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Κ Ω Σ Τ Α Σ  Μ Ο ΥΣΟ ΥΡΗ Σ
‘Ο Κώστας Μουσούρης, άποτελεΐ £να άπό τά δυναμι- 

κώτερα στοιχεία τής θεατρικής μας οΙκογένειας. 'Ηθο
ποιός μέ λαμπρές έπιτυχίες καί έξοχη σταδιοδρομία, θια. 
σάρχης μέ φωτεινή δράση και παράδοση, εϊνε ταυτόχρο
να καί ποιητής μέ επίδοση ξεχωριστή στό στίχο.

Άπ ό άστική καλοστεκούμενη φαμίλια^ ξεκίνησε καί 
πρωτοφάνηκε πάνω σ:ά σανίδια τής σκηνης νεαρώτατος 
σέ ήλιικία μόλις 16— 17 χρόνων. 'Ο  Μιλτιάδης Λιδωρί- 
κης. πού διηύώυνε τότε τήν 'Εταιρία του 'Ελληνικού θε. 
άτρ’ου (πού εδινε παραστάσεις στά «’Ολύμπια» μέ σκηνο. 
θέτη τόν Φώτο Πολίτη) έξετίμησε Ιδιαίτερα τό νεαρό καλ. 
λιτέχνη πού μόλις τότε φανερωνόταν δειλά— δειλά καί τόν 
βοήθησε στά πρώτα βήματά του. ‘Ο Μουσούρης έδωσε τίς 
έξετάσεις του, πέτυχε καί βγήκε σέ διάφορα μικρορο- 
λάκια γιά ν’ άποδείξη άπό τότε δτι είχε έντονη τή φλέβα 
του δημιουργού καλλιτέχνη. Άργότερα στά 1924 πιά. 
ιόν βρίσκουμε παρ’ δλα τά νιάτα του, συνιδρυτή —  μοεζί 
μέ άλλους νέους καλλιτέχνες καί συγγραφείς —  τού «θι
άσου τών Νέων» πού έπαιζε στό Παγκράτι καί στό Ζάπ. 
πειο, πού παρουσίασε πολλά έλληνικά έργα καινούργιων 
συγγραφέων —  μεταξύ τών όποιων σημαντικότερος στά
θηκε ό Μπόγρης— καί πού έδωσε τήν εύκαιρία σέ νέους ή_ 
θοποιούς νά φανουν. Αύτός ομως πού φάνηκε πάνω άπ’ ό
λους ή αν ό Κώστας Μουσούρης.Διχαιωμοηικά μέ τό ταλέν 
το. τήν ευσυνειδησία καί τήν θεληματικότητά του, έπε_ 
βλήθη σ* δλους ούς άλλους καί δταν αύτή ή συνολική 
εύ»γενική ’προσπάθεια διαλύθηκε τή συνέχισε μόνος του 
μέ τήν 'Ελένη Χαλκούση καί τήν 'Ελένη Παπαδάκη στό 
θέατρο Κυβέλης,

Ό  γάμος του μέ τήν * Αλίκη θεοδωρίδη —  τήν έξαί.. 
ρετη γνωστή καλλιτέχνιδα κόρη τής Κυβέλης —  σημει
ώνει έναν καινούργιο σταθμό στή σταδιοδρομία του .Πρω
ταγωνιστεί μέ μεγάλη έπιτυχία γιά ένα διάστημα παρά τό 
πλευρό της Κυβέλης στό πρώτο θέατρο —  γέννημα τών 
κόπων καί τής Ιδιοφυίας του —  τό θερινό θέατρο τής 
Α λ ίκης  στήν όδό ΊουλιανοΟ. Έ κ ε ΐ  παίζει οέ πολλές πε
ριόδους καλοκαιρινές, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων κι’ 
ένα σωρό έλληνικά έργα κατορθώνει δέ νά Ιδρύση καί 
μιά δεύτερη στέγη Τέχνης: Τό ^ειμερινό θέατρο Α λίκης, 
στό όποιον καί παίζει μέχρι σήμερα στίς χειμερινές πε
ριόδους,

Στά τελευταία χρόνια ή δράση του σάν θιασάρχη - 
πρωταγωνιστή εΐνε άλματική. "Εξω άπό ένα μικρό διά
στημα πού περιορίζεται στό ’ Εθνικό θέατρο σάν ένας ά
πό τούς πρωταγωνισιές του. Μάχεται άδιάκοπα στό ε
λεύθερο θέατρο παρουσιάζεται σάν πρωτοπόρος σέ πολ
λές προσπάθειες γιά τήν έξύψωση τής έλλη νίκης παρα
γωγής ταξιδεύει μέ τό θίασό του στό έξωιερικό: Τουρ
κία, Α'ίγυπτο^ Κύπρο καί δίνει τήν εύκαιρία σέ πολλούς 
νέους καλλιτέχνες νά φανούνε καί νά διαπρέψουν δίπλα 
του. Στά τελευταία χρόνια πρό του πολέμου διαλύει τό 
θίασό του καί συνεργάζεται γιά λίγο μέ τό θίασο Κο 
τοπούλη. Ά λ λ ά  τό μικρόβιο του φιλοπροόδου καί άεικί. 
νητου θιασάρχη δέν τόν άφίνει. Ξαναρχίζει τή δική του 
δουλειά, Ιδρύει στίς άρχές του πολέμου μας: μουσική 
•έλαφρή σκηνή μέ τή Μιράντα, τήν Άρώνη,, τόν Μαυρέα 
κλπ., συνεργάζεται έπειτα γιά λίγο μέ τόν Παππα σέ 
μιά *€«ερινή περίοδο καί τελικά τόν ’Οκτώβριο του 1941 
άνασυνιστ^: τό δραματικό του θίασο ιμέ τήν Μαίρη Ά 
ρώνη καί μέ καλλιτεχνικό διευθυντή τόν Αλέκο λιδω_ 
ρίκη. Σ ’ οουτή τή διετία ή προσπάθειά του άποδίδει ση
μαντικούς καρπούς. "Ολα σχεδόν τά έργα πού άνεβάζει 
γνωρίζουν πραγματική έπιτυχία ό ϊδιος γίνεται δημοφι
λέστερος παρά ποτέ καί κατορθώνει νά Ιδρύση ένα τρίτο 
θέατρο: τό θερινό Κώστα Μουσούρη. στήν όδόν Μαυ- 
ρομμοτταίων, δπου καί παίζει <χύτή τή στιγμή μαζί μέ 
τήν Μιράντα τόν περίφημο «Μάριο» μιά άπ τίς παληές 
μεγαλύτερες έπιτυχίες του. Νέος άκόμη, ό συμπαθέσια. 
τος αύτός πρωταγωνιστής, κατέχει μιάν άπόλυτα κυρίαρ
χη θέση οτό θέοττρό μας, φέρνει επάξια ιόν τίτλο τού 
θιασάρχη πού γνώρισε ώς σήμερα στό .έλληνικό κοινό τούς 
πιό πολλούς νέους "Ελληνες θεατρικούς συγγραφείς καί 
σάν ποιητής άκόμα έχει γράψει ήδη μιά μεστή άπό έν
διαφέρον ιστορία μέ τούς στίχους του πού δημοσίευοε 
στή «Νέα * Εστία» κι* άλλου. ,
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Λόοτε στό λαό 
τό Θέατρό του

Τοϋ άκαδημαϊκοϋ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ
Ό  λαός γεμίζει κάθε άπόγεμα — βράδυ τά 

θέατρα καί τά ταμεία των θεάτρων δισεκατομ
μύρια. Οικονομάει άπ’ τό λίγο φαΐ^τοο γιά νά 
τά δάσηι. Τό θέατρο αρχίζει νά τοΰ γίνεται ά
νάγκη.

θά  τό πανηγυρίζαμε μέ μουΜκές καί φωτα
ψίες, άν τό φαινόμενο ειχε κάποιο περιεχόμενο 
τής π,:οικοπής. Ό  λαός ομως πάει oro θέατρο 
χωρίς' νοόχηι τό θέατρό του Ποιό εινε τό θέατρο' 
τοΰ λαοΰ στήν ’Αθήνα; "Ολα κα'ι κανένα. Παν
τοΰ -ττάει ό λαός ικαί πουθενά δέ βρίσκει τον έαυ
τό του, τό αίσθημά του, τό στοχασμό ταυ, τόν 
πόνο του, τόν καημό τρυ, τήν κρυφή του άγω
νία, τήν έξαρση' της ζωής, τήν πίστη στό άγαθό, 
τό χτύπημα τοΰ καικοΰ ή τόν έξορκισμό του. Κοι
νωνική τέχνη; θά ρωτήσουνε ξαφνιασμένοι μερι
κοί. Τι ιμι* ενδιαφέρουν οί έτικέττες; Πές τε την, 
δπως θέλετε αύτή τήν Τέχνη, πού άνεβάζει_τόν 
άνθρωπο. Αύτή τήν Τέχνη, πού τόν συγκινεί μέ 
τούς άγώνες τής ψυχής γιά κάτι ώραϊο, ύψηλό 
,καί δίκαιο. Αύτή τήν Τέχνη, πού τόν κάνει νά 
γελάει ,μέ τούς μορφασμούς κα'ι τά καμώματα 
κάθε 'κοινωνικήςι ικακίας κα'ι τόν λυτρώνει άπ̂  
αύιτήν. Ποΰ εινε αύτό τό θέατρο ; Πουθενά. Τοΰ 
δίνουν κωμωδίες καί φάρσες χοντροκομμένες, χω 
ρίς κανένα περιεχόμενο, πού μοιάζουν μέ γαρ- 
γάλημα στόν άφαλό, γιά γέλοια μηχανικά τε
χνητά, μέ τό στανιό. Ό  πονηρός εΐνε κυρίαρχος 
γύρω μας' ό άδικος ικι’ ό κοΕτεργάρης σ’ άπει
ρες έκδόσεις κυβερνάει κάθε πλευρά τής ζωής. 
Ό  δίκαιος εΐνε καταβρεγμένος, ό άθώος παγι- 
δεμένος! Ποΰ εΐνε ή κωμωδία, πού θά πατοΰσε 
τίς δυνατές πινελιές της ,πάνω σ’ αύτά τά σκίιτσα, 
νά κάμει καταγέλαστα τ’ άνδρείκελλα της κοι
νωνικής έ'πιτυΐχίας καί νά δώσει ένα ξέσπασμα 
στήν πονεμένη ψυχή τοΰ λαοΰ;

ίΚα'ι τό δράμα;
Αύτό εΐνε πιά έξωρισμένο. Τί νά σοΰ κάνουν 

οί έπιχειρήοεις; Ποιά έπιχείρηση πήγε ποτέ 'Κόν
τρα σχό συμφέρον της; Οί τροίγικές συγκρούσεις 
καί οιί καθάρσεις τής ζωής δέν Εχουν έμπορυκή

Τό «ΘΕΑΤΡΟ» συνιστά στούς (Ανα
γνώστες του νά διαβάσουν μέ πιροσοχή 
τις σκέψεις τής κ. Μιράντας γιά τόν ' Ί 
ψεν ικαί τό έργο του πού δημοσιεύονται 
στήν 4η σελίδα. Πρόκειται γιά Μ να θέμα 
πού πάνω σ’ αύτό εΐνε σκόπιμο, άν όχι 
άνάγκη., νάχουν οΐ άναγνώστες μας μιά 
«κάπως σαφή ιδέα ικι' αύτή < τήν ιδέα μας 
τή δίνει μέ τόν πιό άριστουργηματικό καί 
'βαθυστόχαστο τρόπο ή κ. Μιράντα μέ τίς 
(μεγάλες της γνώσεις δχι μόνο γιά το θέα
τρο αύτό 'καθ’ έαυτό, άλλά καί γιά τή 
'βαθύτερηι φιλοσοφική έννοια τών έργων 
τών μεγάλων συγγραφέων.

πέραση'. Καί ικανείς δέν είδε στόν κόσμο μιά 
έπιχείρηστ) ν’ αύτοκτονεΐ, νά πέφτει στίς έπάλ- 
ξεις τής αγαθοεργίας γιά τούς πολλούς. Καί τό 
ιδανικό; Είνε μιά πλε'υιρά. “ Οταν μιά έπιχείρηση 
κλείσει παύει νάχη ικαί νά ύπηιρετεΐ δ,τι δήποτε. 
’’Ετσι άν ικατά λάθος παιχθεΐ καί κανένα δρα
ματικό έργο μέ άξία καί πέσει ή είσπραξη, με
ρικά εκατομμύρια, δίκαια θά φωνάξη ό έπιχει- 
ρηματίας:

—‘Ορίστε, τί μοΰ κάνουνε οί αισθητικοί μέ τίς 
άξιώσεις τους. "Αλλη, φορά δέν τήν μοοταπα- 
θαίνω...

Μπαρεΐ νά τούς πει κανείς: 
θυσιάστε κάτι γιά νά δώσετε σ’ αύτόν πού 

σας δίνει τά πάντα, τροφή πιό παστρική.’Αλλά 
ποιό θά εΐνε τό αποτέλεσμα; Ποιός θά τό άκού- 
σηι; Γιατί νά ονειρευόμαστε; Γιατί νά πέφτουμε 
σέ ούτοπιες; Οί επιχειρήσεις δέν μποιροϋν νά θυ- 
σιασθοΰν γιά τό λαό, άφοΰ οί συγγραφείς, πού 
παρουσιάζουνε μικρότερη. έπιφάνεια οικονομική., 
δέν άποφάσισοον ποτέ σοβαρα νά κάμουν κάτι 
σωστό, νά έργαστοΰν γιά ν’ άποχτήσει ό λαός 
τό θέατρό του. "Ολοι μαζί λένε: "Ας τους έκεΐ! 
Τό ξύπνημα θέλει προσπάθεια κι’ άνοίγει τήν ό
ρεξη, καί χρειάζεται Βστερα 'καινούργια προσπά
θεια γιά νά τή χαρσαίνη.. Καί δουλειά. Ό  νόμος 
της έλάχυστης προσπάθειας...

( Γιατί νά κρυβόμαστε; Πώς θά δώσουν στό λαό 
τό θέατρό του άφοΰ αύτό δέν εΐνε ή δουλειά τους; 
’Έννοιωσαν ποτέ τήν ίΐδέα, πού άντιπροσωπεύει; 
Ποιά δραματολόγια καταρτίσθηκαν ποτέ μέ τήν 
έγνοια τοΰ λαοΰ στό κεφάλι; Καί οί πιό παστρι
κές θεατρικές δουλειές στήν 'Ελλάδα ξβκιν&νε 
μέ τόν καημό τοΰ μορφωμένου. Αύτός προσκα
λείται νά καθήσει στίς πολυθρόνες της πλατείας 
γιά νά ίδεΐ τίς περισσότερες φορές αύτό, πού ξέ
ρει. Κι’ οί πιό παστρικές θεατρικές δουλειές — 
αύτές, πού θά τίς πέρναγε κανείς γιά «ιδεώδεις» 
—(μοιάζουν μέ τόν κακό δάσκαλο, πού ρυθμίζει 
τό μάθημά του άπάνω στόν πρώτο μαθητή τής 
τάξης ικι’ άδιαφορεΐ γιά τά πΟσω θρανία πού 
δέν μπορούν νά παρακολουθήσουν, θέλουμε τό 
φώς γιά τά δικά μας μάτια. 'Όταν άποφασίσου- 
μ,ε_νά. τό δώσουμε καί στόν παρακατιανό, τότε 
τοΰ τό χώνουμε στό μάτι ικαί τόν αποστραβώ
νουμε.

Αλληλεγγύη! Τί κούφια λέξη σ' ένα πλήθος 
ζητήματα, ,μά πρό πάντων στό πνευματικό. Ό 
ταν οί ̂  μορφωμένες τάξεις μορφωθούν μιά μέρα, 
σ’ αύτό τόν τόπο θ’ άνακαλύψουν πώς έχουν καί 
■κάποια χρέη στό λαό, μά ποιός μπαρεΐ νά περι
μένει; Ό  λαός πρέπει νά δόση στό λαό τό θέα
τρό του. Παραισθήσεις δέν χρειάζονται. Προσμέ
νουμε τή στιγμή καί δουλευουμε γι’ αυτή, πού ό 
λαός θά διακρίνει τό όδικο καί τήν άπάιη πού 
τοΰ γίνεται καί θά ζηιτήση. καί θά φτειάξει ό ί
διος τό θέατρό του, άφοΰ οί άλλοι δέ θέλουν, 
ούτε μποιροϋν ίσως νά τοΰ δώσουν. Άπό κα
κούς τσομπάνους έχουν χορτάσει τά πρόβατα.

ΣΠ Υ ΡΟ Σ  Μ ΕΛΑΣ



Ηδοποιοΐ πού γράφουν

Ή  μικρούτσικη γροδιά
Τ ή ς

Άνοίγοντας τήν πόρτα φίλου μου γνω
στού γυναικολόγου. μέ πήρε ή μυρωδιά τηί 
κλινικής. ’Εκείνο πού κυριαρχούσε ήταν 
τό χλωροφόρμιο. ’Ανεβαίνοντας τίς μαρμα 
ρένιες παγωμενες σκάλες, περίμενα πως 
«ά βρω πιο ςεστασιά. κάτι πιο ςεστό άπο 
κλινική, λίγο σπιτίσια άτμόσφαιρα. μια 
χαί κει μεσα έρχονταν στή ςωη τρυφερά 
πλαοματακια άξιαγάπητα. Μα μιά νοσο
κόμα πού μύριςε χειρο.ερα >αί άπό τις 
σκάλες, μ* ένα έπαγγελματικό χαμόγελα 
πιό παγωμένο άπ' αυτές. μέ περασε 
στήν αίθουσα άναμονης —  αίθουσα συγ
κινήσεων θάταν πιο σωστό νοίλεγα. —  Κά 
θηοα σ’ ένα άφιλοξε^ο φωτέ^γ. που λές 
ικαί ήτανε έπίτηιοες φτιαγμένο εισι οά να 
σούλεγε πώς έκεΐ μεσα είνε ΟΛα βιαστικά 
καί περίμενα to φίΛο μου γιατρό νά του 
πώ μια καλι,μέρα. ‘Η κρυστα/.Λίνη πόρτα 
πού οοηγούσε στο χειρουργικά ν.αΑαμο καί 
πού βρισκόταν πΛα  ̂ όεςιά μου θέλησε 
νά μου φα*εΐ φίλη καί μουδινε * όλη τήν 
κίνηση τού χειρουργείου «αί τών εργα
λείων. Κάποιο πνιγμένο βογγητό έφτανε ως 
έμένα. Ακόυσα μιά φοβισμένη- φωνούλα 
πού έρχό.αν άπ’ άκτικρύ μου: « Ακούσε 
πώς πονούν»! Καί μιά άλλη άνδρική φω 
νή. χωρίς σταθερότητα. είπε: «Ησύχασε, 
άγαπ.,μενη, θά κάνω ο τι μπορώ για να 
μή καταΛαβεις τίποτα»." Τους κυτταξα. 
Καθον.ουοα^ στόν ά*τικρυνο καναπέ, σφι 
χτά - σςκχιά πιασμένοι απ’ τά χέρια*. *h- 
κείνη θαταν ώς 16—»19 χρόνων. πολύ συμ 
παθητική μέ τό φοριομένο τροπο της καί 
τή χλωμάοα της. Εκείνος  ώς 25 καί μέ 
ύφος πιο χαμένο άπ' αυτήν. «"Αν είχες 
λίγη δύναμη, υά τό κρατούσαμε. Τί κι’ 
άν γέννηση πριν παντρευτούμε; 2.κέψου' ά. 
κόμα είνε καιρός». Καί κείνη, μέ πλημ
μυρισμένα τά ματια δάκρυα >ιά ό τι θά. 
χανε καί μέ την εικόνα ενός πατέρα ή ά- 
δελφού που φορτώνουν όλη ιήν τιμή τους 
σέ τρυφερούς κοριτσίστικους ώμους. ξε. 
φών.,σε σαν ξετρελλαμένη από Λαβο: ‘«’Ό 
χι, θά μέ σκότω,ανΊ» Γΐονούσα τόν πόνο 
τους και σκεπτομουνα γιαα νά μήν εϊνε 
πιό δυνατοί κι’ αν δέν ήταν άπό φυσικό 
τους, γιατί δέν τούς έοινε όύναμη.τό πλα. 
σματάκι της άγάη,,ς τους;

’Από .ό χειρουργικό δωμάτιο φαίνετα: 
δτι μετακόμκ,αν τη χειρουργημένη. ’Ακού
στηκε το νερο τού νιπτήρα πουτρεχε. θά. 
πλενε, (ραίνεται ό γιαιρος ιά χέρια* .ου. 
Κ ι ’ ένα πήγαινε _ έλα βιαστικό μούδινε 
νά καιαΛάβω πως τακτοποιούσα»/ εκεί μέ
σα την αίθουσα. Σ έ  λίγο άνο«.ξ* ή πόρτα 
καί ό γιατρός, σά νά μή σκο ωσε πριν/ λί 
γο  μ.ά ςωη. * βγήκε τρυβον ιας τά χέρια 
του μέ οίνοπνευμα χαμογελαστός και φρέ 
σκος! Συνηοεια. υκεφ,ηκα. Μούπε, άν 
δέν βιάζομαι, /ά τό/ περιμενω. γιατί μέ 
θέλει και μ’ ενα έμπορικό. «καλημέρα 
σα·.,» έγνεψε στό ζευγάρι νά ιόν άκοΛου- 
θήσει σιό γραφείο του. Καί πάλι άρχι
σαν o l κακές σκέψεις γιά τό φίλο μου. 
θά  σκοτώσει μιά ςωή καί θά ’ιιάρει καί 
λεφτά γ ι’ αυτυ. "Ι-να βιαστικό ιακουνάκι 
που άνέβαινε τή σκούνα μ εκα-ε *·ά κυ-  
τάξω κατά τήν πορια. Καί φάνηκε, ουνο 
δευομένη άπό τήν ιοια νοοοκυμα. μία γυ
ναίκα καμμιά τρ.αν ̂ αρ.ά χροιών, πολύ 
βαμενη, φα^ταχτορα ,ντυμεν., και *μέ πολύ 
έλαφρο ϋφος. ι»εριεργασ.?ηκε μέ περιφρό
νηση όλα κει μέοα. απο ά κάντρα ώς τό 
μικρό κεντητό σιρωσιμο τοϋ τραπεζιού, 
σταμάτησε οέ μένα. μέ κύτταξε μέ ϋφος 
άνθρώπου πού τοΰ μοΛεύουν άλΛΟΐ τή ζωή 
καί φρον ίζουν γιά τήν καλοπέρασή του 
άνοιξε μιά χρυσή οιγαρο ήκη. εβγαλε έ_ 
ναν άσημένιο άναπτήρα, άναψε τό τσιγάρο 
της καί άρχισε ι/’ ά.υπομονεΐ πώς ό για
τρός τολμούσε νά την κάνει γά σπάταλά 
τήν πολύιιμη ωρα .ι,ς, περίμένοντας σ’ 
αύτό τό μιοοσκοτεινο όωμάτιο τό πλημ
μυρισμένο άπό χλωροφόρμιο! Γ ι’ αυτό ί
σως έβγαλε ένα μικρό κομψοτέχνημα καί 
άλείφτηκε άπό τό θησαυρό του. Κ ι’ άλή_ 
θεια. λές καί άνοιξε κανένα παράθυρο καί 
ξεχύ3ηκε άρωμα πασχαλιάς!

Κάποιο κλάμα παιδιού άκούστηκε. ’Έ 
πειτα ένα κουδούνισμα. Πέρασε μιά άδελ
φή βιαστική καί ά.οιξε τήν άντικρυνή πόρ 
τα. "Ενα  θαλασσί χρώμα μάς χάζεψε τά 
μάτια. Κάποια παραγγελία δόθηκε άπό ε
να καλοκαμωμένο άνδρα πού γελούσε ό_ 
λόκληρος. Καί ή νοσοκόμα, μέ ιό χαιιό- 
γελο τής υπηρεσίας άφοΰ τράβηξε τήν πόρ 
τα, πέρασε ποζάτη άπό μπροστά μας γιά 
τή μεγάλη της άποστολή. ‘Ο μικρός πει
σματάρης δέν έννοοΰσε νά πάψει. 'Αρχισε 
νά διεκδικεΐ μέ πιό ζωηρό τρόπο ά δικαι. 
ώματά του. ‘Η λουσάτη κυρία μέ ρώτησε 
άν είμαι «σέ ένδιαφέρουσα κατάσταση» κι* 
έγώ καί άφοΟ κούνησα άρνητικά τό κεφάλ. 
μου. μοΰ εΐπε δτι έκείνη, έρχε αι ν’ άπαλ_ 
λαγεΐ άπό ένα τέτοιο κίνδυνο κι* έδειξε 
με τά μάτια τό θαλασσί δωμάτιο

—  Καταλαβαίνετε, βέβαια, πώς σέ μια 
γυναίκα πού ζή «ιόνή της εΐνε δυστύχημα 
αύ ό».

’Έ χ ε ι  ένα πολύ πλούσιο φίλο καί δέν 
έννοεΐ νά τόν χάσει. Τόν περιμένει άπό στι 
γμή σέ στιγμή. ‘Η άδελφή ξαναπερνά μ* 
ένα μπιμπερό γεμά.ο γάλα. Αύτή τό βλέ
πει μ* ένα άνεξήγητο βλέμμα καί συνε
χίζει πιό νευρικά. Δέν άκουγα π ά τί έ
λεγε. "Εβλεπα δυό παχουλά χεράκια νάί 
κρατούν σφιχτά τή λεία τους καί νά τήν·

Κάς ΉοΟς Παλαιολόγου
καταβροχθίζουν δυό τρυφερά χειλάκια, έ
νω τα ματάκια θά κύτταζοεν έςεταστικά δ
λο τό δωμάτιο...

—  Πόσες μέρες εΐνε πού γεννήθηκε; ά_ 
κουσα ξαφνικά τήν ώραία κυρία νά ρωτά 
τή νοσοκόμα.

—  Δώδεκα. Κι* o l γονείς εΐνε ξετρελ 
λαμένοι. Γιά φανταοθήτε ναχει κανείς ένα 
δικό του πλασμ<χτάκι»!

•Κι* ή νοσοκόμα, λέγοντας αύτά. λές κι’ 
έγινε άλλη γυναίκα γλυκειά, τρυφερή 
συγκινητική καί τραβήχθηκε.

«Εΐνε ώραϊο νάχει κανείς’ ένα δικό του 
πλασματάκι!» άκουσα τήν κυρία νά έπα. 
ναλαμβάνει κυττάζοντας κατά τό θαλασσί 
δωμάτιο.

«Μά θά πρέπει κανείς ν’ άλλάξει όλό_ 
τέλα! Κι* άκόμα €ά πρέπει νά δουλέψει! 
Πάλι στή βελόνα; δπως τότε πού ζοΰσε ή 
γερόντισσα ή μάνα της μέ τά λευκά μαλ
λιά !»

Τήν ειδοποίησαν δτι τή ζητούσαν στό 
τηλέφωνο. Μπήκε στό γραφείο τοό) γ ια Τοοΰ 
καί άφησε σχεδόν άνοιχτή τήν πόρτα. Ε 
γώ άπό διάκριση γύρισα τά μάτια πρός 
τή τζαμόπορτα καί εΐδα τών σκιών τό πάε 
κ ι’ έλα άκουσα τά χτυπήματα τών εργα
λείων τό βογγητό τοΟ πόνου πού εΐνε 
ίδιο σ’ δλες τίς γυναίκες! Μά μ’ έφτασε 
ή φωνή της κυρίας ειρωνική:

Τό ενδιαφέρον αύτό θεατρικό έ- 
τΐΕΐσάδιο ττού...τό άν&κάλυψα σέ πα- 
λη;ά μου οηιμείώματα &έν 6ά τό θυ- 
μοΰνται, νομυζω, παρά μόνον οοοι 
ζοΰν άπό τούς παθόντας. Γιά τό άλ
λο̂  άνοεγνωοτικό -κοινό, θά eive και
νούργιο; Ιστορία, άν ,και διεύιροομα- 
τύσθηικ-ε πριν άιτό 22 χρόνια.

Είμαστε στήν άνοιί,ι τοϋ 1923. 
Στό όμονοιακό καφενείο «Ή Γορτυ 
νία» — τό σηιμερινό «Στέιμιμα» - ε̂ί
χαν γίνει πριν άπό τό Πάσχα τά 
ηρότα συνέδρια καί σέ λίγες ήιμέ- 
ρες είχαν κοααρτισθή οί θίασοι γιά 
τήν καλοκαιρινή σαιζόν. Στή Νέα 
Σικηνή (θέατρο Κοτοπούλη.) θά ε- 
παιζε ιό θίασος της ΜαρΙχας. Στό 
«Κεντρικόν» — ό,ττου λίγα χρόνια 
πριν είχε χαιλάσει κόισιμο ή ’Έγκ&λ 
—'ό θίασος Α. Γονίδη. Στοΰ Παπαϊ- 
ωάννου ό θίαίσος τοΰ Παητο:γιάννη. 
Στής Κφέλη,ς (,πρώην «Βαριετέ») 
ό θίασος τής Κυβέλης. Στά «Διο
νύσια» (πρώην Συντόόγιματος) όπ>Ξ- 
ρέττα. Στήν «’Αλάμπρα» (πρίν τήν 
άνακαινίση- δ Σοοββίδης) θίασος Σα 
μαρτζ^. Στά «’Ολύμπια» (πρώην 
Άρνιώτη) ίταλυκό μελόδραμα. Στό 
«Πανελλήνιον» ό θίασος Ν. Μηλιά- 
δη. Καί στό «Πανόροομα» τοΰ στα9- 
μοΰ Λαυρίου καί στό θέατοο τοΰ 
θησείου πού είχαν αποκτήσει δηιμο- 
τυκότητα μέ τό Α.Ο.Δ.Ο. τής θεαν. 
Φαρέα καί στοΰ Πκιρέκα τής Άλυ- 
σίιδας καί στοΰ Βούξινο πού είχε δο- 
ξασθή ιμέ τή «Σικούπα» (δπως είχα 
τήν εύκαιρία νά σημειώσω άλλοτε) 
π<χντοΰ είχαν έγγραφή προσημειώ
σεις.

"Ολοι οί θίασοι — παληοί καί νε
οσύστατοι — είχαν τακτοποιηθή.ιΚαί 
έκεΐνοι πού λογάριαζαν να πανε 
στίς έπαρχίες έτούμαζαν τά ιμπαγκά- 
ζι<χ τους γιά τή σχετιική τουρνέ «και

—  Δέν Ίΐϊίράζει. χρυσούλη μου. Καλά
εκοτνες καί δέν ήλθες άφοΰ ή γυναίκα 
σου έχει πονοκέφαλο. Τί; Τί είπες; Είμαι 
ευγενικιά πού σέ δικαιολογώ; Μά βέβαια. 
^ αι ξέρεις; Δέν πρέπει νά μέ ξοτνασυν<χν. 
τησεις άλλο».

Τό θαλασσί δωμάτιο άνοιξε καί πλημμύ 
ρισε όλόκληρο τό άπαρτμάν άπό τό κλά
μα τοΰ μικρού*. Σταμάτησε μιά στιγμή 
συγκινημένη. σά νά άκουγε καί έπειτα συ- 
νεχισε μέ μιά φωνή πού μοΰ φάνηκε άννώ- 
ριστη:

—  Ξέρεις^ Παίρνω τό παιδί μου καί φευ 
γω. Γιά ποΰ; "ιΑ δχι. Έσ εΐς  θά βρήτε 
άλλα παιχνίδια νά σάς διασκεδάσουν. Ά .  
φήστε μας έμάς τούς δυό νά τραβήξουμε 
μπροστά. Τώχω άνάγκη καί θά α* ^χει κι’ 
αύτό δτοτν ίδει τό φώς! Γειά σου.

Καί πέρασε μπροστά μου, δχι πιά μιά 
λουσάτη βαμένη καί παρφουμαρισμένη 
κυρίας άλλά μιά μητέρα! "Ακόυσα πού κα 
τέβαινε τίς σκάλες σταθερά μά μέ προ
σοχή* τώρα τής ήτανε πολύτιμο τό βάρος 
πού άνέβαινε πρίν τρεχάτη νά ίεφορτω, 
θεΐ!

Φάνηκε ό γιατρός. Μοΰ εΐπε νά περάσω 
στό γραφείο του. θά τακτοποιούσε τή χει- 
ρουρΥΓμενη καί €ά ’ρχόταν σέ δυό λεπτά. 
Μπήκα. *Η πόρ α πού συγκοινωνούσε τό 
γραφείο μέ τό χειρουργείο ήταν άνοιχτή. 
Προχώρησα. Μέ τράβηξε ή καταματωμένη 
λεκάνη. Πλησίασα. Καί είδα κάτι πού πο
τέ δέ θά βγει άπό ιό μυαλό μου. "Ενα  
μικρούτσικο χεράκι, μέ καλοσχηματισμένα 
δλα τά δαχτυλάκια του, σφιγμένα κάλά σέ 
μιά μικρή μικρούτσικη γροθιά πού μέ 
πολύ άπειλητικό τρόπο άπλωνότότν/! Ποιός 
ξέρει σέ ποιόν; Στό για\ρό; Στούς γο^ 
νεΐς; Στό θεό; Στήν κοινωνία; 4Εγώ πι
στεύω στήν τελευταία.

Η Λ Σ  Π Α ΛΑ ΙΟ ΛΟ ΓΟ Υ

Τοϋ κ. Δ. ΛΑΜ ΠΙ ΚΗ
ροΰ έπιτρέπΓοντός καί θεοΰ εύδο- 
κοΰντος».

"Ενας ιμονάχα θίασος είχε μείνει 
&ξω άπό τή ζύμωσι: Ό  μικρός άλ
λά ιμέ μεγάλα σχέδια θίασος Τσί
ρου. Άποτειλεΐτο άπό 4—5 πρόισω- 
πα — τήν οίικογένεια τοΰ θιασάρ- 
χου — ικαί είχε σχεδιάσει καί άττο- 
φασίσει νά πάη: μοοκιρυά, πολύ μα
κρυά γιά νά δρέψη: δάφνες καί δολ- 
λάρια: Στήν ’Αιμερυκή... θαυμάσιο 
σχέδιο, άρκεΐ νά τά κοπάφερνε νά 
πήγαινε. Άρκεΐ νά εΰρισκε τά οί- 
,κονομιικά μέσα. Καί στήν κατεύθυν- 
σι αύτή είχε στρέψει δλες του τίς 
προσπάθειες. Δέν άφησε γνωστόν 
πού νά μήν κάμη εναντίον του από
πειρα τράκας. ’Αλλά παντοΰ δυακο 
λίες. "Ως που μιά μέρα συνοοντήθη- 
κε τυχαίως μέ τόν άπό μηχανής θεό 
ό όποιος τοΰ εΐπε:

—Καί τά εισιτήρια γιά τήν ’Αίμε- 
ρϋκή θά σοΰ τά δώσω τζάμπα, καί 
μέ_ σχετικό χαρτζιλικάικι θά σέ έφο- 
διάσω.̂  Άρκεΐ νά μέ [ϊοηθήσης καί 
σύ. Κάτι θά σοΰ |5γή άπ’ τή βοή
θεια πού σοΰ ζητω. θά δχης καί 
άλλη ώφέλεια!

Δέν εΐνε γνωστό άν ο...θιααάρχη ς 
έπαθε διασάλευσι άπ’ τήν ικερταυνο- 
βόλο χαρά καί άν εβρισε τό θεό 
(τόν άπό μηχανής) ή άν δπεσε στά 
πόδια του νά τόν προακυνήση.

