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Τά αιτήματα μας

Εΐνε ή ώρα
νά φανούν οί δυνατοί

Υπάρχει κοττήφορος στό έλληνικό θέατρο. Καί 
φανερώνεται στην καθολική (μετάθεση, των κρι
τηρίων στό ταιμεΐο τών έπιχε ιρήσεων. Ή  είσπρα
ξη εχει καταντήσει ό μοναδικός γνώμονας.Πιρο- 
,βάλλεται μιά βάσιμη δικαιολογία: Ή  κρίσηι καί 
τά φοβερά της προβλήματα. ΟΙ έιπιχειρησεις 
πρέπει νά ζήσουν! Κι’ δχι αύτές μονάχα, μά 
ικι’ ol καλλιτέχνες πού τίς δουλεύουν, ήθοποιοί, 
.καί συγγραφείς. Ποιός μπορεί ν&χη άντιλσγία 
σ* αύτό; "Αμα δλο τό ζήτημα μπει έκεΐ, τότε 
παύει κάθε συζήτησηι. Γιατί άπλοόστατα, -nf) θέ
ση τών Ιδεών παίρνουν οί γουργουρισμοί τών 
έντερων! Καί, σέ τέτοιο έπίπεδο, δέ θά μας ε- 
ικανε κέφι νά ποΰμε τήν παραμυκρή κουβέντα.

"Ολα τά πράματα διμως έχουν τά δριά τους 
—άκόμα καί οί γουργουοισμοί. Ό  καλλιτέχνης 
δέ ιμπορεϊ νά ταμπου,ρωΟή πίσω άπό τίς σηιμε- 
ιρινές δυσκολίες της ζωής, γιά νά διεκδίκηση; 
τήν άσυδοσία. Οϋτε οί έπιχειρήσεις, οϋτε οί ή
θοποιοί, οΰτε οί συγγραφείς μπορούν νά προσ
χωρήσουν στή διανοητικότητα τοΰ μαυραγορι- 
τισμοΰ, χωρίς νά ύπογράψουν τόν καλλιτεχνικό 
τί>υς θάνατο. Καί είναι καιρός ν' άναθεώρηση 
τή διοολλαχτική στάση της ή κριτική, σ’ αύτό τό 
ικεφάλαιο, μπροστά στό σοβαρώτατο -κίνδυνο νά 
ίδοΰμε τό νεοελληνικό θεατρικό οικοδόμημα νά 
σωριάζεται στή λάσπη τοΰ πιό μαύρου βιομηχα
νισμού.

Ό  κίνδυνος αύτός δέν εΐνε διόλου φανταστι
κός. Είδαμε, τελευταία, τόσες τυμβωρυχίες στά 
κοιμητήρια τών πιό ξεχασμένων καί φθηνών έ* 
πιτυχιών είδαμε τόσες απεγνωσμένες έρευνες 
στά όστεσφυλάκια τών νοκρών δραματολογίων' 
εΐδοομε τόσες έπιχειρήσεις νά καταφεύγουν στά 
γούστα τής γιαγιάς μας, σ’ ένα φρενήρη κι’ ά- 
συνείδητο συναγωνισμό, τοΰ ποιός πρώτα καί 
καλύτερα θά προσαρμοσθή στά κέφια τοΰ πιό 
άξεστου καί βάναυσου θεατή, άντικρόσοομε τό
σους συγγραφείς, πού ξεκίνησαν μ’ ιδανικά στή 
σταδιοδρομία τους καί προσπάθησαν καί μό
χθησαν κι’ έδοσαν κάτι, νά πέφτουν σέ μιά στε
γνή έμπορί'κή παραγωγή. Είδαμε τέλος ήθοποι
ούς δραμοαυκούς μ’ άξία νά λένε τό ντουεττάκι 
τους μέ τις σουμπρέττες τοΰ έλαφροΰ θεάτρου σ’ 
αύτό τό μπασταρδεμέΜ^ είδος τής «μουσικής 
κωμωδίας» πού άπόχτ*· τελευταία τόσο ξαφνι
κή πέραση... Τι άλλο με%ι νά ίδοΰμε άκόμα, γιά 
νά νοιώσουμε πώς ήρθε ή ώρα γιά τήν άντ> 
δραση;

"Ενας άπό τούς κύριους σκοπούς τοΰ περιο
δικού αύτοΰ, δπως είδατε στό προγραμματικό 
άρθρίδιο, στό πβρασμένο φύλλο, εΐνε νά καλλι- 
εργήση καί ν’ άπλώση, σ* δσο παίρνει πλατύ
τερους λοΛκούς κύκλους, τήν άτμόσφαιρα της 
άγάπτ|ς στό θέατρο, πού πιστεύουμε πώς είνε ά
πό τους όλόπρωτους παράγοντες στήν έντοαι- 
•Φ κ ι ’ ή ρ ω ικ ή  έ ρ γ α σ ία ,  π ο ύ  θ ά  χ ρ β ιο κ χ ή  γ ι ά  τ ή ν

τοϋ Ακαδημαϊκού κ. ΣΠΥΡΟΥ, ΜΕΛΑ
έθνική μας άνασυγκράτηση. Ακριβώς δμως γι
ατί 'καλλιεργούμε αύτή τήν άγάπη,, μέ πίστη κι' 
άφιλοκέρδεια, θ' άποτελοΰσε άσυγχώρη,τη, προ
δοσία τοΰ σκοποΰ ιμας, άν δέ ζητούσαμε κι’ άιτό 
τίς θε<χτρΐ)κές έπιχειρήσεις τό άντάλλαγμα —Μνα 
άντάλλαγμα πού ικαί πάλι αύτές πρόκειται νά 
υπηρετήση, — νά συγκροττηθοΰν στόν κοοτήφορο 
πού πήιραν ικαί νά προσπαθήσουν, μέ ειλικρίνεια 
κι’ _έπιμονή„ νά υψώσουν τό έπίπεδο τής δου
λειάς τους. Κι’ δχι άπ’ αύτές μονάχα μά ικι’ άπό 
τούς συγγραφείς κι’ άπό τούς ήθοποιούς. Μ’ δ
σο πόνο καί συμπάθεια Βλέπουμε, δλους αυ
τούς, ν’ άγωνίζουνται νά μην παρασυρθοΰν στήν 
οικονομική έξαθλίωση, άπό τή φοβερή κρίση, 
πού δέρνε ι_ τόν τόπο, μ’ άλλο τόσο βλέπουμε νά 
καθυστερεί τό αίτημά τους γιά τήν ποιοτική 
βελτίωσηι τής έργοοσίας.

Πρέπει νά έννοηιθή άπ” δλους, δσο παίρνει πιό 
γρήγορα, δτι κανενός είδους δικαιολογία δέ 
μπορεί νά μετά βάλει τά θέατρα σέ μπακάλικα, 
ποΰ ό μοναχός καημός είνε νά μεγαλώσουν τό 
τζίρο τους καί νά πραγματοποιήσουν δσο παίρ
νει μεγαλύτερο κέρδος. Σ ’ αύτή τήν άντίληψη 
βάζει αύτόμ,ατα φραγμούς ή διπλή φύση, τοΰ 
θεάτρου, πού δέν είνε μονάχα έμπορική Επιχεί
ρηση, (δπως τή βλέπουν μερικά ξένα στοιχεία, 
πού πήδησαν στίς θεατρικές έπιχειρήσεις άπό 
τήν άγαρά, τό Χρημοπιστήριο, άκόμα καί τή 
ρουλέτα, στήν ταραγμένη καί θολή αύτή περίο
δο, μ’ άπακλειστικό σκοπό τό κέρδος) είναι καί 
κοολλιτεχνική, μ ' άλλα λόγια πνευμοττική. "AV τό 
θέατρο δέ μπορεί νά τραφεί καί νά θρέψη, τούς 
έργάτες του μέ μόνα τά ιδανικά, δέ μπορεί δμως 
καί νά πετάξη, τή σημαία τους στα σκουπίδια 
μέ τήν πρόφαση  ̂ δτι οι καιροί είναι δύσκολοι! 
Οί καιροί, όποιοιδήποτε καιροί, ποτέ δέν εΐνε 
εϋκολοι, δταν ύπάρχει καλλιτεχνική συνείδηση, 
πού έννοεί νά κροετήση μι,ά τίιμια ισορροπία ανά
μεσα στίς πραχτικές ανάγκες καί τίς άπαιτή- 
σεις τοΰ ίδανικοΰ — μιά συνείδηση πού θέλει ν’ 
άντιπαλαίψη τή φυσική τάση, τοϋ ανθρώπου στό 
,ύλικό κέρδος.

Κάθε άνοχή, άπό δώ καί πέρα, στή σημερινή 
κατάσταση τοΰ θεάτρου είναι σιωπηρή συνενοχή 
στήν τάση τής παρακμής. Είναι ή ώρα, στόν 
άγώνα που έπιβάλλεται νά γίνη, γιά τήν άποσό- 
βησή της, νά πάρη δ καθένας τή θέση̂  του καί 
τίς εύθΰνες του. Είναι ή ώρα νά φανούν οί δυ
νατοί, άνάμεσα σ’ δλους τούς ζωντοτνούς παρά
γοντες τοΰ θεάτρου, έπιχειρημοσίες, συγγρα
φείς, ήθοποιούς. Καί νά έγκαινιάσουν, χωρίς δι
σταγμούς καί χωρίς άμφιταλαντεΰσεις, την άν- 
τί&ραση πού προσμένει τό φωτισμένο θεοοτρικό 
κοινό, τό πονειμένο άπό τή σημερινή ώμή έκιμε- 
τάλλευση, άλλά καί τό άλλ®, πού γεμίζει τις 
πλατείες τών θεάτρων μ έ  τόση άγνότητα καί τό· 
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Ά π ό rtc πιό δυναμικές χαί τΙς περισσότερο προικισμένη 
*ρωταγωνίστρι*ς τής ‘ Εθνικής Λυρικής Σκηνής μος. Κόρη 
τοΰ έξαίρετου 6ιι>γημ<Γτογράφου Δημοσθένη Βουτυρά 
βγολμένη μέσα άπό Αρχοντική και λογοτεχνική οίκογί 
νεια, συνδυάζει τό τάλαντο μέ ιήν ώράίαν έμφάνιση. ικχ_ 
λύμορφη μουσική Ιδιοφυία. έδειξε άπό τά πρώτα χρόνια 
τών σπουδών της τήν Επειτα θριαμβευτική έξέΧ-ιξή της. 
Σπούδασε έδώ καί στό έζω :εριχό Kt‘ 6πειτα άπό έμφανί- 
οεις της σέ χώρες εύρωπαΐκές, γύρισε στήν ‘ Ελλάδα, 
μπήκε στήν Κρατική Σκηνή και έπεβλήθη άμέσως. Μέ τ ί  
Αξιοθαύμαστα φωνητικά προσόντα της, αλλά καί μέ τήν 
έντεχνη ήθοποιΐα irjc άπέιδωσε τούς πρώτους ρόλους στή 
«Νυχτερίδα» στή «Χωρα τοΰ Μειδιάματος», στόν «Πρωτο
μάστορα» και τελευ:αια στήν «Εύθυμη Χήρά» ποΰ ατάχηκί 
μιά μεγαλειώδης προσωπική έπιτυχία της. καθώς καί a i  
άλλες της δηιμιουργίες. Τώρα. φτασμένη πιά άπόλυτα, κυ
ρίαρχη τής σκηνής καί τής θαυμασίας φωνής της, σέ πλή. 
ρτ, τεχνική ώριμότη, α, προεικρίθη γιά τό καλοκαίρι νά 
άποδώοη τήν «Ιφ ιγένεια  έν Ταύροις». τό άριστούργη,μα 
τοΰ Γκλοΰκ στό θέατρο Ήρώδου τοΰ ’Ατακοΰ Αμέσως έ
πειτα θά παίξη Μότσαρτ πού ειδικεύεται σ ' αύτόν: «Γάμους 
τοΰ ΦΙγ'καρω» καί ΰσ.ερα «Πουλημένη μνηστή» τοϋ Σμέ- 
•κινα. Μέ μόρφωση Ιδιαίτερη.'μ’ έπιμέλεια κι’ εύσυνείδη- 
οία πού τήν καθοδηγούνε πάντα, σίγουρα θά τιμήση πάλι 
τό δνομα τοΟ ‘Έλληνικοΰ &εάτρου καί έξω άπό τά σύνορά 
μας, στίς αυριανές περιόδους τής εΙρήνης.

πιό πρόχειρη καί πιό χοντροκομμένη άπόλαυση  ̂
Καί δέν έννοώ έδώ καμμιά όμοδική σταυροφο
ρία! Δέν έπικαλοΰμαι κο;μμιά ϊνωση τών δυνα
τών γιά δονκιχωτικές καλλιτεχνικές έξορμήσεις 
καί κοντοβραμαχίες. Τά έλληνικό κοινό γυρεύει 
νά φανούν οι δυνατοί έπιχειρηματίες, πού θ' ά- 
γωνιστοΰν, άντρίικια καί στοεθερά, νά έπιβάλουν 
περισσότερο σεβασμό στήν ιδέα τοΰ θεάτρου. 
Γυρεύει άπό τούς δυνατούς συγγραφείς νά στρα 
φουν σέ μιά τέχνη, πού ν' άνεβάζη τό πνευματι
κό έπίπεοο τοΰ λαοΰ καί ν’ άγωνιστοΰν νά τήν 
έπιΒάλουν, θυσιάζοντας, στήν άρχή, £να μέρος 
άπό τά κέρδη πού θά είχαν άπό τά λεγάμενα — 
μέ τόσο κυνιομό! — «έμπορι-κά» έργα. Ζητα άπό 
τούς δυνατούς ήθοποιούς ν' άντιτάξουν τό «βέ- 
το> τους ένοτντίον τής θεατρικής βιομηχανίας, 
πού τούς καταδικάζει νά έρμηνεύουν ρόλους χω
ρίς κανένα περιεχόμενο, σέ τιποτένια έργα, -πού 
διαλέγονται μόνο καί μόνο μέ τή βεβαιότητα — 
ή άκόμα καί τήν έλπίδα — πώς θαχουν μεγάλες 
εισπράξεις. “ Εχουν κάθε δικαίωμα οι δυνατοί 
μας ήθοποιοί (καί μποροΰν νά τό βάζουν καί 
οτά συμβόλαιά τους) ν’ άρνΛνται τή συμμετοχή 
τους σ' έκτελέσεις ίργων, πού κοπεβάζουν κάθε 
Ιδέα τέχνης καί ζημιώνουν άνεπανόρθωτα τό σε-

ζεται μέ τήν Τέχνηι
Αύτή τήν άντίδραση προσμένει ό λαός, στήν 

'κρίσιμη αυτή στιγμή της Ιστορίας τοΰ θεάτρου 
μας.'Καί σ ’ αύτό το οατημα μας έχει άπόλυτα 
στό πλευρό του, έτοιμους νά βοηθήσουμε κάθε 
προσπάθεια πού θά σταματούσε τόν κοττήφορο 
καί θ’ άνέβαζε τό έπίπεδο τοϋ θεάτρου έκει, δ- 
« ο υ  δ λ ο ι  « ο θ ο ΰ μ » .

ΧΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑ2



Τής Κα< Ήοϋς Παλαιολόγου
‘Ο τρελλός άέρας. ποΰ ιοϊ> άρέσει νά 

κάνει χοντρά * άστέΐα ιδίως σέ βάρος τών 
γυναικών, χωρίς καμμιά τύψη·. σήκωνε τή 
φούστα μ’*ας γεροντοκόρης πού στό θέα
μα τών δυό ί€.ρακιανών ποιδιών της κα.ί 
ο τίς Απεγνωσμένες προσπάθειες ης νά 
κρύψει τού·; θησαυρούς τής καί τά άκα_ 
τονομάοτου έσωίερικοΰ ρουχισμού είδη 
της. ο'ι περαστικοί σκάβανε σ :ά  γέλο.α. 
’Έπειτα, μέ τό ά σάλο πέρασμα του. ά_ 
ναστάτωσε τό καλοτεχνισμέίο κεφάλι μιάς

Ή  Κα  Ήώ·; Παλαιολόγου. τήν όποιαν αί 
ποίλεμικαί συνθήκαι έφεραν είς τό Μουσικόν 
θέατρον καί ή όποία έπανήλθεν έφέτος είς 
το θέατρον πρόζας, δπου καί ή θέσις της.
Διά τό έξαιρετικό άληθινά ταλέντο της εί
χαν γράψει θερμές κριτικές οί κ.κ . Γρ. 
Ξενόπουλος είς τά «Ά9ηναικά Νέα» τής 
7τς ’ Ιουλίου 1936. Κλ. Παράσχος είς τήν 
«’ Ελευθέρου Γνώμην» Μ. Ρόδας είς τό « Έ .  
λεύθερον Βήμα», Γ. Πράτσικας είς τόν «Τύ
πον». Ά δ .  Παπαδήμας είς την «Άκρόπολιν» 
Χαιρόπουλος είς τήν «Καθημερινήν» κλπ.

'μικρούλας παιγνίδιισε μέ τά φαρδειά ράσ- 
σα ένός φλαρόπαπα, άρπαξε ένός άφηρΓ. 
μένου τό καπέλλο καί τώκα.ε στεφάνι, 
σάν αύτό πού παίζουν τά παιδιά. έρσιξε 
μιά διαφήμιση ένός φαριμάκου γ ά τήν τρι 
χόπτωση σκαρφάλωσε σ’ ένα στύλο τηλε.
> ράφου έψτασε σέ μιά ταράτσα κώί cip-L
•s i s t f  \ ir r  •nrri^'Pi i i f  τι** KorvR^X .Xpr m n rr  ττ η  '  . Ρ  . , ,χισε νά παίζει μέ τίς κορδέλλες μιάς πο_ 
6ι»άς, χύθηκε στήν κοιλιά ένό^ μάλλινου 
σώβρακου μπήκε σ ό στήθος ένός ά δρί- 
ικου πουκάμισου καί τοϋβαιλε τόν πε.ρασμό 
ν’ άγκαλιάσει ένα μεταξωτό πουκαμισάκι 
πού κουνιότανεΓ κοκέττικα. Μιά χοντρή φα- 
νέλλα στό πέρασμά του κινήθηκε βαρειά 
σά νόξχε άρθριτικά κι’ ενα σουτιέν έ ρε_ 
ιξιε ξοπίσω του δσο τοΟ έπ έτρεπαν οί μα
κρύ ές κορδέλλες του, σά νάθελε νά τόν 
σκλαβώσει άνάμεσα στίς δυό καμπύλες 
του.

Μιά μακρυά σοίβαρή πουκαμίσα, θυμω
μένη. πιό πολύ μέ τόν έαυτό της. πού έ
χασε ιήν άξιοπρέπειά της κι’ άνατρίχιααε 
στ’ άγγιγμά του. άρχισε νά βρίζει τά μ

πρέπεια: «Δέ θάθελα νά συνεχίσω* άλλά 
ιμιά καί μέ θίξαμε, λέγοντάς με σάβοτνο 
τής ό μορφιάς. εΐμα·. υποχρεωμένη νά oS:c 
μάθω c a  γεροντότερη πού είμαι κι’ εΐδο^ 
πολλά τά μάτια μου. πώς τά εμπόδια δυ
ναμώνουνε τόν πόθο καί τόν έρωια. Έ 
μένα πού μέ βλέπετε έδώ καί σαράντα 
χρόνια έντυσα τήν πρώτη βραδυά τοΰ γά
μου τή γιοογιά αύτοΰ τού σπι ικου, πού 
τότε ήτανε δεκαοχτάχρονη κοπέλλα. ’Απ’ 
ιό πρωί άρχιαε μεγάλη φασαρία στό σπί
τι. Στήν παρθενική κάμαρη τής έμμορφης 
ιό’τε νε-.ά*ς μπαινόβγαινε κόσμος πολύς καί 
καμάρωνε χίλια δυό όμορφα πράματα α
πλωμένα. δώ καί κεϊ. Έ γ ω  κι’ οί ένδεκα 
άδελφές * μου, άπλωμένες σιό νυφικό κρε
βάτι μαλώναμε ποιά ^<5χε τήν τύχη νά 
φορεθεί τήν πρώτη νύχτα. Καί δέν τ 
λέω γιά νά παινευτώ, μά έμένα μέ θαυ
μάζανε περισσότερο. "Επειτα άπό πολλές 
ώρες άρχισαν νά μαζώνουν ό κάθε τι 
ικαί’- νά τό βάζουνε οτή θέση του. 
κι’ ή σειρά μας νά μπούμε στό συρτάρι. 
Έ μ ένα  μ’ άφησαν άπάνω πρώτη κ·.’ έτσι., 
άπό τή χαραμάδα του μισόκλειστου συρ
ταριού. εΐδα πού ντύσανε .ή νύφη κι’ έγι
νε σάν άγγελος. 'Ήρθε ή μάνα κι’ ό πα
τέρας της, τής δώσ/χνε τήν ευχή τους κι’ 
άρχισαν νά τής λένε νά εΐνε καλή καί 
τίμια σάν τή μάνα της νά σέβεται κα» 
νά μή δίνει πο έ άδικο του καλοΰ> τη 
:Κΐ* ό γέρο _ πατέρας τ Γ ς .  φυσώντας δυ 
νατά τή μύτη του γ.ά νά κρύψει τή συγ 
κίνησή του. τής είπε. μαισουλώντας r 
ιμουστάκι τόυ. νά του χαρίσουν έγγονάκισ 
γιά στολίδι τών γερατειών του. Καί σά*. 
άπόσωσαν τίς συμβουλές, itjy ξ,αναιφίλη 
σαν καί τής είπαν πώς θέλει ό γαμπρός 
νά τήνε δει πρίν γίνει τό μυστήριο. Οί φι_

. ληνάδες τρέ“ανε μέ γελοία καί χαρές \ά 
τής τό^ φέρουνε. Πε,ρίμενα μέ άγωνία νά 
ίδώ τόν άφέντη τής κυρας μας μά ένα ά
πό τά τρελλ0ικόρ:.·σά άκούμπησε στό μΐ- 
σόκλειστο συρτάρι, ένα κράκ άκούστηκε 
κι’ άπάκλεισε κι* έμεινα: στό σκοτάδι ά_ 
παρη,γόρητη, γιατί δέν άκουοα τί τής εί
πε καί τό χειρότερο δέν τον- είδα. Πά 
νά περάσει ή ώρα. διηγόμουνα σ- ίς άΐδελ- 
φέ·ς μου τί εΐδα καί τί άιχουαα. Πέρασαν 
ώρες πολλές καί ξάφ.ου τό συρτάρι ά
νοιξε καί ά/τικρυσα την κυρά μου. χωρί·; 
τό πέπλο τπς. ν’ άπλώνε,. τά χεράκια της 
τά κρινένια. ’ νά μέ σηκώνει μέ καμάρι 
καί νά μέ άκουμπά πάνω σιό κρζ$ά ι τό 
νυφικό. πλάγ, σ’ ένα ά τρικό νυ,χτΑό πού 
φαινότανε ρόζ άπ’ τή ντροπή τρ,υ. ’Αργότε
ρα κατάλαβα πώς είχανε σκειπάαει τή λάμ
πα μ’ ένα ρόδι. ο άμίτοτζουρ καί είχαμε 
γίνει κειμέσα δλα τρ-α'/Ό^υλλένια Γ ια ί 
πρέπει νά ξέρετε, δτι άλλο :αονο στίς γυ
ναίκες άν ντρεπόντου αν οι ά :3ρ·ες. Βγά 
ζοντας τό φόρεμά της. μέ τρομαγμένες μα 
τιές κύ τοιζε κατά την πόρτα έπεί'α μέ 

στό τρεμάμενο κορμί τΓς. ξέπλεξε
τά όλόχρυσα μαλλιά τη·:, πού μέ χάϊδε. 
ψαν άπαλά. κυττάχθηκε στόν καθρέφτη; 
της κι’ ένα δειλό χαμόγελο Ικανοποίησης 
φάνηκε στο συγκινημένο προσωπάκι τ, ς. 
Καί . θάμενε έκεΐ ποιος ξέρει πόσην ώρα. 
άν δέν άνοιγε ή πόρ α νά μπει έκεΐνος! 
Σάν τρομαγμένη λαφίνα έτρε ε καί κρύ
φτηκε στίς τούλινες κουρτίνες τοΰ κρεβα. 
τ:ου καί άπό κεΐ τόν εΐδα νά πλησιάζει νά 
τήν πιάνει άπ’ τούς ώμους, νά τήν φέρ
νει κον ά στό φώς καί νά τήν καμαρώνει. 
Στέκανε κι’ οί δυό βουβοί καί τρέμανε 
άπ’ τή συγκίνηση, δταν ένοιωσα νά πέ
φτουνε- πάνω μου δυό δάκρυα καί νά χά
νονται στά κεντίδια μου. Δέν ξέρω τίνο·; 
ήτανε. γιατί τά όμορφα κεφάλ α ους ει_

*ρ ά  χαριτω μένα KOP iTaiOTuK<x έσω ρρ^χά- σ μ ίξ ε " " E ^  V a  χ ε ^ α  του άρχ·:
Κΐα, λέγοντας. n r r n  v rr  <riiv vor.'Kci'irv in t  v r r i  π ο ί Μ α τ  \ r r  u iκια, λέγοντας

«Στά  καλά παλτά χρόνια, πού οί γυναΐ 
κες σε1βόντουσαν τί·ς όμορφιές τους, καί 
ιΐίς είχανε μόνο γιά τόν καλό τους; έμέΐς 
τίς κρύβαμε καί γ ι’ αύτό μάς στέγνωναν 
στά πιό «Απόκρυφα μέρη. γιά νά μή μάς 
βλέπουν μάτια βέβηλα »

σαν νά τήν χοηδεύουν καί ένοιωσα νά μέ 
τσαλακώνουν καί άνυπόμσαα ιιά πάντα εύ 
λαβικά νά προσπαθούν νά ξεγυμνώσουν 
τόν ένα ώμο. ~ Ερ εμ α  μή μέ οικία συν... 
Τή σήκωσε άπαλά καί τήν άπίθωσε στό 
κρεβάτι. Σέ . λίγο τήν κρατούσε δλη στήν 
άγκαλιά του καί μέ τή λεπτή φωνή του_  , » , ■ . . . _    u, yn u - n iu  ιυ υ  ’Λν»ι u c  ■ > n c m i  v iw v i  ιυ υ

Τό άνδριικό πουκάμισο σήκωσε τοt χέρια ^  έλεγε.. . ,μά 5χι. αύ.ό δέν θά σδς τό
του, λές καί έκανε έπίκληση στό θεό νά 
δώσει λίγα μυαλά τής ξεμωραμένης που
καμίσα·; και είπε. φουσκώνοντας δλο κα
μάρι γιά τό δροσερό χρώμα του:

«Ποτέ. άξιοσέβαστη πουκαμίσα δέν θα 
μοΟ έρχότανε ή έπι'θυμία νά σάς άγκα- 
λιάσω. έστω κι’ άν σάς έβλεπα άπλωμένη 
πάνω σέ μιά άνθισμένη άμυγΐδαλιά»!

Καί γύρ,σε πρός τό μεταξωτό πουκα. 
μισάκι, νά ίδεΐ qfv κατάλαβε τά λόγια 
του. Κι* έκεΐνο. φουσκώνοντας τό στηΟάκι 
του. έβγαλε ένα τρυφερό στεναιγμό καί άρ 
χισέ νά κουνιέται άκόμη πιό προκλητικά.

Τό μικρό σουτιέν, φουσκώνοντας καί ξε
φουσκώνοντας. σά ν’ άνάσάινε θυμωμένα ή 
ρόδ^ντ, σάρκα πού τό γέμιζε, φώναξε αύ- 
θάδικα: «Ναι. σάβανο της ό μορφιάς' θά 
άκούγατε καί'σύ. κι’ οι δμοιές σου κατά- 
ρες κι’ άναθέματα άπό τ’ άνυπόμονα καί 
βιαστικά άντρΐκια χέρια καί πόσετ άπό 
σάς δέν θά πεταγόσαστε στά μπαλώματα: 
ξεσκισμένες άπ’ αύτά»!

Κ ι ’ εύχαριστημένο άπ’ τόν έαυτό του. 
άρχισε πάλ. νά φουσκώνει καί νά ξεφουί 
σκώνει καί νά στριφογυρίζει σάν τρελλό. 
‘Η καημένη ή γρηά πουκαμίσα καταντρο 
πκχσμένη γ ι’ αύτά πού άίκουσε κι’ έ ι̂ιγοτν 
τή σεμνότητα της. είπε σιγά καί μ’ άξιο-

‘Η περίφημη δραμορτίκή ήθοποιός τής Σκηνής καί τής ’Οθόνης Πάουλα Βέσ_ 
σελυ. ή όποία έστμείωσε μεγάλη έπιτυ χία στό θεατρικό έργο «‘Ηρώ καί Λέ- 

αντρος» πού ποτίχτη ιχε στήν Βιέννη.

Οί γάμοι μεταξύ ηθοποιών
Παρτναΐρ στό φίλμ. — Σύντροφοι στή ζωή

πω... Ξεσκέποτζε £>ιγά _ σιγά τίς όμορφ ες 
του κορμιού της καί κάθε τί καινούργιο 
πουβλεπε τώβρισκε κι* ωραιότερο, ‘ίΐστό- 
σο έγώ ένοιωσα άπό στιγμή σέ στιγ μή 
νά ζαρώνω νά μαζεύομαι, νά τυλίγωμαι 
μ·ά τά έπ δέξια χέρια έκέίνου μ’ έβγαλοτν 
άπό τό κορμί της καί μ’ έρριΓιαν στό πά
τωμα. Δέν πρόφτασα νά ξαπλωθώ κι’ έ
νοιωσα νά πέφτει πάνω μου τό νυχτικό τό 
δικό του. . .»

Έ δ ώ  ή παλτά γέρικη πουκαμίσα στα
μάτησε τρομαγμένη πού τόσο παρααυρθηικε 
άπ’ τίς άναμνήσεις τής. Κύτταξε γύρω νά 
την άκοΰν μέ προσοχή. Κανένας ψίθυρος 
τίποτε δέν σάλευε καί ό άέρας βρίσκονταν 
μακρυά. πήγαινε άλλους κόσμους ν’ άνα. 
στατώσέι. Καί ξαναπαίρνοντας θάρρος, 
άρχισε:

«-‘Η γυναίκα, δσα περισσότερα δείχνει, 
τόσα λ^γώτερα έχει νά δώσει. Καί νά ή 
έγγονή του σπιτιού, πού φορεΐ έσένα —  
κ ι’ έδειξε τό κοκέττικο πουκαμισάκι —  
πηγαίνει μέ τόσους νέους συντροφιά μέ 
τόσους άγκαλιάζεται. μά δέν τούς δίνει 
καθόλου συγκίνηση, γ ια .ί τί νά έπιθυμή- 
σΟυν, άφοΰ τάχουν δλα Απλωμένα κάτω 
άπό τά μάτια τους; Δέν έχουν γι’ ανιούς

Εΐνε γνωστόν πόσον ευεργετική εΐνε ή 
στενή καί μόνιμος συνεργασία μεταξύ 
δύο καλλιτεχνών πού συνενώνουν τίς δυ
νάμεις καί τά αλέντα των γιά νά δημι
ουργήσουν ένα καλό καί τέλειο έργο. στό 
θέατρο καί στόν κινηματογράφο. Πρό πάν 
των ή πλήρης κατανόησις. ή άμοιβαία προ 
οαρμογή τών Ιδεών καί άντ.λήψεων καί ή 
εγκάρδιος συνεργασία με αξύ τοΰ σκηνο
θέτου καί τοΰ πρωταγωνισιοΰ ένός έργου 
έχει έξαιρετική σημασία γιά τήν έπιτυχία 
του.

’Έ τσ ι λοιπόν βλέπομε καί στόν γερμα
νικό κινηματογράφο ένα ρεζισσέρ νά συν
εργάζεται ακτνκά, σέ πολλές ταινίες, μ’ 
έ .α  καί τόν αύτόν όπερατέρ ή σκηνογρά 
φο ή ήθοποιό.. Ά λ λ ά  καί οί συγγρα,φεΐς. 
πού γράφουν 'τά  σενάρια, συνερ-γάζονται 
πολλές φ; t '̂ ς. μ* ένα ώρ σμένον σκηνοθέ
την. Ό  γνωστός Γερμανός συγγραφεύς 
κινηματογραφικών σεναρίων Γκέρχαρτ 
Μέντσελ, π.χ.. συνεργάζε αι πάντοτε μέ 
τόν διάσημον ' ρεζισσέο Γκούσταβ Ούσίκ. 

.κυ. ό σκηνοθέτης καθηγητής Βάϊτ Χάρ- 
λαν δέν χωρίζεται ποτέ άπό τόν όπερατέρ 
του Μπροΰνι Μόντι. ό δέ ρεζισσέρ καθη_ 
γη ής Κάρλ Ρ ίττερ συνεργάζεται πάντο
τε μέ τόν υιόν του. ό όποιος «κόπτει» καί 
διαρρυθμίζει τίς ταινίες, πού δημιουργεί ό 
πατέρας του.

Ά κόμ η  πιό άπότελεσματική καί πιό έ. 
πιτυχής εΐνε δμως ή μόνιμος σύμπρα ,ις 
δύο καλλιτεχνών δταν εΐνε ένωμένοι δχι 
μόνον μέ τίς ίδιες καλλιτεχνικές άντιλή. 
ψεις. άλλά καί μέ τόν δεσμό τοιΟ γάμου. 
Πρόκειται τότε γ:ά μιά ένωση δχι μόνο 
στή σκηνή καί στήν όθόνη, άλλά καί στήν

τίποτα κρυφό, κανένα μυστήριο κι’ ή φαν
τασία τους δέν λαβαίνει καθόλου μέρος 
Κ ι ’ δτοτν ή φαν ασία δέν όργιάζει γιά νά 
βρει τί κρύβέται σ’ ένα καίλασικεπασμένο 
κορμί, πεθαίνει ό πόθος ή κρατά λίγα 
λεπτά τής ώρας. δσο χρειάζεται γιά νά 
ξεσκεπάσει ένα μέρος πού κρύβεται μέ μι. 
σή πήχη ροΰχο»!

Κάτι σάν πεισματάρικο κλάμα άκούσιη 
κε καί τά ροΰχα σιήν ταράτσα έστριψαν 
δλα πρός τό μέρος πού κρεμότανε μιά μι- 
κρούτσική κυλοτίτσα. Προσπαθούσε τάχα
τες νά ξεκολλήσει άπό πά^ω της ένα άχυ
ρο πού τής άφ^σε περνώντας ό άέρας;
Κ ι’ άφοΰ τό πέ αξε μακρυά της. άναμέ- 
τρηισε ύπεροπτ κά καί αυθάδικα κι* έτοι. 
μάσθηκε \ά μιλήοη. Μά τό βάναυσο χέρι 
της πλύστρας τήν έρριΓε μές στό καλάθι 
κι* άρχισε νά στοιβάζει άπάνω της τ ’ άλ
λα ροΰχα... Καί πνίγηκε ή φωνούλα της.
Τί νάθελε άρο:γε νά πεΐ;

Η Ω Σ  Π Α ΛΑ ΙΟ ΛΟ ΓΟ Υ

ζωή. Οί περισσότεροι άπό τους καλλιτέ- 
, χνας αύτούς γνώρισαν κ* έμαθαν νά έκτι- 

μοΰν καί άγαποΰν ό ένας τόν άλλον μέ 
τήν ευκαιρία τής καλλιτεχνικής συνεργασί
ας τους. σ*. ένα ή περισσότερα έργα. Ά 
πό τήν άρμονία στά ζητήμα α τής τέχνης 
προκύπτει πολύ συχνά καί ή άρμονία τής 
ζωής. Επικρατεί συνήθως ή γνώμη, δτι 
τά συνοικέσια μεταξύ ήθοποιών δέν εΐνε 
ποτέ σχεδόν εύ υχή. Βέβαια. ύπάρχουν 
καί έξαιρέσεις. δπως καί στούς γάμους με 
ταξύ άλλων «κοινών» θνητών. Έ ν  τουτοις. 
στήν Γερμανίαν τουλάχιστον, έχομεν πολί 
λά παραδείγματα ευτυχισμένης συζυγικής 
ζωής με α ,ύ καλλιτεχνών τοΰ θεάτρου καί 
τής οθόνης.

Χρόνια τώρα. βλέπομεν είς πολλάς γερ- 
μανικάς ταινίας συνδώεμένα τά όνόματα 
δύο μεγάλων καλλιτεχνών: τού σκηνοθέτου 
Β ά^τ Χάρλαν καί τής νεαράς ήθοποιοΰ' 
Χριστίνας Ζεντερμπάουμ. Εΐνε συνδεδεμένοι 
καί σ .ήν ζωή μ’ ένα γάμο πολύ ευτυχι
σμένο καί μέ παιδάκια, που άποτελοΰν τό 
καμάρι καί τήν εύτυχία τής καλλιτεχνι
κής αύτής οίκογενείας. ‘Η στενή σύνεργα 
σία των στόν κινηματογράφον μάς έχάρισε 
θαυμάσια φιλμ έως τώρα. δπως ;ά «Νειά· 
τα», τό «Ταξίδι στό Τίλσ’ιτ». τήν «Αθάνα
τη "καρδιάν, τήν έγχρωμη ταινία « Ή  χρυ 
σή πόλις» καί τήν θαυμάσια «Λίμνη τών 
χιμαιρών». Τώρα οι δύο σύζυγοι _ καλλι- 
τέχναι ετοιμάζουν μιάν άλλη. δημιουργία 
τήν μεγάλη ιστορική ταινία «Κόλ_ 
ιμπεργκ».

Ά λ λ η  πολύ γόνιμη (ύπό καλλιτεχνική 
έποψι) σύνδεσις εΐνε τό ζευγάρι Μαρίκα 
Ρέκ  καί Γκεόργκ Γιακόμπυ. ‘Η χαριτω
μένη καί γεμάτη μπρίο Ουγγαρέζα ήθο
ποιός καί χορεύτρια συνεργάζεται πάν.οτε 
μέ τόν σύζυγό της. τόν διάστμο σκηνο
θέτη Γιακόμπυ. Αποτέλεσμα τής συνδέσε. 
ως αυτής εΐνε οί ίαυμάσιες ταινίες - έ. 
πιθεωρήΐ'^εις μέ πρωταγωνίστρια τή Μα
ρίκα Ρέκ.

Ά λ λ ά  καί ό περίφημος κωμικός τής ό. 
θόνης Χά^ντς Ρύμαν. ό όποιος εΐνε καί 
καλός ρεζίΛ^έρ. συνεργάζεται πάντοτε μέ 
τή / γύναια/ του, τήν ήθοποιό Έ ρ τ α  Φάι. 
λερ. ΆλλφΓάρμονικό ζευγάρι άποτελοΰν 
ό μουσουργός Φράν ·ς Γκρότε καί ϊ| βεν_ 
τέτια τής όθόνης Κίρστεν Χά^μπεργκ. Τά
τραγουδάκια πού συνθέτει ό Γκρότε τρα
γουδά μέ πολλή χάρι ή σύζυγός του. Έ 
πίσης καί ό ήθοποιός Πκούσταβ Ντήσλ καί 
ή διάσημος άοιδός ιής δπερας Μαρία Τσεμ 
ποτάρι άποτελοΰν συζυγικό ζευγάρι. ‘Υ
πάρχουν καί πολλές άλλες άκόμη^ άρμο. 
νικές συζυγικές ένώσεις καλλιτεχνών των 
όποιων τά δνόματα εΐνε γνωστότατα στούς 
θαυμαστάς του γερμανικού κινηματογρά
φου. Ε· Ν·

Ήδοποιοΐ πού γράφουν

Σέ μιά ταράτσα
Κάποια θεατρικά τριαντάχρονα

ΐκαι
Άπ ό προτγουμενα άρθοα «Τοΰ θεά

τρου» σχετικά μέ τήν παληά έπιθεώρησι 
μοΰ δίδεται ^κάποια άφορμή νά παρελ.ον- 
τολογήσω λιγάκι καί νά συμπληρώσω τό 
θέμα. ’Ά ν  καί —  τό δηλώνω —  δέν εί
μαι ουτε έξ έπαγγέλματος άναμνησ'.ογρά- 
φος ή Ιστοριοδίφης. Λοιπόν, υστερ* άπ’ αύ 
>:ό τό εόιυχώς σύντομο προοίμιο, άς μοΰ 
6ώση τήν άδεια ό έκλεκτός φίλος καί συ
νάδελφος κ. Σπ. Τριαντάφυλλου, νά προ
σφέρω στό κοινόν τοΰ περιοδικού του λίγη 
άναδρομική θεατρική διασκέ5ασι μέ τήν 
«Σκούπα» —  πού, κατά σύμπτωσι. τή θυ
μήθηκα ώρα άκρ ιβώς. πού θά έπρεπε νά 
γιορτασθοΰν τά 30 χρόνια της. Γιατί τόν 
’ Ιούνιο τοΰ 14 έγεννήθη —  δπως θά Ci>- 
ιμτ,θοΰν οί παλαιότεροι.

Ή  « Σκούπα» εΐνε τό πρώτο καλοθύμη- 
το θεατρικό έργο πού προκάλεσε α,ο ό- 
μαδικό ξεκίνημα τής Αθηναϊκής άρΐιστο. 
κρατίαις άπό τά κεντρικά θέατρα στίς συν
οικιακές μάντρες. Καί τή σχετ κή πρω ο- 
πορεακή δόξα διεκδικεΐ καλοκαιρινό
ιθεατράκι τοΰ Βούξινου. ι ώρα έχει άλλο 
ονομα.

51 51 Ξί
’ Ιούνιος του 1914. ’Ήμουν ένα φεγγά

ρι ρεπόρτερ στήν εφημερίδα «Άθήναι» 
τοΰ Πώπ άλλά συνάμα καί.. .ιφιλολογικός 
άρχισυντοοκ: ης τοΰ περιοδικού «Παρνασ
σός» κάί στίς θεατρικές άγγελίες που μάς 
έφερναν, παρατήρησα μιά θεατρική εΐδησι 
πού μοΰ έκαμε Ιδιαίτερη έντύπωσι. «Προ
σεχώς είς τό δροσερόν θεατράκι Βούξι- 
νου ή πρώτη λα^κή έπιθεώρησις ή «Σκού
πα». Πνεΰμα. καί σά υρα τής συγχρόνου 
Αθηναϊκής ζωής. Συγγροοφεύς καί πρωτα
γωνιστής ό θιασάρχης θάνος Ζάχος».

*Ώστε ό κοοφενές τοΰ Βούξινου μέ τίς 
έκτακτες πρίν καροογκιοζοπαράστάσεις 
προήγετο σέ 6έατρο... μέ άξιώσεις...

Τόν... πρώην καφενέ έκεΐνον τόν έπΐσκε- 
πτόμασ ε πέντε _ έξη χρόνια πρίν καμ- 
μιά δεκαριά μαθηταί τοΰ γειτονικού έκεΐ 
κάτω 4 ου Γυμνασίου καί στά μάρμαρα 
τών τραπέζιών του έλύναμε κοσμογραφι- 
κά προβλήματα, θά τό Θυμοΰνται οί ό_ 
τε συμμαθηταί μου καί φίλοι: Γιάννης
Μηλιάδης. ό σημερινός έφορος τοΰ Α ρ χα ι
ολογικού Μουσείου, ό Γυμνασιάρχης Μαν. 
τοολας. ό γενικός άρχίατρος καί ποιητής 
Κ . ΔΕλα)χοβίας ό Δεσπότης Παπανικολό. 
πουλος. ό τέως Διευθυντής τοΰ Επ οικι
σμού Α. Δομέστιχος. ό δφθαλμιατρός Σ α 
μαράς καί μερικοί άλλοι συμμαθηταί τής 
παρέας μα;.

Ή τα ν  φυσικό δημοσιογράφος μέ μαικρά 
καρριέρα πιά νά μοΰ γεννηθί) ή έπιθυμία 
νά ίδώ τοΰ Βούκινου πριν άπό άλλους 
συναδέλφους καί στή θεατρική του δόξα 
■πού άρχισε νά τό-0 μειδιά.

Καί έπήγα πράγμα;ι άπό τούς πρώ
τους. Νωρίς λοιπόν ένα άπόγευμα, κατά 
τά τέλη ’ Ιουνίου 1914. σ:ήν άφθονα κα
ταβρεγμένη έσωτερική "αυλή τοΰ καφενέ 
ιμέ τίς δροσερές καλαμποκιές γύρω _ γύ
ρω καί τούς τρυφερούς "Ηλιους σύρριζα 
στή μάντρα πού ήταν καί θεωρείο γιά τά 
ιάνήλικα τής γειτονιάς και τίς γλάστρες 
μέ τό βασιλικό, πού τότε άρχιζε νά γ ί
νεται καί πολιτικό σύμβολο —  έστρώσαμε 
τήν κουβέν α μέ τό συγγραφέα _ θιασάρ- 
χη. Ή τα ν ή συνέτευξις. Δηλαδή ή πρώτη 
συνέντευξις!

Τή σχετκή περίληψι μέ 5— 10 γραμ
μές πού έδημοσίευσα στήν έφημερίδα τήν 
άνεκοίνωσα στόν διευθυντή μου, τόν Πώπ 
.καί τοΰ έκαμε εύχάρισ η έντύπωσι.

Τήν πλήρη συνέντευξί μου. περιγραφάς 
καί άφ.ονία στίχους, τήν ’ έδημοσίευσα 
στόν «Παρνασσόν». Έδημοσίευσα μαζί καί 
εικόνες. Τό κεφάλι τοΰ συγγραφέως _ θι- 
ασάρχου άνάμεσα άπό τό σύμβολο του 
έργου του. δηλαδή μιά σκούπα Τήν πρω. 
Ίαγωνίστρια μεταμορφωμένη σέ φαράσι. 
Τή δευτεροαγωνίστρια παριστάνοντας τή 
Δη,μαρχία καί τήν όδική καθαριότητα. Καί 
άλλες πού δέν θυμοΰμαι αύτή τή στιγμή. 
Ο Ι  πρώτοι διδάξαν.ες ήσαν ό θάνος Ζά
χος, ή Πίτσα Κρανιώτη ή Άθηνά  Δρό
σου. ό Γ. Σκιαδάς. ή *ί£λ. θάνου. ή Κ. 
Σβόρώνου. ή Π. Δημητρίου. ό Γ . ’ Ζολώ. 
τας, ή Ε .’ Παντάζή κτλ.

Ή  ρεκλάμα πού τούς έκαμα —  ή πρώ
τη μου θεατρική κα μπάνια —  ήταν γουρ. 
λίδικη. ’Ά ν δέν είχε πιέννα τήν πρώ η 
βραδυά τό άπόμερο άιπλό θεατράκι δέν 
άργησε δμως νά Ιδη τίς πιό ανέλπιστες 
κοσμικές δόξες μετά δυό - τρεΐς ήμέρες 
‘Η πρεμιέρα έσημείωσεν εισπράξεις 230 
δραχμές. Ή  δεκάτη παράστασις 1-850. Τό 
Άυηνα^κό κοινό ίσως κουρασμένο άπό τά 
κεντρικά θέατρα, ίσως για .ί ήθελε —  
βάλτε καί λίγο σνομπισμο στή μέση —  
νά κάμη γούστο μέ τίς σαχλαμάρες τοΰ 
λάκκου πνεόμοηος που δέν ήταν φαίνεται 
κατώτερο άπό τό άριστοκρατικό —  άρχι
σε τά πρώτα άποκεντρωτικά του βήματα. 
Τό μόνιππο, ή βιττόρια. τό οούτοκίνη,το

Η Σκούπα 
Αριστοκρατία

-  Η Π ΡΩ ΤΗ  Θ Ε Α Μ Α Τ ΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ
-  Κ Ο Σ Μ ΙΚ Η  Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ  ΣΤΟ Υ Β Ο Υ Ξ ΙΝ Ο Υ
-  Η Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Η  Σ Α ΙΖ Ο Ν  ΤΟΥ 1914.

