
Νιρβάνα καί τόν σκιαγραφούμενο. ό.τι πέ_ 
ρασεν ώς γενικός έφιάλτης σ^ή χώρα μας 
στα 1942 —  ήταν μιά μόνιμη κα_
τάστασι γιά μεγαλή μάζα άνθρώπων, που 
ξέτρεχε νύχτα - αέρα τά καΐκια νά κλέψη
—  νά κάιιη «ντου» δπως θά λέγαμε σήμε
ρα —  στά τρόφιμα πού είχαν έρθει άπό τίς 
έπαρχίες ή να  ψάχνη τούς σωρούς τών σκου 
πιδιων γιά νά κατευνάση ιήν κοιλιακή της 
άγωνία μέ ξεφλούδιά φρούτων καί άποφτύ. 
δια. Νά μασήση καί νά δρσσιστή άι.τό τήν 
περίφημη πεπονόφλουδα. ΤΗταν πριν ή ‘Ε λ 
λάδα άναφτερωθή γιά τίς μεγάλες της έ_ 
ξορμήσεις τοΰ 1909, το0 1912 καί τοΰ 
19il7. Προσπαθώ νά ζωγραφίσω αύτή τήν 
έποχή τών παιδικών χρόνων Μελά καί ση- 
μειωνω αύτές τΙς ήμερο μη νίες. γιατί έτσι ό 
άναγνώστης θα έξηγήση κάλύ.ιερα τό πνευ 
ματικό άμάλγαμα. τήν συνολική δημιουργία 
:ού ίστορο υ|μέ νου.Τυχερός νά τις ζήιση καί 
τυχεροί οι θεατές ή οί άναγνώστες του πού 
τήν είχαν παρακολουθήσει.

Μέ αύτές ωστόσο τίς συνθήκες μαΰιρες 
εΐνε οί ήμέρε<: του στά Πείρα,κά παρά
λια. Κάλτοτε εισπράττει ελάχιστα. κάποτε 
έρχονται βράδυα πού ή εΐσπραξις ’ εΐνε μό
νον ή κούραση καί ή πείνα. Πάντως δ.τι 
καί νά είσπράττη τό φέρνει στήν οίκογέ. 
γειά του για νά κοιμτ·£η ξεθεωμένος καί νά 
ξυπνήση τό πρωί γιά νά ξαναρχίση ιήν 
σκληρή άναζήτησι. Καί έπειδή βλέπει πώς 
ή βοήθεια πού δίνει στό ρημαγμένο σπίτι 
εΐνε έλάχιατη, πάντα ψάχνει γά δρή ένα 
μαγαζί νά γίνη όπηρέτης. Νά έχη. δσο 
ικαί νάνε μικρό τό μεροδούλι του, μά’ κανο 
νικό. Καί μιά μέρα τοΰ χαμογελά ή τύχη. 
Σ έ  ένα κατάστημα άπ’ έκεΐνα πού πώλου, 
σαν τά περίφημα ντρίλινα όφάσματα τοΰ 
έ ργοστα σ ίου Ρετσίνα. Τόν παίρνουν γιά ύ- 
τάλληλο Τούς λέει πώς ξέρει γράμματα 
καί τίνος γυιός εΐνε. Ξακουστός ήταν 6 
πατέρας του στόν Πειραιά καί του άνα_ 
θέτουν έμπιστευτική καί γραφική δουλειά. 
Τοΰ άναθέτουν νά μετράη τίς γαζέττες 
θε κάρες, πεντάρες καί δίλεφτα καί νά τις 
κάνη· φυσέκια. Σικάρμούτσα δπως έλεγαν 
τότε. Ά λ λ ά  ή δουλειά του δέν ήταν τόοτ. 
ώστε δλη τήν ήμέρα νά εΐνε μετρητής. Τόν 
ζαλώνουν μέ ύφάαμοττα νά τά μεταφέρη 
σέ διάφορα σημεία, τοΰ φορτώνουν μπόγους 
όλόκληρους σέ καρροτσάκια γιά νά τά 
σπρώξη καί νά τά κυλήση σέ μακρυνές ά. 
ποστάσεις. Φαίνεται καί εΐνε τόσο νερός —  
γιά τήν δυναιή σωματική κρασί του ό 
Μελας μιλάει μέ ευγνωμοσύνη πώς τήν ό- 
φείλει στόν πατέρα του πού εΐχε μανία 
νά τόν βουτά πρωΐ _ βράδυ σέ κρύο νερό
—  ώστε ό προϊστάμενός του νά άνακαλύψο 
σπόν καινούργιο μικρόν ύπάλληλο νέα 
,βλέφα οικονομίας. Κάποτε ό μικρός έχει 
παραζαλωθή καί μέ τις έκρηκτικές διαθέ
σεις πού είχαν τά νειδτα του καί τά τω
ρινά του χρόνια, σηκώνει μικρή έπανά- 
στασι:

—  Μά δέν συμφωνήσαμε νά κάνω καί τέ
τοια δουλειά, λέει.

—Μωρέ τί μάς λές, εΐνε ή άπάντηοι τοΰ 
προϊσταμένου, πού Θέλει νά κάνη καί πνεΰ 
μα. 'Ό χι. σέ πήραμε γιά κεντρικό ταμία! 
"Α ν  δέν σ* άρέση μπορείς νά τοΰ δίνης.

Ό  έφιάλτης τών περασμένων ιό σπίτι 
πού περιμένει. τόν κάνει νά ιερματίση άμί. 
λητα τήν μικρή του έπανάστασι. Πτγαίνει 
στίς διευθύνσεις πού του εΐπαν. σπρώχνει 
δέρνεται. άγκομαχάει σάν μικρό πουλάρι 
πού τουβαλαν πρόωρα νά ξεχεροώση πολυ. 
αφησμένο χωράφι. Πολλές φορές τρίζουν 
τό κόκκαλά του τά πόδια του λυγίζουν, 
πιστομίζει καί πέφτει. Μιά ήμέρα— έδω 
τοΰ ξαvocγελάει ή τύχη —  πέφτει άσχημα. 
Τό δίτροχο καρρότσι έχει μπή σ’ έναν 
λάκκο καί καθώς βάζει τά δυνατά του νά 
τό βγάλη σέρνοντάς το μιά έμπρός, μιά 
πίσω. πιστομίζει καί πέφτει δυνατά στή γή. 
Σπάζει τά σαγώνια του. αίμα κυλάει άπό 
τά δόντια του. Βαστά τά δάκρυά του καί 
εόσπλαχνικοί διαβάτες μοοζεύονται γύρω του 
νά τόν βοηθήσουν. ’Αλλά μέσα σ* αύτούς 
εΐνε ένας άσπρομάλλης κύριος. Τόν παίρνει 
τό ύγραμένο βλέμμα του. Εΐνε ό γυμνα
σιάρχης του Παπαγέωργίου. Παιδική ντρο
πή τόν πιάνει. Δέν θέλει νά τόν άναγνωρί- 
ση καί έκεΐ νος σ* αύτή του τήν κατάστα
ση. Σκονισμένο, λαίσπωμένο, ίδιον μόριη. 
άλήτη τής Τρούμπας καί της Μακρας 
Στοάς.

—Φχαριστώ, φχαριστώ, λέει στό πλήθος 
τών εύοιλάχνικών πού έχει βοηθήισει \̂ ά 
6 γη άτό τό λάικκο τό καρροτσάκι. ’Αφή
στε με, τώρα μπορώ.

Βιάζεται νά φύγη γρήγορα, μακρυά άπό 
τόν άσπραμάλλη κύριον. *Αλλ& έκεΐνος τόν 
παρακαλουοεΐ καί σέ μιά στιγμή, καθώς ol 

ι έχουν διαλυθή. τόν πλησιάζει.

Βγάζει καί τοΰ δίνει τό μαντήλι του
—  Σκούπισε, μικρέ, τά αΐμαια.
—  ~A μπα. λέει. δέν πειράζει.
—  Σκουπίσου!
—  Είτε γιατί ή λέξι λέγεται σάν προστα 

γή. είτε γιοη\ ό μικρός Μελάς έχει συνη
θίσει να μήν εΐνε ανυπάκουος σέ δ,τι λέει ό 
γυμνασιάρχης, στέκεται παίρνει ιό μ<χντή_ 
λι. σκουπίζεται.

Καί τότε γίνεται δ.τι δέν ήθελε έκείνη· 
τήν στιγμή. "Ο άσπρομάλλης κύριος τόν 
έρω.α:

—  Δέν μου λές. μικρέ, ποιός είσαι;
—  Ποιός εΐμαι;* άπαντα άμήχανα.
—  Δέν είσαι ό μαθητής πού ήρθε σχο

λειό κλαμένος τήν ήμέρα πού πέθανε ό πα
τέρας σου; Τώρα θυμάμαι, θυμάμαι. Είσαι 
ό γ»ιός τοδ δικηγόρου τοΰ Μελά.