Τέλος πάντων, ό άπό μηχοα/ής 
θεός, ήταν ό έπιχειρηματίας Άλεξι- 
άδης, πού είχε άνοιξε ι στούς Ά γ ι
ους θεΟδώρους £να μεταναστευτι^ό 
γραφείο. Σπουδαία δουλειά καί γιά 
τόν ίδιον καί γιά τήν κοινωνία καί 
τίς χώρες πού θά έξυπηιρετοΰσε. “Ε 
κείνη τή χρονιά δμως τά πράγματα 
ήσαν λιγάκι δύσικολα. Είχαν £πι- 
[ϊληθή οιϋστη,ρά περιοριστικά μέτρα

γιά τή μετανάστευα ι. Καί ό Άλε- 
ξιάδης βρέθηκε έ'ξαφνα σέ δχι εύ- 
χώρυστη, θέσι μέ τούς πελάτες του, 
πού άπό τούς περισσοτέρους εΐχε 
προπληιρωθή τά ναΰλα καί δ,τι άλ
λο σχετυκό γιά νά τούς έξασφαλ Ίση 
τό ταξίδι μέ ματσαράγκα, λαθραία, 
παράτυπα!_ Άνοπτροπή στά σχέδια. 
Δέν μπορούσαν έηςείνη τή χρονιά νά 
ταξιδέψουν στήν Αμερική σύμφωνα 
μέ τό σχιετιικό νάμο πού είχε έπιΐβά- 
λει Κυ|βέρνηισις ΧοΟβ>ερ, νομίζω, 
■καρά μόνονέπαγγελματίαι κόέλλίτέ- 
χνθίι_ κ(χί 5διρίτερό(, άς είπΰΰίμε ήθο 
ϊτόΐοί πού θά έπήγαιναν γιά 'κόcλλι- 
Τ3χ'νΐ·κή Ιβυρνέ ! Τρομερό έΐμπόδιό 
γιά τόν κοσμάκη, Άλλά ό έξυπνος 
έπιχειρηιμάτίάς έσικέφβη σάν τό κα
λό τό π&λληικάρι πού ξέρει...τό κρυ 
φό^μόνοπάτι, Ιψάξε. κάί έπί τέλους 
βρήκε κι* αυτός τόν άπό μηχανής 
θεό — ποΰ δέν ήταν άλλος, πάρά ό 
άπελπυσμένος μέ τόν ισχνό θίασό θί- 
ασάρχης Τσίρου —καί τρΰ έξηγήθη, 
δπως είπαμε, Δηλάδή τσΰ είπε μετά 
τόν ποόλογό;

—’Ά,κόυΰε φίλε μου και άποφάμ 
σιοε άμέσως. θά πάρης μαζί σου 
ώς μέλη1 τόΰ θιάσου σου καμμιά 
διακοσαριά πρόσωπα καί Ιτσι θά 
ταξιδέψετε έλεύθε,ρα δλοι ώς καλ- 
λιτέχνάι. Αυτά τά πρόσωπα θά εΐ- 
V t  άπό τούς πελάτες τόΰ μετανα- 
στευτικοΰ γραφείου μου. θά τά δια- 
λέίξης προσεικτυκά καί γρήγορα άπό 
τό τσοΰρμό πόύ θά θέσω στή διά 
θεσί ,σόυ καί μέ τό πρώτο βαπόιρι, 
θά πάτε στό καλό καί.,.νά μάς γρά
φετε!

— Σάν πολλά εΐνε τά διοοκόσια 
πρόσωπα γιά.,.έλληνυκό θίασο, άλ
λά άφοΰ εΐνε άνάγικη νά γίνη, θά 
γίνη,!

(Κάί άμέσως άρχισε νά καταρτί
ζεται ό θίασος τών.,.μετοίναστών.Ό 
ϊδιος ό θιασάρχης μέ παρακολούθη 
σι καί του πράκτορος, έδιάλεγε Μνα 
—<ένα καί μιά— μ̂ιά άπό τήν πελα
τεία̂  — μέ τήν ευσυνειδησία πού θά 
κατάρτιζε, άς ποΰμε, τό θίασο τοΰ 
παληοΰ αύτακρατορικοΰ θεάτρου 
τής Βιέννης — άπό δσους είχαν έμ- 
φάνιση λιγάκι άρτίστικη, κομψότη- 
τα, χάρι, φωτογένεια, δφος γιά νά 
τούς πάρη ώς μέλη τοΰ θιάσου χω- 
P k  νά προκαλέση ικα!μμιά ύποψία 
στάς Άρχάς, οϋτε έδώ, οΟτε στήν 
Αιμερική. "Ολα τά ήθελε έν τάξει. 

Τίμια πράγματα καί σοβαρά! Έ 
τσι έιδιαλέχτηικαν τά πρόσωπα καί 
κατηιρτισιθη, ή έκπληικτικά πολυμε
λής καλλιτεχνική, κομπανία. ^Ησαν 
λοιπόν: 25 πρωταγωνιστοά ! "Ετισι 
έίδηιλώθηικοτν, γιά νά πάρουν τά ει
σιτήρια, 15 πρωτοτγωνίστριες —αύ- 
τές ήτοΓν τό μεγαλύτερο γλέντι, κα
θώς διηγούνται οί.,.είΐδότες καί ίδόν- 
τες, 8 ύπρβολεΐς καί 6 βοηθοί τους, 
25 καλλιτέχνιΐδες γιά...μποολέττο (ώς 
δέκα ήμέρες πρίν ικοίμαριέρες, Ιέ
ρειες τής κουζίνας, ιβοσικοποΰλες, 
έστιάδες τής σκάφης), 30 πρόσωπα, 
μυκροί -καί μεγάλοι καλοί καί μέ
τριοι γιά κόρο, γιά λαϊκούς χο
ρούς... Μαρία Πενταγιώτιοσα, Γκολ 
φω, Χορός τοΰ Ζαλόγγου, Μυλωνά- 
6ες, ή Τύχη τής Μαρούλας, Έσμέ, 
θυμιούλα ή Γαλαξέιδιώτιοσα — 25 
έργάται τής σκηνής καί άνάλογος 
άριθμός άπό άλλες θεοαρυκές ειδι
κότητες. Άπό τά πράσωπα έκεΐνα— 
πρίν_βρεθοΰν στήν άνάγκη- νά ύπο- 
δυθοΰν ρόλον ήθοποιοΰ — ό προνοη
τικός πράκτωρ είχε ε-ίσπράιξει δλα 
τα άπαραίτητα έίξοδα καί άπό με- 
ρυκούς καί κάτι παραπάνω. Τώρα, 
μέ τή δύναμι τοΰ θεοΰ —©στω καί 
άπό μηχο^ής — δλα είχαν κανονι- 
οιθή και οι τυχεροί έτοιμαζόντουσαν 
μέ ένθουσιασιμό γιά τό ταξίδι. ’Ά λ 
λος άγόραζε «Μέθοδο» γιά νά μά- 
θη τά έγγιλέζίικα —ώ-λ ράϊτ! 'Άλλος 
επήγαινε νά άποχαιρετήοη, συγγε- 
νεϊς _καί φ'λους (καλό ταξίδι καί 
να μας γράψης νά Ι'λθουμε έικεΐ πέ
ρα κι έμεΐς). ’Άλλος ρωτοΰο-ε άν 
ήταν ψηλάτβρα τά -κύματα τοΰ ώ-

ΠΑΛΗΑ Θ Ε A T P  I ΚΗ  ΖΩΗ

©ίασος
άπό μετανάστες

-  25 Π Ρ Ω Τ Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ Ρ ΙΕ Σ  Σ Ε  Μ ΙΑ  Κ Ο Μ Π Α Ν ΙΑ
-  Ν Α Υ Α Γ ΙΟ  ΣΤΗ Ν  ΟΔΟ Ε Υ Ρ ΙΠ ΙΔ Ο Υ
-  ΤΑ Ω Ρ Α ΙΑ  Σ Χ Ε Δ ΙΑ  ΤΟΥ Τ Α Ξ ΙΔ ΙΟ Υ

κεανοΰ ή τά σπίτια τής Νέας Ύόρ- 
κηις.

“ Ολα έν τάξει καί...δλοι έν πα
ρατάξει τήν ώρισμένη ήμέρα έκτός 
άπό έναν. Αύτός ήταν ό πράκτωρ, 
πού τήν τελευταία στιγμή άλλαξε 
γνώμη-, Έακέφθη νά έξαφανισθή ,μέ 
δλα τά χρήματα πού είχε είσπρά- 
ξει. “ Ενα έικοτταμμύριο της έποχής 
έκείνη πάνω—κάτω. (Λογαριάστε 
πόσες δβκάδες δισεικοπτομμύρια ση
μερινά). Καί πραγματικά, 6βαλε 
λουκέτο στό Πρακτορείο καί έχάθη. 
Καπνός εγινε. Καί έτοι δλσς ό θία 
σος μ’ έπί ικ©φαλής τούς ζωηρότερους 
άπό τούς πρωτοτγωνιστάς καί άπό 
τό.,.ικόρο, τήν ήμ-έρα πού ^πήγαν 
γιά τά εΙΙΙσιτήρια στό Πρακτορείο 
καί τό βρήκαν κλειστό, ετρεξ-ε μέ 
φωνές καί κλάματα στή Διεύθυνσι 
τής Αστυνομίας στήν όδό Μιχαήλ 
Βάδα γιά να διαμαρτυρηβοΰν καί νά 
ζητήσουν τά λεφτά τούς! Καί έπί 
μιά ώρα ό· άνέλπιστος θίασος εδω- 
σε έκ-εΐ μιά ένδιαφέρουσα πρωινή 
παράστασι, πού έμάζεψε πολυάριθ

μο άκροατήριο άπ1 δλή τή; γειτο
νιά, έκτός άπό τή μαρίοα πού εΐχε 
άκολουθή-σει άπό τήν όδό Εύριπί- 
δου!

Μόνον ό θίασος Τσίρου δέν πήγε 
στήν άστυναμία, δχι μονάχα γιατί 
δέν Κχασε τίποτε— έκτός άπό αδά
πανες ώραϊες έλπίδες, άλλά καί γι- 
οπί φοβήθηικε μή τοΰ φόρτωναν συ
νενοχή μέ τόν πράκτορα! Σέ λίγες 
μέρες  ̂ μάλιστα έτοιμάσθηικε γιά 
τουρνέ στίς έπαρχίες. Στό πλούσιο 
πατριωτικό -ρεπερτόριο προσέθεσε 
καί μερικά εργα εύρωπαϊκά τής ρω 
μαντυκής σχολής, πού θά χαλούσαν 
κ-άσμο καί θά έξασφάλιζε τά εισι
τήρια γιά τό ταξίδι τής Άιμερυκής 
τήν άλλη- χρονιά — δπως καί πραγ- 
μοττικά εγινε.

Τή θεατριική αύτή σελ'Ιδα τήν 
προσφέρω στόν κ. Ν. Αάσικαρη, καί 
στόν κ. Σ. Άρνέλλο — πού γράφει 
τήν Ιστορία τοΰ άστυνσμι-κοΰ ρεπορ
τάζ. Εΐνε χρήσιμη καί γιά τούς 
δυό.

ΔΗΜ. ΛΑΜΠΙ ΚΗΣ

Καλλιτεχνικά ζητήματα

Τό Πειραματικό Θέατρο
Οίσκοποί καί ήλειτουργίατου

Β '
'Ο  6εσμϋς τών βασιλικών ή εθνικών 

θεάτρων εί*ο παΑηός—^^μεοα^ωνικος. Ί  ά έ- 
λευο·^μα Oc-ατρα εινε η ε*ςεΑΐςη τών ·έπι_ 
ο/ίίμων —  ,ων μαυ ΐΛ.ΐικά»ν# ιι^ιρεπε νά προ- 
ύ ι..^ ςουνε> ν α νου^υνε έικεινα, να έ>«ιμl_ 
ου^κγιΐ(θνονε μια παράδοση, γι*ά νά =ρ_ 
ι9ουνε υοτερα τα εΛ^οϋερα v?oc τήν προα_' 
α^ιμονο^νε, νά ιήν αναπτύξουνε σέ νεες 
iKu.-iti/ouviw£u;t νά τή λυ ιριοσοονε άπό ω. 
ριομεν^ς εαιό^-άσεκς, μονοπΛευρες καί 
οτα .ικες. Μ ε το«ν κα*.ρό όμως κα». τα λε. 
γομενα ϊ.λευαερα βεα ιρα  άκοΑ.ν.υι·ησανε 
μια εξέΛιξη^ οΛότεΜχ ά^τιοραο .ιίτςη γιά  
την avoo fo t.j i t -χνη. αφαύ ύποθουλω<ίήικανε 
στά ένοτιχτα των πρωταγω^ιστω^ τους. 
Δ εν,τους  tiv-ιψε μονο η αίοΐαητ^κη διεύθυν
ση. ιούς εΑο^φε κι η πνευματική <κανϊύ- 
θυνση. ίους έΑ.ει.ψε τό περιεχόμενο. Ο Ι πρω 
ταΥω^ιοίος τους, κα^ιε,^ομ^νοι κι* ε«ιοε> 
δλϊ|μενοι καλώς ή καικ,ως σιή δηιμ-σια 
καΛΛΐτ&χΛ'οκη 'ουνειοηση, συγκεντρώνανε 
και συγκεντρώνουνε ο,κοπιμα. γύρω τους, 
στοιχεία αντυκαΛΛιτεχνικυ:. ζΐέν ανέχονται 
παρα με ριοιητες.

^.ε .i^w.,YOc^tvo άρθρο για τό Πειρα. 
μαιι^υ t»co.ipo τυνιοα τό σπουδαιοτατο 
ροΚυ της ΚΛΧΛΑ.ι.εχνμΚΐ|ς πειοσριχιας, σ' ε. 
να άρ«Λ<χ συγικροΐϊ|.μενο b iaoo . Μονο αε 
τήν αποΛΌτη καΛΛίχ-χνική πειοαρχία ό ϋΐ- 
ασος. πού έχει συνείδηση τής αποστολής 
του, μπυρ*οη άπροοκ^π.α νά γνω^Ιοη 
στο Θεατρικό κοινό την »ιαγκόσιμιόε «εατρι 
κη λογοτεχνία# άπο τη « ϊ. ακούντοΛο» ο̂ύ 
Καλιοοϋΐζα ώς τά σύγχρονα <Χ<ιολογα 
έργ<£.

Τό Πειραματικό Θέατρο, όχι γιατί θά 
κάλύιπ.εται α;ι’ τό χοχ^αχτηριομό του, άλ
λά γιατί Θα βαδίζη οα ρρε^  στούς νέους 
δραμους, θαχη όλΤ|ν την εύχέρεια νά επι_ 
βάλη την καλλιτεχνική αεισα^χια> τον 
όμαδίικό καλλιτεχνικό χαραχτηρα. *Η κρι 
τική έπιτροπή ba το παραοτεκει. Θά γ ί
νεται ο φωτισμένος όδηγητής του. ‘Η  κρι
τική έπιτροπή Θά δώση οτούς ζωώδ·εις κι’ 
ένσιιχτώοεις έκείνους πρωΛτγωνιστές καί 
τίς πρωααγων ίοτριες πού κάνουνε την έν- 
τύπωοη, πως εχουνε...λιποθυμήσει πιάνω οέ 
νωπές ή μαραμενες δάφνες τ^υς, θά τούς 
δώση v-jc κα.αλά&ουνε πώς ό Θίασος δέν 
εΓνε υπόθεση τσιψλικιών τους, οπου μπο
ρούνε έλεύθερα ν’ άλω ν ίζουν ε. μοιράζον
τας ή περιορίζοντας αναΛ^γα ‘ρόλους. ‘ Η 
ίδρυση τοΰ Γιειραματικοϋ θεάτρου εϊνε 
ύπόθεση ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εΐνε 
καλλι.εχνικό σχολείο, χωρίς ομως νά έχη 
τά μειονεχτήματά μιάς προπαρα^κευαστί- 
κής έργασίας. χωρ^ς νά βρίσκεται στό 
στάδιο Όής πρώιης προοταίθειας.

Θά πείραμα ιίζεται οτούς νέους δρόμους 
τής Τέχνης. Θά είνε δμως καί ή εύ·εργε. 
τική οερρα, πού Θά δίνη μιά πολύπλευρη 
βοήθεια, θά χαρίζη τήν άπαράίτητη ζεστα
σιά γιά τήν άνάπτυξη καί τόν «ροσ<χνα_ 
τολισμυ τών νέων ταλέντων.

Ρόλοι.^ πού τά «καπετανάτα» τών πρω 
ταγωνιστών τούς άντιπαΘοΟνε, γ ια :ί δέν 
εϊνε «μο νοκρατορ ικο ί». θά βρίσκουνε στο 
Πειραματικό τό ζωντάνεμά τους, θά δί
νουνε τή λάμπρή εύκαιρία νά έμφανιστή 
άρμονικά τό σύνολο τοϋ Θυασου. δλες οΐ 
καλλιτεχνικές ίου δυνάμεις.

Α Ν Α Δ ΡΟ Μ ΕΣ  ΣΤ Α  Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α

Μιά άγνωστη σελίδα
τής Εύαγγελίας 

Παρασκευοπούλου

Του ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜ Α
Τό Πειραματικό Θέοοτρο στήν Ευρώπη έ 

πληξε άποτελεσματικά τήν καλλιτεχνική 
μονοκρατορία. ‘Ο Μποττύ, μιμου-μενος ίσως 
άλλο _ παράδειγμα, κινητοποίησε τό σύνο 
λο ιών καλλιτεχνικών δυνάμεων τοΰ θιά 
σου. Καί γίνανε γ ι’ αύτό τά πρώτα λαμ^ 
πρά_ γιά τήν άποτελεσιματικότητά τους 
πειράματα: διαλέχτηκαν έργα γραμμένα 
γιά νά δώσουνε τή»' εύικαφία ιής καλλιτε
χνικής δη·μιουργίας καί στόν πιό άσήμαν 
το φαινομενικά ρολάκο. Γιά την Ιστορία 
τοΰ Πειραματικού θεάτρου, πρέπει νά το- 
νιστή. πως δέ λείψανε κι’ οί παρωδίες 
στή σκηνική μονοκρατορία ;ού όλιγαρχι, 
σμού. ίιαίςονταν δ. λαδή άπό τό Πείρα 
ιματικό Θέαιρο έργα πού είχανε σύιμφωνα 
ιμέ τήν «ρετσέ.α» του παληου δραματολο. 
γίου. δυό - τρεις κύριους ρόλους. Τούς ει 
χαν-i όμως φαινομενικά, ξώδερμα, όλότε
λα. ένω τό βάρος όλόκληρο. το δημιουρ 
γυκό βάρο-ς τορρ.χνε ό συγγραφέας στά ρο 
λάκια πού ό κακομα^ημέ^ος άπο τό βεντ_. 
ιιλίκι ήθοποιός άπαξιοΰσε νά προσέξη! 
"Ετσι χτυπήθηκε άποτελεσματικά ό στόμ 
<ρος στην ύπόκρισι. ό φαμφαρονισμός ol 
εύκολοι θρίαμβοι του παλκοσένικου. " Ε 
τσι μορφώθηκε ή καλλιτεχνική συνείδηση 
τής θεατρικής όμάδας. Ό  Μπα.ύ στάθηκε 
Κέρβερος γιά έ*α διάστηιμα. πάνω άπό τό 
^καλλιτεχνικό συγκρότημά του. Κέρβεοος 
γιά νά έμποδίζει τήν άνάπτυΐ-jr, κάθε «5η_ 
,μοτγωγίας» τοΰ π<ιλκοσένικου, γιά νά προ 
λαβαίνει κάθε «τιράντα» πού θα εξασφά
λιζε τά εύκολα χειροκροτήματα τής πλα
τείας.

Γ ι’ αύτό κοπάφερε. μέσα σέ μικρό, σχε
τικά μέ τά καλλιτεχνικά άποτελέσμα.ά 
του. διάστημα νά έμφανίσει ένα πειθαρχη. 
ιμένο σύνολο, δπου δλα είχανε τήν άκρί- 
βειαν χρονομέτρου.

Τρίβανε τά μάτια τους o l θεαιές. δταν 
ό Μπατύ άνέβασε έργα τοϋ «άκαοη μαγ
ικού» νά ποΰμε ρεπερτορίου. Κ ι’ άπορού 
σανέ, γιατί άνακαλύπτανε στά παληά έρ
γα ρόλους ζωντανεμένους, γιά πρω η φο
ρά. σά νά είχαν ξαναγραφεΐ άπο τούς συγ 
γραφείς τους. ρόλους πού έθαβε ή σκηνι. 
κή μονακρατόρια.

Η Β! Β
Δημιουργημένο άπό τήν Ιδιωτική πρω

τοβουλία τό Πειραματικό θέατρο χωρίς 
καμμιά έξάρτη,ση έπικίνδυνη καί σ.ατική, 
μέ όδί γητή τήν κριτική έπιτροπή καί τούς 
σκηνοεέτας του. θά μορφώσει πρώτα - ποώ 
τα τήν όμαδικη κ<χλλι .εχνική συνείδηση 
θ’ άναλάβει ύστερα νά παρουσιάσει τά ά_ 
ξιολογώτερα έργα τοΰ παγκόσμιου ρεπερ
τορίου. μέσα στό νέο φώς μιας συγχρονι
σμένης έρμηνείας καί θά άνοί<ει τό δρό
μο στούς ντόπιους έκείνους συγγραφείς 
πού χ.υπάνε θαρρετά τήν πόρτα τοΰ Αύ
ριο. τούς συγγραφείς πού πόθος τους κα'· 
καμάρι τους εΐνε ή διοητλάτυνσι τής σύγ
χρονης έλληνικής Τέχνηο. Θ ’ άνσίλάβει ά- 
κόμη νά χειραφετήσει τις μεγάλες μάζες 
τοΰ θεατριζόμενου κοινοΰ άπό κακές συ
νήθειες καί έλαττώμα α πού τοΰ κληροδο
τήσανε τά διάφορα μεγαλόσχημα θεατρικά 
ιμπουλούκια. Κι* ή χειραφέτι ση αΰτή ι,ά 
εΐνε καί διαπαιδαγώγηση μαζί. Τό ξύπνη
μά του.

ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ Σ

- S t e m
Τήν Ευαγγελία Παρασκευοπούλου τή 

γνώρισα, δταν πιά τό άστρο της έγερνε 
οριστικά* καί άιμετάκλητα πρός τή δύση 
>ι.ου. "Ητανε μιά γρηούλα κοντή με σκα- 
μένες άπό τό πέρασμα τών έτών παρειές. 
’’Ηρθε τυλιγμένη σ’ ένα πρασινισμένο ά
πό τήν πολυκαιρία μαΰρο φόρεμα μ’ ένα 
Καπέλλο άπό σκοΰρο ταφτά στό κεφάλι. Ε Ι  
χε χάσει τή σβελτάδα της καί τή σι
γουριά στό περπάτημα. Τό λιγνό κορμί 
της δύσκολα στηριζότανε στά στραβοπα. 
τημένα τακούνια των παληών σκαρπινιών 
της. Είχε ριγμένο κι’ ένα μπουά στούς ώ
μους.

Μπήκε στό γραφείο τής έφηιμερίδας —  
χειμώνας τοΰ 1931 —  γιά νά φέρη ένα 
θεατρικό. Λίγες άράδες πού δείχνανε ό. 
λάκερο τό δραιμα μιάς ζωής πού είχε ξε
φτίσει. θερμή παράκλησίς νά δημοσιευτεί 
στή δεύιερη, σελίδα. ’Έδινε μιά παράστα
ση «ένηργηιμένη». δπως συνηθίζεται νά λέ 
νε στή θεατρική* γλώσσα, μιά παράσταση 
ζητιανιάς στήν πραγματικότητα. Για  Λ ό ή
θοποιός πού τήν «ένεργεΐ» άνεβοκατεβαίνει 
σκάλες καί χτυπάει πόρτες μαγαζιών καί 
γραφείων γιά νά πουλήσει ένα _ ένα τά 
είσι ήρια. Εύτύχημα πού τό κακό τοΰτο 
σταμάτησε τά τελευταία χρόνια κ ι’ έτσι ή 
άξιοπρέπεια τοΰ Θεάτρου δέ στραπατσά- 
ρεται άπό τόν πρω ο τυχόντα μαγαζάτορα 
ιμέ άσκημα φερσίματα καί κουβέντες. " Ε 
δινε λοιπόν «ένηργηιμένη» παράσταση ή Εύ_ 
αγγελία Παρασκευοπούλου στά 1931. Δύ
σκολοι καιροί γιά τή γρηά πιά καλλιτέχνι. 
δα. Γά χειροκροτήματα τών Θαυμαστών 
πού τήν άπσ.έωναν στόν «Παράδεισο» τής 
’Αθήνας τό 1892 δέν ήταν πιά παρά μιά 
λησμονημένη Ιστορία. Ό  άντίλαλός τους 
είχε σβύσει μέσα στούς θόρυβους τής μον
τέρνας τζάζ καί τών κλάξον τών πεν.ακί- 
λυντρων άεροδυναμικών αυτοκινήτων πού 
γέμιζαν τις νύχτες τής πρωτεύουσας φορτω
μένα μέ μεθυσμένες άπό δόξα καί νιάια 
μπαλαρίνες τής όπερέττας καί τής έπιθεω. 
ρήσεως.

—  θά παίξω «Φαΰστα». μοΰ είπε.
Κ ι ’ έπειδή ιήν κύτταζα* κάπως παραξε- 

νεμένος. φαντάστηκε πώς ιμπορεϊ καί νά 
μήν άκόυοα καί ξαναπε:

—  θά  παίςω τή «Φαΰστα» τοΰ Βερναρ 
δάκη στό Δημοτικό θέατρο Πειραιώς.

‘Η φωνή της ήτανε έν ονη καί σκληρή. 
Ναί. ’Αλήθεια τούτη ή φωνή ήτανε ή Πα
ρασκευοπούλου. Ή  μεταλλική φωνή πού 
γοήτευε κι* άναστάτωνε καί σκλάβωνε καί 
γινότανε ιραγοΰοι καθώς μιλούσε τήν ά_ 
λύγιστη, καθαρεύουσα τής νεοελληνικής 
τραγωδίας στή σκηνή. ‘Η τέχνη της. ή 
φωνή της τά μάτια ιης ήταν αύτά ποΰ 
χωρίσανε τά τελευταία δέκα χρόνια τοΰ 
περασμένου αιώνα τήν ‘ Ελλάδα σέ δυό. άν_ 
τιμαχόμενα καί άλληλαμισούμενα καλλιτε
χνικά. στρατόπεδα.

*Η παράσταση έγινε στό Δημοτικό. Λ ί
γα  χρόνια , πρίν —  τό 1927 —  στό «.Κεν 
τρικό» τών ’Αθηνών εΐχε δώσει ιό «"Εν- 
σαρκον "Αγαλμα» τοΰ Τσιτόη μιά άπό τίς 
μεγάλες έπιτυχίες της. Τό έργο τοΰτο πού 
είχε ξετρελλάνει τόν ένθουσιώδη Θαυ
μαστή τί,ς. διευ-<υντή τών «Καιρών» Κα_ 
νελλίδη. ώστε νά φωνάζει χειροκροτώντας 
ορθός κάθε βράδυ στό θέατρο «Όρφανί 
6η», ιό περίφημο έκεινο «θεέ μου! Τί σώ
μα εΐνε αύτό! Τί κάλλος! Τί γραμμαί! Τί 
οεία έκφρασις!"Υπαγε όπίσω μου Σατανά»! 
τό Ιδιο τοΰτο έργο έδωκε ή Παρασκευο
πούλου στό «Κεντρικό», υστέρα άπό τρι
άντα σχεδόν χρόνια. ‘‘Ο κόσμος γέμισε 
τό θέατρο, λησμόνησε τίς άτέλειες τοΰ γε 
ρασμένου κορμιού, έκλεισε τά μάτια κι* 
άφέθηκε ν* άκούεί μόνο τή φωνή της τή 
ζεστή τή γεμάτη συγκίνηση καί τέχνη. 
Δέν έγινε δμως τό ίδιο στόν Πειραιά τό 
193Ί μέ τή «Φαΰστα». Λιγοστοί ήτανε κεΐ 
νοι πού πήγανε στήν παράσταση. "Ητανε 
γεμάτη πίκρα ή Ευαγγελία Παρασκευο
πούλου καί σ .ό καμαρίνι της πού τήν εί
δα νά ντύνεται δέ μπόρεσε νά κρατηθή.

—  ’ Ιδού πώς φέρονται σέ μιά μεγάλη 
τρριγωδό.
* Τούτη ή γυναίκα δέ μπόρεσε ποτέ νά 
τό καταλάβει πώς o l δόξες τοΰ θεάτρου 
κερδίζουνε π άνα δταν έ γκοταλε ίψου νε
έγκαιρος τό προσκήνιο. Πίστευε πώς ύ
στερα άπό αύτή^ε δέ θά βρισκότανε άλλη 
γυναίκα νά κρατήσει στούς ώμους της τίς 
μεγάλες ει>30νες τής πρωταγωνίσ ριας τοΰ 
νεοοελληνικοΰ θεάτρου. Δέ λογάριαζε ούτε 
τή Μαρίκα, ούτε τήν Κυβέλη. Τό πίστευε 
πώς αύτή μονάχα ήταν ή μοναδική.

‘Η <χύλαία άνοιξε μέ κάποια καθυστέ
ρηση. μέ τήν έλπίδα πώς κάποιος άργο- 
πορημένος Θεατής μπορούσε νά φανεί. Τό 
θέατρο δονήθηκε άπό τήν άκρατη καθα
ρεύουσα τών Ιάμβων τής πεντάκρακτης 
τραγωδίας του έρημίτη της Μυτιλήνης καλ

Του κ. Ν. I. Μ Α ΡΑ Κ Η
ή Παρασκευοπούλου τυλιγμένη μέσα στίς 
πολύχρωμες έσθήτες τοΰ βεστιαρίου της. 
σκόρπισε τή συγκίνηση καί τό δέοτ μέ ιήν 
τέχντ> της τή μεγάλη. Συνεπαρμενη άπό 
τό ρόλο της. ξόδεψε τό κουράγιο της στίς 
πρώτες τ,ρεΐς πράξεις κι’ άγωνίστηκε ύ- 
περάνθρωπα στίς ύπόλοιπες νά συνεχίσει. 
"Ενα  παγερό αίσθημα οϊκτου καί θλίψεως 
ήταν διάίχυτο άνάμεσα στούς θεατές σάν 
έπεσε ή αύλαία. Ο Ι καρδιές κλαίγανε τή 
μεγάλη καλλιτέχνιδα πού άγωνιοΰσε νά 
πετάξει άπό πάνω της τό φορτίο τών έ
τών. Λιγοστά ήτανε τά χειροκροτήματα 
κι* ούτε ένα μπουκέτο λουλούδια δέ βρέ
θηκε γιά κείνη πού πατοοσε σέ δρόμους 
σπαρμένους άπό άκριβά άνθη δ αν θριάμ 
βευε καί κυριαρχούσε "Εξω  άπό τό θέα
τρο δέν τήν περίμενε κοπείς νά τήν κα
μαρώσει. νά τή θαυμάσει, νά τή χειροκρο 
τήσει. Ούτε ζοΰσε πιά ό ’Αχιλλεύς Παρά
σχος γιά νά τής τραγουδήσει τό τραγού
δι του:

"Ανθη είς τό άνθος τής Σκηνης σκορπί
ζα τε  τό μόνον 

δπερ μάς φέρει είς έποχάς μεγάλας άλ- 
(λων χρόνων 

δπερ μυρώνει τήν ψυχήν, πτερώνει τήν
(καρδίαν

καί διακόπτει τήν πεζήν του βίου μας πο-
(ρείαν.

Ρίψοοτε δάφνην, ρίψατε μυρσίνην άνεμώνην 
είς τήν ήθοποιόν ήμών τήν μίαν καί τήν

(μόνην.
Σ  κορπίσατε καμέλιες έμπρός τής Κ α μ ε_

( λ ί α ς
καί στέψατε τό μέτωπον. τό πλήρες εύ*-

(φυΐας
Ε ύ α γ γ ε λ ί α !  Καί αύτό τό δνομά σου

(έτι
εύαγγελίζει τήν Σκι>νήν καί άλλα φέρει

(έτη.

Κατέβηκε γεμάτη πικρία τίς μαρμάρι
νες σκάλες τού Δημοτικού θεάτρου μέ τή 
συντροφιά δυό - τριών συναδέλφων της μο 
νάχα καί τράβηξε γυρ.ή καί θλιμμένη, πρός 
τό σταθμό τοΰ ήλεκτρικοΰ σιδηροδρόμου, 
πού τήν άνέβασε στήν ’Αθήνα. *Η έποχή 
πού οί οαυμαστές της τρελλοί άπό ένθου_ 
σιασμό ξέζευαν τά άλογα τοΰ άμαξιοΰ 
της γιά νά τό σύρουν αύτοί άπό τό θέα
τρο στό σπίτι της είχε περάσει όριστικά 
πιά. .

ιΈφτά χρόνια άργότερα. ένα χειμωνιά
τικο ξημέρωμα —  στίς *20 Ίανουαρίου 
τού 1938 —  ή Εύαγγελία Παρασκευοπού
λου μέσα σ’ ένα ύπόγειο τής όδοΰ ’Ηπεί
ρου. πάνω σ’ ένα φτωχικό κρεβάτι, τρι- 
γυρισμένη άπό λίγα άγαπημένα πρόσωπα, 
παρέδωκε τό πνεΰμα. Ο Ι τελευ.αΐες της 
λέξεις ήταν:

■—  Διψώ. . . Νερό. . . *Αέρα. . .  Τά λου
λούδια. . . Βάλτε τά λουλούδια στό καμα 
ρίνι. . . Μή τσαλακωθεί τό φόρεμα. . .

«‘Η  λεπτοκαμωμένη μέ τήν ήχηράν φω
νήν. κα .ά  τόν Θεατρικό κριτικό τοΰ 1892. 
καί* τήν λευκήν έοθήτα θεότης τοΰ έπι_! 

'  γείου ά^ηναΐκοΰ «Παραδείσου», τό παλλό 
μενον αύτό κομψοτέχνημα τής τέχνης. ή 
μειδιώσα σαγήνη τού θαυμασμού, ή χαρι
τωμένη μικρά γυνή ή κυριαρχήσασα - τών 
θεάτρων, ή συγκινούσα καί τέρπουσα καί 
ά ̂ αστατώνουσα τό κοινόν. ώς Μήδεια. 
Μαργαρίτα. Κλαίρη. Γαλάτεια, ’Ελεονώ^ 
ρα. Φρανσίνη. Σοφία Καΐλερ. ή ’Αθηναία 
Σάρα Μπερνάρ». δέν ύπήρχε πιά. Εΐχε ξε
κινήσει γιά τό μεγάλο τοάξίδι μέ τήν ψυ
χή γεμάτη πίκρα καί ντέρτι.

’Αλλά ή Παρασκευοπούλου άντιπροσω. 
πεύει μιά όλόκληρη έποχή γιά τό νεοελλη 
νικό θέατρο. Τήν εποχή αύτή μέ τή βοή
θεια παληών έφημερίδων καί περιοδικών. 
£*ά προσπαθήσουν νά ζωντανέψουν μερικά 
σημειώματα άπό τό έρχόμενο φύλλο τοΰ 
«θεάτρου». . .