Τοϋ κ. Δ. Λ Α Μ Π ΙΚΗ
(άρχιζε άπό τότε τή δράσι του ό βενζινο
κίνητος τροχός), άντί νά άκινητοΰν γύρω 
άπό τήν ‘Ομόνοια καί τό Σύνταγμα τρα
βούσαν κατά τήν όδόν Καλοκυνθοΰς καί έ 
καναν πιάτσα στίς τέσσερις γωνίες πού 
σχημο^ίζονταν μέ τήν όδό Μεγάλου Α λ ε 
ξάνδρου. Γιατί έέατρο Βούξινου δέν ήταν 
άλλο άπό τό άργότερα έκμονιερνισμένο 
«θέατρο τοΰ Λαοΰ».

Καί ένώ στούς γύρω μονθρότοίχους άνέ_ 
βαίνε άπό' νωρίς καί παρακολουθοΰ-σε τήν 
παράστασι ή νέα γενεά τής γειτονιάς, μέ
σα στή δροσερή πλατεία τοΰ θεάτρου διε-^ 
κρίναμε τίς γνωστότερες Αθηναϊκές φυσιο
γνωμίες τοΟ καλοΰ κόσμου νά χειροκροτούν 
μέ μπρίο τήν άπό σκηνής έμφάνισι τής 
Σκούπας καί τό ξετρύπωμα τοΰ Φαρασιοΰ 
άπό τά παρασκήνια.

Καινούργια τολέντα

*Η χαριτωμένη· μικρούλα Ζωίτσα Κου_ 
ρούκλη που έμφανίζεται καί έχει μιά θαυ- 
μασία έπιτυχία στό έργο τοΰ Στράουο 
«Τά τρία βάλς» πού παίζεται μέ θριαμβευ
τικήν έπιτυχίαν άπό τόν θίασον Άρώ νη—  
Χόρν στό «Άκροπόλ».
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Σκούπα εΐμ’ έγώ -πού μέ κρατεί 
ικάθε δούλα ζηλευτή.
Κ ι’ δ,τι βρίσκω εμπρός σαρώνω 
καί τά μοΰτρα μου τά χώνω.

Καί τό Φαράσι έσεγοντάριζε μέ μπάσ_ 
σα φωνή:

Μά κι’ έγώ σ’ ακολουθώ 
δπου πας θενά βρεθώ.
"Ολοι μέ καλοΰν φαράσι
κι’ δ.τι ή σκούπα μου Ιά  πιάση
άς μόΰ γνέψη καί'θαρθω.
Εΐμ* έγώ. εΐν* άληθές 
δπως δλοι οί μεγάλοι 
εΐμ* ένας τενεκές.

Καί έπακολουθοΰσαν *τά δίστιχα καί τε

τράστιχα κατά τή μέθοδο τών «Πα- 
ναθηναίων» καί τοΰ «Κινηματογράφου»^ 
μέ κομπέρ τόν Ζάχο. 'Ηταν το έξτραί του Φ 
άλοτΓίοΰ τής σάτυρας, μέ πρόσωτ.α και 
πράγματα τής ή μέρας. Καί δός του χει
ροκροτήματα καί δός του μπ ιζαρίσ ματτα 
καί δός του ύπέρβασι τής ώρας καί έπέμ. 
βασι τής άστυνομίας. τά Ιδιο δπως μέ τό 
«Ραβαΐσι» στό «Άθήναισν» πού εΐχε χα
λάσει κόσμο τρία καλοκαίρια πρίν.

Καί δταν έπι τέλους έβγαιναν στήν τε
λευταία άποχα ιρετιστή ριο σκηνή τής τε
λευταίας πρά εως δλα τά πρόσωπα και 
τά γκαρσόνια τοΰ καφενείου^ μ’ άικρον δε
ξιόν καί άκρον άριστερόν τή Σκούπα καί 
τό Φαράσι, καί άρχιζαν βροχηδόν τά χει
ροκροτήματα. τότε άρχισαν τό κρεσέντο των 
τά τροχοφόρα πού περίμεναν άπέξω.ΟΙ άμα 
ξάδες κροτούσαν τά μαστίγια στόν άερα 
τά άλογα ξαφνισμένα κροτούσαν τά πόδια 
σιό χώμα τοΰ δρόμου —  έκοτναν κι άλ
λους κρότους —  οι σωφέρ έβαζαν σέ έ_ 
νέργειά τά κλάξον καί οί κουλουριτζή- 
δες καί οί στραγαλάδες έπρόσθετοτν καί 
αύτοί τό άσμα τους ένώ ό κόσμος έβγαι
νε κατά κύματα και μέ βοή καί τραγου
δάκια καί σφυρίγματα καί οί σνόμπ έκ_ 
φράζον αν μέ γαλλικές φράσεις τίς έν. 
τυπώσεις των καί οί γρηούλες τής γει
τονιάς πού ξάγρυπνουσαν έκοτναν στις οεύ 
λόπορτες τό σταυί>ό τους γιά . δ.τι έβλε
παν καί δ.τι άκουοςν. Τοΰ Βούξινου είδε 
ξαφνικές δόΐες. ‘Η άριστοκρα ία εΐδε τή 
γειτονιά κι’ ή ’ γειτονιάς τήν άριστοκρατία 
καί γνωρίσθηκαν καί έγιναν ένα ’Έ τσ ι 
λοιπόν, άπό έκεΐ κάτω. άπό τοΰ Βούξι
νου τόν καφενέ, μέ τή Σκούπα έσημειώ- 
θη ή πρώτη θεατρική άπσκένιρωσις.

‘Η «Σκούπα» τήν προκάλεσε; ’Ή  ήτ<χν 
νά γίνχι οτύτό πού έγινε καί ήταν τυχε
ρός ό συγγραφεύς τής «Σκούπας»;

Δέν έχει σημασία. ’Ή  άν έχτ) άς τήν έ. 
ξετάση ό άγαπη,:6ς μου κ. Ν . I. Λάσκα
ρης. ό πνευματώδπς Ιστορικός τοΰ θεά
τρου μας.

ΔΗΜ. ΛΑΜΠΙ>ΚΗ/Σ

Ήτύχη τών Θεατρικών 
διαγωνισμών

Τού κ. ΒΑΣ. ΗΑΙΑΔΗ
Ό  γηραιός φιλολογικός Σάλλο- κοτ,σά, _Μνα δργο τοΰ ’Αιμιττελά χαΐ. 

νος «3Παρναασός» προεκήρι^ε καί τελευταίο ή «θυσία» του Γί. Καζαν- 
φέτος τόν Καλακαιρίνειο Θεατρυκό τζάκη. Έξαυρεοί άπετελεσε το τελευ 
διαγωνιαμό. Καί ίσως τή στιγμή Snrvn ctv δεν <χνεβτΐικε στη
πού θά διαβάζίονται οΐ γραμμές αΰ 
τές, ή Επιτροπή τοΰ διαγωνισιμοΰ 
νά Εχη έκδόσει κα'ι τά αποτελέσμα
τα του. Πόσα δράματα καί πόσες 
.κωμωδίες δέν έχουν ΰπρβιληβη ώς 

• τώιρα στόν διαγωνισιμό αύτό ποΰ κα
θιέρωσε ή άγάπη πρός τό θέατρο 
ένός Κιρητός φίλου τών γραιμιμάτων! 
Ή  πρωτοβουλία του άξιόλογος. Ή  
ένθάρρυνσις τής θεατρυκής συγγρα
φής ικαί τών νεαρών συγγραφέων ύ-

ταΐο εργο, πού άν δέν ατνέβηικε στή 
σκηνή, ύπη.ρξε δμως εργο λογοτεχνι 
κό και άπιετέλεσε τό λιμπρέττο τοΰ 
μελοδράματος ό «Πρωτομάστορας». 
Μετά τους Βαλικοη/ικούς πολέμους 
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τήν 
συγγραφή πολειμικοΰ θεατρικού έρ
γου. Οί «’Ελευθερωτές» τοΰ Ήλ. 
Βουτιερίίδη έκιρίθη ώς τό άξιο γιά 
τό πρώτο βραβείο. Έπαίχθηκε άπό 
τόν θίασο τής Μαρίκας Κοτοπούιλη 
μέ έπιτυχία διμως μέτρια. Καλύτερη,

πηρξε βέβαια έπιιβφληιμένηι. Ό  τρό- θεατρική τύχη ειχε τό εργο τοΰ κ. 
πος διμως μέ τόν> όποιον γίνονται οί Μ. Λιίδωιρίικη ή «Ψυχή τοΰ στρατιώ-
διαγωνισμοί τοΰ είδους αύτοΰ άπε- 
&είχθη: άσκοπος. Πόσα άπό τά βρα-
Ιβευθέντα εργα έπτέζησοη/ ή καί ά- 
πιλώς έγνώρισαν την έπτιτυχία; Κι’ 
άκόιμη; περισσότερο : Πόσα εργα τών 
διαγωνυσμών άντίικρυσαν τά φώτα 
της ράμπας; Ό  Καλοκαιρίνειος δια
γωνισμός εΐνε ό δεύτερος πού εχει 
καθιερωθή. Πρωτογίνηικε στά 1&89 
ό διοτγωνισμός γιά τό βραβεΐον πού 
ώρισε άλλος φιλότεχνος ό ιερολοχί
της Γεώργιος Λασσάνης άπ’ τή Κο
ζάνη. Γνωστά όνάμοιτα τής φιλολο
γικής έιποχής μέχρι τοΰ 1910 εΐχαν 
ύπαβάλει εργα στόν Λασσάνειο δια 
γωνιαμό, χωρίς δ'μως κανένα άπό 
τά βραβευθέντα νά γίνη γνωστό ά·

τη,» πού έπηρε τό δεύτειρο βραβείο 
,καί παίχθηικε άπ’ τόν θ.ασο της κ. 
Κυβέλης. Ή  Εταιρία τών θεατρι
κών Συγγραφέων διοργάνωσε καί 
αύτή κατά καιρούς θεατρικούς δια
γωνισμούς ,μονοπράκτων έργων. Στά 
1914 έπαίχθηκε τό βραβευθέν μονό
πρακτο τοΰ ”Αλκη θθύλοο «Ή κόρη 
τοϋ Βορριά». Ό  πλέον έπιτυχήςδια 
γονισμός fjxov των ιμονόττροεκτων 
Ίΐού διοργάνωσ<χν οί συγγ'Ρ«φεΐς τό 
1915. Εισηγητής τους ήταν ό -κ.
Μιλ. Λιδωρίικης. Τά βραβευθέντα
παίχθηικαν μέ έξαιρετική έπιτυχία 
στό καλοκαιρινό θέατρο τοΰ Νέου 
Φαλήρου. Τρία ήσαν τά βραβευθέν
τα εργα: ένα μονόπρακτο τοΰ δηιμο-

πό την πραγμοπικά θεατρική έπιτυ- σιογράφου Τ. Παπαμιχαήλ τό «Γκιλό
ρια Β ίκτους» της ποιητρκχς Α ιμι-χία του. ’Έτσι άναγράφη.καν μόνο 

στά πρακτικά ώς θεατρικοί έπιτυ- 
χίαι οί κωιμωδιες «Τό Κλειδί τής 
κάσσας» τοϋ Δ. Καμπούρογλου, «Ρό 
δια κι’ άγκάθια» τοΰ Μ. Ζώρα,. οί 
«Άναμορφωταί» καί «Φάϊβ Κλόκ» 
τοΰ Τ. Άμ/πελδ καί οι τραγωδίες 
ό «Σικεντ&ρμητεης» τοΰ πολυγράφου 
έικείνου γυιμνασιάρχη Α. Άντωνιαδη 
ή «Κόρη της Λήιμνου» τοΰ Ά ρ . Προ- 
βελέγγιου, ή «Εΐίρήνη ή ’Αθηναία», 
Ιό «Πάρις τοΰ Αιγαίου» καί ό «θεός 
'κελεύει» τοΰ Πολ. Δηιμητρακοπού- 
λου, ό «Μαυρίκιος» τοΰ I . Κολο-

λίας Δάφνη, καί τό «Πατρικό σπίτι» 
τοΰ κ. Στεφάνου Δάφνη. Μαζί μέ τά 
βραβευθέντα έπενέθησαν καί τρία 
άλλα μονόπρακτα τό «Φετίχ» τοΰ κ. 
Φώτου Γιοφύιλη,. ή «Γιούλια Βερέντη» 
τοΰ κ. Βασ. Ήλιάδη, καί τό «Πορ
τραΐτο» τοϋ αειμνήστου τραγικού 
ποιητοΰ Ρώμου Φιλήρα.

’Από τά βραβευθέντα έητέζησε τό 
«Πατρικό σπίτι» πού είδε έΜ πολ
λά χρόνια άργότερα τήν έπιτυχία 
της σκηνής καί μπήκε καί στά νεο
ελληνικά άναγνώσματτα ώς ύπόδειγ-



μα Εργου μέ κοίθαρώς έλληνική ύ- 
πάθεσι ικαί μέ τύπους έλλη.νιικούς. 
Τό κράτος καθιέρωσε kl’ αύτό κα
τά καιρούς βραβεία γιά τό καλύ
τερο θεατρικό εργο χωρίς δμως 
κοομμιά έπιτυχία.

Η Η Η
Τήν άλιγώτερη. διμως έπιτυχία ιέ- 

σημε ωσε ό Καλοκαιρίνειος. διαγω
νισμός. Κανένα άπό τά βραβευθέν- 
τα έργα τ&υ δέν εγινε δεκτό στό θέ
ατρο. Γ  ιατί κανείς ΐσως άιτό τούς 
ίκιριτάς του δέν Εκρινε τά εργα μέ τό 
πρίσμα τοΰ άνθρώπου πού έγνώριζε

τήν τεχνική τοΰ θεάτρου καί τή μορ
φή τοΰ σκη.νικοΰ έργου. Και συνέιβη 
μαλιστα ν’ άπορριφθοΰν ώς άσήμαν- 
τα δράματα πού είχαν σημειώσει ε
πιτυχία στό θέατρο καί πού είχαν 
ύπαβληθή μέ διαφορετικούς τίτλους 
άπό τούς συγγραφείς των γιά ν’ ά- 
ποκαλύψουν τό μέτρο τοΰ κριτηρίου. 
Σ'υνέιβη, άκόμη- καί έργα γιά τά ό
ποια ή έπιτροπή άπεφάνθη δτι δέν 
ήμποροΰν ν’ ανέβουν στά φώτα τοΰ 
προσκηνίου, νά άνειβασθοΰν καί νά 
διοοψεύσουν τάς προβλέψεις τής έπι- 
τροπής τοΰ διαγωνισμού. Τό θέατρο 
δέν εΐνε δυνατόν νά5 κριθή άπό τό

χειρόγραφο. Εΐνε μιά άλήιθεια αναμ
φισβήτητη. Τό φώς των προσκηνίων 
ικαί τό κοινόν εΐνε οί καλύτεροι καί 
οί μόνοι κριτές ένός θεατρικού έρ
γου. Δέν ζητεΐ κανείς τήν κα- 
τάργησι τών διαγωνισμών, δπως ό 
«Καλοκαιρινέ!ος». θά ήταν ή άξί- 
ωσις αύτή μιά άσέιβεια πρός τόν ά- 
θλοθέτη, πού τόν ώθησε στήν πράξι 
του ή άγάπη πρός τά γράμματα 
ικαί τό θέατρο, θά ήταν 'δυνατόν δ
μως νά τροποποιηθή τό σύστημα τής 
κρίσεως τών έργων. Μιά επιτροπή 
στήν όποία νά μετέχουν άνθρωποι 
τοΰ θεάτρου, συγγραφείς καί ήθο

ποιοί, θά ήταν ίσως ή καλύτερη λύ- 
σις τοΰ προβλήμοπος αύτοΰ. Μιά 
τέτοια έπιτροπή θά ένέπνεε έμπιστο- 
σύνη γιά τήν κρίσι τών ύπαβαλλο- 
μένων έργων. ’Άσχετα πρός τήν κα
τοπινή έπιτυχία τή μεγάλη ή τή μι
κρή των βραβευμένων έργων. Ή  έ
πιτυχία τών θεατρικών έργων όφε'ί- 
λεται κάποτε καί σέ ψυχολογικούς 
λόγους τοΰ κοινοΰ πού δέν μπορεί 
νά τίς προβλέψουν οΰτε ό συγγρα- 
φεύς οΰτε καί οί πλέον ειδικοί στό 
θέατρο.

ΒΑ Σ . ΗΑ.

Πώςπρέπει νά γράφετε 
άφοΰ σώνει καί καλά 
δέλετε νά γράφετε

Νά γράψω πάνω σέ τούτο τό θέμα μ’ άναγκάζει gv<1 
μαρτύριο.

‘Υποφέρω, τελευταία, ένα άδιάκοπο μαρτύριο πού μου 
στοιχίζει άνυπολόγιστα’ σέ χάσιμο χρόνου και σέ μάταια 
—  δυστυχώς —  φθορά φα άς οόσίας.

Διαβάζω και διαβάζω και διαβάζω*—  τρία τούλάχι. 
στο τη β-5θιμάδα —  χειρόγραφα ή δαχτυλογραφημένα θε 
ατρικά έργα νεοελλήνων, κι’ ή άπα:χόλησή μου μ' αύ_ 
ιά εΐνε, φυσικά τόση που δΑ»μοϋ άφίνει καιρό νά ρίξω 
καί μιά μαιιά σέ βιβλίο χρήσ μο γ·ά τις δικές μου γνώ
σεις «αι άπαραίτ; το γιά τήν πνευματική μου ροφή.

θά μοΟ πήτε: Σάς υποχρεώνει κανείς νά τά διαβάζετε; 
Είστε διοωριοιμένος είσηιγητής δραματολογίου; Σάς έχουν 
έπιτάξει γ ι’ αΰτή ή δούλε; ά ή μήπως πληρώνεστε άπό 
τούς συγγραφείς τους γιά νά τούς δίνετε τή γνώμη σας. 
σ* έποχή πού τό «ό χρόνος εϊνε χρήμα», δέν εϊνε πιά άπλό 
φιλοσοφικό ρητό. άλΛά έπιταχτική άκάγκη;

Τίποτ* άπ’ ολ* αύτά. Ζήτημα χαρακτήρα. Τέτοιος ή
μουν πάντα. "Εχω  τή γνώμη πώς καί στό πιό άιζαμίόίικα 
σκαρωμένο έρ>ο θάι,αν μεγάλο κέρδος γιά τή (Καιρική- 
;μας λογοτεχνία άν βρίσκονιαν- καί μιά μόνη καλή σκηνή 
πού νά φανερώνει πως ό .εχνικά άΛ,ατάρΉοτος κι* άκα. 
ταιόπιστος συγγραφέας της έχει μεοα του τήν ιερή οπί_ 
θα’ τό δυσεύρετο ταλέντο και πώς μέ καλή καθοοηγ. ση 
μέ ουσιημάτική μ&Λ^.η, μέ καταφυγή σιούς μεγαΛου*^ 
δάσκαλους της ποίησης και τής τέχνι,ς της θεατρικής το 
ταλέντο αυτο δάρρ^οκε αργότερα τό <ϋωοιό ου δρόμο.

Ή  σκέψη αΰιη μοϋγι*ε σονείδηση καί μ’„  δλο πού 
άπ’ τίς πρώτες ακο-μα σελίίδες του έργου βεβαιωνόμουν 
γ:ά τή ,μηόαμ.νότητά του. .paftaLoa ύποιμονετικά το διά_ 
βασμα ώς τό τέλος, ψάχνοντας ν’ άνακαλύψω κάπου τή 
σπίοα που θά μπορούσε άργότερα νά δώοει τό φλογο
βόλησα τής Ιερής φλόγας. Καί κρατών ας σημειώσεις, 
είχα τήν υπομονή νά συνοδεύω τήν έπιστροφή του έργου 
στό συγγραφέα του. μέ δυό καί τρεις σελίόες μου, πού 
τοΰ διατύπωνα είλικρινά τήν έν.ύπωσή μου. ύποδειχνον. 
τάς του σφάλματα πού θά μπορούσαν ίσως να διορθωθούν 
ή ουμ'βουλεύοντάς τον νά μή χάνει άδικα τόν καιρό τοο.

Τό πράγμα όμως έτσι έφθασε στό άπροχώρητο καί ξε_ 
πέρασε τά δυνατά όρια τής άντοχής μου. τούτον τον τε
λευταίο καιρό. Πάντα οί Ελληνες εΐχαν* μανία νά γρά
φουν. Ή  μαιαιοδοξία νά Ιδοΰν τυπωμένο τό όνομά τους 
εΐνε μιά άπό τίς άρρώστειες τής φυλής μας. Κι* όσο 
έμενε σκέτη ματαιο-δοξία μπορούσε νά συχωρεθεΐ 
καί πότε - πότε νά κινήσει καί τή συμπάθεια. ’Έγραψαν 
διηγήμα.α. μυ»3ιστορήματα, ποιήματα καί θεατριικά έργα 
κι* άν έπί* τέλους οέν κατάφερναν νά τά δουν δηιμοοιευ_ 
μένα ή άνεβασμένα στή σκηνή —  πολλοί πλήρωναν κι* ά
πό τήν τσέπη τους γιά νά τό κα.αφέρουν —  τούς έμενε 
τουλάχιστον ή ικανοποίηση νά τά φυλάνε στά συρταρια 
τους καί νά τά διαβάζουν πότε - πό.ε σέ καλούς καί υ
πομονετικούς φίλους, πού εϊτε άπό καλωσύνη. είτε άπό 
άγνοια, τάβριο καν ώραία καί τούς παρηγορούσαν μέ ιούς 
φιλικούς τους έπαινους.

Τώρα &μως τελευταία ή ά.ώα μα.αιοδοξία τους ένι_ 
σχύθηκε καί μέ τό ύλ;κό συμφέρον. Ο πυρετώδης ά_ 
γωνας. δχ ι.γ ιά  κέρδη, μά γιά τήν έξοικονόιμηση τώι/ τε
ράστιων καθημερινών έξόδων στό στοιχειώδες άντίκρυσμα 
τής ζωής, ιούς έκανε νά γίνουν Απαιτητικοί καί νά 
άγωνίζουνται νά δώσουν μέ κάθε τρόπο στά έργα τους 
τό φώς τής δημοσιότητας. Πρό πάντων έκεΐνοι πού γρά
φουν θεστρ;ΐκά έργα ήλεκτρίζον.αι μέ τή σκέψη, πώς τό 
άνέβασμά τους στή* σκηνή καί μέ σχετική μόνο έπιτυ
χία εΐνε ύπόθεστν χρυσή γ  ατί τό 10% τών ποσοστών' 
τούς λύνει προσωρινά τί> οικονομικό πρόβλημα. " Ε  σι 
τό κακό πλήθυνε καί πλη,θαίνει. Ή  άπόδειίη πώς τό έρ
γο τους δέν εΐνε καλό δέν τούς πείθει όσο έπιστημονυκά
κι* άν τούς διοττυπωθεΐ. ’Ά ν  τούς πείς. πώς εϊνε κοινό 
και τετριμμένο καί πώς σιό πλήθος τών μέτριων έργων 
πού παίχτηκε ώς τώρα δέν συντρέχει κανένας λόγος νά 
προστεθεί καί τό δικό τους, τούς κάνει έξω φρένων καί σέ 
βρίζουν γιατί έκανες τόν κόπο νά τούς διαβάσεις. «,'Μά 
τό παίξετε! σοΰ φωνάζουν. Μέσα στά τόσα μέτρια άς
εΐνε καί τό δικό μας!» "Αλλοι φτάνουν στό σημείο νά
σοΰ προτείνουν συνεργασία: «Φτιάχτο μου. σαϋ λένε κι* 
έλα νά μοιράσουμε τά ποσοστά!»

Μά έτσι τό πράγμα φτάνει ώς τήν άηδία.
’ Εκείνο^ πού μιά άγοοθή συνείδηση ώς τώρα. σ’ έκανε 

νά τό βλεπεις σάν καθήκον, άρχίζεις νά τό βλέπεις σάν 
κουταμάρα. Συχαίνεσαι καί σταματάς.

’Έ λ α  δμως πού τό κακό πού φωληάζει μέσα σρυ δέ σ’ 
άφίνει νά ήσυχάσεις; Στό νέο πού θα παρουσιαστεί μπρο

Τοΰ κ. Α ΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ
στά σου δείλά μέ τό χειρόγραφό του κάτω άπ’ τή μα
σχάλη νοιώθεις τήν άνόγκΓ νά του πεις: «Φίλε μου. δέν 
Μχω καιρό. "Εχω  καί γώ άνάγκη πνευματικής τροφής καί 
o l λιγοστές ώρες πού μου μένουν άπ’ τή δουλειά μου 
ΐμου εΐνε πολύτιμες, γιατί μοΰ εΐ/ε άνάγκη ψυχική νά 
τις άφιερώτω σέ κάτι άνώτερο πού θά μέ ζωογονήσει 
πνευματικά.»

Δέν ολμ*5ς ώστόσο ν’ άπαντήσεις έτσι γιατί τρέμεις 
στή σκέψη πώς τούτη σου ή άρνηση μπορεί αύτή τή φο
ρά νά κλείνει τή μεγάλη άδίικία, ά5ικία πού μπορεί νά 
φέρει καταστροφή, άδικία πού μπορεί νά πνίξει μιά 
κρυμμένη σπίθα, ν’ άδικήσει ένα ταλέντο!

Νά τό πρόβλημα! πού λέει κι* ό Άιμλέτος.
Μαϋ· είπαν μερικοί φίλοι καί συνάδελφοι: «θέλεις νά 

πάψει μονομιάς τό μαρτύριό σου; Ζήτ.-σε μιά μεγάλη πλη_ 
ρωμή γιά κάθε διάβασμα.» ’Ασφαλώς αύϊό θά ήταν η 
λύση —  ,μά φυσικά —  τήν άπακρούω. Παραδόπιστος δέν

Ευάγγελος Μαγκλιβέρας

Εΐνε Ισως 6 πιά γνωστός άπό ιούς Αρτίστες το© μελο 
δράματος. ΕΤνε διεβνοΰς φήμης. Τρ«γούδηοε κατά διά
φορα χρονικά bιαστήμα κ  στήν ’ Iταλίο: Γαλλία ' I σ—.ανία 
και σ' άλλα μουβιικά κέντρα τής Εύρώπής. Τελευταίως στό 
γνωστό καί ώραΐο μελόδραμα τοΟ 3 ’ΑΛ,μπέρ «Στόν Κάΐμ-' 
ιτσ» έγινε άντικείμενο θερμών έκδηλώσεων -,οΟ κοινοί) γιά 
τή μεγάλη του έπιτυχία καί τή μεγάλη καί πλούσια φωνή 
του. Σ έ  λίγο καιρό βά τόν ξανβ'οοϋμε πρωταγωνιστή στό 
Ώ δεϊο  ‘Ηρώδη τοϋ Ά 'Τ ικοΟ  στόν «Πρωτομάστορα» τοϋ 
Καλομοίρη

είμαι καί δέν έχω καμμιά διάθεση νά κολλήσω οτή ράχη 
/μου αύτή τή ρετσινιά. 'Άλλως τε καί ο’ αό' ό δέν υπάρ
χει ή άδιικία; Ά ν  τό άγνωστο ταλέντο εΐνε φτωχό; Ποΰ 
θά βρει νά πλτρώνει γιά νά τοΰ διαΙβάζουν 'ά  έργα του;

Τί νά κάνω λοιπόν;
"Υσ ερ' άπό βασανιστικούς στοχασμούς καί σκληρό 

πόλεμο μέ τή συνείδησή μου_ σκέφτηικα κάιι_ πού νομίζω 
πώς δίνει κάποια λύση ατό ’ πρόβλη μα. Λέω’ κ ά π ο ι α  
λύση, γιατί βέβαια δέν εΐνε ή λύσρ, ή όριστική, μά είνε 
κάτι πού έλπίζω νά μοΰ μετριάσει τουλάχιστον' τό μαρ. 
τύριό μου.

Αποφάσισα νά δημοσιεύσω τή γνώμη μου; πώς πρέ_ 
πει νά εΐνε ένα - ιατρικό έργο γιά νάνε καλό ν’ άξιζε ι 
γιά διάβασμα καί νά δίνει βάσιμη έλπύδα o-rb συγγρα
φέα του πώς μπορεί ν' άντικρύσει τό φώ·ς της ράμπας.

Φυσικά δέν αύτοκολακεύομαι νά πιστεύω πώς θά δώ
σω ένα μνημειώδες ύπόδειγμα. Κ ι’ άκόμα αύιά πού θά 
γράψω δέν προορίζουνται γιά τούς φτασμένους, τούς δο
κιμασμένους, τούς συγγραφείς πού γνώρισαν τήν έπιτυ
χία. Γ ι’ αύτούς σίγουρα θά πώ πράγματα γνωστά καί 
ίσως πολύ λιγώτερα άπ’ αύτά πού ξέρουν.

θαχω, ώστόσο, ιό δικαίωμα έτσι, νά λέω στούς πρω
τόπειρους πού μόϋ φέρνουν τά έργα τους: Διαβάστε τή 
γνώμη μου γιά τό πώς πρέπει νά γράφεται ένα θεατρικό 
έργο; Παρακαλώ, διαβάστε τη πρώτα, κι’ άν πισ εύετε 
πώς έτσι εΐνε γραμμένο τό έργο σας, ‘καί μοσ τό βειβαι. 
ώνετε αύτό συνειδητά καί ύπεύθυνα ' σάς όσόοχομαι νά 
«άνω άρχή διαβάζοντάς 'το. Νά ξέρετε όμως πώς είμαι 
σέ θέση νά νοιώσω άπ’ ιίς πρώτες σκηνές του άν πρέπει 
νά προχωρήσω.»

'Έτσ ι τούλάχιστον θ’ άσαλλαγώ άπ’ τό ψάμμο γιά 
νάβρω τή σπίθα καί θά γλυτώσω άπό τόν πε ,ρασμό νά κά 
νω χωριστά στόν καθένα πού νόμισα πώς τή βρήκα^ τόν 
Ιδιαίτερο κόπο ήσ ΰπόδειξι-ς γιά τις άτέλειες και τά 
βασικά σφάλματα τοΰ έργου του.

a  a  a
ι Εΐνε σ’ διλους -γνωστό ττώς γιά νά δοθεί μιά 

έπιτυιχηιμένηι μορφή σ’ £ν<ϊ βργο τέχνη;ς, πρέτιει 
νά συιμιβεΐ στόν Τεχνίτη τοΰτο; Νά γ€ννη0εΐ μέ
σα του ή ουγικίνηοη, καί ν’ άκολουΐθήοει ή &κ* 
φράση. Καί ή μέν σι>>ικίνηισηι γεννιέται μόνη. 
της κι’ αυθόρμητα σέ κάιθε εΰαύσβητη ψυχή. Ή  
βκφραση ομως δίνεται καλλιτεχνικά μόνο άπ’ 
τόν τεχνίτη τό γεννημένο, τόν άνθρωπο μέ τό 
ταλέντο ·καί πού — άπαραίτητα — έχει σποι> 
o-aoei, μελετήσει, δουλέψει συστηιματικά γιά νά 
φτάετει στή δύναμη νά έκφράσει καλλιτεχνικά 
τή σ·υγ:κίντοή τρυ.

Δέν πρέπει λοιπόν, νά πιστεύει ό καθένας 
πώς έπευδή ετυχε νά τόν συγικινήοει £να έπει- 
σόδιο της ζωής, £να θλιβερό ή 'κω̂ ιι·κό φανέρω
μα τής ροής τοΰ π.ραγιμοτη,κοΰ;· μπορεί άμέσως 
νά πάρει τήν πέννα καί νά φορμάρει τή συγκί
νησή του στό χαρτί, δίνοντας ετσι μονομιάς, ενα 
εργο τέχνης. I ιατί ή ζωή δέν εΐνε τέχνη.. Γιατί 
ή συγκίνησή μας δέν πρέπει νάναι μεταφεριμένη 
ο·τό έργο μας άμεσα ·καί κατευθείαν άιτ’ τή ζωή 
μά άφοΰ πέρασε μέσα μας, έμειν’ έκεΐ καί ζυ- 
αώθη.κε μέ τόν έσωτερυκό μας κόσμο, φιλτραρί- 
στηικε στής ψυχής :μας τά φίλτρα 'καί ξεχναγύ- 
ρισε στήν έκφρασή μας πλαισιωμένη καί πει- 
θαρχηιμένη καλλιτεχνικά aocv μο.ρφή καί σάν 
περιεχόμενο.

Στήν Τέχνη ζη,ταμε τήν Άλή€εια. Ή  ζωή βέ
βαια εΐνε γεμάτη, άπό άλήιδεια, μά τά άιπιθανώ- 
τερα, τ’ άντιφατι,κώτερα καί τά πιό άντίξόα 
πράγιματα συμιβαίνουν στή ζωή. Δέν μπορεί τό 
ίδιο νά συμβαίνει καί στήν Τέχνη. Ό  τεχνίτης 
πρέπει νά ξέρει πώς νά συμιβιβάζει αύτές τίς 
δυό άλήθειες τής Τέχνης· καί τής Ζωής καί πώς 
τεχνικά νά κάνει νά έπκκιρατεΐ ή άλήθεια τής 
Τέχνης καί τεχνυκά νά φα νεται πώς εΐνε ή ά- 
λήβεια, τής ζωής.

Ή  άλήθεια τοΰ 8ργου τέχνης πρέιπει ν’ άνε- 
ι|3αίνει άπάνω άπ’ τήν άλήιθεια τής ζωής δσο κι’ 
άν μέσα στή ζωή, κρατώει τίς ρίζες της. Χωρίς 
ναμαστε φυσυκοί πρέ/πει νά φαινόμαστε φυσικοί. 
"Αν δώσουμε σικέτη τήν άλήθεια τής ζωής χω
ρίς  νά τήν πειθαρχήσουμε στούς τεχνιικούς κα
νόνες, χωρίς νά τήν κλκίσουμε τυραννιικά μέσα 
στήν κορνίζα τής Τέχνης, τό ίίργο μας θά εΐνε 
γεμάτο άπό άντιφάσεις, άντιξοότητες, πάραλο- 
γυσιμούς, σάν τό άναρχο κατραικύλιισιμα τής 
ζωής καί δπως ή ζωή ξαφνιάζει τόν άνθρωπο μέ 
τήν παράξενη; κι’ άκατανίκητηι ροή της £τσι καί 
τό 6ργο μας, χωιρίς την πνεομοττική κυριαρχία 
τής Τέχνης θά εΐνε γιά .τό θεατή μας άντιφατι- 
■κό καί άκατανόητο. "Αν πάλι δώσουμε σκέτη 
τήν ’Αλήθεια τής ζωής, χωρίς νά τή λαμπικά-

Μαίοη Παπσδοπουλου

Ή  καλλιτέχνις μέ τήν γλυκειά ,ψωνή κα'ι τήν εύγενικιά 
ένψάνισι. Τελειόφοιτους του ' E 9 v l k c 0  Ώι^είου Καλομοίρη 
>αΐ μαθήτρια τής Καλφοπούλου πρωτοεμ ψα ν ιοΘγ κ  ε <Γΐή 
«Νυχτερίδα» τοΰ Στράους καί ση’μείωσε μεγάλη έπιτυχία. 
Συνέχιοε τήν λαμπρή της σταδιοδρομία σ ό μουσικό τμή 
μα του Έθνικοΰ μέ τό «Βαρώνο Άτισίγγανο» τή «Χώρα 
του μειδιάματος» καί ιήν «’Απαγωγή άπό τό Σεράι». Στό 
θέατρο Κοτοπούλη πρωταγωνίστησε σέ δυό μουσικές κω- 
ιμωοίες. στό «‘ Αλάτι καί Πιπέρι» καί στό «Φάν ασμα του 
Μετροπάλ», Στήν ’ Εθνική Λυριική Σκηνή θά κάμρ πάλι ιήν 
ιέμφάνισί τής μέ τήν έπανάληψι τής «Εΰ  ιυμης Χήρας»

ρουμε στά φίιλτρα τοΰ συναισθηματικού μας κό
σμου τοΰ άπακλειστυκά δυκοΰ ιμας, θ̂ά έκφρα- 
στοΰμε μέ εργο έγκεφαλικό, χωρίς αΐσθηιίια, ξε- 
πέφτοντας ετσι στήν άπιλή μίμημη, δίνοντας £να 
κοινό' άντίγραφο τής ζωής,' άψυχη φωτογραφία, 
κάτι όλό!τειλ.α ξένο άπ’ τή διική ιμας ψυχή κι’ 
dm’ τήν άληθινή πηιγαία μας Βμπνευσι. Ό  Σ τ ο 
χ α σ μ ό  ς ικαί τό σ υ ν α ί σ θ η, μ ά ιμας σέ 
ατενή συνεργασία πρέιπει'νά ύποτάξουν τά φυ- 
συκά στοιχεία πού μάς δίνει ή ζωή στήν ’Αλή
θεια τής Τέχνης, γιά νά προβάλει ή βκφροοση 
καί νά όλσκληρώσει τό δημιούργημα πού θά 
ικχρουσιάσοΜμιε σάν άληθινό. £ργο τέχνης. Νά τί 
διαφέρει ή ’Αλήιθεια τής Ζωής άπ’ τήν ’Αλήθεια 
τής Τέχνης καί νά γιατί χρειάζεται σπουδή, με- 
λέτηι, κατάρτιση ε’ιΐδιική γιά νά συμβϋβάσουμε 
αύτές τίς δυό άλήθειες ικαί νά μπορέσουιμε νά 
δώσουμε τό εργο πού άξ'ζει τόν κόπο, τό εργο 
πού δέ ,θά μας παρουσιάσει άνίδεους κι’ άκα- 
τατάπιστους, τό εργο πού θά δικαιολογήσει τι- 
μηίτιικά έικεΐνον πού τδγραψε.

Μέ τί πρέπει, λοιπόν, νά εΐνε προικισμένος 
άπό τή φύόη, καί τΐ πρέπει νά κοαέχει έπιστη  ̂
μονικά έκεΐνος πού καταπιάνεται μέ τό θέατρο 
γιά νάχει έλπίδα νά χτίισει στή σκηνή Μνα εργο 
τέχνης;

Πρώτα - πρώτα πρέπει νδναι γεννημένες ποι- 
ηπτής. Νά σπαρταράει μέσα του τό π ά θ ο ς 
τόσο δυνατά, πού νά τοΰ γίνεται τ υ ρ α ν ν ι- 
ικ ή; ά ν ά γ  ικ η ή ε κ φ ρ α σ ή τ ο υ .  Γιατί 
ή Τέχνη, σάν προσπάθεια δέν εΐν’ τίποτ’ άλλο 
παρά πόθος λυτρωμοΰ άπό τήν τυραννία τοΰ 
πάθους. "Ετσι έκεΐνος πού αποφασίζει νά γρά
ψει δνα έ'ργο γιά τό θέ<χτρο δέν πρέπει ποτέ νά 
σιπρώχνεται άρχιικά σ’ οώτή· του τήν άπόφαση 
γιατί βρήκε άπλώς Μνα σκηνικό εΰ,ρημα πού 
μπορεί νά ξιππάσει τό κοινό, νά τό συγκινήΐσει 
ή νά τό διασκεδάσει καί προσπαθεί 5στερα 
γύρω άπ’ αύτό νά γεμίσει μιάν όλόικιληρηι βρα- 
6υά μέ σκηνυκά χολπάικια καί παραγειμίοίματα. 
Πρέπει τό θέμα του, παρμένο μέσα άπό τό ά- 
ναρχο κι’ άντιφατιικό κοίτρακύλισμα τής πραγ- 
μοττικότηαας, νά συγικλόνισε πρώτα βαθε\ά τή 
ουκή του ψυχή, νά τοΰ τάραξε τόσο τό στοχα
σμό, ώστε νά τοΰ γίνει πόίθος, τυραννία καί ά- 
νάγικη· ψυχική τής λύτρωσής του άπ’ αύτήν μέ 
τήν έκδήλωση,, ιιέ τήν δκφροοση, μέ τή μορφο
ποίησή της σε εργο τέχνης.

"Ετσι ξεκινώντας £χει* πατήσει τό κατώφλι 
τοΰ Ναοΰ τής ’Αλήθειας της Τέχνης. Άπό δώ 
ικαί πέρα δέν τοΰ χρειάζεται πιά τίποτ’ άλλο, 
παρά νά κατέχρι τήν τεχνική, τή σκηνική οίκο·

νόμία καί νά προχωρήσει μιμούμενος τή ζωή, 
τόσο μόνο, δσο τοΰ χρειάζεται γιά νά κρατηθεί 
στά όρια τοΰ πιθανοΰ, άλλά πάντα ιρέ τήν τάση 
ν’ άνέβεί πάνω άπ’ τή ζωή, πρός τίς άνώτ&ρες 
σφαίρες πού άπαιτεΐ ή μεγάλη, Τέχνη; μέ τή λυ* 
τρωτική της υπόσταση.

’Από τό θέμα πού διάλεξε— γιατί βοοθειά τόν 
συγκίνησε — πρέιπει νά Kocvei νά ξεπεταχτεΐ ή 
’ Ιδέα, πού όλόγυρά της, 6άν όλόγυρά άπό ά
ξονα, πρέπει νά περιστραφεΐ όλό'κληρο τό ΐζ- 
γο του μέ αυστηρή συνέπεια. Πράξεις, σκηνές, 
έιπεισόδια, γεγονότα, πρόσωπα, χαραχτήρες, μέ 
μιά λέξη ή σύνθεση όλόικληρη μέ τό πλέξιμο, 
τή- δράση καί τή λύση.

Γ ιά τοΰτο, έκτός άπό τό ποιητικό ταλέντο πού 
πρέπει νά διαθέτει ό θεατρικός δημιουργός, 
πρέπει νά κατέχει άοιστοτεχνυκά τήν τέχνη τοΰ 
Acryo'j, "Αν εΐνε άξίωμα πιά πώς ή Ζωή. δέν εΐ
νε Τέχνη, άν εΐνε γενικά παραδεδεγμένο πώς ή 
Τέχνη σταματώντας καί πλαισιώνοντας τήν ά- 
διάφορ.η, άναρχη κι’ άκατάσχετη ροή τής ποοογ- 
μοττιχότητας κι’ έμψυχώνοντάς την μέ τήν Ποίη
ση. κάνει τή Ζωή νά γ'νει Τέχνη, βάζει δηιλαδή 
Τό Π ν ί  ΰ u α στή Ζωή, δλ’ αύτά, ειδικά στήν 
τέχνη τοΰ θεάτρου, τήν πιό πολύμορφη καί τήν 
πιό περιεχτιική άπ’ δλες τις Τέχνες τά κατορ
θώνει— κύριο εργαλείο τοΰ Τεχνίτη — ό Λόγος, 
ό πεοίτεΎνος Λόγος ιυέ τήν άκτινοβόλα περιστεο- 
φή του όλόγυρά στόν άξονα—’ Ιδέα. ,

Έ'Κεΐ πού’ ό Λόγος, άτεχνος, άαοοφος, ποό- 
χειοος, χοησινοποιεΐται υόνο σάν ποόχειρο συν
δετικό γιά νά 'βγοΰν στό πρώτο πιλάνο τά σκη
νικά κό-λπα, τά έντυπωσιακά ευρήματα ή τό 
φοοτασιμαγοοικό θέαμα, έκεΐ ή Τέχνη κατοακυ- 
λάει σέ'κοπώτερα έπίπεδα καί τό εογο της δένει- 
νε πιά τό περίτεχνο καί τό άληθινό παρά ή άπάτη 
γιά νά ξεγελάσει καί νά ξιττπάσει τούς άνίδεους 
.καί τούς άφελεΐς, ποοσφέοοντας £τσι τήν κακή 
της έπίδραση στή διαφθορά της αισθητικής.

Γιά νά γραφτεί, λοιπόν, ϊνα θεατρικό Εργο μέ 
πνοή, εογό άνώτερο, πρέπει ό τεχνίτης του ν<3- 
ναι πρώτα - πρώτα ταλέντο γεννημένο, νά κα
τέχει Επειτα άριστοτεχνικά τό χειρισμό τοΰ Λό
γου καί τέλος νάχει ζυμωθεί μέ τό θέοπρο, οχι 
μόνο άπό μελέτες τοΰ γραφείου καί της βιβλιο- 
θήΐκηις, μά τής -καθαυτό ζωής τοΰ θεάτρου, νά- 
χει ζήσει μέσα στό θέοαρο, νάχει δει πολύ θέα
τρο, νάχει παρακολουθήσει μ’ έντατική προσοχή 
σ’ δ,λες του τίς λεπτομέρειες τό στήσιμο, ένός 
Εργου, πώς άρχΟζει, πώς προχωρεί, πως τελειώ
νει, ν’ άποχτήσει τήν πείρα τής άμεσης έίπικοι- 
νωνίας μέ τό κοινό, νά νοιώθει ε&κολα ικαί στέ
ρεα τί εΐν’ έκεινο πού ήλεικτρίζει καί μεταρσιώ
νει τό θεατή, τί εΐν’ έκεΐνο πού τόν έκνευρίζει 
■καί τόν σοκάρει, τ! εΐν’ έκεΐνο πού τόν κουράζει 
«αί τόν άφήνει άδιάφορο.

Ό  δραμοαικός συγγραφέας πρέπει τόν περισ- 
σό·τερό του καιρό νά τόν ζεΐ μέσα στό θέοαρο. 
“Οιλες οί μειγαλοφυΐες τοΰ θεάτρου μέσα στό 
θέοπρο ζώντας καί κάνοντας θέατρο άπόχτη,σαν 
τή γνώση πού τούς Εδωσε τ’ άριστουργήματά 
τους: Οί άρχαΐοι μας, ό Σαί'κσπηρ, ό Μοίλιέρος 
κι’ άπειροι άπό τούς κατοπινούς πέρασαν τή 
ζωή τους στό πάλκο ή στά παρασκήνια.

θά μοΰ ποΰν κάποιοι: —«Μά έσεΐς μιλάτε γιά 
μεγαλοφυΐες καί γιά άριστουργήμοαα. Έμεΐς 
δέ σάς παρουσιαζόμαστε γιά μεγαλοφυΐες, ουτ’ 
Εχουμε τήν άξίωση νά δώσουμε στό θέοαρο άρι- 
στουιργήματα. θέλουμε άττλοΰστατα νά γρόιψου- 
με καί μεΐς Ενα έργακι πού ν' άρέσει στό πλή
θος καί νά κρατηθεί γιά πολλές βραδυές στό

Ο ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Σ  ΣΤ ΙΧ Ο Σ

ΑΝ ΑΛΥΟ Μ ΕΝ Η
Στό ρόδινο μακάριο φώς, νάμαι, άνείβαίνω τής

[αύιγής,
Μέ σηΐκωίμένα χέρια 

Ή  θεία γοολήνη μέ καλεΐ, τοϋ πέλαου, -Ετσι γιά
[νά βγώ 

Πρός τά γαλαζια αιθέριαΛ
Μά ώ, οί άξαφνες πνοές τής γης, πού μέσ’ στά 

[ατήθεια μου χυμάν 
Καί άκέρια μέ κλονίζουν!