—  Νάί, θεός συγχωρές τον, τοΰ λέ·Εΐ 
καί πάλι θέλει νά φύγη.

’Αλλά ό Παπαγέωργίου έχει βάλει τό 
χέρι στόν ώμο του. Εΐνε ό έκπαιδευτικός 
πού δέν έχει περιορίσει τήν άποστολή του 
μόνο στήν σχολική εδρα. άλλά καί έ;ω  άπό 
τό σχολείο.

—  Παιδί μου. πώς έγινες έτσι; Έ σ ύ  
ήσουν καλός μαθητής. Μήπως δέν σ’ ά_ 
ρέσουν πιά τά γράμματα; Κακό.

—  Κακό. λέει καί ό Μελ*5ς σάν ήχώ. 
καί άποφασίζει νά φανέρωση τό δράμα 
τού.

*Σά ν πέθανε ό πατέρας μου, κύριε Γυ- 
μνασιάρχα. τί νά κάνουμε; Δέν έχω λεφτά 
νά σπουδάσω. Πρέπει νά βοΓθήσώ καί τό 
σπίτι;..

—  Μπράβο, παιδί μου. εΐνε ή αύθόρ.

μου. ελα αύριο πρωί 
στό Γυμνάσιο, θά  διορθωθοΰν τά πράγμα
τά...

—  Τό πρωΐ. άδύνατο. "Εχω  δουλειά.
— 1 Τότε τό βράδυ. Μόλις σχολάσης άπό 

τήν δουλειά σου. θά  σέ περιμένω έως δ_ 
του νάρθης. "Ετσι. παιδί μου; Μπράβο... 
Πήγαινε τώρα.

Καί ό μικρός άχθοφόρος, δπως άλλοτε 
στό σχολείο, βγάζει το καπέλλο του στόν 
Γυμνασιάρχη’. Τό βάζει κατόπιν πάλι γρή
γορα μέ καινούργιο κΰμα ντροπής. Τό κα- 
πέλλο δέν εΐνε πηλήκιο τοΰ σχολείου, άλλά 
μιά ξεσχισμένη τραγιάσκα πού τοΰ’ έχουν 
δωρήσει άπό τό μαγαζί.

Με ένοτγώνια χαρά ωστόσο περνά έκείνη 
ή ήμέρα καί ή άλλτ\. έως δτου έρ-η τό «ι
στορικό» γιά τή ζωή του βράδυ. Καί δ_

Τό καρνέ τής Νταίζης

tocv έρχεται, πλύνεται. ξαναπλόνεται καί 
καθαρμός, χαρούμενα καί δειλά φτάνει στό 
Γυμνάσιο. Νά τά θρανία, ή μικρή βιβλιοθή
κη μέ τά σοφά συγγράμμοττα τά σύνεργα 
τής φυσικής πειραματικής και τής γεωμε
τρίας. Τά άγκαλιάζει μέ τό Βλέμμα, τούρ- 
χεται έτσι νά τά χα^δέψπ καί νά τά φιλή_ 
ση. ’Αλλά ό γέρος έπιστάτης τόν άντι. 
κόβει:

—  Έ σ ύ  είσαι ό Μελάς πού περιμένει ό 
κ. Γυμνασιάρχης;

—  Έ γ ώ . τοΰ άπαντα μέ περηφάνεια.
—  Τρέχα γρήγορα στή Δημαρχία. Έ κ ε ΐ  

σέ περιμένει.
—  Στήν Δημαρχία;...
—  Ναί γρήγορα. Νά ζητήσης τόν κ. 

Γυμνοοσιάρχη. μέσα στοΰ Δημάρχου.
Φτεροκοπάει έως δτου φτάση έκεΐ. άλλά 

καί περίεργες σκέψεις κάνει. Τί τόν θέ
λουν στή Δημαρχία! Καί μέσα στοά) Δημάρ 
χου! Αύιός πού ύστερα θά άνεβοκοττέιβη σέ 
παλάτια σέ πρωθυπουργικά γραφεία. " θά 
μιλήση σέ συνέδρια. ί<ά παρακολουθήση κο- 
σμο,στορικές συνδιασκέψεις, νοιώθει άφό_ 
ρ Γ τη  δειλία μέσα του. Πρώτη φορά μπαί
νει σέ επίσημο τόπο. Πώς εΐνε μέσα ή Δη
μαρχία καί πώς θά εΐνε ό ύψηλότατος ή 
έξοχώτατος —  κά :ι τέτοιες λέξεις έχει ά- 
κούσει πώς πάνε στούς δημάρχους!. —  Δή
μαρχος. Φτάνει ώστόσο. λέει τό όνομά του 
καί εΐσάγεται στό δημαρχιακό γραφείο. Τά 
πράματα δέν εΐνε τόσο φοβερά, δσο τά φ<τν_ 
τιίζεται. Τό δημαρχιακό τραπείζι δέν εΐνε 
καί τόσο καλύτερο άπό έκεινο του μαγαζιού 
του. Καί ό δήμαρχος, ό γέρω Μητσόπου. 
λος. δέν έχει τήν κόμποφάνεια πού έχει ό 
νΐριλέμπορας άφεντικός τού.

— ’Έ λα . καλώς τον, τοΰ λέει ό δήμαρ
χος. *Έ,χεις λοιπόν δρεξι νά μάθης γράμ_ 
μοττα; Νά βγάλης άσπροπρόσωπο τόν Πει
ραιά;

—  Έ χ ω . άπαντά... ναί. ναί, πιστεύω.
Εΐνε ή πρώτη έπίσημη άντιφώνΓίσι πού

κάνει στήν σωρεία τών λόγων καί άντιλό. 
γων πού θά έκφωνήση στά κατοπινά του 
χρόνια. Τοΰ τήν συμπληρώνει ό γερω Μη_ 
τσόπούλος.

—  Πιστεύεις νά μάς Ικοονοποιήσης; Μπρά 
βο. Μου τά εΐπε καί ό γυμνοοσιάρχης σου. 
θ ά  σέ σπουδάση λοιπόν ό Δήμος μέ δικά 
του λεφτά, θά  πληρώνή τά βιβλία σου κάί 
τά τετράδιά σου. Καί θά κοτνονίσω νά παίρ 
νή κόίτι κάί τό σπίτι σου. θέλω νά γίνης 
ένας καλός πολίτης καί ένας καλός Πει
ραιώτης.

Εΐπε κάί άλλα ό περίφτμος δήμαρχος 
τοΰ Πειραιά, μέ τήν Ιδιόρρυθμη βαρεία φω
νή του. πού ό μικρός Μελάς μέσα στήν 
σϋγκίνήσί τού. δέν μποροΰσε νά τά συγ_ 
κρατήση. ’Έφ υγε φιλών ας καί τών δυό 
τά χέρια, του Γυμνασιάρχη καί τοΰ Μητσό. 
πουλου. μέ κρυφούς δρκους μέσα του νά 
δικαιώση τούς δυό καλούς άν. ρώπους.

Καί τούς δικαίωσε. Πολλαπλάσια ήτο:ν ή 
άπόδοσή του σέ δ,τι ύποσχέθηκε. Προχώ
ρησε με τις δημοσυντήρητες σπουδές σάν 
τό καλοτάξιδο πλεούμενο πού ξαναβρήκε 
σ':ά πανιά του τόν άνεμο πέρϊχ άπό q ti οί 
δυό^ του προστάτες δέν τόν φανταζόντουσαν 
έκεινο τό βράδυ. Σάν τό καλό δοΰλο τής 
παραβολής -,οΰ Ναζωραίου πού άποδίδει 
πολλαπλάσιο τό «έ,μπιστευθέν τάλαντον».

Ε  ΘΠΜ ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : *Η 'συνέχεια.

Ηλιακές άχτίνες
Μοΰ εΐχαν συστήσει έδώ καί λίγο χρόνο, 

μιά συμπαθητική γρηούλα. Τή συναντούσα 
συχνά στά σπίτια. THi.ocv πάντα γελαστή 
και γλυκειά. ‘Η χαρά φώτιζε τό κυρτωμέ
νο της πρόσωπο καί τώκανε έξαιρετικά συμ 
ποοθητικό. Δέν τήν άκουσα πο.έ νά έκστο. 
μίση παρά ευχάριστα καί ένθαρρυντικά λό
για. "Ολοι τή χαιρετοΰσοεν στό δρόμο μέ 
συμπάθεια. Τά χλωμά χαρακτηριστικά της 
άα .ραφταν άπό κοελωσύνη.