Ν ΙΚ Ο Σ  I .  Μ Α Ρ Α Κ Η Σ

Σ ’ αύτό τό ς>ύλλο δέν δημο
σιεύεται ή καθιερωμένη θεατρι
κή κριτική τών παίζόμενων έρ
γων. ’Οφείλεται σέ μιά τ€|χνυκή 
άνωμαλία πού θ’ άποκατασταθή 
στό έρχόμενο τεύχος.



«Σκέψεις > πού αξίζουν περισσότερο άπό «μελέτη»

Ο Ίψ εν και τό έργο του
(Γιατί δέν έχουν «ξεπεραοΓεϊ»)

[Μέ Ιδιαίτερη χαρά τ6 «θέατρο» προσ_ 
φέρει σήμερα στούς άναγνώστες του τή 
συνεργασία τής διακεκριμένης πρωταγω
νίστριας τής πρόζας κ. Μιράν .ας. Ή  έκ 
λεκτή καλλιτέχνίς ποΰ εΐχε μιά dm’ τις 
πιό μορφωμένες πρωταγωνίστριες τοΰ 

θεά ρου μας. παίρνοντας άφορμή άπό 
τή γνώμη ποΰ' έπικρατεϊ σ’ ώρισμένους 
κριτικούς οτι ό "Ιψ εν εχει ξεπεραστεϊ, 
διατυπώνει μέ χαρακτηριστικές γραμμές 
τίς γνώμες της πάνω στό έργο ’.ού με
γάλου Νορβηγού δραματουργοί}. Τό άρ
θρο αύτό άποτελεΐ καί μιά £αυμασία ά- 
νάλυση τής ’ Ιψενικής ήρωΐιδας Νόρας. 
τήν όποιαν ιμέ τόση τέχνη έζωντάνεψε ιε_ 
λευταϊα ή κ. Μιράντα στό ’ Εθνικό Θέα. 
τρο| .

Ακούω πώς πρίν λίγο καιρό, 
στήν κριτική στήλη ίμιας άπογα.ματι- 
νής Εφημερ 6ος γράφτηκε πώς ό ’Ί 
ψεν εχει ξίεπεραστεΐ πιά.

Μέ τέτοιου είδους επιπόλαιες 
κρίσεις ξοφλάει ή ρωμαίικη κουτο
πονηριά μέ δλα τά πολύπλοκα ζη,- 
τήιματα καί αποφεύγει τή μελέτη 
καί τόν πολύ κόπο.

Ό  κ. κριτικός ομως δκχψεύτηκε ά
πό τό κοινό, πού ετρεξε μέ λαχτά
ρα σέ όλα τά έργα πού παιχτήκανε, 
παρακολούθησε μέ κατάνυξη τίς πα
ραστάσεις καί χειροκρότησε μέ Εν
θουσιασμό.

"Ωστε ό ’Ίψεν δέν ξεπεράοτηκο; 
Μήπως τότε συμβαίνει τίποτ: άλλο; 
Μήιπως καθυστερούμε κοινωνικώς; 
Δέν πιστεύω. Γ ιατί 50 χρόνια πρίν 
ή κριτική υποδέχτηκε τούς «'Βρικό
λακες» σάν ενα οίσχρό εργο καί ό 
συγγραφέας του 'βρίστηκε δσο κανέ
νας άλλος ποτέ.

ΟΟτε στήν 'κατάσταση λοιπόν αύ' 
τή βρισκόμαστε!

Μά τότε τί συμβαίνει;
Μέσα στήν άδιάκοπη ροή τής ζω

ής δημιουργοΰνται δλο καί καινούρ
γιες ικοινωνιικές συνθήκες πού λυτρώ 
νουν σιγά - σιγά τόν άνθρωπο άπό 
τίς λογής - λογής προλήψεις καί τοΰ 
δίνουνε δλο καί περισσότερο τίς δυ- 
νοαάτητες νά πλησιάζει τούς ήρωες 
πού άγωνΐζονται γιά τό · λυτρωμό 
τους.

Σήμερα έχουμε ίσως έτοιμες τίς ά 
παντήσεις σέ πολλά άπό τά ερωτή
ματα πού · άνοοστάτωσαν τό κοινω- 

’ νικό τέλμα πρίν 50 χρόνια. Διστά
ζουμε δμως καί οί άνασταλτυκές 
δυνάμεις εΐνε πάντα ισχυρές.

Τότε μόνο θά μπορέσουμε νά ποΰ 
με πώς ξεπεράστηικε ό ’Ίψεν, άμα 
φτάσει ή κοινωνία μας στό βαθμό έ- 
ξελίξεως πού οί καινούργιες συνθή
κες νάχουνε τόσο άφοιμοιωθεΐ, ώστε 
λ.χ. νά άποροΰμε πώς συζητήθηκε 
ποτέ άν πρέπει ή δέν πρέπει νά Ερ
γάζεται ή γυναίκα, νά γελάμε πώς 
ζαΰσε κάποτε σάν έξάοτημα τοΰ άν
τρός της καί νά ζητάυ.ε μάταια μέ
σα στό 'κοινωνικό σύνολο τή «γυ
ναίκα κούκλα».

θάπρεπε κάθε ιδέα χρήσιμη γιά 
τήν άξιαποίηση τοΰ συνόλου νά μή 
βρίσκει έμπόιδιο τόν Εγωισμό πού 
στραβώνει μερικό, άτομα, θάπρεπε 
δχι μονάχα νάχουμε λύσει τό πρό
βλημα τοΰ άτομικισμοΰ, ίσαμε πιό 
σημείο εΐνε τό όττομο Ελεύτερο νά 
θέλει καί νά πράττει, άλλά ή ζωή 
νάνε ώργοα/ωμένη κοπά τέτοιο τρό
πο, ώστε νά έχουμε προεγματί'κά φτά 
ισει στήν κοαάσταση τοΰ έλεύτερου 
άτόμου.

’Αντίθετα άπ’ τόν ικ. κριτικό πιστεύω 
πώς δχι μόνο δέν ξε/περάστηκε ό 
’Ίψεν, μά πώς σήμερα παρά ποτέ, 
μέ τήν κρίση. τοΰ άτομιικισιμοΰ πού 
πεονάαε,, ζητάμε στό φωτισμένο του 
νοΰ, άν οχι τή λύση τών προβλημά
των πού μάς βασανίζουν, τή μεθοδι
κή τακτοποίησή τους τούλάχιστον

Τής Κα< ΜΙΡΑΝΤΑΣ
καί τό ξύπνημα τών ήθικών μας δυ- Παίζει τή. νοικοκυρά καί τή μη- 
νάμεων. τέρα στό σπίτι της, δπως_έπαιζε παι-

Β Β 0  δί μέ τίς κούκλες της. ^έρει μονόι-
Τά έργα τοΰ ’Ίψεν παρουσιάζουν χα, πώς, γιά νά πετυχαίνει δ,τι θε

μεγάλες δυσκολίες στήν ερμηνεία λει, πρέπει ν’ άρέσει. Καί δσο για 
τους. ‘Η άτμόσφαιρα δίνεται έσωτερι ν’ άρέσει, εχει προετοιμαστεί καλά,

μο ζητάει νά κροπτήσει τήν εύτυιχία 
της.

Μεταχειρίζεται δλα της τά χάδια, 
δλα της τά θέλγητρα, μά δέν πετυ
χαίνει άλλο άπό μιά έρωτική Εξομο
λόγηση άπό μέρους τοΰ πιό στενοΰ 
φ'λου τοΰ σπιτιοΰ. „

Δέν έχει παρά ν’ άπλώσει τό χέρι 
καί δλα σώζονται. ’Άπειρες γυναί
κες κοιτρακύληισαν έτσι γιά νά σώ
σουν τήν ευτυχία τους.

Μά ή Νόρα έχει έμφυτα άναπτυ- 
γμένη τήν άνθρώπινη περηψάνεια. Ή  
ευτυχία της χάθηκε.Γιά νά σώσει τώ 
ρα πιά τήν φήμη τοΰ άντρός της, ένα 
τής μένει: νά δώσει τή ζωή της. Τό 
μεγαλύτερο της δώρο: τήν όμορφη 
χαρούμενη ύπαρξή της. Μά ζητάει 
νά κερδίσει λίγο καιρό. Εΐνε πρήφα- 
νη γιά τόν όαπρα της, γιατί ξέρει 
πώς τή λοαρεύει καί πώς θ’ άναλά-

*Η Κα Μιράντα στό ρόλο της Μόρας καί δ κ. Ν. Ροζάι/. στό ρόλο τοϋ γιατρού Ράνκ. σέ μιά σκηνή άπό τό περίφημο 
«Σπίτι τής Κούκλας» toG ” Ιψ εν. πού παίχτηκε τόν περασμένο χειμώνα άπό τό «’Εθνικό θέατρο».

,κά, άπό τούς χαρακτή·ρες. Τά έξω- 
τερικά βοηθήματα, σκηνικά, κοστού
μια, κίνηση· κλπ., εΐνε δευτερεύον- 
τα. "Ολα τά πρόσωπα στά έργα του 
εΐνε τόσο ζωντανά, πού οί ήθοποιοί 
νά ξεγελοιοΰνται πώς, μέ Ελάχιστη 
τεχνική προσπάθεια καί μέ τή σχετι 
κή πείρα τους, ιμτποροΰν νά «δημι
ουργήσουν» ή, παρασυρόμενοι άπό 
τίς άντιθέσεις άνάμεσα στούς χαοα
κτή ρες, νά πέφτουν σέ μιά ύπε,ρβολι 
κή τυποποίηση.

Τίποτα περισσότερο δέν άπομα- 
•κρύνει τόν ήθοποιό άπό τό πνεΰμα 
τοΰ ’Ίψεν, δσο ή ρουτινιέοικη· ά- 
πόΐδοση; ικαί ή υπερβολή. Στή μιά 
περίπτωση οί ήρωες άπσδ Ιδοντάι «φυ 
σικά» καί τούς λείπει ή σφραγίδα 
τοΰ συγγραφέα. Στήν άλλη, περίπτω
ση έρμηνεύονται «λογικά» μά τούς 
λείπει ό παλμός τής ζωής.

Έκεΐνο πού, κατά τή 'γνώμη· μου; 
πρέπει νά συλλάβει ό ήθοποιός καί 
νά μπορέσει νά δώσει, εΐνε ή Εσω
τερική άνάγκη πού σπρώχνει τόν ή
ρωα νά ενεργήσει έτσι ή άλλοιώς.

Μέ τήν ψύχραιμη συγκίνηση τοΰ ά- 
νοαάμου, μέ μιά πικρή ειρωνεία ό 
'Ίψεν παροττηρεΐ πώς σέ κάθε φαι
νομενικά άσήμοηπη πράξη, μας, Ε
νεργούμε σάν ήθικά άτομα καί συμ
βάλλουμε, είτε μέ τή νίκη» είτε μέ 
τήν ήττα μας στήν τελειοποίηση τοΰ 
άτόμου γιά τό συμφέρο τοΰ κοινω- 
νικοΰ συνόλου.

Ή  Νόρα, εΐνε ή έπιπόλαιη· παιδού
λα, πού δέν τήν άφησαν ποτέ νά 
γνοιαστεΐ γιά τίποτα.

ξέρει νά τραγουδάει, νά χορεύει, ν’ 
άπαγγέλλει — δέν διστάζει νά λέει 
‘καί ψεματάκια άμα θέλει υπερβολι
κά κατι.

Ή  καρδιά της εΐνε δλη δοσμένη 
στούς δικούς της, πατέρα, άντρα καί 
παιδιά. Γ ιά τούς άλλους εΐνε άκαρ- 
δη σχείδόν. «Ποιος τούς λογαριάζει, 
αύτοί εΐνε 1 ξένοι».

Γ  ιά νά σώσει τόν άντρα της άπό 
μιάν άρρώστεια, δοη/είζεται χρήματα 
κρυφά. Γ ιά ν’ άπαλλάξει τόν Ετοιμο
θάνατο ποαέρα της άπό μιά σκοτού
ρα, πλαστογραφεΐ.Γιά νά μή στερή
σει τίποτε τά παιδιά της καί τό σπί 
τι της, στερείται Εκείνη τά λοΰσα 
πού τής άρέσουν καί ξενυχτάει δου
λεύοντας κρυφά γιά νά οικονομήσει 
τά χρήμοετα πού πληρώνει στά γραμ 
μάτια κάθε μήνα.

Μά, μ’ δλα αύτά, εΐνε ευτυχισμέ
νη, γιοττί άγαπάει, γιατί οί θυσίες 
της άποτελοΰνε μέρος τής εύτυχίας 
της.

Τά ψέματα αΰτά στή ζωή μιας άλ
λης γυναίκας θά έφερναν τύψεις καί 
άνησυχίες.

Γιά τή Νόρα ομως γίνονται πηγή 
χαράς καί πε,ρηφάνειας.

"Οτι, γιά μιά Εξελιγμένη' γυναί
κα, θ’ άποτελοΰσε ντροπή, εΐνε γιά 
τή Νόρα μιά ψυχική κοκεταρία.

Τό περιστατικό πού κορυφώνει τήν 
εύτυχία της, ό διορισμός τοΰ άντρός 
της ώς διευθυντοΰ στήν Τράπεζα, γί 
νεται άφορμή νά γκρεμίσει δλο τό 
παλατάκι της. Σάν Εγωιστικό orro-

Ιβει δλες τίς εύιθΰνες γιά νά τήν σώ
σει. Περιμένει χρόνια μιά τέτοια ά- 
πόιδειξη άγάπης. Τό παιδικό της μυα 
λουδάκι τδχει λύσει κι’ _αύτό τόζή- 
τημα. Πολυτιμότερο πράγμα άπό 
τήν τιμή του δέν έχει ό όίντρας της. 
Μά γιά τήν άγάπη της θά τήν θυ
σιάσει. «Χιλιάδες καί χιλιάδες γυναΐ 
κες τήν θυσιάζουν» θά πεΐ στήν τρί
τη πράξη, γιατί δχι κ’ Εκεΐνος.

Μά ή κρίσιμη στιγμή έρχεται καί 
ό άντρας της σά λαβωμένο άγρίμι 
στή ζούγκλα, ξεσπάει σέ άπειλές καί 
σκληιρότητες, άπίστευτες γιά κείνην. 
Γ ιά τήν άγωνία της γιά τή μεγάλη 
άγάπη πού στό3θηκε τό έλατήριο 
στήν πράξη της αύτή, δέ σκοτίζεται 
ό εύγενικός, λεπτός, άνώτερος Τόρ- 
ΐβαλ. Τρέμει μήπως τόν φανταστούν 
συνένοχο. Τρέμει γιά τό δνομά του 
ικαί τή θέση του. Ό  άλύγιστος ήθι- 
κός Τό,ρ,βαλ ψάχνει νά δεΐ μέ τί τρό  ̂
πο θά συμβιβαστεί ώστε νά καλυ
φτούν ιδλα.

Καί ή άγάπη πού ένοιωθε γι’ αύ
τόν μεταβάλλεται σέ περιφρόνηση 
;καί άηιδία. Τό ζήτημα σέ λίγο διευ
θετείται καί τότε ή Νόρα βλέπει τό 
άγριο έκεΐνο θηρίο νά ξαναιτα ρνει 
τό καλοΰπι τοΰ ήμερου καί συμπα- 
θητιικοΰ συζύγου μέ τήν καλλιεργη
μένη άνωτερότητα πού συγχωρεΐ τό 
παραστρατημένο παιδάκι καί εΐνε έ
τοιμος νά περιβάλει μέ διπλή στορ
γή τό κυνηγημένο περιστεράκι.

Μά ή έξελικτική πορεία συντελέ- 
στηικε.

’Έχουμε ένα τυπικώτατο Entwick-

lungsdrama (δραμα άνελίξεως ή 
Εξελικτικό).

Ή  εύτυχισμένη Νόρα, σάν θέση, 
έκρυβε μέσα της τήν άντίθεσή της: 
τό ψέμα.Τό ψέμα καταστρέφεται, μά 
χόονεται καί ή ευτυχία τής Νόρας. 
Άπό τήν πάλη αύτή ξεπετιέται _ ή 
καινούργια σύνθεση: Ή  Νόρα άν
θρωπος.

— Πάω νά βγάλω τά μασικαράτι- 
κα, εΐνε τά πρώτα λόγια πού ξεστο
μίζει.

’■Εδώ θά γίνει σαφέστερα κοπτανο- 
ητό κείνο πού Εξήγησα 'πιό πάνω: 
’Ά ν  ή ήθοποιός πεΐ άπλά, φυσικά 
«πάω νά βγάλω τά μαακαράτικα», 
καί Εννοεί πραγματικά «πάω νά ξεν- 
τυθώ μιά στιγμή κ’ έφτασα», μέ μιά 
μικρή ίσως θλίψη στή φωνή, λόγω 
τής περιστάσεως, τά κάκικαλα τοΰ 

. ” I ψεν θά τρίζουν στόν τάψο του. Ή  
φράση αύτή πρέπει νά λεχτεϊ ύστε
ρα άπό μιά άνεπαίσθητηι σιγή, μέ πό 
νο, μέ ντροπή καί μέ μιά άξιόπρεπη 
περιφρσνηιση.

Ό  καινούργιος άνθρωπος γεννή
θηκε καί ντρέπεται γιά τή γύμνια 
του. θέλει νά ζήισει, νά γνωρίσει τή 
ζωή, ν’ άναθεωρήσει δλες τίς άξίες 
πού εΐχε μάθει μόνο νά ποπτοογαλιζει 
τό δνομά τους: θρησκεία; Τί θά πεΐ; 
Πρώτο καθήκον άπένοαττι τοΰ έαυτοΰ 
της, νά μάθει.

Ό  πατέρας της τήν άφησε στήν ά
γνοια καί στό ψέμα, ό άντρας της 
τό ίδιο.

Νοιώθει πώς άδικήιθηκε άπ’ δλους 
πού τήν άγάπησαν καί δέν Εμπιστεύ-

Πολλές φορές, στίς κριτικές πού 
γράφονται γιά τίς Επιθεωρήσεις, δι
αβάζουμε αύτή, περίπου, τή_ φράσι: 
«Οιί συγγραφείς κάνουν μεγάλη κα- 
τοονάλωσι εύκολου δημοικοπικου 
πνεύματος». Αύτή ή φράσι έχει γ̂ί- 
νει στερεότυπη τά τελευταία αύτά 
χρόνια.

’Ά ς  διαλευίκάνουμε, λοιπόν, αύτό 
τό σηιμεΐο, γιά νά ίδοΰμε τι συμβαί
νει Επί τοΰ πρακευμένου. Οί συγγρα
φείς, πού άσχολοΰνται μέ αύτό τό 
αχάριστο θεατρικό είδος, δέν έχουν 
πνεύμα καί κοααφεύγουν στή «δη- 
μακοπία» γιά νά Εξασφαλίσουν τά 
«εύκολα χειροκροτήματα τοΰ_ κοι
νού» ή μήπως οι κριτικοί δέν έχουν 
μπει άκόμα στό νόημα τής έπιθεω- 
ρήισεως καί καταλήγουν, άπό παρε- 
ξήγη,σι, σέ άδικες διαπιστώσεις  ̂ ; 
Γ  ιά μένα, δπως καί γιά δλους τούς 
συναδέλφους, δπως καί γιά τούς ή
θοποιούς, δπως καί γιά δλο τό θεα- 
τριζόμενο κοινό, συμβαίνει τό δεύ
τερο. Καί άς έξηγήσουμε τό ζήτη
μα, γιά νά διαφωτισθοΰν καί οί κρι 
τικοί, δσοι τούλάχιστον εΐνε καλής 
πίστεως.

Τι διαφέρει ή έπιθεώρησι άπό τά 
άλλα θεατρικά είδη; “Οτι ένώ τό 
δράμα, ή κωμωβ'Ια, ή φάρσα, έχουν 
ένα θέμα, πού μπορεί νά έχη κά
ποια έπικαιρότητα, άλλά μπορεί καί 
νά μήν έχη', καί γύρω άπό τό θέ
μα αϋτό πλέκεται ή έξέλιξι, ή Επι- 
θεώρησι έχει, συνήθως, δέκα ή δε
καπέντε θέματα, πού πρέπει νά εΐ- 
νε, κατά τό πλεΐστον, έπίικοαρα. Ή  
έπικαιρότης εΐνε τό πρώτο καί κύ
ριο στοιχείο σέ μιά έπιθεώρησι. Ό  
συγγραφεύς πρέπει νά κυττάζη γύ
ρω του τή ζωή πού τρέχει, τά ζη
τήματα πού άπασχολοΰν καί συγκι- 
νοϋν τόν κύαμο, τά κοινωνικά φαι-

εται πιά κανέναν. Ανήκει τώρα πιά 
στόν έαυτό της.

Καί τά παιδιά της; Δέν εΐνε ά
ξια νά τ’ άναθρέψει.

Πρώτη φορά τά βλέπει σάν άν
θρωπος. Ώς τώρα τά είχε σάν κοΰ- 
ικλες. Ή  Εσωτερική όρμή πού τήν 
σπρώχνει νά Ενεργήσει έτσι εγωιστι
κά, νά Εκπληρώσει τά καθήκοντα ά- 
πέναντι στόν έαυτό της συμπίπτει 
πάλι μέ τίς άπαιτήσεις, τοΰ κοινωνι
κού ιδεώδους.

Καί δταν τό άτομο Ενεργεί γιά τήν 
τελειοποίησή του, πάλι συμφέρο εΐ
νε γιά τήν ολότητα. Άπό τά πιό 
βασικά θέματα τοΰ ’Ίψεν αύτό. Τήν 
άλλαγή τή βλέπει σά θαΰμα.Δέν πι-_ 
στεύει δμως πιά στά θαύματα ή Νό- 
,ρα. Οΰτε ό ’Ίψεν πιστεύει πώς ή 
γυναίκα μπορεί νά λυτρωθεί καί νά 
ίΐκπληρώσει τήν άποστολή. της στήν 
κοινωνία. Μάς το λέει σ’ άλλο του 
έργο. Γ  ιά νά γίνει αύτό, πρέπει πρώ 
τα νά λυτρωθεί άπό τά πρωτόγονα 
[ένστικτά της πού* τήν σέρνουν καί 
τήν γκρεμίζουν. "Ολη αύτή ή τελευ
ταία σκηνή εΐνε λάθος νά δοθεί σάν 
ικήρυγμα. Πρέπει νά ύπάρχει ή άμφί 
βολία, τό ψάξιμο στά σκοτεινά, ’Ε 
δώ βλέπουμε πάλι καθαρά τήν κρυ
φή αύτή άνάγκη, πού οδηγεί τό άτο- 
ΐμο νά πραγιμοαοποιήσει τή λύτρωσή 
του.

’Άντρες καί γυναίκες ύποτάσσονταα 
στό νόμο αύτό·. Ή  ένωση δύο τέτοι
ων λεύτερων άτόμων θδνε τό θαύ
μα τών θαυμάτων. Καί χωρίς πίστη, 
στά θαΰμοπα, ή Νόρα άκολουθάει 
τό δ.ράμο της. Πρέπει νά στηριχθεΐ 
στίς ίδιες της τίς δυνάμεις, πρέπει

νόίμενα καί μέσα άπ’ αύτά θά τρα- 
βήξη τά θέματά του, γιά νά τούς 
δώση τή σατυρική τους μορφή ή τή 
δραμοπική, dtv έγουν. Μιά έπιθεώ- 
ρησι πού δέν πάλλεται άπό έπικαι- 
ρότη;τα, θ’ άποτελή ένα νεκρό θέα
μα καί άκρόαμα, χωρίς τό παραμι
κρό ένδιοίφέρον. Γιατί ή Επιθεώοη;- 
σι εΐνε ένα είδος Εφηιμερίδας: Εΐνε 
λίγο χρονογράφημα, λίγο γελοιο
γραφία, λίγο σχόλιο τής εΐδησεο- 
γραφίας καί κάποτε - κάποτε καί 
λίγο άρθρο. Μόνο μιά τέτοια έπι- 
θεώρηισι μπορεί νά θεωρηθή δτι Εκ
πληρώνει τό σκοπό της. Καί, ψυσι 
κά, τά θέματα πού εΐνε πιό ζων
τανά καί συγκινοϋν περισσότερο τήν 
κοινή γνώμη·, τά Εκμεταλλεύεται έν- 
τατιικώτερα καί ό συγγραφεύς.

Ποιά εΐνε στήν έποχή μας θά θέ
ματα πού άποκαλοΰνται άπο τούς 
κριτικούς «δημοεγωγικά»; Ακριβώς 
έκεΐνα πού άπευθύνονται στό κοινό 
αίσθημα: Τό Εθνικό περιεχόμενο καί 
ή σάτυρα τής μαύρης άγοράς.» Γύ
ρω άπό τά δύο αύτά θέματα- γρά
φεται ένα μεγάλο μέρος τής σημε
ρινής Επιθεώρηση^, πού κάθε συγ
γραφεύς τά χειρίζεται άνάλογρ·. μέ 
τήν έμπνευσί του, τό κέφι του καί 
τό στύλ του. ’Ά ν  άφαιρέσουμε αύτά 
τά θέμοττα άπό τή σύγχρονη έταθε- 
ώρηρι, τής άφαιροΰμε τόν άέρα πού 
άναπνέει. Καί πώς εΐνε δυνατόν νά
τ’ άγνοήση, ό συγγραφεύς; Σήμερα 
περνοΰμε μιά περίοδο πού _παρατη- 
ρεΐται τόνωισις τοΰ έθνικοΰ αισθή
ματος. Κάθε τι πού έχει Εθνικό χα
ρακτήρα, πού θυμίζει στούς "Ελλη 
νες δτι εΐνε “ Ελληνες, συγκινεϊ ά- 
ναμφισβήτητα τό κοινό. Τό δημοτι-

νά έργαστεΐ, πρέπει νά μάθει νά 
σκέπτεται μόνη της.

Η  HJ 0
Καί έρχεται αυθόρμητα ή έρώτη- 

ση>: Φτάσαμε σέ τέτοιο βαθιμό τελειό- 
τη-τας ώστε voc τυεριφρονουμ-Ξ τέτοια 
ιδεώδη,;

’Έ ,  δέ μοΰ φαίνεται! Δέν μένει τώ 
ρα παρά νά καταστήσω προσεκτικό 
τόν άνοεγνώστη πάνω σ’ ένα λεπτό 
τοπτο σημείο. Οί σκέψεις μου αύτές 
γιά τόν'’Ίψεν, πού κάπως βιαστικά 
έρριξα στό χαρτί, άνάμεσα σέ πρό
βες, παραστασεις, διοίβάσμοπα, πού 
άποτελοΰν τ ή ν *  άκατάστατη ζωή τοΰ 
ήθοποιοΰ, δέν έχουν βέβαια τήν ά- 
ιξίωση μελέτης πάνω στό Ιψενικό 
θέατρο. Γιά τό θεό ! "Εγραψα γιά τό 
«θέοοτρο», κατά παράκληση, τοΰ φ 
λου κ. Τριανταφύλλου, μερικές σκέ
ψεις μου πάνω στή Νόρα πού̂  εΐχα 
τή χαρά νά παίξω στό Εθνικό μας 
θέατρο, τόν περασμένο χειμώνα.

Οί σκέψεις μου αύτές εΐνε βέβαια 
άποτέλεσμα κάποιας πλοπύτερης με 
λέτης τών κριτικών τοΰ ’Ίψεν, πού 
δέν ότναφέρω: 1) γιοπτί εΐνε κλασι
κοί 2) γιά νά μή πέσω σέ σχολαστι
κισμούς.

Ωστόσο, ένα σημείο μπορεί νά 
θεωρηθεί κάπως πρωτότυπο. Ή  απο
δειχτική Επιχειρηματολογία πώς ό 
’Ίψεν δέν ξεπεράστηικε. Καί θά βε- 
βαιωθήτε άμέσως, πώς δέν εΐνε̂  δυ- 
vorrov νά δανείστηκα τά έπιχειρήμα- 
τά μου πουθενά, γιατί άπλούστοπα 
δέν εΐχε βρεθεί κανένας ί>ς τώρα νά 
ύποστηρίξει ύπεύθυνα τό...άντίθετο.

ΜΙ ΡΑΝΤΑ

κ. ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ
ικό τραγοΟδι, τό χωριάτικο ειδύλλιο, 
ή Εθνική παράδοση·, περνούν καί ζων 
τοςνεύουν στή σικηνή καί, άν κουρά
ζουν τόν κριτικό δέν κουράζουν ποτέ 
τόν κόσμο.Άπόδειξις τά ένθουσιώδη 
χειροκροτήματα, ειλικρινή καί άδο
λα, κάποτε καί λίγα δάκρυα... Ε 
πειτα εΐνε τό θέμα τής μαύρης ά
γοράς. θά παραδεχτοΰν, Ελπίζω,_ οί 
κριτικοί, δτι τό μαΰρο αύτό φρούτο 
τής πολεμικής Εποχή ς,̂  πού άποί.τχο 
λεΐ τόν κόσμο, ’ τόν Τύπο, τά δικα
στήρια καί τούς κοινωνιολόγους, δέν 
μπο,ρεΐ ν’ άφήση άσυγκίνητο τόν έ- 
πιθεωρηΐσιογ.ράφο. Εΐνε ένα θέμα κα 
θημερινό, άνεξάντλητο, πού ^πάντα 
βρ'Ισκει άπήχησι στό θεατή. Ή  ξα
φνική άνοδος άνθρώπων στίς πυρα
μίδες τοΰ χρήματος, μέ ·τό αίμα του
φτωχοΰ βιοπαλαιστή, εΐνε τό σοβα- 
ρώτερο κοινωνικό ̂ φαινόμενο της ε
ποχής μας. Καί τούς άντιπαθη,τι- 
κούς τύπους τής Μαύρης, δ θεοετής 
τούς βλέπει μ’ εύχαρίστησι νά γε
λοιοποιούνται έπι σκηνής. Εΐνε μια 
ψυχική ίικ<χνοποίησι. γι’ αύτόν να 
γελά είς βάρος Εκείνου που πλου
τίζει' στήν καμπούρα του. Πέστε μια 
μικρή κι’ άνώδυνη Εκδικηΐσούλα... 
θά  ποΰν ϊσως οί κριτικοί : Καλα,
αύτά τά είδαμε σέ μιά έπιθεώρησι, 
σέ δυό, σέ πέντε. Πόσο θά τά βλέ
πουμε άκόμα; θά τά βλέπετε ρσο 
θά ύπάρχη αύτό τό κοινωνικό φαι
νόμενο. Κι’ εύχεται ό καθένας μας 
νά λείψη γρήγορα, γιά νά δώση τή 
θέσι του σέ άλλα κοινωνικά θέμα
τα πιό φρέσκα καί πιό εύχάριστα.

Έ ξ  άλλου, αύτοΰ τοΰ είδους ή 
«δημοκοπία» δέν εΐνε έφεύρεσι των

‘Απόστολος ’Αβδής

"Ο κωμικός τού θιάσου Μανωλίδου - 
Παπτιά κ Απόστολος 'Αβδής. φωτογραφη 
θείς χάριν ίου περιοδικού μας εις τόν πε- 
ρίφηιμον ρόλον πού έικρεάρησεν έφέτος. ως 
Όνούφριος Πεγκουά στό θρυλικό “Τ ρ ε 
λοκόριτσο» -Ο κ. ·Λβ.δής δέν Εχει πολλά 
γρόνια στή' σκηνή εΐνε δέ ό πιο Λίνος κω
μικός πού Εχει σήμερα τό θέατρό μας- 
Υιός έμπορικής οικογένειας της Πελοπον- 
νήσου (τό πραγματικόν^ του έπωνυμον εί
νε Άβδελόπουλος). βγήκε σ ό  θέατρο, 
στούς πρό τοϋ παρόντος πολέμου χρόνους^ 
πλά( 'στή μεγάλη μας Μαρίκα δπου &<«ι 
φάνηκε τό αύίίόρμητο ταλέντο του καί διέ
πλασε άλησμόνητος ρόλους. Περισσότερο 
δμως άνεκαλύφθη ή κωμική φλέρα ' ° υ  Α_ 
,Βδή άπί> τήν όξυδέρκεια του γοητευτικού 
πρωταγωνιστοϋ μας Γιώργου Παππού ό ό 
ποιος καί τελικώς τόν ίτιέβολε. Είς τό 
κοινόν εΐνε τόσο συμπαθής ωστε _ μόλις 
•βγαίνει στή σκηνή καί χωρίς νά πη λε^ι 
άκόμη, σκορπίζει τό γέλοιο πηγαίο καί ει
λικρινές. Είς τήν «Τιμήν» του Σουντερμαν
πού θά διαδεχθή τό «Μελτεμ<^ι». διαπλάτ
τει τόν θαυμάσιον ιυπον του Λουθάριου 
Μπράντ αύτόν που πρωτοδίδαςεν επί Βο_ 
νασέρα ‘ ό άλησμόνητος Ποεπαϊωάννου.

τωρινών Επιθεωρησεογράφων. Καί 
οί παλιοί τό ίδιο σύστημα άκολου- 
θοΰσαν, γιατί δέν μπο;ροΰσαν ν ά- 
κολουθήσουν καί άλλο. Οί παληό- 
τεροι θυμοΰνται δτι μόνο τά «Πολε
μικά Παναθήναια» σημείωσαν μεγά
λη Επιτυχία Καί μακρά σειρά παρα
στάσεων. "Ενα καί μόνο «δημσκοπι- 
ικό» νούμερο, τό περίφημο «Έγώ 
εΐμ’ ·έγώ--εύζωνάκι γοργό» έκρατη- 
σε τά «Παναθήναια» τοΰ 12 ή 13. 
Κι’ άργότερα, έπειτα άπό τόν πε
ρασμένο παγκόσμιο πόλεμο, ό τύ
πος τοΰ «νεόπλουτου» (ό μαυραγο
ρίτης τής έποχής Εκείνης) τροφοδό
τησε γιά άρκετά χρόνια τίς Επιθε
ωρήσεις τοΰ καιροΰ. Καί δμως.Κα- 
νείς δέν κατηγόρησε τούς συγγρα
φείς τής έποχής—τούς ποαέρες τών 
.σημερινών Επιθεωρησεογράφων —β- 
τι έκαναν δημοκοπ α.