ΤΩ Δία, τό πέλαγο εΐν’ βαρύ καί τά χυτά μου
[τά μαλλιά 

Σάν πέτρες μέ βυθίζουν!

Αύρες, τρεχάτε—ώ Κυμοθόη, ώ Γλαύκη:—έλατε
[πιάστε μου 

Τά χέρια άπ’ τή μασκάλη.
Δέν πράσμενα Ετσι μονομιάς παραδομένη, νά

[βρεθώ
Μές στοΰ “ Ηλιου τήν άγκαιλη...

Α ΓΓΕΛ Ο Σ  Σ Ι  Κ ΕΛ Ι ΑΝΟΣ

Μαίρη Καλογεροπούλου

'"Ενα φωτεινό Λστέρι οτό στερέωμο: τής Λυρικής
ΣικηνΓς. Μέ τόν πρώτο έπίσημο ,ράλο πού έπαιξε στήν «Τ6- 
σκο» έπιβιλήθηκε στ6 μελο5ρο:μο:τικό κόσμο. ‘Η τεράστια 
της έπιτυχία «·Στόν κάμπο» τοΰ ντ’ Άλμιπέρ που y i ’ αύτήν 
■μίληοαν καί £γραψαν, ώς καί ξένα περιοδικά καί έφηιμε- 
ρίδες τή βάζουν όριστικά στή θέσι των πρώτων σ'ελεχών 
τής ’ Εθνικής Λυρικής Σκηνής. ‘Η δνί·ς ΚοΛογεροπούλου 
νεωτάτη σ ήν ήλικία. ετοιμάζεται διά τόν προσεχή χει
μώνα νά μάς χαρίσΐ] μέ τή μεγάλη καί πλούσια φωνή της, 
νέες δημιουργίες στά καινούργια μελοδράματα ποΰ πρό 
κε ιται ν' άνεβαχττοϋν.

πρόγραίμμα τοΰ θιάσου πού θά τφ παίξει».
θά  μπορούσα νά άπαντήσω σ’ αύτούς: —«Τό

τε καλύτερα νά μή γράφετε. Τό Νεοελληνικό 
θέατρο διψάει γιά μεγαλοφυΐες καί γιά άρι- 
στουργήματα. Εΐνε καιρός οί Συγγραφείς του νά 
ξεπεράσουν τά δρια τοΰ κράτους καί νά πάρουν 
θέση στά ρεπερτόρια τών μεγάλων θεάτρων τοΰ 
κόσμου. Στό πλήθος τών μετριοτήτων ποιός ό 
λόγος νά προστεθήτε καί σείς; Δέ μάς φτάνουν, 
οΐ Γ  άλλοι βουλεβαρδιέροι;»

Ή  άπάντηισή μου βέβαια θά ξενίσει καί θά . 
ξαφνιάσει, κι ’ ίσως νάχουν τήν ε’ιλικρ'νεια νά 
μοΰ ποΰν: «”Ω, μακάρι νά μπορούσαμε καί μεΐς 
νά γίνουμε Γάλλοι βουλεβαρδιέροι. Τά Εργα 
Ιμας θά παίζονται σέ άτέλειωτες σειρές παρα- 

' στάσεων. Τι άλλο θέλουμε!»
Ω,ραΐα. Άφοδ εΐν’ Etol, γράφετε. Τουλάχι

στον ιδιμως φροντίστε ν’ άποχτήισετέ τά στοιχεία. 
Τόν προσεχτικό καί περιποιημένο Λόγο. Τή σκη
νική 1 οικονομία _πού νά κρατάει τήν άλληιλουχία 
τών σκηνών τοΰ Εργου σας μέσα στά δρια τοΰ 
πιθοενοΰ̂  Προσπαθήστε νά δώσετε συνέπεια στούς 
χαραχτήρες τών προσώπων σας. ’Αποφύγετε 
τούς συγγραφικούς έτσιθελισμούς. Τό χειρότερο 
ιέλάττωμα τοΰ συγγραφέα εΐνε ή αυθαιρεσία.
Οχι θέλω νά εΐν’ ό ήρωάς .μου τέτοιος. Γιά δ- 

λα χρειάζεται λογική δικαιολογία κι’ δλα πρέ
πει νά φαίνωνται πώς υποκύπτουν σέ κάποιο νό
μο άνάγκης. Εΐνε τέτοιος γιατί κάποια αιτία 
τόν δημιούργησε τέτοιον. Οί συγκρούσεις σας— 
οί άπαραιτήτως δραματικές ή κωμικές συγκρού 
σεις πού δημιουιργοΰν τή δράση — φροντίστε νά 
εΐνε φυσικές κι’ δχι αύθαίρετες, νά φαίνωνται 
-σπρωγμένες άπό άνοπτόφευχτη άνάγκη. κι’ δχι 
γιατί Ετσι τό θέλετε σείς. Γ  ιά τήν Εκιβασηι κάθε 
τέτοιας σύγκρουσής φροντίστε νά πείθετε τό θε- 
οττή σας πώς δέ θά μπορούσε νά συμβεΐ διαφο- 
ρετικά,  ̂γιοττί δέν πρέπει νά τοΰ δίνετε τό δικαί
ωμα νά βρίσκει δικές του λύσεις πού νά εΐνε 
ίσως πιθανότερες άπ’ τίς δικές σας. Στούς δια
λόγους σας μή βάζετε τά πρόσωπά σας νά μι- 
λοΰν Ετσι πού νά φαίνεται φοα/ερά καί άτεχνα 
πώς ό Ενας λέει τοΰτο έπίτηδες γιά νά τοΰ ά- 
π<χντήσει ό άλλος αύτό, έπειδή στό νοΰ σας Ε
χετε μιάν Εξυπνη άπάντηση πού ξέρετε πώς Γά 
κάνει έντύπωση. Μήν κυνηγάτε τόσο άτεχνα τήν 
έντυπωση. ̂ Ο Εξυπνος θεατής άγανακτεΐ δταν 
σας τσακώνει σέ τέτοιες προσπάθειες, θυμώνει



Μιχάλης Κορώνης

i
Ό  τενόρος μέ τήν ώραία και σ-πάνια φωνή. Πρωτοφά 

νη«ε Ο Τ6 Λυρικό ατερέωμα μέ i t ,  «Νυχτερίδα,
OUC» που κρ ά η σ ε πολύ καιρό τό πρόγραμμα του Εθνικού 
S 2  καί έπφλήθηκε σιό κοινό μέ τό παίξιμο κοπ,τή 
φωνή του. Ά π ό  τότε έπαιζε σέ πολλά αλλα ^ελ®®ρ.'^ 0,Ι ? '  
Ί ϊκ ή ν ο  δμως πού όριστικά τόν καθιερωσε σαν τενορο όλ̂  
κής εΐνε ό -οΟ ντέ Γκριέ στή «Μανόν» tou Μασοενε απου 
σηιμείωοε μιά πρώτης τάξεως έπιτυχία. Επιπλέον εΐνε ά- 
πο τούς Ιδρυτάς τής Λυρικής Σκηνης και ενα άπο τα κα 
λύτερα στελέχη της.

γιατί δέ θέλει νά τόν περνάτε για κουτο. Ντύ
νετε τά πάντα μέ τή φόρμα τής mo εντεχνης α
ληθοφάνειας. Μήν αφήνετε κενα στη διάδοχη 
των σκηνών σας. Νοιώσατε τήν άναγκη; του α π α- 
ρ α ι τ ή τ ο υ π ε ρ ι τ τ ο ΰ .  Αυτό εινε το πα- 
ραγέμισμα πού .συνδέει, συμπληρώνει και δημι
ουργεί τήν έντύπτωση- της πραγματικοτητος _ που 
άπαιτεΐ τό σύγχρονο θεατρικό έργο; στη ροη και 
στήν έξ,έλιξη τών σκηνών πού τό άποτελοΰν. 
Προσέξετε πολύ στό μπάσιιμο καί  ̂τό βγάλσιμο 
τών ττοοσόπτων σας οατ’ τή οικη<νή. Ειδω αΐκιριρως 
άποφύγετε τήν αυθαιρεσία. Π,ρέπεί νά μπαίνουν 
ικαί νά έξαφανίζωνται 6χι_ γιατί σας. χρεια,ον- 
ται ή γιοπί έιπαψαν νά σάς χρειάζονται, άλλα 
γιατί ή φυσική κίνηισή τους ανάλογα μέ το πε
ριστατικό πού βρίσκουνται τό άπαιτεΐ. Στό σύγ
χρονο εργο, μέ κοινωνικό περιεχόμενο, _ το παρ
μένο άπ’ τήν κοινωνία καί τή ζωή, πρειπει ο>λα 
νά εΐνε δικαιολογημένα άπό μιάν άκαταμάχητη 
λογική. Δέν ύπάρχει έδώ οΰτε ό χορός τών αρ
χαίων, οΰτε τά ιντερμέτζα τών καθαρά ποιητι
κών έργων, γιά νά γεμίζουν μέ'ποιητικό λόγο 
ή μέ μουσική τά κενά. Έδώ οί ρίζες πρέπει να 
κρατούν μέσα στήν πραγιιατικότηΓτα, μέσα στη 
(φύση, μέσα στή ζωή. Αυθαιρεσίες έδώ δέ χω- 
ιροϋν Ό  ρομαντισμός έπιτρέπει δλες τίς αυθαι- · 
ρεσίες καί διμως ό ΒΊκτωρ Ούγκώ, αύτός ό πα
τέρας τοΰ ρομαντισμού, γράφει στόν πρόλογο 
τής Μαρίας Τοντώρ : «Νά μένεις πάντα μέσα 
στή φύση κι’ δταν άκόμα: βγαίνει άπ’ αύτήν».

0 0 3 1
Δέν εΐααι τόσο άνόητος νά πιστεύω πώς αώτά ποΟγρα. 

ψα 9· άνακόψουν τό κΟμα τής νραψομανιας πουχει τε
λευταία παραφουσκώσει καί καβαλάει τα μουράγιά Α_ 
πό τήν άρχή είπα πώς δέ βδνε ή όριστικη λυση στό με. 
γ ά λ ο  κακό. Εΐνε όμως κάποια λ6ση για μένα, πρσσωπι. 
κά που θά μου μετριάσει τήν ενόχληση. _ ^

Πιστεύω πώς θά βρε ουν μερικοί που θά πο-jv: « Ω .  
ΛδερφέΙ Αύτός εΐνε σχολαστικός» ή «Αυτός ιόν παραπη- 
ρε ψηλά τόν άμανέ γιά τήν Τέχνη. Βμεις θελουμε να δω 
αοίίμ’ ένα έργάκι στό θέατρο και ίσως να υ λο π ο ιή 
σουμε άν όχΓ τή φιλοδοξία μας. τουλάχιστον τήν σεπη 
,μας. ΜΑς πάμε σ’ άλλον νά διαβόισε; το εργο μας. Αυ. 
τός δέ μας κάνει. "Ας τόν άφήσουμε ήσυχο.» . ..

Δέν εΐνε τάχα γιά μένα άρκετό κέρδος κι αυιτό,
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ΓΝ Ω Μ ΙΚ Α

-πΜόνον ή τελευταία άγάπη μιας γυναικός 
μπορεί νά παρομοιωθή μέ τήν πρώτη: άγάπη έ
νός άνδρός. (Μπαλζάκ)

— Ή  άγάπη εΐνε δπως ή τύχη: Δέν τής άρέσει 
νά τήν καταδιώκουν. θ. Γκωτιέ

Τό μυθιστόρημά μας

Νιάτα
(Άπ ό τή σειρά «Αγάπες») 

ΤοΟ ακαδημαϊκού 
κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ Μ ΕΛ Α

uac λέει ότι ό γίγαντας τής νεοελληνικής γρα,μμα- 
τείας διηγιέται προσωπική του Ιατορια. Ως τωρα δΐ- 
η,γήίηκε, πώο ό λοχίας _ /νίπεφάνης^ ενας 
άνθρωπος μέ έλεύθερη ψυχή. έχοντας π(Χ>καλεαει 
τήν όργή τών προϊστάμενων του στο Σύνταγμα ε. 
χει σταλή πει£αρχική τιμωρία σέ ενα παληό κάστρο 
πού εΐχε ιήν έδρα της μιά πυροβολαρχία και που 
τόδεοναν άπό τρεις μεριές τά πέλαγα. Από τόν 
συνταγματάρχη του, έναν βιαιον Αξιωματικόν μέ 
ψεύτικα μαλλιά —  περροι>κα —  ως τον άνωτερον 
του ύπαξιωματικό. δ Μπεφάνης εΐχεν ά^ιμ^τωπι. 
σει φοβερή έχθρότη-α. Μιά πρώτη άφορμή ήταν πως
εΐχε πο νέθει καί λυπηθή τόν στρατιωτη Ρομπετοη
πού υστέρα άπό δυνατόν πυρετό είχε παθει αίμο 
πτυση ’Αδιαφορώντας μέσα στήν συμπόνια του γιά 
τούς κανονισμούς είχε μπάσει νύχτα μέσα στον λό
χον έναν ιδιώτη γιατρό. Δεκαπενθήμερη Φυλάκιση 
στό πειθαρχείο τοϋ στοιχισεν αυχη του ή κα- 
λωσύντ,. Δεύτερη άφορμή ήταν μια ™1-
υ,έ τόν ύπαξιωματικο της πυροβολαρχίας Κερμε 
™  £ ή ν  Τ ω ρ ία  του περί έπιφανείας. Όχτιο μέρες
φυλάκιση άκολούθηοαν τήν «περιπέπεια» του Μπε.
φάνη νά διορθώση τόν Κερμενίτη στα λά®^ „  
κάνε στήν θεωρία του. Στό πειθαρχείο 
μέ έναν άλλο φυλακισμένο, τόν λοχια ^ χ ά λ η  Καρ^ 
πολέα έναν άνθρωπο μέ μεγάλες ίδεες Υ ι«  "· ν 
στρατιωτική σταδιοδρομία, που εχει ωστόσο τιμω 
οιιθη γιατί έχει βάλει περισσότερα κουμπιά «των 
ικεκανονισμένων» σ :ό  άμιπέχονό του. Ό  Μπεφανης σχε 

Ε=τα· μέ τόν Καριπουλέα και για να σχο.ω νουντις 
Ατέλειωτες ώρες τής φυλακής τους. ο Μπεφάνης 
ζωγραφίζει στούς τοίχους τοϋ πε.ιθαρΧείο^ κ“ ,̂ ιρι_ 
πού μ αύτά ταξιδεύει ή φαντασία τους σέ χιμαιρι 
κοάς τόπους. Αύ:ές όμως <Λ ζωγραφικές επιδόσεις 
τοΰ Λπεφάνή τοΰ στοιχίζουν μιά τρίτη φυλάκιση.

Δον

Κοντεύοντας νά τελέψη κι* ή τρίτη τούτη τι
μωρία, γ'ίινηικε κάτι, πού βοήθησε να ξεοπαστ] 
κάπως ή άγιάτρειχτη φαγούρα μ ^ νεΡ>ει® 
παίδευε τά σωθικά μου: Μας δοσανε τ άλογα 
αας γιά ν* άρχίισουμε να γυμναζόμαστε στη, 
καβάλλα. Γ  ιά τούτη τή δουλειά μας βγαζα^, koc0€ ττρωΐ όοιτο ττπ φ·υιλ.ακτ]. , , ■ %

’Έμοιαζε μ* οικογενειακή γιορτή αυτο το 
μοίρασμα τών άλάγων. Μακρυα και πυσω άπ 
τους θάλαμους καί τά_ γραφεία, στην άκρη* κα- 
τηιφοριας, ήταν οί σταΰλοι: Σειρά ·παραγκες μ 
κρουλές, άιτό χονδρές σανίδες παντα λερωμί; 
νες μ’ ολο πού τίς άσπριζαν οοπό μεσα κι άπ̂  
8ξω, κάθε μήνα. Κι* άντίκρυ, σ ένα ψηλο και 
πλατύ αύιλακι, μακρυά γουρνα, μαρμαρενια, 
μέ βρύοες πολλές, τό ποτιστηριο._Μεγάλοι «σο- 
λωιιΐοί», πασχαλιές άγριες, τραβούσαν την άνοι
ξη, μιά γλυκειά, ροδινομαβιά πινελιά, πάνω άπ 
τά νερά, ίσκιωναν τό μέρος, το καλοκαίρι, με 
τή φυλλωσιά τους, καί χόρευαν, τ̂η νύχτα, νυ- 
μνές, τό χευμώνα, μέ τους _βορειαδες, κροταλι 
ζοντας, τίς τοΰφες τών ξερών ,K“ P1t&>v-.T0^ '  

Έΐκεΐ κατειβήκαμε με τις- μπλούζες της ογγα 
,ρίας. Ό  λοχίας Ντεληβοριας, ό σταυ1̂ χ!|!5; 
μας παράταξε, μέτωπο στις παΡ ^ ΐ ες·Λπ̂ λ rw ιιενάλες όρθάνοιχτες πόρτες, των σταυλων, 
βλέπαμε' γιά πρώτ  ̂ φορά, τά θρβμμένα καπου- 
L  X  Αλόγων, &λοΊμα'>Ρ«. ντρριά, χιονα̂ τα, 
σίδερόψαρα μέ βοΰλες κι άποχρωσεις, π άρχ 
ζαν άπ’ τό μαΰρο καί φταναν ως_ το καφετι, 
βλάγγα σά χαλκός γυαλισμένος και «κούκλες» 
χρυσόξανθες. Τά χάΐδευαν, φιλό:ρεσκα, σα γυ
ναίκες, μέ τίς ουρές τους, που πήγαιναν, ρυθμι-jkoc πέρα—δο>θ€. f , ,

Σω> οί άτέλειωτοΊ κοπριές πρόσμεναν τα_κα- 
,ρα νά τίς σηκώσουν. ’Έθνη, άρίφνητα, οι μυιγες 
—αύτές πού δαιμόνιζαν τόν άνθυπασπιστη -<βί3υ- 
ΐζαν άπό πάνω- κοπάδια σπουργίτια τις ραμφι- 
ζιχν καί πετοί3ισαν στόν πυκνό κισσό, που σκαρ
φάλωνε στήν πίσω μεριά τών γραφείων, ^ταν 
ή σκοπιά τους. ’Από κεΐ χαιρετούσαν, το δείλι- 
νό μέ ξεφωνητά θεότρελλα, τή μέρα ποΟσιβυν-Ξ, 
βάζοντας θεόρατες πυρκαϊές, πέρα, βαθεια  ̂στα 
μακρυνά βουνά. Όσμές άπό καβαλίνες, υγρά 
τών άλογων καί σάπια σανα θυμιατιζαν βαρεία
τον άέ,ρα. ,

Ό  ΝτβληΙβορίάς εΐχε σταιθή άντικιρυ μας, στή 
,ηέση άπ’ τήν παράταξηι. Μας άγκάλιασε δλους 
μέ τή ματιά του, γεμάτη σιγουριά κι υπέροχη. 
"Αντρακλας ψηλός, δασύς, σφιχτοδεμένος^ Α 
μα στεκότανε, θάρρευες τα πόδια του χτισμένα 
σττή yfi μέ τσιμέντο, κι’ άμα ξεκινούσε φτέρω
ναν, έφευγε σά ζαρκάδι. Στή φωνη του, σαν 
πρόσταζε, άκουγες τούς καταράχτες των βου

νών τής πατρίδας του. Ή ταν άπόνα χωριό, άη- 
τοφωληά σωστή, κοντά στά σύννεφα καί στά χι- . 
όνια, πέρ* άπτό τό Λιδωρίκι.

Γιδοίβοοικός σέ λόγγους, χαμένους, αγρίμι μο
νάχο τήν καθημερινή' μεθοκόιπος και καυγα- 
χζής,’ τήν Κυριακή., στά βελούχια — μιά λαβω
ματιά 'κιλεισμένη, άπο μοτχαιριά, στό ζερβί του 
μάγουλο τοδχε κάνει ζημία στό πρόσωπό, μα 
τοΟδινε άέρα παλεμιστη — βρήικε τή ζωη του 
σττρατοΰ, άμα κατέβηκε κληιρωτός, χουζουρι ο- 
νεί'ρβμένο. ’ιΑγγαρεΐες, ιππασίες, βαρειά γυμνά
σιά τών κανονιών, φροντίδες, εξωτερικές υπηρε
σίες, φυλακές, τοΰ φαίνονταν παιγνιδάκια 
μπροστά στή στερημένη, τήν τυραγνιισμένη ζωή 
τοΰ παραγυιοϋ, στά γίδια.

"YoiTCipa τον οχε Οαώ!τΓ·ώθ!ει η ίμ£γαιλη ίγοΑι- 
τεία, ή βοερή πολυκοσμία της κι’ οΊ_ τόοες ά- 
φιιριμές, πού τοϋΐδινε κάθε στιγμής νά χαζεύη. 
ιΚι’ άπάνω· άπ’ δλα μιά μοδυστρούλα ^στρουμ
πουλή, τισαχπίνα, μέ τό μυηάκι στόν άέρα, πού 
λιμίΤΓίριηικε νά βάλη ζώνη, στή μέση της, τά_δυ- 
νατά, βουνίσια μπράτσα του. Διψασμένος κι α- 
μαθος, δπως ήτανε τήν άγάπηισε βα ειά. Γιά 
νά μή τήν χάση,, πήρε τήν άπόιφαση νά κερδίση 
γαλόνια, νά μείνη: στό στρατό. Γ  ιά νά τό κατα- 
■φέρη, έπρεπε νά μάθη τό γρηγορώτερο, νά δια
βάζει καί νά γράιφει.

Τό μοδιστιράκι, ποδχε βγάλει τήν τρ.τη του 
έλληνικεΰ, τοΰ παραίστά&ηκε. 'ΈιβιρεΓχε, χιόνιζε, 
ϊστο'ροΰσαν οί (συνάδελφοι θά χόταν, τό δειλινό 
νά τόν πάρη. Μετά τ’ άγκαλιάσματα τόν έστρω
νε στή δουλειά. Τόν διάβαζε, τόν ξέταζε, τ άλ-ι 
λούζε μάδημα. “Ολος ό κόσμος τοξαιρε". _ Καί 
κάδε πιού τή βλέ!πανε νά μίταίνη,, τό βραδάκι, 
στό αύνταγιμα, τόν κράζαν εΰθυμα:

—ιΝτ>:λη|βοριά!... Ή  δαακάλ,α σοΰ!...
"ΐΕ(βγαινε άγρΐθμένος, τούς κυνηγούσε' κι’ 

άλλο'ίμανο ισ’ αύτόν, πού θά τσάκωνε. Τόν κατα
χέριζε, τάχα στ' άσιεΐα, μά τόν άφηνε μέ πρι- 
ξίματα καί μελανιές. ΈκεΐνοΊ κόρΐ.Μ3ευαν, αύ
τός δμως δούλευε. Τίς νύχτες πού δέν εΐχε ά
δεια, νά πάη ιμέ τή δασκάλα του, έακυφτε στις 
■φυλλάδες καί στίς πλάκες του, σά μα8ητάκος; 
Σέ λίγους μήνες έδοσε «/δείγμα γραφής», καί 
πη·ρε θριαίμίβευτι'κά, τήν π:ώτη «σαρδέλλα», σ’ 
άλλους έντεικα καί τή δεύτερη. ’Έτσι μπόρεσε, 
άμα τέλειωσε ή θητεία του, νά ικάνει άναικιατά- 
ταξη. Κάί τώιρα «τροοβοΰοε γιά μέλλον».

Μά καί πάλι, αύτά δλα, δέν ήτανε τίποτα: 
Κατάφε,ρε ό άγ ράμματος γ^οβοσκός, νά μάθη 
νεράκι δλο τ’ «όναμαστικό τοΰ κατά γή,ν στρα- 
τοΰ», ποΰ οί σοιφοϊ τοΰ ύπουργείου είχανε συν- 
τάξει στή γλώ(σσα τής Μλ·άδας. Νά λέη «λαί-. 
παίδνα» τίς λαιμαργίες τών άλάγων, «μα:σίιπια» 
τά σαικικούλια τής σέλλας  ̂ «μάσθλη μετά γλω- 
χίνος καί πόρπης» τό λουρί τής ςπουρίδας, «πα- 
ραγναθίδια καί προμετωπϋδια» τά πέτσινα μέρη 
τρΰ χαλινού καί «άνθέμια χαλκά» τά στολιβια 
τους.

Αΰτά δλα κι’ άλλα, δέκα φορές πιό δύσκο
λα, τά μάθαινε στούς έλάτες. Μ’ υπομονή α
τέλειωτη άνοιγε τ’ άπλοϊκό κρανίο τους καί τούς 
τάχωνΕ μέσά. Είχε διαβάσει μάλιοτα, μέ κόπο 
άφάνταατο,, καί μιά παλιά ’ ΙππΌλογία, γραμμέ-. 
νη στήν πιό κακικαλωιμένη. γλώσσα. Κάι μ’ δλο 
πού δέν τήν εΐχε χωνέψει ,καλά, μπορούσε νά μι
λάει γιά τ’ άλογα καί νά παίρνει αύτό τόν άέρα 
τοΰ σιπουιδαγμένου, ποδχε καί τώρα:

-ιΑΰιτά τά ζωντανά, πού θά πάρετε, _άπό σή
μερα, στά χέρια σας — άρχισε νά μάς λέη— / 
μήν τη'ράτε πού δέν μιλάνε!... Εΐνε δλα νοήμο- 
να! Νιο'ΐώίθουν τά πάντα' κι’ αύτά που λέμε' κι’ 
αύτά πού σκεψτόμοΰστε· κι’ αύτά ποΟχουμε μέσα 
στήν καρδιά ιμας!

“ Ενα ψηλόιφωνο χλιμίντριαμα σάν τρέμουλο 
τενόρου, άντιλάλησε άπ’ τη μεριά τσΰ σταύλου. 
Κι’ άμέσως ύστερα πολλά μαζί, σεγόντα, βα
ρύτονα, μπάσα, τράνταξαν τίς κοιλιές τών άλό- 
γων, δόνησαν τόν άέρα κι’ έσβυσαν άκανόνιστα  ̂
σάν ιόμαδική έπιδοκιμασία στά λόγια του. Οί 
άντρες τό βρήκαν πολύ άστεΐο. Κι’ άποκ-'-ίθηκαν 
ιμέ διικό τους χλυμίντρισμα, ?να δυνατό χαχα
νητό.

— Μή γελάτε!... Φώναξε τώρα ό λοχίας, ά- 
ναμμένος άπό θαμό:' Χλιμίν/τράιε γιατί γνωρί
ζουν τή φωνή μου καί ξέρουν τί σάς λέω ! Εΐνε 
φορές, πού μέ γνωρίζουν άπ’ τό περπάτημα, 
άμα καττειβαίνω στό σταΰλο, άπό διακόσα μέτρα 
μακρυά. Μοΰ χλιμιντράνε γκχτί μ* άγαπάνε- 
καί μ’ άγαπάνε, γιατί ξάίρουν πώς τ’ άγαπάω 
κι’ έγώ!... ‘Έτσι θά χλιμιντράνε και σέ σάς, 
αύριο, άν τ’ άγαητήισετε!... Καί θά τρίβουν τό 
κεφάλι τους στά στήθια σας· καί θά τρώνε κομ
ματάκια κουραμάνα οτή φούχτα σας' καί θά σάς 
κάνουν τσαλίμια καί χαρές. "Οσοι άπό σάς εΐνε 
χωριάτες, γεωργοί, κι’ έχετε γιά τό ζευγάρι 
ζωΜτανά ή γιά νά κουιβαλάνε τ’ άλεΰρι άπ’ τό 
μύλο ή άπό τ’ άμπέλι τά τουγοκόφινα, δέ χρει
άζεται νά μάθετε άπό μένα τίποτα. Τ’ άλογό

σας εΐνε κι* αύτό ένα παιδί της φαμίλιας σα.;, 
τό πιό προκομμένα Ξαίρετε πώς νά του φ«ρθη^·
Μά ι£'ό> ιιέ oc ήσαοτβ kogSg κίχρούιοες kocccoi. Λτι 
ιστάΐδες φ33ναρ(,.ζήβ·Ξς, μπακαλόγατοι, παπ:·υτση- 
?ες, ΕΓαπορόίκηδες, καλαμαοαδες, .π^υ δε ο.<~̂ μ 
■πάζετέ ιάπό άλογα. Γιά σάς μιλάω ' Και προ
σέχετε καλά τί θά σάς πώ!...

Οί μορφές πήρανε μιά έκφραση έντονα χρ^Ί·
Ό  ΝτγΛτβοριάς στ,ικωεε τή ζ̂ ωνή γιά να πη, μ 
εναο ΰφος άδιάλλαχτα δογματυκό:

— Τό πρώτο χρέος τ:ΰ έλάτη, έδω, εΐνε να
γίνη παραμονα!... _ ,___,

,Δ.νατό χαχανητό τρανταξε την παραταξη. υ 
«λοΎΐας σκουντούφλιαίοε:

— Σκασμός!... Τι γελάτε, μωρε, π:<ιν καταλα- 
.βετε- Τ’ άλογα, είπαμε, πού νά σάς παρη 
ό διάόλος...€Ϊνε νοήμων! Συνάμα δμως καί σαν 
τό β,ρέφο στήν κούνια του. Εΐνε μιά ιδιοτροπία 
τοΰ θεοΰ αύτή, ένώ τά σκάρωσε τόσο νοήμων, 
νά μή μπορούν, ωστόσο, ούτε νά ξαστούν, ουτε 
να παστρευτούν, ουτε νά νιφτούν, ούτε να χτε
νιστούν... Αύτά πεινάνε, διψάνε, νυστάζουν, πο- 
νάν>·- καί δέν ξέρουν νά σου τό ποΰν. Πρεπει να 
τά μαντέψης. θέλουηε παραμάνα πού να νοιώ
θει!... Μπήκατε, τώρα, χαϊ,βάνια ;... Έσεις θα 
γίνετε οί παραμάνες τούς. Ό καθένας θα_κανη 
τήν πσοσ.ιιάνα στά δυό άλο>-α, πού θα του ώ̂- 
σω. θά τά ξυστρίζετε, θά τά βου:τοιζετε, θα τα 
πιλέν*Ξΐτιε, θά τά ποτίζετε θά j a  ταΐζετε, θα τους 
στρώνετε σανό νά κοιμηθούνε...^ Κσά να ώητε 
πώς θά σάς άγαπάνε καί πώς θά τ αγα;ππσετν 
ικαί σείς!... Γιατί τό άλογο άγαπιέται... να το 
ξαίρετε αύτό άπό μένα!... ’Ελάτε τωρα κοντά 
μου, νά σάς μοιράσω τά μωρά σας!...

Τόν άκαλουθήσοςμε στό σταΰλο.  ̂Τ' άλογα γύ
ρισαν, δλα μαζί, τη μούρη τους σ’ έμα; Το κα
θένα κι* άπό μιά όντάτητα._ μιά φυσιογνωμία, 
Μνας τύπος, δικό του σουλοΰπι, κι ατομική έκ
φραση, σάν τούς άνθρώπους. Μονάχα σ ενα. 
μοιάζανε: Στά μεγάλα, πανάγαθα ματια, που 
μάς περίβαλαν μέ βλέμμα βελουδένιο:

_  Είδατε; Φώναξε ό Ντεληιβορίας^ Σας_ κοι
τάνε λυπημένα!... Ποιός από σάς θά μου πη, 
γιατί σάς βλέιπουν ετσι;

— Γιατί δέν έχουμε τίποτα στά χέρια μας, να 
τούς δόσουμε νά φάνε!... Εκαμε ο Καραγιαν- 
νης, ενας έλάτης άπό τά Στούρα τή, Καο>
στίας. , „

— Τόν κακό σου τόν καιρό !.-. Τον έκοψε ο 
λοχίας. Κοιτάνε λυπηιμένα, γιατί βλέπουνε παλι 
καινούργιες φάτσες, άγνωστες!... Κα9ε χρόνο, 
αύτό τόν καιρό, γίνεται τό ίδιο... Δέν προφιοά- 
νουν, κοολά - καλά, ν’ ,ά/απήίσουν τούς ποιλιούς 
φ'ίλους, πού ή θητεία τους τελειώνει καί τούς χά- 
νουν.... Κι’ Ερχονται άλλοι, νά, δπως τωρα ε
σείς... καί πρέπει νά ξαναρχίσουν... νά σάς μά
θουν νά συνηθίσουν τά χούγια σας... καί φο
βούνται, τά καψερά, δέν ςαίρουν τί λογής άνθρω- 
πους, τούς στέλνει τώρα _fi_ τύχη, τους!... Αυτο 
εΐνε'τό παράπονό τους! Σάς θέλω, τό λοιπον. 
Τώρα, πού θά τά παραλάβετε, νά τά παρηγορή
σετε I

’Έβγαλε άπ’ την τσέπη του εναν κοςτάλογο κι 
άρχισε νά μριράζη τ’ άλογα, ποϋτανε ταχτοποι
ημένα στά παχνιά, ιμέ τούς άλυσσιδενιους δε
σμούς τους. Τάχε παρατάξει, σ ομοζυγι^ς, έξη1
 ι&ξη,, δπως σέρνανε τά κανόνια ή τά βλητοφορα
μέ τίς άβίδες — τρία ζευγάρια στό κάθε όχημα 
—γιά νά βγαίνουν καί νά ζεύωνται μέ τάξη στους 
σιδερένιους ζυγούς. Τά ρπίΐσιθια ζευγάρια, μέ τ 
άλογα τά πιό δυναττα, εύχονταν πρώτα τα με
σαία δεύτερα' καί τά πρώτα, τελευταία. Κι αυ
τός, ’ό άπελόκητος γιδοβοσκός τοΰ λόγγου, ειχε 
μέσα του τέτοια φυσική, καλαισθησία, που κοί
ταζε νά συνταιριάζει καί τά χρώματά τους σέ 
κάθε όμοζυγία — δττου δέ μπορούσε νά ραλη. 
ύΐμοιόμορίφα εκανε συνδυασμούς, κυνηγώντας 
πάντα τήν άρμονίά — γιά νάναι δμορψα στην πα
ράταξη, τό μεγάλο του αεράκι.

’Άρχισε τώ,ρα νά φωνάζει άπ τόν κοοταλογο:
— ’Αίβραμιάς!...
—(Παρών!... ’Αποκρίνονταν ό έλάτης. ^
—θά πάς σ’ αύτά τά δυό βλάγγα, στή γωνιά! 

’Έχε τό νοΰ σου ατό πρώτο, τό άπο δώ!.·. Καμ- 
μιά φορά κάνει πώς ψευτοδαγκώνει, δ,ποιον δέν 
ξα'ρει!... Χάίδεψέ το, μίληισέ του!... ’Αρνάδι θά 
τό δής, άμα σέ συνηθίση!...

Καί προχωρούσε σ’ άλλο:
— Βρανάρης!...
—Παρών!...
 Έσύ, στό μεσαίο ζευγάρι, σ αλλα βλαγγα,

τ’ άπακεΐθε!... Πρόσεχε τή φοράδα, χτυπάει κά
ποτε μέ τό ,μπροστινο, μά χωρίς κακία!... Παί-
ζει!... , , , .

’Ήξαιρε τό κάθε άλογο και την Ιστορία του. 
Κι’ άράδειαζε τά κοασοόρια, τίς ιδιοτροπίες, τά 
συνήθιά’ τους καί τά ξηγοΰσε: "Αλλα σά φυσικά 
τους, άλλα γιατί τά νεύριαζε ή βαρειά δουλειά 
voc τροοβοΟν τά kocv0vigc κι* (ίίλλα τέλος αιη την

Πέτρος Έπιτροπόκης

ΕΤνε ό μοναδικός στό είδος του καλλιτέχνης γνωο ός 
άλλως τε άπό τίο τόσες του έπιτυχίες. Τό 1938 τραγούδη
σε σ ήν Ιτα λ ία  στό «Ρέντζο Αιμίλιε». «Λουκια του Λα- 
μερμοϋρ». "ΕΏωσε κοντσέρτα στήν Α·ιγι»πτο και στήν Πο- 
λη Τελευταίως ό πόλεμος τόν έμπόιδισε να φυ-,η για την 
Άιιεοική όπου είχε κλείσει συμβόλαιο να τραγουδηση με 
-ά τή·- κυρίας του. Ό  Έππροπάκης πρωταγωνίστησε και 
στήν περσινή έπιτυχία τής ’ Εθνικής Σικηνης στήν 
μρ Χήρα» ύποδυΟείς τόν κόμητα Δανίλο και ή όποια σέ 
λίγο καιρό έπαναλαμβάνεται στό θερινό θέατρο της πλα- 
-..είας Κλαύθμώνος.

κακή μεταχείριση κάποιων σταυλοψυλάκων, πού 
τούς. φάσηξαν τήν εχθρα στόν άνθρωπο, μα που 
γιρήγορα ύποχωροΰσε στούς μαλακούς τροπους. 
Οί όαπρες μπαίνανε στ’ άλογα ό καθένας με το 
ναραχτήρα του: θαρρετά, δισταχτικά, φοιβισιμε- 
να μαλακά, έίπιδέξια fi απότομα, δλοι ομως^με 
κάποια χαρά, σάν νά τούς τάχανε χαρίσει. Η
ταν, πού εισχωρούσε, μ’ αύτά κάτι καινούργιο 
στή μονότονη ζωή τους.

“ Αμα μοίρασε όλα τ άλογα ο Ντεληιβοριας 
γόρισιε κατά μένα:

άφηκα τελευταίο, μοΰ εΐ(πε, γιατί θά σοΰ 
Βόισω, δεκανέα, τό πιό λεβέντικο!.., "Ελα  κον- 
τ ά !. . .

Καί μέ πήρε στό πλαϊνό χώρισμα τοΰ σταύ- 
λου, λέγοντας:

  Είσαι φτενόκαρμός ! Κι όποιος δεν εχ·-ι
κορμί μεγάλο, θέλει άλογο σητουδαΐο γιά να 
Βειχτή.... Νά, τοΰτο θά πάρης!... ’Έλα, Όσιμαν. 
Όσιμάν!... ' ‘ .

Τό άλογο’, πούτρωγε ήσυχα, γύρισε κατά μάς 
τό ,βαρύ του κεφάλι μέ μιά ιμεγάλη, όλόχρυιση: 
τούφα στραπιατσαριαμένο σανό άνάμεσα στα πλα 
τειά του χείλια. ^Ηταν ίνας οίύγγαρέζος θεο- 
ρατος, όλάνίχνρος, γυαλιστερός, σαν άπό λου- 
στραρισιμένο γιούσουρ. Και ιιοναχά στο ζερρι 
του μάτι μιά ,κάτασπρη, χιονάτη πινελιά, ενας 
κρίνος, εκανε τή μαυρίλα του άκόμα πιό μουν
τή. Αύτό τό μάτι, γαλαζοπράσινο — ενω το άλ
λο τίτανε κατάμαΟρο — έλαμπε παράξενα, μέσα 
στήν άσπρη πινελιά, σά μεγάλο πετράδι, σαν 
«άκουα μαρίνα» δεμένη στό μύγδαλο _ των βλε
φάρων του. Ή  χαίτη, του επεφτε μέ σγουροί, 
πλούσια κύματα, στό δυνατό _ του τράχηλο,  ̂ ή 
ράχη καί τά καπούλια του χέλι' καί· στις ωμο
πλάτες, στά μεριά, στά στϋβάρά καί̂  στεγνα_του 
πόδια, τά ρωμαλέα μούσκουλα καί τα νεύρα, 
γράφιχνε μικρούς, άκανόνιστους λόφους καί ρε- 
ματιές.

— Σ ’ άρέσει; μέ ρώτηρε 6 λοχίας. ’Αραπτης 
μέ τά ο δ λα του, , άλογο γιά στρατηγό!... Το 
ρουθούνι σάν τραντάφυίΆο!... Αύτό θά παρης, 
£να έσύ...γιατί δέν είσαι ζευγίτης· είσαι δεκα
νέας, άρχηγός βλητοφόρου! ’Έμπα μεσα φωγα· 
ξέ του νά σέ νοιώση... ’Έλα, Όσιμαν.... Ο- 
ημάν!...

Τό άλογο άφησε τό σανό πού μασούσε ατό πα
χνί του κάί μοΰρριξε μιά ματιά παράξενη, άπο 
πάνω ίσοςμε 'κάτω, γειμάτη, περηψάνε'ια, σαν προ_- 
ΐστάμενος, πού κοιτάζει κάποιο νεόφερτο, άν του

κάνει γιά ύπάλληλος. Μιπηκα μ’ άπόφαση, μπή
ζοντας δυνοπή φωνήο

 ’Έλα  ’Ooiuocv! 'Έλα!... , ' , ,
Καί τοΰ χτύπηισα μιά δυνατή στή ραχη |ΐε ττ] 

παλάμη μοΰ. Κατσούλωσε τ’ αύτιά του, σαν να 
πη τοΰ πολυάρεσε, πού τοϋπαιρνα, έτσι τον αε- 
pct. Ό  Ντεληιβοριας μ’ άκολούθησε, χαϊδεύοντας
τά καπούλια: , ,, , j._ ,

— Έφτά χρονών άσίκης εινε! Κοίτα οω τις
ύΐπέρό'ψρυες κουλότητες!... .

ιΠιάνοντας τή μούρη τοΰ άλογου, τη γύρισε 
κατά μένα καί μουδειξε δυο ανεπαίσθητες γού
βες, πάνω άπ’ τά δοξάρια τών φρυδιών:

 "Οσο γερνάει τ’ άλογο, μοΰ εξήγησε, τοσο
βαθαίνουν αύτά τά λακκάκια. “Οσο πιό νεο εΐ
νε, τόσο πιό άβαθα. ’Ειγω μέ μια ματια, ο α' - 
τές τίς κοιλότητες, μπορώ νά σοΰ πώ_ στή στιγ
μή πόσο χρονών εΐνε τ’ άλογο, χωρίς νά κοι
τάξω τά δόντιά του. Πολλοί χωριάτες το ξσι- 
ρουνε :τό μυστικό. Οί άλογακλέφτες όμως, που 
πάνε στ’ άλογοπάζόρα τά ικλεμενα, να τά που
λήσουν, κάνουν μιά τρυπ'ίτσα, μέ βελόνα, σ 
αύτά'τά λαίκκάκια καί τά φουσκώνουν αέ άέρα, 
φυσώντας μέ τό στόμα τους' τό αίμα πήζει και 
φράζει τήν τρυπίτσα' λιιμαίρνουνε καί τά δόντια 
τούς' έτσι γελάνε, πολλές φορές, τούς πιό έξυ
πνους καί τούς πασάρουν τά γέρικα γιά που
λάρια.
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.

©

Η Λυρική Σκηνή
’Ένας άπολογισμός

Πριν άπό λίγες μέρες τελείωσε ίή  χειμωνιάτικη τη- 
περίοδο μέ μιά δράσι άρκετά Ικανοποιητική άν κρίνε· 
κανείς άτό τόν άριβμό Ίων έργων πού παίχτηκαν.

Τώρα. ocv τά εργα αύτά άνέβηικαν καλά ή 6χι  ̂ ή oa. 
έπρεπε ν’ άνέβαιναν σέ πιο άραιά διαστήματα; ώστε ν^ 
δινόταν καιρός στούς άρμόδους καλλιτέχνες νά ωριμά
ζανε πιό πολύ τό εργο τους. αύτό δέν εΐνε δυκή μας 
δουλειά βέβαια νά τό εξετάσουμε. Ό  σ κ ο π ό ς  της σε
λίδας αύτής εΐνε νά δει καί νά παρακολουθήσει, δσο πιο
συμπαθητικά και σωστά, μπορεί τή σοβαρή αύτή έκ_ 
6ήλωση.

"Ας μάς έπιτραπεΐ μόνο μιά μικρή παρατήρηση ποις 
άν τά διάψορα μελοδράματα πού παίχτηκαν εφέτος δι
νόντουσαν πιό άραιά. ίσως νάλειπε άπ’ αϋτοε μιά κά
ποια προχειρότητα πού τά ζήμιωνε άρκετά.

’Έ τσ ι είχαμε τήν εύχαρίσ:ηση νά παρακολουθήσουμε 
όλες τίς παραστάσεις π’ άρχισαν μέ τή «Ρέα» του Σα_ 
μάρα, μιά όπερα πού. οπως είπαν, μόνο τ’ όνομά της 
ήταν ελληνικό. Τ ’ άνέβαισμά της. σάν 6ΐαμα δνινε με 

'"•'/αλόπρεπο, μ’ έπιβλητικές σκηνογραφίες, λ ι ’ές, μ’ εΰ 
χάρισια στό μάτι, χρώματα και μέ ώραιότατα χοιστου. 
ιμια φτιαγμένα όλα άπό κάμποτο και σαμαροσκούτι πού 
έκαναν έφέ σάν νά φ:ιάχτηκαν μέ τα πιό ακριβά υφά
σματα. Κρίμα πού ό σκηνοθέτης 'δέν έ.κμ£ταλλεύτη>κε 
τούς άπειρους Αμφιθεατρικούς χώρους τών σκηνικών κα\ 
έτσι πνίγηκοτν κοστούμια καί ήθοποιοί μέσα σέ ζοφερά 
σκοτάδια.

Άπ ό τό άλλο μέρος έφ'ταιξε και ή χωρίς βάθος καί 
εύκολίες σκηνή ιών «’Ολυμπίων» όπου μόνο μικρές ό
περες μπορούνε νά παιχτούνε ή μεγάλες μέ τό παληό 
ί',αλικό στύλ στή σκηνογραφία, τά κρεμαστά. Ά λ λ ά  τό
τε φεύγουιμε χρόνια καί χρόνια πίσω!

Οί τ po?y υοδ ιστα ί γνώριμοι στό μελοδραματικό κο. 
σμο στάθηκαν έξοχοι στούς ρόλους τους.

Ή  έπανάληψι του «Κουρέα τής Σεβίλλης» τράβηξε πο
λύ σέ παραστάσεις. Ή  γνωστή αύιή χιλιοτραγουδημενη 
όπερα άρέσει πάντα.

Στήν «’Απαγωγή άπ’ τό Σεράι» τοϋ1 Μότσαρτ ϊΐταν ευ 
κολο νά γίνχι πιό καλό άνέβασμα μιά καί τό έργο έγινε 
σ’ ένα σκηνικό. Τραγουδήθηκε άπό δοκιιμασμενους άρ- 
τίσ.ες πού είχαν μιάν άξέχαστη έπιτυχία στό κουαρτέτο 
τής δεύτερης πρίίξης. "ΐΕπειτα. τό άπλό ζωγραφικό σκη 
νικό καί τά πιστά στό ύφος κοστούμια βοήθησαν στήν 

- υποβλητική δημιουργία'  τής ά'.μόσφαιρας.
*Η όπερα πού θά μείνη όμως γιά πολύ άξέχοοστη, εΐνε 

.τόύ ντ’ Άλμπέρ «Στόν κάμπο».
Ακολούθησαν έπειτα ή «Καβαλλερία Ρουσιυκανα» και 

ό «Πραματευτή ς».
Ή  «Μανόν» τού Μεσσενέ. έπε.βλήθηκε στό κοινό μέ 

ιήν ώραία της μουσική καί ‘ τή συμπαθητική της &πόθ*ε~ 
οι. Ο Ι διαλεχτοί πρωταγωνιστές έχοντας γύρω τους τή 
ιδεμένη χορωδία του κρατικού μας θεάτρου, έπαιξαν θαυ
μάσια τό μέρος τους.