Τό σπίτι της γειτόνευε μέ τό δικό μας. 
Πόσες φορές άμα εΐμαστο^ παιδιά, καί νοι 
ώ^αμε κάποια στενοχώρια, τρέχαμε κοντά 
ττς ! Πάντα μας έλεγε ένα καλό λόγο.

Ή  γει ονιά τής έδωσε ένα παρατσούικλι 
πού τής πήγαινε θαυμάσια. «Ηλιακή άχτί. 
νοο».

— Oil ήλιάκές άχτίνες ταιριάζουν μέ τ ’ 
άνθισμένα άγαπημένα μου παιδιά.

Έ δώ . διαμαρτυρόμαστε.
—  Θάστε γιά μάς πάντα ή ήλιακή άχ'ΐί- 

να πού σκορπίζει γύρω της τήν εύθυμία 
της. ιή χαρά...

Καί δμως. αύτή ή τόσο συμπαθητική γρη 
ούλα, είχε πολλές στενοχώριες στή ζωή 
της. "Εχασε τό μονάκριβό της παιδί στά 
ξένα. ίσως καί τό μεγαλύτερο μέρος τής 
περιουσίας της. Δέν γκρίνιαζε όμως ποτέ. 
ού ιΕ ήθελε νά συλλογιστή τά περασμένα* 
Ξεχνούσε τή δυστυχία δπως καί τήν εύ_ 
τυχία τών άνθισμένων της χρόνιων.Καί άν 
τά θυιμόιαν καμμιά φορά ήταν μιά γλυκειά 
άνάμνησις πού χότ^ευε άπαλά τή Γωή τΓ,ς.

‘Η γρηούλα αύτή έχει τώρα πεθάνει. ‘Ό 
ταν πέν-ανε. ή νεολαία πού τή γνώριζε, 
τήν έκλαψε *σά μιά μάννα, σά μιά παρηγο
ρήτρα πού εΐχε πάντα κάτι καλό νά πη σέ 
δλους.

Θυμαμαι άκόμα τά λόγια πού μοΰλεγε 
καί πού εΐνε μιά πνευματική διαθήκη γιά 
μένα.

«‘Ά μ α  περάσουν τά χρόνια καί μιά κο- 
πέλλα χάσει τή νεανική της χάρη. πρέπει

νά προσπαθήση νά καλλιεργήση τά χαρί. 
ισματα έκεΐνα πού εΐνε μέσα στό υποσυνεί
δητό της. Στή θολή καί γεμάτη, φρονιί- 
'δες ζωή μας τί θά κάναμε άν διαρκώς 
κλαίγαμε νοσταλγώντας τά περασμένα; Τί_ 
ποια. Ο Ι νέοι θά. μάς άποφεύγουν σάν «πα
νούκλες» καί οί συνομήλικές μας. θά μάς 
ξεφορτωθούν. Τώρα παιδιά μου. δέ νοιώ
θετε τή μεγάλη αύτή άλήθεια ’ άλλά μέ 
τόν καιρό θά τήν κατοολάβετε.»

—  ‘Υπάρχουν άνθρωποι πού μόνον ή πα 
ρουσία τους εΐνε μιά ήλιακή άχτίνα γιά τό 
περιβάλλον τους. Μιά ήλιακή άχτίνα πού 
γίνεται εόσπλαχνία γιά τούς άπελπισμένους 
καί σκορπίζει τήν καλωσύνη στόν κόσμο. 
"Ολοι άγαποΰν τίς ήλιοφώτιστες αύτές ψυ
χές. Τό πρόσωπό τους μοιάζει μ’ ένα διαβα 
τήριο πού τούς άνοίγει διαπλατα δλες» τίς 
πόρτες. ’Αφοπλίζουν τήν κακία, τό φθόνο, 
τό μίσος. Πάντα τίς καλοδέχονται καί τίς 
άγαποΰν σάν τόν ήλιο.

‘Ο φιλόσοφος Καρλάϋλ περιγριχφοντος 
στίς «’Αναμνήσεις του» τή γυναίκα πού ά_ 
γαποιΰσε έγραψε αύτά τά χαρακιηριστικά 
λόγια:

«ΤΗταν ήρεμη, γλυκειά καί χαρούμενη 
σάν τήν άνοιξη. Δέν ήτοτν όμορφη... κάθε 
άλλο. ‘Η ψυχή της δμως ήταν διάφοτνη σάν 
τό κρύσταλλο. Πόσο ή:αν άξιαγάπητΓ,. ‘ΓΗ_ 
ταν άδύνατο νά μήν τήν άγαπήση κοενείς. 
νά μή τήν λατρεύοη...Ό  τόνος τής φωνής 
της καί τό γλυκό της χαμόγελο μοΟδινε 
πάντα δύναμη καί καινούργιες έλπίδες.»

«Άπεφάσισα —  έλεγε ό ίδιος —  νά μοι 
άζω τόν ήλιο καί νά κυιτάζω ένόσω ζώ, 
μόνον ώραια πράγματα.»

*Η χαρά εΐνε σάν τήν άστραιιτή πού δια
περνάει τά σκοτεινά σύννεφα καί πού τά 
φωτίζει μιά στιγμή. *Η χαρά ζεαιαίνει τήν 
ψυχή μας καί μεταμορφώνει ένα μελαγχολι 
κό περιβάλλον σέ παράδεισο όμορφιάς.

ΝΤΑ1ΖΗ

θεατρικές σιλουέττες Στοιχεία
καί παρατηρήσεις

στή τέχνη τοϋ ήθοποιοΰ
Γοϋ κ. Γεωργ. Γληνου cou ΈΘνικου Θεάτρου

Καίτη Ντιριντάουα
‘Λ ς  άνθρωπος ένα παιδί δίχως άκόμη 

τίς θολότητες καί δολερόιητες πού άναγ. 
καία «αυναπόφέρει» ό άγώνας τής ζωης 
καί πρό παντός στό ε^εατρικό έπ». γγελμα. 
*βς όμορφιά. άπό τά σπάνια γυναικεία 
λουλούδια τοϋ Μεσογειακού τύπου. Αύτά 
που έχουν στήν φυσιογνωμυκή καί στήν σω
ματική διαγραφή τους τήν μελαχροιν γοη
τεία τής λοέγγεμένης ’Ανατολής καί στήν 
διάπλαση τήν ένόραση Έλληνο - Ρωμαίου 
γλύπτη. Μέ δυό λόγια, ύπόδειγιια τοΰ νεο. 
έλληνικοΰ γυναικείου τύπου. Ως καλλί- 
τέχνις. άβίασιη καλλιτεχνική φύση πού ξε_ 
πτ/δ<$ έίχως τούς βατσισμούς καί τούς μεγά
λους περιορισμούς τών στούνιιο. ’Από τό 
πηγαίο ταλέντο της καί μόνο άνεδείχθη 
καί έπεβλήθη γρήγορα. Α*>τή εΐνε ή Καίτη 
Ντιριντάουα Οικονόμου στό καθαυτό της 
έπώνυμον. "ένας στοιχειώδης της δάσκαλος 
ήταν ό ’Αττίκ. στόν όποιον χρωστά καί τό 
καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο παρμένο άπό 
μιά Άβηασυνιακή πόλι. ‘Η έπικράτησίς της 
μετά άπό τήν έπίσημη έμφάνισί της στήν 
Μάντρα ήρθε σάν φυσική συνέπεια. Εΐνε 
τώρα άπό τίς πρώτες χορεύτριες τής έλ<χ_ 
φρας σκηνής, άλλά καί μπριόζικη νουμε. 
ρίστα. Ή  Ντιριντάουα έχει γεννηθή στήν 
Θεσσαλονίκη, άλλά στήν ’Αθήνα χρωστά 

ήν ύπαρξή ’ της καί σέ αύτήν έχει άνα_ 
ραφή.

Ή Κυρία
δέ μέ μέλλει
ή άρυστουργηιματιική κωμωδία 

τοΰ ΣΑΡΔ Ο Υ  
Θ Ρ ΙΑ Μ Β Ε Υ Ε Ι

ΣΤΟ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Κατερίνας
(ιΠιλατεΐα Κυριάκου — Τηλέφ. 

82-134)
Σόΐμτΐιραξις:

Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Υ  Β Ε Α Κ Η
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Π Α ΡΑ ΣΤ Α ΣΕΩ Ν : 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρα

σκευή μία παράοτασις
Ω Ρ Α  7

Πέμπτη, Σάββατόν, Κυριακή 2 
π α ρα σ τά σ ε ις  

Άπογευμιατιναι 
Ω Ρ Α  6 

Β Ρ Α Δ Υ Ν Α Ι Ω Ρ Α  8

“ Ολα τά προηγούμενα τεύ- 
χτ)( τοΰ «Θ ΕΑΓΡΟ Υ» καθώς καί 
τά άλλα περιοδικά πωλοΰνται 
στό περίπτερον ΠΕΤΡΟ Υ ΓΥ- 
Π Α ΡΑ ΚΗ , όδός Πανεπιστηιμί- 
ου 56 έναντι ί,^νοδοχείου «'Ερ
μής».