Τό ίδιο τροπάοι τής «δημοκοπίας» 
έψαλλαν οι κριτικοί πρίν άπό μερι

Ή «δημοκοπία» 
στήν επιθεώρηση

Του



κά χρόνια, ιμέ άντικείμενο αύτή τή 
φορά, τήν- πολιτική σάτυρα. Έπί τέ
λους, £λεγαν, βαρεθήκαμε πιά νά 
βλέπουμε διαρκώς νά σοατυρίζωνται 
ο'ι πολιτικοί. Αύτοί οί συγγραφείς 
δέν έχουν τίποτ’ άλλο νά γράψουν; 
Κάποιος συγγραφεΰς τούς έκανε τή 
χάρι. "Ισως γιατί πίστεψε ικι’ αύτός 
δτι τήν πολιτική σάτυρα τήν εΐχε 
βαρεθεί κι’ δ κόσμος. ’Έγραψε, λοι
πόν, μιά έπιθεώρησι χωρίς ίχνος πο
λιτικής σάτυρας. Καί τό άποτέλε- 
οίμα; ’Αποτυχία. Οί θεόπταί πού έ
βγαιναν άπό τό θέοαρο, μελαγχο- 
λικοί καί άπογοητευμένοι, έλεγαν:

— Β ρέ άδερφέ, που άκουστηικε έ- 
πιθεώρησι χωρίς πολιτική σάτυρα;

Καί τό πιό περίεργο σ’ αύτή τήν 
(ιστορία, εΐνε δτι τήν ϊδια διαπίστω- 
σι έκαναν 'καί οί κριτικοί τήν άλλη 
μέρα!

a
Τό συμπέρασμα, λοιπόν, είνε δτι 

δέν ύπάρχει «δημακοπία» στήν έπι- 
θεώρησι. Υπάρχει μόνο άγνοια καί 
παρεξήγησι ©κ ιμέρους τών κριτι

κών, πού, έπεοδή τά νούμερα μέ τά 
πολύ ζωντανά θέματα χειροκρο
τούνται μ’ ιένθουσιασιμό άπό τό κοι
νό, σπεύδουν νά τά χαρακτηρίσουν 
έλαφρδ τή καρδία, ώς δημαγωγικά. 
’Ενώ άκρ'φώς αύτά τά χειροκροτή
ματα πρέπει νά πε Ισουν τούς κριτι
κούς — δπως §χουν πείσει τούς 
συγγραφείς — δτι καλώς γράφονται 
τά «δημο'κοπικά» νούμερα, άφοΰ τό 
κοινό, στό όποιον άπεΟθύνονται, τά 
έγκρίνει μέ τήν εΐίλικρινή του έ/πι- 
δοκιμασία. ’Απτό τήν άποψι αύτή, ή 
κοιτά παρεξήγησιν λεγομένη «δηιμο- 
κοπία» στήν έπιθεώρησι, δέν κάνει 
τίποτ’ άλλο, παρά νά διερμηνεύει τό
κοινό αίσθημα. ’Ά ς  τό έχουν ύπ’ 6- 
ψει τους λοιπόν, οί κριτικοί, πού κα
ταδέχονται ν’ άσχολοΰνται μέ τήν 
έπιθεώρησι, γιά νά προφυλάσσωνται 
στό έξης άπό γ'κάφες, πού δείχνουν 
πλήρη άγνοια τοΰ σκοποΰ πού έχει 
αύτό τό άπό παντοΰ ιβαλλόμενον καί 
πάντα θριαμίβεΰον θεατρικό είδος.

ΠΑΝ. ΠΑΓΙΑΔΟΥΚΑΣ

©

Συγγραφείς 
καί ήθοποιοί

Γνωστοτάτη πρωταγωνίστρια, έ- 
σκυλό'βρισε πρό καιροΰ έναν έπί
σης γνωστότατον Θεατρικόν συγ
γραφέα. “ Οπως μαθεύτηκε εις τά 
παρασκήνια, ό συγγραφέας, κατη
γόρησε τό εργο πού άνέβασε ό θία
σος — ένα ξένο δραμα — χαρακτη- 
ρίζοντάς το άνάξιο λόγου. Καί ή 
πρωταγωνίστρια, τόν περιέλουσε μέ 
δλα τά κοσμητικά έπί'θετα πού ύ- 
πάρχουν είς τό έλληνιικόν λεξ λό- 
γιον. Τό έπεισόδιο αύτό, πού δέν εΐ
νε μοναδικό, χαρακτηρίζει τίς σχέ
σεις πού ύπάρχουν σήμερα άνάμεσα 
στούς συγγραφείς καί τούς πρωτα- 
γωνιστάς μας. Οί πρώτοι δέν τοέ- 
φουν καί μεγάλη έκτίμηρη στυύς 
δεύτερους, κι* άν ύποχρεώνονται 
ικαμμιά φορά νά έξυμνήσουν φανε
ρά τό ταλέντο τους, τό κάνουν συμ
βατικά. Άπό πίσω τούς ψάλλουν 
τόν άναβαλλόμενον. Γιά κάθε άπο- 
τυχία έργου των, οί πρωτοτγωνισταί 
εΐνε ύπεύθυνοι. Καί οί ήθοποιοί δ
μως δέν πάνε πίσω. Γ ι’ αύτούς, οί 
“ Ελληνες συγγραφείς, δέν λένε πολ
λά πράγματα καί τήν εύθύνη. για 
τίς άποτυχίες τους σπεύδουν νά τή 
φορτώσουν στήν καμπούρα τους. Δέν 
ξέρουν νά γράψουν, άποφα’νονται 
κατηγορηματικά. Τις προάλλες, έ
νας άπό τούς νεωτέρους ήθοποιούς 
μας, χολωμένος γιά τήν άποτυχία 
του σ’ ένα έλληνικό έργο, είπε κα
τάμουτρα στόν συγγραφέα, δτι τό 
δράμα του, ήταν — οΰτε πολύ, οΰτε 
λίγο — σαχλαμάρα! Αύτά γίνονται 
σήμερα μέ τούς συγγραφείς καί 
τους ήθοποιούς μας.

Άλλά τί γινόταν στά παλαιότερα 
χρόνια; Α π ’ δσα ξέρουμε, τά πρά- 
γιμοττα ήταν πολύ διαφορετικά. Οΐ 
συγγραφείς, σεβάσμιες, αυστηρές 
μορφές, είχαν τήν απεριόριστη έικ- 

■ τίμηση τών ήθοποιών. Φυσικά, έ- 
φρόντιζοα/ ν’ άνταποδίδουν τήν έικ- 
τίμηιση καί τό σεβασμό, μέ τήν ά- 
γαιπη καί τή στοργή τους. Ή  Αικα
τερίνη Βερώνη ήταν γιά τόν Δηιμή- 
τριον Βερναρδάκη ή «άκριβή του 
κόρη». Ό  συγγραφέας τής «Φαύ- 
στας» έκανε γιά πρώτη φορά τήν 
γνωριμία της καλλιτεχνιδος στά 
1889 στή Μυτιλήνη. Τοΰ έπαιξε σ’ 
ένα πρόχειρο θερινό θέατρο, τή 
«Μερόπη» του καί κατέκτησε τόν 
συγγραφέα δχι μονάχα μέ τήν τέ-
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χνη της, άλλά καί μέ τόν χαρακτή
ρα της. Τήν άγοοποΰσε ό Βερναρδά- 
ικης σόα/ παιδί του ικαί τήν άγάπη 
του τήν έξεδήλωισε τέσσερα χρόνια 
άργότερα, δταν έπράκειτο ν’ άνεβά- 
ση τή θρυλική «Φαΰστα» του. Με
σουρανούσε τότε στήν Αθήνα, ή 
άλλη μεγάλη πρωτοτγωνίστρια τής 
έιποχής, ή Εύογγελκχ- Παραοίκευο- 
πούλου, ή όποία είχε ικαί τόν κόσμο 
καί τόν Τύπο μέ τό μέρος τη,ς. Ή  
πίεση πού άσικήθηικε στόν Βερναρ- 
δάκι·} γιά νά δωση. τό έργο του νά 
τό παίξη ή Παρασκευοπούλου, ήταν 
μεγάλη. Ό  Βερναρδάκης διμως έ
μεινε άκλόνητος καί τήν «Φαύστα» 
τήν έπαιξε πρώτη ή Βερώνη, ή ό-
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ποία έσημείωσε τότε έναν μεγοολε ι
ώδη θρ'ιαμιβο καί έπε-βλήθη οριστι
κά ώς τροτγωδός τής ελληνικής σκη 
νής. Καί ή καλλιτέχνις δμως, έικτι- 
μοΰσε άπεριόριστα τόν συγγραφέα, 
κι’ ώς τά σήμερα, στό δωμάτιο τής 
όδοΰ Άγιου Κωνσταντίνου δπου 
περνά τίς μέρες της μέ τήν άνάμνη- 
ση τοΰ ένδοξου παρελθόντος, προ
φέρει τό δνομά του μέ εύλάβεια.

Κι’ ένας άλλος άπ’ τούς παληούς 
συγγραφείς, ό Δημήτριος Κοραμη- 
λάς, άγατποΰσε σάν παιδί του τήν 
Βερώνη. Ό  συγγραφέας τοΰ «Ά- 
γαπητυκοΰ τής Βοσκοπούλας» κά
ποιο χειμωνιάτικο βράδυ τοΰ 1891 
έπέστρεφε στήν Άιθήινα άπ’ τήν Εύ- 
ρώιπη. Πηγαίνοντας άπ’ τό στα9αό 
Οτό σπίτι του, πέοοοσε άπ’ τό «θέ
ατρο τών ικωιμωΐδιών» καί έμαθε άπ’ 
τό πρόγραμμα πού ήταν κολλημέ
νο στήν είσοδο τοΰ θεάτρου, δτι παι 
ζόταν ή «Ντενίς» τοΰ Δουιμά υίοδ 
άπ’ τήν άγνωστή του, ώς τότε, ή
θοποιό ΑίικατερίνηιΤ Βερώνη,.Τό έρ
γο αύτό τό εΐχε δή στό Παρίσι ό 
Κοραμηιλας, μέ τήν περίιφηιμη; ήθο- 
πόιό της «Γαλλικής Κωιμωδίας» 
Μπαρτέ.

—Ποιά εΐνε αύτή, ακέφτηικε, πού 
τολμά νά παίξη τήν «Ντενίς»;

Έστειλε λοιπόν τίς αποσκευές 
του στό σπίτι καί μπήκε στό θέα
τρο, γεμάτος περιέργεια καί έπιφυ 
λάξεις. Άπό τίς πρώτες διμως σκη
νές, άρχισε ν’ άπσβάλη τίς επιφυ
λάξεις του γιά τήν Βερώνη. Έπρό- 
σεξε τό παίξιμό της καί άντελήφθη 
πώς ή 'καλλιτέχνις ήταν ταλέντο ά- 
ξιόλογο. Στό τέλος τής δευτέρας 
πράξεως δπου έξελ’Ισσεται μιά δυνα 
τή δραματιική σκηνή, ό Κορομηλάς 
δέν κατώρθωσε νά κρατήιση' τόν εν
θουσιασμό του.

—Ώ  ραία! Αριστούργημα! · Μπρά
βο παιδί μου!

Κι’ δταν έκλεισε ή αύλαία, ό Κο- 
ρομηλας, άνέβηικε στή σκηνή ικι’ έ-

Σάν άνάγνωσμα

σφίξε θερμά τό χέρι τής καλλιτε-' 
χνιδος.

— ’Επαίξατε περίφημα, τής εΐπε. 
Σάς συγχαίρω.

Άπό τή βραδυά έκείνη ό Κορο- 
μηλας, εΐνε ενθουσιώδης θαυμαστής 
τής Βερώνη καί οί στήλες τής «Έ- 
φημερίδος» του άνοίγονται γιά νά 
έξάρουν τήν τέχνη της. Στόν μεγά
λο άνταγωνισμό πού άναπτάχθηικε 
άργότερα άνάμεσα στή Βερώνη καί 
τήν Παρασκευοπούλου, ό Κορομη- 
λας, εχει υπό τήν προστασία του 
τήν Βερώνη, τό παιδί του.

Οί σχέσεις τής Βερώνη: εΐνε έγ- 
κάρδιες καί μέ τούς ρίλλους συγγιρα 
φεΐς τής έποχής. Ό  Καλαποοάκης, 
ό συγγραφέας τοΰ έργου «Σαπφώ 
ή Λβσβία», έτρεφε 'μεγάλη, όκτίμηιση 
στήν καλλιτέχνιδα. Κι’ δταν ό τό
τε πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικού- 
πης έξέφρασε τήν επιθυμ ία νά γνω- 
ρίση τήν Βερώνη, γιά τήν όποιαν 
τόσος θόρυΐβος γινόταν, ό Καλαπο- 
θώκης έσπευσε νά τήν παοουσιάση 
στόν μεγάλον έκεϊνον πολιτικό. Ό  
Σουρής, ό Ρούικης, ό Κα_ιπούρο- 
γλους κι’ άλλοι άπ’ τούς λογίους 
καί δημοσιογράφους τής έποχής, έ- 
θαύμαζαν έπίσης καί έκτιμοΟσαν 
τήν καλλιτέχνιδα.

Καί ή άλλη πρωταγωνίστρια τής 
έποχής, ή Παρασκευοπούλου, εΐχε 
τούς λογίους ποΰ έκτιμοΰσαν τό τα
λέντο της. 'Q Άχιλλεύς Παράσχος 
γιά τόν όποιον ή Παοασκευοπού- 
λου ήταν «ή μία καί μόνη», ό 
ίΚανελλίδηις τών «Καιοών» καί άλ
λοι , δέν παοέλεπταν εύκαιρία νά έικ- 
φράσουν τόν θαυμασμό τους στήν 
καλλιτέχνιδα. Γενικά, τίς σχέσεις ά
νάμεσα στούς συγγιοαφεκ καί τούς 
ήθοποιούς τών παλαιοτέοων χρό
νων έχαοακτήριζε ή αμοιβαία έκτί- 
μησις 'καί ό σεβασμός. Σήιμεοα, έ
χουν έπικρατήισει στό θέατρό μας 
άλλα ήθη...

Αθ. ΣΑ ΡΑ Φ Η Σ

Καρατερίστα
μετ’.,.έμποδίων

Τής δδος Μαριάνος Άννίνου
a Β GO

(Συνέχεια  άπό τό προηγούμενο)
Τόν μακαρίτη τόν πατέρα μου ζώ_ 

ναν τά φίδια. Είχε κοπαλάβει π’ά καλά. 
ό,τι δέν τόν εϊχα καταλάβει έγώ άκόμα 
καλά - καλά...

Δηλαδή δ ι κάτι μ* έσπρωχνε πρός τό 
οανίδι της σκηνης. ’Αλλά τί νά κάνη; Νά 
μή μέ παίρνη μαζί του; '’Ήταν πιά "άργά. 
"Αλλως τε. δπως σας εΐπα και πιό πάνω, 
τό_  θέατρο ήταν ή μόνη ψυχαγωγία μι
κρών καί μεγάλων μελών της οίκογενείας.

Περί παραε«ερισμοΟ οΰτε κουβέν <χ χά 
γίνεται.

"Οπως έλεγε σοφά και ό ίδιος, ή κα
λύτερη 'έξοχή ήταν τό καφενείο τοΟ Άν- 
τωνιάδη- στό Σύνταγμα.

Πραγματικά κατά 'ά  άφόοητα κυνικά 
καύματα του ’ Ιουλίου καί τοΟ Αύγούστου 
πολλές ν>Ρές πρίν πιάσουν τά μελτεμάκ'α. 
στό μόνο σημείο πού ήτανε δροσιά, ήταν 
έκεΐ.

Τώρα «δμφακες είσιν» βέβαια o l ώραΐ_ 
ες άκρογιαλιές της Αίγινας καί του Πό
ρου πού πήγαιναν o l φιλικές μας οίκο- 
γένειες.

Πώς θάβγαινε τό καρβέλι άν έγκαταλεί 
παμε τό κλεινόν *Άστυ, άφου ή δουλειά 
του τόν ύποχρέωνε νά μένη έδώ;

Καί ήτανε καλοφαγάς άπό τούς λίγους. 
Αύτό πιά ήτανε γνωστόν άφου «αί οί γε
λοιογραφίες του θέμου *Άννινου καί άλ
λων τόν παρίσταναν πάντα μέ κάτι φαγώ
σιμο στό χέρι.

Σ '  αό*ό τούχω μοιάσει κ* έγώ. Μέ τή 
διαφορά δτι τωρα τελευταία τρώγω μάλ
λον έξ.,.άμελείας καί σπανίως έκ προμε
λέτης.

ΆφοΟ λοιπόν έξακολουθουσα νά διημε
ρεύω καί νά διανυκτερεύω οτό θέατρο, ή.

τ<τνε πολύ φυσικό νά μου μπ§ καί ή πε
τριά στό κεφάλι.

Δηλαδή, έδώ πού τά λέμε. περισσότερο 
φταίξανε ol τρίτοι.

Τήν περίφημη πετριά μοΟ τή ρίξανε αύ. 
τοί.

Είχα  πιά μεγαλώσει Τό κατσιασμένο 
ιμωρό μέ τόν ά ροφικό κουκουρίκο. κατό
πιν άπό ένα τυφοειδή πυρετό πού παρ’ ό_ 
λίγον νά βρεθί) είς τόπον χλοερόν, είχε 
σουλουπω ή σ* ένα κοριτσόπουλο έύτρα- 
φές μέ μιά κοτσίδα κατάμαυρη και μα
κρυά ποΰφτοτνε κάτω άπό τή μέση

Είχα  βλέπε ε άποκτήσει πολλά μαλλιά 
καί λίγη γνώσι.

Στό σχολείο δταν έγίναντο γιορτές ol 
δασκάλε-c μου μέ ύπελόγιζοτν μεταξύ τών 
πρωτοτγωνιστριών.

Τρεΐς χρονιές στή σειρά ήαουνα έσωτε- 
ρική στίς καλόγρηες τής Σύρου.

Ύπό τόν δρον δμως νά περνώ τά καλο
καίρια μου στήν ’Αθήνα.

Ποιός μέ κράταγε! "Α  δλα κι’ δλα μιά 
μέρα ν’ άργοΟαοτν νά έλ6ουν νά μέ πά
ρουν εϊχαμε άπόπειρες αύτοκτονίας. Έ 
νω δλον τόν άλλον καιρό τά περνούσαμε 
περίφημα μέ τίο καλές άδελφές του Τά
γματος του ‘Αγίου ’ Ιωσήφ. "Εχω  πολύ κα 
λές άναμνήσεις. Γι* αύτό στέλνω παράκλη. 
σιν σέ δλα τά Χερουβείμ και τά Σεραφείμ 
του Ούρανοϋ νά τΙς άερίζουν άδ'άκοπα μέ 
τίς φτεοουγες τους. άν κάνη κι’ έκεΐ πάνω 
τέτοια ζέστη αύτές τΙς μέρες σάν αύτή πού 
κάνει έ5ώ κάτω

*Η άδελΦή ήγουιιένη. Ιδιαίτερα ήταν 
πρώτης τάξεως άνθρωπός, φίνα καί πνευ- 
ματίί>δ«ς. δπως δλες o l Γαλλίδες.

Παριζιάνα πρώην κοσμική, πού έγινε 
καλόγρηα άπό άνάγκη. ΤΗταν κόρη στοά. 
τιωτικοΟ μέ πολλά παιδιά. Πόσο καλή ύ. 
πήρξε μαζί μου. Μέχρι σκανδάλου. Μου

συγχωρούσε πάντα δλες μου τις τρέλλες 
και σκανδαελιές.

Πολύ συχνά γινότανε ή άναπαράσταση 
τής «Μαμζέλ Νιτούς». ’Ανεβαίναμε δήβεν 
γιά νά μελετήσουμε πιάνο —  μιά ξεχαρ
βαλωμένη γκράν κάσα —  καί άντί γ:ά 
γυμνάσματα παίζαμε μέ σουρντί,α τά τρα
γούδια τών «Παναθη.ναίων» πού κουβάλα
γα  μαζί μου άπό τήν Ά -ήνα  μέσα σ' ένα 
μαξ.λάρι.

Παρ’ δλη τήν άπομάκρυνσί μου άπό τήν 
πρωτεύουσα τό σκουλικάκι μεγάλωνε μέ
ρα μέ τήν ήμέρα χωρίς δμως καί νά -ολ_ 
μώ νά έξωτερικεύσω τή σκέψι μου.

Φυσικά όταν βρισκόμουνα μέ τις φιλε
νάδες μου τολ,μοΰσα και παρατολμούσα κι’ 
έκανα και σχέδια μελλοντικά.

Συχνά _ πυκνά άνέφερα καί τό Παρί
σι. Βλέπετε, οί όρί^οντες ιης Ελλάδος 
δέν ήταν τόσο εύρεϊς γιά τά μεγαλεπή- 
βολα όνε·ρά μου!

’Άλλω ς τε τώρα ήμουνα καί γαλλομα- 
' οή·ς. Είχα  τελειώσει τίς καλόγρ'ες καί πή 

γαινα στή Γαλλική ’Ακαδημία.
Ο πατέρας μου μέ προώριζε Ν̂ ιά καθη 

νή ρια τής γαλλικής. ’ Ενώ ίΐγώ προαλει
φόμουνα για κα3ηγήτρια τής...παπαγαλλΐ- 
κήζ.

θεέ μου! Τί φλυαρία ήταν έκείνη^ *Ω_ 
ρ:σμέι/ως άν περπατούσα μέ τή νλώσσα^ 
θά είχα κάνει τρεΐς φορές τόν γύρο του 
κόσμου τήν έποχή έκείνη.

Δέν θάθελα νά είμαι γείτονας του έαυ- 
-.ου ιμου.

Καί φθάνουμε αισίως είς τό μακάρ.ον 
έτος 1920.

ΧρυσοΟς αιών για τήν Ελλά δα . Εΐχε 
πέσει τό γαλλικό φράγκο καί έ. εωρεΐτο ή 
γή τής ’Επαγγελίας.

Μέ ό γεγονός αύτό είχε ξεπέσει σέ 
τουρι/έ καλοκαιρινή καί ένας περίφημος 
γαλλικός θίασος πού έπαιζε μιά ρεβύ «Τό 
γυρο του κόσμου» σ ή «Νέα Σκηνή» πού 
είχε μετονομασθή «θέατρον ’ Κοτοπού
λη».

’Απ’ έκεΐ π ά ήταν πού δέν είχα ζεχολ 
ληιιό. Είχα  πιάσει φιλία μέ δλα τά μέλτ> 
τοΰ 6ιάσου άρσενικά καί θηλυκά καί παρ 
λάριζα πιά φραντζέζικα.

’ Εργαζόμουνα τή μισή μέρα στή Λογο. 
κρισία, πού ήτοτν στό έπά^ω πάτωμα τού 
Λαμπρόπουλου. στό παληό. Σοφοικλέους 
καί Αίόλου.

’Ανάθεμα τή δουλειά πού έκανα. Σ  α
λατοποίησες τά πάν α. Ό  μακαρίτης^ τώ
ρα προϊστάμενός μου Γιάννης Φαραντατος. 
τραβούσε τά μοίλλιά του μέ μένα.

’Αλλά έλα πού ήμουνα γειτονοπούλα καί 
πατριωτοπούλα καί μούχε ίδιαί ερη συμ
πάθεια.

Λογοκρίναμε τά γράμμοπα άκόμα καί έ
κεΐνα, τά έντός τής πόλεως.

"Ε .  λοιπόν, δέν περνούσε μέρα πού νά 
μήν ερ-Ό κανένας έξαλλος παραπονουμε- 
νος Καί πάντοτε σχεδόν, δράστης έγώ.

Που μυαλό γιά δουλειά. ’Αφηρημένη. όόλ 
λαζα τό περιχόμενο .ών φακέλλων. Φαντα 
σθήτε τί συφορές έφερνε αύτό τό πράγμα.

Οί φίλοι μου του γαλλικού θιάσου ιμου 
έπρότεινοτν νά μέ πάρουν μαζί τους. ’Αλλά 
ό 'τυχοδιωκτισμός μου δέν έφθανε ώς έκεΐ.

Υπήρχε τό ε κάποιος ιμπαμπας νά έν, 
διαφέρεται γιά μένα. Κ·.’ αύτόν τόν μπα
μπά δέν ήθελα νά τόν πικράνω. ’Άλλω ς τε 
θά μέ γύριζαν πίσω αύτό ήταν βέβαιο.

"Επειτα ήτ<χν καί ή μεγάλη μου άγάπη 
πού μέ κράταγε έδώ. *Η άγάπη μου γιά 
τόν γαλάζιο ούρανό τής μικρής μας τότε 
Αθήνας.

Τό μεγάλο μας χωριό —  δπως τό έ
λεγαν πολλοί —  τ' άγαπούσα πολύ καί 
δέν ήταν εύκολο νά τ’ άποχωρισθώ.

Πολλές φορές διάφοροι συγγενείς εύπο
ροι άπό τήν Ρουμανία μέ ζήτησαν άπό 
τόν πατέρα μου, άλλά έγώ άντέτεινα.

Τέτοιο κουτορνίθι ήμουνα. Ά λ λ ά  ά ς  ιιή 
σάς κουράζω φεύγοντας άπό τό θέμα κι’ 
άς συ/εχίσω τά δεινοπα ήματά μου.

Εΐχα λανσαρισθή πλέον (be...ψώνιο άλ
λά ήμουνα —  δπως λένε πάν.οτε οί άλ
λοι —  άρκετά νόστιμη.

Ά λλά ... πάντοτε υπάρχει κάποιο άλλά, 
ύπήρχε κάτι πού μέ στενοχωρούσε.

Μικρό πρόσωπο, άλλά πόδια όλίγον κα_ 
ραγκιοΓοειδή...

‘Ο Άχιλλεύς εΐχε μιάν πτέρναν τρωτήν 
έγώ δύο.

Τί δεν έκανα γ ι’ αύτά τά πόδια πού 
τά θεωρούσα έμπό5ιο στήν καρριέρα μου. 
"Ολο μου τό χαρτζήλίκι μου τώ ρώγαν- οι 
μασσέρ.

Στό τέλος τό πήρα άπόφατσι. ;Ήλπι£α 
δτι... ή μεγάλη μου τέχνη, θά έσκέπαζε 
τό φυσικό/ αύτό έλά τω>μά μου.

Κ ’ έ\α ώραϊο πρωΐ πήρα τήν άπάφαση 
καί μιά καί δυό πέφτω σάν άστροποπελέκι 
στό θέατρον Κυβέλης, στό Χρήματιστήρι, 
ον, πού έκανε πρόβες ό Oia^oc Φύρσ 
Μηλιάδη στό «Πανόραμα» του Τίμου Μω. 
ραΐτίνΓ.

Ή  ποώτη δουλειά ήταν νά μέ ρωτήσουν 
άν τώξερε ό πατέρας ιμου.

Φυσικά έγώ είπα ψέματα. Σκέφθηκα δ ι 
δταν βρεθή πρό τετελεσμένου ' ε γονότος 
τί θά κάντι;

Ώ ς  καί τίς γάτες φίλτισα έκεινο τό 
μεσημέρι γυρνώντας άπό τήν πρόβα σπί
τι. άπό τή χαρά μου.

"Εμενα τότε στήν όδόν ’ Επικούρου σέ 
μιά θεία μου. πού ό γυιός της. καθηγη.

ΤΟ

Περροκέ
(Έπιχείρησις Γ. ΦΡΑΝΤΖΑ)

Μ ΕΣ Ο Υ ΡΑ Ν Ε Ι
ιμέ τήν νέαν

Θ Ρ ΙΑ Μ Β ΕΥ Τ ΙΚ Η Ν  ΕΠ ΙΤΥ 
Χ ΙΑ Ν  ΤΟΥ

τήν έπιθεώρησιν τών κ.κ.
Γ. ΑΣΗΜΑιΚΟΠΟΥΛΟΥ -  Β. 

ΣΙΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ — Π. ΠΑιΠΑ- 
Δ Ο Υ Κ ιΑ

Γελάτε 
έλεύδερα!

Μουσική
θ . ΠΑιΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ε Ξ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Α Τ Ε
Θ Ε Σ Ε ΙΣ

Κάθε μέρα 2 παραστάσεις:
ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΗ 5 -  ΒΡΑΔΥ- 

ΝΗ 7 -Λ ,μ.,μ.
ιΕίσιτήρια είς τό ταμεΐον τοΰ 

θεάτρου καί 8 V» — 1 είς τό θέα 
τρον «’Αλάσκα». Τηλ. 33.269.

τής τών Μαθηματικών, πολύ μορφωμένος
κ ’ έξελειγμένος μουκάνε πλά ες γιά τό 
πραξικόπημά llou οτύτό.

Ά λ λ ά  τήν <χλλη μέρα; Πώς γύρ σα; Μ’ 
ένα μάτι μπλέ _ ρουά. σάν νά φορούσα 
μονόκλ, γιά τόν ήλιο! καί μέ μερικές 
ραβδώσεις σά ζέμπρος στό κορμί.

Είχε ένσκήψει είς τό θέατρον ώς ύπε- 
ρσσπιστής τής τιμής καί τής άξιοπρεπεί- 
ας ής οίκογενείας ό έξ... άντανακλάσεως 
θείος μου. μακαρίτης πλέον καί αύτός. 
Μήταος Μ...

*Ό άδελφός μου ήταν στρατιώτι,ς καί 
έλε πε τότε άπό τήν Αθήνα.

Μεσολαβεί τριήμερος άνάπαυσις καί 
κρεμμυδοβεραπεία.

Συνάν ησις μέ τόν πατέρα μου καί ύ. 
πόσχεσις πλέον όριστική. τή έπεμβάσει καί 
τών τρίτων δτι δίοει τήν ά5ε'αν διά τό 
ίέατρο ύπό τόν δρον νά παρακολουθήσω 
μαθήματα είς ήν Δραματικήν Σχολήν τού 
Ωδείου ’Αθηνών.

Καί έτήρησε τήν ύπόσχεσί του. Μέ πή
ρε άπό τό χέρι καί πήγαμε καί βρήκαμε 
τόν θωμά Οικονόμου πού ήταν καθηγη
τής τής Σχολής.

"Ηθελε νά πεισθή άπ’ αυτόν !·οτι κατι 
μπορούσα νά κάνω στό θέατρο».

Εΐχε πολύ κακή ί!5ι:α περί του ταλέντου 
μου. Σ* αύιό φταΐγαν ώρισμένοι είσηγη- 
ταί του..

Γιατί ου ε παραλυτική, ούτε βραδύγλωσ
ση ήμουνα τήν έποχή έκείνη. δόξα τώ 
θεώ.

Κ* έπειτα άφου έπρεπε νά έργασθώ, 
μ ά καί δέν ήμουνα πλούσια, ητανε καί 
αύτό ένα έπάγγελμα. δπως τόσα άλλα.

Ά λ λ ά  οί άποθανόντες δικαίωνται. "Αν 
καί άργότερα στίς πρώ ες μου άπογοητεύ- 
σεις, ήτα/ πολλές φορές δεδικαιωμένος 
καί πριν πε άνει.

Είχε δίκηο; Εΐχε άδικο; Αύτό θά τό 
μάθετε λίαν προσεχώς 1

ΣΤ Ο  ΕΠΟΜ ΙΕΝΟ : *Η συνέχεια.

Οΐ σκιαγραφίες μας
ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ

Τοΰ κ. Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
Σ Τ '

Μόλις εΐχε κλείσει τόν 16ο γρόνο τής 
ήλικίας του δέν έχει βγάλει άκόμα τά 
κοντά παιδικά ποτνταλόνια καί δλα τά 
«σύνδρομα» της ψυχής καί τής φαντασίας 
του, σπρώχνουν τόν Σπΰρο Μελά στήν έ
παφή μέ τήν κοινή γνώμη. ’ Ενώ οί πά
λη ο ί συντάχτες τών έφη^μερίδων τοΟ έπι- 
νείου καπνίζουν μακάριοι τόν ναργιλέ τους 
"περιμένουν τις ειδήσεις άπό τήν Αθήνα  
καί κατά τίς '«κατά φιλικήν παραχώρησιν» 
πληροφοοίες γιά νά γεμίσουν τά φύλλα 
τους. οτύτός γυρίζει, χώνεται παντού. Στίς 
ύπηρεαίες στά άστυνομικά τμήμα’α. στό 
Λΐιιιεναρχεΐο, (rrhv Δημαρχία νά ψαρέψει 
είδήσεις. Τό ντόπιο ρεπορτάζ τόσο άπα- 
ραΐτητο * καί πη νΐι ζωής ένδιαφέοον*ος. 
γιά  κάθε έφημερίδα ζωογονείται. *Η ilt't- 
ροτ,κή κοινωνία ξαφνιασμένη άρχίζει νά 
αίσθάνε-αι δτι &/ει καί αύτή υπόσταση 
κο:ί δτι δέν εΐνε άζοοο παράρτηιμα τής Ά - 
θηναγκής. Κάποιοι θά παραπονέθουν για 
τί τό οεπορτάζ τού Μελιά σχίζει τά πα
ραπετάσματα καί βάζει σέ δέος την ot_* 
κογενειοηςή, τήν κο'νωνικίι γαλήνη. Περ»σ_ 
ρισσότεοο θά παραπονεθεΐ ό διευθυντής 
τής έφημεηίδος «Σφαίρα» στόν συνάδελφό 
του τής «Πειραΐκής Φωνής» γιά τόν μικρό 
αύθάδη ρεπόρτερ του. Στό  λιιμενικό τα. 
μεΐο του έπινείου έχουν σωριασθεΐ μεγά
λοι χοηιιατικόΐ πόροι γιά τήν έκτέλεση 
uεναλεττή Κολών λιμενικών έονων άπό τ^ 
όποια έλάγ«στα γίνονται. Καί ό διευθυν
τής τής «Σφαίραο> λιβανίζοντας "ά μενα- 
λο . ίδροτικά σγέδια τοΰ Aim ενικού Τα. 
ιμείου έγει έπιτύχει νά διορισθεΐ ιιέ έναν 
πιό μεγάλο— Ιδεατικό υισθό. Σκαρώνει γιά 
τούτο ό έφηβος Μελάο μ»ά Λαηοική πα
ρωδία ιιιά πεοικοπή τή€_ όποίας λέει γιά 
Τόν νεοδιορισμένο: «Σφαΐροτ» δέ λιβανι- 
στήρισν ποιησάμενος. λ υ ιμ α  ι ν ί ω ν .  έά_ 
λω Ταμεΐον».

Γ ι ’ αύτή τήν περικοπή γκρ.νιάζει καί 
•βρίζει ό ένοχληθείς πώς αχηό εΐνε «σκοτν- 
δαλο°νηρίοο> Εΐνε ή αίώνία κατηγορία μέ 
τήν όποία ό κάθε ένοχος στολίζει τήν δη
μοσιογραφία. θυμούμαι γιά τήν στιγμή 
μιά κουβένα τοϋ μακαρίτη Γ. Βουτσι- 
νά. πού μπορεί νά εΐνε καί τού Ιδιου τού 
άνάμορφω ή τής Ελληνικής  δημοσιογραφί
ας Βλάση ΓαΒριηλίδη.

—  Ή  σκανδαλοθηρία ένοχλεΐ μόνον έ
κείνους πού εΐνε ένοχοι στό σκάνδαλο.^ Καί 
δσο νά κατηγορεΐται εΐνε τό κοολύτερο 
κατασταλτικό, ό χρησιμώτερος άγραφος 
νόμος.

Μπορώ νά προσθέσω: *0 οίοσδήποτε τρό 
πος τής δημοσιογραφίας, ή έκμετάλλευσή 
της. άς δεχθούμε ποτέ δέν μπορεί νά έ_ 
νοχλήσει τόν χρηστό πολίτη τόν τίμιο λει
τουργό όποιασδήποτε μορφής. Ο Ι κατηγο
ρίες λοιπόν έναντίον τής δημοσιογραφίας 
ξερνοΟνται άπό έκείνους, τους όποιους έ. 
πιασε ήτσιμπίδα της στά βρωμερά τους 
συμφέροντα. Καί κατά περίεργη σύμπτω

ση έπί κεφαλής τών κατηγόρων της έρ
χονται δλοι o l καταχωρηιμένοι στά δελ
τία τών συμβάντων τής άστυνομίας. Ο Ι 
λησταί —  οι Ρεντζαΐοι αίφνης —  ήθελαν 
νά σκοτωθούν δλοι οί άπεσ αλμένοι του 
’Αθηναϊκού Τύπου, γιατί αύτοί έξέφραζαν 
δημόσια ύπόνοιες γιά τήν ένοχή τους 
στήν ληστεία τής Πέτρας, ένω οί άρχές 
δέν τους ένσχλουσαν. ώς πού άνοιξαν τά 
μάτια τους, οί καταχραστές του Δημοσίου 
πλού ου καί ol έκμεταλλευτές τής πολιτι
κής μας ζωής.