*Η σκηνοθεσία συμαζεμένη. νοικοκυρίστικη, χωρίς ξε. 
οπάσματα καί τίποτα ιδιαίτερο καί άξιόλογο. Ο Ι σκη-νο. 
νραφίες έξη τόν άριθμό καί τά 160 κοστούμια μ* δλο 
τό καμουφλάρισμα πού τούς έγινε, δεχνανε φ<χνερά τόν 
άγώνα πού καταβλήθηκε γιά νά άνεβη γρήγορα τό έρ
γο.

Διαφορά σημαντική άπ’ όλα τ ’ άλλα έργα εΐχε ή «Λου 
τσία τοΰ Λαμερμπούρ» πού έποηχιλήφθηκε φέτος άρκετές 
φορές. Άνεβασμένη κατά τόν καλύτερο τροπον ήταν ένα 
.κομψοτέχνη μα μέ τίς ώραΐες φωνές τίς ωραίες σκηνο
γραφίες καί τά ώραιότατα ττς κοστούμια.

Ή  περίοδο έκλεισε μέ τό μονόπρακτο μουσικό δραμα 
του Βάρβογλη «Τό άπόγεμα τής Αγάπης» πόύ άρεσε χά
ρις στήν καλή μουσική του.

Γενικά ή Λυρική μας σκηνή, άνέξάρτητα άπό τή νικρ  ̂
Λια μας. ση·μείωσε μιάν έξαιρετική έπιτυχία στό δρόμο 
ΐης^

Σ έ  λίγο καιρό —̂ · μέρες ϊσως —  έτοιμάζει τήν κα
λοκαιριάτικη της εξόρμησι στό θέατρο Ηρώδη τοΟ Ατ
τικού μέ τό «Φινιέλιο» του Μπετόβεν. τόν «Πρωτομαστοροτ» 
τού Καλομοίρη, καί τήν «’ Ιφιγένεια έν Ταύ?^·. ;> "«.'.G 
Γκλούκ.

Ή  σαιζόν αύτή θά κλείκη] αέ τήν (Ζϋ3ίμ  Χήρα» ποι· 
παιχτεί στό θέοττρο τής πλατείας Κλαυ&μώ.ο ;.



Ή  κριτική του «Θεάτρου»

Ή «Αιμιλία Γκαλόττι» στό «Εθνικό» 
ό «Μάριος» στό θέατρο Μουσούρη

Τοΰ άκαδημαϊκοΰ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ
Πρέπει νά έπαινέσουμε άνεπιφύλαχτα τή 

ΔιεύΟυνσι του ’ Εθνικού θεάτρου γιά “Λ  
άνέδασμα στήν καλοκαιρινή του σκηνή, 
(τής «ΑΙμίλυας Γκαλόττι» τοΰ Λέσσιγκ. ’Α 
κριβώς γιατί άνέδασε αΰτή τυν τραγωδία 
τό καλοκαίρι. Εΐνε καιρός πιά νά πέση 
αύτή ή γελοία πρόληψι, δτι τό καλοκαίρι 
δέν κάνει γυά βαρειά δρώματα — μιά πρό. 
ληψι, τού στάθηκε άπλή πρόφασι στίς £- 
πιχειρήσεις νά μάς πασσάρουνε. τήν κα
λοκαιρινή περίοδο κάθε είδους σαχλές έ- 
λαφρότητες "Ολες o l έποχές πρέπει νά 
εΐνε κατάλληλες γιά τ ' Ανώτερα Εργα 
ικαί κίχμμιά έποχή νά μήν εΐνε κατάλληλη 
γιά έργα χωρίς καλλιτεχνική άξία. Μά 
πρέπει νά έπαινέσω τήν έκλογή τής cA L  
μιλίας Γκαλόττι» καί γιά κώτι άλλο: ‘Ό 
τι, μετά τή «Μίνα φόν Μπάργχελμ» ήταν 
άίνάγκη νά γνωριστή τό άθηνα[κό κοιν6 
καί μέ τήν «ΑΙμίλια Γκαλόττι» γιά νάχη 
μιά όλοκληρωμένη έντύπωσι άπό τό θέα
τρο τοϋ Λέσσιγκ, του μεγάλου ίδροτίη τοϋ 
κλασσισμοΌ στή Γερμ^τνία. Γιατί άκριδώς 
μ ' αύτά τά δυό έργα ό Λέσσιγκ έδαλε σέ 
πράξι σ* άμεση έφαρμογή. τΙς σωστές 
κι* άληθινά βαθειές κριτικές θεωρίες, πού 
διοττυηώνει στήν περίφημη «Άμ$οόργειο 
Δραματουργία» του. *Απ* αύτή τήν πλευ
ρά μι*λ·στα, ή «ΑΙμιλία Γκαλόττι» φαίνε. 
ται πολύ πιό άποκ*χλυπτική άπ*5 τήν «Μίνα 
φόν Μπάργχελμ». Γιατί j άν έδωσε, ,μέ τό 
δεύτερο αότό έργο τόν τόπο της άστικής 
κωμωδίας πού βγαίνει άπ* αύτά τά σπλά
χνα της έθνικής γερμανικής ζωής — άπδ 
τις συνέπειες ποΰφερε ό έπταετής πόλειμος 
—άν άνέβασε στή σκηνή Ά  ζωντανό έθνι. 
κό ύλικό καί τούς τύπους πού μιλοΟσαν 
άμεσα στήν ψυχή τοΟ λαού, θέλησε, μέ 
τήν «ΑΙμιλία Γκαλόττι» νά δώση οτή γερ 
μοονική θεατρική λογοτεχνία τό γνήσιο 
τύπο τής τραγωδίας: Μ ’ άλλα λόγια ν* 
<&ν*οχττήση στή ζωή καί νά βάλη σέ πράξι 
τόν αόττηρό καί σταθερά κανόνα — τόν 
άριστοτελικό — πού χωρίς ίχύτόν δέν μπο
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Μετάφροοσις:
Β. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ρεΐ νά έννοηθη κλασσική τραγωδία, καί 
νά δώση τις άλύγιατες, μέ ξάστερες καί 
διάφανες μορφές, πού άπαιτεΐ τό τραγι
κά θέατρο, θέλησε νά δώση μ* οεύτή τη 
τραγωδία ένα ποιητικό δίδαγμα. Kbri τό
σο πέχυιχε σ’ αύτό πού ή έπίσημη Ιστορία 
της «γερμανικής έθνικιης λογοτεχνίας» ά- 
νοοφέρει γιά τήν «ΑΙμιλία Γκαλόττι», δτι 
«διδάσκει πολύ περισσότερα άπ’ δλα τά 
έργα του Σ  Ιλλερ μ^χζί!» Γιά τόσο άττόλυ 
τη δ·εδαίωσι μπορεί νάχη κανείς, δπως θά 
ίδοΟμε παρακάτω μερικές έπιφυλάξεις. 
’Αλλά τό δίδο:γμα μένει πάντα ένα δί- 
δοεγμα. Καί, γιά τήν άτιοχή του» άπό τά 
φωτεινότερα.

Εΐναι δμως κι* άλλες άρετές σ* ϊχύτή 
τήν τραγωδία πού προσθέτουν πολύ στήν 
πρωταρχική της άξία: *Η ξαστεριά στήν 
είσαγωγή· ραγδαία καί παράλληλη έξέ- 
λιξι περιστατικών καί δραματικής δράσης, 
έξωτερικής κι* έσωτερικής βοοθειά, λεπτή 
ικαί πλαστική διαγραφή χαρακτήρων πλο
κή τεχνική κα'ι συγκεντρωμένη, συμπαγή 
κι* έπιγραμματικό λόγο. * Ωστόσο, θά μπο 
ροιχΛχμε νά »τσ&με, δτι u’ «δλο πού ή τρα_ 
γωδία αύ«τή δόθηκε τέσσερα χρόνια μετά 
τή «Μίννα φί>ν Μπάργχελμ». χωρίς ν*άχη 
μικρότερη καλλιτεχνική άξία, μένει κάπως 
πίσω σέ δυό σηιμεΐα: Στό μόθο καί στή
λυσι.

Ό  μύθος εΐνε ποερμένος άπό τή ρωμα
ϊκή χρονογραφία μει-απλασρένος καί με
ταφυτεμένος στή Μεσαιωνική Ιτα λ ία , μά 
πού κι* αύτης τό πλαίσιο σά νά σβυνη 
καί δέ χρησιμεύει σ·Λ τέλος, ιΛρά  γιά τό 
διάκοσμο, τά ροΦχα. τό ήθος καί τή δια
νοητικότητα του Απολυταρχικού άρχοντα 
•Ο πρίγκηπας αύτός Έ ττο ρε Γκονίάγκα 
άοχον~σς της Γκουάστάλλα (Γ . Καοου- 
οος) έλαφρός κι* άγαθός τίπος, χαλασμέ 
νος άπό τίιν κολακεία τών αύλοδούλων 
Kbcl τήν άνεξέλεγκτη ν5όσκησι τής έξουσίας 
άφοΰ κουράστηκε άπί> τόν έρω^α τής φιΐ 
λενάδας του κοντέσσας Όοσίνα (Λέλα 
•Ησαΐα) έχει άοπαχτίη γεοά άπό τόν έρωτα 
της Αίμιλίας Γκαλότ^ (Μ . 'Αλκαίου) τής 
σεμνής κόοης τοΌ Οπό δυσμένειαν συνταγ- 
μοττάρχη Έντουάοντο Γκίχλόττι (Π. Γαβρι 
ηλίδης) ένός άνθοώπου μέ άβιάλλαχ^ες 
■Λθικές άοχές καί βαθύ αίσθηιμα τιμής, Έ .  
φτάσε νά τήν άντιιχούση μαά φορά καί 
μόνο σέ κόίττοιο άοχοντ·κό σπίτι γιά  νά 
Φουντώση τό πσριάφοοο αίσθημα. ’Ακριβώς 
διιως rhv ήιμέοά πού ό ζωγοάφος Κόντι 
(Α  ΜσλλιαγίΛς) πη<ναίνει κατά τύ*η τό 
πορτοαΐτο της σ^ήν αύλή του νοιώθει τό
τε ζωντανό τό αίσθημά του ό πρίγκηπας 
σ’ αύτή μαθαίνει κιόλας δτι ποόκείΛαι 
ιμέσα σέ λίνες ώρες νά πσντρευΤη μέ τόν 
χόντε Άπ^ίΗα (Α . Δεληγ»άννης) Irtx νέο 
πού κι* αύτός δέ Βρίσκεται σέ πολύ τρυ
φερές σγέσ*ις μέ rf»v Αόλή.

Ό  κλειδουγος τοΰ ττρίγκππα Μαρινέλλι 
( I .  Γληνός) βλέποντας τήν άπόννωσι τοΟ 
έοωτευϋένου άΛΥοντ^ του ·τροσπαβ?ϊ στήν 
άογή V  άναβάλη τό γάηιο, ποα-είνοντας 
στί>ν *Ατ»τ'άινι τήν τιμητική άποστολή νά 
διαποανματευθή fva  συνοικέσιο τοδ πρίγ- 
κηπα μέ τήν ^γεμονίδα άλλτκ έπυκρτίΤΓειαζ. 
Ό  *Αππ·άνι άρνεϊται μ' <ΐ>^τνάκτησι κοτί 
βρίζει πίθτχκο τόν Μαρινέλλι. Αύτός τότε 
τοΌ στήνε, ένέδρα μέ τή συμμοοία τοΟ Α,η- 
στή "Αντζελλο (Γ . Ταλάνος) στή γοομήλ«α 
συντροφιά, που πρόκειται νά περάβη άπο

Κάλτσες Α Ν Δ ΡΩ Ν  
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ένα κτήμα του πρίγκηπα. Δασκαλεύει σύ. 
χρονα μερικούς άνθρώπους τής ύπηρεσίας 
νά πέσουν στή μέση γιά νά ύπεροοοπίσοον 
νχχϊχ τή συντροφιά του Γκαλόττι καί τοϋ 
γαμπρού άπό τή ληστρική έπίθεσι, ν ’ άρ. 
ιπάξουν τήν ΑΙμιλία καί νά τήν φέρουν 
στόν π^ίγκηπα Αύτά γίνονται χωρίς ό τε
λευταίος νά ξέρη τίποτα. ‘Η  έιτίιθεσις δ
μως έχει τό άτττοτέλεσμα νά σχοτώση ό 
Άππιάνι ένα συμμορίτη καί νά σκοτιωθή 
αύτ6ς άπό τόν *Άντ;ζελο. Ξεψυχώντας ρί
χνει στή μέση τό δνομα του Μαρινέλλι, 
μέ τέτοιο τόνο, πού δέν άφήνει άμφιβο. 
λίες, δτι αύτόν θεωρεί σκηνοθέτη τής δο
λοφονίας του. *Η μητέρά της Αίμιλίας (Α . 
Μουστάκα) πουχει άκούσει τ* δνομα άπό 
τά χείλη του έτοιμοθάνατου τρέχει στόν' 
πρίγκηπα, ζητώντας τήν κόρη της. Ό  Μά. 
ρι,νέλλι κατορθώνει νά τήν καθησυχάση καί 
νά τήν κρατήση έκεΐ, τήν ώρα πού ό πρίν. 
κη«ας. άπελπισμένος άπό τά δσα £γιναν 
πού τόν φέρνουν τόσο κοντά στήν άγαπημέ 
νη του μτά Ktrl τότο ιιακρυά της, προσπα
θεί μάταια, μέ γλυκά λόγια, νά κερίδίση 
τήν καρδιά’ της.

Μά σέ λιγάκι φθάνει στ<6 κτηιμα ή κον. 
τέσσα Όρσίνα Μ ’ ένα γράμμα της (που 
ό πρίγκηπας οΰτε εΐχε δια(¥»4σει κάν) τόν 
εΐχε είδοπο·ιήσει δτι θά πήναινε νά τόν 
Ιδη. γκχτ"' ήταν άνάγκη άπόλυτη νά του 
μιλήση. *0  Μαοινέλλι θέλει νά τήν άπο. 
μακρύνη_ ^τύτή δμως έπιμένει. ώς «ου 6 
ίδιος ό πρίγκηπας νά τή διώξη μέ τόν 
π?ό άπόΤομο τρόπο. ’Από μιά κουδεντούλα 
του κλειδούχου μαθαίνει, δτι ή Αιμιλία- 
βρίσκεται κοντά του τό συνδυάζει μέ τήν 
εΐδησι τών πληοοφορητών τ-nc. δτι η?> ΐδ*ο 
πρωΐ ό πρίγκηπας εΐχε Συναντήσει τήν κό
ρη στήν έκκλη-σία καί της εΐπε τόν έρωτά 
του τό συνδυάζει καί αέ τό φόνο του 
Άππιάνι κ*χί ξεφσ^νιασμένη, λυσσ<χσμένη 
γιά  έκδίκπσι τά φανερών*· δλα στόν πα
τέρα της Αίμιλίας, κι’ όπλίζει τό χέρι του 
μ ’ ένγειοίδιο γιά νά σχοτώση τόν πρίγκη 
•πα. *0 Γκαλότ» γυοεύει νά δή τήν κόοη 
του νά πεί'πίθ̂ η δτι δέν εΐνε μέσα σ*τί) βοω- 
μεοό κι’ έγκλημστικό παιννίδι. Κ ι ’ δταν 
πείθετα! δτι ή Α Ιμ 'λία  εΐνε άθώα, δπ<ος 
πιστεύει κι* ή πατρική του καοδιά ζήτα 
νά πάρη μ^ϊζί του τό κορίτσι του. νά λ δ 
άποσπάση άπό τά νύγια του ποίνκηπα Κι* 
αύτός, μ* δλο τί» πάθος του, θά τήν άφην£ 
οιως ν’ άκολοοθ^ση τόν πατέοα τηο >άν 

διαβολικός Μαρινέλλι δέν του ύπέβαλε

Μαρία
Πεντσγιώτ ισσα i
Τό νέο £ργο ττού 6χει άναστα- J 

τώσει τήν ’Αθήνα

Μαρία
Πενταγιότ ισσσ

Ό  έλληνικός θρύλος! πού συ- 
ναρπώζβί τούς θεατάς πού πληιμ- 
μυρόζουν κ<5οθε μέρα τό θέατρο

Σαμαρτζή
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τήν ίδέα δτι ή Α Ιμιλία πρέπει νά κρα^τηθή
γιά ν* άνακριθή γιΛ  τό φόνο του Άππί- 
άνι. θά  τήν έμπιστευθουν σ* €να εύγενικό 
σπίτι, δπου ό πρίγκηπας, φυσικά θάχη 
δλο τόν καιρίό νά τή βλέπει καί νά τήν 
κάνει έρωμένη του. "ΐΕιξίχλλος τότε ό πα
τέρας μπήγει τό έγχειρίδιο σιήν καρδιά 
τής κόρης του καί* τή σκοτώνει: Τήν προ
τιμά νεκρή παρά άτιμασμένη.

Είπα γιά τό μυθο πώς μπορεί κανένας 
νάχει έπιφυλάξεις. Σ  :ή «Μίννα φόν Μπάρ. 
γχελμ» ό μΟβος είνε άπόλυτα προσαρμο
σμένος στό νόημα τής άστικής κωμωδίας. 
Τή·ς «Αίμιλίας Γκαλόττι» δμως, άν τήν 
γδύσουμε άπό τά κοστούμια της Μεσαιω
νικής ‘ Ιστορίας μένει ή Ιστορία ένός νοι 
κοκυρακόριτσου πού ένας δυνατός (δέ/ 
εΐνε άνάγκη νά’ εΓνε πρίγκηπας καί νά χα
ρίζεται τή δία ιίης έξουσίας, θά μπορούσε 
νά εΐνε κι* έν*χς μοντέρνος πλούσιος, πού 
νά' πιέζει μέ τή δύναμι τών χρημάτων) ζη
τεί νά τ’ άποκτήση και ντά τό συμποεθκϊ 
καί πού ό πατέρας προτιμά νά τό θανα. 
τώση γιά νά γλυτώση — μ* άλλα λόγια 
ένας μύθος πού άμφιβάλλω άν εΤν·ι άη5. 
λυτα καΊ^λληλος γιά τραγωδία κλασσική 
μεγάλου ϋφους. Ο Ι άρχάΐοι ‘Έλληνες γιά 
νά δώσουν στήν τροεγωδία δλο της τό αε. 
γαλεΐο δέ μεταχειρίστηκαν ποτέ μύθους» 
πού μπορούσαν νχ  θυμήσουν τήν άστική 
πραγματικότητα, άλλά τους παίρνανε άπό 
τούς κύκλους μυθικών ήρώων ή τίς περισ
σότερες φορές ιών ήρώων τής έθνικής έ- 
ποποιΐας. Καί ζωγράφιζαν τις συγκρού
σεις των μέ τή Μοίρα Kbri τούς θεούς κι* 
£τσι τούς δίνουν*: τεράστιο άνχ ι̂στηιμα ή-
θικό.

'Ό σο γιά τή λύ-η δέ μπ ,̂ροί5με νά πούμε 
δτι Ικανε^οιεΐ άτόλυτα. Στ*^ χρονικό τών 
Ρωμαίων ό Βιρνίνιος, δταν σκοτώνει τήν 
κόρη του γιά νά τή γλυτώση. .βρίσκεται 
μέσα στήν περιοχή του δικαίου, γιατί ό 
ΡωμαΤί; πατέρας εΐχε άπόλυτο δικαίωμά 
ζωής καί θο^άτου πάνω στά παιδ1̂  το<’. 
Δέν εΐνε δμως τό ίδιο χαί μέ τή ιιεταφύ. 
τευοι του χρονικοΟ ποΟκαμε ό Λέσσιγκ/Η 
έπίδρασις τοΌ χριστιανισμού έδοσε άλλη 
μορφή στήν πατρική έξου^ία. Γι* αύτό κ·* 
δ Λέσσιγκ νοιώθ·Ξΐ τήν άνάγκη, γιά νά 
χ^πανιχήση τό φυσικό διστοτνμό του πα. 
τέρα νά τόν σπρώξη νά φθάοη στή ρω
μαϊκή άκοότητα, νοιώθει λέω, τΐιν άνάγ
κη νά' β»^λη στ·ί» ar0ua της Αίμ*λίας μια 
φρασι, πού θυμίζει τήν πράζι τοΰ Ρωμαί
ου ϊτο τ̂έρα γιά νά τόν προτοέψη νχ  τή 
σκοτώση. Ο Ι ·ή ρωΐδες ‘ σ*ήν ά^ναία τρανω. 
δία, ιιπορεΐ ν’ άψηΦοΰν τό θό^νατο, άλλά 
θ,οηνοΟν. δταν τόν βλέπουν νά πληγιάζει, 
οάν άληθινές γυναίκες Kbri άνθρω.ττοι πού 
εΐνε. Ό  φόνος ττ|ς Aim λ  [ας δέ φέονιι 
πλήρη κάθαρσι. Δέ φυσά τή γαλήνη στήν 
ψυγή μα«:. Φεύγουμε μέ -ήν έπανάστασι 
στίιν καοδιά. *Η παιδοκτονία, στήν άο·γαια 
τοαλ^ωδία γίνεται κ^ττά θεία ποοσταγή. 
γ»ά ένα κοινό καί υεντ^λο ά^/οΆό οπάν^α 
γιά Ικανο'τοίπσι πάθους ή αίσθήματος ποο 
σωπικοΠ, Λπω καί ύΦηλοΟ Καί όιτηωΐ'τδίΐ- 
ποτε θά πληοωθη σ ^ ν  τελική κάθαοτι. 
Καί κάθε φορ<ν. πού θά πέση gvac άθώος, 
δπως ή ΑΙ,υ ’λΚτ θά πέση γιά v.V  ̂ξεπλη. 
ρο>ση άααοτίες παληέ< τής γενιάς του 
σύμφωνα μ’ ένα νόμο θείας κι’ άγρυπνης 
δικαιοσύνης.

Στήν «ΑΙμιλία Γκαλόττι» αύτό δέν ύ. 
πάρχει.

Πρέπει νά έπανέσω — γιά νάρθω τώρα 
στήν έκτέλε-σι — τίιν κ. Γληνός νιά τό 
συγκροτημένο καί λεπτό τρόπο πού &πέ. 
δω^ε τό Μαοινέλλι τόν κ. Γα&ριηλίδη, 
πού ήτανε νάφα πολύ καλός στίς Sryxuo 
τικές σκηνές του πατέρα, τί>ν κ. iKbpo\>. 
σο στό ρόλο του πρίγκηπα (μ ’ δλο πού πο
λύ συχνά δ στό’.ιφος άναπλήοωνε τήν 
πραγαατικίι συνκίνησι) καί τσύς κ.κ. Δρ- 
ληνάννη . Μαλλιαγρό, Ταλάνο καί Βάγλα 
στούς μικοούς των ρόλου-c Έπίσης πολύ 
κσλ^ 6πα»ξε καί ή κ. *H*oatbc ένα ρόλο ά
νώτερο άτό τά έκΦΡαστικά της μίσα.Κα Ι 
ή κ. Αλκαίου μπόρεσε ν* άποδώτη μέ 
καλή ποοσένγισι τό ρόλο της Αιμιλίας. 
"Οσο γιά τήν κ. Μουστάκα δέν εΐχε στίς 
δοααατικ&ς σκηνές τή δύναμ· πού χρεια
ζότανε. Τά κοστούμι^ ήσαν θαυμάσια, o l 
Γπκηνογραφίες καί o l φωτισμοί π^λύ κα. 
λοί.

Α
Γιά λίγο νάχη κανένας περπατήσει στά 

πεζοδρΛιι·α της Κανευπιέοας γιά λίνο νά
χη νρυβη ''ή υπουγιαυπέ*^α στό Μπασσό, 
γιά λίγο νάχη ίήαη στ4®) πολυθόο-υΛο λιμά
νι της Μασσαλίσο. δπου διασταυρώνονται 
ΐίά καράιβια πού έοχονται άπό μακουνές 
χώοες μ* αύτά πού φεύνουν γ ι’ άλλες ά. 
κΛιια μοακρυνότεοες, γιά λίγο νάχη καή 
άπό τό μεσημ$ο»νό της ήλιο κι* άπό τη 
φλΛνα t'Tw ιιατιών τών κοριτςπών της 
νο·ώθΡΐ άτηδ rhv  ποώτη σκην^ι του «Μαρίου» 
πώς ξοτναζεΐ δλη τή γραφικότητα λι
ιιανίΛΟ τίϊς Γσ>λ(ας. *Η Νότο Ντάιι ντέ 
λά Γκιΐοντ ύψώνιτα, σάν άτπ.κοοι>Φωμα 
στίΐν όραο'ά σοτς Καί τό νησάκι τοο κό- 
μητος Μοντεγοήστου πλέει σάν ποοοα'ΐυθι 
πάντο στά ζαφειρένια νερά, πού παιγνιδίζει 
ό Λλιος.

Λέν εΐνε δυως o l νοαφικότητες τής 
ΜΗττοσλίας πού frrva?*o0v οτά ιιάτ'α σας 
δταν άκουτε τό «Μάοιο» ~ου Ποτ'ΐόλ πού 
άνέΛασε uk τ^οη έ^»η>χία ό θίασος Μι
ράντας—Μουσούρη. ΟΟτε uovrWa t<Vtoi ναί 
Τόσο* τύποι τη ο. Πέοα καί π<ννω &n‘ δλα 
αύτά ζή καί βάλλεται καί υ·λά κ ^ ε  στιν_ 

τό μεγάλο κι’ άνατ^τ>'Γ^"το -τόΛ'νς τής 
θι^λσσ^ας, ό φλον^ρός πόθος νιά τό μα
κρύ νό κά> τ* άγνωοτο νιά  ‘τούς καινούο. 
Υ'ους δοίίΤοντες νιά τόν κίνδυνο καί τήν 
πεοιπέτεια —  οτύτό τό φ'λοοττόδημο σΤσθηι.α 
τόσο άντίθετο μέ τή νοσταλγία τοΟ Ό .  
δυσσέα γιά τό σπιτάκι του — αύτό τό

πάθος τής φυγής άπό τήν έστΛχ, πού εΐνε 
συχνά πιό δυνατδ κι’ άπό τόν .έρωτα 
.Η μάχη αύτοΰ του πάθους μέ τό έ- 
ρωτικό εΐνε τό θέμα του «Μάριου». ‘Ο Μά
ριος. δ γυιός του Καίσαρα ιου ιδιοκτή
τη του «μπάρ ντέ λά μαρίν» άγαπάει τή 
Φανή. τήν πωλήτρια θλασσινών. Μά πιό 
πολύ'κι* άπ* αύ«ήν άγαπάει τή θάλασσα. 
Ή  Φανή toG τά δίνη δλα γιά* "ά  τόν κρα 
τήση. "Οταν δμως νοιώθει δτι θά ζήση 
κοντά της δυστυχισμένος, μέ τήν αιώνιο: 
νοσταλγία τής πλατείας ‘κι* άγεραστι-ς Φ. 
ρωμένη-ς του, θυσιάζει τόν έρωτά της γιά 
τή δική του εύτυχία. Αίπό εΐνε δλο τό 
έργο.

*Η έκτέλεσι στάθηκε άψογη. Ή  Μιράν. 
τα στό ρόλο της Φανή«ς έδωσε δλη τή νεό. 
τητακ τή χάρι καί τή συγκίνηοι τών ϊ

ραίων στιγμών του 6ργου, μέ μιά τέχνη, 
ιάλτθινά ώριμη καί ξεπέρασε. αύτή τή φο 
ρά δλες -ης τις δημιουργίες. Ό  κ. Μου 
σαύρης έδειξε δλη τή γνοιστή του μοτοτο- 
ριά. Κύριος τών μέσων του καί τού ρό 
λου του έδωσε θαυμάσια τήν ένοόμυχη 
πάλη του νέου πού μοιράζονται ήν ψυ
χή του τά δυό μεγάλα όνειρα τής θά
λασσας καί τής άγάπης. ‘Ο  κ. Νέζερ 
ένσάρκωσε τόν Καίσαρα μέ πολλήν άλή_ 
θεια καί κέφι. ττού χάρισε στό κοιν ότή 
μεγάλη ε*> υμία καί τό πλα ύ γέλοιο. 
Στοεθερή πρόοδο στήν τέχνη του έδειξε 
καί ό κ. Κωνσταντάρας. στόν άρκετά δύ
σκολο ρόλο του Πικουαζώ. Μ* άρκετή έ- 
πι υχία άπέδωσαν τούς ρόλους των καί oi 
κ .κ . Παπαδάκης. Χριστοφορίδης καί Βλα . 
χόπουλος, δπως καί ol νέοι ήθοποιοί κ.κ.

Μπουχλας καί Ζαρο6κης. Έπίσης εόσυνεί- 
δητα άπέδωσαν τούς ρόλους των καί ή κ. 
Σαντοριναίου. ή κ. Σακελλαρίδου καί ή 
κ. Δέσπω Διαμαντίδη. 01 σκηνογραφίετ 
πάρα πολύ καλές, υπηρέτησαν θαυμάσια 
τήν άτμαφαιρα τοό έργουό.
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Κ'Γ'ίτυκή yta τό «ΜΕΛΤΕΜΑ.Κ I » 
του Παντελή Χάρν, πού παίζεται 
•μ’ έπιτυχία οτό «Λυρικόν» άπό τό 
θίασο Μανωλίδου — Παππα, θα δη- 
μοαΐ€ύοουιμε οτό έρχόμενο φύλλο.

Μιά ματιά στά μουοικά μας Θέατρα

«Ή Ελλάδα μας» στό Περοκέ
Τοΰ κ. ΑΘ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΛΟΥ

“Άρτον καί θεάματα ζητούσαν o l Α ρ χ α ί
οι. Τά ΐδ?α πράγματα ζητούν αυτή τήν έ
ποχή o l Αθηναίοι. Προσέξτε μιά πρόχει
ρη στατιστική γιά νά πεισθήτε. Μόλις ό 
ήλιος έτοιμάζεται νό...στουκάρη —  <?ς 
μεταχειρισθουμε τό πολεμικό λεξιλόγιο —  
πρός τή δύση του. άνοίγουν τίς πύλες των 
έβδομήντα δύο θεάματα γιά νά διασκε
δάσουν τόν ταλαίπωρον Άθηναΐον καί τόν 
εύ υχή έπαρχιώτην πού ήρ ε στήν Πρω
τεύουσα γιά νά θέση σέ κυκλοφορία τά 
λίγα ταγάρια έκατοντοχίλιαρα πού μάζεψε 
άπό τήν πενιχρά παραγωγή του. Δέν £γει 
καμμιά σημασία δτι τό λάδι άκολουθεΐ πι 
στά τή λίρα. "Οσο ό τιμάριθμος τής ζωης 
κι* άν άνεβαίνει. ό Αθηναίος δέν θά στερή
σει ποτέ τόν έαυτό του άπό τήν τροφή 
πού λέγεται κωμωδία, δςαίμα όπερέτ- 
τα. έπιθεώρησις. κινηματογράφος 'ή καί κα 
ραγκιόζης άκόμη. Έιννοεΐ μέσα στήν έ. 
πικί/δυνη αύτή ζωή πού ζεΐ. νά περάσει 
τή βραδυά του μέ σαράντα δράμια ψωμί 
—  υπόλοιπον μεσημβρινού φαγητού —  
άλλά νά πάρη άπαραιτήτως ώς φρούτο 
καί ένα όλόκληιρο... θέαμα. 'Γι* αύτό "όν 
ιβλέπετε έ"ω άπό. τά ταμεία τώ^ θεάτρω\ 
νά συνωθήται —  στό μόνο μέρος πού ? 
χει καταργΓ.θή ή ούρά γιά νά βρεΐ μιά 
θέση καλή άπό τήν όπσία νά ρουφήξη κυ. 
ριολεκτικά τό παίζόμενο έργον καί θά 
γευθεΐ^ μέ τά μάτια του τίς θηλυκές γάμ
πες τής προτιμή-σεώς Του πού τού στέλ. 
νουν ένα σωρό προκλητνκές κινήσεις άπό 
τό παλκοσένικο. Δέν έχει λοιπόν άδικο 6 
ταλαίπωρος Αθηναίος πού άψηφώντας ~ό 
νυκτερινό πιατολίδι έγκ<τταλείπει τό σπίτ 
του γιά νά...σκοτώσει κι* οπ̂ τός τήν ώοα 
^ου Ά λ λ ά  άν μέσα στούς χώρου- τών 
δημοσίων Γεαμάτων. λαμβάνουν γώραν κά 
θε βράδυ τέτοιες έκτελέσεις. σ* εναν πολύ 
γνωστό χώρο, σ ' αύ»τόν πού' στεγάζεσαι τό 
νΤΙεροκέ» σικοτώνονται. έδώ καί κάμποση 
καιρό, o l βραδυνές ώρες άπό χιλιάδες άν 
θρώπους πάσης τάξεως χαί ήλικίας πού 
κατακλύζουν τήν πλατεία καί τήν γαλα
ρία του. 'Ηθικοί αύτουογοί οτύτών τών... 
φόνων εΐνε o l καλοί ήθοποιοί ή καλύτε
ρα o l άσσοι καί o l... άίσσες. πού άπατε, 
λουν τό μουσικό συγκρό ημα' του ώραίου 
οαχτοΰ θεάτρου της συνοικίας Μεταξουρ
γείου. "Οσοι παρτ-χολού ί̂πσοτν τό έργο 
του. τήν έπιθεώρησι «Ελλά δα  μας» τών κ. 
κ. '  Acrr μακοπούλου _ Σ  πυροπούλου* . Πα- 
παδούκα, μουσική Παπαδοπούλου πού σή 
μεοα ύπ Ερέβη τίς έκατό παραστάσεις πσ_ 
ραδέχθησαν δτι έφέτος τό «Περοκέ» έχει 
τό προβάδισμα άπό δλα τά μουσικά θέα
τρα πού παίζουν έπιθεώρησι, Ά λ λ ά  νιά 
κείνους πού δέΦ είχαν άκόμη *ήν τύχη 
νά δοΟν τό ώραϊο τό πολι*ισμένο καί τό 
διασκεδαστικό αύτό έονο. θά τούς παρα. 
καλέσω νά μ* άκόλουθήσουν γιά νά δ'α_ 
πιστώσουν, μετά τήν παοάστασι δτι δσα 
γράφονται δέν άπο^ελοΠν ύπερβολές

Ό ρίσ*ε, λοιπόν. Περάστε —  νοερώς βέ 
βαια —  άπό τήν είσοδο μέ ί>φος άνθρώ
που πού κοατφ τό είσιτήριο στό χέρι καί 
δχι μέ ύφος τζαμπατζή κοΒθήστε νοερώς 
στή θέσι σας. δόστε. νοερώς πάντοτε, τό 
πουρμπουάρ στόν ταξιθέτη καί έτοιμασνή 
τε. Πρώτο κουδουνι δεύτερο, ’ ρίτο καί η 
αύλαία άνοίγει. Πάντο σ* ένα ποιητικό φόν 
το πού παριστάνει κομμάτι έλληνικοΰ βου
νού. ό άννός τσομπανάχος μέ τή φλογέοα 
του* —  Τάκης Χατζ^-.χρηστός —  μάς χαϊ
δεύει *· α«>τιά μ* έναν ώραϊο σκοπό. Τό 
τροεγουδι σβύνει άργά ή σκηνοθεσία χά
νεται άπό μπροστά μας καί ένω άνάβουν 
Τά φώτα παλάντζας καί μπαταρίας, έμφα 
νίζεται στή σκηνή ό μοναδικός μας καμ- 
πέρ. δ Μαυρόπουλος. γιά νά μάς πή:

Μέσα σ’ αύτής τής έποχής τή φοβερή ζα.
(λάδα

άς δούμε καί στό θέατρο ένα κομμάτι
(Ελλ ά δ α .

Κι* ένφ μάς ύπόσχεται δτι τό κομμάτι 
αύτό θά τό δούμε άργότερα, μά~ λέει τί 
άκριβώς νοσταλγεί, οτύτή τήν έποχή. τό 
νέο Κολωνάκι πού άττο ελεϊται άπό κο. 
ρίτσια τής πρώην γειτονιάς. *Όσο δμωτ 
κι’ άν έπλούτισαν. εΐνε στιγμές πού νο
σταλγούν τά παλ'ηά πατηρλίκια. Καμα 
ρώστ^ τα. *Η 2αφ«ιρΙνα. ή Παπαλή καί ή

Νανά, σημερινές κυρίες μαυραγοριτών καί 
πρώην μικρεμπόρων του ποδαριού, έκφρά. 
ζουν σέ τρεις φωνές τήν έπιθυμία τους:

*Ά χ νάχα μιά μπουγάδα 
στή ν αύλή _ μου τήν παληά 
καί νά μπώ στή σαπουνάόα 
μέ τά ρούχα άγκαλιά.

Στό  χαρακτηριστικό αύτό «ρεφραίν» 
τού τραγουδιού βλέπω πλάϊ μου μιά εύ_ 
στραφεσ άτη κυρία νά έκδηλώνει τόν έν_ 
βουσιασμό της μ* ένα έλαφρό χειροκρό- 
τη;μα. Τής ρίχνω μιά προσεκτική ματιά 
καί συμπεραίνω δτι ή εύ τραφεστάτη καί 
σημαιοστολισμένη κυρία .ά  προέρχεται ά- 
σφαλώς άπό τό νέο Κολωνάκι ή συνοι
κία πού κυβερνά σήμερα όλόκληρη τήν 
Αθήνα. Επανέρχομαι δμως στή...,βάση 
μου καί χειροκροτώ κι' έγώ μαζί μέ τούς 
άλλους θεατάς τόν άσυναγώνιστο Μαυρεα 
πού έμφανίζεται ώς Γκόλφω άναζη,τουσσ 
τόν άγαπΓμένο της Λάκη,!

ίΜήν ειδα ε τό Λάκη μου πο3 νάν’ γιά δέ 
(μου γράφει; 

Μήν έφυγε καί μούδωσε καί τό σιχτίρ πι_
(λάφι;

‘Ο Λάκης δμως έμφανίζεται δχι βέβαια 
μέ φουστανέλλα άλλά ντυμένος πρωτευου 
σιάνικα. καί τής λέει όρθά - κοφτά, δτι 
πρέπει νά τόν ξεχάσει γιοττί άγαπά τρελ 
λά τή Σταυρούλα. Καί ή Γκλόφω χωρ?ο 
νά χάσει καιρό άρχίζει νά τόν καίαριέ- 
ται γ ι ' αύτή του τήν άπιστία:
’Ώ , πσύ νά σέ δώ. δπως μέ κατάντησες 

(καί νά λυπηθώ τό χάλι σου.

Λίλιαν Λύς

Μιά άπό τίς περισσότερο μορφωμένες νίες 
καλλι έχνιδες^ του μουσικού μας θεάτρου, ή 
Λίλιαν Λύς. έχει κατακτήσει τή συμπάθεια 
του άθηναΐκου κοινού, μέ τις πάντοτε ώ 
ραΐες καί^ έπιτυχεΐς έμφανίσεις της. Γλυκό 
τό τραγούδι της. περίφημη ή πρόζα τηε 
χαριτωμένοι ol χοροί της. θάταν δύσκολο 
νά τήν χαρακτηρίση κανένας δτι άνήκει στή 
μιά ή στήν άλλη κατΓγορία. Εΐ/ε κά ι με. 
ταξύ σουμπρέττας καί καρατερίστας ή καί 
τά δυό μαζί, ένα άξ όλογο στέλεχος του 
έλαφρού μουσικού θεάτρου. Έπαιξε ώς τώ 
ρα μέ *ό θίασο Μουσούρη δταν εΐχε πα
ρουσιάσει στό θέατρο τής' Α λίκης. μιά 
σειρά πολιτισμένων μουσικών £ργύν τού 
Έύαγγελίδη. Γιαννουκάκη κλπ μέ τό cnr/ 
κρότημα τών άσσων ( Καλού α  Κοκκίνη, 
Μάκρη. Μαυρέα) στήν «Ούψα» μέ τό συγ. 
κρότημα Καλουτά πρωτήτερα στή «Γκλό- 
ρια» καί παλαιότερα μέ τά καλύτερα συγ
κροτήματα τής 'Αθήνας.

πού νά γίνει διανομή άπό κονσέρβες 
icai νάχεις χάσει Ίό  δελτίο του μπα.

(κάλρ, σου.

Ά λ λ ά  ό Λάκης άναταράσσεται καί ά 
παντ^:

Στούς λόγγους, στ' άγρια βουνά.

Κ ι ’ ή Γκόλφω συνεχίζει:

Άπάνω σου προδότη.

Κ ι ' ένω παίρνει βαθειά άνάσα έξακο. 
λουθεί:

"Ώ. πού νά τελειώσει ό πόλεμος καί σύ
(νά τρώς

άλλα δέκα χρόνια χόρτα 
"Ώ. πού νά μπεις στό κίτρινο -ό τράμ 
καί νά σου μαγκώσει τό κεφάλι σου ή 

(μεσαία πόρτα.
’Ώ , πού νά γράψεις έπιθεώρηση 
καί νά σέ τύπτη αιωνίως ή συνείδηση.
”£2. πού νά γίνει Ειρήνη Γαφνικά καί σύ 

(νά μή τό πάρεις ειδησι.

Τά έλληνικά κρασιά μέ έπί κεφαλής 
τόν Στοά>ρο ΜατρίΙδη εΐνε ένα ώραιό ατο 
νούμερο. Τό παρακολουθούμε ε^χαρίστωο 
καί θά είχαμε τήν έπιιθυμία, τόσο τή οο 
ιμπόλα δσο καί τό κρητικό νά ιά  πιούμε 
καί τά δυό στό πο ήρι. Στήν έπιθυμία 
μας δμως αύτή δίνει άλλη κατεύθυνση ό 
'Άγγελος Μαυρόπουλος ό όποιος έμφα- 
νίζεται γιά νά μάς πει δτι ό σημερινός 
έρω-c εΐνε ζήτημα εισβολής. Καί μάς έ. 
ξηγεΐ σέ μιά «παρλάτα» δτι ένω έπεχεί. 
ρησε νά παραβιάσει τά όχυρά μιάς γυναί
κας. μεταχειρισθεί'ς άρκετό κρασί ή ει
σβολή άπέτυχε καί έτσι έχασε τό πολύτι. 
μο ύλικό του!

Τόν χειροκροτούμε γερά καί παρακολου
θούμε τώρα ένα άλλο νούμερο πού έκτε. 
λούν ή Μαρίκα Νέζερ καί ή Ντιριν άουα. 
Εΐνε ό Πόλεμος καί ή Είρήνη:
— Φιλόσοφους έγέννησα— λέει ή ή'οποιός, 

(πού ύποδύεται τήν Είρήνη —  μέ έρ- 
(γα  ξακουσμένα. ' 

— "Ομως έγώ έγέννΓσα ήρωες του 21.
— Μέ γαλήνη τήν ήμέρα κάθε άνθρωπος 

(προσμένει. *
πού τά, μάτια του θά κλείση σέ γωνιά 

(ειρηνική.
— Πόσο πιό δμορφο εΐνε δμως σκεπασμέ.

(νος νά πεθαίνει 
μ ' άσπρογάλαζη σημαία, μιά σημαία 

( ‘Ελληνική.

Κ ι ' ένω τό θέατρο σείεται άπό ·*ό χει
ροκρότημα ή καλή καρατερίστα Βασιλει 
άδου μαζί μέ τόν Μαυρέα καί τήν Τ£έν- 
vr Άοσένη, μάς παρουσιάζουν τά ράδιο 
φωνικά μηνύματα, ένα έξυπνό ατο καί έ. 
πίκσ>ρο νούμερο, πού ν  ελουν οί θεαταί 
μέ τήν καρδιά τουο. Ή  κυρία Καλλιόπη 
ένα άπό τά γερά ΡώΟτερ τής γειτονιάς 
στέλνει χαιρετίσματα στή φίλη της Πα. 
γώνα στήν Αμερική , καί έπί εόκαιρίςι: 
τής προσθέτει τά δΐατρέξαντα τής γειτο
νιάς, κατά τά όποια ή Κατινίτσα -ής κυ. 
ρά Γιαννούλας χώρισε μέ τόν Προκόπη 
γιατί τήν έπισσε στά πράσα μέ τό Χρη
στό τόν τσαγκάρη καί δ*ι ή Μαρίκα του 
περιβολάρη άγόρασε πιάνο, ένεκα ή μοα> 
ρη κλπ. Καί έν συνεχεία ή Άμεοική  ά- 
κούει καί άλλα...ένδιαφέροντα πράγματα 
καθώς καί τά ειδικά μηνύματα του Βα γ . 
γέλη καί τής Κατινίτσας —  Μαυρέσς —  
ΆρσένΓ —  πού στέλνον αι στόν ξενητε- 
μένο σύζυγο τής δευτέρας.

— θανασάκη μου —  εΐνε ό ξενητεμένος 
(σύζυγος —  μ’ άγαπ^ς 

ή σέ ξεμυάλισε κσμμ'ά άλλη καί μένα 
μέ γράφεις στά παληά σου τά τακούνια 

— Θανάση —  συνιστά ό Βαγγέλης —  μπι 
ζέλια στόπ. Ά λ λ ά  πάλι άν δέν έχετχ 
τίποτε άλλο νά μας στείλετε σκοτώστε 
τά μαμούν·α.

— θοτνάση. θυμάσαι έδώ καί πέντε χρό.
(νια σάν σήμερα 

πού τά πίναμε κι* ήρθαμε στά μεράκια; 
-  Θανάση. Ρωτα τούς σοφούς τοΟ τόπου

σου πώς ίγινε κι* ένφ μάς στείλανβ
(κονσέρβες διάφορες

ol μπακάληδες τά βγάλανε δλα κοελα· 
(μαράκια;

Γελάμε δλοι μέ τήν καρδιά μας καί 
πριν άκόμη συνέλθουμε. χειροκροτούμε 
τήν έμφάνισι τού Αύλωνίτη, τού Ίατρίδη 
καί τής Ν ιριντάουα. πού έκτελουν τό νού 
μερο ή «Στάνη έκπολιτίζεται». Καμαρώστε 
έμφάνισι. Ο Ι τοίχοι τής στάνης εΐνε τοπε 
τσαρισμένοι μέ χιλιάρικα καί σέ μιάν ά. 
κρη παροοπεταμένο ένα πιάνο έν ός του 
όποίου —  κατά τήν όμολο-ylocv του Μή- 
τρου —  γεννοβολουν o l κόττες.

—  Ίιβγάλσμε άπό μέσα τά σύρματα
—  λέει ό Κΐτσος πρός τήν μοντέρνα Α 
θηναία —  Ν'.ιριντάουα —  πού έπισχέ. 
πτεται τή στάνη —  καί βάλαμε τίς κότ
τες \·ά κουρνιάζουν.

Κ ι ' ένω συζητούν γιά τήν έξέλιΤι τής 
στάνης ό Μήτρος —  Αΰλωνίιτς — ■ λέει 
δτι μεταξύ τών άλλων προμηθειών πού ?. 
χανε άπό τήν ’Αθήνα άγόρασε καί άρ. 
κετά σουτιέν τά όποια έφόρεσε στίς κα
τσίκες

Ή  παράστασις προχωρεί κανονικά. Σ  ή 
σκηνή τώρα βρίσκεται ή Κούλα Νικολαΐ. 
Ιδου. πού μετά τήν ώραία ρούμπα «"Εσυ» 
μας τραγουδά τό ταγκό «Οί άγάπες τε
λειώνουνε». 'Ιδο ύ  τό ρεφραίν του:

ί
Ο Ι άγάπες τελειώνουνε
χιόνια εΐνε και λυώνουνε
δέν μπορείς στή ζωή σου ν' άλλάξης
Θ* άναπήσης στό τέλος θά κλάψΓ)·ς
Ο ί άγάπες τελειώ ουνε
εΐν' άγκά ια πληγώνουνε
δέν μπορείς κι* άν θές νά γλυ'ώσης
θ’ άγοοπήσης θά τό πληρώσης.