’Από σήμερα άρχίζουμε τή δημοσίευ
ση μιάς ένδιαφερούσης μελέτης του δια 
κεκριμένου πρωταγωνιστοΰ τοΰ ’ Εθνι
κού θεάτρου κ. Γ. Γληνοΰ. μέ τίτλο 
«Στοιχεία καί παραιηρήσεις στήν Τέ
χνη τοΰ ήθοποιοΰ». Ή  μελέτη αύτή. ά_ 
πετέλεσε και τό έν’αρκτήριο μαθημα’τοΰ 
κ. Γληνοΰ, στή Σχολή τοΰ ’Εθνικού θεά 
τρου. οτήν όποιαν διδάσκει, θεωρήσαμε 
δέ χρέος μας νά τής δώσουμε εύρύτητα. 
γιοπί περιέχει στοιχεία γνώσης άπαραί. 
τη τα καί γιά τούς ήθοποιούς καί γιά τό 
κοινό πού θέλει νά μορφωθή θε<ττρικά. 
Και τώρα. νά ή μελέτη τοΰ κ. Γληνοΰ:

’Αγαπητοί φίλοι.
Ί·ύ Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ ’Εθνικοΰ 

θεά.ρσυ, ή άξιάτιμη Διεύθυνσή του μου 
έκοψαν τήν μεγαΛη τΐιμή νά μέ φέρουν στή 
λ. χ^λή μας καί να μου χαρίσουν τήν ώ. 

ροια εύουνη της ουνιεργοϋο^ς μου σ' αυ 
ιήν. Μέ τή συγκίνηση πού πρωτοέζησα τό 
Ονοίρο και νο ιοανικο του θεα.ρου οτά μα 
ίσητικά μου θρανία, μέ τή συγκίνηση που 
ιπ^ωταντικρυοα τά φώτα τού προσκηνίου 
εοω καί ζ6 χρόνια, μέ τήν ίδια ουγικινη. 
ση άντικρύζω ιήν έίορα της Σχολής αυ. 
\ης που την έτίίμησοΓν διδαυκοΛ.οι τής θεα
τρικής Τέχνης, οπως οί αξέχαστοι «ωμας 
οΐοκονοιμου και Φώτος Πολίτης πού πεθα 
ναν στίς έπάλξεις της ΝεοεΜ.ηνικής Ίέ- 
χνης, παλληκαρισια μα καί μέ ιήν πικρία 
υτα χείλη.

Με τη συναίοθηση τής ,βαρείας εύθύνης 
καί τής άΑτοσίιΟλης άυτης. προσέρχομαι 
κι' έγω μέ τόν καλλιτεχνικό μου φανατι
σμό, μέ τΠ Θεατροληψία μου καί ιήν ά- 
περαντη α;ναπη μου γιά τούς νέους, νά 
ουμΦάλω οτήν ανανέωση τού θεατρικού 
μας αίματος μέ τή μopφω·Jη καί τήν καλ 
λιεργεια που «ά συμβαΛη στην προώθηση 
και ο\ην άνάητυξη τής νέας γενηάς τού 
θεάτρου.

'Εμείς  οι παληότεροι, έχονιας παρά
δειγμα τούς εθνικούς πρωτοπορους τού θε 
ατρου μας. συνεχίσαμε τήν παράδοσή τους 
χωρίς στήριγμα, χωρίς σχοΛές, χωρίς 
κρατική οέρωγη. χωρίς αγκαλιασμα σιορ. 
γικο, χωρίς Οαοκαλους παλαίοντας άκο- 
μα μέ τίς προλήψεις της κοινωνίας, μέ 
ο-οηγυ τό ιερόν πυρ καί τήν φανατική 6ί 
ωοη τού θέατρου μέσα σέ σκληρές έπιχει. 
ρήοεις καί σε άθλια συστήματα, ώς όιου 
ήρθε μέρα πού άνοιξαν οί πύλες τοΰ Ναού 
αυτού πού εΐνε τό θεατρικό παρόν καί που 
λεγεααι ’Είθνικό καί της Σχολής αύτής. 
που εΐνε τό θεατρικό μέλλον. Καί έοω 
πρέπει ιδιαίτερα οι μαθηται νά χαίρωνται 
και νά τή ζούν αύτή τή χαρά καί τήν 
εύγνωμοουινη, γιατί τ*ο θιεατρικό τους ίδα 
νικό ρρίοκει άμεση πραγμάτο«οίηοη σέ 
οτερεη ο .οργικη αγκαλια χωρίς νά τούς 
περιοποΰιν οί μιζέριες καί τό άδέβαιο 
καλλιτεχνικό μέλλον τών ποελαιών που έ- 
πάλαιαν μέ τις στοιχειώδεις άνάγκες καί 
έχοντας πάντα πρόχειρο τό ποτήρι τοΰ 
πονου οτά χείλη.

Μά πάλι γ ι’ αύιιό άκρφώς οι νέοι μας 
♦τρέπει νά προσέξουν γιατί ή σχετική 6ε 
δαιότητά ήμπορεί νά τούς παρασυρη στην 
ξενοιασιά και ή ξενοιασιά νά τους φέρει 
οτήν σικέψι γιά τήν έξασφάλισι μιάς 
ήθοποιο _ υπαλληλικής θεοης. Τό θέατρο 
απαι.εί διαρική έσωτερικήν ανησυχία για
τί τϋ έπιχγγελμα τοΰ ηθοποιού είνε μιά 
ύ·ττέρα<ατη τέχνη. Πολλοί θέλησαν νά τήν 
άμφισΦητήιαουν, μά δέν κατωρθωναν καί 
νά τό άπσδείξουν. θά  έξετάισωμε άμέσως 
μερικά σ.οιχεϊα τής τέχνης αύτής του ή 
t)οποιού, βασισμένα στήν πείρα τών αιώ
νων τοΰ θεάτρου, διαπιστωμένα d«o κο
ρυφές θεατρικές ιίού θά μάς υποβοηθήσουν 
στις πρακτικές μας άοκήσεις καί στήν κα- 
•ιανόση τών κανόνων τής θεατρικής έ- 
φαρμογής.

Ό  ήθοποιός εΐνε καλλιτέχνης, δοο καί 
ό ζωγράφος, ό μουσικός, ό γλΰττης. Ο ί 
άρχαΐες προλήψεις παλαιοτάτων άξιωμάτων 
δέν μπορούν νά έχουν Θέοη στά χρόνια 
μας. Τό έπάγγελμα τοΰ ήθοποιοΰ εΐνε Τέ
χνη. Πρέπει λοιπόν νά σπουδάσουμε αύτή 
τήν Τέχνη, ν* άναζηνήσουμε τίς προϋπο
θέσεις, νά συστήσουμε καί νά άποκαταστή 
σουιμε τά καλά τής «ράκτικής.

Ξεχωρίζουμε στήν Τέχνη μας μιά σάν_ 
Οεοη πού χωράει πολλή ποίηση καί περισσό 
τερη άλήθεια καί ειλικρίνεια.. Γιά νά γΐ 
νη ένα έργο τέχνης, ό ζωγράφος έχει τά 
χρώματά του καί τά πινέλα του. p γλύ- 
της τ*ΐ χώμα. τό πρόπλασμά του καί τά 
έργαλεΐα του’· ό ποιητής έχει τίς λέξεις 
καί τή λύρ*χ του, τό ρυθμό, τήν άρμονία,

τή ρίμα. *Η τέχνη διαφέρει σύμφωνα μέ 
τό όργάνο.. Τό όργανο λοιπόν, τοΰ ήθο
ποιοΰ. εΐνε ό ίδιος ό έαυτός τόυ. ‘ Η ύλη 
ιης τέχνης του έκεινο πού δουλεύει και 
άνοΑΐλάσΐ3ει γιά νά δγάλη τή δημιουργία 
του, εΐνε ή ίδια του ή μορφή, εΐνε τό κορ
μί του, εΐνε ή ζωή του. ’Απ’ αύτά έξργε 
ται ένα άξίωμα πού τ*5 διατύπωσε κάί τό 

. άνέλυσε περίφημα ό μέγας βιρτουόζος 
Κεκελέ'ν. Άπό τίς μελέτες τοΰ ήθοποιοΰ 
αύτοΰ καί άλλων, κι’ άπό τή δική μας 
πεΐρα θά προσπαθήρω νά δώσω μερικά 
στοιχεία κάί παρατηρήσεις δσο τό δυναιίχν 
συντομότερα. Ό  ήθοποιός πρέπει νά εΐνε 
διπλός, νά έχει τό δισυπόστατο μέσα του. 
Πρέπει v̂ c έχει τό ένα ικαίί τό δύο του. Τό 
ένα εΐνε ό όργανοπαίκτης. Τό ένα συλλαμ 
δάνει τό πρόσωπο πού * θά δημιουργηθή 
ξέχωρα άπό τά σύλληψη πού άνήικει στόν 
συγγραφέα — τί) βλέπει δπως τό τοπο. 
θέτησεν ό συγγραφέας κάί αύτό τό πρότυ
πο ή Ά μ λετ . ή Ταρτούφος, ή Λήρ. ή Ρω 
μαίος τό πραγματοποιεί τό δ υ ό τοΰ ή 
θοποιοΰ.