'Ω. στ όσο τόν ΐδιο καιρό δ έξιστορούμε- 
νος ξχει κάμει στενό τό άγκάλιασμά του 
μέ τό θέατρο. Ά π ό  τις πολυθόρυιβες έ_ 
κείνες παραστάσεις τού Άνδρονοπούλου 
πού είπαμε στό προηγούμενο σηιμείωμα 
δέν έλειπε ποτέ. Πότε μέσα στά πα
ρασκήνια μέ τούς ήθοποιούς πότε στίς 
πρώτες σειοές μέ τούς «ταραχώδεις» θεα
τές πού έξυλοκοπούντο γιά νά ήρεμήσουν 
καί νά μή χτυπούνε σφυρίζοντας τά κασ- 
σελάκια τους. Τότε, σχεδίασε καί τό πρώ
το θεατρικό "ου έργο. Μιά ποτντομίμα πού 
δέν παίχθηκε δμως. γιοττί θεωρήθηκε πο
λυέξοδη. Απογοήτευση τόν έπιασε, άλλά 
δταν αύτή πέρασε, πεισμοετωμένος^ έγραψε 
άργότερα τό πραγιιατικό του πρώτο θεα 
τρικό έργο τήν «θυσί<χ». ’ Ηταν ένα δί
πρακτο κωμόδραμα πού θά ΙδοΟμε τί έν- 
τύπωσι προκάλεσε σέ έπόμενο σημείωιια. 
Γιά τήν στιγμή εΐνε πώς o l δικοί του δ’έ_ 
κοψαν τούς νεοτνικούς του καλπασμούς γιά 
τό περιβόλι τών Μουσών. Σκέφτγκαν πώς 
ώοα ήταν ό πολυφάνταστος μικοός τους 
νά μπει σέ κάποιο πρακτικό δοόμο ζωής. 
Νά ^όν κορτατάξουν στό στρατό χά γίνει 
άξιωιιατικός. Δυό άφοομέζ στογάζεται ό 
Μελδ<: στό σημείο της άπό μέρους μας 
άνάκρίσης του νά προκάλεσοτν τήν άπό_ 
φαση της οίκογενε ία-c του νά τόν στεί- 
λουν στής τραχειές καί λαμπροστόλιστες 
«συστοιχίες» τοΟ *Άρη. Ή  μιά γιατί κα
θώς καί άλλοτε είπαμε, στόν μικρό τους 
όνειροπόλο άρεσε τό έπάγγελμα τού άξι_ 
ωμοετικού. Ή  δεύ’ερη. γιοττί ήταν ή έπο
χή πού στή χιλιοτροεγουδηιμένπ νοτιοδυτική 
Ρούμελη —  άπό δπου καταγόταν ή οικο
γένεια Μελά —  ΐσχυε τό όνειρο τού γα. 
λονοφορτωμένου γαμπρού. *0 ίδιος έχω 
ζήσει σέ συγγενικά μου παρακλάδια αυ
τή τή γλυκερή φιλοδοξία. Γκραβαροπού. 
λες Άγρινιώτισσες Μεσολογγ'τοποΰλες. 
ζοΟσαν μ’ αύτό τό δνειρο. Μαραζώνα
νε γεροντσκόριαζαν άλλά δέν ποτν_ 
τρευόντουσαν άν δέν έπαιρναν άντρα ένα
γαλονάτο Mvocv πού θά εΐχε σπα"1  ̂ στή 
μέσηι. χρυσή ταινία στους ώμους. "Εστω 
έναν ’ άνθυπασπιστή στήν άνάγκη καί έ
ναν έπιλοχία. Σάν νά ζουσε άκόμη ή έ
ποχή τής Τζάβέλαινας, τής Μπο'σαροπού- 
λας ήθελαν νά όνομοοσθούν μ«ά φορά κα- 
πετάνισσες γυναίκες του καπετάνιου πού 

/ε τό* χώμα μέ τή μακρυά του σπά.

λοιπόν ό Μελάς σέ ήλικία 19 έτών —  ή
ταν δέν ήτο^ν άκόμη —  έθελον'.ής στό 
στρατό. Και προκοφτεί στήν άρχή τόσο. 
ώστε γίνεται μέσα σέ τρεΐς μήνες δεκα
νέας καί σέ άλλους τρεΐς λοχίας. Ο Ι ά
νεμοι γιά τό ταξίδι τής χρυσής έπωμίδας 
φυσούν ούριοι. Διαπρέπει στήν ιππασία 
ώστε στούς Ιππευτικούς άγώνας νά έρθη 
πρώτος. Καί στήν σκοποβολή καί στήν ξι
φασκία παίρνει πάλι α ' δίπλωμα. *Η με
γάλη του άδυναμία δμως ήσαν τά άλογα.
Τά άγαπάει τόσο, πού βρίσκει στίς ά- 
ποκοιιές τους στά όνειροπόλα μάτια τους. 
τόσο ήδονόχαρες στόν λογισμό *ου όρα_ 
σιές. ώστε νά θέλει ώρες όλόκληρες 
νά μένει μαζί τους. Νά τους μιλφ σά σέ 
λογικά όντα. νά τά περιποιείται νά όνει- 
pxouod μαζί τους σάν μέ έμψυχους φί
λους. Τότε... Τώρα μάς χαρίζει τήν άρι_ 
στουργηματίική σελί5α τοΟ μυθιστορήμοετός 
του «Νιάτα» πού ά διαβάσετε σ ό σημε
ρινό φύλλο τού «θεάτρου». Ά λ λ ά  δσο τά 
πάει καλά μέ τούτο, ώστε νά όρισθί) α ' 
προγυμναστής στήν ‘ Ιππευτική Σχολή άλ
λο τόσο τά πάει άσχημα μέ έκείνους πού 
εΐχε φιλοδοξήσει νά γίνει συνάδελφός 
τους. Δέ νοιώθουν τήν έπαναστατική φύση 
του. θέλουν άπότομα καί άψυχολόγητα νά 
τήν ύποτάξουν στόν βαρύ κλοιό πού λέγε-, 
ται «στρατιωτική πε-θαρχία». Κάθε μέ
ρα τόν γκρινιάζουν. τόν μειώνουν καί έ- 
πειδή αύτός δέν χωνεύει τήν άλλόκοτη ά- 
πέναντί του συμπεριφορά, «ένεργειακή» άν 
τίδραση ξεπετιέται άπό μέσα του άδιαφο. 
ρώγτας γιά τίς συνέπειες.

—  Δέν εΐν* έτσι. Δέν εΐνε σωστό!
—  Δέν εΐνε σωστό; Έ φ  ά ή μέρες πει

θαρχείο λοχία! Δεκαπέντε μέρες φυλάκιση 
λοχία Μελά:. "Ενα  μήνα αύστηρά λοχία 
Μελά.

Κοντολογής. έχει γίνει «τέρας άπειθαρ. 
χίας». καθώς έπιγραμ.ματικά λέει ό Ιδιος 
καί τό «φύλλο ποιότ^τός» Όυ έχει γεμίσει 
&ηό τόσες ποινές, ώστε γιά νά γωρέσει ή 
καταχώρ'-σή τους. άγοράζουν καί προσθέ
τουν φύλλα άπό τόν μπακάλη I Τέλος, ύ
στερα άπό ένα ζωηρό εοο άπό δλα τά άλ
λα προηγούμενα έπεισόδιο στήν Ιππευτική 
Σχολή τής Αθήνας, γιά θεραπευτικώτερη 
τιμωρία τόν μετέθεσοτν σ ήν Κέρκυρα, θ ε 
ωρούσαν τότε τό μσσχοιμύριστο καί πολυ
βασανισμένο νησί μας μέ τίς βενέτικες ρού 
γες. τά ψηλά γνωστά ιιουράγ?α καί τΙς 
λουλουδόφορτες άκρογιαλιές σάν τόπο έ. 
ξορίας! Ά λ λ ά  τούτο στάθηκε καινούργια 
παγίδα γιά τό περιβόλι τών Μουσών. *Η 
μνήμη ή ΐδ·α όοασιά τοΰ Σολωμοΰ. τοΰ 
Φώσκολου τοΰ Βαλαωοίτη καί δλης τής 
λαμπρόφορτης έποχής τών Μονίων Μουσών, 
πλανιότοτν όλοζώντανη. ’ Εδώ o l βιβλιοθή
κες έδώ στάθηκε ό Σολωμός. έκεΐ πέρασε 
ό Φώσκολος έδώ ξαπόστασε’ καί έμπνεύ- 
σθηκε ό Βαλαωρίτης σάν ήρθε άπό τήν 
Λευκάδα, σέ κείνη τή οούγα πηγαινοερ
χόταν ό Κάλβος Καί δλα αύτά μέσα σέ 
άποθέωση λουλουδ'ών πρασινάδας, φωτι
σμένων άκτών μουσικήν καί μιάς άλλη. 
νορίοτς κοσμικής πού δέν εΐχε άκόμη. τήν 
διιοιά της ή πρωτεύουσα τοΰ Έλληνικοΰ 
Βασιλείου. Καί άκόιιη. θίασοι τοΰ έξω_ 
"ερικοΰ μουσικοί πρό παντός καί δ»εθνώς 
φτ'ιμισμένα μελοδοάμα α έφταναν στό νησί 
τοΰ ‘Άτ> Σπυρίδωνα γιά νά δώσουν πα
ραστάσεις καί νά ξοτναγυρίσουν στήν Εύ 
ρώπη. δίχως νά προχωρήσουν πρός τήν Α 
θήνα.'

Τή Ρεωροΰσαν τότε ώς κοοτώτερη σέ μου 
σική αΐσθη'σπ. ώστε νά μίϊ τής κάνουν τήν 
τι ιιή νά έοθουν ώς έδώ. Έ κ ε ΐ  λοιπόν <*νο: 
γάλιασε πάλι fi φ·λόαουση, ή φιλολογική 
<&λέ&α τοΰ Μελά. Λ'νό<ττευε τίς ώοες τής 
Καζάρμας, νιά νά τοέξει νά διαβάσει στά 
ιβιΒλία τής Ίονίου  Bi^^ioOnKrc καί νά έιι 
πΛ'ευσθεΐ. Καινούρνες πελασγικέ- ποινές 
άκολού^ησοΓν καί μιά άπ* αύ'ές μέ κω«ι- 
κοτραγ'κώτερη αίτία. ήταν ένα ειδύλλιο 
τοΰ σκιανοαφουμένου αέ τήν καμαοιέρα 
τοΰ κ. Ποοέδρου τών ΈιΦ^ώ ν τής Κεοκύ- 
pac. Ή τα ν  ιιαζί αέ τό ΐνδαλιιά Ό υ υέσα 
στό σπίτι, δταν ή κυο^α Πσοέδοου άπά''- 
τενα ξορανύρισε. Σγεδόν τούς έπιασε. άν 
καλιά άλλά κοττώοθωσε νά *εφυνε’ άπό 
-rhv π'σ«νή πόρτα τοϋ σπιτιού μέ τήν βε_ 
ιβαιότητα πώς δέν τόν εΤ5ε. *Άνουαε δμως 
πποσΡλητικές της Φοάσεις έναντίον ~ου. 
Καί άπό νεοτνκό πεΐσιια καθοκ Βνήκε στό 
So0uo καί άντελήΛθηκε δτι πάνω στήν βι
ασύνη τσυ εΐνε ξεγάσει τά γάντια του. 
ξανανύο·σε Ή  κυρία ή ’αν στό μπαλκό
νι καταφουρκισμένη. Τής φώναξε πεισμα
τωμένο·'.

—  Παρακαλώ, μοΰ πετάτε τά γάντια 
μουί

Τοΰ τά πέταξε πράγματι τά γάντια, 
άλλά ιιετά δυό ή αέρες τοΰ άνακοινώθηκε 
υιά νέα πειθαρχική τιμωρία. Μηνιαία φυ
λάκιση.

—  Γιατί; ρώτησε άπό άπλή περιέρνεια 
καί άς ήταν πάντοτε συνη°ισαένος. έτοι
μος γιά κάθε είδους πειθαογική τιμωρία.

—  Δι* άποεπή συμπεριφοράν ένοτντι τής 
κυρίας Προέδρου τών Έ φ ε ’ ών.

—  Μετέχει καί αύτή στήν διοίκηση τοΰ 
Μππικοΰ; ρώτησε μέ αύθόοαητη εΐοωνεία.

—  Σκασμόο λογία! Μάζευτα καί νρή- 
γορα στό πειθαρχείο!

Αύτό ήτοτν ένα άπό ’ ά πρώτα νεοτνικά 
ειδύλλια τοΰ Μελά. Τό δεύτερο καί καλύ
τερο. πού τόν συνόδεψε ώς τήν Αθήνα  
μαζί μέ δλη τή συφοοά τών πειθαργ'κών 
ποινών θά σάκ; διηγηθεΐ ό λοχίας...Μπε- 
φάνης στά «Ν^άτα» τοΰ Μελά

Ε  Θ Λ Μ Ο Π 0ΥΛ Ο Σ
βάοαγε τό χώμα μέ τή μακρυά του σπά.
<Sa κι* άς iftoy μονοπόδαροςI Νάτος ΣΤΟ  ΕιΠΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.



Θέατρο καί ιστορία

Ή  «Κα δέ μέ μέλει»
Τώρα πού ή Κα Κατερίνα (Ιόμω- 

νυιμία μοιραία οτή περίπτωσή, μας!) 
άνέβασε, καί μάλιστα μέ μιά έν
τονη έπιτυχία, τήν διασκεδαστική 
ιστορική ( ; )  κωμωδία των Σαρντοΰ 
καί Μορώ, δ υποφαινόμενος, άρ-

Τοϋ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΠα
μέσα στήν νεοσύστατη, Νοοιολεόντεια 
άριστοκροπία μιά πιό «ΰψηλή» προ-

μερινοΰ φύλου, δτι γύρω άπό 
1840 (άν θυμάμαι καλά) ενα καμ-

χαΐος Ναπολεονιστής και θεατρόφι- σωπικότητα κι’ άνεκάλυψε ετσι δτι U0̂ ,1 l·18 παρόμοιο περιεχόμενο ανα- 
\ λ.. _____ ·? _̂_________ ™Λ,. λ ,ττΑ Βυβσ?οτηικε στη σκηνή ενός παοιίια-λος, δέν ιμπρρεΐ ν’ άντισταθή στόν ή στραταρχίνα^ Λαφέβ,ρ ,ύπηρξε στά 

πειρασμό κι’ ερχεται σήμερα νά νειάτα της πλύστρα!

Ή  Κα  Κατερίνα καί ό κ.

δώση μερικές συμπληρωματικές πλη 
ροφοριες γύρω άπό τό έργο καί τήν 
έποχή στήν όποία χρωστάει τήν εμ- 
πνευσή του.

Ό  μύθος εΐνε γνωστός —καί μά
λιστα υστέρα άπό τή περίληψη πού 
έδωσε σ" αύτήν τήν ίδια στήλη b 
λαμπρός Ακαδημαϊκός μας κ. Σπύ- 
ρος Μελάς. Ή  ήρωΐδα, Κατερίνα 
Χύμπερ, πρωτοπλύστρα, π’ άκούει 
στό παρατσούκλι «Κυρία δέν μέ μέ
λει» δούλευε στό λόχο τοΰ Λεφέιβρ, 
πού τήν παντρεύτηκε τό 1783, δτοτν 
ήταν άκόμα απλός λοχίας.

Καί τώρα μιά προκαταρκτική πα
ρατήρησην “ Ολος ό κόσμος μιλάει 
γιά τόν ένα άπό τούς συγγραφείς 
της «Κας δέ μέ μέλει» (άσφαλώς 
τόν ένδοξότερο!) τόν Σαρντοΰ, καί 
παραμελεί τόν άλλον: τόν Έμίλ  Μο
ρώ, τοΰ όποιου ή συμβολή υπήρξε 
βασικώτατη, άφοΰ αύτός πρωτόδοσε 
στόν «μαιτρ» τήν κεντρική ιδέα τοΰ 
έργουI

Ό  κ. Έντιμόν Σέε, ό γνωστός 
κριτικός καί θεατρικός συγγραφεύς 
πιστεύει (στή Ρειβΰ ντέ Φράνς) δί
χως δμως καί νάνε τέλεια βέβαιος, 
δτι άρχυκά έπρόικειτο γιά ενα δ ρ ά- 
μ α πού παιζότανε κατά τόν 16ον 
ή 17ον αιώνα, ένω ό νεαρός φίλος 
μου κ. Ζόον Σαβάν, ό τόσο καλά πλη 
ροφορημένος σ’ δ,τι δήποτε άφο ρα: 
τόν Ναπολέοντα, μέ βεβαίωσε κά
ποτε δτι ή έκδοχή Μορω άφοροΰσε 
μιά κάποια Τερέζ Σωβέρ πού κατα- 
τάχτηκε, στήν άρχή τής Επανάστα
σης, βιβαντιέρα καί πού έλαβε μέ
ρος ντυμένη άνδρικά σ’ Μνα σωρό 
μάχες. Ή  Σωβέρ, αύτή, προβιβάστη- 
κε «έπι άνδροΕγαθία», έγινε λοχίας 
καί παρασημοφορήθηικε. Εΐνε άραγε 
σωστό; Πάντως ό Σαρντοΰ δέν έν- 
διαφέρθηκ-ε γιά τό πρόσωπο αϋτό 
όσοοήπτοτε περίεργο κι* άν ήταν! 
“ Ισως γιατί ή ήρωΐδα δέν είχε πα
ρά τό βαθμό τοΰ ύπαξιωματυκοΰ, έ
νω αύτός χρειαζότανε μιά γυναίκα 
μεγαλύτερης όλκής.

"Ετσι άναγκάστηκε νά γυρέψη

Βεάκης (Ναπολέων) σέ μιά χαρακτηριστική σκηνή 
τού έργου του ΣαρδοΟ.

Κατά βάθος θ ί  μπορούσε, έξ ί
σου καλά, νά διαλέξη, τή στραταρ- 
χίνα Νέϋ, κόρη μιά καμαριέρας ή 
τη πρώτη γυναιικα τοΰ Λουκιανοΰ 
Βονοοπάρτηι, νεώτερου άδελφοΰ τοΰ 
Ναπολέοντα πού ήταν θυγατέρα έ-

βιβάστηκε στή σκηνή ένός παριζιά
νικου θεάτρου. Ή. εύκολη, αύτή επι
τυχία μοΰ άπέφερε ένα πιάτο ζω
γραφισμένο άπό τόν Μίτσεα, έναν 
Τσέχο ζωγράφο, πού είχε κείνη τήν 
έποχή μεγάλη: πέρασι.Δέ θυμάμαι πιά 
οΰτε κάν τδνομα τοΰ θεάτρου —άλ
λά γιά κείνους πού θά θέλανε, έτσι 
άπό περιέργεια, νά τά πληραφορη- 
θοΰνε, μπορούνε νά σύμβουλευτ οΰνε 
τό εργο τοΰ Ένρύ Λεκόντ «Ό  Ναπο
λέων καί ή Αυτοκρατορία του»,δπως 
μάς τά διηγείται τό θέατρο—βιβλίο 
πού βρισκότανε κάποτε στή βιβλιο
θήκη· μου καί πού κάποιος καλός 
φίλος στόν όποιο τό δάνεισα, ξέχα- 
σε νά μοΰ τό έπιστρέψη (πράγμα 
πού δυστυχώς συμβαίνει συχνά!)

Ά λ λ ’ άς έπιστρέψουμε στό εργο 
τών Σαρντού καί Μορώ. Τό πρωτο- 
Βώσανε στόν Λορέλ, διευθυντή τότε 
τοΰ Πκράν Τεάτρ, καί τοΰτο γιατί 
επιθυμούσανε νοάχουνε γιά πρωταγω 
νίστρια τή Ρεζάν πού ήτανε δχι μό
νο ή βεντέτα τοΰ θεάτρου, άλλά καί 
σύζυγος τοΰ διευθυντή. Δυστυχώς, 
δμως, τό-θέατρο αύτό, πού δέν πή
γαινε καί τόσο περίφημα, έκλεισε 
ξαφνικά κι’ έτσι ή «Κα δέ μέ μέλει» 
βρέθηκε...άστεγη1. Τότε ό Λορέλ, πού 
συνεταιρίστηκε μέ τόν Άλφρέδο Κα 
φρέ τοΰ θεάτρου «Βωντεβίλ» κατέ
θεσε τό χειρόγραφο, ετσι σάν έπι- 
σφράγιση τής καινούργιας συμφω
νίες, στό καινούργιο θέοαρο, βέβαιος 
δτι τό έργο θά εΐχε μιά θριαμβευτι
κή έπιτυχία. Φαίνεται δμως, δτι ύ- 
πήρχοτν καί πολλοί πού δέν συμφω-

Ή  Κα  Κβτερίνα σέ μιά <Sm6 τίς ώραιότε ρες σκηνές τής «Κυρίας δέ (ic , Λευ>.

νός ταβερνιάρη. Οί άλλόικοτοι δμως νοΰσαν μέ τή γνώμη του αύτή. Διά-
— λ—  .—! .t ..λ j. *------- α, ψορα πρόσωπα, στίς πρόβες δσο

ικι’ άν παραδέχονταν τήν ζωηρότη
τα καί τήν εύγενικιά έφευρ&τυκότη- 
τα τοΰ έργου, δέν προαισθάνθηκαν 
κάν τήν κατοατληκτική του σταδιο
δρομία.

Ό  ρόλος τής Κατερίνας πού π ρω 
τοπαίχτηκε τό 1893 άπό τή Ρεζάν, 
ξαναδόθηκε σχεδόν πάντα μ’ Επιτυ
χία άπό τήν Μιστεγκέτ ( ! ) , τή Μα- 
ρί Λεκόντ, τή Λιλή Μπονέ καί τέλος 
τό Σεπτέμβριο τοΰ 1935, στό θ=αιρο 
Μαρινύ (πού φιλοξενοΰσε τότε τό

τρόποι καί ή γλωσσική ξετσιπωσιά 
τής Κατερίνας Χύμπερ δίνανε περισ
σότερες εάκαιρίες νά δημιουργηθή 
γελοίο — πράγμα άσφαλώς σημοα/- 
τικώτατο γιά μιά (έστω συμβατικά 
«ιστορική») κωμωδία!

“Οπως καί νάχη τό πράμα, έκεΐ
νο πού εΐνε περίεργο καί ένδιαφέ- 
ρον, εΐνε δτι ή «Κυρ'α δέ μέ μέλει» 
δέν ύπήρξε το πρώτο έργο αύτοΰ 
τοΰ τύπου, θυμοΰμαι, πραγματικά, 
δτι τόν καιρό, δυστυχώς τόν τόσο 
μακρυνό, πού ήμουν νέος, κέρδησα
ενα πρώτο βραβείο σ' ένα διαγωνι- «Τεάτρ Φρανσαίζ» κατά τή διάρκεια 
σμό τής έφημερίδας «Ήχώ τών Πα- μιας έπισκευής τοΰ μεγάρου τής 
ρισίων», ύποδεικνύοντας στούς άνα- Γαλλικής Κωμωδίας) άπό τήν κυρία 
γνώστες τοΰ μεγάλου αύτοΰ καθη- Ντυσάν, γυναίκα τοΰ συνάδελφου

Καί φίλου Έδουάρδου "Ελβα του 
«Ζουρνάλ», μιά άπό τίς κοολύτερες 
καί τίς πιό καλλιεργημένες άρτίστες 
τοΰ σημερινού γαλλυκοΰ θεάτρου.

Στήν Ελλάδα λίγα χρόνια άογό- 
τερα ό ρόλος διδάχτηκε μ’ αξέχα
στο τρόπο άπό τήν κ. ’Ολυμπία Δα
μάσκου, καί ξαναδόθηικε, σχεδόν 
σύγχρονα μέ τήν επανάληψη  ̂ τής 
Κομεντί Φρανσαίζ, δηλαδή τόν ’Ο
κτώβριο τοΰ 1935, μέ τή συνηθισμέ
νη' μαεστρία πού τή διακρίνει άπό 
τήν μεγάλη καί πολύμορφη, Μαρίκα 
Κοτοπούλη, στό «’ Ιντεάλ».

“Όσο γιά τό Ναπολέοντα, τόν δώ
σανε διοοδαχικά: δ Διονύσιος Ταβου-

Ό  κ. θάνος Κωτσότιουλος. στ6 ρόλο 
του Φουσέ.

λάρης (άν δέν σφάλω) ό Ευάγγελος 
Δαμάσκος κι’ ό Περικλής Γαβριη- 
λίδης...περιμένοντας νά έρθη ή σει
ρά τοΰ Βεάκη !

Καί τώρα πού σκιοτ/ραφήσαμε τίς 
θεοπτρικές αναμνήσεις πού μάς χα
ρίζει τό έργο, άς ποΰμε καί ξερικές 
παρατηρήσεις πού άφοροΰνε τήν κα
θαρά ιστορική κριτική. ’Ά ς  τό ποΰμε 
άπό μιάς άρχής: Εΐνε γεμάτο άπό 
άπ'Βανες λεπτομέρειες, θ ’ αναφέρω 
τρία παραδείγυατα έτσι στή: τύχη, 
διαλεγμένα άπό άναμνήσεις μου κά
που μισοΰ αιώνα!

Πρώτα - πρώτα ή φυσιογνωμία 
τοΰ Φουσέ εΐνε «τέλεια παραλαγμένη'. 
Τό νά βάζεις νά χειρονομή κροιτών- 
τας μιά βαλίτσα έναν άνθοωπο πού 
συνετέλεοε κατά πολύ στή πτωισι 
τοΰ Ρ οββσπιέρου καί μάλιστα σ’ έ
να σιδερωτήριο ή μπαίνοντας στά 
διαμερίσμοπτα τοΰ αύτακράτορα σέ 
μιά στιγμή πού βρίσκεται «ύπό δυσ
μένεια», αύτό ξεπερνάει τά διρια τής 
«θεοπροποιημένης» ιστορίας.

“Υστερα δέν εΐνε κάν άλήθεια δτι 
ό Ναπολέων άντικατέστησέ τόν Φου
σέ μέ τόν Σαβαρύ καί δτι τοΰ ξα- 
ι/άδωσε τή θέση του υστέρα άπό μιά 
γικάφα τοΰ δούκα τοΰ Ροβιγιό (Σα 
βαρύ) στήν ύποθετική «υπόθεση Νά- 
ϊπεργ». Μή πρός κακοφανισμό τοΰ 
κ. Σαρντοΰ, ό Σαβαρύ, άφοΰ άντι- 
κατέστησε τόν Φουσέ, διοπήρησε τή 
θέση, τοΰ ύπουργοΰ τής Αστυνομίας 
μέχρι τή τελευταία ήμέρα τής Αύ- 
τοκρατορίας. Καί κάτι άλλο : Ό  
στροπάρχης Λεφέβρ παρουσιάζεται 
στό έργο σάν ένας άνθρωπος λίγο ή 
πολύ άσήμαντος. Ή  ήιρωική του δια 
γωγή, δμως, μαρτυρεί τό ένοαπίον 
καί σάν μιά άπόδειξη) γιά τήν στρα
τιωτική του άξία μπορεί νά χρησι- 
μεύση καί τό γεγονός δτι (Εγκαινιά
ζοντας τήν αύτοκρατορική άριστο- 
κροπία) τιτλοφορήθηκε δούκας ένοα/ 
όλόκληρο χρόνο πρίν άπό τούς άλ
λους στρατάρχες, τούς ϊσως καί πιό

ένδοξους συναδέλφους του. Εΐν’ ά- 
λήθεια δτι ήδούκισσα Ντ’ Άμπροα'- 
τές (ΣτεφοΓνόπολι άπό τή μητέρα 
της) βάζει στά άπσμνημονεάμοπά 
της, τήν «Κυρ'ά δέ μέ μέλει» νά τόν 
άποκαλεΐ «ηλίθιο». Άλλά πρϊ'πει 
πάντως νά δυσπ:ιστή στά λεγάμενα 
εκείνης πού ό Ναπολέων ώνόμαζε 
«πανουικλίτσα»!

Άπό τήν άλλη μεριά στά ίδια « Α 
πομνημονεύματα» συναντούμε ένα έ- 
πεισάδιο πού ζωγιραφίζει θαυμάσια 
τήν προιγματική μορφή τής Κατερί
νας Χύμπερ: Ή  οώτοκράτειρα βρι
σκότανε στόν Κεραμευκό. Καταφθά
νει ή στραταρχίνα Λεφέβρ, δούικισ- 
σα τοΰ Ντάνσιγκ. Ό  κλητήρας συ
νηθισμένος νά τήν άπσκαλεΐ μ’ αύτό 
τό στρατιωτικό τίτλο — άφοΰ ζήτησε 
άπό τόν Καγκελλάριο τήν άδεια — 
τής λέγει : «Ή κυρία στρατάρχου 
μπορεί νά περάση». Αύτή τόν κυτ- 
τάζει λίγο στραβά, άλλά δέν λέει 
τίποτα. Μπαίνει στό σαλόνι καί ή 
Ζοζεφίνα (βρισκόμαστε στά 1908 (1) 
σηκώνεται άπό τόν καναπέ καί πάει 
νά τήν προϋποτντήση λέγοντας μέ τή 
συνηθισμένη της χάρη: «Καί τί κάνει 
ή κυρία δούκισσα;» Ή  στροπαρχίνα 
τότε άντί νά τής άποηπήση, γυρίζει 
πρός τόν κλητήρα πού ξοη/άκλεισ§ 
τή πόρτα ικαί μέ μιά γκριμάτσα τοΰ 
φωνάζει: «“ Αρπαχτη γυιόκα μου»!

Τό άνέκδοτο αύτό εΐνε μιά άπό- 
δειξη δτι άν τό έργο τών Σαίρντοΰ 
καί Μορώ δέν εΐνε καί τόσο τέλειο 
άπό μιάν ιστορική άποψη, ό τ'ΗΑος 
του, τουλάχιστον, εΐνε άπόλυτα δι
καιολογημένος !

Πάντως άν ή στροπαρχίνα ήτανε 
μιά δούκισσα δχι , καί τόση άνάλογη 
μ.έ τήν άξιοποέπεια τοΰ τίτλου της, 
ήτοτνε μιά πολύ άγαθή γυναίκα καί 
κατά τό τέλος μάλιστα τής Αύτο- 
.κροποοίας εΐχε άποχτήισει μιά θανά
σιμα βαρετή «κοολλιέπεια». “Οσο γιά 
τόν άνδοα της, ύπήρξε ένα άξιοσέ- 
βαστο μέλος τής τοτινής γαλλικής 
στροτΓίωτικής ουκογενείας πού τό έ- 
χτιμήσανε δλοι οί άξιΟπρεπεΐς άν- 
θρωπρι τοΰ καιροΰ του. Λιγώτερο 
άξιοσέβαστος ήτανε ό γυιός του, πού 
πάντα, κατά τή δοάκισα Ντ’ ’Alu- 
πραντές, συνεδύαζε μιά πολύ ποό- 
στυχη έιαφάνιση. μαζί μέ τά πιό άη- 
διαστικά έλοεττώματα.
_ Ό  Ναπολέων, κάτι ήξ,ερε γι’ αύ

τόν, δτοτν στήν Άνακοίνωσι πρός τή 
Γερουσία, τή σχετική μέ τήν τιτλο- 
φοοία τοΰ στρατάρχη, πρόσιθεσε τήν 
παοακάτω άξιοσημείοχτη Φοάση : 

( «Kai ποοπαντός, άς αή τελείωση κά
νεις άπό τούς απογόνους του τή στα 
διοδ,ροιμία του δί.νως νά χύση τό αί
μα του γιά τή δό£α καί τή τιμή τής 
ώραίας μας Γαλλία!»

Ή  εύγ-ή αύτή τοΰ Ναπολέοντα θά 
πραγματοποιηθώ άονότ>ερα, δταν ό 
έπιλενόίμενος «Κοκκό», παο’ δλους 
τούς δικαιολογημένους φόβους τοΰ 
πατεοα του, πέθαν  ̂ «σάν ήρωας».

24 ’ Ιουνίου 1944
ΣΠ Υ ΡΟ Σ  ΠΑΠΠΑΣ

_ (1 ) Τό διαζύγιο φέρει τήν ή'μεοομηνία 
της 14 Δεκεμβρίου 1809 κα’ι ό δεύτερος 
vauoc τοΰ Ναπολέοντα ένινε τήν 1 Άπ ρι 
λιου 1810.

Μ Α Ρ Ι Ο Σ
Τό έργο τής ήμέρας...

“ Ενα άληθινό άριστούογηιμα... 
“ Ενας θρίαμβος τοΰ θιάσου

ΜΙΡΟΝΤΛ̂ -ΜΟΥ - ΠΥΡΗ
μέ τόν χ ρ .  Ν Ε Ζ Ε Ρ

Μ Α Ρ Ι Ο Σ
ή μεγαλύτερη έπιτυχία τής θερινής 

περιόδου στό

ΘΕ'ΤΡΟΝ IW0Y5OYPM
Εισιτήρια: 10—1 π.μ. εις τό θέα

τρον ΆλΟκης (τηλ. 27.248) καί ά
πό τάς 4 μ.μ. είς τό θέοαρον Μου
σούρη (τηλ. 84.269).

Ηθοποιοί ποιητές

Παράκληση
’Έ λ α  και λύτρωσε μ ε ! . . .  Άπάνωθέ μου 
πέφτει ό νοτιάς κι’ ό βόρβορος του δρόμου 
ρυπαίνει τό γαλάζιο στοχασμό μου 
ποΰ αναρριγεί στό ρίπισμα τοΰ άνεμου...

Μέ τά γυμνά της πέλματα ή ’Εκάτη 
προβαίνει σιωπηλή πάνω άπ’ τούς τάφους 
■καθώς σάν ερπετό μές τούς κροτάφους 
τοΰ λογισμοΰ σαλεύει ή φρεναπάτη.

Και μέ γυμνό τό πόδι οπού ποοτήσει 
κόμπρες σκιρτοΰν μ’ ορθάνοιχτο τό στόμα 
κάί φλέγονται οί ασφόδελοι στό χώμα 
πού στέρφο πια ποτέ δέ θά βλαστήσει...

Κ ’ έτσι ώς θρηνοΰν στό βάλτο οί καλαμιώνες 
βαδίζοντας, μαδάει λευχειμονούσα 
τούς κρίνους πού εΐχα δρέψει δταν γυρνοΰσα 
στών παιδικών μου ονείρων τούς ανθώνες.

Μονάχος μέ λιπόσαρκη τή σκέψη 
στών βραδινών λυγμών τ'ις συμπληγάδες 
δυό κέρινες, τά χέρια μου, λαμπάδες 
ύψώνω—αμαρτωλός πού έχει άσκητέψει..·

Καί Kot;c:. τή σκέψη σμύρνα και λιβάνι 
μπροστά στοΰ ινδάλματος σου τόν καθρέφτη 
τώρα πού ή νύχτα βάρβαρα έτσι πέφτει 
ικ’ είναι κοντά σου οί πόθοι μου ζητιάνοι...

Μά δπως τά χρόνια διάβηκαν τόσο άδεια 
—ρόδα χλωμά, σέ διάφανο άνθσγυάλι— 
μέ πυρωμένο έχάραξαν ατσάλι 
στό μέτωπο ανεξίτηλα σημάδια.

’Έ λ α  λοιπόν πριν φτάσουνε τά χιόνια 
στοΰ περβολιοΰ νά σμίξουμε τήν κώχη 
τοΰ φθινοπώρου έγώ τό πρωτοβρόχι 
τής άνοιξής σου έσύ τά χελιδόνια...

Κ ι’ οπως θά μοιάζεις ρόδο φλογισμένο 
κ’ ήσκιος μέσα στούς ήσκιους έτσι ώς θάμαι 
παρακαλώ σε πρόλαβε καί κάμε 
τό θαΰμα νά γενεϊ πού περιμένω...