Φ.νάλε: ‘Η Ελλ ά δ α  τό άρχαΐο πνεύ
μα —  ό Σωκράτης —  τό άρχαΐο κάλλος
—  ή Ξανθίππη —  ό ' Ολυμπιακός, ό Πα. 
'αθηναϊκό*, ή Α Ε Κ  -ό δημοτικό τράγου 
δι. ή άρχαία τροτγωδία καί τό σύγχρο
νο δραμα πού συγκινεί περισσότερο τόν 
κόαμο. Ό  Αΰλωνίττ,ς μ' ένα μπακαλιάρο

Ίκ * ένα ψωμί στό χέρι, έκφράζει τήν άπο- 
ρία:

Νά ζή κανείς ή νά μή ζή.
Ιδού ή άπορία.
τό δράμα πού δέν έγραψε κσιμμία Ιστορία. 
Δύο διακόσια τό ψωμί κι' άν πής καί 

(γ ιά  τό λάδι 
είκοσι 'όσα τό π ρω" σαράντα όχτώ 

(τό βράίδυ.

Ακολουθούν οι άρχαίοι πολεμισταΐ. οί 
πολεμισταί του 21. οί ΓΕλαχιώτες καί τε. 
λευταΐα ή Ελληνική  σημαία —  Κούλα 
Ν · κολαΐδου —  πού λέει:

Αύτή 'νε ή Ελλ ά δα  μας. ή ξακουστή 
(κι* ώραία

καί σύμβολό της ίεοό ή ‘Ελληνική σημαία. 
Εΐνε πνεύμα καί ιδέα

Καί ένω άδονται καί λέγονται ένα σω
ρό ώραΐα πράγματα, κλείνει ή αυλαία 
γιά ν* άνοιξη μ* ένα θαυμάσιο χορευτικό 
νούμερο καί νά τελείωση μ' ένα κωμικό 
σκέτς «Τό πρώτο φιλί» πού έκτελεΐ ό Αύ- 
λωνί'ης. ή Άρσένη ή Βασιλειάδου, ό 
Χατζηχρήστος. κ.ά. *

Τό «Περοκέ» τώρα —  δεκάτη περίπου 
νυκτερινή —  άνοίγει τίς πόρτες του γιά 
νά βγούν οι ταλαίπωροι Αθηναίοι πού πέ 
ρασαν δυό ώρες εύχάριστες.

*0 κόσμος δεχύνε’αι στό δρόμο καί έ. 
νώ ό καθένας παίρνει τήν άγουσα πρός 
τό σπίτι του. άχουμε κάποιο άπό τά ζευ
γαράκια νά σιγοτραγουδφ ύπό τό σελη
νόφως:

Ο Ι άγάπες τελειώνουνε 
χιόνια εΐνε καί λυώνουνε.,.

Α θ . Γ Ε Λ Ρ Γ Α Κ Α Λ Ο Σ

Θ ΕΑΤΡΟ Ν

Κοτοπούλη
Διευθυντής:

Β. Λ Ο ΓΟ Θ ΕΤ ΙΔ Η Σ
ΤΗΝ Π Α ΡΑ ΣΚΕΥΗ Ν  

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 
6.J0' μ.μ. ΠΡΩΤΗ 

τής ν£ας Ήωίμω&ίας

Καδένας
μέ τή λόξα του

(Π ΑΝ Σ ΙΟΝ Σ Ε Λ Λ Ε Ρ ) 
Μβτάφροίσις:
Δ. Γιαννουκάκη

Σκηνογρ«φ[α:ι:
Γιώογου ’Ανεμονιάννη
ΣΗΜ. — To Spyov ΘΙ παίζεται 

καί Σά&βατον — Κυριακήν ά- 
ττόγεομα.



ίσόητική
τί j i ί κ ·υ

(ΑΠΟΣΠΑ IΜ Δ )
Τοϋ κ. Θάνου Κωτσοπούλου

Ό  ύττοκιριτίικός λόγος, ιΙΙκίφραστι- 
κό όργανο τοΰ ττοιηοκοΰ, 6χει κατά 
οφνέπεια ολα τά στοιχεία του: συν- 
α’ιο'θηιμα, νόημα ΐίδέα (·πΕρι·εχ6μ«νο) 
στρογγυίλότητα — -είναι πλαστικός— 
ρυθμό, ήχο καθαρό (.ιτεριέχον) κι 
ολ’ αυτά σ’ έσωτίρυκή άντα,τοκοιση 
ικαί συναρμογή. Τό πλέριο δεαιιιο 
τοΰ έσωτεριικοΰ κόσιιου μξ τον—άς 
τόν ποΰιμε—ΐΕξ,ωτΞιρί'κό ·— γιατί είναι 
ή mo φυσική συνέπεια του . αυτό 
τό <3 >ιχτοογγάλιαϊ"ΐμα, ττού ή .τιαρ-α-
λοση κ’ ένός ·μΰ ό]π’ τό κορμί . που 
κλείνει την Ι&έα σακατεοει και ̂ τα 
δυό, είναι έκεινο πού άποΐκαλοαμε 
ένότητα, δηλαδή μιά ένια!.« έκφρα
ση ιτεριέχοντος—ιμορφής και ιτερί1-- 
, χαμένου.

Ή  ένότητα τούτη, καθρέφτισιμα 
τής ιμορφής καί τής Ιδέας, είναι α
πόλυτη καί απαρασάλευτη·. _ ι α ψ-- 
χίικά ,διανέιματα πού εγκλείει, σε 
συνδυασμό μέ τήν κοαβργαστιικη προ- 
προσπάθεια γιά τό αισθητικό τους 
Βόισιιμο, έτσι δηλοΰδή πού ν’ αποκρυ
σταλλωθούν σέ μιά μορφή «ωραία» 
μπορεί νάχουν άναίβαΒίμούς παλμού 
(συγκίνησης), έντασης (διάπυρου 
πόθου πρός έκφραση τοΰ ψυχυκου 
βιώ,ματος) καί τεχνικής αίποΐδοσης, 
πού πασκίζει νά δώσει τό τελειο του 
«ίμέτρου», άλλά ποτέ δέν μπορούν 
νδναι κάτω τής αντικειμενικής στα· 
θμης, έκείνης δηλαδή πού χρειάζε
ται νά ξεπ&ραστεΐ ή ύπακΑειιμενικη 
ικ<χτ05σταση καί νά γίνει αντικειμε
νική. Μ’ «Χλιλα λόγια τό άντικείμενο 
τής τέχνης τοΰ υποκριτής στρέφεται 
πρός έαυτό, πρός τόν 6ξ;ω κόσμο 
άπτ’ οπου fjpt3e. Γιατί κι’ ή πιό υπο
κειμενική κατάστασηι δταν κλείνει 
Ενδιαφέροντα γενικά στρέφεται προς 
τό σύνολο.

ΙΜά τά ένδιαφέροντα του_ ποιηπτη 
πού έρμηνεύει ό υποκριτής ε ν̂0̂  
πάντα καθολικά. Επομένως καί ή 
«μορφή τών ήρώων» δεν μπο ρ εΐ να

βοθεΐ άλλοιώτυκα παρά μέ τήν πιστή 
καί αληθινή έκφραση τοΰ «άντικει- 
ΐμένου» πού πλαστούργησε ό ποιηί· 
τής. Διαφορετικά ό υποκριτής προ
δίδει τά πάντα: συναίσθημα, νόηιμα, 
ιδέα.

Έδνικόν ϊ
I

Θέατρον 1
Θεοινόν Θέατρον \

Π Λ Α Τ Ε ΙΑ Σ  
ΚΛΑΥΘΜ ΩΜ ΟΣ 

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α Ι
Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ  '

Ω Ρ Α  7 u.u. ακριβώς 
Λ Ε Σ Σ ΙΓ Κ

Αιμιλία ί 
Γ καλόττι j

ΕΚ Α Σ Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν  |
Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ  Λ Α Ί ’ΚΗ *

Μ Ε  Τ ΙΜ Α Σ  ΗΛΑΤΤΩ- ! 
Μ ΕΝ Α Σ  ·

ίΜά δέ μιπορεΐ τεχνικά νά είναι 
άρτιος, άλλά δχι συνεπής ιμε τήν ι
δέα; Αύτό είναι άπαράδεχτο. Γιατί 
ποτέ ή τεχνιική εκιφρααη δέν μπορεί 
ν’ άποτελεΐ τήν άληθινή ε'κφροοση, 
άν δέν εΐνε έκφραση τής ’ιδέας τοΰ 
ποιητή.

Ή  έζάρτηση 6ίμ<ος αΰτή τοΰ υ
ποκριτή άπό τό δηιμιουργτΊμενο πλά
σμα τοΰ ποιητή δέν μειώνει τό δημι
ουργικό ρόιλο του. ’ΑντίιΕετα τόν εν
τείνει. Γ ιατί ό ΰπακριτής ϋιπακοίΒιστδ 
σέ δίλα τόν ποιητή. Εΐνε φορέας του 
κι’ άς είναι όργανό του.

Ό  ό'μόψυχος πόθος ποιητή ικι’ υ
ποκριτή γιά τήν Εκφραση, κοινοΰ ι
δεώδους τούς ταυτίζει σχείδόν άπό
λυτα κι’ 6 υποκριτής παύει νά είναι 
έικτελεστής, γίνεται δημιουργός.

Στά χέρια του εινε έιμιπιστευμένη 
ή θεία έίπιταγή τοΰ ποιητή πού !δέ 
φοτντάζεται άλλοιώς τόν ήθοποιό πα
ρά ώς «ήρωά» του.

Μιά -κι’ etv’ έτσι, ό υποκριτής δέ 
θά μδς δώσει τίποτ’ άλλο παρά τό 
συναίσθημα τοΰ «ήρωα» πού  ̂έζησε̂  
ό ποιητής καί πού τόν ζεΐ τώροι ιό 
υποκριτής σάν άμείση, προογίματικότη 
τα. ΈπτηΜζημένη, λοιπόν, ή ευθύνη 
τοΰ δεύτερου..

Ό  ύπακριτής τό «ψυχικό βίωμα» 
τοΰ ποιητή £ρχεται νά τό κάμει «ά
μεση. πραγματικότητα». Τό «πλαστι 
κ<ό 6ραμα» τοΰ ποιητή θά τό κάμει 
ό υποκριτής «πλαστικό δν», τό «ζων
τανό όραμα» «ζωντανό πλάσιμα».ιΚ’ 
6πει6ή σκοπός τοΰ ποιητή εΐταν νά 
δώσει τό ζωντανό του όραμα ρτήν 
άνθρωιπότητα γιά νά τή  ̂λυτρώσει, 
οπως λυτρώθηκε κι’ αύτός, ό ύπο- 
κριτής πραγματοποιεί τό σκοπό του. 
Μέ δλα έκεΐνα τά στοιχεία πού με
ταχειρίστηκε ό ποιητής για νά με
ταδώσει τό «Ιδραΐμά» του, νά έπικοι- 
νωνήσει μέ τό κοινό. Νά άκόιμα για- 

ι τί ό ρόλος τοΰ υποκριτή είναι δηιμι- 
ουργιικός, ταυτόσημός μέ τοϋ πίοιη- 
τή. Γιατί δέν δίνει μόνο τό «πλα
στικό δν» μά πέρ’ άπ’ αύτό, ^πέρα 
ικι’ άπό τό πλαστικό δραμα τοΰ ποθ
ητή πού τό προγματοποιεΐ άναπιλά- 
θοντάς το μέ δλα του τά στοιχεία, 
μέ άλήθεια καί συνέπεια, δίνει όιλά- 
κερη τήν 'ιδέα τοΰ ποιητή, τήν οδη
γεί στό τέριμα της, στήν αισθητική 
χαρά καί στήν «κάθαρση® τοΰ άν- 
θοώπου. Κι’ άληθινά, ό υποκριτής 
6έ ζωντανεύει άπιλιως τό μέρος του 
άλλά δίνει σάν ένα μέρος αύτοΰ τοΰ 
θαυμαστοΰ συνόλου πού έ'κφράζει 
τήν ιδέα τοΰ ποιητή. Γι’ αύτό, κάτι 
πού θάτοη/ Αταίριαστο, θάταν ή «Ιέ- 
ξόγκωση» τοϋ μέρους του σέ βάρος 
τοΰ συνόλου. Ή  θαυμαστή ίσορρο- 
πίά άνάμεισα στά σοφά άριμολογη- 
μένα μέρη πού δημιουργούν _τήν αρ
μονία τοΰ συνόλου άποτελεΐ έκεινο 
πού άπακαλοΰαε: «άναλσγία τών με- 
.ρών». "Ενας Ριχάρδος Γ ' λ. χ. πε
ρισσότερος άπ’ δ,τι είναι ή £νας 
Μακντόρφω περισσότερος άπό̂  τόν 
Μάκιβεθ είναι κάτι πού έννοοΰιμε.Ή 
αισθητική πληιρότητα τοΰ μέοους εΐ
νε άιτοτέλβσμα καί μιδς κοοθολικώ- 
τερης έποπτείας στό δλο Εργο. Ή

προσπάθίεια τοΰ ύποικριτή δέν εΐνε 
εΟκολη. "Εχ*;ι ν’ άφαιρέσει τά πε
ριττά, ν’ άναγάγει δ,τι άπέμεινε  ̂σέ 
μιά τεχνικά δουλβμένη φόριμα, μ’ έ
να λόγο νά «συνθέσει» τό ρόλο. Και 
κοντά σ’ αύτό νά προσέξει τήν «άρ- 
μονία τοΰ δλου. Γ ι’ αύτό κυνηγά μέ 
πάθος τό «μέτρο», ετσι πού νά μπο
ρεί νά σταθεί στό πλάι τών άλλων 
χωίρίς νά ιούς βλάψει. Δέν μονο
λογεί — κάι τίς στιγμές πού μονο
λογεί άκολουθεΐ τό παντοδύναμο 
■ρεΰμα τοΰ συνόλου — διαλέγεται. 
Συγκρούεται. Ή  υπογράμμιση- ένός 
στοιχείου τοΰ λόγου περισσότερο ά
πό τόν ένα, γίνεται γιά νά φωτ Ισει 
τόν άλλον. Είναι φανερό λοιπόν πώς 
ό θεατρικός λόγος, κινούμενος μέσα 
στό ρεΰμα τοΰ Ισοδύναμου ποιητι- 
κοΰ λόγου πρός τά μπρος άκολου- 
θεΐ σά μέρος τή ροή του καί δέν 
ύίπερχειλίζει σέ παρακλάδια πού 
μποροΰν νά δώσουν διέξοδο πρός τ’ 
άλλοΰ fi ν’ άλλοιώσουν τήν κοίτη 
τοΰ ποτάιμοΰ. Ό  ύποκριτής είναι έ- 
έ,η,ρτημένος άπό τούς ίδιους περιορι 
σίμούς πού έθεσε στόν έαυτό του κι 
ό ποιητής. Είναι ό ποιητής ό ίδιος 
πού σέβεται τόν έαυτό του.

Κά3ε ϋποκοιτής άν άναΐδιεχτεί αύ
τή τήν εύθύνηι τήν μερίζεται καί μέ 
τούς άλλους. Άπ ’ αύτό βγαίνει τό 
πώς τό Θέατρο είναι ποοισπάβεια ο
μαδική, άπ’ αύτό ξεπήδηισε ή άρχή 
τοΰ «συνόλου». Ποιητής κι’ ύποκρι- 
τής λοιπόν κοοτευθύνονται πρός τόν 
ένα καί τόν αύτό σκοπό: στήν αι
σθητική: απόλαυση, πού προσφέρει τό 
Εργο, στήν κάθαρση τών «ή:ρώων» 
του καί τών άνθιρώπων πού μοιά
ζουνε μ’ αύτούς. Βέβαια j o  τελευ
ταίο αύτό δέ συμβαίνει έτσι λογι
κά. Δέν είναι ό Μάγος ένας άνθρω
πος πού έτσι ύπάρχει όλόϊδιος στή 
ζωή. Μά ή ζωή πού βλέπουμε έμεΐς 
καί ή ζωή πού βλέπει ό ποιητής^δέν 
είναι λογικά κι’ ίδια. Υπάρχει ή ά- 
πόοταση καί ό χώρος τής τέχνης 
πού μέσα σ’ αύτόν ύπάρχει ή ζωή

δπως τήν είδε ό ποιητής. Βέβαια 
ξεκίνησε άπ’ τήν πραγμοςτικότητα, 
άλλά έπειτα τήν είδε μεγεθυντικά. 
Ή  πληθωρική φύση τοΰ ποιητή, τόν 
σπρώχνει νά «καταλάβει» δλο καί 
περισσότερο χώρο μέσα στόν στενό 
κι’ άποπνιχτικό χώρο τής άμετουσί- 
ωτης κοίλλιτεχνικά ζωής. Γ  ιατί ό 
ποιητής έΐναι καλλιτέχνης κι’ έτσι 
τή βλέπει τή ζωή: καλλιτεχνυκά.Με- 
τουσιώνει λοιπόν τή θέση* τής ζωής 
σ’ έίξαΐσιο μεγεθυντικό δραμα, γίνε
ται ό ίδιος τό μικροβιολογικό μι
κροσκόπιο γ'ά νά δούμε τίς άρρώ- 
οτειες μας καί τά μικρόβιά μας μά 
ικαί τήν υγεία μας. Κ ’ έπειτα ό πό
θος του γιά τό καλύτερο, γιά τήν 
«ώρα'α ζωή», δέν τόν άφήνει νά 
στα£εΐ στά χαμηλά έπίπεδα δπου 
έρπει ό άδύναμος έαυτός ιμας. Μδς 
υψώνει λοιπόν ψηλά γιά νά «έξαρ- 
θοΰιμε» καί μεΐς μαζί μ’ αύτόν, νά 
τελειοποιήσουμε τή ζωή, νά τήν ο- 
μΰριΦήνουωε.Άφαϋ λοιπόν είναι τόσο 
μεγάλος ό σκοπός του δέν μπορεί 
παρά βάζοντας μπροστά μας τό 
«έργο» του σάν μεγεθυντικό φακό 
νά μδς κάνει νά δοΰμε τούς έαυ- 
τούς μας οπως είμαστε ή δπως πρέ
πει νά είμαστε. Κ ’ οΐ μεγάλες μορ
φές τιτανικών ποιητών είναι τέτοιες:
πώς θδταν ένας Ίάγος, πώς θδταν 
ένας Φάουστ καί καθεξής, έτσι πού 
άν δέ μοιάζουμε μέ τούς «ήρωες» 
αύτούς, έξαιρόμοοστε στήν κατάστα- 
σΐ τους, τή ζοΰιμε ύποστασιακά μέ 
τήν πύρινη τέχνη.) τών δημιουργών 
τους καί νοιώθουμε πώς έτσι θάμα- 
στε κι5 έμεΐς άν είχαμε αύτό τό πά- 
θος.

ιΕιτε άμεσα λοιπόν εΐτε έμμεσα 
ζοΰμε μέσα στή μοεγεία αύτή τής 
τέχνης τών μεγάλων δημιουργών, 
μέκκο τών «ή.ρώων» τους λυτρωνό
μαστε άνθρώπινα καί κάλλιτεχνικά 
«έιξάιρόμαστε» στά υψη- τής ζωής 
δπου μδς φέρνει ή_ λυτρωτική ή αι
σθητική δύναμη της Τέχνης.

Θ,ΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΌΥΛΟΣ

Σάν άνάγνωσμα

Καρατερίστα 
μετ’ ...έμποδίων

Τής δ 'ος Μαριάνας V\vvivou
Tot παιδιά τών ήθοποιών< συνηθίζουν γά 

λένε δ)ΐι Ρρίσκευνται <rro θέατρο «άπο 
•tot γεννοφάσκια τους» κι’ αυτοί εΐνε μιά 
μεγόιΧη άλήθεια.Του λόγον μου όμως μπορώ νά καυχη. 
θώ 61 ι υπήρξα θεατής, άιιιό ειμδρυο κι’ 
αύνο εΐ'νε έπίσης άίλήθεια.Ή μ'αικαρίτισσα ή μητέρα μου̂  κατά 
τδ διάστηιμα τής έπταμήνου προετοΐμοτοιας 
μου διά τό έγχόσιμιον ντειμποΟ:© μου̂  — 
λέγω δέ έπτάμηνον γιατί πάντοτε ύπή,ρ- 
foc άνί*“.όμονον ον γεννηβηικα δηλαδή δυό 
μήνες πριν άπό τά 'άλλα παιδιά — ̂  ένα 
κατσιασιμένο έψι οομηνίτικο μωρό, &πως 
μουλεγαν άργότερα τ’ άδέρψιίχ μου.

*Η μαικα,ρίτισισα λοιπόν ή μητέρα μου 
δέν έλειψιε ούτε μιά δραδυα άτό τό θέα
τρο, καττά τό διάστημα τής... κατασκευής 
ιμου.Έικ'-ύς άπό τήν παραιμονή τής άίτροσ. 
δοκήτου πρεμιέρας μου πού είχαν μεί
νει στό σπίτι κι’ έικάναν τρο*,τεζόικι πο° 
ήΐ',αν τότε (πότε !) πολύ τής μόδας. Λέ
νε μάλιστα δτι έ τρόμαξε τόσο πολύ μέ •τις άπότομες κινήσεις του δυσηρόπου πνευ 
ματος, ώστε μ’ έδ>χχλε πριν τής ωρας 
μου σιό <|>ώς τοΟ ά̂ τικου ουρανοΰ. .Νά λοιπόν πού δέν εΐνε τίποτε το υ
περβολικό. . „ .Μεσολάβησε κόηοια διακοπή ως οτου 
γίνω τούλάιχιστον τριών χρονών. πΰυ, μέ έπαιρναν μαζί τους. Δέν μπορούσανε 
νά μέ κουβαλάνε μέ τίς φασκιές ο\ ο «εα.
ΤΡ Μόλις δμως νά
έ τα [p ita , έχάλοτγα ιό  κό? μ?· K‘ 
το.ύς (Μάγκας,α νά μέ κουβσλανε κι έ. 
•μένα μαζί μέ τό όίλλο Γ,σΛοτσο^ρμο.

Γιαί ή οίκογένειά μ0̂ . *, έξαδέλφια «πατρός τε καί μητρός τε» ή. 
ταν« έξαιρετικά παιδοχο^ιικη...

" Οταν έπρόκειτο ν’ άλλάξουμε σπίτι 
είμαστε άνεπιθύμηιοι.

Κοτνένα σπίτι δέν μα:ς έμπαζε, eiapoc 
ιμέ πολλά πάρακάλια του πατέρα μου που 
τόιτε ήταν κάπως παράγων τής δημοσιο
γραφίας

Φαντασθήτε τά μούτρα του νοικοικυρη 
ή τής νοικοικυρας ci'.ocv άντίκρυζε τό ά- 
γηιμα τών παιδιών πού έπρόκειτο νά κα. 
τοικήση είς τό άικίνηιό τους.

Καί δέν είχαν άδικο οί χριστιανοί.... 
Σί>κο δέ μαύριζε σέ συκιά —δπως λέει 
κι’ ό Καρ’αγκιόζης.

’Ά σ ε  »·ιά κεραμίδια πού ήταν μέσον 
στόχου έναντίον δλων τών πιωλητών του 
δρόμου και τών περαστικών.

Κάποτε μάλιστα ένωθήίκαμε σέ κάποιο 
σπίτι καί μέ άλλο «Ιάγημα» πού καθότανε 
άπό πριν είς τό όποιον συμπεριελαμδά. 
νοντο καί' οί άδελφοι Γιώργος _καί Μίμης 
Ξυδης—οί σημερινοί συμπαθείς θιασάρ. 
χαι.

ΜπουσουλώνΓας έλάμδανα μέρος είς τις 
έκστρατεΐες Χής αύλής ή τών γειτονικών 
αύλών.
, Ο Ι παραστάσεις τοΟ Κοιραγκιόζη δί
νανε καί παίρνανε. "Οπως λέγουν οί με
γαλύτεροι ό Γιώργος ήταν <άφθακΛ:ος. "Ως 
π:υ μιά μέρα, τή έπεμ,β-άκτει Πυρο
σβεστικού Λόχου διεκόπησσν άδόξως. Ε ί 
χαμε βάλει φωτιά άιτό τά κεριά καί παρ’ 
όλίγο νά καή τό τετράγωνο όλόκληρο.

Τό τσοΟομο τότε άναγκοίστηκε νά με. 
ταδάλη πρόγραμμα. Βάλθηικε^ στήν άν*χπα 
ράστασι τών 'Ιπποδρομίων. ’Ερχόντουσαν 
τότε πολλά ξένα "χ λο υ σ ιώ τα τα  άτραξιόν. 
’Ά λογα  φυσικά δέν ύπήρχ«ν. ύπήρχαν δ. 
μως δλα *ά άλλα μέσα.

Παο^δ^ίγμορτος χάριν, τό χτιστό κιοΌ- 
ϊτ ι τοϋ νερού τοϋ πλυσταριού, τό όποιον 
έ γέμιζε γι^ τήν μπουγάδα έκ περιτροπής.

Καί τόιτε τό νερό ήτανε εΐδος πολυτελεί
ας απιως καί σή/μερα!

Σ  κεφθήτε λσιπ·ύν τί ξύλο έπεσε κάποιο 
μεσημέρι δταν άγουροξυπνημένες οί μα 
ναδοΰευίιδες μας μάς έδγαζαν τσίτσιδους 
άΐπό τό κιούπι έναν—ένον.

Τι είχε συμδή; Μάς κάτ^βηκε ή ιδέα 
νά κάνουμε μπαίν_μίξτ. Πολλά παιδιά, τό 
KioOnt μικρό. "Ενας—ένας γδυνότανε κι’ 
διιεφτε μέσα. ώσπου σφηνώσαμε σέ τέ
τοιο σημείο, ώστε δέν μπορούισαμε νά 
βγοΟιμε. Μπήξομε λοιπόν άπ εγνωσμένες
φωνές μέσ’ σιιό μεσημέρι.

Ξυπ’νήσοίμε τούς μεγάλους, πού KbjT€. 
'βήκανε κατατρομαγμένο ι στό πλυσταριά,
καί τήν συνέχεια σάς τήν είπα πιό' πάνω 

“Έ τσ ι λοιπόν συνεχιζότανε ή παιδική 
μου ζωή. Δέν ζοΰσα καρά μέ τήν ιδέα 
πάιε θά δραδυάση νά πάμε σ!:ό θέατρο. 
Τότε μόνον τήν Κόρ&ηχή έδίδο'ντο άπογεΰ 
ματινές. *0 κόσμος δούλευε μέχρι δαθείας 
νυκτός καί τά άπογεύματα δέν τουιμενε 
καιρός γιά θέαμα.

Τά άπογεύματα έπαιζε ή ταροτνίιέλλα 
οι τά Π^ττήσια κο.ί Ζάππειο. Άλ^,ά δέν 
ήταν πολύ εύκολο νά πηγαίν^ιμε. ’ Ενώ στο 
θέατρο^ ήτανε καί ή δουλειά του πατέρα 
πού μάς έπαιρνε οίκογενειακώς μαζί τ·ου.

Είχανε άρχίσει νά παίζωνται τά πρώΐ 
το: «Παναθήναια» σ\ή «Νέα Σκηνή» —τόν 
σημερινό «Κρόνο» πού ήτοτνε τότε άκόμα 
μιχνδρα. Δηλαδή μάνδρα, τρέ^ος το'ύ λέ- 
γειν. "Ητανε ένα κομψό καλοκαιρινό θέα
τρο, χτισμένο άπό ',*5ν Κώστα Χρηστομά. 
νο, πού τόν θυμάμαι σάν δνειρο.

"Ητανε ό ωραιότερος καμπούρης —- τί 
σχήμα όξύμωρο!— πού συνήντησα. ’Ή  μαλ 
λον τά ωραιότερα καί μελαγχολικώτερα 
μάτια του κόσμου σ’ έ'να δύσμορφο κορ
μί. Φαίνε. αι. δτι τέτοια εϊνε τά μάτια 
δλων τών πόνεμένων. Γιατί κι* έ'να κορι.
σάκι μάς, τό άιμοιρο τό Μαράικι, πού 

γεννήθηκε μέ μι& παριΐξενη, τής καρδιάς 
άρρώστεια. τήν κυάνωσι. καί τούτο τό 
κουβαλούσαμε μ ’ ένα καρροΐσάκι, γιατί 
ήτανε παράλυτο, είχε τήν ίδια μελαγχο
λία σ!:ά ιμόπια.

 ̂’Ήμουνα πλέον ό γελωτοποιός ό άκρο 
βάτης. ό χορευτής, ό κο/μπέρ —■* ευτυχώς 
τότε δέν ύπήρ,χ^ν κομφερα!ναιέ — ή ντι. 
ζέΐζ τ'ής οίκογενείας...

— , Μαριάννα, τχώς εΐνε παρακάτω;
 ̂ΊΕπ,ρόκειτο περί τών νέων τραγουδιών 

τών «Παναθηναίων» πού τ* <χρπαζα άπύ 
τίς πρώ ες πρόδες, πρός μεγί5λην άπελ- 
πισίαν του πατέρα μου. πού άααιτοΰσε

I Λυρικόν

ίνκόγνιτο τούλάχιστον μέχρι της βρ&δυάς 
τής πρεμιέρα/ς.

’Ά !  ξέχασα νά σάς πώ, δτι είχα προα. 
χθή. Δέν έκανα πάσο άπό τίς πρόβες.Με. 
τιά τήν ΙΟην πρωινήν ό πρώτος πού κατέ 
»-λεε στή «Νέα Σικηνή» ήμουνα έγώ μέ 
μιά κουλούρα στό χέρι. Καί έφευγα 
«άν δουατύρ» πάνω σέ μιά Μαρίκα κάτά 
τίς 2 τό μεσημέρι μαζί μέ τ*5ν πατέρα 
μου.

Μαρίκες λέγανε τότε τά μόνιππα. Τό 
σπΟ:ι μάς ήτανε -κοντά στήν άρχή τής ό
δοΰ Ζωοδόχου Πηγής. Ά λλά  ό δόλιος γέ
ρο ’Άννινος. δηλαδή, ήτανε άκόμα νέος 
καί ώμορφάνθρωπος, μπα^λντ ισμ έ νος άπό 
τόν ιδρώτα, προτιμούσε νά πάρη ένα ά. 
μαξάκι.

— Άπό δώ. σιορ Μπάμπη,! ό ένας. Ά .  
π*ό δώ ! ό άλλος.

Τά πολλά λεπτά, πεντήιχοντα παρακα
λώ!

Τί άναμνήσεις μοΟ φέρνουν καί τώρα, 
πού τίς ξάναδλέιπω τ!,ς Μαρίχες ά,οαιδει.α. 
οίμένες ο':ήν άρχή τής όδοΰ Πατησίων γιά 
τά δραδυνίά δρομολόγια τών καευσ.ερημέ- 
νων.

Πόσα χρόνια πίσω ! Χρόνια παιδικά, 
ξέγνοιαστα, χρόνια ♦-ροπολεμικά, χρόνιά 
ώραία. Δέν ξέρω άν άποτυπώνονται έίτοι 
οτό άμέριμνα παιδικό μυαλό, μά πάντα 
εΐνε ώραία άκόμα καί τά πιό θλιβερά 
παιδικά χρόνια.

Κυλούσανε οί ή μέρες καί οί νύχτες 
γαλή'νια κι’ ωραία. Τ'ά γεγονό:α ήτανε τά 
ϋδια κάί τά ιδια.’

Είς τής .Πεντέλης τά δουνά έγνε ιτάλι 
νίλα, οιπως έλεγε καί ό κομπέρ τών «Πα. 
νοιθηναίων», δηλαδή καμμιά πυρκα^ά στό 
Ιδάσος χής Πεντέλης καί κάτι παρόμοια 
ιμ ικρογεγονότα.

Καί μόνον ό κομήιτης ντου Χάλεο μέ 
τήν οκάνδσλώδη του ούρά διέκοψε γιά λί 
γο  τήν γαλήνια μονοτονία τής Αθηναϊ
κής νύχτας.

— Κ ι’ άν έρθη ό κομήτης νά μάς πά
ρη στόν ούρανο χρυσό ζευγάρι, θά πάμε 
κι’ οί δυό ψηλά μαζί ! Τραγουδούσε ή 
Μαρίκα μέ τό Μ ή . j o  τό Μυρά1:. μέ τή 
θαυμάσια κοντράλνια φωνή της,

”Ά χ ! Μαρίκα, Μορίιχά. ήθ κέ μου αύ_ 
τουργέ. Νάξερες τί γοητεία έξήσκησες ά
πάνω μου. "Οταν έλεγα θέατρο, ήσουνα 
’Εσύ. Πόοε σκαπ.ανάχι. πότε Γκέισα, πότε 
«πριν άκόμα ξη;μερώση» άργότερα, «ή γιά 
τήν λευτεριά νά τρέξη τώρα καί νά πάρη» 
ή τό «’Ί  κινε, μί/κινε. τής Άλβανέξάς αυ
γουλούς».

Μ ’ αύτά κοιμώμουνα, μ’ αύ':ά ξύπνα
γα. Πώς β'γήιχα έτσι ψάρι στήν £*.ιαγγελ. 
ιμαΐτική μου ζωή δέν μπορώ νά χαταλά- 
δω! ‘Ο μακαρίτης ό Ααυράγκας μ’ εΐχε 
δ-γάλει «Ρομδία». ’Ερχόταν αότε τακΐ:;ικά 
σπίτι μας καί διαρκώς άιχουγότα'ν πρωί. 
μεοΓυερι, βράδυ ή γλυιχολολιά μου.

Άμαρτ ίαι γονέων, παιδεύουσι γείτο
νας !

Ά λ λ ά  κι’ ή ΡοΓαλία Νίκα ή Άν3ή 
Μηλ'.άδ-ΐυ- ή Χρυσούλα Μυράτ ή . Φωιε νή 
Λούη —ή ζων.ανή ιΚαρυάτις τής τότε έλ. 
ληνιχής σιχηνής — μέ μάγνίτισαν. Καί οί 
άνσρες τότε ήτανε σνό φόρτε τους. Μή_ 
τσος ,Μυ.ρά , Τηλέμαχος Α^πενιώτης Μιχά 
λης Ίακωδίδης Ά γγ ελ ο ς  Χρυσο^;1 λλης— 
παριζιάνος ντιζέρ. ‘Η έ'πιθεώρησ ς τότε 
ή ocv άλλο πράμα. Οί ήθοποιοί έπαιζαν 
γιά τόν κόσμο κι* δχι γιά τόν ec*jT0 
τους.

’Ίσω ς τό κο:νό·ν ήτανε πιό έκλεικ.ικό. 
ΠοΛς ξέρει ίσως!...
Σ Τ Ο  ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο : 'Η  συνέχεια.

Ο ΚΟ ΣΜ Ο Σ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

1925. ή ώραία “ Ολγα fjia v  πιά μιά κο41 
ψότατη κυρία τοΟ κόσμου μ’ ενα λση^ηΛ 
διάδημα οτίς μποΟκλες ιών μαλλιών τηο 

Λίγο άργότερα. ή καλλιτέχνις „αοου 
σιάστηκε- στόν τύπο τής «Βάμπ» Tfjc uot 
ραίας γυναίκας πού ήταν ό μοντέρνος τύ 
πος τής έποψής έκείνης. Πιό έπειτα ώιω·-'. 
μετε^λήθη σ ενα συμπαθητικό κορίτσι 
σ όν τύπο τής καλής καί πισ-τής m arc «αί 
συντρόφιοοας. ’Αητό τό 1937 καί έδώ τήν 
βλέπομε στήν όθόνη ώς τήν μεγάλη, κυοία 
του κόσιμου καί τής άριοτοκροπίοτς τόιΓ ϊ 
ίδιο δέ τύπο παρουσιάζει ή Τσέχοβα καί ά 
•πάνω στή σκηνή, σ’ όποιο θέα ρο 
Γερμανίας κι” άν παΐζη. Is

Ή  «όρη της ”Αντα εΐνε επίσης ήβοποι 
άς της σκηνής. Είνε ζήτημα δμως άν θ<ί 
φθάση ποτέ στό καλλιτεχνικό έπίπεδο καί 
οτις έπιτυχίες τής μητέρας ,ης. ·Η -,0 λνα 
Τσεχοβα παίζει συνήθως τόν ρόλο τϊκ έ 
ρωμένης πού εΐνε γεμάτη πάθος καί 
ρέσκεια. Κ<χί ό ρόλος αύτός ταιρκίζει τό 
ίσο πολυ οτήν άμετάβλη, η άκάμα παο* 
τήν πάροδο τών χρόνων, όμορςκά καί νά 
ρι της καί στήν ίδιοουγικρασία της Ποο 
οεχώς Γά τήν ίδοϋμε σ’ ενα ώραιό οόλο 
οτήν νέα ταινία «ιΜελουζίνα» «ατά τ' 
ιδράμα τού ποιήτοϋ Ρίχαρτ Μπϋιλιννκ€,0°  
καθώς καί στό φιλμ «’ Επικίνδυνη avo ifi» ' 
δπου άγαπα. άπό τά παιδικά τηο νηΑΐΤ,ν 
άκόμα. ενΌν άν5ρα (τόν όποϊο παίζει Λ 
Ζίγκφρην: Μπρώϋερ) Αύτός αμως είνε έ 
ρωτευμένος μέ τήν άνεψιά της. ’Αλλά στό 
τέλος ή Τσεχοβα μέ μια μόνί- έξυπνό™ 
τη συνομιλία της. κατορθώνει νά μετο 
στρέψη τήν άγάπη *οΟ έχλεκτοΰ τηο *τ-λ 
τήν άνεψιά πρός τήν θεία... ·

Στό τέλος τοϋ ίντερβιοϋ μας: ρ ω,,β με 
• ήν καλλιτεχνία  πως περνά τίς έλ-ύθε 
ρες ώρες της. «Πολύ συχνά ψαρεύω'έκεΤ 
κάτω στόν ποταμό άπό μιά βάρκα» u« ‘ 
άπαντά έκείνη. «"Οσο γιά περιπέτειεο αϊ 
σθηματικές. αύτές τίς έπιφυλάσσω γιά τίν 
προσεχή μου ταινία...» Νά τό πιστέψουμε 
αρα γε; Εΐνε δυνατόν νά ζηση χωρίΤ πε 
ριπέτειες μιά τόσο ώραία καί κομψή* ν £" 
ναίικα. πού εχει καί σήιμερο: άκόμα τόσους

'Η ’Όλγα Τσέχοβα
θαυμαστάς; ·

Α Τ Σ Ε  Ρ ΝΑ

Ή  σταδιοδρομία μιάς 
ώραιοτάτης ήθοποιοΰ

Γ ' ΣβτΓτεμιβρίου και Άιβέραφ
,Τηλέιρ. 55.400

; Μανωλίδου- 
|Παππάς

Σάμϊίτραιξις:

ΑΝΤ. Γ Ι  ANN ΙΔΗ
■ ΠΑιΝΤΕΑΗ ΧΟΡΝ

* Ηθογ.ραΐφ ι κή κωιμωδ ια 
σέ 3 πράξεις 

Σ'κηνΟ 'θ^σία  
ΤΑΚΗ MOYZE.NLΔΗ 

Σ  κηνο7ρ2«ί>^ς: 
ΜΟΛΦΕΣΗ 

•καί ΠΑΠΑ Β Α Σ I ΛιΟΠΌ ΥΛΟ Υ 
Σοίβιβοοτακύριαικο 4 τγοο διστά
σεις:

5.30 καί 7.30 μ.ιμ.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  ’ Ιούνιος. —  Έ κ ε ΐ  δπου 
ή μεγάλη λεωφόρος «Χέερστρασσε» έγκα- 
ταλείπει τό καθαυτό Βερολΐνον καί 'προ
χωρεί πρός τήν περιοχήν του ποταμού 
Χάφελ, εύρίσκεται είς μίαν ΰψ'λήν πο
λυκατοικίαν τό ώραϊο καί κομψό διαμέ
ρισμα τής Ρωσίδος ήθοποιοΰ του γερματ 
νικοΟ κινηματογράφου ’Ό λγας Τσέχοβα.

Τό σαλονάκι στό όποιο μάς προσκαλεϊ 
εόγενέστατα νά μποΐμε ή θελατ-κή καιλ. 

, λιτέχνις εϊνε επιπλωμένο μ* έξαιρετικό 
καί λεπτό γοΰστο. Τά παρά.υρα κ!αλύπ ον_ 
ται άπό βαρύτατες μπλε κουρτίνες άπό 
3ελοΰδο. ^Ωραΐα άγαλιματά»χια άρια ουρ_ 
γή*ματα τής ξυλογλυπτικής διάφορα κομ
ψότατα μπιμπελό καί Θαυμάσιες λάμπες 
στολίζουν τό δωμάτιο. ’Έκεΐ μέσα αίσθά 
νεται κανείς τήν καλαισθτ,σία μπορούμε 
μάλιστα νά ποΰμε καί ήν άναπνοή μιάς 
γοητευτικής γυναίκας του καλού κόσμου 
ικαί μιάς μεγάλης καλλιτέχνιδος.

10 ΜΐλΤΕΜΑΚΙ

ΌΧαμαράκης
Τό καλύτερο απίτι τής 

Άδήνας γιά κολώνιες, 

άρώματα καί καλλυντικά

εγκατασταθείς 
είς τόν τόπον μας

Τά έν *Ελλά5ι έπιστη,μονικά έργαστή- 
ρια

ΒΌΊ UIU2WITH
άτινα στεγάζονται είς τήν όδόν ΖΗΝΩ . 
Ν Ο Σ  5% έκθεσις Σταδίου 48 (έντός του 
άνθοπωλείου φενάκη) κατόπιν πολυετών 
μελετών καί έρευνών κατώρθωσαν νά δη. 
μιουργήσουν ειδικόν τύπον  ̂ μικροφωνιιχής 
έγικοτταστάσεως ένίδείδειγμένης ώς άπαράι- 
Ίήτου διά Θ Ε Α Τ Ρ Α . Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α 
Φ ΟΥΣ B A P It E T E  κλπ. τήν βιομηχαΛ-ο_ 
ποίησιν τής όποιας άνέλαβεν ό έν Βιέννη 
Οίκος H p n r v  R ad io ·  Δείγμα τής έ*ι_ 
δασέως του άνωτέρω τύπου εΐνε έγ\ατε- 
στημένον ήδη καί λει ουργεΐ είς τό βαριε 
τέ « Ο Α Σ ΙΣ »  του Ζαππείου.

Διά τήν δημιουργίαν του είδικοΟ τού
του τύπου μικροφωνικής έγκαταστάσεως 
καί ·!ήν λειτουργίαν του. άντιμετωπίσθη. 
σαν πολλοοπλά τεχνικά προβλήματα, μετα
ξύ τών όποίων προέχουσα θέσιν είχε τό 
ζήτι-μα του χώρου εΰαισ ησίας πο ότητος 
καί έντάσεοας. ‘H τελεσφόρησις ών προ
σπαθειών του κ. Χσλαζωνίτη, αϊτινες ά_ 
νεγνωρίσθησαν διεθνώς, περιποιουν όντως 
τιμήν είς τόν τεχνιικόν έπιστηιμονικόν κό
σμον τοί> όπου μοχ

ΣΥ Ν  I ΣΤΏ.ΜΕΝ Θ Ε Ρ Μ Λ Σ  τήν έφαρμο. 
Υήν του συστήματος τόύτου είς τά θέα- 

κινηματογράφους καί γενικώς είς 
>ύσας δημοσίων συγκεντρώα€ων.

’Έπειτα άπό μερικά λεπτά άναιμονής 
έμφανίζεται ή ’Ό λγα  Τσέχο,βα μ* ένα χο:. 
ριτωιμένο χαμόγελο στό έξαιρετ.κήΓ όμορ· 
φ’άς πρόσωπό της. Τήν παρακαλοΟιμε νά 
μ·3:ς διηγη·θή τήν ίσ ορία τής πολυκύιμαν- 
της ζωής της καί τήν καλλιτεχνική στα
διοδρομία τΓς.

«’Ήμουν άκόμη πολύ ,μικρό κορίτσι —  
άρχίζει νά διηγήται —  ή Τσέχοβα —  ό
ταν αίσ άνθηκα νά μέ τραβά κά ι ποός 
τή σκηνή. Έλάτρευα τό θέατρο καί ήθε
λα' νά γίνω ήθοποϊός. "Ένας έξάδελφά·; 
μου. πού ζουσε έπίσης στή Ρωσία δπως 
καί ή οίκογένειά μου ό Μιχαήλ Τσέχωφ, 
ήταν ήθοποιός. Σ ’ αύτόν έτρεξα λοιπόν 
μιά μέρα καί τόν παρακάλεσα νά μέ ά- 
κούσΐ] νά του άπαγγείλω ένα ρόλο άπό 
μιά τραγωδία. Έκεΐνος έμεινε ένθουσια- 
σμένος. Καί άπό τή χαρά του μου έδωσε 
ένα φιλί. Έ γ ώ  τρόμαξα τότε καί τοϋ εί
πα σοβαρά: «Τώρα πρέπει νά μέ παντρευ_ 
θ?ις!» Έκεΐνος μέ φίλησε τότε άκόμα μιά 
φορά καί μου άπήντησε: «Για ί δχι» Μέ 
τήν μεγοελυτέρα μου εύχαρίστησι...»

»ΤΗτοτν βαρύς χε·μώνας καί όλόκληρη 
ή Ρωσία ήτοτν σκεπασμένη άπό τά χιόνια 
—  έ0,ακολουθεί ή καλλιτέχνις —  ό έξά- 
Ιδελφός μου μέ άπήγοτ/ε άπό τήν πόλι πού 
κατοικούσαμε. *ΑψΓφήσαμε καί οί δυό 
υας τίς *αλαιπωρίες του χειμωνιάτικου τα 
ξιδιού καί καταφύγαμε στήν έκκλησούλα 
ένός μακρύ νοΰ χωρίοΟ, γιατί έγώ. πρέπει 
νά ξέρετε δέν είχα συμπληρώσει άκόμα 
τό 16ο έτος τής ήλικίας ιιου! ’Έπρεπε 
λοιπόν νά στεφανωθούμε μυστικά. Ό  γέ 
co·? έφημέριος βρέθτ’κε πρόθυμος. ςΟ έ- 
ξάδελφός μου κατώρθωσε νά πείση. μέ 
λίγα χρήματα καί πολλά κοελά λόγ;α 
τρεΐς νρηουλες άπό τό έκεΐ πλησίον πτω_ 
χοκομεΐον νά παρασ ουν ώ: μάρτυρες τών 
γάιιων μας. Καί ετσι ή ύπόθεσις τελείωσε 
γρήγορα. Έβδομά5ες όλόκληρες δμως ζή 
σαμε μέσα σέ φόβο καί άγωνία μήπως οί 
γονείς μου άνακαλύψουν τό καταφύγιό 
ιμας...»

Ό  νεανικός αύτός έρωτας τής υποψη
φίου καλλιτέχνιδος πρός τόν έξάδελφό της 
έσβυσε πολύ γρήγορα δπως συμβαίνει 
σχεδόν πάν οτε μέ τά αίσ ήματα τών 
πρώτων χρόνων τής νεότητος. Καί δέν ά- 
πέμεινε παρά μόνο ή άνάμνησις τής ρω_ 
μαντικής έκείνης άπαγωγπς καί του* κρυ
φού γάμου. Ή  ’Ό λγα  Τσέχοβα έπήρε μα 
θήματα στή δοαμ,ατική σχολή καί προώ_ 

-δευσε πολύ γρήγορα ώς ήθοποιός. Σ ’ αύ
τό τήν βοήθησε καί ή έξαιρε ική όμορφιά 
καί κομψότης της.