Μέ τό δύο αύτ&* ό ήθο«οιός δπως ό 
άνι&ρωπος πάσχει, μισεί, άγαπά, κλαίει, 
χαίρεται- μέ Ίό  έ ν α *  του περνά πάνω 
den’ δλα άτάραχος καί μέσα στίς πιό τρο 
μερές συγκινήσεις, παρατηρεί, σπουδάζει, 
σημειώνει μέ τήν’ πρόβλεψη τών μορφών 
ιιου θά δηιμιουργήση εις τό μέλλον. Τό 
έ ν α  λοιπόν επιδρά στύ δ ύ ο  ώσπου 
τό μεταμορφώνει ωοπου νά 6γή ή μορφή 
πού όνειρ^.ηκε, μέ μιά λέξη, ως ότου 
φτειάοιη άπό τον ίσιο του έαυτο τό καθ.χ. 
|Λι ερ>ο \εχνης. Οταν ό ςωγράφος φτι
άχνει ένα ηορτραΐτο. τοποθε.ει τό μο'ντελο 
του, βάζει τα χαρα*κτηριστικα της όμοιο- 
\ητος. οσα το εί^σκημενο μάιι του ονλ 
λαμβάνει, τά πέρνα οτο πανι μέ τη μαγεία 
της τέχνης ταυ καί τό έργο οέ λίγο τελει
ώνει.

‘U ήθ^τοιός έχει νά κάνη κάκι άκόμη. 
Κ ι ’ αύτό εΐινε νά μ π ή μ  ε σ α σ τ η ν 
ε ί κ ό ν α .  Για  hi ή είκονα του πρέπει νά 
μιλήση. νά κινηθή, νά περπατήση μέσα 
ο,την κορνίζα* εινε ή σκηνή πού δίνει στυ 
θεατή τή φανταρία τοΰ ϊδιου προσώπου. 
‘Ό .α ν  λοιπόν ό ήθοποιός έχει νά δημιΐ 
ουργήοη ένα ρόλο. πρέπει πρώτα v<f κατα- 
πιαοτη μέ μια πρ’οσεχ,ι ική μελέτη τοΰ έρ 
γου και συνεχώς νά μπη στίς προθέσεις 
τοΰ συγγραφέα, νά ξεχωρίση τό ένδια
φέρον καί τήν άλήθεια τού προσώπου πού 
εργάζεΚαι στό σχέδιο καί τό βλέπει έτσι 
που πρέιαει νά είνε. Άπό κ  ε ί ν η τή 
σιΐγμή έχει κ ι’ αύτ'ός τό μοντέλο του. 
Κατόπιν Οπως ό ζωγράφος, χαράσσει τά 
χαρακτηριστικά πού θέλει έπάνω σιό πα
νί. ό ηθοποιός τά χαί>άσσε.ι έπάινω του. 
Έφαρμοζει στό δ ύ ο  του κάθε στοι
χείο αύτης τής πραγματικότητας. Ράβει 
καί ξηλώνει άτάνω στο πετσί του νά π<Α>με, 
ώς ό .ου ό κ ρ ι τ ι κ ό ς  του πού εΐνε 
στην περίσταση αύτή τό έ ν α έκδηλώσει 
εύχαρίοιίησι καί βρίσκει πληρότητα μέ τό 
πρωτότυπο.

Μά αύτό άκόμά εΐνε έξωτερική όμοιύ- 
της. Τό δημιούιργημά μας πρέπει νά μι\ή 
ση. νά εΐνε ή μιλιά τοΰ Ταρτούφου π. χ .% 
νά* κινηθή, νά μιλήση, νά ουγκινηθη με 
τήν ψυχή πού ύιιτάρχει στόν Ταρτούφο. Τό
τε μοναχα έχει γίνει τό πορτραΐιο. Μπο. 
ροΰιμε τοτε νά τ*ό κορνιζώσουμε,' δηλαδή 
νά τό βγάλουμε στή σκηνή. Καί τότε το 
κοινόν δέν θά γελοοσ’ΐή νά πίή: Μά αύτο 
εΐνε ό Φιλάργυρος ή ό ’Αρχον\οχωριάτης. 
θά πή εΐνε ό Ταρτούφος- διαφορετικά ή 
έργασία μας πήγε χαμένη. Ο ι δύο λοιπον 
άύτές μορφές, πού συνυπάρχουν ffrov ή- 
θοποιΟ, είνε άχώριστες. Ή  πρώτη εΐνε ή 
μορφή έκείνη πού βλέπει, πού κυριαρχεί. 
Εΐνε ό νους. ή λογική, τό όρθόν, ή μορ 
φή ή δεύτερη εΐνε έκείνη πού μέσα στή 
δράση της, πρέπει νά ύπακούει. "Οσο ή 
κυριαρχία αύτή εΐνε άπόλυπος, τόσο *τε- 
ριοσότερο είμαστε καλλιτέχνες.

Τό Ιδεώδες θά ήταν, άν τό δ ύ ο αύτό 
πού διαθέτει τό φ;ωχί> κορμί μας μπορού
σε νά ήταν τόσο εύπλαστο ώστε νά παίρν η 
χίλιες μορφές σύμφωνα μέ τό ρόλο. νά 
γίνεται γιά τ& Ρωμάίο ό θείος νέος,* για 
τό Ριχάρδο ή άποτρόΐΓ?αιη όψη μέ τό πνεΰ 
μα τής καταστροφής καί τοΰ κακού κλπ. 
Ό  ήθοποιός θά ήτοΛ' τότε παγκόσμιος πα. 
νοενθρώπινος, θά δημιουργούσε δ,τι μποροΰ 
σε νά φαντασθή. Μά ή φύση αύ;·5 δέν τό 
έπιτρέπει. "Οσο κι’ άν εΐνε τό κορμί εύ 
λύγιστο. δσο έκφραατική κ ι’ dev εΐνε ή 
φυσιογνωμία, ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο 
έπάρκοΟν γιά όλες τις φαντασίες τοΰ καλ
λιτέχνη. Γιατί μή ξεχνάμε πώς σέ πολ
λούς ήθοποιούς δέν λειτουργεί τό δισυπό.*

στα .ο παρά μόνον ή προσωπικότητά τους 
καί φέρνουν τόν ρολο ο,τυν έαυτό τους 
καί οεναγκάιζουν το ρόλο νά ντυθίή τό πε
τσί τους. Αυτό έχει μεγάλες συνέπειες, ιό 
νά διορθώνουμε τούς ρολους σύμφωνα μέ 
τήν έξωιερυκη μας φυση, γιατί έισι πε- 
ριφρονοϋμε καί παραμελούμε τήν έοωτερί- 
κή σπουοή τών ρολών )πού εΐνε ή κυριώ- 
^ερη εργασία γιά χάρη τών έξωτερικών 
μεοων και τών ζωγραφικών λεπτομερειών. 
Χωρ.ς νά Αποκλείων^αι έντελώς δέν πρε- 
πει ν’ οΑΐα ̂ χολο ύ μ εθα μ’ αύτά άπόλυτα· 
νά μήν ξεκινούμε άπ’ αύτά στήν σύνθευη 
του ρόλου ιμας. Πρύ πάντων ή ψυχή είνε 
έκιεί^η πού πλάθει καί μορφοποιεί τό σώ
μα καί πως ή κούκλα δέν πρέπει νά και 
,αργεϊ τόν ή**οποιό.