Μ ’ ακούω νά λές: Τοΰ κάκου άγαπη μένε 
ζώ μές τ’ αστέρια έγώ. ποιος θά μέ φτάσει... 
Κ ι’ δπως βογγοΰνε οί άνεμοι στά δάση 
δλα τ’ αηδόνια έντός μου απόψε κλαΐνε...

ΚΩ ΣΤΑΣ Μ ΟΥΣΟΥΡΗΣ

Νεκρικές κουβέντες

Ό  ά γνωστός συγγραφέας
Σκηνογραφία: 'Έ να  τοπίο στόν "Αδη.
Πρόσωπα: 'Η  ποιήτρια Σαπφώ. —  " Ε 

νας συγγραφέας της έποχής μας.
• Π ρ ά ξ ις  π ρ ώ τ η  

(Σκηνή  πρώτη καί τελευταία)
(Ή  Σαπφώ περιφέρεται έκνευρισμένη.).
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ  (Τήν πλησιάζει χαμογε-. 

λώντας καί της άπαγγέλλει):
«’Από ιόν έρωτα έσεχλετίστηικες
Στό χάρο έζήτησες παρηγοριά
‘Η ζωή σου φάνηκε πολύ βαρειά
Γιά τοΰτο έτσι έγκρεμοτσαΐκίστηκες».
ΣΑΠΦΏ  (στρέφεται έκπληκτη): Τί είνε' 

αύτά πού άκουω;
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ :  Μιά προσφώνησή έκ του 

προχείρου. " Ενας τρόπος νά προσελκύσω 
τό ένδιαφέρο σας.

ΣΑΠΦΏ: Ποιός εΐσθε;
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ :  Είμαι "Ελληνας, άπο. 

6ανών τό 1944.
ΣΑΠΦΩ: “ Α ώραία! Μιλήστε μου γιά 

τήν ’Αθήνα, γιά τούς άνθρώπους γιά τά 
θέα ρα. Πέστε μου τά νέα.

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ :  ΕΓνε μόδα τά παληά.
Σ  ΑΠΦΩ: Δηλαδή;
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ : *Επ<τναλαμβάνονται τά 

παληά...
ΣΑΠΦΏ  (μ* άπορία): Τά παληά;
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ :  Μάλιστα, τταληοσκηνίς.

Παυλίνας Πέτρο βάτου
παληοέργα. παλιάνθρωποι, κάτι τέ:οια συ
ναντάς καί στήν έποχή μας.

ΣΑΠΦΏ: Περίεργο! Δέν ύπάρχει πρόο
δος;

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ : Μεγάλη! Πολεμόαμε και 
τούς άμάχους πληθυσμούς.

ΣΑΠΦΏ (μ ’ άπορία): Τί μου λέτε! (Μι 
κρή παΟσι). ’Αφήστε φίλε μου τά θλι
βερά, μιλήστε μου γιά τήν ποίησι. Πώς 
έξελίσσεται;

Σ Υ Π Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ : Στό σουρεαλισμό.
ΣΑΠΦΏ  (Έ ν τ ρ ο μ η ): Πώ! Π ώ ! . . .
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ : Τί έπάθατε;
ΣΑΠΦΩ: ΈΗτιθυιμώ ν* αύτοκτονήσω γιά 

δεύτερη φορά.
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ : Σάς παρακοολώ. συνέλ- 

€ΐετε. Καταλαβαίνω, εΐσθε πολύ εύαίσθη- 
τη. άφαΟ γιά ένα Φάω να έζητήσοττε άνά. 
παυσι στάς αίωνίους μονάς. E lc τό έξής 
θά σεβαστώ τήν γαλήνη σας δεν θά τήν 
διαταράξω, θά παραμείνω θαυμασιής σας 
έξ άποστάσεως. Καλή νύχτα σας...

ΣΑΠΦΏ: Σταθήτε. Τόση ώρα μιλάμε 
και δέν ξέρω οΰτε τ* δνομά σας. Ποιός 
εϊσ3ε; Τί εΐσθε;

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ : Είμαι ένας συγγραφέας
ΣΑΠΦΏ  (ιμ* ένθουαιαχχμό): Τί καλά! Τί 

χαρά! Πέστε μου γρήγορα, τί έχετε γρά- 
ψ*ι; ΠοΟ Ι χ π  ypdiin i;

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ  (ιμ ' άμηχανία): ’'Εχω ... 
γράψει... έχω... έχω. ναί. . . έχω γράψει! 
"Ο χ ι βέβαια σέ βιβλία, σέ έφηιμερίδες. σέ 
περιοδικά Είμαι ένας* άγνωστος. Τίποτα 
δέν έδημοσίευσα...

ΣΑΠΦΩ (μ* άγόποήτευσι): Τίποτα!
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ : Έ ν  τούτοις. θά έγεί- 

ρουν στή γή τό μνηιμεΐο μου! * "Εχουν ύ_ 
ποχέρωοι. Τό έλπίζω. τό πιστεύω...

ΣΑΠΦΩ  (μ ’ άπορία): Τό μνημείο σαςί
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ ; Βέιβαια. έπιβάλλεται. 

δπως στόν άγνωστο στρατιώτη, γκχτί δχι 
«αί στόν πιό άγνωστο συγγραφέα;

ΣΑΠΦΩ: Μά ό άγνωστος στρατιώτης ύ- 
πηρέτησε τήν πατρίδα, έσεΐς τί έπροσφέ- 
f>aτε;

Σ ΥΓΤ Ρ Α Φ ΕΑ  Σ : ’ Επρόσφερα τήν άφά_ 
νειά μου. "Αν ξέρατε πώς καί πώς κερ
δίζουν μερικοί τήν έπιφάνεια!... Τί άγώ. 
νας γίνε αι γιά τήν προσωρινή έστω δόξα ! 
’Αγώνας ψευτιάς καί συκοφαντίας. Πόλε
μος διαφημίσεως καί δυσφημίσεως. Μά
χονται έκεΐ στό πεδίον τής ήθικής καί πνευ 
ματιχής άλληλοεξοντώσεως...

ΣΑΠΦΏ: ACtoc ό πόλεμος εΐνε χειρό
τερος άπό τόν άλλογ Πρκ>τιμότερο νά σκο
τώνουν τό κορμί παρά. .

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ : Γι’ αύτό καί έγώ άπέ. 
φυγα νά δημοσιεύσω δ,τι νομίζω ύψηλόν 
καί ώραΐον. "Αν εκέρδιζα τού-ς άναγνώ- 
στας. θάχανα τούς συναδέλφους. Δέν έ_ 
ζήτησα νά πάρω λίγη θέσι κο ν ά  τους. 
Εΐνε πολύ ζόρικοι. πιάνουν καυγά μέ τό 
τίποτα, θέλουν τή δόξα όλόκληρη ό κα έ 
νας τους Μ τό πολύ νά τήν μοιραστούν 
δυό .  τρεΐς... Ο ί περισσότεροι τούς έ^ο_ 
χλουν. Καταλσίβαίνετε λοιπόν... Πήρα τήν 
άπόφασι νά μείνω άγνωστος.

ΣΑΠΦΩ: Γενναία ή άπόφασίς σας. ’Αλ
λά κρίμα, νά μή άφήσετε ίχνη του ταλέν
του σας.

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ : "Αφησα τά ίχνη. της ή. 
θι.κής μου ύποστάσεως, τά άπαθ-ανάτισα 
στό επιτύμβιο μου. Άκο?3στε το:

( ’Απαγγέλλει άργά):

Ενθά δε κεΐται συγγραφεύς πεσών ιιέ θάρ.
(ρος στήν άφάνεια. 

Δέν στραπατσάρισε τήν δόξα Λυνηγώντας 
(έπιφάνεια!

ΣΑΠΦΩ (μ ’ ένθουσ;ασ*μό): Μπράβο! Ζή 
τω ! Μνηιμεΐο στόν άγνωστο συγγραφέα!...

Προχωρεί καί πέφτει στήν άγκαλιά του.
(Πέφτει καί ή αύλαία)

ΠΑ Υ Α ΙΝ Α  Π Ε Τ Ρ Ο Β Α Τ Ο Υ

Ό  ανεξάντλητος
καλλιτέχνης

’Ανεξάντλητος, πάντα πρωτότυπος καί 
κάθε φορά διαφορετικός άν καί στόν ίδιο 
ρόλο ό Όρέστης Μακρής έχει άποδείξει 
μ’ αύτό τόν τρόπο δτι εΐνε ένας άλη3ι- 
νός καί πραγμοττικά μεγάλος καλλιτέχνης. 
Τό κλασικό του φόρτε εΐνε βέβαια ό «μπε
κρής», άλλά κι' όσοι τόν βλέπουν καί σ’ 
άλλους ρόλους, όμολογουν πώς ό Μακρής 
εΐνε άπό τούς ‘λίγους πολύπλευρος καλλι
τέχνες του έλ<χφρου μουσικού μας θεάτρου.



Ή  έβδομη τέχνη 
στήν 'Ελλάδα

Σειρά άρθρων τών κ.κ. Νικ. 
Γιεχκόβλεφ και Σ. Αύλωνίτη

σέ̂  ίλιγτγιωίδη άπάστασι άπό τά ξένα 5μοιά τους. 
Γ  ιά τίς άλλες ταινίες της παραγωγής μας δέν 
ιμιπορεΐ κάν νά γίνη λόγος.

Ο Ι τεχνικές ελλείψεις τών ταινιών ελληνικής 
παραγωγής είνε γνωστές δπως εινε καί φυισ'ικές 
άν λάβη κανείς ΰπ’ δψει του τά μέσα πού δι·-- 
τέ©Γΐκαν γι’ αύτές. Τό ζήτηιμα δ;μως εινε δτι καί 
ή ̂ πνΕυμιοοτοκή συ.μ|βολή σ’ αύτές δέν ήταν δση 
ΙΒάπ'επε νά εΐνε. Συγκεκριμένα: τά θέματα πού 
διάλεξαν οί σεναριογράφοι στίς δ·υό αυτές ται
νίες, θέματα άΐστιικά—κοινωνικά δχι μόνον δέν 
εινε πρωτότυπα^ άλλά έχουν έκμεταλλευβή έπα 
νεοληΓαιμένως άπό τόν ξένο κινη,μοττ,ογ,ράφ,ο πού 
'και μέσα άπείρως άνώτερα διαθέτει καί πείραν 
τε,ραιστίαν. Δέν θάπρεπε, λοιπόν καθ’ ήν στιγ
μήν διαβίί-ουμε τόσα αξιόλογα φιλολογικά εέ- 
γα, σ,υνυ,ψατιμ,ένα μέ τό τοπικό έλληνικό χρώίμο· 
νά δηίμιουργοΰμε σενάρια ξένα π:ώς τήν ψυχο- 
συνθεσιν τοΰ “ Ελληνος θεατοΰ καί προπαντός 
θέματα ̂ πού έρχονται άθελα, σ’ £ναν άνισο συνα
γωνισμό μέ τόν εξελιγμένο ξένο κινηματογρά
φο. Ένώ εκμεταλλευόμενοι τά καθαιρώς ελληνι
κά θέιματα πού έχουν τό τοπικό πλεονέκτημα, 
μέ τά χαρίσματα τής ελληνικής φύσεως καί τήν 
πλούσια προγονική μας κληρονομιά, δέν θά πα
ρουσιαζόμαστε κακοί μιμητοί ξένων έργων, αλ
λά θά προσθετά.'<= κ*τι καινοόπνιο καί έντελώς 
δικό μας στήν παγκόσμιο κινηματογραφική τέ
χνη πού θάχε τήν οψρ-^ ι̂οα τού έλληνικοΰ πνεύ
ματος πού έγνώρισε σ’ ολόκληρο τόν κόσμο ά
πό καταβολής του κάθε καλλιτεχνικήν έκδήλ.ω- 
σ ιν .

Μήπως τό θέμα ένός μυκροΰ φτωχοΰ Έλλη- 
; νάπουλου πού ξεκινάει άπ’ τό άκρογιάλι ένός 
άπό τά όμορφα γαλανά νησιά μας παλεύοντας 
σκληρά μέ τή βιοπάλη στήν πρωτεύουσα, κι’ αγ
νότερα στήν ξενητιά, γιά νά γυιρίση μιά μέρα 
fctepa άπό μύ,ριους άγώνες καί μόχθους νιικη - 
τής τής ζωής στήν πατρίδα του στεφανωμένος με 
τό τρόπαιο τοΰ δημιουργού, έμπορος, βιομήχα- 
νος η διανοούμενός — δημιουργός μιάς ζωής 
πού μόνον τό ελληνικό δαιμόνιο παρουσιάζει — 
δέν θάταν κ»’ αύτό gva άπ’ τίς χιλιάδες έλλη.νι- 
ικά θέιματα πού θά μπορούσαν νά παρουσιάσουν 
οί σεναριογράφοι ιμας γιά νά δώσουν ετσι τήν 
δυνατότητα καί στόν σκηνοθέτη, νά έκμεταλλευθή 
βλο τό μεγαλείο τοΰ έλληνικοΰ τοπίου καί τοΰ 
έλληνικοΰ πνεύματος;

Φυσικό δμως θάρχεται τό έρώτημα στούς σε
ναριογράφους, καί σκηνοθέτες τ;ών δύο παραπά
νω ταινιών μας: γιοοτί άφοΰ κατακρίνονται Αν 
μέρει οί δημιουργίες τους αύτές άπό τόν θεατή 
σημείωσαν μολαταΰτα τέτοια οικονομική έπιτυ
χία στίς πι,παβαλές τους; Τό γεγονός δμως αύτό 
δέν πρέπει νά παραπλανά τούς παράγοντες μιας 
ταινίας καί νά παίρνουν γιά ίικανοποίησι καί έν- 
θουσιαομό αύτό πού δίνει ό "Έλλην θεατής άπό 
άπλή περιέργεια ή άπό τήν έλ/τιίδα νά ίδή κάθε 
φο·ρά κάτι τι καλύτερο. Δίνει έλπΟδες τό κοινό 
μας στούς δημιουργούς γιά νά τούς ένθαρρύνη 
μέ τήν έλπίιδα δτι θά τούς φιλοτίμηση νά πα
ρουσιάσουν κάτι τό άξιολογώτερο.

Αύτό το βασικό στοιχείο τής φυχοσυνθέσεως 
και τοΰ αισθητηρίου τοΰ “ Ελληνος θεατοΰ έχουν 
παραγνωρίσει οί περισσότεροι πνευματικοί συν- 
τελεσται μιας ταινίας στόν τόπο μας πράγμα 
πού συιμιβάίνει σέ πολλές περιπτώσεις καί στό 
θέατρο. Πρόκειται γιά τό προγονικό πλούσιο 
αισθητήριο πού κληρονόμησε άπό χιλιάδες χρό
νια ό λαός αύτός πού μπορεί νά μήν εχη τήν 
τεχνική κατάρτισι γιά νά κρίνη έξωτερικά μιά 
δημιουργία, μέσα του δμως άπό έμφυτη ευαι
σθησία σάν άπό ένστικτο, ξεχωρίζει άμέσως τό 
ώραΐο άπό τό μέτριο.

"Απειρες εΐνε οί περιπτώσεις πού ό “ Ελλην 
θεατές £χετ δείξει τό μέτρον τής δμφυτης ευαι
σθησίας καί τών λεπτών καλλιτεχνικών του αι
σθημάτων κι’ £χουυε πρόχειρη στή μνήμηι μας 
αύτή τήν στιγμή τήν όμολογία μεγάλου ξένου 
κωμικού, -ό όποιος έχει δ,ρέψει δάφνες στά με
γαλύτερα θέατρα—«βαριετέ τής ΕύΓ,ώπης κι’ ό 

®̂ €Υ€. ύστερα άπό τήν έμφάνισί του 
στό άθηναΐκό κοινό, πόσο μικρό ένοιωθε τόν έαυ

Ιον
Δέν  ̂χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερη προσπάθεια 

γιά να διαπίστωση: κανείς δτι ή ελληνική κινη
ματογραφική τέχνη βρίσκεται σέ νηπιαΐκή κατά- 
στασι έν συγκρίσει πρός τήν ξένη,.

Τό έρώτημα δμως εΐνε άν μπορούσε νά βρί
σκεται ή Έβδόμη Τέχνη στή χώρα μας σέ κα
λύτερη» μοίρα άπ’ αύτήν πού βρίσκεται οήμειρα.

θά_ προσπαθήσουμε οέ σευ ά άρθρων άπό τών 
στηλών τοΰ μοναιδικοΰ αύτοΰ περιοδικού Τέχνης 
νά έικιφράσσυμε_ τήν γνώμη .μας — γνώμη, δχι 
ψυχρών κριτικών, πού δέν προσφέρουν τίποτε 
άλλο παρά νά καταστρέφουν καί τίς τελευταίες 
ελπίδες έξελίξεως^τής κινηματογραφίας μας, 
άλλά άπλών θεατών εμπνευσμένων άπό τήν ά
γάπη, πρός τήν Τέχνη καί τόν πόθο νά φθάση 
ό έλληνικός κινηματογράφος στό έπίπεδο πού 
τοΰ άξίζει.

0 0 0
^Έιδωοαν, λουττον, οί ιτνευμοοτικοΐ τΓ<χ,ρ<χγ·οντες 

μιας ελληνικής ταινίας (.σκηνοθέτες, συγγρα
φείς ήθοποιοί, .μουσικοί κλπ.) έκεΐνο οχι πού ε- 
π :pt ε π ε άλλά πού μ π ο ρ ο ύ σ α ν  νά προσ
φέρουν στό έλληνικό κοινό;

ιΚι έΙδώ έρχεται αμείλικτη ή άρνητική άπάν- 
τησις:

Δυο φιλμ έλληνικά πού κάπως «στάθηκαν» ή 
«Φωνή τής καρδιας» καί τά «Χειροκροτήματα» 
παρ’ ο,λη ττ|ν θερμή ϋπΟδοχή πού γνώρισαν άπ’ 
το κοινό εΐνε γνωστό πώς βρίσκονται τεχνικώς
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Κυριάκος Μαυρέας

"Αν τόση κατάχρηση δέν «Τχε γίνει οτήν «άσσολογία» 
τούς -ελευταίους καιρούς, βά λέγαμε οτι ή Κυριάκος 
Μοιυρέας εΐνε 6 άσσος τών άσσων. Εΐνε πάντως αύτός 
πού είνε. Αύιός πού οπου και σέ δποιο θέατρο παίζει 
προκαλεϊ ούρές οτό ταμείο και οτοτν έμ^νανίζεται οείΐ 
εται πλατεία καί γαλαρία. Διαφωνίες .μπορεί νά ύπάρ_ 
χουν γιά τόν δυναμισμό τής τεχνοτροπίας του. Κανείς 
αμως δέν διαφωνεί ότι εΐνε ό καλύτερος τοϋ έλαφρού 
μοιχτικοό βεάτρου ή ένσάρκωση τοϋ μπρίου. Καί είνε 
ακόμη, ή αποθέωση οΰ αύτοδίδακτου, τοΰ πηγαίου τα 
λεντου. Ό  πατέρας του έξ αιτίας μιας συγγενείας τόν 
προωριζε ώς τυπογράφο. Ά λ λ ’ αύτός τό έσκασε* ένα 
ρραου άπο τό τυπογραφείο τοϋ μοάαρί η Μπουλαχάνη
για νά έμφανισθεϊ ώς κομπάρσος ποώτα καί ϋστερα __
πολυ σύντομα —  ώς δεύτερο·; καί διμέσως <·>ς πρωταγω- 
νισ ης. Η έξέλ,ξή του μέ τό άφθονο ταλέντο πού τόν 
πλημμύριζε υπήρξε έκπληκτική. Καί άπό τότε, περισσό
τερο άπο μιά 25ετία εΐνε σταβερά άπό τούς πρώτους 
των πρωτων στό έλαφρό θέατρο. Ό  μεγαλύτερος «μί- 
σβός» του τό πιό έξασφαλισμένο έχέγγυο ταμειακών θρι 
αμβων. Ποσό χρόνων εΐνε; Αύτό μ#| τό ζητόίτε. Ό  Μαυ. 
«Λούξ» τωρα στό «Περροκέ» καί «ντουμπλάρει» στό

Μ Α Ρ ΙΚ Α  Ν Ε Ζ Ε Ρ

’Ανήκει καί αύτή στήν κατηγορία -ών άνθρώπων πού ό 
άτταβισμός βαρύνει σάν μοίρα καί φέρνει τήν ζωή τους 
σέ έπίπεδα καί δυνατότητες πού ϊσως νά μή τά ήθελαν. 
Ά πό κληρονομιά οικογενειακή παράδοση, ήθοποιός λοιπόν 
ή Κα  Μαρίκα Νέζερ - Κονιαρίνη. άνήκει στό θεατρικό 
έπάγγελμα. Νέα πολύ άκόμη καί” έν τούτοις δεκαετηρί
δες πολλές, άπό μικρό κοριτσάκι, εύρίσκεται στή σκηνή 
γιά νά έχει κρεάρει τόοοι*; ρόλους πού νά μή €ι»μόηα^ 
πόσοι καί ποιας ποιότητος ήσαν Καί δλους θριοιμ|»ευτι- 
κά. οσο μπορούν νά θυμοων αι παληοΐ καί νέοι θεατρόφι
λοι. ''Ονειρό της ήτοτν νά λοξο5ρομήυ;ι στό σοβαρό θέα- 
τρο IIί: τήν Ικανή φλέβα πού γ ι’ αύτό διαθέτει. Λόγοι γνω 
στοί καί άγνωστοι τήν. έμπόδισοτν καί έτσι έμεινε κα α
κυρωμένη ώς ένα άπό τά καλύτερα στολίδια της στήν 
Γ,λα φ ρ ά Λυρική Σκηνή τήν όποία άναμφισβήτητα τιμα 
μέ τήν εύγενικότητα καί τό μπρίο πού δείχνει καί ξέρει 
νά περί,βάλει κάθε της ρόλο. Τό κωμικό στοιχείο άνα- 
,βρύζει άκόμη στό παίξιμό της δχι ώς 4πΐ'ή6ευση Καλά 
έστω μαστορεμένη άλλά σάν φυσική έκδήλωση, δπως σέ 
κά,,ε πηγαίο ταλέντο. Εΐνε άϊχάμη ή μοναδική μας μί
μος —  αμοια της δέν έχει νά έπιδείξει ό θεατρικός μας 

.κόσμος -—■ για κάθε άνθρωπο, καλλιτέχνη, συγγραφέα 
κλπ. πού θά θελήσει νά τοΰ δώσει τά κυρικώιερα χα-, 
ρακτηριστικά του. Αλλάζει πότε φωνή Ρφος τρόπους 
μέ διαβολική εύχέρεια. Αύτή της ή Ικανότης εΐνε ένά 
άπό τά τόσα άλλα άτού πού τήν έχουν καθορίσει στήν έ_ 
πίλ&κτη χορεία τών γυναικών της α ’ σειράς τής έλα - 
φράς σκηνής. Εέγτνική καί ώς άΛρωπο·ς άξιοπρεπής σέ 
κά  γ, φάσι τής ζωής της εΐνε καί ένα ύπόδειγμα άρίστης 
ποιότητος στίς καλλιιεχνικές μας τάξεις. Γ ι’ αϋτό καί 
περιβάλλεται άπό τήν γενική έκτίμηση.
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τό τοο μπρός στό μεγάλο αυτό άκροοττήριο τήν 
·03ΐσθανιικότητα τοΰ όπο ίου σέ κανένα μέρος τοΰ 
κόσμου δέν έγνώρισε.' «’Ήξερε τό ά^ηναϊκόν 
άκροατή,ριον — μάς έλεγε ό μεγάλος αύτός ή- 
θΐοποιός — νά διακρίνει τίς εύτυχεΐς άποδόσεις 
μου άπό τίς μέτριες τόσο καλά, ώστε γιά πιρώτη 
φορά νά νοιώισω ένα πραγματικό τράκ, γιοαί 
έίβλεπα στόν συντηρηιπσμό του- δτι εΐχαν άποκα- 
λυ,φθή άπ’ τό δαιμόνιον· αύτό κοινόν οί άδυνα- 
μίες μου καί δτι δέν μπορούσα νά τίς σκεπάσω 
μέ τά συνήΙθη τεχνάσματα τής ήθοποιΐας, δπως 
ικατώρθωνα άλλοΰ. Εΐνε τά πιό δύσκολο κοινό 
τό έλληνικό, γιατί δέν τοΰ ξεφεύγει ούτε τό πα- 
ραμικρότερο έλάττωμα μιάς κοολλιτεχνικής δη
μιουργίας. Κι’ δμως τό άκροατήριο αύτό εΐχε 
τήν λεηττότητα νά χειρκ>κιροτήση, εύγενικά καί τίς 
άνεπιτυχεΐς αύτές στιγμές μου: Πόσο δμως δια
κριτικά άπ’ τις άλλες τίς έπιτυχημένες...»

0  Η) 0
Συνεπώς ή οικονομική έπιτυχία τών δύο αύ

τών ταινιών δέν εΐνε καί ήθική νίκη· τής παρα
γωγής μας άλλά σχετικώς έμπορική, μολονότι 
δέν βγήκαν άπό τά σύνορα τής Ελλάδος.

ΐΠρέπιει λοιπόν οί πνευματικοί παράγοντες 
μιάς έλληνικής ταινίας έχοντες ύπ* δψει τους 
τήν άντίληψι τοΰ “ Ελληνος θεατοΰ ικαί τήν ψυ
χολογία του στό τοπικό χρώμα καί χαρακτήρα 
τοΰ έργου των, ν ά έ π ι β ά λ λ ο υ ν  στούς 
έπιχειρηιματίας —παροιγωγούς τίς άρχές οα!>τές 
για νά έίττιτυχη και ούσιαστικά ή έ'γασία τους 
καί νά προσφέρκουν έτσι πραγμ<χτιική ύπηρεσία 
στήν άνάπτυξι τοΰ έλληνικοΰ κινημάτογράίφουι.

ΣΠ. ΑΥΛΩ Ν ΙΤΗ Σ-Ν . Π Α Κ Ο Β Λ ΕΦ

Ό  Κόσμος τής Όθόνης

Οί άσσοι
τοΰ Κινηματογράφου

Πώς ζουσαν όταν f]aocv άγνωστοι

Τζέννη Άρσένη

‘ Ο δρόμος πρός τήν καλλιτεχνική έπι. 
τυχία δέν εΐνε διόλου εύκολος και άνθό_ 
οΐπάρτος. “ Οταν άκοΰμε σήμερα τά όνό
ματα τών μεγάλων άσσων τοΟ διεθνούς 
κινηματογράφου και τούς άποθαυμιάζομε 
πάνω στήν όθόνη, πολύ λίγοι άπό μάς 
φαντάζονται τΐ έχουν υποφέρουν I  ά νεια. 
τά τους< οί διάσημοι αύτοί σήμερα ήθο- 
ποιοι. ώς δτου νά γίνουν γνωστοί, νά 
δ,ρεψουν καλλιτεχνικές έίτιτυχίες καί νά 
πληρώνωνται μέ τά μυθώδη ποσά πού κερ_ 
ιδίζουν γιά τήν σύμπραξί τους σέ κάθε 
ταινία.

’Ά ς  άκουαουμε δμως μερικούς άπ6 τούς 
διασημοτέρους ή'θοηοιούς του γερμανικού 
κινηματογράφου νά μάς διηγούνται, oi 
ίδιοι, πόσο σκληρή ήταν ή άρχή τής στα
διοδρομίας τους.

‘Ο Χί^νριχ Γκεόργκ€ ενας· άπό τούς 
μεγαλύτερους σήμερά καλλιτεχνας τής σκη 
νής καί τής όβόνης, ήταν κάποτε ενα ι
σχνότατο παλληκαράκι (πράγμα πού είνε 
δύσκολο νά τό φ·αντασθή κανεις€ δλό.τον. 
τας σήμερα τόν χοντρό αύτό πενηντάρη) 
δτοτν πρωιοδγήκε στή σκηνή. Μάς διηγή- 
8ηκε, μιά μέρά, δτι ό μισθός του δέν ή- 
τάν τότε παοά μόνο. 35 μάρκα τόν μ ή . 
να! «Καί πώς μπορούσοπε νά ζήτε μέ 'ό  
γελοίο αύτό ποσό;» τόν ρωτήσαμε. ’ Εκεί
νος δμως μάς άπάντησε: «Άπλούστ«τα,Τό 
μικρό θέα',ρο σέ μ'ά έπαρχιακή πόλι, ’ ό
που έργαζόμουν είχε και μιά όσχήστριχ 
γιά όπερέττες. Ό  ποώτος βιολιστής άγα. 
που-σε μιά νέα κι’ ήθελε, κάποτε—ιχ^ττοτε 
νά ξ·ΊφΓυγ·η άπό τό θέα’ρο γιά νά πάή 
c i ‘b ,ραντεβευ rev. Έ γ ώ  είχα σπουδάσει 
ϋουσιχή κι’ έπαιζα άρκετά καλά C'ioai, 
Τόν άντικαθιστου. α λοιπόν στήν όρχήσ'ροτ 
κι* αύτός μοΌ πλήοω'νε δυό μάρκ.α τήν 
Pcbr6u0 Άπό τό μυβώδες οτύτό πθ€^ •■τλή- 
ρωνα δμως δυό μποτίλιες μπίρα γιά τόν 
ίΐαέστ,οο τής ό,οχήστρας γι̂ α νά μή θυμώση 
ναι νά έπιτρέψη τήν άντικατάσ'ασ; αύτή. 
Τό σιιόκιν πού φορούσα σέ δ'ίττφορες πα. 
ραστάτεις σέ νεώτερα εργα μου τό δά. 
νειζε κάποιος κύριος Μπονβιδά’ν. ό όποιος 
κατοικούσε c ήν ι5:α πϊτνσΛν μέ μένα.Του 
πλίι,οωνα κι’ αύτοΠ ένοίκιο γιά τήν καλω. 
σύνη αύτη μά τό αοσό ήταν μικ,οότ*_ρο 
άπό δ τι θά επρεπε νά πληρώσω σ:ό ένε. 
χυ'Όδανειστπριο. .».

‘Ο μεγάλος δραματικόο ήθοποιός "Εμ ιλ  
Γιάννιγκς πέοασε έπίσης τοομερά χρόνα  
κι’ άοκετή πείνα, δταν ήτοίν άκόιμϊτ νέος. 
ΔίΓγεΐται 'ά  έξής:

«"Οταν μέ άγκάζαρε ό διευθυντής ένός 
θεάτρου, ήταν πολύ ειλικρινής. ΜοΟ €ΐπε
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άμέσως. δτι μέ τύν μικρό μισθό παύ 6ά 
μβΐθ;ρουσε νά μου δώση δέν Θά ή:αν δυ
νατό νά ζήσω Βρή,χε δμο>ς ένα τ,ρότο 
καί μοΟ είπε: «Μπορείτε νά κερδίζετε κι 
άλλα λεφτά, μοιράζοντας στούς δρόμο*<ς 
καί σ.ά μαγαζιά προγράμματα τής παρα 
στό:σεώς μας. ’Εγώ  τότ·7 δέν δίστασα κα
θόλου. "Οταν ό πίριαδεύων θίασός μας 
έίφεανε σέ μιά πόλι ή κωμόπολι επρεαε 
δέδαια νά γίνη ή άιταραίτητη ρέχλάμα. 
’Εγώ τότε μοίςϊτΓα παντού τά προγράμ
ματα. Τί μέ εμελλε; Μήπω-·; μέ έγ.ωρτζε 
τότε κανένας; Ή  πενία τέχνας κατεργά
ζεται...»

’Άλλος γνωστός άσσος του κινηματο
γράφου, ό Χάνς ’Αλμπερς, ύπεφερε και 
αυτός τά πάνδεινα, δταν άρχισε τήν στα. 
διοδρομία του. Νά τί μας λέγει:

—Τό μικρό θέάτρο. στό όποιο δούλευα 
«ταλληκάρι 20 χρονών άκόμα είχε κλεί
σε!. στό τέλος τοΟ έτους Δέν είχα καμ- 
μιά ελπίδα νά άγκαζαριοθώ άπ6 άλλο θέ 
ατρο, γιά άρκετό δ ;άσττ>μα. Στήν τσέπη 
μου δέν είχα πιά cvr>z ενά μάρκο. Είχα 
συνδεθή πολύ μέ μιά ήλικιωμέντ» ύποδολέα 
τοΌ θεάτοου ιιας. Σ  υσκεφθήκαμε τότε οί 
δυό μας κι’ άπο φασίσαμε νά γυρνάμε στά 
έστιοττόρια καί καφενεία καί νά π<τυλάμε 
στους Οαμώνας μρα κ&ητσ '-άνω στήν 6- 
πείά ήσαν νραμμένεΓ οί λέξεις: « ‘Ο ίέν 
πρυμιέ καί ή ύποβολ- ΰς του θεάτ,ρου Τί δε 
σάς εύχονται εύτυχιο,μένο τό νέο έτος». 
’Εγώ τότε <5»τήνγειλα ένα κατάλληλο γιά 
τήν περίστασι δραματικό ποίημα, ένω ή 
ύπορ:λεύς μάζευε λεπτά.».

‘Ο ϊδιος Χάνς ’Αλμπερς διηγείται έ
πίσης, δτι μιά μέρα πού τά χρήματά του 
δέν έφθοτναν γιά φανη’ό, κατάφειρε νά πά_ 
Γη άπό μιά σερβιτοςά τοϋ ρεστωράν, στό 
■όποιο έτρωγε συνήβτος μιά μποτίλ’α λι
κέρ. Ποέπει νά »-,οοσθέσουμε έδώ δτι ή 
σερβιτόρα αύ'ή συμπαθουσε Ιδιαιτέρως τόν 
ω'ταΐο καί νέα'·*') Χάνς. 'Ο  φτωχός καλλι
τέχνης ήπιε όλόκλπρο τό περιεχόμενο τής 
Φιάλης, ζαλίστηκε τρομερά κι’ άποκοιμή 
θηκε γιά 15 ώρες! ’Έ τσ ι .ξέχασε 'ήν πεί
να του καί τήν επομένη, δταν ξύπνησε 
πήγε σ* ένα φίλο του, πού βρισκόταν σέ 
μιά γειτονική πόλι κ*γ  δανείστηκε μεοικά 
μάοχα γιά νά τά δγάλη πέιΟα, ώς δτου 
ϊ»τ·τυχη ι·ιά προχαταδολή άπό τόν διευ. 
€υντ?| του θεάτ,ρου του

Μέ σοδαρώτεοο κάπως τρόπο κατώρ9ω_ 
■νε ν' άνττμετωπίζη τήν δυστυχία του <αλ_ 
λος δ:άσημος Ηθοποιός τπς σκηνής καί 
του κινηματογράφου, 0 Τέοντορ Λόος. 
Σπούδα^Ξ τότε σέ μιά δοαματική σχολή 

τΠς Λειψίας. Δέν τάβγαζε δμως πέρα μέ 
τά λιγοστά λεπτά πού του έψελνε μιά 
θεία του. Ά ρ χ ισ ε  τότε νά πηγάίνη συχ*/ά 
στούς κιίπους δ αφόρων σχολείων καί ν 
ά’ταγγέλλη μπροστά στούς μαθη*άς κατά 
τά διαλείμματα τών μαθημάτων, λυρικά 
*τοιήματα. Μ* αύτό τόν τρόπο κέρδιζε άρ.