Τό 1918, έπειτα άπό τήν μπολσεβικική 
έποτνάστασι. ή Ρωσίς καλλιτέχνς μετανά 
οτευσε στή Γερμοτνία. ΤΒταν ή έποχή πού 
•άρχισε νά έπικρα ή καί νά προα_5εύη ή 
κινηματογραφική τέχνη. Στ^» Βεοολΐνο βρή 
κε ή Τσέχοβα τήν δεύτερη πατρίδα της 
καί ό κατάλληλο κέντρο γιά τήν άνάπτυ. 
ξι τοΰ μεγάλου ταλέντου της. Μιά γερμα
νική έταιρία του κινηματογράφου έξασφά 
λισε άμέσως τήν συνεργασία^ τη<:. Ο Ι πλε. 
ξοΟδες του νεαρού κοριτσιού έξηφανίοβη- 
σαν καί ή έξέλιξις ήταν πολύ γοργή. Τό

Ένα γράμμα 
ς τού κ. ΝΊκ. I. Αάσκαρη

Φίλε κ Διευ'υντά 
Ό  φίλος κ. Ν. I. Μάράκης εις τό ώ 

ραΐον άρ&ρον του περί τής «ίμμέτρου οε" 
κλάμας γιά τά εργα καί τούς ήθοιτοιο.ν 
•ιου 18»8 —  1891» έρωτα πώς «ό o X S 
στός kr ορικός τοϋ Νεοελληνικού θέάτοοϋ 
κ. Ν. Αάσκαρης. ό όποιος σ’ ένα του Βι 
ρλίο «ή θεατρική διαφήμηισις άνά τούς αί" 
ωνας». μας εδωισε σπαριαριστάς πραΧιμα’  
Ί  κά εικόνας περί τοΰ τρόπου μέ τόν ό 
ποιον γινότανε ή διαφή'μη,σις στά ποώτοϊ 
χρόνια τής ζωής το3 θεάτρου μας πώς 
τώπαθε καί λησμόνησε τόν Σουρή; ’

Άντερωτώ κ’ έγώ τόν φίλον κ ’ Μαρά. 
«ην. πώς τώπαθε κάί δέν πρόοεξεν' δτ> είς 
τό περί ο u ό λόγος βψλίον μου έχω λ ' 
φ ερώσει τέσσαρας όλοκλήρους σελίΒαΓ 
(120— 123) διά τήν Εμμετρον διαφήιιη 
σιν πού έκαμεν ό Σουρής; 1 ̂

’ Εάν έπρόσεχε 6ά δβλε,πε δτι καί πολ
λούς στίχους πού άναφέρει είς τό ώραϊ- 
ον. έπαναλαμβάνω. άρθρον του τούς ά 
ναφέρω κ’ έγώ είς τό βΐιβλίον μου. 

Ταΰτα χάριν...τήο Ιστορίας!
Μετά τιμής,

Ν. I. Λ Α Σ ίΚ Α Ρ Η Σ  
Γεν^ Διευ'θυντής του Έβνικου θεά ρου
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Οί σκιαγραφίες μας

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ
Τού κ. Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

[Μ  ι <5c π ε ρ  ί λ  η ψ ι ς. Στίς ττέσσε. 
pU£ ώς τώρα συνέχειες της σκιαγραφίας 
του πρύτανι της νεοελληνικής λογοτεχνί
ας κ Σπόρου Μελά. δόθηκεν ένα γενι
κό πλάνο τοΰ ψυχικοΰ του κόσμου πού 
θά μας τό Αναλύσουν κ<χλυτερα τά κα
τοπινά στάδια της ζωής του. 6πω<̂  θά τά 
έξ'.στορήσουμε. Δόθηκεν έπίσης ως τήν 
στιγμή ή μαθητική ίου ζωή πού ό πρό 
ωρος θάνατος ου πατέρα του δικηγό
ρου στόν Πειραιά, άνάγκασε πρόσκαιρα 
νά διακοπή. ‘Ο  μικρός Μελάς γιά νά 
βοηθήση τό όρφανεμένο σπίτι του. τά 
14 άδέρφια του —  παιδιά καί κορίτσια 
—  άνοίγκάζεται νά γίνη χαμάλης στό 
Πειρα^κό λιμάνι καί κα όϊτιν υπάλληλος 
σ* ένα κατάστημα πού πουλούσε τρίλλι- 
να ύφάσιματα. Κατά καλή του τύχη δ
μως μιά μέρα. ύστερα άπό ένα δραμα 
τικό έπεισόδιο άναγνωρίζε'ται άπό τόν 
γυμνασιάρχη ου Παπαγεωργίου πού τό
σο τόν είχε έΐκτιιμήσει γιά -ιήν δίψα του 
στήν μόρφωσι. Γίνεται μιά συγκινητική 
σκηινή καί ό καλός έκπαιδευτικός είση- 
γεϊται στόν τότε Δήμαρχο τοΰ έπινε ίου 
μακαρίτη Μουτσόπουλο καί ό μικρός Με
λάς ξαναγυρίζει στά σχολικά θρανία 
αδηιμοσυντήρητος» μαθητής. Άπό αύτό 
τό σημείο άρχίζει ή or μερινή μας συ
νέχεια πού μπορούν νά τήν παρακολου
θήσουν καινούργιοι άνοτγνώστες —  κατά 
τήν έπιθυμία πού έξέφρασαν μέ γράμ
ματά τους —  γνωρίζοντας, μέ τήν πε. 
ρίληψι πού τούς έδώκαμε καί τά προη
γούμενα. ]

Εον

Πιό διψασμένος γιά τήν μόρφωση, σάν 
νάχΐ] ξαναβρή ιόν χαμένο του παράδεισο 
υστέρα άπό τή σκληρή περιπέτεια του λι
μανιού, ό μικρός Μελάς γί\·:ται καλύτε
ρος περισσότερο άπό άλλοτε μαθητής. 
Τά γραφτά του σ ά ‘Ελληνικά καί στα 
μαθηματικά —  μεγάλη του άλλόικοτη ά
δυναμία γιά άνθρωπο μέ καλλιτεχνική φύ 
ση —  διαβάζονται ώς ύποδειγματικά 
στούς άλλοίυς μαθητές άπό τόν Γυμνασι
άρχη τόυ Παπαγεωργίου καί' τόν καθηγητή 
Φιντικλή. Τήν Ιδια έποχή του έρχονται μέ 
σα του άρίφνητες οί φωνές τής ψυχόρμη 
c/ής του νά σκεφτή νά γράψη κά ι έξω 
άπό αύτά πού «αί έγκύκλιοι σπουδαί» κα 
£ορίζουν. “Αγνωστες ώς τήν ώρα δυνά
μεις ξυπνουν μέσα του. Πρίν πάει στό 
σχολείο του καί πριν ξαναγυρίση σπίτι 
του, όπως μέ τόν άρχαΐο περιπατητικό φι
λόσοφο πού χάνεται γιά πολλήν ώρα άπό 
τους φίλους του γιά νά αμιγή όλομόνα. 
χος μέ τό δαιμόνιό του (Ξενόφώντας 
« Σ  υμπόσιο ν») έτσι καί ό Μελάς. Α μ ί 
λητος, μονάχος^ άγνοτντεύει τόν ουρανό 
τήν φύση. τούς* άνθρώπους τήν θάλασσα 
σκέφτεται’. Καί υστέρα, δίχως νά ξέρη 
γιατί, κάθεται καί γράφει έντυπώσεις 
σκέψεις, συμπεράσμα α λυρισμούς γνωμι 
κά, κλαψίματα καί γέλοια. Κάτι τέτοιο 
μιά πρώτη φωνή —  πιό παρθενική άπό

Θ Ε Ρ ΙΝ Ο Ν  Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν
Κώστα Μουσούρη

Θ ΙΑ Σ Ο Σ

Μιράντας-
Μουσούρη

Χ Ρ . 'Ν Ε Ζ Ε Ρ  
Τό περίφημον εργον τοϋ 

Μ Α Ρ Σ Ε Λ  Π Α Ν IΟ Λ

Μάριος
"Ωραι παροοσ:άσεων: 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  —  Τ Ρ ΙΤ Η  —  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  
Π Α Ρ Α Σ Κ έ Υ Η  

μία παράστασις: 7 μ.μ. 
ΠΕιΜΠΤΗ . Σ Α Β Β Α Τ Ο  - Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  
Δύο παραστάσεις: 5.45 καί 8 μ.μ.

ιΕΙσιτήρια πωλουνται. τήν μέν ποωΐ_ 
αν 10— 1 είς τό θέοίτρον Αλίκης  
(τηλ. 27.248). τό δέ άπόγευμα άπό 
τάς 4 μ μ. είς τό θέατρον Μουσούρη 
(:ι*λ. 84.269).

τίς κατοπινές —  ταϋ έχει έρθει δταν ή
ταν άκόμη, υπάλληλος στά μαγαζί μέ ιά 
ντρίλια καί έκανε τις πενταροδεκάρες μα
σούρια. Είχε δη τή σκηνή δυό χαμινιών 
τού Πειρα^κου λιμανιού πού πάνω στόν 
καυγά τους γιά κάποια διαφορά —  μ;ά 
φούχτα φρούτα —  εΐχαν πέσει στή θά- 
λοοσσα. Τήν έγραψε σέ ένα στρατσόχαρτο 
ιμέσα στό σκοταδερό μέρος του μαγαζιού 
πού έφτιαχνε φυσέκια τίς γαζέτ ες. Τόν 
πήρε τό μάτι ταΟ άφεντικοΟ.

—  Βρέ σύ. τί γράφεις έκεΐ;
—  Λογαριάζω, είπε. καί κατάχωσε 

τό πρώτο του...λογοτεχνικό χειρόγραφο 
στήν τσέπη ’.ου.

—  "Εχε ι γοΟστο. γέλασε ό άλλος νά 
γράφης έρωτική έπιστολή.

—  "Ο χι μά τόν Ά η  Σπυρίδωνα.
Πιό έλεύ» ιερός τώρα μέ τις «πρώτες Ο

λες» καλύτερες —  τετ ράδια, μολύβια, 
πού του έδινεν ό Δήμος τοϋ Πειραιά —- 
έβγαζε και άπόθετε γραμμένους τούς παι 
δικούς του οίστρους. Γιά γά τούς ξεσχί. 
ση άργότερα. ώς μή Ικανοπο-ητκούς και 
νά ξεφουρνίσχι άλλους. Τόν ίδιο καιρό 
του έρχεται καί ή όρεξη νά μάθη γαλλι
κά καί έπειδή οΰτε ή δημοτική παροχή εΐ 
χε »τροδλέψει τέτοια Ικανοποίηση, οΰτε ιό 
οικογενειακό ’ ου ταμείο μποοεΐ νά στικώ. 
ση τό βάρος μιάς δασκάλας ή ένός δασκά 
λου άγοράζει μιά «Μέθοδον άνευ διδα
σκάλου». Καί τή νύχτα, έπειδή ή μητέοα 
του δέν του δίνει τήν λάμπα ταυ πετρε
λαίου καί τόν κυνηνάει «γιατί τώχει πα 
ρακάμει μέ τό διάβα^μοτ» σηκώνεται μό 
λις οί άλλοι έχουν κοιμηθη καί κατείβαί 
νει στό ύπόγειο του σπιτιοΰ. Μέ τή ·ιέ_ 
θο5ο μαζί καί ένα κερί πού τό έχει ά- 
γοράσει μιά πενταρίτσα, ένα δίλεφ^ο 
σκληρές οίκονομίες πού έπίττιιδες κάνει δ
ταν συγγενείς καί φίλοι τητ οίκογενείας 
τοΰ δίνουν νά πάρη ένα κουλούρι, δυό κα 
ραιιέλλες. Βάζει τό κερί στό σπασμένο 
πιθάρι που βρίσκεται στό ύπόγειο. 
έχοντα-c άγνάντι του τίς άράχνες 
πού άγρ·εμένες γιά τήν παρουσία 
του άναπλέκουν στά άόρατα στημόνιά 
τους καί στήν άκοή του τά γκριτσιανιί- 
σμα α τών ποντικών μέσα στίς τρύπες 
τους. Σέ  σχηό τό «Γωτικό» φόντο ιιέ τόν 
ήσκιο του γιγάντιο ώς τό ταβάνι άπ* τό 
φώς του κεοιου. ό Μελάς μαθαίνει γαλλι_ 
τά Αύτί) G*i του έπιτοέαηι άργότερα νά 
γίνη τόσο καλά κάτοχός του< ώστε -νά 
γοάψη στή γλώσσα τοΰ Ρακίνα άοθρα 
καί λογοτεχνικά κομμάΤια στίς γαλλικές 
έφη μερίδες νά όρίζεται έπίσημος όμιλη_ 
τής crrlc δχθε<τ του Σηκουάνα στά 1926 
στό διεθνές Συνέδριο τών Δραματικών 
Συνγοαφέων.

Καί καθώς τά γοόνια περνοΰν —  πλη. 
σιάζει τώρα τά 1<6 γοόνια *ής ήλικίας 
του —  τό ήφαίστειο έγει άρχίσει νά «έ_ 
κρήγνυται» γιά καλά. θέλει νά Αγκαλιά
σει δ.τι λένε’αι διανοητικό πνευμοττικό. 
"Ε χ ε ι Ιδη θέατοο —  πότε πρωτοείδε θά τό 
πούμε παρακάτω —  καί τόν έχει ήλεκ- 
τοίσει τό €<έαμά του ot άνθρωποί του ή 
τέχνη.

—  * Εκείνο τόν καιρό άπαντα ό Ιστορου 
αιενος σέ μιά έρώτηιστι μαο, Αθηλα τρία 
πράγματα νά γίνω. "Η  θεατοίνος, ή ά_ 
ξιωμα-ικός ή συννραφέακ. Δηλαδή σωστό 
τερο εΐνε πώς ήθελα νά γίνω καί τά τρία 
ιμαΓί. Νά εΐμαι τό πρωί άξ'ωματικός τό 
άπόνευμα συγγραφέας καί τό βράδυ ήθο
ποιός!

Εύλογη, μ ένα παιδικά χρόνια. Τί δέ φι
λοδοξεί κανείς δταν βρίσκεται στή μοτγεία 
τους 'Ωστόσο γιά νά Ικανοποίηση ’ fiv φΐ 
λοδοξία του νά γίνη ήθοποιός μαζί μέ 
έναν φίλο του. τόν κ. Δ Πολίτη —  δια
πρεπή τώρα καθηγητή της φυτολογίας —  
κάνουν θέατρο στό πλυσ*αριό τοϋ σπιτιού 
του. Φτιάχνουν μιά μικρή σκηνή, παίρνουν 
τά φουστάνια άπό τίς μητέρες* τους καί 
δίνουν... παραστάσεις.

Συνομήλικοι τής γειτονιάς πού κάθον
ται κατάχαμα ή άπάνω στίς σκάφε<; εΤ
νε θεοαές πού χειροκροτούν καί ούρλιά. 
ζουν. *0 Μελ/tc μουντζουρώνει χαρτιά καί 
λινάτσες —  είδος σκηνογραφίες —  κάνει 
καί τόν ποωταγωνισή Ο Ι παραστάσεις 
δμως διαλύονται πολλές φοοές «άδόξοκ» 
γιά δυό λόνους. ‘Ο ένας εΐνε δτι ό δεύ
τερος πρωτοτγωνιστής κ. Πολίτης, ξεχνά 
τίς ώρες τών παραστάσεων καί τους ρόΐ 
λους του. Χάνεται στήν άκτη δπου μέ έ
να φστκό σπουδάζει καί μελετάει τά φύ 
κια καί άλλα χόρτα τής θάλασσας. •'Ο
ταν κάποτε φτάνει εΤνε μούσκεμα άπό τά 
νεοά. εΐνε φορτωμένος άπό χορταοικά. 
Καί δταν πάη νά παίξη μπερδεύει τά λό
για τοΰ ρόλου μέ όνόιιατα θαλοεσσινών 
Υοοταοιών καί όσ’σάκων! Εΐχε άπό τότε 
βαθειά ριζωμένο τό Γονικό  του ό κ. Πο. 
λίτης πού τόσο τό έτίμησε αέ τίς φωτει. 
νέο μελέτες τους καί ^όν έφερε στήν ’Α 
καδημία ώς έρέχον μέλος της. Στήν αΤ- 
θουσά τη<: συνοντώνται άργότερα οί δυό 
παιδικοί φίλοι. Συναντώνται μέ αύτό τό 
χαριτολόγημα.

—  Νά πού γίναμε συνάδελφοι.
—  ,Δέν γίναμε συνάδελφοι στό θέατρο. 

Γίναμε στήν Ακαδημία ...
Δεύ'ερη αίτία νά διαλυθη τό θεατράκι 

του πλυσταριου. ήταν ή «άπηνής» κατα
δίωξη άπό τις μαννάε<ζς τοϋ Μελ^; ιού 
Πολίτη καί της άλλης συντροφιάς. "Αν ό
χι γιά τίποτα άλλο, γιά τό κυρ·ώτερο. 
"Οτι τούς έκαιγαν τά φουστάνια, -ιά σεν
τόνια καί τά μεσοφούστανα μέ ά «φωτι
στικά έφφέ» πού είχε ή σκηνή. Μέ τά 
κεριά πού ήσον κάτω κολλημένα ή τά 
πηγαινόφερνε τό πανδικό σκηνοθετικό δαι
μόνιο τοϋ Μελά γιά νά δώση ύποβλττί- 
κότητα στό έργο νά κάμη ιούς ίσκιους 
τών προσώπων πού έπαιζαν, μακρεϊς κον 
τούς πλα εις. μικρούτσικοΰς πελώριους.

Νά μή ξεχνάιμε. πώς γιά τήν έποχή πού 
μ·λάμε Ισχυε άκόμη στό θέατρο ή «ίσυγ 
κλονιστική τεχνοτροπία. ή εχνοτροπία 
τής...διατεταραγμένης φαντασίας». Ρω., 
μοντισμός Ιπποτισμός. δικα-οσύνη τής Νέ 
ιμεσης. φόνοι, αίματα.’ ήταν άκό*μη. στήν... 
βράαη ους καί έπάνω στό παλκοσένιικο. 
Σ έ  αύτή τήν κατάσταση γίνεται ήχώ τό 
θεατράκι του πλυσταριου'. Αντίλαλός 
τους εΐνε τό ε ό Μελάς μέ τις δυό τους 
πρώτες έπαφές πού εΐχε μέ τό δ -ιμόσιο 
θέαμα. Ή  έντελώς πρώτη, του έπαφή δ- 
ταν ζουσεν άκόμη ό πατέρας του. ή τον 
μέ έναν Ιπποδρομιακό θίασο κάποιου ’ Ι 
ταλού Πιεραντόνι. ‘Ώς καλύτερο μέσο ρε
κλάμας ό n^pbvr0vi εΐχε νά παρελαύνη* 
τά μεσημέρια άπό τούς Πειρα^κούς δρό 
μους καβάλλα^στό άλογό του μέ δλο του 
τόν έμψυχο καί άλογο θίασό του. Μέ τίς 
δαμάστριες. τούς δαμασ ές. μέ τά ήμε- 
ρότερα θηρία του Κ€%τά. Κλόουν πηδού
σαν στούς δρόμους, τρουμπέττες ουρλια_ 
ζον. Ό  μικρός Μελάς συνεπαρμένος άπό 
τήν δαιμονική παρέλασι. ζήτησε άπό τόν 
πατέρα του νά τοϋ έπιτρέψή νά πάη ένα 
βοάδυ νά ίδή τό θέαμα. Ά λ λ ά  έκεΐνος τοϋ 
τό άπηγόρευσε.

—  Δέν εΐνε’ γιά τά καλά παιδιά, είπε 
νά βλέπουν αύτές τίς ποεληο,βρώμες* νά

Φρενοκομείο 

τοϋ γάμου
I

είνε ό τίτλος της νέας καταπλη
κτικής μουσικής κωμωδίας τοϋ 
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ττηδοΰνε γυμνές νά χορεύουν μέ τίς φω. 
τιές καί τά θηρία.

Αύτή ή Απαγόρευση πού ήταν μιά ά- 
νάλυση τί γινόταν μέσα στό περιφραγμέ
νο άπό παλούκια και καραβόπανα Ιππο_ 
δρομιακό θέατρο τοϋ κέντησε περισσότε
ρο τήν δρεξη καί τήν φαντασία τοΰ μικρού 
Μελά. Τό έσκασε ένα βράδυ καί πήγε. 
Στήν καλύτερη δμως στιγμή μαγεμένος 
κοτθώς ή αν άπό τά τόσα φώτα. τόν κόσμο 
καί τούς μετεωρισμούς μιάς μικρούλας ά_ 
κροβάτισσας ψηλά στό σχοινιά μιά τσου
χτερή χειρολαβίδα τοϋ· τσίμπησε τό αυ
τί. ΤΗταν ό πατέρας του σκληρός καί έ
πίσημος σάν αυστηρός εισαγγελέας, μέ τό 
αιώνιο μιραμπώ του καί τή ρεντιγκότα 
του.

—  Σήκω γρήγορα. Πάμε.
Γενναίο μπερντάχι στό σπί'ΐ άττό τόν 

«άμουσο» πατέρα του, ήταν ό έπίλαγος 
της πρώτης αυτής Cιεατρικής έπαφή<: *Η
δεύτερη, ήταν άργό εοα μετά ^όν θά α 
τό τοϋ πατέρα του ένώ έβγαζε δηαοσυν. 
τήρητα τό γυμνάσω πού καί αύτή άπέλη 
ξε σέ κλάματα. Είχε πάει έξοικονσμών- 
τας μέ χίλια βάσανα τό εισιτήριο στό 
θέατρο Διονυσιάδη δπου παιζόταν «‘Η 
κυρία μέ τίς καμέλιες» του Δουμά μέ 
ποωτανωνίστρι α τήν Παρασκευοπο ύλου 
Αύτή ήταν καί ή πρώ'η του σωστή έπαψή 
■μέ τό θέατοο. Εύαίοθητοο καί εύκολοσυγ. 
κινητός καθώς ήταν λυπήθηκε τόσο πολύ 
γιά Thv ^ελ-.ϊη τοΌ έργου, ώστε τόν πή
ραν ^ά δάκρυα στήν σκηνή πού ό πατέ. 
ρας χωρίζει τούς δυό έρωτευμένους. Καί 
στήν ^σκη'ή πού έκείνη εΐνε έτο μοθόηιπ- 
τη τόν έπιασον δυνατά άναφυλλητά λί
γο έλειψε νά διακοπή fi παοάστσσϊς ά’τό 
τά κλάματά του. Μιά διπλανή κυρία όν 
ήιμέρωσε.

—  Παιδί μου. αύτά εΐνε Ψέματα. Δέν 
συμβαίνουν crtfvv ποαγματ·κότητα. "Ενα  
ψεύτικο παραμύθι εΐνε.

Δέν μπόρεσε νά ήσυχάση δμω^ δλη τή 
νύχτα σπί*ι του. Στριφογυοιζε στό κρε. 
ιβάτ· γιά τήν άδικία. γιά τήν χαμένη εύ_ 
τυχία καί τήν τιμή έκείνης τής νυναΐκας. 
Μέ τήν ταραγμένη φαντασία του Γη ’ου- 
σε της άπαικατάστοτση τά εβ·αζε ιιέ
τόν συγνροοφέα πού δέν μπόρεσε νά έχη 
τακτοποιήσει καλύτερα τήν ύπόθεση.

Ά π ό τήν βροοδυά ώστόσο έκείνη τό θέα 
τρο τοΰ έγινε ή άλλη άδυναμία ττΐς ψυ. 
γης του Καί γιά νά τήν Ικανοποιή κα
θώς έβναλε τό γυμνάσιο πήγε καί έγινε 
έθελονής ρεπόοτερ στήν έφηαερι δούλα 
τοΟ έπινείου «Πειοαίϊκή Φωνή». Ποιά ήσαν 
τά πρώτα του βήματα στήν στρατευσμέ 
νη μας δημοσιογραφία πού τόσο έτίαησε, 
θά τό άναλυσουμε σέ έπόμ&νο κεφάλαιο. 
Γ  ιά τήν στιγμή μπορούμε νά πούμε πώς 
πηγε νά γίνη έθϊλοντής οεπόοτεο στήν 
«Πειοαίκή Φωνή» γιατί εΐχε άκούσει πώς 
οί δημοσιονοάφοι εΐνε τζαμπατζήδες στά 
θέατρα. Πραγματικά. ώς άντάμειψη 
γιά δσες ύπη ρεσίε-c πρόσφεοε τοΰ 
έδιναν άπό τήν έφημερίδα δωοεάν είσιτή 
οια. *Από τότε έβλεπε κάθε λονής θέατοο 
ή ταν παρών σέ δλες τις παραστάσεις. Ά .  
ρίφνητες παοάδοξες, κωμικοτραγικές εΐνε 
οί θύιιησεο τοϋ Ιστορουμένου άπό τή συ
χνή τότε έπαφή του μέ τά πειρα,'κά θεά
ματα. Δέν θά τελειώναμε ποτέ άν έπιχει. 
ρού^αμε νά τίς δώσουμε έστω καί σέ πε
ριλήψεις. Π?ό άξεχαστες όπωάδήποτε εΐ
νε γιά τήν άλυιιαντη μνήμη του οί πα. 
οοοστάΓτεις τοΰ θιάσου Τίμου Άνδοονοπου- 
λου στόν «Απόλλωνα» τοΰ Πασσαλιμοτνιου.

—  'Ε κ ε ΐ νά Ιδης πρωτοπορεία τοΰ Πΐ- 
οαντέλλο μάς λέει γελφντας ό Μελάς. 
Ό  μακαοίτης ό Άνδρονόπουλος συν·διαλε 
γόταν ιιέ τούς θεατά<τ. Τους οωτοϋσε, τοΰ 
άποντοΰσαν καλααπούριζε μαζί τους καί 
δταν διέκοπτοτν τήν ώοα πού έπαιζε ρω 
τοΰσε ’ούς θεατάς γιατί δέν τούς άρεσε 
έτσι ή όπόθεσις καί μήπως τήν ήθε,λοον άλ
λοιώς. Συνήθως παοίστανε τόν Άγαλό- 
πουλο ένον τύπο Ξηοοχωοίτη καί σΤό θέ 
ατοο έοχότον καΒάλλα σέ ένα γά^αρο 
άπό τί»ν Τοού<ιιπα, άΐκολουθούμενος άπό 
μάζες Πειοοτ,·κή€ λιοτναμαρίδας που κρα
τούσε δαυλιά άνα μένα σφύριζε γούχια. 
ζε πετοοσε τά κ απέλλα της καί λεμονό
κουπες στόν άέοα. Πολλές φορές Λθελε σώ 
νει καί καλά νά άνεβάση τό γά»δαρό του 
σ ’ή σκηνή. Ά λ λ ά  τό μεγάλο γλέντι νινό- 
ταν δταν συνδιαλενόταν μέ τούς Ρίεατές 
καί αύτοσχεδία£ε έπΙ τόπου τίς σκηνές 
πού έπαιζε Συνήθως γιά νά σατυρίση 
καθώς πίστευε τήν άριστοκρατία καί τήν 
γοελλομάθϊια πού εΐχε πιάσει τότε τήν *Έλ 
λάδα, άΛυ ίΓ€ έτσι: «Κιαάν σά φας: Τύο 
μπιέν»! Καί γινότοτν τέτοιο γλαγωηΤό άπό 
τήν λιανομαοίδα πού κρατοΰσε τις πρώ
τες σειρές μέ τά κασσελάκια της, τίς μό
στρες της ώστε ό Άνδοονόπουλος μα I  
μέ τούς δ'ευθυντάς τοΰ θεάτρου άδελφούς 
Παπαδοπούλου άρπαίον τίς σανίδες καί 
τήν Εδερναν. Γιά νά ήσυχάση καί νά κα
τορθωθώ νά προχωρήση ή παράστασις!

Ε . ΘΛΜ Ο ΠΟ ΥΑΟ Σ 
ΕΤ Ο  Ε  Ρ Χ Ο Μ ΕΝ Ο : ‘Η  συνέχεια.

ΕΚ ΥΚ Λ Ο Φ Ο ΡΗ ΣΕ
ΑΛΚΗ Α ΓΓΕΛ Ο ΓAO Υ

Α Μ Α ΡΤ Ω Λ Ο Ι
Ν ΟΥ Β ΕΛΛΑ 

ΕΚΔ Ο ΣΗ  
«Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΚα Ν  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν *

Έλλη  Κανδυλάκη Ο i δραματικές σχολές μας
Εντυπώσεις και παρατηρήσεις

Αναμφισβήτητα εΐνε τό καλύτερο άπό. 
κτημα τής λυρικής μϊχς σκηνής στήν τε. 
λευταία τετραετία. Γιτά τήν φωνή της πρό 
ποντός. πού άναπη,δάει σάν κρύσταλλο 
νερό βρύσης καί λουλουδίζει σέ δλες τίς 
άποχρώσεις μέ σαφή καί σταθερό αίσθημα 
ίμουσικότητος. ■ Ξέρει τΐ τραγουδάει, ποΰ 
νά φτάση kocI  ποΰ νά στά$ή. Άπ?5 τέτοια 
πράγματα δέν εΐνε πολυσυνηθισμένο τό έ
λαφρό μας θέατρο. &του ή φωνητική φαν- 
φάρα—δπου τό 6γ*άλει ή άκρη, κα/:ά τό 
κοινώς λεγόμενον — εΐνε συχνό φαινόμενο 
καί ήλεκτριισμός τοΰ.,.νοήιμονος κοινοΰ .Γι* 
αυ ί) και τά άλλα της προσόντα ή νέα 
καλλιτέχνίς δεσποινίς Κανδυλάκη θεωρεί
ται άπό δσαυς πιστεύουν σέ κάποιους κα
λύτερους προορισμούς του έλαφροΰ θεά
τρου, εΐνε μιά δασις στήν έρημκά πού 
γίνη πιό άπσδοτικώτερη, μέ τήν πείρα καί 
τό πέρασμα ηοΕ χρόνου.

Τώρα αως εύρέθηκε στήν έλαφρά σκη
νή ή νέα διοελεχτή αύιτή καλλιτέχνίς ού
τε καί αύτή τό ξέρει κ*χλά—καλά. Ά ς  
όψεται ό πόλεμος, πατήρ δεινών και άγα. 
θών. "Οταν κα^ανικώ-α τήν δυσφορία τοΰ 
παι.έρα της, διακεκριμένου ίατροΰ τής 
Θεσσαλονίκης κάί τις άντιρρήσεις τής μη
τέρας. ξεκινούσε γιά τήν Αθήνα  μέ μιά 
λαμπρή υποτροφία μουσικών σπουδών γιά 
τό έξωτερικ'ό, έσή^αναν οΐ σειρήνες τού 
πρώτου συναγερμού. Τό ταξίδι γι?ά τήν 
Εύρώπη διεκόπη έδώ καί γιά νά μή τερ. 
ματισθή άδοξα ή με>ιάλη Ιδέα — μιά ι
δέα πού κυριαρχούσε μέσα της άπό τά 
μικρά πάιδϋκά της χρόνια δταν έπαιζε πι
άνο καί τραγουδο\>σε — νά διαπρέψη στή 
μουσικήt ένεγράφη σιό λυρικό τιμήίμα τής 
Κρατικής μας Σκηνής. Άβι6 τίς 750 φω
νές πού συναγωνίστηκαν γιά τήν έγγα. 
φή ήρθε μέσα στίς δέκα πρώτες. Έ κ ε ΐ  
καί σαουντιαρίστηκε κολύτερα τό καλόηχο 
μέ'Λχλλό αης καί ή πρόζα της. Παρακο
λουθούσε -λχ μαθή>ματα, τραγουδούσε καί 
στή χορωδία. "ί2ς που μιά μέρα τοΰ προ 
περουνού χειμώνα ό ψίθυρος τής φήμης 
γιά τή φωνή της έφθασε στόν επιχειρη
ματία πού συγκροιοΰσε ιτόν όπερεττεκό 
θίασό4 στόν Απόλλωνα. Τής έγιναν τόσο 
έλκυστικ&ς προτάσεις, ώστε νά δε,χθή.Καί 
έδικαίωσε άμέσως όλες τίς προσδοκίες. 
Τώρά πιά έπεδλήθη καί τώρα τό έλαφιμύ 
θέατρο πού δέν τό έβλεπε σνήν άρχή μέ 
καλό μάτι. έγινε ή καινούργια άδυναμία 
της. Βρίακει τώρα τήν όπερέττα ώς ϊτε. 
ρ.σσότερο πρόσφορο έδαφος γιά τό καλ
λιτεχνικό ταμπεραμέντο της. Φυσικά άγα 
πιει πάντοτε τήν όπερα πού ήταν τό παι
δικό της όνειρο, άλλά βρίσκει τήν όπε- 
ρέττά τήν μουσική κομεντί ώς τ·5 μοντέρ
νο εΐδος που έχει σταθερώτερο μέλ
λον. Γι* αύτό καί έχει έπιδαοή μέ
πάθος σέ 6.fti άφορφ τήν σπουδή του καί
θά ύπερδάλη δλες τις προηγούμενες έπι
τυχίες της.

Μορφωμένη έξαιρετικά —άπόφοιτος τοΰ 
Κολλεγίου τής Θεσσαλονίκης — γνωρίζου. 
σα τρ>εΐς ξένες γλώσσες είνε Μνας άρ
τιος πνευματικά άνθρωπος. Αύτό και *:ής 
προσθέτει περισσότερο θέλγητρο στήν προ. 
σωπική της γοητεία. Τοιουτοτρόπως δέν 
χωρεϊ άμφ^βολία δτι βά μεσουρανήση ά
κόμη τερισσότερο στό θεατρικό μάς στε. 
ρέωμα.

Κομμωτήριον

« Μ Η ϊ Χ Ο Ι »
Σατωθριάνδου 6

ΠΕΡΜΑΜ/ΝΤ

"Οσοι *ι· τούς Αναγνώστες τοΰ «θΐά . 
τρου» μέ τιμήσανε διαβάζοντας τό τιροη. 
γούμενο σημείωμά μου. θά ιταραιήρηααν 
ίσως τή λεπ.ομέρεια 6τι τούτρ, τή στιγμή 
λειτσοργοϋν στήν ’Αθήνα 8 δραματικές 
σχολές 4νεγνωρισμένες Λπ’ τό Κράτος. 
Προπολεμικά δηλαδή άκόμα καί τό 1940_ 
ήταν μόνο δύο: ΤοΟ ’Εθνικού θεάτρου και 
τοϋ ΈιΛακοϋ Ωδείου. Τό καλοκαίρι δμως 
τού 1940. ό ξεχωριστός μας σκηνοθέ.ης 
κ Γιαννουλης Σαραντίδης ίδρυσε τήν 
πρώτη Ιδιωτική καί σήμερα έχουμε, δπως 
είπαμε 8. (Ο Ι  παραπάνω 3. τοϋ κ. Ρώ . 
τα, τοΰ κ. Μπαστα. ιοΰ κ. Ροντήρη τοΰ 
κ. Κούν και τής Μαρϋκας ιιας). 'Επίσης 
είπαμε στό προηγούμενο σημείωμά μας. 
πώς ό άριθμός τών μαθητών είνε. συνο. 
λικά 200 πάνω - κάτω άγόρια _ κορίτσια 
(καί κυρίες μέ παιδιά 1)

Σ ’ δλες σχεδόν τίς ο χολές ή φοί ησις 
εΐνε τρίχρονη καί διΰάοκονται: δραματο. 
λογία, Ιστορία τοϋ θεάτρου, υποκριτική, 
θεωρία. τέ)(νη τοϋ μακιγιάζ, χορογραφία 
σκηνογραφία κτλ.

Οί ιελειόφοιτοι τών Ιδιωτικών σχολών 
δίνουν πτυχιακές έξετάσεις σέ ειδική έ. 
πηροπή άπό καθηγητές τής Σχολής τοΰ 
’ Εθνικού θεάτρου καί μετά τούς χορι·.- 
γήται άδεια νά δουλέψουνε σέ θέατρο. 
(Φυσικά οί μαθητές τών κρατικών δραμα
τικών σχολών δέν υποβάλλονται σέ τέτοιες 
δευτεροβάθμιες νά ποϋμε, έ(;ετάοεις. άφοΰ 
ή ειδική έπιτροπή γιά τούς μαθητές τών 
Ιδιωτικών δράμα, ικών σχολών, άπο'τελεϊ. 
ται άπό καθηγητές τους, πού :ούς βαθ·μο. 
λογοΰσαν κάθε τόοο). Ο ι άριστοΰχοι δέ 
της Δραματικής Σχολής τρΰ ’ E u v u k o O  θε 
άτρου προλαμβάνονται σιήν κρατική σκη 
νή άμέσως μετά τήν άποφοίτηση.

Κανένας δέ μπορεί νά γίνη έπαγγέλμα- 
τίας ήθοποιός άν δέν έχη προηγουμένως 
φοιτήσει σέ μιάν άπό τίς παραΛάνω άνα. 
γνωρισμένες σχολές.

’ Εκείνοι πού έπιθυμοΰνε νά βγουν στό 
έλαφρό θέατρο πρέπει νά πόίνε_πρώτα σ’ 
ενα άπ’ τ ' αναγνωρισμένα Ωδεία. Ώ σ ;ό . 
σο στούς τελευταίους αύτούς. Αποκαλύπτω 
£να μυστικό, πρύ παρακαλώ δμως νά μεί- 
VD · · μεταξύ’ μας: Ή  ’ Επίτροτή ’Λδείας 
άσκήσεως έπαγγέλματος ήθοποιοΰ είνε άρ 
χετά έλαστική σ .ό νά .δίνει άδειες στούς 
προωρισμένους γιά τήν έπιθεώρηοτ, ή τήν 
όπερέττα καλλιτέχνες. Τό άντίθετο. είνε 
άνένδστη προκειιμένου γιά υποψήφιους ή. 
θοποιούς τής πρόζας, αν δέν είνε διπλω. 
ματούχοι μιας τών παραπάνω δραματικών 
σχολών. Γιά τά βαριετέ δμως και τά κα
μπαρέ δέν χρειάζεται καμμιά άδεια καί 
κείνος #!ού έπι-υμεΐ νά παίξει σ’ αύτά δέν 
έχει παρά νά κατορθώσει νά προσληφθή. 
Τέλος, όσον άφορ<? τό ζήτημα τών προ
σόντων πού πρέπει νάχει ό υποψήφιος μα
θητής δραματικής σχολής, εΐ' ε —  έκ ός 
φυσικά τοΰ τολέντου —  ένδεικτικό τουλά
χιστον πέμπτης τάξεως έξοτταξίου γυμνα
σίου. Στίς  ίδιω ικές σχολές δμως «κάτι 
ιμπορεΐ νά γίνει» καί μ* έν*δεικτικό κατώ
τερης τάξεως. Και εΐνε σωστό. Ότοτν ύ-

Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν
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Α Λ ΕΚ Ο Υ  Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η

πάμχει ένα ταλέντο καί δέν έχει τυπικά 
προσόντα δέν είνε δίκαιο, γιά νά μή ποΰ 
ιμε είνε έγκλημα, νά μή μπορεί νά τρα 
βήξει μπροστά στό δύσκολο, κουραστικό, 
άλλά ώραΐο δρόμο τοΰ tiorrpou.

β  Η a
Καί τώρα μερικές σκέψεις καί έντυπώ. 

σεις άπό μιά σύντομη βόλτα στίς διάφορες 
δραματικές μας σχολές.

Παρατηρήσαμε μέ χαρά καί διαπιστώ
σαμε τό σπουδαιότερο: Σχεδόν κατά κα
νόνα δλα τά παιδιά, οί αυριανοί μας ή
θοποιοί. ποθούνε γιά κάτι καλύτερο άπό 
τό σημερινό, δέ βλέπουν τή σκτ,νή σάν 
άπλό βιοποριστικά μέσο άλλά θεωρούνε 
—  κ ι ’ έτσι εΐνε —  λειτουργό ιό σκλάβο 
τοΰ παλκοσένυκου. Εΐνε μορφωμένα παι
διά. μέ προοδευτικές Ιδέε^ —  δχι γιά 
τό θεό. «μουχρώματα, έσωψυχα, ξώπε. 
τσα» — ■ Ισορροπημένα’ μέ δυό λόγια πα 
ραδέχονται τήν άλήθεια πώς τό θεοπρο 
εΐνε ιό σχολειό τών μεγάλων, καθρέφτης 
ιμεγεθυντικός δπου καί στήν κωμωδία, καί 
στό δράμα, ό άνθρωπος βλέπει τά έλατ. 
τώματά του ξεχωρίζει τό καλό καί τό 
κακό. Πιστεύουνε στήν άποσ.ολή τοΰ θεά
τρου. αισθάνονται τή συμβολή του στό 
κοινωνικό σύνολο.

Ναί. "Ενοιωσα πραγμαίτική χαρά σάν 
κουβέντιαζα μέ μερικούς μαθητές. Παιδιά 
εύγε νικά δλων τών τάξεων πού \ά ένώ. 
νει ή άγάπη καί λαχτάρα γιά τήν τέχνη. 
Κορίτσια σεμνά μέσα στό ξετίναγμα τής 
σημερινής γυναίκας. Μιλεϊς μαζί τους καί 
ξεχνάς —  σέ κάνουν νά ςεχν<?ς τό φϋλο 
τους —  δ ι καί έσύ είσαι νέος και οί συ_ 
νομιλήτριές σου εΐνε γοητευτικές καί τρα- 
βφ; τή συζήτηση γύρω στό ίδιο πάντα 
θέμα: Τό όέα ρο. “Ωστόσο φέρνεις τό ζή
τημα καί άλλοΰ.

—  "Λστε μόνο στό θέατρο δεσποινίδες 
μου;

—  Δτ.λα δή;
—— Λησμονείτε δτι εΐσθε καί σείς -πλά

σματα τοΰ καλού θεοΰ, δτι έχετε υπο
χρέωση στόν έαυτό σας καί στήν κοινω
νία. νά δημιουργήσε ε έκτός άπό τούς 
ρόλους σας τούς πολλούς και έναν άλλον 
νά γίνετε μητέρες, νά παντρευτήτε. νά 
άνοίξετε σπίτι δικό σοες;

Μά δχι. Και τοΰτο ποιεΐν κάκεϊνο μή

άφιέναι. Φυσικά θά παντρ€υτοΟν φυσικά
θά γίνουν μητέρες... Πολλές μάλιστα εΐ
νε άρραβωνιασμένες. λίγες παντρεμμένες 
κι* άλλες μητέρες άκόμα.

Καί ξανοεγυρίζει τό θέμα στό θέατρο.
—  Πώς τό βλέπετε σήμερα και πώς τό 

φαντάζεσθε αΰριο;
—  Σήμερα, τό θέοοτρο. ή τέχνη δηλα

δή βρίσκεται σ' έμβρυώδή κατάσταση, ά. 
διάφορο άν τά ταμεία πραγματοποιούνε 
μεγάλες' είσπρά.εις. Κι* αύτό γιατί άπευ_ 
θύνεται σ* ένα κοινό θεατρικά άμόρφωτο.

»Ναί τό κοινό βρίσκεται πολύ πίσω 
γ ι’ αύτό καί δέν πρέπει ν* άδικοΰμε τούς 
συγγραφείς μας πού τοΰ παρουσιάζουν έρ
γα σύμφωνα μέ τά γαΟστα καί τήν άντί. 
ληψή του.

—  Δηλαδή ό ρόλος τοΰ συγγραφέα πρέ 
πει νά περιορίζεται άπλά στό νά Ικανο
ποιεί τ* άμφίβολλα γούστα τοΰ κόσμου 
κι* δχι νά εΐνε καθοδηγητής του; '

—  Εΐνε ήδη καθοδηγητής του ό συγ
γραφεύς καί τής πιό άπλής φάρσας. Τό 
κοινό είπαμε βρίσκεται στά πρώτα τοΰ βή 
ιματα. θεατρικά... θά πάει λοιπόν στήν 
πρώτρ, τάξη τοΰ νηπιαγωγείου. Πήγε πο έ 
κανένας κατευθείαν στό γυμνάσιο χωρίς 
νά 'μάθε1 τά γράμμοαα τοΰ Δημοτικού·; 
Ο Ι συγγραφείς τής γενηόός μας είνε..δη
μοδιδάσκαλοι. Άργότερα δίαν ί:ά μορφω
θεί τό κοινό θά προβιβοίστοΰν κι* αύτοί, 
ή θά τους άντικαταστήσουν άλλοι, οΐ κα
θηγητές τής μέστ.ς έκπαιθεύσεως.*

—  Καί τό λίγιο διαλεχτό κοινόν πού 
υπάρχει; Αύιό τί θά γίνει;

—  Υπάρχουν έργα καί γι* αύτό καί 
θέατρα πού τά παίζουν.

—  Καλά. Ή  θεατρική τέχνη στήν ’ Ε λ 
λάδα;

—  Σ.ιόν τομέα οΛτόν ή πατρίδα μας εΐ 
νε μιά μεγάλη δύναμη στόν κόσμο. " Ε 
χουμε ήθοποιούς ζηλευτούς σκηνοθέτες 
καλούς, σκηνογράφους ά^ιόλογους.

Η Β5 Η
Σταματώ έδώ. *Αλήθεια. Είμαστε μιά 

σημοτντική δύναμη στό παγκόσμιο θέατρο. 
Κι* άν δέν είμαστε άκόμα, τά νέα φιν
τάνια. τά ταλέντα πού δέ γνωρίζουμε ά
κόμα/ αί τωρινοί μα&Γ.τές κι* αύριανοί ή
θοποιοί μας. έχοντας* παράδεινμα τους ση 
μερινούς μας καλλιτέχνες, άσύγκριτα ά- 
νώτερους σ* δλα άπ* τούς χθεσινούς, κι* 
άντλώντας πίστη και θάρρος άπ* τή νί
κη αύτών. θά γίνουμε.

Ν αί! Κι* άν δέν είμαστε άκόμα μέ 
τέτοια έφόδια πού έχουμε, θά γίνουμε!

Ν ΙΚ Ο Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

-Ή  ύγιεινή στό Θέατρο
Του γιατρού κ. ’Αν. Σφακιανάκη

ΙΔέκα 
καρδιές 
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"Ολες οί .πλευρές τοΰ θεάτρου έχουν 
λίγο ή πολύ crpooεχθή. Πολλά έ{χουν εί- 
πωθή καί γραφτή γιά τήν ούσία του καί 
τις έκδηλώσεις του. "Απειρες προσπά
θειες ιμέ θετικά ή άρνητικά ή καί κα
θόλου άποτελέσιματα έχουν γίνει γιά τήν 
καλύτερη έξέλιξή του καί τήν άνύψωοη 
του. Κι* οί προσπάθειες αύτές ουτε στα
μάτησαν, οΰτε θά σταματήσουν.