Μή νομίζουμε «ως ή πρώτη καλή έντύ. 
πωσις έχει καμμιά σπουοαιοιητα. Τίποτε 
δέν συνηθίζει περισσότερο ό θεατής άπο 
τήν έξωτερική ςωγραφική θέα τού ήθο 
ποιοΰ. ΜόΛις γίνει ή είσοδός του σ|νή Σ  χη 
νή, τό κοινυ-ν παύει νά ένδιαφέρεται γιά 
την εμφάνισι αύτή καί πρόσεχε ι καί κρέ. 
με.αι άπό τήν καθαρότητα τής όμιλίας, τήν 
έκφραση του χάρακτήρα και γενικά τού 
όρι*οΰ ύφους. Ά ν  ό ηθοποιός άκόιμη χει
ρότερα θέλει* νά δίνει συνεχώς χαρακτηρι
στικά τίκ. τότε τ*ό κοινόν πού στην άρχή 
θά γελάση, ΰσιερα βά δυσανασχετήση καί 
θά έκφραστη κι' αύ.ό μέ τή σειρά του 
κατά τόν πιό δυαάρεστο τρόπο. Ό  ηθο
ποιός λοιπ*ον, πρέπει νά δανείζεται άπό 
τήν φύση . δ.τι εΐνε άπόλυια αναγκαίο, 
δ,τι άπ^δειχτικό ύπάρχει σ’ αύ.όν νά τό 
μεταχειρίζεται μέ προφύλαξη νά μή μι
μείται εξωτερικά τίπους πού συναντά έδώ 
κ Γ  έκεΐ. γιατί ή μορφή πού θά δώϋουμε 
δέν εΐνε’ αύτή πού γνωρίσαμε στ*5 δρόμο, 
εΐνε ή μορφή πού θά βγ^ άπ’ δλους τούς 
άνθρώπους καί γιά όλους τούς άνθοώ- 
Γιους δέν εΐνε ό Φιλάργυρος, εΐνε δλοι οί 
Φιλάργυροι.

Κ ι ’ ύστερα άπό δλα αύτά εΐνε μιά άλ
λη ύπόθεσις: ή φωνή, ή προφορά, ή άρ
θρωση. 'Η  προφορά εΐνε τό σχέδιο τής 
άρθρωσης. Μιά φράισις καλά δοσμένη ά_ 
ξίζει τό γενικό χαρακτήρα τοΰ ρόλου. Ή  

' δύναμη μιάς θερμής φωνής εΐνε άνυπολό- 
γιστη καί ομοκ; οί ζωγραφικές έντυπώ· 
οεις τοΰ κόσμου δέν άξίζουν καί δέν άρ- 
κούν γιά νά συγκινησουν. νά άναταρα. 
ξουν μιάν αίθουσα όσο μιά κραυγή σέ σω- 
στΟ τόνο. ‘Η προφορά λοιπόν εΐνε ή σπου 
δή μέ τήν όποιαν ό ήθοποιός όφείλει νά 
δώση όλες του τίς πρώτες προσπάθειες. 
Εΐνε τό Ά  Β  καί τό πιό ύψηλ*5 σημείο 
τής Τέχνης. Σάν τά μικρά παιδάκια πρέ
πει νά συλλαβίζουμε, κι’ έτσι μπαίνουμε 
στόν θεατρικά πολιτισμό γιάτί ή όίρθρωση 
εΐνε ό πολιτισμός τού ήθοποιοΰ κι* αύτό 
πρέπει νά τό καλλιεργούμε σέ δλη μας 
τή ζωή.
ΣΤ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : ‘Η συνέχεια.
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Προσανατολισμοί

Ή  -μεγάλη έιττιτυχία πού σηιμείωοε 
ή έκδοση τοΰ «θεάτρου» κάι στό θε
ατρικό -κόαμο κάί στούς φιλολογι
κούς κύκλους καί στό θεατρικό κοι
νό καί, πλατύτερα, σ’ δλα τά κοι
νωνικά αρώματα, δέν μάς συγ-κινεϊ 
■μονάχα, μά νοιώθουμε πώς μάς ε
πιβάλλει κάι σοβαρές υποχρεώνεις. 
Νοιώθουμε δτι τό Κοινό κατάλαβε 
τήν άγνή μας πιρόβεση καί τήν εξυ
γιαντική έννοια τής προσπάθειας 
μας.'Ό σκοπός μας 'δέν είνε νά π ο- 
σ&έσουιμε μιά έπιχείρησι άκόιμα τυπω 
μένοα χαρτιού σιτίς άφθονες πού ύ- 
πάρχουν. Αγαπώντας βαθειά τό θέα 
τρο, θέλουμε νά τά 'ίττηιρετήισουμε, 
δσο μπορούμε, σέ μιά διπλή κατεΰ- 
θυνσηι: Νά κάνουμε τήν τέχνη· τοΰ 
θεάτρου δσο παίρνει πιό συμπα
θητική στό μεγάλο κοινό, πιστεύον
τας ακλόνητα πώς τό θέατρο παί
ζει ϊναν άπό τούς πρώτους ρόλους 
στήν κοινωνική έξέλιξη τοΰ λαοΰ ικαί 
στήν έθνική άναμάρφωση. Καί πρό
τυπο σ’ αΰτή τήν άποψη έχουμε τό 
άρχαΐο 'Ελληνικό θέατρο, πού είχε 
τέτοιαν έττίΐδραση στή διαμόρφωση 
τοΰ̂  Ελληνικού πολιτισμού, ώστε ό 
Πλάτωνας νά χαρακτηρίση καί νά ό- 
νομάση τήν ’Αθηναϊκή Δημοκρατία 
θέατρο κ,-ρατία. Άπό τό άλλο μέρος, 
σηκώνοντας τό μεγάλο κοινό πρός τό 
θέατρο καί φέρνοντας το θερμά κον 
τά του, δέν τό '^ράβουμε πώς θέλου
με νά κάνουμε αύτό τό κοινό ά- 
παιτητικώτερο γιά τό θέατρο γ-ιά 
τήν τροφή πού τοΰ σερβίρει, γιατί πι 
στευουμε δτι άπ’ δλα τά βήματα τοΰ 
Λόγου, άπό τό δασκαλικό, τό ’Εκ 
κλησιαστικό καί τό πολιτικό, τό βή- 
μα̂  τοΰ θεάτιρου άντιλαλεΐ βαθύτερα 
στην _ψυχή τοΰ λαοΰ, έπειδή σ’ αύτό 
τό βήμα ό Λόγος εΐνε ντυμένος μέ 
τή γοητεία καί τή χάρη τών θεαμά
των, μέ τή μαγεία τών εικόνων, δ
που ζωντανοί άνθρωποι παλεύουν γιά 
[Ιδανικά fi συντρίβονται άπό πάθη. 
Κι’ έπειδή τό θέατρο εΐνε στενά δε
μένο μέ δλες τίς τέχνες, τήν ποίηση, 
τή μουσική, τή ζωγραφική, τήν άρ- 
χιτεκτονική κι’ άποτελεΐ τήν άρμονι- 
κή σύνθεσή τους, τό ένδιαφέρον τοΰ 
«θεάτρου» θά άπλωθη σιγά - σιγά 
καί μεθοδικά στίς περιοχές δλων αι’> 
τών τών τεχνών ικαί φιλοδοξούμε ν’ 
άποτελέση σταθερό φυτώριο για τήν 
καλλιέργεια κάθε άξίας πού φοα*Ξ,ρώ 
νεται χρήσιμη σ’ δλες αύτές τίς μορ 
φές τοΰ ώραίου. Κ ι’ ό κινηματογρά 
φος, ή έβδομη αύτή τέχνη, δέν μάς 
εΐνε άδιάφορη καί θά θελήοουμε νά 
θίξουμε μερικά προβλήματά της, 
σχετικά μέ τήν αισθητική. Τήν έκτα
ση πού δίνουμε στό σκοπό μας, συιμ 
βολίζει μ ’ έπιτυχία, πιστεύουμε, καί 
ή παρουσία τοΰ ’Ακαδημαΐικοΰ κ. 
Σπ. Μελά, σάν κεντρικής μορφής στή 
σύνταξη καί τήν έπαπτεία τοΰ ιπεριο- 
δικοΰ μας. Δοκιμασμένος λογοτέχνης 
ιμέ ξάστερες καί θετικές άντιλήψεις, 
διευθυντής καί ιδρυτής θεάτρων,

πουχουν συνεισφέρει ούσιαστοκά στή 
θεάτρίική μάς ττρόοδό, δροζμάτικός 
συγγραφέας, σκηνοθέτης καί κρίτι* 
<κός, πού κρατεί μιά στοόθερή γρόδμ- 
ιμή πολιτισμού κάι μετριόπάΟειας, 
ιια καί φωτισμένου περι-ιχομένεο, έ- 
νήμειρός στή λογοτεχνική κίνηση τόΰ 
τόπου καί στήν πορεία τών εικαστι
κών τεχνών, έκ-ρίναμε δΐι ταιριάζει 
περισσότερο ιστούς σκοπούς καί τίς 
κατευθύνσεις τοΰ περιοδικού μας. Γ  ι’ 
αύτό πρασκαλοΰμε νά πάρουν ίμερος 
στήν προαπάθειά μας, μέ τή θερμό
τητα πού αρμόζει στό σκοπό της οί 
νέοι, zcoo καταγίνονται νά δημιουργή 
σουν ικάτι τό υγιές καί στερεό, σ’ ό- 
ποιοδήιποτε ψανέρ«μα τής τέχνης, 
βέβαιοι δτι στίς στήλες τοΰ πέριοδι- 
κοΰ αύτοΰ θά γίνουν δεκτοί μέ πρα
γματική στοργή καί άληθινή άγάπη.