I
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Σκηνοθεσία 
'ΤΑΚΗ ΜΟΥΖΕΝI ΔΗ 

Σκηνογραφίες: 
ΜΟΛΦΕΣΗ 

καί ΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

’Αξιοσημείωτη ώς σουμπρέ τα καί π:ό 
άξιοσημείωτη ώς νουμερίστα ή Κα Τζέ- 
νη Άρσένη. Στό  έλαφρό θέατρο κάπου 
ιδέκα πέντε χρόνια τώρα προσφέρει τήν χά 
ρ·. καί τό άδιάκοπο καλλιτεχνικό ης κέ
φι. ώστε νά εΐνε πάντοτε περιζήτητη άτό 
τούς έπιχειρη.ματίες τών θιάσων ής λυ_ 
ρ κής σκηνής. ’Ανέβηκε καί αύτή σχε^ό' 
έξ απαλών ονύχων στό παλκοσένικο πολύ 
μικρούλα, ώς ντουέττο μέ τήν άδελφή ττ, · 
σύζυγο *ώρα γνωστού , μ ε γαλοιχτ ηματ ίο.υ
της Αί γιαλέ ίας. Καί λίγο έλειψε μέ τόν 
ά5λο τής άδελιψής νά άναρπαγή καί ή 
Τζένη άπό τήν σκηνή είς τήν εύτυχία κά
ποιου «πολύφερνου» γάμου. Ά λλά  ή Τζέν
νη παρέμεινε στά φώτα τής ράμπας για_ 
^ί έπάνω άπό δλα έχει τοποθετήσει τήν 
εύτυχία στη·τ στήν άγάπη της πρός Τό θέα
τρο, Γ ι’ αύτό ζη γιά τό «μέ υ» ένός σου
ξέ, δίνει δλες της τίς δυνάμεις. Γι’ αύτό 
εΐνε καί μιά έπι υχημένη ήθοποιός. Καλό
καρδη καί εύγενικά εΐνε καί ώς άνθρωπος 
άξιοση·μείωτη ύπαρξη.

κετά χρήματα καί κάτώρθωνε νά πληρώνη 
τά δίδακτρα γιά τίς σπουδές του.

‘Ο γνωστός γόης τής όθόνης Χάρμυ 
Λίτκε διηγείται γιά τά πρώτα χρόνια 
τής καλλιτεχνικής το Ό ζωής:

—Ό  πρώτος μισθός μου στό θέατρο ή 
ταν 90 μάρκα τό'ν νιήνα, ό δεύτεοος δμως 
μόλις έφτανε τά 70 μάοκα Πώς ίοΦσα 
λοιπόν; Μή τά οω’άτε... ‘Η νοικοκυρά μου 
μιά π'λύ ί^ 'λ^γυοη γυνάίκα. μοΟ έψηνε 
φαγητό γιά 35 πφένικ κάθε μεσηιμέρι. 
‘Γ !̂ταν δ·'ως ^ολύ υονό^ονο Φαγητό. Μ μ 
μέρα μου πρότεινε νά τής δίνω 5 πφένιχ 
τ ·■ ο ι τσότε ρα γ · ά νά... κα * αστή ση τό έ δέσμια 
τολόγιό μου λινάκι πλΉκτιώτ^ρο. Έ ν ώ  
δυως έμεινα άτεγκτος. «’Ό χι, τή€ εΤ*τα 
δ^ν θέλω έγώ πΛλυτέλε'ες. » Τά Ρ.Όάδυα 
δ 'Ρ^γα  λίγο σαλάμι (βούρστ) καί δυό 
ψωμάχ»&». ·

Ό  Γκοόσταδ Φραΐλιχ, κέοδιζε τά πρώτο: 
νρήιπστά του οχι ώς ήθοποιός, άλλ* ώς 
δημοσιογράφος. Εργαζόταν σέ μιά έπαο_ 
χια;:ή έφημε,οίδα ώς συντάκτης. άλλά 0 
μισθός *ου ήταν τόσο μ-κρός, που δέν μπο 
Ρ 'ΰρέ νά τρώγη σ’ έστιοετόοιο. Έ κ ε ΐ  κον. 
τά Ατοίν' ή καντίνα ένός έργοσταοίου φώ- 
ταεοίου. Ό  νεάοός Φοαΐλιγ πήγα·νε κι’ 
έ ’,οωνε έκ·_ΐ πολύ φτηνά. Μιά μέρα δμο>ς 
τό έονο^τάσιο άπ^Φ-άσίσε νά κλείση τήν 
κ<τντί>α Ό  Γκουστα^ τότε έγινε έ£ω φτε
νών. ’Έγοαψ ε καί έδ^Ίοσίευσε στήν έφη. 
u?oi6a ’ου α·ά σφ-δροτάτη διαμαρτυο α 
κατά του κλεισίιιατος ττΐς καντίνας. Ό  
άογισυνάντ^ο άπό,οησε γιά τά τόσο φλο_ 
νε.^ά σίσθήπ^τα του συντι^κτου του ύπέο 
τοΟ έοΛ/ατ'νοΰ κόσμου. Δέν Φαν’α?:ότχ^ 
διιως τόν λόγο τ^Γ άγ'τ’νακτήισεώς του. γ ι
ατί ό ν^α^όο ΦραΓλιγ δέν εΐγε τό θάοροο 
\'ά τοΓ) ττή, δτι έτρωγε έκεΐ μάζί μέ τούς 
έργάτες.

Ά λλά  καί οί θηλυκοί άσσοι τ'ης όθό
νης ύπέφεραν πολλά ώο δτου ποο~δεύσουν 
καί γίνουν διάσημοι Μόνον ή Μποιγκίτϋε 
Χόονεϋ ήταν πολύ τυγεοή Ό  πρώτος μι
σθός της δέν ήταν καί πολύ μικρός: 350 
Ι’άοκα κέοδιζε άμέσως κάθε μήνα *Η 
Κα ΐ'ε  Ντό-pc ^ΐγε γίνει πιά ννωστή ή0ο_ 
ποιόο μά κέρδιΓε άκόαπ πολύ λίγα κ jci 
φορούσε καλοκαίρι καί χειμώνα, τό Ι5ιο 
φόνευα.

'Η  Σ^ΐ'Γτίνα Πέτε.ος πού γυρίζει τώρα 
οτό Μόναπχο μιά νέα ταινία, στήν όποια 
παίζει τ*5ν πρώτο ρόλο, διηγείται νά έ. 
ξρο: «"Οτσν πρωτοδγήκα στή σκηνή στο 
Βερολίνο ήμουν κοοιτσάκ, 15 χοονών μό
νο. ‘Ο ρόλος ιιου ή Ταν νά έιιφανί>*ωμο:ι 
καί νά π^τ,οακαλώ £να διάσημο καλλιτέ
χνη νά μοΓ> δώ^η ένια αύτόνοα<|κ>. "Εποε. 
*τε δ'ίως νά παίΓω. τήν Τδια δοαδυά καί 
σ ’ ένα δεύτερο θέατρο τίις Ιδίας διευθύν- 
αεως *Έπαιρνα 3 μάρκα γιά τίς δυό έμ. 
Φσνίσεις μου. έποεπε δμως v i  πληρώνω 
άπ’ αύτά £vbc ΐ'άοκο γιά τό τα^ί πού ά. 
ναγκαζόμρυν νά παίρνω γιά νά προφθάσω 
καί στήν δεύτερη παράστασι...»

V  Ν.

Κινηματογραφικό
Ρεπορτάζ

Η προαναγγελθεΐσα νέα ταινία «"Ονει
ρα πού σβύνουν»’ ή όποία εΐνε καί ή πρώ
τη της Εταιρίας «Στούντιο ’Αθηνών» θά 
άρχιστ) τό γύρισμά της έντός τών Λμε 
ρών.

Γ σχετικός πληροφορίας μας στή
ταινία αυτη άντί τών καλλιτεχνών Μανω. 
λιδου _ Παππά οί όποιοι ^πρόκει ο νά 
πρωταγωνιστήσουν, καθωρίσθη τελι-κώς νά 
λαβουν τούς πρώτους ρόλους ή γνωστή 
άπο την έπιτυχία της είς τήν ταινίαν \:Χει 
ροκροτήμο^α» νέα καλλιτέχνίς Ζινέτ Λα 
κάζ και ό διακεκριμένος πρωταγωνιστή;· 
τής πρόζας κ. θάνο·ς Κωισόπουλος ό ό- 
ποιος ά έμφανιοθή γιά πρώτϊ) φορά άπό 
της οθονης.

* τεράστια .ποσά -ιά όποια διετ£
θησαν γιά πρώτη φορά άφειδώς άπό ιό 
«Στουν ιο Αθηνών» καί οί θαυιιάσιες σχη 
νογραφίες τοΟ Μάρ ου Άγγελοπούλου έγ 
γυωνται γιά μιάν επιτυχία* άνευ προηγου 
'μένου είς έλληνικήν ταινία

—  Ή  φωνοληψία τών ’«’Ονείρων πού 
σβυ.ουν» θά γίνη άπό τά τελειό ερα αη- 
χα^η^ατ^. ύπάρχουν σήιμερα σ ή ν 'Ε λ .  
λα^α καί τά όποια διαθέτει Γ.5η τό «Στούν
τιο Αθηνών».

, „  ^  μουσική ύπόκρουσις ·:ρς ταινίας
αυτής ανετέθη είς τούς γνωστούς μουσι_ 
κους κ.κ. Νικ. Γιάκοβλεφ καί Δημ. Λε_ 
ΐρίοην.

Τεχνικός διευθυντής καί όπερατέρ ' ά 
■ζίγε ό καλύτερος εί- τό είδος του Έλ> 
λαδι κ. Μιχ. Γαζιάδης ό όποιος έχει νυ 
ρκτει ^αρκετές α ’νίες στήν Εύρώπη· καί 
στην Αφρική γιά λογαοιασμό τής «Tou- 
πις» τής «Ούφα» -ών « Ή  ωμένων Καλλ· 
τεχνών» καί τή-c «Φόξ . Φιλμ».

—  Σκη'.οθέτης στά «’Όνειοα πού σβύ 
νουν» θα εΐνε ό κ Γεώργ. Ζεριβός έπι δι
ετίαν ασχοληθείς είΐδικώς μέ τήν σκην·^9ε 
σιαν εΐο τό έξωτερικόν.

Γίληροφορούμεθα δτι ό σεναοιογοά. 
φος καί σκηνοθέτη*; τπ€ τα·νίας «Χειρο
κροτήματα» κ. Γεώργ. Τζαβέλλατς, Γά σκη
νοθε ηση λιαν προσεχώς μίο:ν νέαν ται 
νιαν παραγωγής του «Στούντιο Αθηνών^.

Θ ΕΑΤΡΟ Ν  _  Θ ΙΑ Σ Ο Σ

Κατερίνας
(Πλατεία Κυριάκου — Τηλέφ. 

82.134)
Σύμπραξις

Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Υ  Β Ε Α Κ Η
ΛΕΟ ΛΕΝ ΤΣ

Κυρία...
σάς άγαπώ

— » —

ΠΕΜΠΤΗ — ΣΑ ΒΒΑ Τ Ο Ν  —ΚΥ
Ρ ΙΑ Κ Η  

ΑΠΟΓΕΥιΜΑΤΙΝΑΙ Π Α ΡΑ 
Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ  

Ω Ρ Α 5 V4 .μ. μ.

Πραγματικός συναγερμάί. άν- 
δρογύνων στό θέατρο

ΜΑΚΕΔΟ
μέ τήν θαυ,μασία μουσική κω
μωδία τοΰ κ.

Δ. Κ. ΕΥ Λ ΓΓΕΛ ΙΔ Η

Φ ρε νο  ο μ ε ι ο  
το υ  νάμοδί

-μέ μουσική 
Μ. ΘΕΟΦΑΝ ΙΔΗ 

ΠίpωΓΓOcγωvιστo5v σέ δλως έ- 
ξαιρετικούς ,ρόλους ό Σταλιανό- 
πουλος, ή Καίτη, Βερώνη, ή 
“ Ελλη Κανδηλάκη, ή Λιάνα Βι- 
τσώρη, ό Δ. θάνος, Ά λ . Άνα- 
στασιάδης Νανά Παπαδοπούλου 
καί Γ. Παπαγιαννίδης.



Τό μυθιστόρημά μας

Νιάτα
(Άπ ό τή σειρά «Άγάπες»)

Του ακαδημαϊκού 
κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ  Μ ΕΛ Α

Εον
Καμάρωνε τίς γνώσεις του, τ’ όρεσε νά τίς 

,&είΙχνΕΐ. Κρατώντας ενα ξυστρί καί δυό βούρτσες, 
τή μ Lot ιρΰχινη, τήν άλλη χορταρένια, στάθηκε 
τώ:<χ κατταιμβσης στό σταΰλο, νά μάς δασκαλέψει 
yux τήν «περι/ποίηση τών κτηνών». "Αρχισε ν<ά 
μάς ιμα6αίνει πώς τό ξυστρί τό .λένε «στλεγγίδα» 
(Ικανένας έλάιτης δέ μπόρεσε νά προφέρη σω
στά' άλλοι τοιλειγαν στρίΥγλίδα κι’ άλλοι στερλί- 
5α) τίς βούρτσες «ψηικτρες» (οί έλάτες τίς λέ
γανε ψήστρες) ικαί τή χορταρένια «φυτική». " Ε 
πειτα μας είδειχνε πως νά ξύνουμε τ* άλογα μέ 
to «ξυσ: ρΐ» πώς· νά τό χτυποΰμε, κάδε. τόσο, 
στις πιλάικες τού σταύλου, γιά νά φεύγουν οί 
σκόνες, ,πώς νά περνοΟιμε 6στερα τό τρίχωίμα μέ 
τήν τιρδχινη βούρτσα και τέλος με τή «φυτική» 
πώς νά ̂ στρώνουμε τή χαίτη τους καί τήν ούρά 
τοος πώς νά πλένουμε τά μάτια τους καί τά 
ρουθούνια τους μ’ ενα βρεγμένο καθαρό σφουγ
γάρι  ̂ καί πώς νά γυαλίζουμε τά νύχια τους μέ 
βερνίίκι, νά λαμιττοκαπδνε.

Αύτά ολα γίνονταν μέ παραγγέλματα πού 
τάχοονε ,μάιδει καί τάνοιωθαν καί τ’ άλογα. “ Ο
ταν φώναξε:

—Ψήΐκιιρα φυτική !...
Ολα χλιμίντρισαν καί χτύπησαν τό παδά,Μ τους 

ανυπόμονα: Ηξαιραν, δτι, .μετά τή «φυτική» θά 
τα τραΐβοιύσαμε, σέ λιγάκι γιά πότισιμα. Καί βι
άζονταν, δχι τόσο γιατί διψούσαν, δσο γιατί 
θάΐβγαιναν άπό τά ιμισοσκόταδα καί τίς ιμπόχες 
τοΰ σταύλου, στόν καθαρόν άέρα καί στόν ή- 
ιλιο._ Παιραιμιερίζοντας τούς άντ,ρες, πού τά βα- 
στοΰσαν άιπό τά ήνια τοΰ «ποτιστηριού χαλινί- 
σκου» ώριμοΟσαν άπ’ τίς πόρτες, σκιρτώ,ντας, 
χοροπηδώντας, φρουμάζοντας, άδιαιφορώντας άν 
θά τσαλαττατήρουνε κανένα, νά γεμίσουν τά πλε
μόνια τους οξυγόνο, νά νοιώσουν στή ιράχη, καί 
στά καπούλια τους τά γλυκά χάδια καί τή θαλ
πωρή της καλοκαιρινής ξαστεριάς.

Τά πιό νέα, τά πιό ζωηρά, ξέφιευγαν μ’ άίττό- 
τοιμη κίνηση, άπό τό χέρι τοΰ έιλάτη χύνονταν 
λεύτερα, ,μέ τόν τράχηλο τεντωμένο, τή χαίτη 
στόν άνεμο, στό άπέραντο γήπεδο πού περίζω
νε τους σταυλους, νά τρεξουν, νά τριποΒΟο'ουν, 
νά κλωτοήσουν, νά παίξουν σάν παυδιά πού τά 
τρολλαίνει ιό ύπαιθρο, νά ξειμουδιάσουν, Bora,:·’ 
από εΐίκοοοτέισσερις ώρες κλεισούρα, νά νοιώ
σου ν τόν έαυτό τους στήν αληθινή του φύση, νά 
φανερώσουν τή χαρά της ζωής, ξοδιάζοντας ά- 
OKemrac τήν ΐΰληΘώρα, ττοΰϊβραζε μέσα τους. Ξε- 
χόστηιχα. γιά ιμιά στιγμή, σ’ αύτό τό θέαμά, 
συντ^υιτίιστηκα _ μέ τό ξέσπασμα τής τρελλής 
τ:υς ορμής,̂  κάλπαζε καί πηδούσε ή ψυχή μου 
μαιζί τους, ή νιότη μου τά ξέτρεχε σάν τρινρο- 
νι'τυκο πουλά]: <ι.

Ενα δυνατό τράβηγμα ένοιωσα ξαφνικά στό 
χερι μου, πού βαοτουσε τό «χαλινίσκο» τοΰ Ό- 
σιμάν. Καί, γυρίζοντας, είδα, μέ λαχτάρα, τ ’ ά
λογο, πελώριο, στόν άέτα. ολόρθο στά πισινά 
του’ καί τά μπροστινά νά κουιβαριάζονται παλα
βά πάνω άπ’ τό κεφάλι μου. θάρεψα πώ·ο σ’ £- 
να δβοτιερόλΕϊίΓΓΟ, θάπεφτε, μ1 δλο τό βάρος τοΰ 
μεγάλου κορμιού το«, νά μέ κάμη λυώιμα.

—•Όίαμάο'!... πρόιλαιβα νά φωνάξω.
_ Σάν άχτί'αιπή λάμψανε τά δόντια του στόν 
ήλιο. Καί νόμισα πώς είδα κάτι, πού ποτές άλ
λη. φορά δέ ματαεΐδα σέ μουσουδο άλογου ή 
άλλου τέτοιου ζωντανού: “ Ενα χααόγβλο πονη- 
ρο, π<χ.υιαστυκο, χοορούιμενο. Μ* dcaxpocTiicxioc ξ<χ- 
φνική στροφή λύτρωσε τό κορμί μου άπό τόν 
Tpcrio της σκιάς του καί χύθηκε στά τέσσερα 
ρου^οονίζονιας, μαύρο δθλψίνι της στεριάς, πού 
χιροσυζε όταν ηιλιο:

— Αιντε νά τόν πιάσης, τώρα δεκανέα! ...Μοΰ 
φώναξε, κοροϊδευτικά, ό ΝτεληΙβοοιδς. Τί στέ
κεις ; Πήγαινε !...

—ιΚαλά...καΐ πώς;
-Πάρε μιά φούχτα κριθάρι στό χέρι σου ι 

Και δείχτου το!...
Φούχτωσα κριθάρι κι’ ετρεξα. Μά τοΰ κά- 

κου τόν προσκαλοΰσα. Κάποτε ζύγωσε, είδε τό 
δολωίμια τήις δουιλείας, γύρισε τή ράχη του μέ 
περιφρόνηση: καί ξαναπηρε τό φρενιασμένο τρι- 
πό&ισμά του ως πέρα, στό μεγάλο ρέμα, πού

χώριζε ̂  τούς στρατώνες άπ* τόν άλλο -κόσμο.
Ολα τ άλογα ξεθύμαναν, καμμιά φορά, κι’ άο- 

χιίσοον νά γυρίζουν στό ποτιστήριο. Τ’ άλλα, τά 
φρόνημα,_ οί ιμπαρπαλήδες, πουχανε πάει όλόϊ- 
οα σ’ αύτό, στρέψανε τή μουσούδα καί τά κοί- 
ταξοον_ μ’ αύστηι;ή ματιά, σάν νά τούς λέγανε: 

— ^ύλο πού θέλετε, παληάπαυδα]...
Ο Οσιμάν ήρθε σέ μένα μέ γνώρισε, τέντω

σε κομμάτι τόν τράχηλο, σάν νά μοΰ πρόσφερε- 
πειθήνιος, τά ήνία, νά τόν πάω στό νεοό. Τόν 
χάϊιδεψα:

_—Σφυράτε τώρ*χΙ... Φώναξε ό Ντεληιβοριας. 
Τ άλογά θέλουν να τούς σφυρίζουνε για νά πι
ούνε !

—{Γιατί, κυρ’ λοχία; .ρώτησε, μέ μιά ψιλή, α
στεία φωνή, ό Κώτσαρης, δνας έλάτης ψιλόλι- 
γνος, πού ήτοτνε κάλφας σέ ραφτάδικο πρίν του 
περάσουνε τή στολή.

—Γ  ιά γά θυμοΰνται τά κοτσύφία, όρνιο, εξή
γησε περιπαικτικά ό λοχίας.

-^Π ο ιά κοτσύφια; Ξαναρώτησε ό άλλος, 
Αύτά δρνιο, πού τούς σφύριζαν στίς ρεμα

τιές, δΎαν τ’ άλογα πήγαιναν νά ξεδιψάσουν τόν 
καιρό πιού ζοΰισαν λεύτερα!...

Κ ι’ άλήθεια, τούς 'άρεσε τό σφύριγμα. Τ’ ά- 
νήίσυιχα, εύαίσιθητα κι’ άεικίνητα χωνιά τών αύ- 
τιών τους. φτκχσιμένα νά στρέφουν παντοΰ άπ’ 
οπου μπορεί νά φτάση ενας ήχος κι’ ό πιό μα- 
κι;<υνος, σκλαΐβώθηικαν στή ρτιγμή. Κι’ ή μορφή 
τους πήρε μιά μακάρια έ'κφραιση πραότητας, όί 
αιγριες πασχαλιές ρίχναν τόν ήσκιο τους στά 
νερά καί  ̂στά κορμιά τους, τό αεράκι άνέμιζε 
τις «πρακόμες» τους, τά τσαυλαφάκια τοΰ με
τώπου κι σι μεγάλες γουλιές, πού κοπτάπινα'.··, 
KiiAcCbav κάτω άπ’ τό γυαλιστερό πετσί τών 
λαιμών, γιά νά δροσίσουν τά σωθικά τους. Σέ 
λινάκι τά̂  τραιβήξαιμε πάλι στό σταΰλο νά τούς 
ρίξουμε τό κριθάρι τους.
, Τήν, άλλη μέρα κιόλας άρχισαν οί άσκή,σεις 
ι.τοτιασ ιας.Πηγαμε, σέρνοντας τ’ άλογά μας πά- 
λι, με τον «τΐοτιστηριο χαλινίσκο», μέ τό «ύπό- 
οοογμα» διπλωμένο στά τέσσερα, στή ράχη καί 
σφιγμένο μέ τά λινό «ικαταζωστη®, στό «ιππο
δρόμιο». "Ητανε ιμιά μάντρα μεγάλη, μέ παραλ
ληλόγραμμο στίβο, άπό άμμο, γιά νά πέφτουμε 
στά μαλακά. Ο Ντεληβοριάς, άφοΰ μάς παρά- 
ταξε, μάς ε(μαθε ν* άρπάζουίμε δυνατά, μέ τ’ 
άριστερό χέρι, τήν άκρη της χαίτης, νά στηρι
ζόμαστε, μέ τό δεξί. στό «άκιρόμιο» νά σαλτέρ- 
νοαμε καί νά ^ένουμει, κρεμαστοί, γιά ένα δευ- 
τερόλείπτοι, άνόμεσα λαιμό καί κορμί τοΰ άλό 
γου καί, μέ μιά ραγδαία κίνηιση τοΰ δεξιοΰ μας 
ποίδιοΰ, νά ίβριισκώμαοτε καΐβάλλα. “Υσιτερα μας 
ειβαιλε νά περπατοΰ^ε μέ τ’ άλογα, ό Μνας πίσω 
άπ’ τόν άλλο, κρατώντας κανονικές άποστάσεις. 
Καβάλλα στό Μιχαλάκηι, τό κάτασπρο άλογό 
του, φροντισμένο πάντα στήν , εντέλεια, μέ τίς 
μπότες καιί τά κουμπιά γυαλισμένα, ν’ άστρά- 
φτουν, τό μουστάκι μαντεκάριισμένο, μας παι:<χ- 
κολουθοΰσε, διόρθωνε τή στάση μας πάνω στ’ 
άλογα, με τή βοορειά φωνή του. θυμόταν δλα 
τά όνόματα, δε λάθευε ποτέ. Κι’ οιί παρατηρή
σεις του ήιτανε ,πάντα σωστές καί χρήσιμες.

Τ άλογα ξαιραν δλα τά προστάγιμοαα. Καί 
τά είχτελοΰσαν χωιρίς τή δική -μας βοήθεια. “Ο- 
τ<χν δμως πρόσταζε, τροχασμό χάλασαν δλα: 
'Αλλος καμπούριασε, άλλος έγειρε πλάι, άλλος 
αρπάχτηκε ̂ άπ’ τή χαίΐη, άλλος γλύση:ησε πί
σω κατά την ούρα κι’ ένας—δυό βρέθηκαν στήν 
άμμο, άναισικελα, πρώτος ό Κώτσαρης, άφήνον
τας μιά ψιλή, άστεία κραυγή:

—ιΠοοναγΐτσα μου!...
Μά τ’ άλογα, πού είχαν νοιώσει, στή στιγμή, 

πώς κάθονταν στή ράχη τους άτζαμήίδες, βάζα
νε τά δυνατά τους νά πανε μαλακά. Κι’ αύτά τά 
δυό, ποΰχε πέσει ό καίβαλλάρης τους, στάθη
καν καί πρόσμεναν, νά ξανακαβαλλήση. ’Απάνα 
σ αύτή, τήν πρώτη, μιηορή φου'τούνα, πού είχαν 
ολοι^γίνει σαικικιά αέ άμμο, άκούσα τό Ντελη- 
βοριά νά μοΰ φωνάζη:

—’'Ετσι μπιράβο Μπεφάνη!... Μαλάκωνε! Μα- 
λάκωνε δσο ιμποιτεΐς τή μέση σου!...

_ Ανοίψα, τά μάγουλά μου καίγανε σ’ αύτόν, 
τον πρώΙτο έ'παινο. “ Αμα βρέθηκα στή ράχη τοΰ 
άλογου κατάλαβε στή οτιγμή πώς ό άληθινός 
κο(βαλλάρης είναι σότν τόν έραστή: Γεννιέται.Δέν 
εννοιωκτα τόν Όσιμάν σάν πο»μα ξένο, άνάμεσα 
στα σκέλια μου. Μιά εΰα.σθησία, διάχυτη, στούς 
γλουτούς, στά μεριά, στά γόνατα, στίς γάμπε:£ 
μοΰ έιπίτρεψε νά γίνω άμέσως ενα μαιζί του. Τό 
κάθισμά μου δέ χοροπηδούσε στή ράχη του. Τό' 
κορμί μου 'βρέθηκε κολλημένο μέ τό δικό του, 
σαν νάταινε̂  συνέχεια όργανική. ’Ήτανε κάτι πε- 
ρισσότει ό  οοπό δουλειά δερματική, έμπαινε κά
ποιο στοιχείο ψυχικό. "Εννοιωθα τό χτύπα τής 
καιρίδιας του σα δικό ιμου, ξαστέρωνα μεμιάς 
τον ένίδόμυχο λογισμό του, £παιρνα τίς κρύφιες 
ανησυχίες τών νεύρων του’ καί τό τελευταίο 
του μουακουλο, στήν πιό άνεπαίσθητη κίνησή

του, γινότανε διικό μου.Κι’ δπως είχα, φρέσκη,
τή μιύθολσγία  ̂στό μυαλό μου, 6βλεπα κιόλας τόν 
έαυτό^μου Κένταυρο, ‘στά παλιά, στ’ άγρια δά
ση τοΰ Πηίλιου, νά φεύγει, μέ φρενιασμένο καλ- 
παημό, σφίγγοντας στήν άγκαλιά του κάποια 
γυναίΙκα! τών Λαίπίθων.

Ετσι άρχισε νά πιάνει ρίζες στήν ψυχή μου 
το πάθος τοΰ άλογου. Μέ τήν πιό άγρυπνη προ
σοχή άκολουθοΰσα τά γυμνάσια. Τ’ άπάγεμα, 
τρεΐς φορές τή βδομάδα, ό Ντελη,βοριάς μάς 
δκανε «ρυτοςγωγέα». Φέρνανε τό Ζέφυρο— οί έ- 
λάτες τόν λέγανε Ζαφείρη — ενα σβέλτο σιδε 
ιρόψαριοι άλογάκι μέ ιμαΰρες βοΰλες στά καπού
λια. Τόφερναν άσέλωτο μονάχα μ’ εναν κατα
ζώστη̂  «γυμνής ΐππίευτικής» ιμέ δυό πιασδματρτ 
στή ράχηι κι’ ενα εί/δυκό καπίστρι,, μ’ ενα χαλκά 
στη μύτη. ’Απ’ αύτό τό χολικά ήτ<χνε πε ραϊσμένη 
μιά μακρυά’ στέρεα ταινία, πού τή βαιστοθσε ό 
Ντεληιβοριάί καί, μέ καμτσίκι πάντα, πίσω άπ’ 
τα καπούλια τοΰΐ άλάγου, τό ύποχιΓ̂ έωνε νά καλ
πάζει σ ένοον κύκλο, σάν αύτά στό ιπποδρόμιο'. 
Τρέχαμε τοτε πλαί στ’ άλογο, άδράζαμε δυνα- 
τα τα πιασίματα του καταζώστη, πηδούσαμε στή 
ράχη^του ικι’ άπό τή ράχη του στή γή κι’ άπό 
τή γή πάλι στή ράχη του, ώς που νά κουιρα- 
Ιστοΰμε, νά χάσουμε τό ρυθμό, νά παραπατή
σουμε καί νά ,βιρεθοΰίμε, άνάσικελα, μέ τροοντχχ̂ '- 
μένο, μωλωπισμένο τό κορμί.

Ημουνα πρώτος καί καλύτερος σ’ αύτές τίς 
ακροβασίες. Κι’ έφευγα τότε κσυτσαίνοντας, πό
τε μέ χέρι κιρεμαοιμένο στά μπαμπάκια καί πότε 
μέ νοιικιοοστήρια στό κεφάλι Μά μπορούσα, σέ 
λιγάκι, νά πηδάω τό Ζέφυρο άπό πλευρό σέ 
πλευρό, να καλπάζω καθιστός γυναικεία καί νά 
βρίσκομαι στη γή καί στ’ άλογο έφτά φορές 
μεσα σ’ Ivoc γΰρο. Καί, το πρωΐ, στό κανονικό 
γυμνάσω, νά ιμπαίνω μπροστά στή φάλαγγα καί 
νά 'ι'υθμΟζω τόν τριποδισμό της. “ Ολος αύτιά 
γινόμουν δταν ό ΝτεληιβορΊας μάς σύναζε κον
τά του, στά διαλείμματα, νά μάς μιλεΐ:

— Τό άλογο, μάς έλεγε, είναι ό πιό παληός 
σύντροφος τοΰ άνθρώπου. Αύτό καί τό γελάδι 
άνθρώίτΐεψαν τόν κόσμο. “ Οπου άκοΰς γελάδες 
νά μιοιυγκοονίζουν κι’ άλογα νά χλιμιντράν, μή 
φσβάσαι τίποτα !... θά βρής ήμειρους άνίθρώ- 
ποας!...

Μά προίτιμοΰσα κάποιες άλλες κουβέντες του:
— Ο τέλειος ίππος, μας έ'λεγε πασχίζοντας να 

ξεσηικώιση το ύφος τής ‘ Ιππολογίας, έχει τρία 
τής καλλονής γυναιικοις: Τήν κόμη, τά στήθη: καί 
τούς γλουτούς! ” Ε|χει δύο της έλάφου: Τόν τρά
χηλο καί τά λιγνά πόδια. Κι’ ενα τοΰ προβά
του: Τό κεφάλι.

Ό  Όσμάν γύριιζε καί μέ κοίταζε, μέ τήν «ά- 
κουα μαρίνα» του, τό γαλαζοπράσινο μάτι, σάν 

Ρ^σύσε, άν ήμουν σύμφωνος. Τόν έίβλεπα 
καί δέ χοιρταινα τό σχήμα του, τό θρίαμιβο τής 
άπαλής καμπύλης, που γαργάλιζε τήν παλάμη 
μου καί τήν 8κανε τόσο πρόθυμη στό χάδι. Τόν 
άίγάπησα σάν κομμάτι άπό τόν έαυτό μου. Καί 
δέν έΐμπιστευόμουν σέ κανένα νά τόν φροντίζει.
Τούτριίβα, μετά τό γυμνάσιο, μέ σανό, τή ρά
χη, ν άνακουφΊστή ■ τοΰπιανα μέ τή φούχτα μου 
τις άλογόμυιγες,, άπ’ τά μαλαικά του μέρη·, γιά 
νά μην τον νευριάζουν. Τοΰστρωνος μονάχος, τό 
γιοττάΐκι του τό ιβράδυ και τοΰ χαμήλωνα τό 
δεισμοι, γιά νά πλαγιάσει μέ τήν άνεσή του. Καί 
συχνά, τή̂  νύχτα, έφ^:να βόλτα στό σταΰλο γιά 
νά ίΙδώ μή θέιλει τίποτα, γιατί τ’ άλογα παθαί
νουν κάποτε κωλικούς ή σικοινιάζονται καί πάνε 
νά πνιγοΰν.

Τιάβλεπα τότες δλα πλαγΊασμέ\»α, μέ τόν τρά
χηλο κυρτ^, νά σκιτσάρουν κάποιες κινήισεις, 
πού πρόδιναν^πώς όνειρεύοντ«ι. Βλέπανε κι’ m’t- 
τά δπως οι ατντρες, στόν ούλαμό, τή νύχτα, τά 
ίδια δνειρα, πού κεντοΰσαν οΐ κλοοστές τής’ νο- 
σταιλγιίά1ς στό φευγαλέο ϋφασμα τοΰ Οπνου: Πώς 
ΒβοΌκαν στά τριφύλλια, στ’ άπέραντα λειίβάδια 
τής Ουγγαρίας, ή πώς τρέιχανε στούς κάμπους 
κυνηγώντας τίς λίγερές φοράδες, πλάι στά πο
τάμια ,μέ τίς ψηλές καλαμιές. Στρατιώτες κι* 
αύτά τώ;α, κάτω άπ’ τό σκλη,ρό ζυγό τής πει- 
θοορχίάς άναπαύονταν, γιά νά ξαναρχίσοιυν τόν 
τραιχύ άγώνα, τήν άλλη μέρα, κάτω άπό τά 
συμβιολα τής σκλαίβιάς τους, τίς σαγές, τίς σέλ- 
λες,, τούς άναβολεΐς, τούς χαλινούς, πούλοομ,παν, 
στό φώς των φαναριών τοΰ σταύλου σάν πολυ
έλαιοι. Καί γι αύτά δέ θάρχότοα/ε ποτές ή γλυ
κερά μέρα μέ τ’ άπολυτήριο ή τή σύνταξη, τά 
μπαστούνι τών γερατειών. “Αμα δέ κάνουν πιά 
γιά ̂ τήν ύπηρεσία, θά πουληθούν γιά κάρρο.

Τ'_ άγάπησα δλα, τά πόνεσα σάν τόν ’Οσμάν. 
Κι’ ετσι μοΰ ’ρχότανε, κάποιες φορές, νά κόψω 
τά δεσμά τους, νά σημάνω συν«γει:μό, νά τά 
σαλαγΐσω πέρα, μακρυά, νά τά σκορπίσω, νά 
ττανε δπου τούς έλεγε τό κέφι τους. Αύτό τό 
αίσθημα με κυρίεψε τόσο, κάποιο άπάγεμα, πού 
μ έσπιρωξε Ο'’ ένα τόλμημα: Κατέβη κα στό οταο- 
λο, σέλωσα τόν ’Οσμάν, τοΰ πέρασα χαλινάρι

αλαφρό, τόν καβάλλησα κι’ είπα στούς σταυλο- 
φύλοοκες πού ήτανε παιδιά δικά μου:

-̂ Μή· πήΓτε σε κανένα τίποτα! ’Εδώ κοντά θά 
ίτάω, μιά βόλτα!...