Μέσα στό γενικό ένδιαφέρο γιά τ*ύ θέ
ατρο έχει όμως κι* ό γιατρός ιό  λόγο 
του. Δεν μπορεί καί δέν πρεπει τό ένδια. 
φερο άύτό νά μή στροφή καί πρ*υς τίς 
συνθήκες τής ζωής καί ιής έργασίας τών 
μ&γάλων έργατων τοΰ θέατρου, τών έρμη- 
νευτών τ);|ς τέχνης του, τών ήθοποιών. Μιά 
υγειονομική τ^ρονοια γιά ό θέατρο εΐνε ή. 
θικό κοϋθήκ.ον καί πραγματική άναγκη. 
Αύτή τή’ν υγειονομική πρόνοια σκοπεύουμεt 
μέ τό άρθρο μας αύιό, νά προκαλέσουμε^ 
άναπτύσοοντας ά*τ’ τίς στήλες τοΰ «θεά
τρου» τήν υγιεινή κατάσταση και τίς ύ- 
γειονομικές άνάγκες τοϋ έλληνικοΰ θεα. 
τροκοομου.

"Ας έξ&τάσουμε πρώτα τήν υγιεινή κα. 
τάσταση τών ‘Ελλήνων ήθοποιών, μέ διάση 
τά στατιστικά δεδομένα.

’Από τά μέλη τοΰ Σωματείου Ε λ λ ή 
νων ’Ηθοποιών (ήθειτοιούς καί ύποδολεϊς) 
τό 1)3 περίπου εΐνε οί συν.αξιοΰχοι του. 
Μιά ματιά σ’ αύτούς Ρά μάς όδηγηση νά 
βγάλουμε μερικά σπουδαιότατη συμπερά- 
σμα,ια. Τό Ταμείο Συντάξεων τών ήθοπρι. 
ών κλπ., έργατών το\3 θεάτρϊου έχει αύτή 
τή στιγμή στά βφλία του 551 συνταξι
ούχους. Άπ* αύτούς, οΐ συνταξιοΰχοι «λό- 
γψ νόσου» εΐνε 344 και οΐ συνταξιοΰχοι 
- λόγω γήρατος» 207. Πρώτο συμπέρασμα: 
Τό 62,43 %  τών συνταξιούχων εΐνε άπό 
άρρώστεια καί μόνο τό 37.57 %  άπό γη
ρατειά.

Άπό τούς 344 «λόγφ νόσου» συνταξι
ούχους οί 56 πήραν σύνταξη γιά φυμα
τίωση. Δηλαδή τά 16.28% τών «λόγω νό
σου» συνταξιούχων τοΰ θεότρου εΐνε οΐ 
φυματικοί.. Ά π ’ αύτούς πάλι οί 46 εΐνε 
άΓΛ τούς άνθρώπους πού δούλευαν άπά
νω στή σκηνή (41 ήθοποιοί, 2 ύπαβολεΐς, 
3 τεχνίτες θεάτρου) καί οί 10 άλλων εί. 
δικοτητω,ν (μουσικοί κλπ.). "Αλλο συμπέ 
ροοσμα: Ά π ’ τούς φυμοττικούς συνταξιού
χους τοΰ θεάτρου τά S2.32 %  τά άντιπρο. 
σωιτεύουν οί άνθρωποι που δούλευαν άπά
νω στή σκηνή καί μόνο τά 17.68 %  οΐ 
άλλοι. Πιό συγκεκριμένα δέ. οί ψυματι.

ttoi ήθοποιοί καί ύποδολεϊς άντυπροσωπεύ. 
ουν τά 76.78 %  τών φυματικών συνταξι
ούχων τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου. Χώρια ό
σοι εΐνε πιά πεθαμένοι.

Πήραμε γιά γνωμονα τής σταιιστικής 
μας χα οεόομενα του Ιαμειου *Σ υντο&ξεων 
των ά^θρώ»ι·ων τοί) θέατρου, γιαίνί για 
τ^υς έρτ/αζομένους ήΐόατοιους δέν τηρούν
ται οτατυ.ικά  ύγειονομικά δοκου,μεντα. 
Ευχής εργο ϋά ήιαν οι συνάοελφοι τοϋ 
Σωματείου ‘Ελλήνων ’Ηθοποιών νά κρα- 
τ̂ >̂ ο·αν «ίδι&λίο άοϋενών» τών μελών του 
Σωματείου όπως είχε καί άλλοτε άπό μας 
προταθη καί εΐχε γίνει, γιά μικροτατο 
ομως χρονικο διάστημά.

‘ϋπωοόήπο^ άπ' τούς 1000 περίπου 
ήθοποιούς ποΰ βρίσκονται σήμερα στην 
Α*?ηνα. οόμφωνα μέ τ.ς πληροφορίες μας 

10—2υ τήν ήμερα προσφεύγουν στήν ια
τρική περίθαλψη, σέ έποχή μαλιστα πού 
καιμμιά επιο.,μ.ια δέν λυμαίνεται τή,ν Ά .  
θήνα. ‘Ο άριθμός αύτός των ά-
ο'ϋενώ'ν δέν είνε μικρός καί αυξάνει ίσως 
σημαντικά άν προσθεσουμε σ’ αυτόν και 
τυν άριθιμό τών άρρωστων ήθοποιών πού 
κοΝαφ-ύιγουν οτ' άλλα Ιατρεία, έκτός απ’ 
αύτά πού διαθέτει τό Σωματείο τους.

’ Εξυπηρέτησα τό Σωμαιεΐο ’Ηθοποιών 
καί σάν γιαιρός του άπ’ τ» 1927 μέχρι 
πέρυσι. Σηιμερα άικομα έπισκέπτομαι αρ
κετούς ήί^Μοι^Ος, Ή  προσωπική μου πεί
ρα λεει πώς τά σ ’-ηθικά νοσήματα εΐνε 
πολύ συχνά σ’ αύτούς άδενοπά^εια, κα_ 
τυιρροι,. φυματίωση, ασθιμα κλπ.) Άκόμα  
τά γυναικολογικά καί τά άφροδίσια. Ή- 
παιιική άνεπάρκειά, νοσήματα τοΰ οτομά 
χου (έλκη κυρίως) καί νοσήιματα τής θρέ. 
ψεως ύπάρχουν όιτίσης άρκετά, δπως καί 
μικρή ή μεγάλη, άλλά συχνή νευρασθένεια 
ικαι ψυχασθένεια.

Τούς λόγους τής τόσης καί τέτοιας νο
σηρότητας τών ήθοποιών έκοέτομε τώρα ά_ 
μεσο>ς.

Δ ΙΑ Τ Ρ Ο Φ Η  Σ Χ Ε Τ ΙΚ Α  Μ Ε ΤΟ Ε ΙιΔ Ο Σ 
Τ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ι ΙΑ Σ .  — Ά π ’ τήν άποψη 
τής διατροφής, τούς ήθοποιούς πρέπει νά 
τούς κατατάξουμε στούς άνθρώπους μέ μέ 
τρια μυϊκή καί πνευματική έργασία. Σ  6μ-
φωνα μέ τά διεθνώς δεκτά διαιτολογικά 
δεδομένα, οί άνθρωποι αύτοί πρέπει νά 
βάζουν στό σώμα τους τροφή πού νά πα
ράγει 3000 θερμίδες τήν ήμέρα. Ά λλά  
κι* άλλοιώς μπορεί νά γίνα ύ «ροσ6ιο.



ρισμος ίων άναγκαί/ων θερμίδων γιά τούς 
ήθοποιούς, πάλι σύμφωνά μέ τήν έπιστη. 
,μονική διαιτολογία.
Σάν  πνευματικά έργαζόμε'νοι : 2200
2400 θερμίδες.
Πρόσθετο ζωικής έργασίας : 500 θερμί
δες. Σύνολο 2?C0— 2900 ΐερμίδες.

"Αν *b’ αύτές προσθέσουμε τις* θερμί. 
δες π^ύ χρειάζονκαι γιά ν’ άναπληρώσουν 
ο_>ες θερμίδες ιούς καίνε τ*ο τράγο-jo i  (άν 
εΐνε μουσικού θέατρου) κι’ οι συγκινή
σεις τών ρόλων τους, τό.ε τό ποοό των 
<1» αιτουιμένων γιά τούς ηθοποιούς θερμί
δων υπερβαίνει τις 3000 τήν ήμερα καί 
μάλιει α πιό πολύ άν πρόκιιτάι γιά ηθο
ποιούς τοϋ μουσικοί} θεάτρ ου Γ ιά τ_ΰς 
χορευτές, τις ,μπαλαρί/ες καί' τί? σου μ 
πρέττες ά πράγματα εΐνε κάπως διάφορε, 
τικά. 1 ι’ αύτούς τό πρόσθετο τής ζωικής 
έργασίας εΐνε 500—960 θερμίδες. Ά ρ α  οι 
ά*.ιαιτούμενες γ ι’ αύί.ούς κάθε μέρα θερ 
μίδες φθάνουν τίς 3360, χωρίς τό πρόσ. 
θετό τού τραγουδιού καί τών συγκινήσε
ων. Μπορούμε μόνο άπ’ ιούς χορευτές 
καί· τίς χορεύτριες, δχι ομως κι’ απ’ τους 
χοροθέτες κάί τις σουμπρέτες ν ’ άφαιρέ. 
οουμε λίγες θερμίδες γιατί ή πνευματική 
τους έργαοία εΐνε μικρότερη άπ’ τών άλ
λων ήθ.ποιων. Τό ποσοστό δ,μως τ'ής τέ
τοιας μείωσης εΐνε άσημα ντο. Αύτές πά_ 
νω κάτω εΐνε οί 6;ερ*μιδικές άιταιτήσεις 
του όργανισμου του ηθοποιού. ’Αλλά τό 
ζήτημα δέν εΐνε μόνο ποσοτικό· εΐνε και 
ποιοτικό. Γιά τούς άνθρώπους μέ τέτοιου 
είδους έργασία έχει καθορισθή επιστημο
νικά πώς οί 3000 θερμίδες πρέπει νά πα. 
ρέχωνναι οχι άπό όποιαδήποτε τροφή, μά 
<1«ό τροφή πού νά ά,τοτελήται άπό 118 
γραμμάρια λεύκωμα, άπό 56 γραμ. λίπος 
κι* άπ*ί> 500 γραμ. υδατάνθρακες ‘Έχουν 
άΐκόιμα, οάν πνευματικά εργαζόμενοι ά. 
νάιγίκη άπό φωσφόρο κι’ άπ’ τίς ’ιδιαίτε
ρες ουνΒΙήικες τής δουλειάς τους γιά τις 
όποιες θά μιλήσουμε πιό κάτω έχουν 
άν,άγκη άπό σιδηρούχες ,τροφές, άπό άτο. 
τοξιν^τικές τροφές κι’ άπό βιταμίνες Α>.ι’ 
τό σιτηρέσιο δηλαδή τών ήθοποιών ’ δέν 
πρέπει νιά λείπουν ( άνάλογά βέβαια και 
μέ τήν κατάσταση τοΰ όργανισμου τους) 
τ*5 κρέας ή τό ψάρι τό αύγό, τό βούτυρο 
ή τό λάδι, τό ψωμί, τά ζυμαρικά, τό ρΰ_ 
ζι, ^οί πατάτες ιά  όσπρια, όπως καί τά 
φρούτα, τό γάλα κλπ. Κ ι’ δλα αύτά σέ 
διαφορετική βέβαια κάθε μέρά άναλογία, 
άλλά σέ άρκετή ποσότητα.

Δέν εΐνε δυστυχώς μπορετό ά*τ’ αύτή 
τή στήλη νά κάνει κανείς λεπτομερειακές 
διαιτητικές^ υποδείξεις. Αύτό θ’ Απαιτού
σε πολύ χώρο. Έ δώ  άναπιύσσουιμε τ‘0 θέ
μα σέ άδρές γραμμές. Σέ  μιά ειδική μο. 
νογραφία Γά μπορούσαμε ν’ άπλωθούμε 
περισσότερο. Κι* ίσως άργότερα τό κά
νομε, ’Απ’ έδώ πρόκειτάι μόνο νά βγή 
ένα συμπέραοιμα: ότι κολύ λίγοι ήθοποιοί 
μπορούν νά τρώνε σύμφωνα μέ τίς υγιει
νές άπαιτήσεις τού £ρ<γανισμοΰ τους "Αν 
σ αύτό προοί&έσουμε καί χίς διαιτητικές 
καταχρήσεις (μεζεληικια άιμφίβολης ποιό
τητας, πιοι ό κλπ.) που λές καί τις τρα_ 
ιβάει -ό έπάγγελμα τότε τά συμπεράσμα. 
τά μάς γίνον αι άκόμα πιό θολά.

Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ .  — Πολύ λίγοι ήθοποιοί 
KOTcinccJv άνετα καί υγιεινά. Κ ι’ δμως 
τίς ώρες τής σχολής των τρέπει νά βρί

Ο BV. ΛΟ'ΓΟΘΕΤΙ ΔΗΣ 
Η ΑΝΝΑ ΚΑΛΟΥΤΑ 
Η Μ Α Ρ ΙΑ  ΚΑΛΟΥΤΑ 
Ο ΧΡ. Τ Σ Α ΓΑ Ν ΕΑ Σ  
Η ΕΛ. ΧΑΛΚΟΥΣΗ 
Ο Τ. ΓΑΛΑΝΟΣ 
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σκουν πραγματική ξεκούραση, ήλιο κι’ 
άέρα. ‘Ο ήθοποιός, κλεισμένος ώρες όλό 
κλήρες σ.*ό καμαρίν^ του, πού γιά τήν ύ- 
γιεινή του κατάσταση θά μιλήσουμε πιό 
κάτω. άναπνέοντας ή καλύτερα ύπεραν'α- 
πνέ^Λίας, δ.αν παίζει, τραγουδάει καί χο 
ρεύει, τή σκόνη τοϋ παλκοσένικου. του 

.'αχλιου οτίς. περισσότερες περιπτώσεις ·,ιαλ 
κοο ενικού, κλείνοντας γιά ώρες όλόκλη. 
ρες τήν «άδηλη» άναπνοή του προσώπου 
του καί του κεφαλιού του ιμέ τίς πάστες, 
τις ,μι.τογιές και τίς περούκες ό«?ιως καί 
ολοκλήρου τοΰ σώματός -.ου (ιδιαίτερα 5 
ά.τρας) μέ τά διάφορα ειδικά γιά τούς 
ρέζους του κουστούιμια, έχει άνάγκη μι. 
ας καθάριας ύπεραναπναής. Αύτό λίγοι 
ήc.οποία, μπορούν να τδχουν. ’Ά ς  πρασοέ- 
σουμε τώ^ά πώς οι ήθοποιοί δέν άναπαύ 
ονται μόνο στό σπίτι τους, άλλά μελε
τούν κιόλας, οί δέ γυναίκες μελετούν, 
μαγειρεύουν, σκουπίζουν καί κάνουν γε
νικά. οί περισσότερες, τίς δουλειές ' τού 
οπιτιοΟ τους.

Υπάρχουν άχόμα ίχλλοι πού κατοικούν 
κάπως όγιεινότε^α, άλλά σέ άπομακρυσαε 
νες συνοικίες όπόταν ή .ά ναύλα έλαττώ. 
νουν την οικονομική τους δυναμικότητα 
για επισιτισμό ή ή άπόσταση άπ’ τό θέά 

οπίτι του τούς υποχρεώνει 
σέ όδ-ίπορια. πού Χούς καταναλώνει πρόσ_ 
θετες θερ<μίδες (1 3Ό—200 γιά κάθε ώρα 
ροδίσματος), εξαντλώντας έτσ ι σέ μεγαλύ 
£ΐγκ°ς αις ζ^τιικές τους πςχρακατα.

ΠΑΛΚ Οι Σ  ΕίΝ ΓΚιΟ. — Τό άθλιο άύτό 
σχεδόν κατα κανόνα, σανίδωμα τής σικηΐ 
νης, είνε μια πραγματική δολοφον;κή πα.
γιδα για τόν ήθοποιό καί Ιδιαίτερα γιά
τον ύπο,β'ολέα. Πάτωμα συνήθως παμπά. 
λαιο. σικ ρ ροφάγιωιμένο, γεμά.ο σκόνη γε
μάτη άτι*3 όλων τών ειδών τά μικρόβια 
που δονεΐται καί ταλαντεύεται σέ κάθε 
κίνηση καί άκόμη περισσότερο σέ κάθε 
χορευτική κίνηση ίου ήθοποιού, πού άσθ
μα ινοντας, κατά τήν εκτέλεση Χου ρόλου 
του, υπεραναπνέει δλη τήν άναδιδόμε^η 
μολυσιματικο.ητα. Σ.κεφβήτε τώρίχ τί είσ. 
■ανεει κοτι τχ καταπίνει ό ΰποδολέας

-έχασα, Σι4ν yidc κοροϊδία oi 6εατρώ 
νες στρώνουν μέ ενα χαλί ή ,μέ μιά λ^ .  ■ 
ρι&α ειδικό μουσαμά (κ ι ’ οχι αύτό πάν. 
τ .τε ) το μτρός μέριος τοΰ παλκοσένικου
ισ^ις ένιδι&φ;ρ6μενοι γιά τόν άμοιρο 6πο.
□, εσ, ή μάλλον γιά τήν εντύπωση πού 
σα κιοτνει χό παλκοσένικο στούο θεατέΓ ά 
π*ο κα'ω. s

K ij  β|μως θ*π.ρ,επε, πρίν άπ’ τήν εναρ. 
ζη των εργασιών χάθε θιάσου σ’ ένα θέα. 
Tpc-. το <®λιο αύτό σανίδωμα νά έπι6ΐω_ 
ρηται να επιδιορθώνεται, νά οτηρίζεται 
και ιη€χι=εω-ικά νιά λινοστρώνεται όλόκλη 
ρο (να στρώνεται μέ τόν ειδικό- μουσά. 
μα) κα: να σκουπίζεται καί νά πανίί;  ̂
ται (να σφοογκαρίζεται μέ ιτΛνί δοενμέ" 

ε λ ά χ ισ τ ο  πρίν άπό κάθε παράσταοη' 
Υ Π Ο Β Ο Λ Ε ΙΟ . -  M l«  ' όίθλια φ,λακή 

που κλεισμένες μέσα σ' αύ ήν ό ύποΒο. 
Κεας και υποβάλλοντας, δηλαδή μιλώντας 
κοπιαστικωτατα έπι ώρεςόλόκληρες άνα
άτ^ κάτω τινί ’ ε'Ιαι &* °  "*ν>ω καικατω άπο το παλκοσενιικο Κή.το ε έ
νας φίλος μου ύποβολέας, ό ’ κ. Ντό.οοσ
θε^ΐ'^ροπουλος, ύπο βάλλοντας σ’ ένα θε
ρινό συνοικιακό θέατρο, κόλλησε κοτόψει-

ΚΟΓΓω τή σκηνή καί σ;ό
υποβολείο κούρνιαζαν κόττες.

Δέν παραλείπω νά ύτνευθμί™  ότι σέ 
.<*«·'*?« J  εϊσοίδος τοϋ 6το6=λείου 

-τ°  Ο 0 ύπόΥ£1°  μέ Τά άποχω 
't“ v βεατων καί ό ύποβολέας

~ τυχ,|ι νί? εισπνέΐι έιιί ώρες όλό. κληρ.ς ο τι οΐ Ρεαταί ρτά,ίΤονται y" dmo 
ψυγουν οσο μπορούν γρηγορώτερά.

Κ Α Μ Α Ρ ΙΝ ΙΑ .  -  Πώς νά τά ποΟιμε ‘i
ΜεύΤεΡ° .  σπίτι  ̂ οϊχν ατόριο τοΰ fieostoiou; Μεσα σ αυτό περνάει ένα με 

γ ^ ,ο  μέρος της ζωής του. Μέσα σ' αύτό 
μελει αει. Μεσα σ’ αύτό άικόμα τρέχει νά 
ξεκουραστη καί ν’ άνα-άνει άπό σκηνή σέ 
σκηνη, άπΐ) εμφάνιση σέ έμφάνιση Σπίτι 
κο, σανατόριο λοιπόν τό καμαρίνι Κ ι’ 
ομως τό καμαρίνι γίνεται όπου καί όπως 
επιτρέπει ή οικονομία τοΰ χώρου καί τοϋ 
χρήματος πού διατίθενται άπ’ τό θεατρώ 
νη. Υπάρχουν κα,μαρίνια σπηλιές, , άλλά 
κ Ίτακορ3ες άλλα σάν κρατρτηρια γιά 
βαρυποινίτες. 'Άλλα  εΐνε ΰπαίθ,οιοι χώ 
ροι_«δι ανδρας» καί «διά γυναΐκαο πού 
εκει ιορωμενοι γδύνονται κάί ντύνονται οί 
ήθοποιοί. συσσιωρεύονας πάνω στά πλε
μόνια τους άλλεπάλληλους βρογχικοΰς <α 
τάρσους.

Μέ τήν ευκαιρία αύτή προσθέτω, δτι ή 
βϊρμανση ιής σκηνής καί τών καμαρινιών 
το χειμώνα εΐνε κάιτι άγνωστο στ*5 έλλη 
νιικό Ρέοττρο.

& Ε .Σ Τ ΙΑ Ρ ΙΟ .  — Ό  ήθοποιός. οσο καί 
.με^ντλο άτεμικό βεστιάριο (ροΰχα της 
σκηνής) κι’ άν έχει, δέν μπορεί ποτέ ν£ 
εχη τοσο. πού νά του επαρκή γιά όλε'· 
τίς έμψανίοεις -ου. Τά ροΰχα λοιπόν γιά 
τις διάφορες έμφανίσεις του τά προμη. 
θεύεται νοικιάζοντάς τα άπό διάφορους 
ιδιοκτήτες καί ένοικιασ- ές βεστιαρίων Τά 
ροΰχα αύτά πρίν άπ’ αύτόν. τά έχουν φο
ρέσει βλλοι. ώς κα?. μασκοίράδες τίς ά. 
ποκρεές άγν^ωστης ύγιεινης κατάοτασης, 
χωρίς έν " ω μεταξύ νά ύποστοΰν καμμιά 
άπολύιμάνση έτσι άνεύθυνα άποθηκευόμε- 
να, . μεταφερό-μενα διατιθέμενα καί ξανντ. 
ατοβΓ,-κευόμενα καί .ξαναδιατιθέμενα άπ’ 
τόν ιδιοκτήτη τους.

ΣΥΝΗΘΕ-Ι Ε Σ  Ζ Ω Η Σ . —  Ξενυχτι, χαρ
τιά, πιοτό, σεξουαλικές καί άλλεις κατα
χρήσεις καί τόόα άλλα πού όφείλονται οέ 
έπισημότατη έλλειψη ύγειονομικής διαπ-ιι 
δοογώγηοης. Ά κόμα , άγωνία γιά τό ψω.

μιΐ. άγω νιά γιά τή δουλειά, Αγωνία y t i  
τήν καριέρρα καί χίλιες άνήσυχίες καλλι 
τεχνικών ψυχών. .’Αλλοίμονο ό̂ ν ή ένθερμη 
Τέχνη δέν &ερμαινε τό εΤναι τους κ ι’ άν 
οι εύθυμες (εταπτώσεις της διάθεσης τής 
καλλιτεχνικΤης τους ψυχής 'δέν τούς 0κάνε 
λιγο ή πολύ τζιτζίκια!

Ι 'Α Τ Ρ 'Κ Η  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η  ΤΟΥ Η Θ Ο Π Ο !. 
ΟΥ. Σ  ’ όλες τίς σοβαρές έπιχειρήσεις 
που XpEia^ov',aL μεγάλη ή μυχρη όμαδι 
ικοτητα εργασίας, ό κάο'ε υπάλληλος ή 
εργάτης, πρίν ά:εε» εήν πρόσληψή του, 
ιεερ’.ιιει άπο ίάτρική έξέταοη. Αύτό έ,'ω 
άπ' το Έ,&νικό μας θέατρο (πού δέν 
ρω άν έξακολοει3εϊ καί σ' αύτό ώς οη. 
μερα >α γίνεται) οέ καιμμιά άλλη θεα. 
τρική έπιχειρηση δέν έγινε ώς τώρα. Κ ι ’ 
ομως εΐνε άπό τά βκσικώτερα προληπτικά 
υγει^νοιμικά μέτρα. Αύιό  πρέπει νά γίνε. 
τ ? 1 ενορξη κάθε θεατρικής σάιζ^ν,

καθε θεα ρυκή δουλειά, άι,τό γιατρούς 
της επιχείρησης καί κάτω' άπ’ τόν κρα
τικό ελ&γχο. Νά κρατιούνται μάλιστα καί 

οτατιοιικιά δεδομένα ό ι ’ τ·ς ΐάτρικέ'' 
!ΐ,σ€ΐς. π°ύ  νά συγκεντρωνον t γ» ΐ 

σέ ειδικό γραφείο, μαζί μέ τό άλλο ον- 
τιχο με ̂  τους ήθοποιούς στατιστικά ύγειο
νοιμικό ύΑ.ικό («βιβλία άσθενών» τού Σω 
μα· ζιου κλτ.·,).

*Η τέτοια ιατρική έξέταση θάχει κι’ 
αυτο τό καλό γιά νον ήθοποιό: ότι θά
μπορεί καί ν’ άποζη>μιω8ή άπ’ τήν έπι. 
χειρηοη (οί ήθοποιοί δέν ύτάγο’Μ.αι στί^ 
Κοινωνικές ’Ασφαλίσεις), άν έπαοέ κατ*ί 
πήν υπηρεαία του καί ενεκα τής ϋπηρε. 
(αίας του καί νά μή περιμένει μόνο άπ’
τη γλι^χρα Tou σύνταξη, πού μέ τις ση 
μερινες νο,μκκμα.ικές συνθήκες εΐνε 840 
χιλιάδες δραχμές τό μήνα.

γτγυ1.^1̂  ,Κ Η  ■ π ε ρ , ΘΑΛΜΉ ΤΟγ Η 0 ο
ΓΙΙΟΙΟΥ. — Αύτή πού παρέχεται ώς σή
μερα άπό τό Σωματείο τών ήθοποιών,
πρεπει νάναι μιά πραγμάτική ιατρική πε
ρίθαλψη κι’ όχι νά γίνεται μέσα σέ ».τλαί 
σια ,μι,ζεριας, άλλά καί κακοπιαιίας γιά 
rov άρρωστο ήθοποιό. Τό γράφουμε αύτό 
και «ό νοών νοήτω». Δέν έχουμε πρόθεση 
να κατηιγορήσωμε κανένα γιά τήν έλλειπΏ 
ιατρική περίθαλψη τών ήθοποιών πού πε
ριβάλλον, αι μάλιστα άπό δλη τή στοργή 
και τό ένδιαφέρο τών γιατρών τους κι’ 
άτο δλη τή συναίσθηση τής ευθύνης τών 
εκάοτοτε διοικητικών τους συμβουλίων. 
Απ έναντίας, μπορεί νά rvel κανείς δτι 

τον τελευταίο καιρό ,ή .συναίσθηση τής 
τενοιας εύ?υνης έγινε πιό έκ&ηλη μέσα 
σ\*ο Σ  ωματείο ‘ Ε'λλήνων ’Ηθοποιών μέ ά- 
π ι'χ τά άγαθά > άποτελέσιμάτα του * φαινο
μένου αύτού. Χρειάζονται δμως πόροι καί 
όσγανωση άρίστου συστήιματος γιά τήν 
Ιατρική περίθαλψη 15*62 βασανισμένων άν 
θρωπων, πού ρέπουν πρός τή νόσηση Στήν 
άν;αγκη διάφορα Ιατρεία του Κράτους 
και τών Δήμων καί Κοινοτήτων νά τεθούν 
σ ή διάθεση τών άρρωστων ήθοποιών δπως 
μικροβιολογικά, άιχτινολογικά κλπ, έργά 
στήρια, άντιαφροδισιακά ιατρεία μέ παρο 
χή πρό παντός δωρεότν τών ειδικών φαρ 
•ιαχών- πού στοιχίζουν τόσο πολλά χρήμα, 
τα, άλλα ΐδρύιμαι α πού νά παρέχουν τή'ν 
ιατρική -ΐΐρίίο>ψη. δτάν, άπ’ Τό είδος 
της και τό κόστος της, δέν εΐνε δυνατό 
νά ορΎανωθή καί νά Γλίιρωθή dm' -,*J εί. 
δίικό ταμείο του Σωιματείου ‘Ελλήνων 
Ηθοποιών, πού εχει ν’ άνταποκριθή στίς 

πτλλοπλες ιατρικέ c άνάγκες 1562 εύπα. 
θοον ό^νανιομών, οσα είνε τά μέλη του, 
ε«χτος άπ’ τίς οίκογένειές τοές πού κι’ 
αυτές περιθάλπονται ίατρίικώς άπ’ τό Σωιια 
τειο. ^

θά  είχαμε πολλά άκόμα νά γράψουιμε 
μα άρκετά καταχρασθήκαμε τό χώρο τού 
«θεα ρου». Τελειώνοντας, υποδεικνύουμε 
και ευχόμαστε τήν έπέμιβαση τοιΟ υγιεινό 
λογου του Υγειονομικού Κέντρου τού ύ 
πουργείου Υγιεινής στό 6έατρο. Στο θέα
τρο που χτίζε'αι στό θέοττρο πού έπισκευ. 
αζεται στό θέατρο πού πρό«ειτα· νά 
λειτουργήση στό θέατρο πού λειτουργεί.

Υποδεικνύουμε άκόμα καί ευχόμαστε 
τή συνεργασία για ρών φίλων του θεά. 
τρου. γιά τή σύνταξη ένός βιβλίου, πού 
θά του ταίριαζε ό τίτλος «Υγιεινή τού 
θεάτρου καί ο0 ήθοποιού». Τέτοιοι για
τροί πού ίά  μέ τιμούσε ή συνεργσία τους 
υπάρχουν, Τί θά έλεγαν ό κ. Δρακουλί 

κ: Καραβίας καί τόσοι
άλλοι άκομα έγκριτοι συνάδελφοι;
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:|Χαμαράκης ί
;! Τό αεναλύτερο καί ώ- 
y ραιότερο Κομμωτήριον 

’Αθηνών

1 Τό Α Π Ο ΓΕΥ Μ Α  4 μέ 7 I
9  Is|^KTtxcoaic είς τάς τιμάς τοΰ j

κομμωτηρίου 50 %,

ΦΩΦΩ ΧΑΡΜ Π Η

™ ι ί 1ίΐν τής λυρικής μας σκηνής
πηδηοε με ήιΙ>αιστειαικές διαθέοεις. 'Ύοτε 
ρα άπό μιά ζω,ρή οικογενειακή έπανά. 
οτασι. Ο πα έρας της ενας καλάς νοι 
«οκυρης Μεταξουργιώτης άπό τήν Ρούμε 
λη καί ή μητέρα τη·ς άγαθή Αίγυπτιώ- 
τισαα εικλήθΓ,σαν μιά ή μέρα επειγόντως 
άπο Ον διευθυντή του Γυμνασίου όπου ή 
μικρούλα —  μόλις 1.3 έτών τότε -—  Φωφώ 
φοιτούσε. γιά να άκούσουν έμβρόν/τητοι 
οτι έπρεπε νά «σημαίέψουν» τό κορίτσι 
τους! Γιατί; Για  ί ή κορη τους συνελήφβη 
επ αυτοφωρω στήν ώρα τής παραιδόσεως 
των θρησκευτικών νά γράρη οτό τετράδιό 
της την ίΛούμπα Λ.άνα τήν Μεξυκά^α» έ. 
να τραγούδι, μεγάλο σουξέ τής έλαφράς 
οκηνης τήν έποχή έκείνη Καί όταν ό 
κοίθηγητής τήν παρετήρησε, παρουσία 6, 
ΑΓς της τά'εως. ή φιλόμουση Φωφώ έφώ. 
ναξε: <ίΔεν σας Εχω άνάγκη. Έ γ ώ  θά 
ργω σ:ο θέατρο!» Αύτάκια τραβήχθη,και/ 
και μαγουλακια έκοκ.κινίσβηικαν άπό τήν 
όργή του πατέρα. "Ω ς ιή στιγμή τής εΐ- 
χε ικανοποιήσει τήν έπιβυμία πού εΐχεν 
ίκδηλωσει ή μοναχοκόρη του νά μαθαίνει 
πιάνο καί μουοική καί ποΰ καί αύΐή δέν 
'μποροϋαε νά έξηγήση πώς τής είχε κατέ, 
βει. Η Φω,φω ,ή μικρή καί ή κατοπινή 
διαψευδει μέ ιήν σταδιοδρομία της κάθε 
όρολογια περί άτταβισμοϋ. Κανείς άπό τό 
σόϊ της δέν έχει_ προϋπάρ'ιει καλλιτέχνης. 
Ω,στοσο οι γονείς της τής έκήρυξαν τόν 

πόλεμο για τις ψιλό μούσες διαθέσεις της 
μετα ίο επεισόδιο τοΰ· γυμνασίου. ’Αλλά 
εκεινρ, επέμενε, θά γίνω θεατρίνα! θά 
γίνω θεατρίνα! Κακή. καλή σύμπτωσις ή. 
ταν να γειτονεύει έκεΐνο τόν καιρό μέ τήν 
γνωστή σας ντιζέζ —  άλή&εια τί νά γί- 
TOl; , —  ,διδ«  ,ρ ίτα Δημη;τρίού ή όποία 
μικρή και αυτή τοτε, έδρεπε τούς πρώ
τους της θριάμβους στήν «Μάντρα» τοΰ 
Αττικ. Καί ή όποία κέντριζε τήν γειτο 

ιοπούλα μέ τίς βεβαιώσεις της.. «Ν ά  15ής 
Φωφω. τι ωραία περνοόμε στό βέατρο. ” Ε 
λα και συ πού έχεις φω,ή». Τόοκασε λοιπόν 
ιμια μερα άπο τό σπί ι. %»έβη,κε μέ τήν 
μαθητική ποδιά καί έτραγούδηοε θυ- 
ιμους ό πατέρας δάκρυα ή μητέρά κλά, 
ματα εκείνη. Έπενέβη ή γειτονιά έπε_ 
νε,βησαν καλλιτέχνες, έπέμενεν ή 'φωφώ 
ικαι υστέρα άπό σειρά Αλλεπαλλήλων ε
πεισοδίων κατ&κυρώ-τ στήν έλαφρά σκη
νή. Και_ άπεδείχθη δχ, άδίκως. "Οποιος 
ρολος ιης άνετέθη. δ.τι μουσικό κομμά, 
τι της εδοθη. τό έκτελεϊ μέ κατανόησι 
φινέτσα και μπρίο. "Εγινε, χωρίς νά πα! 
ραμερισΐ) την προσωπική της μόρφωοι έ'_ 
ίβ’γαλε ,ιό γυμνάσιο καί elvk ένηιμερωιμένη 
SS 5“ ®.E πνευμ«τικό ίήτηιμα κα ά τρόπον 
άληθινά σπάνιο γιά καλλιτέχνιδα τοΰ' εϊ- 
οσυς της —  μιά άπό τίς πρώτες γυναϊκες 
του έλαιφρού Θεάτρου. Αναρίθμητους ρό. 
j  εΧει κρεάρει στίς όπερέ τες καί στήν 
έίτιθεωρηοι καί ή ίδιόρυθμα ζεστή της φω 
νη  ̂ το αφι ονο λυρικό καί δραματικό στοι 
χειο που διαθέτει ή καθαρή της πρόζα ' 
ή επιμέλεια στή δουλειά της τήν κάνουν 
ίδιαι ερα άξιοαημειωτη στήν έλαφρή σκη. 
νη. Καλη και ώς άνθρωπος μέ φυσική 
ευγενεια καί άπλότητα. τήν ' καθορίζουν 
στον καλλιτεχνικό >μας κόσμο, ώς ενα διά 
λεχτό του άπόκτημα τών τελευταίων χρόνων.

Εκδόσεις
Ό  μουσικοεκδοτικός οΓκος Μ. Κωνσταν- 

τινίδη (Γλά&στωνος 3 ). έθεσε εις κυκλο
φορίαν τήν νέαν έπιτυχίαν ιών έκλεκτών 
τραγουδιστών τού ραδιοφωνικού σταβμοϋ 
Παπαδάκη . Μαρούδα <ιΣ.άν φεύγουν τά 
νιάτα», νοσταλγικό βάλς. -ών κ.κ . Κ . Κα . 
■ροιχάλιου _ θάνου Ρεμούνδου. τό όποιον πω
λείται είς δλα τά μουσικά κίχτασιιήματα.

«Γύρω άπό τό θέοττρο»

"Ενα χρήσιμο 
βιβλίο

Τοΰ Νίκου Ζωγράφου
*sV f 5ώ και λίγο καιρό, κυκλοφόρησε σέ 

\  ιχαλη^βΧί&οοι ε.α  βιβλίο μέ τόν τίιλο «Γύ
ρω άπ’ τό θέατρο», τού Πέλου Κ α Γ.) ΓΛη.

Τό βιιβΛίο αύτό, 'πρέπει νά τύχε. μιάς 
ξέχκ.ρης προοο,χής. γιά νά_ ηάξ,ζι τή Βέοη 
πού τού' πρέπει. Βρίσκω πώς εΐνε γ:ά μας 
κά ι και.ούριο κάτι ol-youpo. Τό κείμενο 
του. άπ’ »ιίς πρώτες γρο,ιμμες. δείχνει φα
νερά τή διάΐεοι νά τραβήξει, νά τ;αρο_ 
σύρει καί μαζί νά ξυτνήοιει τήν τόοο θο
λωμένη φα.ταιοία μο.;. γύρω άτ' τό Σαιξ 
π. ρ καί τό έργο του. *Η ζωή τοΰ μεγαλύ 
ι ερου ποιητή, μάς είχε οεριβιρχπεϊ άπ’ 
τούς δικούς μας κι’ άπ’ τους c.£vouc, ά
κόμα  μ’ ε.α  σωρό άντ:φάσεις κι’ ερ
μηνείες. Ό  συγγραφέας τοΰ βιβλίου, δ,τι 
μάς δί,ει. ξερει νά τό ύποοτηρίζει άδίοτα-

 ̂ Περνώντας τά διάφορα κεφάλαια, βλέ
πει ό άναγνώ Tr-; πολιλές άλήθειες,.- Α. 
θελά '.ου νοιώθει τήν άνάγκη, ποϋ,οιωσε 
ό Κα^σέλης νά διατυπωθεί ή ς  ά/τίρρη- 
σεις του νά πεΐ τή γνώιμη του, ’ ά φωνά
ξει τά στραιβά καί τά ίσια. _ .

Σήκωσε σιήν άρχή μέ συσιολή κι ετιει 
ι α μέ δύναμη μέ άφεβία τό οικοτεινο 
πέπλο τής ’ Ελισαβετιανής έποχής «αι κα_ 
ταπιά.τηκε μέ πείσμα μ' ένα τοσο δυσικο- 
λο έγχείρημα. Πάοικισε νά μπει οτό πε. 
τσί τώ/ παράξενων άνθρωπων ’κείνης τής 
περιόδου. "Ετσι. περνάει μπρός μας άνά_ 
■γλυφ/’ ξεδιπλωμένη μέσα σέ λεπτομέρει
ες ση *μαντιικέ·ς. δλη ή ά μόσφαιρα του1 
Σαίξπηρ.

Τό φυσικό πείσμα του Κατσελη, —  οσοι 
τόν ξέρουνε καλά δσοι ζήσανε δίπλα του, 
θά δικαιολογήσουνε τούτο τό χαρακτηρι
σμό —  ήταν ένα καλό στοιχείο γ ι’ αυτή 
•ιήν περιγραφή. ,

Σημαντικά μας βοηθάει ή όρθη του υ
ποστήριξη πώς τά έργα τού Σαίξπηρ πρέ
πει νά πάίζουνται δίχως διακοπή, θυμά
μαι μάλιστα πώς. κάποτε, πρίν άπό χρό
νια, διαβάζοντας 'τό « Ρωμαϊο καί τήν ’ Ι 
ούλιέ .τα» μοΟχαν γεννηθεί ένα σωρό ά. 
πορίες. Διάφορες σκέψεις γρονθοκοπιόν- 
τουσαν' στό μυαλό μου καί πάλευα \ά 
γεφυρώσω νά βρώ τόν τρόπο πού θαδενε 
τό έργο χωρίς α»'»τό νά χάνει άπ3 τήν έ/κ. 
/νευριστική διακοπή γιά τήν άλλοεγή τών 
σκηνικών. Τ ’ άπσ.έλεσμα ήταν νά κατα
λήγω στή λύση τοά> Κατσέλη.

Στόν τόπο μας σήμερα, μέ τή συ,μ,βολη 
Τών δχι εόκαταφρόνητων μέσων πού δια
θέτει μιά μεγάλη σκηνή καί μέ κατάλλη
λο φωτισμό, βοηθιέ αι άφάνταστα μιά 
Σαιξπήρεια παράστασι.^

Ή  χρησιμοποίησή του προσιχήνιου με_ 
ταφερόμενη καί σέ μάς. μέ κάιτοια μεγα
λύτερη ση'μασία κι’ ό περιορ σμός τής ά_ 
χτίδας του προβολέα στό σημείο τής δρα 
or ς, μπορούν ώς ένα σηιμεΐο ν' άντιμετω. 
πίσουνε τό πρόβλημα ΐής άλλαγή·ς τών^ δι 
άφορων σκηνικών. Σ ’ αύτό θά συντελούσε 
κι ή φωτεινή χρησιιμσποίησι τής περι
στροφικής σκηνής.

Μαγεμένος άπ’ τή σοφία τοϋ  ̂ ποιητή, 
θαμπωμένος άπ’ τήν τεράστια λάμψι τής 
ιιέχνης του, ό Κατ'σέλης δίνεται όλάκαι. 
ρος στό στριφογύρισμα τών δυνατών κι/ 
άγκόδικων κυμάτων τής δημιουργία; τού 
Σαίξπηρ. Σοβαρεύεται μαζί του. σαν πρε. 
πει. γελάει έπειτα, στέκεται μ εκπληξι 
άλλού. κλαίει άργότερα μ’ ενα ζή πρα
γματικά τήν άτμόσφαιρα αύτή.

’Ασυναίσθr τα διαβάζοντας το —  και το 
διάβασα χωρίς κόπο τρεις φορές —  έ
νοιωθα ενα νάρκωμα. Νόιμισα πώς α (ί_ 
δευα μακρυά. σέ μέρη άγνωστα σέ μένα 
•πού μ’ δλο πού στήν άρχή έβρισκα πώς τα 
ξέρω. πώς τάχα δει κ ι’ όέλλη; φορά. μου 
φαινόντουσαν διαφορετικά άλλαγμένα · σά 
νά τάίβλεπα μ’ άλλο μάτι. πιό προσεχτικά 
τώρα. πιό πλέρια.

Τό ξάπλωμα της σκέψης τοϋ συγγραφέα 
σου υποβάλλει ένα περίεργο συναίσθημα 
συγκίνησης. *0 άγώνα; *ου νά εξηγήσει 
νά έπιβάλλει τίς άπόψεις του σέ κάμει νά 
τόν σεβαστείς καί νά προσέξεις δπως δή
ποτε τό τί λέει Χωρίς κόπο, χωρίς προ
σπάθεια άφίνετοα ό άναγνώστης στά χέ
ρια του.

‘Η ψυχολογημένη περιγραφή ιαΟ κάθε

■ Κάθε Κυρία πού θέλει ε-
ι να σπιτικό γλυκό θά τό
ί βρη στά 
ι

j Βαλκάνια
I
I

j Β. Δ. Καρρά

χαρακτήρα οί βοτβειά δοσμένες μορφές 
τών ήρώων κι’ ιδιαίτερα τών δυύ συμπα 
θρτικών έραστών τού Ρωμαίου καί τής 
Ίουλιέττας δείχνουνε πώς ό Πέλος Κα_ 
τσέλης. μέ στοργή καί κα ανόησι. πάσχι
σε νά μαζέψει τ’ άπαραίτητα στοιχεία, νά 
ταξινομήσει τίς πληθωρικές του σκέψεις 
καί· σχόλια καί νά μάς δώσει έπειτα ^ ό  
καιρό τό παραπάνω βιβλίο του.

Κ ι ’ οί τρεΐς, του; μελέτες «Ρωμαίος καί 
Ίουλιέττα » «Δωδέκατη νύχτα». «"Οπως 
άγαπάιε». δίνουνε τό ίδιο δυναμ κά τό ί
διο στρογγυλά όλοκάεαρα αΰ:ό πού ζη 
τάει. αύιό πού θέλει \α πεΐ. "Ετσι πού, 
σά^ ’ τελειώνει τό κείμενο ό άναγνώστης 
του νά νοιώθει —  γιά μένα —  μιά λύπη. 
λύπη γιά τό τέλε·ωμα κάπο ου ευχάριστου 
ώριμου κι’ άμορφου κει,μέ-ου πού θά εύ_ 
χόταν κανείς νάταν άτέλειωτο.

Ν ΙΚ Ο Σ  ΙΩ Γ Ρ Α ί Ο Σ

Στοιχεία
κα) παρατήρήοεις

στήν τέχνη τοϋ ήθοποιοΰ
Τού κ. ΓεωρΥ. ΓληνοΟ τοϋ ·Εδνικο0 Θεάτρου

| Πανεπιστημίου 1 — θεμι- 
ΐ στσκλέου.ς. — Τηλ. 23081

Τά Έλληνικά 
κωμειδύλλια 
στό Ραδιοφω
νικό Θέατρο

’Αγαπητέ μου κ. Διευ€υντά.
Γιά ;ήν Ιστορία τ^ΰ ^Ραδιοφωνικού 

θεάτρου» καί σάν συνέχεια του σηιμέιώ- 
·μο;:ός μου. γιά τούτο, πού είχατε τήν κα- 
λωούνη νά’ δημοσιεύσετε στό προηγούμενο 
φύλλο ιού «θεάτρου», μιά διασάφηση/ *Η 
t ιύτερη, κατά σειρτ̂ ε, φωτογραφία πού οη 
μοσιεύτηικε. πάιρθηΐΚΞ άπό τήν «Τύχη τής 
Μαρούλας»' του Δημητρίου Κορομηλά πού 
«έξέΐπέμφθη» άπ‘3 τό Ραδιοφωνικό Σαα&μό 
’Αθηνών οτίς 5 του Λ^χη 1940, Κυριακή 
ώρα 22.10 ', μέ σύ^ταμη εισήγηση για τό 
' t -λληνΐικό Κωιμειίδύλλιο άπό τόν λογοτέ
χνη καί ι-αληό μας συνάδελφο γυιό τοϋ 
συγγραφέα, ά,γαπητό φίλο κ. Γιώργο Κο 
ρομηλά. 'Η  διασκευή κι’ ή ραδιοσκηνο
θεσία γίνηκε άπύ 'τόν κ. Δ. Ίωάννοιπου. 
λο κι’ ή μουσική άτό τ’ό μαέστρο κ. Γ. 
Βιάιτλη, πού διεύθυνε τή συμφωνική όρ. 
χήοτρα τοΰ Ραδιοφωνικού Στάθμου, ’Ε κ 
τελεστές ήσανε οί κυρίες Σωτηρία Ία τρ ί 
δη, Λελα Ιΐατρικίου, Κάίτη Διαμαντή καί 
οί κ.ικ. Άνδρέας Παντόπουλος,■ Κ . Παπ^. 
γεωργίου. Ν. Ματθαίος, Τζών Βλάικος 
(ίέξωιθεατρικός). Τέλης Οίκονομόπουλος, 
Σ τ . Ρα\ΐ άς καί Κ . Ζερβός.