Αφιλοκέρδεια
Εΐνε μιά θλιβερή άσφαλώς ίστο- 

ρ'α, αύτή πού έδηιμιουργήθη γύρω 
άπό_τή δράση ένός θεατρικού κρι
τικού καί ή προσφυγή άιτό τήν άφορ 
μή αώτή_ στήν πειθαρχική έξουσία 
τής 'Ενώσεως Συντακτών καί τής 
ιΕνωσεως τιών θεατρικών κριτικών. 
Εάχάμεθα νά δώσουν καί σί δυό αύ
τές Ενώσεις — -καί είμαστε βέβαιοι 
πώς θά τό δώσουνε — έξετάζοντας 
τήν ύπόθεση αύτή τό τέλος, πού ε
πιβάλλεται άπό τήν νηφαλιότητα καί 
τήν άντικειμενική κρίση-, Άλλά θά 
θέλαμε ν’ άκουσθη μιά φορά γιά πάν 
τα καί πρός δλες τίς κατευθύυ- 
σεις, <δτι γιά τήν άσκηση, της κριτι
κής άπαιτεΐται πρό πάντων άφιλο- 
κέοδεια καί δτι θάπρεπε αύτήν τήν 
άφιλοκέιρίδεια, νά τήν άπαιτη πρό 
πάντων τό κοινό μέ μιά Ίΐροσ^κτική 
παρακολούθηση τής κριτικής έργα- 
σίας. Ετσι οέ θά παρουσιάζεται 
ποτέ ή άνάγκη νά έξετάζωνται άπό 
όργανώοεις τά φύλλα ποιότητος τών 
κριτικόν.

Ευπρέπεια
Στό περασμένο μας φύλλο δημο

σιεύτηκαν δυό γράμματα: Τό £να τοΰ 
άγαπητοΰ συγγραφέα καί συνεργά
του μας ικ. Δ. Ψαθα, κάι τό άλλο 
τοΰ επίσης έικλεΐκτοΰ καί φιλτάτου 
συνεργάτου μας κ. ιΕ. θωμοπούλου.

Τό δεύτερο, Απάντηση στό πρώ
το, είχαμε ύπσχρέωση νά τό δημο
σιεύσουμε δπως άκριβώς φιλοξενή
σαμε καί τό πρώτο. 'Υποχρέωση ά- 
μεροληψίας μας είχεν έπιβάλλει νά 
παραχωρήσουμε τίς στήλες μας καί 
στούς δύο, άφοΰ τό θέμα τής διχο
γνωμίας ήταν άπό τά πιό ζωτικά τοΰ 
θεάτρου. Δυστυχώς, μερικές άπό τίς 
έκφραΐσεις της αλληλογραφίας αύ-

της δέν ήσαν στόν τόνο πού έπιβάλ- 
λει συνήθως ή συναδε-λφική άβρόφρο 
σύνη. Καί σ' αύτό συνετέλεσαν καί 
ιρερικά μοιραία τυπογραφικά λάθη. 
Ο κ. θωμότουλος, πειραγιμένος, έ- 

πείραξε μέ τό δίκηο του κι’ αύτός 
ικαί μέ τή σειρά του τόν κ. Ψαθά. 
Καί ό τελευταίος πειροτγμένος τώρα 
πιό δυνατά θέλησε γιά μιά στιγμή 
νά φθάση στά δικαστήρια. Εΐνε εύ- 
τύχημα &τι έπεικιράτησε τέλος ή με 
τ-ριοπάθεια πού δέν επρεπε νά λείψη 
άπό τήν άρχή. Καί ό καυγάς τελεί 
ωσε οπως τελειώνουν δλοι αύτοί οί 
καυγάδες στήν άνοιχτόκαρδ-η- καί ά- 
γαθή κοινωνία τοΰ πνεύματος μέ μιά 
έγκάρβια καί εΰθυμη συμφιλίωση. Μ ’ 
αύτή τήν ευκαιρία «Τό θέατρο» θέ
λει νά θέση γιά τό μέλλον εναν μι
κρό περιορισμό στίς συνεργασίες 
του: Δέχεται τήν έιξέταση δλων τών 
ζητημάτων ικαί'παραχωρεΐ τή φιλοξε 
via του σ’ δλες τίς άπάψεις μ’ όσο- 
δήποτε ψανατυαμό κι’ άν διοπτυπώνων 
ται .μ’ Μναν δρο: τήν εύπρ-έπεια στήν 
έκφράσηΐ;

Οί σελίδες μας
"Οσοι συναλλάσσονται με «Τό θέ

ατρο», πρέπει νά γνωρίζουν δτι δέν 
•'‘πάρχει _ καμμιά διάκριση μετάξι 
τών σελίδων τοΰ περιοδικού, δτι μ’ 
άλλα λόγια δέν εχει καμμιά σημοοσία 
σέ ποιά σελίδα δημοσιεύεται μιά με
λέτη-, £να_ άρθρο 'ή gva -κλισέ. Είνε. 
άνάγικη-̂  νά γίνη ή δήλωση αύτή, δχι 
τόσο σάν άπαντησηι σέ παράπονα, 
γιά τή θέση ώρισιμένης υλης ή ώρι- 
σμένων εικόνων, άλλά καί γιά νά 
παύση κάθε τυχόν έκιμετάλλευση με
ρικών περιέργων τύπων πού πα
ρέχουν φανταστικές , έκδουλεύσεις 
στούς άνθρώπους τοΰ θεάτρου, υπο
σχόμενοι μιά -καλή θέση, -στίς...στή
λες -μας. «Τό θέατρο» δέν δημοσι- 
εΛ ι κλισέ έπτί πλη-ρωμή, ούτε δια 
φημίζει κανέναν καλλιτέχνη, μέ τούς 
γνωστούς τρόπους πού έγίνετο αύτό 
συνήθως. Είνε μιά υπηρεσία άφιλο 
κερίδής πού παρέχουμε στό συιμπα- 
θητικό κόσμο τοΰ θεάτρου . καί τό 
ικάνουμε _ αύτό μέ τόση άγάπη καί 
καλη διάθεση πού δέν. χρειάζονται 
ουτε ύλικές, οΰτε προσωπικές μεσο
λαβήσεις.

Έπιστολαι 
πρός τό «Θ ΕΑΤΡΟ »

Κύριε Διευθυντά.
’Ολίγον 11 στενοχωρήθηκα μέ τόν πρό 

σφατον φίλο μου κ. Γ . Καραπάνο. Εΐνε -ιό 
οο ευγενικός πού μέ φέρνει οέ τρομερά 5ύ 
σκολη L-έοι. Γιατί έκεΐνο έκεΐ τό έρημο —  
τό κόσμοΙοτορικό γεγονός της γνωριμίας 
μας τό περιέγραψε μέν πολύ ζωηρό: πολύ 
λογοτεχνικά, πολύ ευγενικά, άλλά κάίτω- ά. 
πιθσνα. Γ ioca; Σπάζω τό κεφάλι μου νά 
βρω γιά ποιό λόγο ό έτηοτολογράφος μ’ έ. 
νεφάνισε ιόοο φαι6ρό# δχι μονάχα στη δου. 
λεια μου^ άλλά άκόμα καί στίς σχέσεις 
μου μέ τούς άνθρώπους. Ε1μα,. άπόλυτα σύμ 
ψωνος μέ χήν προσπάθεια που κατέβαλε νά 
περιποιτ τόν έαυτό ίου. Προσπάθεια βα- 
θύτατα άνθρωπινη. ’Αλλά μπορούσε νά τό 
κάνη θαυμάσια χωρίς παραμορφώσεις της 
άλήθειας.

*Ό κ. Καραπάνο ν: έγραψε ότι τοΟ έκανα 
ένα πείροογμα στό λογοτεχνικό περιοδικό 
«'Ορίζοντες». Σύμφωνοι. Προσθέτει όμως 
ότι ευθύς μετά τό πείραγμα τόν βρήκα 
στόν δρόμο καί —  δίχως ν ά ’ μέ ξέρει —  
τόν σιαμάτησα. Μεταρσιωμένος τοΰ είπα 
λυπουμαι πολυ. ότι δέν ήςερα τό ποιητικά 
του έργο kocI  τώρα πού τό έμαθα μετανοι_ 
ώνω πικρά, τόν θαυμάζω κτλ. Λίγο άκόμα 
θά πρόσθεχε πώς μουτρεχαν κάί τά δάκρυα.