Ό  «Άγαπητικός τ'ΐς Βοσκοπούλας» δό
θηκε στίς 13 τού Μάη 1940, Κυριακή, 
ώρα 22.15' μέ διάσκευή καί ραδιοσκη
νοθεσία *το'ύ ΐδίου σκηνοθέτη, μουσική τού 
ίδιου μαέστρου πού πάλι διεύθυνε όλό- 
κληρη τή μεγ»χλη συμφωνική όρχήοτρα τού 
Ρ . Σ . Εκτελεστές οί κυρίες Σι^τηρι:χ 
Ία τρ ίδη , Α. Πατρικίου, Καίτη Σί'.αυρή, 
Σ τ . Φραγκοπ^ύλου κάί οι κ.κ. ’Ανδρ. 

Παντόπουλος, Τ. Καρουσος, Κ . Παπαγεωρ- 
γίου, Ν . Ματθάΐος, Ράντάς καί Ν. Ζερ. 
δός.

‘Η «Αύρα τού Γερονικόλα» τού Δημή- 
τρη Κόκκου, δόθηκε στίς 23 τοϋ ’ Ι'ούνη 
1940. ώρα *22 μέ διασκευή του γνωστού 
θεατρικού συγγραφέα κ. Δημήιτρη Μτό_ 
γρη. ραδιοσκηνοθεσία τού άλησμονητου 
σκηνοθέτη τής Εθνικής μας Σκηνής καί 
της Διευθύνσεως Ραδιοφωνίας Δημοσθένη 
ιΜατσούικη καί μουσική τού κ. Γ. Βιτάλη, 
πού διευνυ'νε πάλι όλόκληρη τή μεγάλη 
συιμιφωνική όρχήστρά του Σταθμού. ’ Ε κ 
τελεστές ήσαν οι κυρίες —ένη Δράμαλη 
καί Φαίδρα Χάλκη καί οί κ.κ. Ήλίας Δξ- 
ιζτούνης. Ρούσος, Χριστοφορίδης, Βλαχό. 
πουλος ’ Κ αταάκης και Λυγίζος, οί γνω. 
ιστοί καλλιτέχνες τής ’ Εθνικής μας Σ κ η 
νής.

Τούτα σχετικά μέ τά κωμειδύλλια «του 
δόθηκαν στίς παράπάνω χρονολογίες γιά 
πρώτη φορά άπό τό Ραδιοφωνικά Σταθμό 
καί πού πολλοί άκροαι’.ές του τ*ά θυμούν
ται άκόιμη.

’Εκτός άπό τά παραπάνω δμως. πρε. 
πει νά επανορθώσω καί ιμιά ♦Λαραλειψή 
,μ;υ, πού πρέπει νά άποδοδεΐ δχι σέ λη 
σμοσύνη, μά ίσα—ίσα σέ καθημερινό θυ. 
ιμημα. ’ Ανάμεσά στούς διαιλεχτούς διευ
θυντές τή·ς όρχήστρας του Ραδιοφωνικού 
Σ ! αθμοΰ π’ άνάφερα. δέν γράφτηκε πρώ
το καί καλύτερο τό * δνομα τού , μεγάλου 
ιμας Δημήτρη Μητράτουλου, πού δντας πέ
ρασε ά,Γ/j τήν ’Αθήνα^ ταξιδεύον ας  ̂ δεν 
ξέχασε νά διευθύνει τη μεγάλη όρχήστρα 
του σέ μιά συμφωνική συναυλία cro.O χά 
λασε κόσμο. Καί * ο·άν δόθηκε ευκαιρία, 
άς τελειώσουμε τό γράμμα μας μέ τούτο 
1:6 άπότπασμα άπό κριτική γιά τόν με
γάλο μας μαέστρο πού τιμά τήν *Ελλά'όα 
στά δυό ήμισφαίρια τού κόσμου, πού γρά
φτηκε άπό ξένου<ς κριτικούς : «"Οταν 6 
Μτνρόπουλος έρμηνευει αίσθάνεαθε πώς ή 
έριμηνεία του έπφάλλετάι σέ δλους τούς 
άκροατές. "Ολες οί καρδιές κτυτοϋν μοε. 
ζ;1 μέ τή* δική του...» Ά ν  θέλετε, κάτο 
τε, χαρίοι ε μου μι.ά στήλη γ'.ά νά δώσω 
μιά πολύωρη. μ*ά άξέ,χαστη συνομιλία «ού 
εΐχα μαζί του τόν Αύγουστο τού 1939 
πού πέρασε άπό τήν Αθήνα γιά τελέυ- 
ταία φορά έπι ~ τρέφοντας στή Μινεάπολ^ 
τής Άμεοικής, δπου μένει.

> Μ ΙΝ Ω Σ  Κ . Α Ν Δ Ρ  ΟΥΑΙιΔΙΑΚΗΣ

κσλουθεΐ ,
τότε τό koJ ?  λέει ό άπέναντί μα^
'δίνει στήν ουτε πίσ η οϋιε σημασία 
Ιδ ο ι  
κόμη

μο.ι

Μά ή φυσικότητα σ ήν όμιλία; Δέν πρέ
πει νά μιλούμε φυσικά; ’ Εδώ διατρέχουμε 
•μεγάλο κίνδυνο. Πολλοί π οτεύουν πώς φυ
σικότητα εΐνε νά σπαταλουμε τήν προιπά- 
θειά μας στό νά μιλάμε μπροστά σιό κοι
νό δπως θά τό κάναμε ο ό τραπέζι μας νά 
μασάμε δήθεν φυσικά τά λόνια μα·̂  οπως 
τό τσιγάρο μ<χς· Τό θέατρο δμως δέν εΐνε 
σαλόνι καί δέν άπευθυνόμαστε σέ πενΊακό- 
σουζ. χίλιους άκροατές, δπως <ά τήν κά
ναμε μέ τούς φίλους μα; σέ μιά γωνιά, άν 
δέν μιλήσουμε σέ έντονο καί ηΰξ. ιμένο τό.ο 
δέν θ’ άκουοι ούιμε' άν δέν προφέρουμε κα
νονικά δέν θά μάς καταλάβουν. Μπορεί νά 
μάς ποΰν πώς μιλάιμε φυσ κά. μά δέν θά κα
ταλάβουν’ άν ιό έργο ένδιαφέρει περ:οσότε_ 
ρο τό κοινό άπό τόν ήθοποιό καί έννοεΐ νά 
ικαταλάβει καί τούναντίον κουράζεται νά 
παρακολουθήσει θ’ ά.αγκοοθεΐ μέ κακή δι
άθεση νά φωνά ει «δυνατώ ερα δυνατώτε_ 
ρα». Σ  τήν τροτγωδία μάλιστα στό κλασ:κό 
εργο άν θελήσόυμε νά μεταφέρουμε αύτού 
τού είδους τή φυσ κότητα. .ότε άλλοίιμονο, 
πολύ γρήγορή θά καιαδικαίθουμε νά παί
ζουμε μόνο σέ έργα εφήμερα καί άσήμαν. 
τα. Τό κλασικό δραματολόγιο θά μάς άπο- 
κλειαθεΐ· δέ ̂  υπάρχει τέχνη, έκεΐ πού δεν 
υπάρχει ύφος. Καί ιιέσα σ’ αυτού τοΰ εί
δους ίς φυσικότητες εΐνε συνυφασμένη καί
ιμιά άλλη οίκτρή συνήθεια τών ήποποιών. ·*■— ‘ο ίινΛ. ·—*· u u-
τής παραμόρφωσης τοΟ κειμένου. *Οποιο6ή. άλη^εια. “ <ΦΡαςουμε με τη μεγαλύτερη
ποτέ τρόπο έκφράσεως κι’ άν μεταχειρϋοιθοΰ ιητα. “ Μ ’ ειλικρίνεια ,ή φυσικό,
με, πρέπει νά λέμε δ.τι γράφει ό συγγρα. 
φέά; τίποτε λιγώτερο, τίπο ε περισσότερο.
Αύτό* εΐνε ήδη μιά προδοσία^ καί μάλιστα 
ιήθελημένη’ άκόμΓ, κι’ δταν μάς καλύπτει ή 
«φίρμα» τότε άκόμη χειρότερα.

’ Επανερχόμεθα λοιπόν σ ό ζήτηιμα τής 
προφοράς καί συμπεραίνουμε. Δέν πρέπει νά 
ιμιλάμε στή σκηνή, δπως μιλάμε στό σπίτι 
μας στό γραφείο μας. στη ζωή. Παστρικά 
άληθινά ή φυσικά πρέπ'ει νά μάς καιαλαβαι 
νουν. 'Ομιλία σημαίνει νά δίνουμε στίς φρά 
σεις καί στίς λέξεις τήν καθαρή τους άξία. 
πότε άπαλά, πό ε άντίθετα. ζυγίζοντας τίς 
ιέκρή ,εις τής φωνής. Υπάρχει φώς στή φω 
νή δπως καί σκιές' ή φράση Φωτοσκιάζεται, 
γίνεται έλαστική. παίρνει φόρμα, γίνεται 
έργο τέχνής. Εΐνε δμως έξισου έλάττωμα 
ένός κακού ήθοποιοΰ δταν ιά ξεκαθαρίζει 
δλο:. τονίζει δλο τό ίδιο. τού φροντίζει γ.ά 
δλες τίς λεπτομέρειες τό Ιδιο. ή νά περνάει 
τροχάδην τά περισσότερα γιά νά τονίζει τά 
ενδιαφέρον α σημεία ή τά χτυπητά. 'Η  προ
σπάθεια γιά .ή φυσικότητα μέ κάθε θυ
σία δέν πρέπει νά γίνεται εις Βάρος τού συ 
ναισθήματος. Νά μιλάιμε δέν εΐνε άρκετό, 
δπως καί νά τά τονίζουμε καί νά τά λέμε 
δλα. *Η άλή εια βρίσκεται μεταξύ ιών δύο.
Τό σπουδαιότατο εΐνε νά μάς καταλαβαί
νουν καί γ ι’ αύτό ό τεχνίτης δέν πρέπει νά 
ξεπερνάει τόν προκαθωρισμένο ρυθμό, γιατί 
τότε φτάνουμε στή σύγχυση.

Νά τά λέμε καλά καί σέ καλό ρυθμό δί
νει στό λόγο μας ποίηση.

"Ενας μεγάλος λοιπόν νόιμος τού θεάτρου 
εΐνε ό ρυθμός μά καί ή κίνηση.

θ ά  μάς κα αλάβουν καί άπό τήν κίνηση 
καί άπό ,τά λόγια.

Γιά νά ξανάρθουμε στή φωνή. ‘Η φωνή 
πρέπει νά καλλιεργείται πολύ περισσότερο 
άπό κά .ε έξωτερικό μέσον. Στή φωνή πρέ_ 
πε̂  νά λειτουργεί συνεχώς τό δυσυπόοτατο 
τού ήθοποιού* πρέπει νά εΐνε έλαστική. νά 
δίνει πολλούς καί ποικίλους χρώμα ισμούς 
νά είνε πλούσια σέ μεταμορφώσεις,, πότε

·ν Π. ουιε οη,μασία
,ά ζ ^ ^ μ ένη  σκηνή, άφο,3 έμεΐς οί 

— r ., K(j‘ voc μην τήν άκοΰμε ιναί ά_ 
διαφορία μ ^ όν^προσ,βάλλε αι άπό τ.μ ά_ 
νατουραλια^ζ^ Κοκκιοτα τά κηρύγμα α τού 
τού διαρκο^υ Y lt? τ6ν τέταρτο τοίχο καί 
κοινόν. Κ^Λ νοριοιματος τής πλάιης σ.ό 
ιβέβαια μιλ^0Ιε στους μεγάλους τεχνίτες 
κούνε ίοω·̂  ° '1 πλάτες τους «χαί ά_
έστω καί ν *λλα τό κοινόν δέν πληρώνει
καί γιά π*, πλ·(Χ ε5 ^μ’λοΟσες. μά οϋιε
,βαια δέν /?ού άκουνε. ϊίποτα βέ-
χουν χίλιοι ε «ΛΟλυτο στό θέατρο. .Υπάρ_ 
ευ;3ύνει. νό τΡ°πρι νά κατευθύνει. ν>ά δι- 
τό νόη*μα οβύνει σύμφωνα μέ

Γιά τοΰι/Κ ρκηνής ό ήθοποιός. 
ρ.αρχία δ^  «υιός ό έλεγχος κάί ή κυ- 
πουν ποτέ ^ πρεπει να μάς έγκαταλεί- 
ραστάσεω·ς,',ιαιιεΡ<:χ κατά τήν ώρα τής πα_ 

’Ακόμα  ̂,
νεπαρμένος ^ ,  στιγμές πού ό θεα ής συ_ 
στεύει τσ μ ^ ^ Ρ  τό παίξιμό μας μάς πι- 
πουμε τόν Τεμένους έμεΐς πρέπει νά βλέ_ 
κούμε. νά Γ°·υτ°  ^«ς τί κάνει νά τόν ά
με. a  o tjov κο:τέχουμε. νά τόν κρίνου- 
έκφράζουμί αιρθημο:τα καί τά πάθη, πού 
μή μάς έςΓ ,Μ-η μάς καταβάλλουν νά 
γμές πού ενώνουν ά;.<όμα καί στις* σή-

Νά μελί...
νουμε σιό τους ρόλους μας. νά μπαί 
μήν παραΐΊ,\ετσι τους μά μπαίνοντας νά 

Νά κρ<χ·,'αμεθ®. μή διαλυόμενα, 
εϊτε κλαίει Χμ,ε τ Ι̂ διεύθυνση· τό δύο μας 
χρι τρέλλο; ει,7ε Υ^ά .- άναταράσσεται μέ 
πάρχει πάν;· ^ο^σχει ώς τό θάνα ο, ύ. 
συγκρατεϊ ,0· ,10 ενα μο:ς. άτάράχο νά μά; 
σχέδ-α1 "0^τα προσχαραγμένα δρια καί 
καί τό συνΓ* ν ΡΡ’ε ' ,ει μιά φορά ή έκφραση 

Άπό μό;/σ£Πμα .Λ εΐνε Υΐά πάντα, 
σουμε. νά , ξαρταται ’«ά συγκρατή- 
πρέπει. ΐα διαθεσουμε όπου καί δταν 

Εΐνε’ γε).-
τό άπαρτο ,.̂ ° λάθος να σκεπτόμαστε πώς 
είμαστε ^Χνης εΐνε νά ξεχνάμε πώς
ούμαστε. Οι α J f  σ κοινό. Ά ν  έξομοι- 
σέ σι-ιμεΐο ν,ταυτιζόμαστε τόσο μέ τό ρόλο 
τιόμαστε;» *συ βλέποντας τό κοινόν ρω_ 
ξεχνάμε %^aQ 11 θέλουν αύτοί έδώ;» καί 
οτε ήθοπο/ βρισκόμαστε τότε δέν ειμα_ 
μάλιστα , «λλά σίγουρα τρελλοί καί 
συνταύτιση Κίνδυνοι. Ή  .έχνη δέν εΐνε 
παράσταση Π εξ°μσίωση, εΐνε πρό παντός 
κάνεις νά , ®ξίωμοε άν θέλεις νά μέ 
έφαρμόσιμ^σψω. κλάψε ό Ιδιος δέν εΐνε

φλάουτο, πότε ρομπέτα. Ά λλη ή εκφρα
στική φωνή ή έρωτική, άλλη τού συμβόλαιό 
γράφου. όίλλη τοΰ Ίά γο υ . άλλη τού Φίγκα- 
ρο οΰ* Ταρτούφου ή τού Αήρ.

Μέ τήν άρθρωση, μέ τόν ήχο καί τόν παλ. 
μό τής φωνής σκιτσάρεται έτσι τό πρόσωπο 
πού παίζουμε ώστε καί ένας τ υ φ λ ό ς νά 
τό βλέπει ά κ ο ύ ο ν τ α ς .

Έμφάνισις λοιπόν, χειρονομίες καί φωνή 
δλα πρέπει νά συν.ρέχουν στήν ένότητα τού 
ρόλου. . ,  . .

"Οσον άφοροι: τη φυσιογνωμία τοο ηθο
ποιού στή σκηνή, σ τ ά  μ ά τ ι α  του συγ
κεντρώνεται ή γενική σύνθεσή τΓς. Στά μά 
τ;α του ιό κοινόν άναζητεΐ τον ήθοποιό. ’ Ε 
κεί εΐνε τό φώς ή διαφάνεια ή ζωή. έκεΐ ό 
θεατής μάς ξεχωρίζει. ‘Ά ν  τ’ άφήσουμε ά. 
νέκφραστα άτονα, άπλανή, άδιάφορα γιά 
ό τι άκοΰμε καί γιά δ.τι γίνεται στή σκη
νή. τό κοινόν άφαιρεΐ .αι. χάνει τό ένδ^α. 
φερον του γιά τό έργο δέν ξέρει πού βρί
σκεται καί διερωτάτα^. Ό  ήθοποιός άραγε, 
άκούει ή δέν άκούει; Γί νά τού συμβαίνει; 
Νά. τώρα. κυττάζει στήν πλατεία. Ποιόν 
νά κυττάζέι πο.ά κυρία; ’Ή  ποιά γνοστή 
του; Καί τότε δταν άπασχολεΐται έτσι ό οε<χ 
τής, τό έργο τί γίνεται; Τό μάτι τού ή- 

οποιού πρέπει νά βλέπει αύτό. πού λέει 
τό στόμα του καί τό κοινόν κι, αύτό θά 
Ιδεΐ άπό τίς άνταναικλάσε^ς καί τήν έκ
φραση τοΰ ματιού τοΰ ήθοποιοΰ. Καί αΰ
τή ή προσοχή τών ματιών δέν πρέπει νά 
γίνεται μόνον δταν έμεΐς μιλάμε παρά και 
δτο^ άκοΰμε' άν τό μάτι μας δέν παρα-

πραγματϊκ$ κα^ ΧΡήσιμο πιά. Κλαίοντας 
το κλάμμο; 'ΓΤι̂ νο>τατα θά γελάσουν καί 

Ιδ ίω ς  ΓΡστιδωνει άσχημα, 
τοΰ ρόλοο* ν*>ι συγχέουν τή συγκίνηση 
συχία. πρ̂  με t,mv προσωπική τους ά^Γ_ 
ση γιά τή.ω7ίική περιπέτεια καί συγκίνη 
θει κα ά ,, τυΧ71 3?υς* Αύχ6 τώχουμε πα- 

Προσωτΐι/;Ρσυ<;, σλο  ̂ μας. 
οτό «Γλέν,α έΥω ,τσ έπαθα μ-.ά βραουά 
θέατρο. ν· κΡ<χσ,1 άγάπη» στό Εθνικό 
μου ύπ*όθξ̂ ,<χσυρμένο·ο άπό προσωπική 
τά μου i  ^συνταυτίζοντας ά αία. ήμα_ 
κλαιγα πρΐου ήΡ^α πού ύποδυόιμουν, έ_ 
οτό πάτωκ Υμ° '̂1 LK,a . βογγούσα. κυλιόμουν 
τέπλτσσα · με πεποίθηση -πώς θά κα 
στάθηκε u/° κοινόν. Ένάντ α το κοινόν 
ένεπιστεύ6,'<ΡΟΤσ7 ° κα'ι οί φίλοι μου μοΰ 
δυ α ι σ χ ρ ή  πως ε^οειξα έκεΐνο τό βρά_ 

"Οταν ν
Κοτοπουλτι^^ωτοε^φανιοθηκα μέ τή Μαρίκα 
«Φωτιές εικο·σιτριων έτών σ’.ίς
ρόλο ένός Ατ1„ Γ ιάννη» ερμήνευσα τό 
κίνησή μό ιεαΡ °υ Ιεροσπουδαστή. Ή  συγ- 
τής Μαρί^Ι κ®'1 κάτω άπό τήν έπίδραση 
χέρι μου ήταν σιχαμερή. Μούδιασε τό 
κρύος ίδρ/ άρ'.στερό δέν τό αίσθανόιμουν 
Μαρίκα με.  ,περέχυνε. μά ξάφνου ή 
της χάρο: (̂ αμβάνεται μιά οικογενειακή 
σπάση τό κουιν, ες καί χωρίς νά δια_ 
δονίζει ψ*̂ λο Τή̂ · άκουω νά έκσφεν. 
στά παρο/.'Ρισια μ,ι(*ν άβροτάτη φράση 
χα κοκκ<νΐΙνιθ: Ί ? 1 μια σέ μένα πού εΐ- 
μεσο· συ;,^081. J ° „  άποτέλεαμα ήταν ά_ 
ριαρχίο:. r,. ^  κα  ̂ έπαιξα μέ σχετική κυ_ 
σωπικά o, p v y και, α.υ ^ άποθέστατη προ_ 
λο της. ^Χιζε μ  ̂ οπεροχη τέχνη τό ρό-

Αύτό V, τ ί c
μά εΐι'ε δ? ε*·νε ^αραδειγμα πρός μίμηση 
ΤΓτης κορ/μ^ ωφελιμωτατη-ς καί άπαραίΐ

‘Ο μενΑρχιαςΑ 
διηγείται7 ***> ήθοπο ός Έντβιν Μποότ 
μοιο σφό^1̂  άναμνι^σεις .ου ένα παρόΐ 
σ κ ε δ ά ζ ε ι» έ π α ιζ ε  στό «Βασιλέα δια_ 
άρέσε κο,5 Ρ 5 τονυ Τριμτιουλέτου τοΰ 
φάσ.σε Λ α Ρ  ®Λε Α ιρ ετ ικά . Άπε-
πληκιικά V5 Τ® ρρα^υ νά παίξει κατα. 
λέμε έμείτ® ^ ^ ει ττεριπαίξιμο δπως 
δωσε πρα στ<χ παρασκήνια γελώντας. “ Ε . 
τοΰσε 6 pK<ItLKa< πεΡΐσσότερα ά^ό ό τι ζη, 
καταστάθ}^·°^^^^εΡέβαλε τίς δραματικές 
οτή φωνή - ερσιλε περισσό .ερο πάθος
σωπο ποι, tou. συνεταυτίσθη μέ τό πρό- 

παιζε. πραγματικοί βόγγοι. ό-



δυρμοί καί κλάματα έχάλυπτατν τό παίξι
μό του, ή φωνή ίου έσπασε μέσα στή συγ
κίνησή του. λυγμοί Αληθινοί τόν συνεκλό- 
νιζαν καί πίστευε πώς ποτέ δέν έπαιξε τό
σο καλά στή ζωή του.

Μόλις Επεισε ή αΰλαία, έν τούτοις, βλέ 
πει τήν κόρη του νάρχετσι κον:ά του πού 
Ι)ταν γ ι ' αύτόν ή πιό άσφαλής του κριτι. 
κός. Γϊαρηκολουθησε τό έργο άπό ένα θε
ωρείο καί έτρνβ. άνήσυχη νά τόν ρωτή
σει τί είχε. τί του συνέβαινε καί πως τά 
κατάφερε νά παίξει τόσον άσχημα έκεινο 
τό βράδυ.

Άκόμρ, μιά άπόδειξη γιά τήν άπαραί. 
τητί) κυριαρχία καί πώς τίποτε δέν 'πρέπει 
νά δοκιμάζεται στήν τύχη.

Πολλοί καλλιτέχνες σπουδαίοι ξχουν άν 
τιρρήσεις και μιλάνε γιά τή φυσυκστητα 
χαί τήν πραγματικότητα τοΟ παιξίματος 
καί μέσων τής έφαρμογης των.

Καί εΐνε γνωστή ή άπάντησις πού δδω. 
σε μιά Εξυπνη Άγγλίΐδα στή μεγάλη ήθο
ποιό Ριστόρι πού έπέμενε πώς δ,τι γίνεται 
στή σκτ*(νή πρέπει νά γίνεται πραγματικά.

Καί δμως άπαντφ ή Ά γγλ ίδ α . «δταν 
πεθαίνετε στή σκηνή τότε τί γίνεται;»

Φυσικά ή Ριστόρι δέν πέθαινε πραγμα
τικά, £κανε πώς πέθαινε καί τό έκανε 

τρόπο περίφη μο} για  Λ έκο^ε σπουδή 
σ αύτό, είχε συνθέσει, προκαθορίσει τόν 
θάνατο καί τόν έ δοκίμασε πολλές φορές 
άπειρες, μέ τό κεφάλι της ζωντανώτατο! 
Εκείνοι πού εΐνε κυρίαρχοι άπό .καιρού 

είς καιρόν δοκιμάζουν μερικά πράγματα 
μπροστά σιό κοινόν, γιατί εΐνε βέβαοι πώς 
μπορούν νά τό συγκροτήσουν.

Μά στό έλληνικό θέοττρο άδΐακρίτως δο
κιμάζουμε δλοι. Μάς άρέσει ν* άναζητού 
με προχειρότητες. Καί αύτή ή κακή συ
νήθεια πρέπει νά χτυπηθεί, νά έκλείψει. 
Ο Ι  νέοι ματ πρέπει νά πεισθοΟν γι* αύιό 
καί νά βοηθήσουν.

Ή  τέχνη μοος πρέπει νά εΐνε μόνο τέ
χνη. δηλαδή έκφραση, άλήθεια μέ τό ά_ 
ρω μα της ποίησης, μέ τήν ένόραση τοΟ 
Ιδεώδους γ ι’ αύτό ό νατουραλισμός σ τό ' 
θέατρο εΐνε μέγα λά)_ος.

Τό κοινόν δέν τόν δέχεται άκόμα καί 
στούς κακούς καί άσχημους ήρωες καί σ* 
αυτους άκόμα θέλει μιάν άχ ίδα τέχνης. 
‘Η τέχνη είνε ύπέρ τής φύσης άλλά έ- 
νάντια στό νατουραλισμό. Η  τέχνη δχι έ. 
ξω άπό τή φύση δχι δμως φΰσηι χωρίς 
τε^νη. "Ολα ποέπει νά ξεκινούν άπό τήν 
άλήθεια «αί να τείνουν πρός τό Ιδεώδες.

•ΑΛ.ό εΐνε θέμα γιά ευρύτατη άνάπτυξη 
με ύλικό άφθονο άπό τήν πείρα μεγάλων 
ήθοποιών. άπό τά λά^η των που βγαίνουν 
θετικά μαθήματα γιά τήν έξοστράκιση 
τοΰ _ νατουραλισμού. Γιοττί άν πρέπει νά 
κλαΐ με, γιά νά κλάψου ν. τότε πρέπει νά 
μεθάμε γιά νά παρασ ή’σουμε ένα μεθυ. 
σμένον ή νά έχουμε ένστικτα δολοφόνου ή 
ραδιούργου άν χρειαστεί νά κάνουμε .δο
λοφόνο ή ραδιούργο.

Τούνάντίον ό ήθοποιός πρέπει νά παίζει 
δχι έκ του φυσικού, μά νά δανείζεται γιά 
τίς δημιουργίες του. τό μεγαλείο της ά. 
ληθινης τέχνης νά εΐνε φυσικός σάν άετός 
καί δχι φυσικός σάν κο όπουλο.

Μά καί γ ι’ αύτά τά δυό χρειάζεται ή 
ειλικρίνεια ή Αρμονία, ή άναλογία καί 
αυτό γιά δλο τόν κόσμο.

*0  δραματικός, ποιιτής. κάθε συγγρα
φέας δίνει τή δραματική καί ποιητική του 
^έχνη ’.ήν κατ’ έ οχήν άνθρώπινη μέ τόν 
έρμηνευτή τόν ήθοποιό kcci τήν τέχνη του. 
■Καί οι δυό μαζι συγκινούν. άναταράσσουν 
τά πλήθη, δίνουν θείες συνάρσεις στό λαό 
«αί γιά τό λαό καί δχι μονο σ ούς άρι- 
στοκράτες της τέχνης καί τούς λίγους έ_ 
ροτστές τού άκαπαληπτου καί του μυστη
ριώδους.

Ο Ι θεαταί τούς αισθάνονται τότε νοιώ
θουν τή δη.μιουργία άπό άντανάκλαστ, καί 
άπό σύγκριση. "Ας μήν προχωρήσουμε δ
μως σέ πολυπλοκώτερα προβλήματα της 
'ϊέχνΠ^· Ό  δρόμος της ^Ινε άνηιφορικός 
καί χωρίς ·,έρμα. *Από τά λίγα βιαστικά 
στοιχεία πού άναφέραμε θά καταλάβαμε 
κιόλας μέ τί σύνθετη δουλειά κοττοίπιαστή. 
καμε.

Ας μελετούμε λοιπόν τήν κληρονομιά 
των κλασικών κειμένων κάθε κείμενο τέ
χνης άπό τή ζωή, τά ήθη καί \ή μοίρα 
τών άνθρώπων. ^ωρίς κούραση άπό δλες 
τίς πλευρές, για νά διορθωνόμαστε νά 
συμπληρωνόμαστε καί νά συμπληρώΤουμε 
τήν κρίσΓι μας καί τίς παρατηρήσεις μας* 
εΐνε τ ά . έργα πού Εδρεψαν γενεές γενεών 
θεάτρου καί τέχνης. Ε  σι άτενίζοντες τή 
φύση καί δουλεύοντας γι* αυτήν θά βλέ 
πούμε μέσα της τή νίκη τής θείας πάναν, 
θρωπινης τέχνης, τού ίεάτρου πού εΐνε 
ό αίώνιος φίλος, ό καλύτερος *σύν:ροφος 
γιοττί δίνει τήν καλύτερη τήν ώραιότε’ 
ρη παρηγοριά στόν άνθρωπο καί ιόν βοη
θάει νά ύποφέρει καί νά ζεΐ.

*Αλλά, φίλοι μου. ή ξερή γνώση, καί 
στεγνή θεωρία σέ τίποτε δέν θά μάς ωφε
λήσουν. άν δέν κάνουμε τήν τέχνη ζωή 
μας καί δέν τήν ζοΰμε όργανικά. Χωρίς 
μοχθο. κάθε ταλέντο κάθε δύναμη ένο. 
ράσεως (ά  καταρρεύσει θά έξατμισθεϊ, 
θά σβύσει τελικά.

^  πιστεύω αύτό ξεκινούμε σή μέ
ρα έλεύθεροι άπό έπιδράσείς προσωπικήο 
ηθοποιίας άνεξάρτητα καί ουδέτερα άπό 
μένα καί άπό γνωστούς μας ήθοποιούς 
θα μελετάμε, Ι’ά έρευνουμε θά σπουδάζοΰ 
με στό άτέλειωτο άνηφόριασμά μας γιά 

J  «άτέλειωτο άνηφόρισμά μας γιά 
τή δική μας έξύψωση στή θέση πραγμα
τικών καλλιτεχνών πού ξέρουν τήν άπο
στολή τους μά καί γιά τήν έξύψωσρ, γε
νικά του καλλιτεχνικού και έπαγγελματι. 
κοΟ^ρ^πιπέδου άλοκλήρου τοΰ ‘Ελληνικού

Γ Γ Λ Ρ Γ Ο Σ  ΓΛ Η Ν Ο Σ

Γ νωμες Τ ου « Θ έατρου»
’Ά λ λα  κριτήρια

“ Ενα αίτημα, πού προβάλλεται 
απο τα πρώτα, σέ μιά rnjpoorrrcxGeia 
νά βγούμε άπό τή σηιμΕρινή 'κατά
σταση. τοΰ θεάτρου, είνε νά" άναθε- 
ωρηθη ριζικά ό τρόπος πού ικοτταρ- 
τίζονται τά δραματολόγια τών θι
άσων. Αύτό τό διοοβρωτυκό ψάοξι,μο 
στά ξένα δραματολόγια καί στίς 
πιο άπϋθανες παληατσαρίες, ,μέ μό
νη τάση. νά ψαρε,ύωνται άβανταδο- 
ρΟστικοι ρόλοι, κομμένοι καί ραμ- 
μ I άστέρες, άρσενικοΰς
■και θηλυκούς, των θιάχχον, ττού 
συμβα-ίνει νά είνε καί έπτί κεφαλής 
τηΐς κάθε δουλειάς, πρέπει νά ύπεχω 
ρηιση, άν θέλουμε νάχουμε θέατρο. 
Χρειάζεται νά μποΰν άλλα κριτήρια 
στο διάλεγμα των Εργων, σύμφωνα 
ιμέ ιμια̂  σταθερή κατεύθυνση, μ’ αί- 
σθητυκώτερες άξιώαεις. Χρειάζον
ται ,κειιμενα ̂  μέ ικαλλιτεχνιική άξία, 
ίβαρυτι&ρη άπτ’ αύτά ιτού σερβίρον
ται σήιμερα. Σέ τέτοια ικείιμενα, πού 
να δείχτη τό ούνολο, καί πού δέν 
καταπιέζουν τίς καλλιτεχνικές δυ- 
νάμεις πού τ* άποτελοΰν 'μέ τήν α
πόλυτη κυριασχία ρόλων πού έξα- 
φοη/ίζουν τό σύνολο γιά νά δείξουν 
τους ξάστερες. Τέτοια εργα θ’ άπο- 
τεΛουσοα< -καί >/ιά τούς ίδιους τούς 
πρωτοτ^όνιστές καί: τίς πρωταγωνί
στριες ευκαιρίες νά δείξουν τήν ιτο- 
λυτιμάτερη άρετή ένός άλη0ιν;ϋ 
ερμηνευτή1) ; Τήν καλλιτεχνική πει
θαρχία. Αληθινός καλλιτέχνης ή- 
θοποιος δέν ε!ν' έκεΐνος ποΰ έπωψε- 
λβιται^άπο £να εΰκολο κείμενο, πού 
τον ευνοεί νά φανη μέ τήν έλάνι- 
στη_ προσπάθεια. Εΐν’ έκεΐνος πού 
ςερ^ι ν οοπαδίνη τήν γνήσια φωνή 
του συγγραφέα, πειθαρχώντας στήν 
άτιμάσφαιρα τοΰ έργου καί βοηθών
τας το σύνολο νά τήν άποδώση.

'διαλέγη άπό τά Ελληνικά  έργα όσα έ
χουν άληθινή αισθητική άξία γιά νά λυ. 
τρωθη ό συγγραφέας άπό τίς άξιώσεις 
τών  ̂ άστερισμών καί νά δώση έργο πιό 
έλεύθερο πιό σύμφωνο μέ τήν ίδιοσυγκρα 
σία του καί μέ τούς κοονόνες τής τέχνης 
του. *0 ήθοποιός έχει τήν τάση νά βλέπη 
περισσό ερο  ̂ τό ρόλο του παρά τό έργο. 
Πρέπει νά ύπάρξη λοιπόν μιά δυναμι άνο. 
σταλτική σ* αύτή τήν τάση πού θά τόν 
υποχρέωση γά βλέπη πρώτα τό έργο κι* 
ύστερα τό ρόλο του.

Καλλιτεχνική
έξουσία

ϊλλειψη τών σημερινών 
σ-ιά διάφορα θέατρα τοΟ

ο ^ Β ί ο ι ϊ ^ 0· κ“ 1 J  °χε·Ηκά σπάνιοΟϊρβΙρ,Λίμα Ελληνικών έργων. -Υπάρχουν 
βέβαια συγγράφεις πού συνδέονται μέ 
θιάσους και παρουσιάζονται σέ κάθε θεα- 
τρικη περίοδο μ· έ ^ Ιρ γ σ .  Αίηα Τά  έργα 

Λτ } α σχεδόν ένα ριζικό έλάτ. 
Υ Ρ^ ο ντα ι σχεδόν κατά παραγ. 

.txouv τόσον Cm' 6ψει ους to i*  
άστέρες των θιάσων ιτού συνεργάζονται 

< V“  τ“  ύποβγορευουν οί ϊδ ες 
Ή  πΡ“ -νω νΙστριες Κι* o l πρωταγωνιστές 
Η  περίεργη αυτή δουλεία τής δροοματι-

ϊήΛ ,η’1 ? ^ ^ Γ' ών' ύπ<>κριτή· *»>Τ€λεϊ έμ- 
στ^ ν * ν*πτυ<η· καινούργι,

1 y δραματικών ταλέντων. Ά φ α ιρ ε ϊ τήνKOOICC trnoiWAAcov, ^ λ Τ ,ιν

Ελληνικά  εργα
Γενικώτερα, γιά τά έλληνικά έρ

γα, έχουιμε νά κάμουμε τή δυσάρε- 
οτη^ ποζρατήρηση, ^ότι μόλις παι- 
χθοΰν κι' έξαντληιθοΰν είσπραχτυκά, 
πηγαίνουν^ όΛόΐσα στά κοιμητή -*ια 
τών παληών δραματολογίων καί 
χρειάζεται συνήθως έξαιρετική πειρί 
οταςη, δπως ή σημερινή έλλειψη, θε
ατρικών έργων της ξένης παραγω
γής γιά ν’ ^άναδιψηθοϋν τά όοτεο- 
φυλάκια τών κοιμητηρίων αύτών 
γιά μιά έπανοολειψη. "Εργα πού εί
χαν μεγάλες έπιτυχίες τά περασιμέ- 
να χρόνια κι’ άφησαν έποχή, έμει
ναν ιέτοι έιπί όλοκληρες δ&καετηιρί- 
δες στά  ̂ χρονοντούλαπα τών' θιά
σων, χωρίς _ κοα«ίς ·νά οκεφτη, δτι 
έπρεπε καί το νεώτερο κοινό νά 
γνωρίση: τά καλύτερα εργα της πε- 
ρααμένηρ παραγωγής. Αύτό τό ά
δικο πού γίνεται στούς συγγραφείς 
ικαί στό .κοινό καί στή θεατρική τέ
χνη, γενικώτερα, πού πρέπει νά γνω. 
ρΙζη τούς σταθιμούς της καί νά συ- 
νειώητο,ποιεΐ τήν παράοοσή, της είνε 
καιρός νά πάψη,. Πρέπει νά ,κανο- 
νισθή μιά φορά γιά πάντα— καί νά 
κοινονιοθή :μέ ειδικό νόμο της Πολι
τείας — ή τύχη, τών έλληνυκών έρ
γων καί ή θεση τους στά δραμά- 
τολόγια τών θιάσων. Πρέπει νά ύ- 
ποχρεωθοΰν, οί θίασοι αυτοί νά παί 
ζουν ένα _ τουλάχιστο πρωτότυπο 
έλληνικό εργο σέ κόίθε περίοδο κι’ 
άττό μιά τουλάχιστο έηκχνάλειψη πε
ρασμένων έπιτυχιών. Και γιά νά 
μήν_6πάρχει η αιώνια δικαιολογία 
ή μάλλον τό πρόσχημα, δτι οί θία- 
σοι δέν 'βρίσκουν έλληνικά έργα, 
είνε άνάγκη νά συστηθη άπό τή Δι- 
ευθυνσηι _Ι ροομμάτω,ν καί Τεχνών τοΰ 
υπουργείου Παιδείας έπιτ,ροπή άπό 
ειμπειρογνώιμονες, πού νά ύποβάλ- 
λωνται τά &pyα δ*λων τών νέων 
συγγραφέων, πού δέν εΐνε άνεγνω- 
ιριοιμένοι, νά ξεδιαλέγωνται ικαί νά 
καταρτίζεται κατάλογος έπΟσημος, 
πού νά τόν συμβουλεύονται οί θεα
τρικές έπιχειοήσεις. Έπίσης πρέπει

Ολα τά προηγούμενα τεύ-

νά συγκροτηθή £νας κατάλογος ά
πό τίς άναγνωρισμένες έπιτυχίες 
τών περασμένων γιά τόν ίδιο σκο
πό. Αύτό θ’ άποτελοΰσε μιά πρώτη 
φροντ Ιδα τοΰ Κ,ράχους γιά τήν έγ- 
χώρια θεοπρική παραγωγή πού 
πρέπει νά όμολογήσουν οί άρμόδιοι 
πώς δέν τήν έ'χουν ένθαρρύνει ώς 
τά σήμερα.

Οι φωτογραφίες μας
Εΐνε περίεργο φαινόμενο αι>τό πού πα 

ρατηρειται μ" ένα μέρος τών ‘ Ελλήνων ή- 
■θοποιων: Ένω  ol ξένοι καλλιτέχνες μό_ 

βνήκε τό περιοδικό μας, φάνηκαν ( L  
'μέσως πρόθυμοι νά μας στεΐλουν τΙς ®ω 
τογρχκφίες ους —  καί μάλιστα έτοιμα 
κλισέ —  μέ βιογραφνκές σημειώσεις καί 
λεζάντες, αυθόρμητα καί χωρίς νά τό ζη
τήσουμε γιατί άπλούστατα ένοιωσαν τήν 
προσπάθεια τοϋ περιοδικού μας ol "Ε λ  
λι-νες ήθοποιοί δέν έδειξαν σ’ ' αύ ό τήν 
προνομία πού περιμέναμε. Και εΐνε .πε
ρίεργο τό φαινόμενο αύτό, γιατί ό ξένος 
έχει πολύ μικρότερο συμφέρον άπό τόν 
ντόπιο καλλιτέχνη νά y ί\"Τ] γνωστός καί 
συμπαθητικός στή δική μας χώρα. Νά πού
με δ ι ό  "Ελληνας ήθοποιός δέν εΐνε εύ 
αισθητός στήν διαφήμηση. —  καί μάλιστα 
μιά διαφήμηση πού γίκεται δωρεάν άπό 
τίς στήλες μας —  θά ήταν άστείο. Γιοττί 
βλέπουμε τά προγράμιματα τών θεά ρων 
καί τούς καυγάδες πού γίνονται σχετικά 
μέ τό ποιΟ καί πώς θά μιπή τό κάθε όνο. 
μα. Καί γιατί ξέρονμε ποσό κατάκαρδα 
τό παίρνουν όταν δέν άναφέρον.αι στίς 
κριτικές τών_ έφη μερίδων. Μένει, λοιπόν 
Ανεξήγητο πώς στό ζήτημα τών φωτογρα 
φιών δείχνονται μερικοί τόσο άδιάφοροι. 
Ό  πόθος μας εΐνε νά κάνουμε δσο μπο_ 
ροϋμε πιό δημοφιλείς αύτούς πού μοχθούν 
κάθε βράδυ σ ά σανίδια τής σκηνής μέ 
τήν πεποίθηση δτι κοομμιά ύλική άμοιβή 
δέν εΐνε πιό πολύτιμη γ ι’ αύτούς άιπό τή 
θερμή άγάπη τοϋ κοινοΰ. Δέν θέλουν ν«  
μάς βοηθήσουν σ’ αύτό τό έργο; Τόσο 
τό χειρότερο γι’ αύτούς. θά  τό κάνουμε 
οπως μπορούμε, άλλά θά τό κάνουμε.
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2 °υ πιάνουν τ6 μενσλύτε. ρο μέρος των δραματικών είκόνων κι' ά 
φίνουν μονάχα τα ξώφυλλα καί τίς γαρ
νιτούρες γιά τό σύνολο. Χρετάζε αι νά ύ. 
Ttap η σέ κάθε θίασο μιά ύπεόθυνη καλ 
λιτεχνική έξουσία. έξω καί πάνω άπό 
τους ένβιαιφΐρονίνους *στέρ©ς, γιά νά

ι τά άλλα περιοδικά πωλοΰνται 
; στό περίπτερον ΠΕΤΡΟ Υ ΓΥ- 
, Π ΑΡΑΚΗ , όδός Πανεπιστηιμί-

A I  I 1/νΛ Μ  C m *  _ C   ' C I --ι ου 56 έναντι ξενοδοχείου «Έρ- ι
! μης>· >
■

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι 
πρός τό «Θ ΕΑΤΡΟ »

*0 συνεργάτης μας κ. Μιχ. Ρόδάς μά<- 
άττέστειλε τήν κατωτέρω έ^τιστολήν:

«Φίλε κ. Διευθυντά του <^θεάτρου»,
Μ’ έρωτοΰν πλεΐστοι ήθοποιοί καί θεα-ρό 

ψ'.λοι^τί άπέγινε ή προσφυγή πού ΰπ&βοελα 
στή ^Ένωσι Συντακτών. "Ημερησίων Ά θη  
ναρκών ^φη,μερίδων καί στην "ίϊνωσι Μου
σικών καί θεατρικών Κριτικών ένοίντίον 
του ’Αχ. Μαμάκη, για τό άσυμβφαστο ου 
κριτυκου τών «Ά^ηνα^κών Μέων» καί τά 
συμβόλαια που είχε υπογράψει σε δύο θέα
τρα καί είσέ/πρατ ιε ποσοσιά. ώς 6ή6?εν καλ_ 
λιτεχνιικός διευθυντής ιων.

’Αιπαντώ: *Η προσφυγή μου έκδιικάζεται 
στις δύο ‘ Ενώσεις. Ό  Ά χ .  Μαμάκης έξα. 
καλουθεϊ νά εΙ»ε «υπόδικός». Στήν “ Ενωσι 
Συντακτών έξητάσθη ή πρώτη σειρά 1.1 
μαρτύρων, θά  εξε.ασ.ουν σέ λίγο καί άλ
λοι ί ο ο ο ι . *Ολίγη, λοιπόν, ύπομονή, έοος 
όχου έκδοθρ ή σχετική άπόφασι άπό ούο νό 
μιμα «αί υπεύθυνα έπαγγελ,μαχίικά Σωμα
τεία.

*Εν τφ μεταξύ ό «υπόδικος» έσπευσε —  
ό θεός τόν έφώτισε —  κι* έδΓ,μοσίευσε στά 

]Λ*Αθ« να^κά Μέ<χ»της 29ης ’ Ιουνίου 1944 
τήν άκοΛουθη δήλιοσι: «’Επειδή ή εατρι. 
κή στήΛη είχεν άναγγείλει πρό καιρού τήν 
συνεργασίαν μου μέ δύο μουσικούς θιά
σους, σας παρακαλώ διά τήν τ ά <, ι ν νά 
σημειωθή δτι τα a  ί τ ή σ ε ι μου άπό χθές 
έπαυσα νά είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής 
τόσον τοΰ θιάσου τής μουσικής κωμοίδίας 
τοΰ «ΙΙάρκ», όσον καί τοϋ μουσικού συγ
κροτήματος τοΰ θεάτρου «Μακέδο».

Αύτά τά δύο «διά τήν τ  ά ξ ι ν» καί tq 
κα ί τ ή σ ε ι μου» εϊνε άπολαυστυκά.

Τά πρακ.αχά καί αί καταθέσεις τώ\ 
μαρτύρων θά έκδοθουν είς Ιδιαίτερον τεΰ. 
χος καί χότε έκαστος θά κρίνη γοά την 
«τάξυ> καί τήν «αϊτηιοί» του, Σήιμερα τό 
ευχάριστο γεγονός είνε ότι ’ό «ΰπόδικοςν 
εΰρευη στήν άνάγκη νά δηλώση δημοσία 
ότι είχε συμβόλαια μέ δύο θέατρα, καθ* 
ήν έποχήν έφερε τόν τίτλο τοΰ κριίϊΐκσο. 
Τί είδους συμ δ όλα ια είχε καί άύτό θά 
γνωσθη δημοσία γιατί υπήρχε καί ένα 
συμβόλαιο πού άνελάμβοτνε Καί τήν εύθύ
νη τοΰ. .σκηνοθέτη! Καί τό σχετικά συμ.
Sόλαιο βρίσκεται στά χέρια τών συναδέλ
φων κ.κ. 'Αλέικου Λιδωρίκη καί Δ. ΕύΙιγ- 
γελίδη, όπως κατέθεσαν στήν "Ενωσι Συν. 
τσικτών.

'Ομολογώ, ότι δέν μποροΟσα νά έχω 
καλύτερο μάρτυρα γιά τήν προσφυγή μου 
άπό τόν Ά χ .  Μαμάκη, μέ τήν δήλωσι πού 
έκαμε δηιμοσίςι: στίς 29 Ιουνίου 1941. 
ScriDta manent·

Σά ς  ευχαριστώ γιά τήν φιλοξενία.
Δικός σας 
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