Μή χειρότερα!
Γιατί όπως τά λέει τά πράγματα έμφα_ 

νίβομαι όλίγον τι βιολί —  σάν άν&ρωπος. 
Να «πει,ράζω». δηλαδή, άνθρώπους κι* 0. 
στερα νά τούς κυνηγώ στούς δρόμους: 
ι«Συγγνώμην. κύριε. Γ^ρετε. όνομάζομαι 
Ψαθάς σάς πείραξα, λάθος έκανα δέν 
σάς ή£ερα καλά κάποιος μοΟ είπε πώς εΐ. 
σαστε σπουδαίος μιλ παρντόν.»

"Ετσι δέν εΐνε;
θά  μοΟ πή ό κοπά τά άλλα πολύ ευγε

νικός μου κ. Καραπάνος: «Άρνεϊσθε ότι μέ 
σταματήσοπε σ:όν δρόμο»; "Ο χι. δά. Ά λλά  
έ μεσολάβησαν μερικά άλλα άπ* τό «πεί
ραγμα» ώς τό σταμάτη-μα. Κι* αύτά δι έφυ

γαν τήν μνήμη τοΟ κ. έπιστολογράφου. Ε 6- 
θύς μετά το δημοσίευμά μου ό κ. Καρα
πάνος έστειλε μιά μακροσκελή έπιστολή 
στόν κ. Βαχάνο γεμάττ παράπονα γιά τίς 
δυό γραμμές πού του άφιέρωσα —  ότι τόν 
πήρε στόν λαιμό του ό κ. Ξενόπουλο-ς —  
όπου σάν άνθρωπος πολιτισμένος πού εΐνε. 
μιλοΰσε μέ ύποχρεωτική ευγένεια για μέΐ 
να καί συγχρόνως προσπαθούσε ν’ άποδείξα 
ότι δέν τόν πήρε κανένας στόν λαιμό του 
άλλά οιι είχε τήν δουλειά καί τήν προσω
πικότητά του άνεξ^ρτητα άπ’ τή γνώμη ό
ποιο υδήποτε.

Συγχρόνως μου έστειλε μέ τόν κ. Βα|;ά_ 
νο τήν ποιητική του συλλογή «Χαρά μου» 
μέ φιλική άφιέρωση. προφανώς γιά νά μέ 
πείση πώς εΐχα άδικο

‘Ύστερα άπ’ αύτά. υποθέτω, στοιχειώδες 
καθήκον εύγένειας κάί έκ μέρόυ·ς μου ήταν 
νά τόν ε&χαριστήσω γιά τά ποιήμοττα πού 
,μου έσιειλε καί νά του πώ τήν γνώμη μου. 
άφοΟ -τά είχα διαβάσει καί πραγματικά μοΟ 
άρεσαν. Κ ι’ υποχρέωσή μου ήταν άκόμα 
νά τόν ευχαριστήσω γιά τό κολακευτικά έ- 
πίθετα πού μου άφιέρωνε στό γράμμα του.

Α,ϋ ό κ ι’ έκανα.
Στήν συζήτηση, ωστόσο, πού άνοίξαμε. 

'δέν τοΟ είπα καβάλου «μέ χαμόγελο» ότι 
αέμεις οί εύθυμογράφοι τά συνηθίζουμε κά_ 
τ« τέτοια άστεΐα». Του είπα «μέ χαμόγελο», 
έπι λέξει. έντελώς άντίθετα: «Μή νομίζε
τε όμως. παρά τόν έλαφρό τόνο πού γράφο
με έμεϊς* οί εύ υμογράφοι —  τούλάχισ ο έ
γώ — ■ ότι είμαστε καί τόσο επιπόλαιο·. 
’Αθώο. βέβαια ήταν τό πείραγμα, κι’ άνώ. 
νυμο. ’ έντελώς άνώδυνο κότα συνέπεια. 
’Αλλα γιά νά τό κάνω κι’ αύτό άκόμα εί_ 
Ϋσ κάποιο λόγο. Κ·ι* ό λόγος ή αν τα δυό 
άρθρα που δημοσιεύσατε στ’ «’Αθηναϊκά 
Γνέα», γιά τό θέατρό μας. όπου μ-λούσατε 
τόσο ’«άφ* ύψΓλου» γιά τούς θεατρικούς 
συγγραφείς (Οσιε^α άπό ένα πολύ κολακευ 
τικό άρθρο τοϋ· κ. Ξενοπούλου γιά τά ποιή- 
μοττά σας), ώστε σχημάτισα τή γνώμη ότι 
τό ύψηλό έκεΐνο ύφος άπέρρεε άπ’ τό άρθρο 
του σεβαστού ’Ακαδημαϊκού μας. που έν 
τελευταία εύθυμογραφικη άναλύσει σάς πή
ρε στό λαιμό του. ’Από τά δυό άρθρα σας 
έκεΐνα συνεπέρανα πώς δέν Ρέρετε άπό θέ
ατρο παρά μοναχά θεωρητικά».

‘Ο κ. Καραπάνος στό σημείο αύτό μου 
είπε ό ι κάνω πολύ λάθος. "Οτι ξέρει πολύ 
άπό θέατρο καί ότι έχει γράψει δώδεκα 
(άρ. 12) θεατρικά έργα. Τοά) έξέφρασα τή 
ζωηρή μου έκπληξρ γιάτί ήταν κάτι πού 
δέν τώξερα. Του ευχήθηκα μ’ όλη μου .τήν 
ψυχή νά παιχ η κανένα άπ’ οπίτά —  έσ ω 
ένα —  γιά νά δσυμε άν θά δικαιολογεί τό 
άρθρογραφικό του υφος κι’ άν θά προσθέση 
τίποτε στήν κατά τή γνώμη ft>υ. πλήρη ά- 
νυπαρξία άξ όλογων έλληνικών θεατρικών 
έργων. Αύ ό τού εύχομαι καί τώρα μ’ όλη 
τήν ειλικρίνεια καί μ* όλη τήν εντιμότητα 
πού ξέρει πώς διαθέτω.

Γιά κάτι άλλο άπο ρω.
Στό περιοδικό «'Ορίζοντες» έχω σκια

γραφήσει ώς τώρα καμμιά τρκχνταριά λο
γοτέχνες καί ποιττές uar πρώτης γραμμής. 
άνΓ,ρώπους πνευματικής όλκής ό τι διαλε
χτό έχει νά δείξη ή πνευματική ζωή μας. 
μ’ ένα τρόπο καθαρά γελοιογράφε ό τονί
ζοντας τά κουσούρια. τίς άδυι/αμίες τους. 
Τά χαρήκαν όλοι άνεξακ>έτως. έγέλασαν 
μέ τόν τρόπο πού τούς βλέπω * κανένας δέν 
ακέφτηκε νά πειραχιη. άφού ξέρουν όλοι 
ότι δουλειά τής γελοιογραφίας δέν εΐνε νά 
ώραιοποιεΐ άλλά νά γελοιογραφεΐ. Γ  ιατί 
ό κ. Καραπάνος πού δέν ού έκανα κάν 
σκίτσο άλλά άπλώς ένα τόσο άόριστο κι’ 
άνώνυμο ύπαινιγμό σέ άλλου σκιαγραφία 
έκατσε κι’ έγραψε όλο έκεΐνο τό γράμμα 
μέ πλήοη καί λεπτομερή περιγραφή τής 
γνωριμίας μας. δέν μπορώ νά καταλάβω. 
Κι* έπι τέλους' μιά καί τώκανε ν ια Ί  δέν 
φρόντισε νά εΐνε τόσο άκριβ-ή-ς. όσο καί λο. 
γοτεχνικός, ούτε αύτό έννοώ.' "Ετσ ι βλέ
πετε. μ’ άνάγκασε ν* άπασχολήσω κι’ έγώ 
καί χώρο του περιοδικού καί χρόνο ηου πο
λύ Ίμ ο  γιά ποάγματα πού δέν ένδιαφέρουν 
κοτνένά άπολύτως. Κ ι’ αύτό —  παρ’ δλον 
ότι εόθυμογράφος —  δέν τό βρίσκω διό
λου σοβαρό.

Φιλικά 
Δ. Ψ Α Θ Α Σ

= Μαζί -μέ τήν =

I ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ |
θε-ρατιεύετε καί τήν

| Ψ ΑΛΛΙΔΑ |
= Τό έγγυάται ή ειδική γνω- Μ 
= σις, -ή ττεΐρα καί ή μεγάλη ξ  
= τέχνη- τοΰ καλλιτέχνσυ^κοιμ- = 
Ξ  ΐμωτοΰ ||

( Διαμαντή (
Ξ  δ_όποΐος έργάζεται ττιροσωττι- ξ  
Ξ  κως εις τό μικι: όν του Έργα- ξ  
Ξ  στήιριον της όί&ού
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