Μέ σιγοΰρεψαν μέ μιά ματιά χαμογβλώντας. 
—"Ελα, Όσμάν!... είπα στ’ άλογο1. Πάμε τώ

ρα νά χσροΰμε κομμάτι, λεύτεροι!...
ιΚαί μ’ εννοιωσε τόσο καλά τό ζωντανό, π’ άο- 

χισε νά κάνηι τΕλάγια βήματα τρελλά, νά φέ:·νη 
ικύκλοι στόν άέρα μέ τό νύχι του, πρίν τό χτυ- 
πήιση κάτω, νά χορεύη. Πέσαμε στό μεγάλο ρέ
μα, πού ήταν πίσω άπό τό σύνταγμα, ϊβρήικαμε 
μονοπάτι καί βγήκαμε, πέρα πολύ άπ’ τά τε
λευταία σπιτάκια τής πολιτείας, κατά τήν ποδιά 
τοΰ βουνού πού βαιστοΰσε λίγα πεΰκα στίς ά- 
ϊτάνω πλαγιές, σάν κεφάλι, πού ύποφέρει άπό 
τριχοφάγο. Εΐχαιμε άνάγκη άπό πλατείς ορί
ζοντες, άπό άπλοχωριές, άπό βαθειές άνάσες, 
άπό λευτεριά. Ό  ήλιος, βυθώντας στ’ άντικρυνό, 
μακρυνό βουνό τοΰδιινε μιά δψη δι:αιματική: 'Η

φαίστειο σ’ εκιρηξη-, μ' άλοπόρφυίρο κρατή-ρα καί 
φλόγες πιελώριες.

“'Ενα τέτοιο ήφαίστειΟ' εννοιωθα μέσα μου. 
Μονάχα πού μέ δούλευε,, χωρίς νά καταφέρνει 
ν’ άνοιξη πουθιενά κρατήρα. Γύρισα μέτωπο κα
τά τόν ήλιο άναΐμέτρησα τήν άπέραντη έκταση, 
πού άνοίγονταν μπ]:·οστά μου, χαλάρωσα, σχε- 

. δόν άφηισα τά ήνία :
—"Ελα, Όσμάν!... φώναξα στ’ άλογο. "Ελα 

πουλάκι μου!
Μέ κατάλαίβε. Καί σάν νά τδδερνε κι’ αυτό ή 

ΐοια τυφλή όρμή γιά ξέσπασμα, χύθηκε μπρο
στά στά τέσσερα. Σέ λίγο τεντώθηκε βέλος 6- 

' λόιμαυρο, ποΰφυγε άπό δοξάρι ποοντοδύναμο·, μά 
Ίιού κα·ινουργιώνετ κάθε στιγμή, τή δύναμή t o j, 
σόίν νά ήιδονίζεται ιμέ τήν ίδια του τήν όρμή. 
Έννοιωθα τό κορμί του νά μαζεύεται καί ν’ α
πλώνει, σά λάστιχο, άνάμεισα στά σκέλια μου, 
μέ ραγδαίο ρυθμό, τήν έξαλλη φλόγα πού γύ
ρευε νά λυτιρωθή (ίπ’ τά δεσμά της τή φρενια

σμένη: άνάσα του. Σκυμμένος μπροστά γιά ν’ 
άλαφρώνω τά πισινά του, ειβλεπα γής χαλίκια, 
θυμάρια, πέτρες, άσφοδίλια, χαντάκια, ι?ά φεύ
γουν σέ πανικό άκράτητο, άτέλειωτη ταινία πού 
τυλιγότανε πίσω μας,, στήν άνέμη τοΰ ίλιγγου. 
Κι’ διμως! Πόσο άργός μοΰ φαινότανε τοΰίτος δ 
ρυθμός! Ή  λαχτάρα μου πιρότρεχε, ώς που, σάν 
νά χάθηκαν δλα μπροστά μου διάστημα, χρό
νος, μοναξιά τής ψυχής — δπως θά χάνονταν 
στήν αίσθηση τοΰ ντερβίση ιμετά τούς άναρίθμη- 
τους γύρους του—κι’ έγινα £να μέ τίς φλόγες, 
πού στεφάνωνοιν τό μακρυνό βουνό. Πόση ώρα 
βάστοξε αύτό; Δέ ιμπάρεσα νά καταλάβω.Ξαί- 
ρω μονάχα πώς £τσι γνώρισα τό μεθΰσι τοΰ ά
λογου, πρίν γνωρίσω τό μεθΰσι τοΰ κρασιοΰ τό 
ίμειθΰσι τοΰ χαρτιού, τό μεθΰσι τής , γυναίκας, 
καί τοΰτο, τό φοιβειρό μεθΰσι πού γυρεύει νά πιά- 
σει τ’ άπιαστα όνεΐρατα τής ζωής καί νά τά 
σκλα'βώίση σέ λόγια.
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : 'Η συνέχεια.

Σοφία Φωτιάδη

ΌΧαμαράκης
Τό καλύτερο σπίτι τής 

Άδήνας γιά κολώνιες, 

άρώματα καί καλλυντικά

ΕΚΥΚ ΛΟ Φ Ο ΡΗ ΣΕ
ΑΛΚΗ ΑΓΓΕΛΟΓΑΟΥ
Α Μ Α ΡΤΩ ΛΟ Ι

ΝΟΥΒΕΑΛΑ 
ΕΚΔ Ο ΣΗ  

«Φ ΙΛΟΛΟΓΙΚΩ Ν ΧΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν »

Τά δημοτικά καί λαϊκά
τραγούδια στό Θέατρο

Του κ. Ζ. Παπαμιχαλόπουλου

Δ Ω ΡΑ  Ν Ο ΥΣΣΑ

Άττεψοίτηοε άπό «Νέα Δροομοπική 
Σχολή» τοΟ ’ Εθνικοί) ’Ωδείου και εΐνε μο:· 
θήτρια τοΟ σκηνοθέτου τής Κροπικής μας 
Σκηνής κ. Σωκρ. ΚαρκχνανοΟ_ Ά π ό χά 
πρώτο: ττ,ς μο’.ητικά βήμοπα εΐχε δείξει 
πώς θά γίνη μιά μέρο: μιά Ιδεώδης <οέν_ 
ζενύ»# Καί πράγμοττι άψοΟ πήρε τό πτυ
χίο της μέ άριστα παρουσιάστηκε στό θία 
σο Άργυροπούλου πρώτα και τελευταίως 
στό θίασο Μαρίκας Κοτοπούλη_ σ όν ό
ποιον εργάστηκε μέ έπιτυχία ί/ 2 χρόνο. 
Πρωταγωνίστησε μάλιστα σέ μιά κωμωδία 
τοΟ Ψοόθά «Ο Ι έλαφρόμύαλοι» μαζί μέ τόν 
Βασίλη Λογοθετίδη. Τώρα είνε θιασαρχί. 
να. ’Ακολουθών ας τό ώραϊο καλλιτεχνιΛ 
δρόμο πού χάραξε μαζί μέ τό σύζυγό της 
—  τόν έπίσης ήθοποιό κ. Στέφανο Φω
τιάδη —  συγκρότησε έναν ά^ιόλογο θία
σο πρόζας, πού παίζει μέ ξεχωριστή έπιτυ
χία άπό τήν άρχή τής καλοκαιρινής σαιζόν 
σ’ ένα ώραιότα ο θεατράκι τών ’Αμπελο
κήπων τό «ΦΑ ΕΡΥ». Μέ τήν εύκαιρία οού_ 
τή τό ταλέντο της πλαταίνει καί γίνεται 
πιό μεσ ό, έτσι πού μποροομε νά πιστεύου
με δτι σύτή τή στιγμή έκκολάπτεται μιά 
νέα πρωταγωνίστρια πού θά έκπλήξη.

Υπάρχει τώρα τελευταία μιά συνήθεια 
στό μουσικό θέατρο καί μάλιστα, είοικώ- 
τερα# στά βαριετέ, οπου ποικιλώνυμοι νέοι 
ν;ιζέ'ρ_ παραουρμένοι ύπό τής χζάζ τά κά
θε λογής κατασκ ε υ άσ ιματα, στριφογυρί
ζουν μέ άπσίσιες «ίοιασκευέ;» στίχων η 
καί μουσικής στά παληά έλληνικά τρα
γούδια. "Οπως δέ γίνεται μεταδοτική κά
θε έξωψρενική καινοτομία στόν μακάριον 
αύ ό τόπο έτσι και τά τραγούδια αυτά. 
πού γνώρισαν ευτυχισμένες μέρες, διασύ
ρονται άναίτια στής γειτονιάς τα σταυ
ροδρόμια. οπου o l βραδυνοί τραγουδιστές 
τά ά i/αμάσσουν δπως έκεΐνα τούς εντυπώ
θηκαν σ.ά εύαίσθητα «μουσικά αύτιά» 
τους.

Ά λ λ ’ αύτή ή φοβερή έπιδηιμία τών αύ_ 
τοΟ τοό} εΐδου*ς έμψύχων φωνηέντων πού 
θίγει τώρα τελευταία τό έλαφρό Θέατρο, 
βέν Οά έπρεπε νά έχει κάποιους περιορι
σμούς τούλάχιστον σ’ δ,τι άφορα τό ρε
περτόριό τους; Γιατί τ ό 'ν ’ άνεβαίνει κα
νείς ή κάποια στό παλκοσένικο μέ τήν 
προστασία τού μεγάφωνου εΐ'ε ζήτηιμα 
άθεράπευτα έπαγγελμοετυκό καί ό Σωμα
τείο τών ’Ηθοποιών, σάν άρμοδιώτερο, μπο 
ρεΐ έπί τέλους νά κρίνει κάποτε έστω καί 
μέ έπιείκεια. Μά τό νά λέει δ.τι Θέλει 
καί δπως του άρέσει. γο-μίζουιμε πώς δέν 
εΐνε καθόλου δικαίωμα ;ου σ’ δ,τι μάλι
στα άνήικει στόν λαό στό κοινό αυτό πού 
άνέχεται καί άκούει.

Τό δημοτικό* τραγούδι καί τό λα^κό ά_ 
ποτελουν παράδοση σ όν έλληνικό λαό. Ε ΐ 
νε μιά κληρονομιά τών γενεών πού άν σ’ 
άλλες χώρες ή δηιμώδης ποίηση μπορεί νά 
έξαφανιστή μέ τόν καιρό, στήν ‘Ελλάδα 
θά λείψει τελευταία. Δέν γίνεται γλέ/τι 
έλληνικό στήν πρωτεύουσα ή στό χωριό, 
δέν περνάει γιορ άσι ή πάρτυ. πο^ηΥυρί 
ή παρεούλα στήν ταβέρνα πού νά ,μή «δέ
ση» τό κουαρτετάκι μέ τήν ίδια εύχαρί- 
στηση πού θά ΐιάρη» καί τό κλέφτικο. ‘Η 
κιθάρα έκεΐ εΐνε ό όμιλη,τικώτερος συνο
δός τους καί τό άκκορντεόν ή «μουσική έ- 
ξέλι .η» τού τροβαδούρου. Και έπειτα έρ
χονται ό νεότευικ ος ντιζέρ καί ή καινό. 
δοξη ντιζέζ τής ράμπας των όποιωνιδήποτε 
βαριετέ γιά νά είπουν περιφρονητικά:

—  Κόφτο! Δέν τό ξέρεις!...
’Έ τσ ι γίνεται ή πλασ.ική έγχείριση. ‘Ο 

στίχος παίρνει μεθυσμένες κουβέντες καί 
άνόητες γιά νά είπή δ.τι δήποτε άλλο 
παρά εκείνο, γιά τό όποιο γράφτηκε. ‘Η 
μουσική άλλαζει θεό. Είτε γιοετί δέν βγαί
νει τό άμοιρο «φωνήεντο». είτε γιατί δέν 
εΐνε του γούστου καί τής προτίμησης τοά) 
άπό σκηνής «δήμιου»! ’Ίσω ς άκόμα καί 
γιά κάτι άλλο: Ά ν  ύπάρχει δικαιούχος, νά 
λείψει ή άπαίτηση τών ποσοστών! Τίποτε 
δέν εΐνε παράξενο κά:ω άπό τόν θερμό 
μας ήλιο.

Μέ τόν ίδιο τρόπο έπικρατεΐ τό σερέτικ© 
χαβαδάκι του συνοικισμού πού ό «πολυ- 
πράγμων» πιτσιρίωος τού 44 κοπανάει 
έπειτ’ άπό τό ξεπούλημα τής ήμέρας του

Εΐχε λοιπόν άπόλυτα δίκηο ό κ. θ. Σα , . 
ικελλαρίδης γιά δσα εΐπε σχετίικά μέ τ£ ' 
ρεμπέτικο τραγοΟδι κατά τά έγκαίνια τοϋ 
θεάτρου Σαμαρ ζή. Καί άκόιμα δταν ό ά, 
γοατητός μου μαέστρος ,μιλουσε κάποτε γιά 
τήν άδικαιολόγητη άνάγκη τής σύγχρονης 
ιμορφής τών έπιόιεωρήσεων νά στριφογυρί
ζουν άδιάκοπα γύρω στήν πασαλιμανιώ, 
τικη βαρκαρόλα:

«Πρίμα φύσαγε τ* άγερι 
νά μάς πάει καί νά μάς φέρη...» 

καί τά παρόμοια, μέ προσαρμογή πού ζη. 
τάει τό κάθε τους «νούμερο». Μά γιατί 
γίνονται άπογοιιτευτικές οι προσπάθειες του 
καλού μας συνθέτη γιά τήν όπερέττα δσο 
σκοντάφτουν στό κέφι τής όποιασδήπστε 
παρείσαχτης μουσικής τού «γόνατά». Ούτε 
ή «Ροζί α» ούτε ή «Γλυκειά Νανά» ή ό 
« Βαφτιστικός» του μπορούν νά συγκινή-

σουν τον κοσιμάκη πού συνηθίζει στ’ άλ. 
λόκοτα κι’ έπιβλητικά μεγαΛου ρ γή μο. .<χ
τού σεβνιαλίδικού πεντάγραμμου.

Ώοτόσο υπάρχει ή άπορ ,̂α: ίιοιά θά ή_ 
ιαν ή διαφορχ οτήν έκταση ιών χε^Ρ^- 
κροτη,μάιων άν ένα δημοτικό ή λα\;κό .ρα
γό ϋιόι άκουγόταν όπως άκρνβώς εινε γραιμ- 
ιμενο, παρά άλΛαγμένο άνευΒυνα; Μ,πο ε̂» 
κανείς νά ξεχάοη τή Σωτηρία 'ιαιριοου 
σ ’ αΰτη της την επίδοση; 'οτα^ ό Μί->οχο_ 
νάς ραγούόούοε τό «Μήν τόν είδατε», 
δέν άλλαζε ούιε ένα «ν». ούτε μιά νότα 
άπό τή μελωδία καί ή Βέιμπο χαλούσε 
κόσιμο μέ τά ωραία θεσσαλικά λα,ικα ϊρα 
γοϋόια της. Μόνο δέ στά «ιμπίς» είχανε τίς 
παρωδίες της. Μά έκεΐ άκρφώς ή αν η 
τ έ χ ^  τής άρτίοτας. Δέν πείραζε τη μου
σική, παρά μόνο οτό θέμα τού ποιητή 
στους στίχους του, δκο^ε σα υρα, πραγ,μα 
άλλω·ς τε πού εΐνε δικαιωιμα τοϋ έπιθεω- 
ρησεογράφου καί,..συνήι.ιεια.

Καί γιά γά μή πηγαίνουμε μσικρυα. νά 
ή Βαλμά σιήν <cMapia I Ιεντανιώτιισσα» 
πού παίζεται τώρα. ’Ό χ ι μόνο τή μελω
δία μά καί όν όμορφο ρυθιμό τοϋ χοραΰ 
αποδίδει μέ τόσην εύ-ουνε^δηοία η πραγ
ματική καλλιτέχνις, χάρις καί στόν Σα_ 
ικελλαρίδη. Καί ή πλατεία κοντά της σι
γοψιθυρίζει τό τραγούδι γιατί έτσι τό ξέ
ρει:

νΐ Σ  τά Σ  άλω να σφάζουν άρν ιά !...»
Ποιά λοιπόν άνάγκη κάνει τούς νεοφώ

τιστους τραγουδιστές κι* «έρμ.,νευτές» —- 
όπως θέλουν ν’ αύτοδιαφηιμίζωνται —  τών 
ελληνικών τραγου-διών, άπό τή σικη^ή .οϋ 
θεάτρου νά παραποιούν τα τοσο γνωστά 
καί αγαπημένα στόν έλληνιικό λαό τρα
γούδια του; Γιά ποιόν λογο ό Κρητικός 
κόσμος πού τραγούδησε καί τραγουδάει ά- 
χομα .όν Ρωτόκριτο ν’ άκούει σήιμερα πα
ραμορφωμένες τίς ωραίες του μαντιναδες 
ιμέ άπειρα διφορούιμε-,α και ύπονοού,μενα. 
γεμάτα αισχρότητες καί βρωμιές; "Ενας 
άλΛος θά πισιέψη. ϊσως πώς αύτό τό πνεύ
μα βασιλεύει στήν όμορφη Κρήτη. Λα3ος!

Τό παράδειγμα πολλών τραγουοισ 
τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθιμου —  έχει κι’ 
εκεί, δυστυχώς, ωδικούς επαναστάτες! —  
οσοι άκοΛουθουν πιστά τό έλληνικό τρα
γούδι, εΐνε ζωντανό. Υπάρχουν γ ι' αύτούς 
συνθέτες παληοί καί νέοι πού δούλεψαν 
εύσυνείδη α πάνω σ’ αύτό τό εΐοος καί 
δέν περιμένουν άπό αύτή τή στήλη τοϋς 
έπαίνους πού τούς άξίζουν. ‘Ο άλησμόνη. 
τος Λαυράγκας άφησε θησαυρούς. Ό  μα
καρίτης Λάβδας δ,τι πρόφτασε νά πεοιοώ- 
ση· καί νά συγκεντρώση σέ μιά μεγάλη 
του σειρά τραγουοιών ιού έλληνικοΰ λαοΰ 
κοντά στόν Κόκκινο. Ό  Χατζηαποστάλου 
ό Ξανθόπουλος. ό Σπά3η·ς. ‘Ο Ρόιδιος δέν 
παύει ν’ άκούγεται. *0 Λαμπελέτ, ό Κα. 
λομοίρης, ό άνεξάντλητος Σακελλαρίδης 
ιμέ τά ώραία του δηιμο.ικοφανή καθώς και 
ό Ά τ τ Ικ  καί ό Μαρίνος. "Επειτα, άιτό τούς 
νεώτερους, ό θεοφανίδης. πού έρχεται στήν 
πρώτη σειρά τής παραγωγής και άλλοι, 
'Ό λοι αύτοί παρέχουν ύλικό γερό καί γνή. 
σιο σ ούς ντιζέρ καί τίς ντιζέζ. ώστε \<χ 
,μή προσπαθούν έκεΐνοι νά κάνουν αυθαί
ρετες διασκευές. 'Ο  έλληνικός λαός ξέρει 
καλά τά τραγούδια πού διάλε!ε καί δια
τήρησε μέ πίστη·. Κοπείς δέν έχει τό δι 
καίωμα νά του τά στραπατσάρη. Αύτό θά 
ήταν άσέβεια καί βρισιά σ* αύ’ ά τά αί 
σθήματα του ίδιου κοινού πού καλείται νά 
χειροκροτή,ση τούς διασκευαστές.

Ζ. ΠΑΠΑΜ 1 ΧΑιΛιΟΠΌΥΛΟ Σ
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Μικρούλα, άκόμη σχεδόν παιδί, μέ καλ
λιτεχνική ζωή. πού δέν έκλεισε ούτε δυό 
χρόνους καί όμως παρουσιάζει τέτοια έξέ- 
λ ι ι. πού δ αν τήν πρωτο^ή κανείς στό έ
λαφρό θέατρο γιά πρώτη φορά, άναρωτιέ- 
ται άπό πόσο μακρό χρονικό διάστημα έ
χει «δαμάσει» τή σκηνή. Καί εΐνε καί οού_ 
τοδίδακτη, γιά νά διαπιστωθή άλλη μιά 
φορά πώς μόνο :ό ταλέντο εΐνε ό κυοί_ 
αρχος σέ κάθε άνθρώπινη δυνατότητα. 
Μάς τήν άπεκάλυψε καί αύτή στά 1942 ή 
Θεσσαλονίκη, μεγάλη «ήθοποιοπαραγωγός» 
κατά τά τελευ.αΐα χρόνια. Έ κ ε ΐ  εΐχε κα_ 
ταφύγει. μολονότι γνήσια Αθηναία, νά I- 
κανοποιήστι τους καλλιτεχνικούς ιης οίσ
τρους, άφου ή οίκογένειά της έδώ τήν έμ 
πόδιζε. Καί έκαμε φαίνεται καλά μέ τήν 
σημαντική έξέλιξι πού παρουσιάζει. Ένε_ 
φανίσ.η πάντως στόν θίασο ΟΙκονόμου γιά 
νά κατακτήση. άμέσως τό κοινό καί όταν 
πέρυοι .\κεάρησε στό «Πανελλήνιο» art»' 
<Νέα Σκηνή», τήν ’Έ λσ α  τού «Ποπολά
ρου» τού Ξενοπούλου καί ol πιό σκληρο
τράχηλοι κριτικοί άνέλύθησαν σέ θαυμα
σμούς γιά .ό παίξιμό της. Ά λ λ ά  και γε
νικά, κομψή, γοητευτική, καθώς εΐνε, ό_ 
,μορφαίνει τήν σκηνή και κάθε ρόλο πού 
τής δίνεται, τόν άποδίδει μέ τέτοια εύχέ- 
ρεια καί κα.ανόησι ώστε λαμπρό νά ποοοι- 
ωνίζεται τό καλλιτεχνικό της μέλλον.

Κάλτσες Α Ν Δ Ρ Ω Ν  
Υποκάμισα

Μεταξωτά
Κομπιναιζόν

Ζ Ε Ρ Σ Ε Ύ ’
ΑΠΟΘΗΚΗ 
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Ή συναυλία
τών τελειοφοίτων 

τοϋ Έδνικοϋ μας Ωδείου

Γιατί ό χάθε καθηγητής άξίωσε γιά τόν
δικόν του μαθητή βραβείο πλήν τής κ. 
Καλφοπούλου; Τέλος, γιατί νά γίνωνται 
οέ σιιγμές άπονομής βραβείων* διακρί
σεις στούς μαθητάς και παρενθέσεις γιά

Κυριακή πρωί στό θέατρο Άργυροπού. 
λου, τής όδοΰ Ίπποκράτους. Τό πρόγραμ
μα πληροφορεί δτι δίδεται ή συναυλία τών 
τελειοφοίτων του ’Εθνικού ’Ωδείου. Ημέρα 
γεμάτη συγκίνησι τόσο γιά τους νέους, δ
σο και γιά τούς φτασμένους, τών όποίων 
οί άναμνήσείς ζωντανεύουν μέσα στήν αί
θουσα τήν πλημμυρισμένη, άπό τόν ήλεκ_ 
τρισμό πού γεννούν χίλια κι’ ένα φλογερά 
μάτια,

Ο ί τρεις πρώτες σειρές καταλαμβάνον 
ται άπό τούς καθηγητές και ό μαέστρος 
κ. Βαλτετσιώτης κάθε αι στό πιάνο. "Ο 
λες οί καρδιές τών άκροατών χ  υποΰν γορ
γά χωρίς κουδουνίσματα, χωρίς αύλαία. 
χωρίς όδηγό σκηνής μιά νεανική ψυχή 
πού τήν κατακαίει τό Ιερό πωρ τής τέ
χνης, μέ τρεμάμενα, άλλά σταθερά βήμα. 
τα μέ στήθος πού σφίγγεται άπό τό τρακ 
προχωρεί στό πιάνο. Κάτω, ή πλατεία ά- 
πλώνεται σέ μιά όμίχλη, τά χειροκροτή.

Εντυπώσεις κ\’ άποτελέσματσ
σο όσο ή γνώμη ή φιλική, του συναδέλ 
φου ή του συνεργάτου. Ούιδεις ό άμύητος 
οτήν πλατεία. "Ολοι συνδέονται άμεσα μέ 
τό θέατρο. Τά τέσσερα πέμπτα τού κοινού 
μπήκαν μέ άτέλειες. Εΐνε ένα περιβάλλον 
έκατό τοΐς εκατό καλλιτεχνών, ’Ανακατε
μένοι πρωταγωνισταί και μα'ητευόμενοι 
καδηγηταί μέ δημοσιογράφους, κριτικοί μέ 
έξεταζομένους. /'Όλοι κάμουν κριτική φο_ 
βεΡή. ΧωΡ'Κ οίκτο ή υπεκφυγές, Στόν τρα 
γουδιστή δέν σέγχωρεΐται τίποτα. Τό πα
ραμικρό λάθος, ή έλαχίστη σύσπασις οά> 
λάρυγγος. ενα* λάθος στήν εισπνοή * φέρ
νει καιαστροφή. Καί γάταν μόνον αυτά... 
’Άπειροι εΐνε οί παράγοντες τής.., αποτυ
χίας. Μιά σύγχυσιςι. ή έλάττωσις’ .οΰ β* 
ρους, ένας δυνατός άέρας. ’Έ χετε  μήπως 
ύπ* οψ;ν σας. άγαπητοί μου άνοεγ.ώσται 
δταν κάθεστε ήσυχοι στό ραδιόφωνό σας 
■μπροστά καί άπολαμβάνετε Ά ν  ρέ ΣενίΓ 
τοΟ Τζιορ/ντάνο τί χρειάστΓκε ό τενόρος 
ώσπου νά σάς χαρίση τή μαγεία τής με
λωδίας; Σκεφ ηκατε πόσοι κόποι καί θυ
σίες, πόσα δάκρυα έμεσολάβησαν μέχρι τί! 
οΊΐγμή πού τραγουδάει τιμής έ/εκεν μετέ 
τήν βρά-βευσίν του καί νά σάς συναρπάζτ) 
ή φωνή δτα»/ φ άνη στό «ρέ» μέ όμοι·Ρ- 
νένεια άπό τίς πιό χαμηλές νότε:; Ά  
σφαλώς. κάποτε θά περάσατε έξω άπό τό 
’£25εΐον καί τό μάθημα κάποιου άρχ/αοίου 
θά σάς πόνεσε τά άκουστικά σας τυιπα. 
να Απαιτείται μάθημα πέντε έξη, έπτά 
έτών, έως δτου δλες οί νότες κατακτη
θούν. Καί μετά τήν κα άκτησι ή άσκη- 
ί ic εΐνε άπαραίτητΓ. Ό  Τζίλι μετά τό ά. 
ποκορύφωμά του μέχρι τής στιγμή·; οΟ 
θανάτου του, δέν διέκοψε ούτε γιά μιά 
μέσα τίς άσκήσεις,

Τό τραγούδι εέλέι έκφραση χρωματι. 
σμό ήθοποιία καί πρό πά των ψ υ χ ή !  
Χωρίς αύτήν δλα πάνε χαμένα καί ή με_

Τό_ νεο άατέρι πού άνέ ειλε στό ’Εθνικό 
*ί15εϊο, γιά νά μεοουρα\ήοη τοτχύχατα στή 
Λυρική Σικηνή. ΕΤνε μ ά άπό τίς φωνές 
που σπάνια παρουσιάζονται πλούσια μέ 
αίσθημα πού πλημμυρίζει άπό δυνατό’ θεα 
τρικό αμπεραμέντο. Πρόκειται περί τής 
διδος Άννούλας Βλυσσίδου (σχολή κ. 
Καλφοπούλου). διά τήν όποίαν τά προγνω 
στικά έκτείνονται πέραν τής ‘ Ελλάδος 
στίς Διεθνείς ’Όπερες.

μα α εΐνε ένας συγκεχυμένος θόρυβος ό- 
νείρου. Μιά τελευταία ματιά συνε»νοήσε. 
ως μέ τόν μαέστρο καί ένω στόν άσάλευ- 
το άέρα τής αίθούσης βασιλεύει μιά σιω. 
πή βαρειά, τά πρώια πλήκτρα .ής εισα
γωγής χτυπουν καί δίνουν τό σύνθημα 
στήν έντασι τής γενικής προσοχής. Εΐνε 
ή στιγμή πού ρυθμός, ψυχή καί αίσθ.,μα 
πρέπει νά γίνουν καί νά έκφρασ.οΰν μέ τό 
τραγούδι. Άπό ά παρασκήνια, παρακου. 
λουθώ τήν άγωνία τοΰ νέου καλλιτέχνη. 
Εΐνε ένα τράκ πολύ διαφορετικό άπό τό 
τράκ τής πρόζας. ‘Ολόκληρη ή ιρεμάμενη 
νεανική σιλουέτχα μοά> δίνει τήν έντύπωσι 
μιάς χορδής πού δο.εΐται. Καί δμως αυ
τή ή άγωνία, ποτέ δέν ξεπερνάει τή ράμ
πα. Εΐνε |νά μυστικό .ου παλκοσένικου, 
τό όποιο κρατούν ζηλότυπα οι ψεύτικες 
πολιτείες τών παρασκηνίων. Προσοχή δ
μως ! "Ενα  τελευταίο, άλλά μάταιο βλέμ 
μα πρός κάποια άγάπημένη διεύθυνση 
καί άμέσως ή μελωδία ζων ανεύει μιά 
Τζίλντα, μιά Μα»/όν, μιά Τόσκα. "Ολα τό. 
τε ξεχνιούνται στό θειο μεθΰσι.Δειλά τά 
τριξίματα τών καθισμάτων φανερώνουν τήν 
νευρικότ.,τα τού κοινού, μέσα σ’ αύτό τό 
ήχητικό υέατρο. *Όλα τρίζουν. Τά καθί
σματα τό πάτωμα. ή σκάλα, ή γαλαρία.

"Οπως κάθε χρόνο έ σι κάί φέτος, μέ
σα στόν ίλιγγο τών γεγονότων τό ’Εθνι
κό μας Ώ δεΐο. μέ τήν άγρυπνη παραχο- 
λούθησι του κ. Καλομοίρη καί τίς σκλη
ρές προσπάθειες τού προσωπικού παρέτα- 
ξ- τούς άριστεΐς του πρό τών Πυλών τής 
- >π·ρας.

Ί 1 έπικίνδυνη έποχή, τά κρίσιιμα χρόνια 
Ί.,ι* Λυρικής Σκηνής, έϊνε πιά μ ά  άνάμνη 
c .·.<* άγώνων. Τό μέλλον της προβλέπεται 
<5-*] :εινό. Γιατί τά νέα ταλέντα μάς δίνουν 

έγγύησι γι’ αύ ό. Q I πρωτεργάται 
c ς εΐνε ύπερήφανοι διά τήν πίστη τους 
< ιήν έπιτυχία. Μέ συγκρατ.-μένη. πνοή πα_ 
ρ .^.ολουθοΰν, έξετάζουν, άναλύουν καί κρί 
νουν χαμηλόφωνα. Ε ϊνε 'ή  πρώτη φορά πού 
ή γνώμη τής κριτικής δέν ένδιαφέρει τό-

ιδελφωμένοι καί ένωμένοι μέ ένα δεσμό ά
γνωστο καί άσύλληπτο γιά κάθε τρί ον 
πού δέν έχει σχέσι μέ τή μουσική. Ούτε έ
ρωτες, ούτε μίση. Άπλή συστηματική ερ
γασία’. Μόνο μ’ αύτά ή Τέχνη θά στεφά
νωσή μέ όν κότινο τής άξίας τόν πιστό 
τ η ς “ μοΦητή, Καί άριθμεΐ πολλούς τέτοι
ους μαθητάς τό Ώδεΐο. Πάνω _ κάτω χί
λιοι τριακόσιοι χωρισμένοι στούς εκατό 
καθηγητάς ιών διαφόρων ειδικοτήτων.

Μιά άγωνία μου σφίγγει τήν καρδιά τή 
στιγμή πού συνεπαρμένος καί έγώ άπό τό· 
περιβάλλον, άκούω μέ τά δ ι κ ά  τους αύ
τιά τό Φόρτσε ν έλ Ντεστίνο τού Βέρντι 
καί βλέπω μέ άλλα μάτια τή συνεπαρ- 
μένη νέα πού τραγουδά. Τά μάτια της 
λάμπουν σφίγγει τά χέρια στό στή.ος 
καί ψηλά, πιό ψηλά άπό τή στέγη τοΰ

*Η δνίς Φ. Καραμαλέγκοο μιά άπό τίς 
ώραιότερες φωνές τοΰ ’ Εθνικού Ωδείου 
τής Σχολής Μ. Καλφοπούλου.

γαλύτερη έμφυτη ίκανότης μένει γιά πάν 
τα δεμένη στή μετριότητα. Ό  καλλιτέ
χνης πρέπει νά εΐνε προικισμένος μέ θέ 
λησι, μέ άποφασιστικότητα. μέ υπομονή. 
Χρειάζεται νά παλαίψη ένοίνιίον οΰ έαυ 
τοΰ του, νά κατανικήστ] τά περισσότερα 
πάθη οΰ τά όποια χαμηλώνουν τή διοτπα- 
σόν. Πάλη. κατά ών φίλων, τών γνω
στών τής οίκογενείας, τών* άντιρρήσεων 
τοΰ ζηλότυπου συζύγου.

Σπουδάζουν πολλοί. Φοιτηταί, υπάλληλοι, 
ιεχνϊτες έπιστή μονές, άπό ιή στιγμή πού 
θά βρεθοΰν κοντά στό πιάνο τών άσκήσε- 
ων  ̂ μεταβάλλονται κεραυνοβόλα. Α κολου 
θούν τίς νότες καί οι λογισμοί ξεχύνον
ται άσυγκρά ήτοι στή φανταστική πεδιά
δα δπου φτάνουν καί ζωντανεύουν μιά ψιυ 
δαίσθηση, κάποια όνειρεμένη βραδυά σέ 
μιά σκηνή πλοττειά, μέ μιά τεράστια όρ
χήστρα ή όποία με. q  καί τό θέατρο γε
μάτο κόσμο πού συγκλονίζεται. Α λλο ίμο 
νο δμως, τό δνειρο διαρκεΐ δσο καί οι 
άσκήσεις. ’"Εχει δμως τή δύναμι νά τήν 
ζωογονή καί νά τήν άτσαλώ^η ψυχικά. Τί 
κι* άν τά μαθητικά ροΰχα εΐνε φτωχικά, 
οι δανειστές περιμένουν, ή δουλειά εΐνε 

σκληρή ή έπίπονη. Νέοι καί νέες εΐνε ά_

‘Η δνίς Λ λίκα Βενοπούλου, ένα φωνη
τικό μουσικό αλέντο, τό όποιον συντό. 
μως θά χειροκροτήσουμε στό Μελόδραμα. 
(Σ χο λή  κ, Καλφοπούλου).

θεάτρου, άτενίζει κάποιες 'άφάνταστες' γιά 
τούς κοινούς θνητούς οπτασίες. Ά θ ελά  του 
ξεσπάει κανείς σέ χειροκροτήματα καί 
δέν συνέρχεται παρά άφού νοιώσει ά χέ_ 
ρια του νά πονοΰν, "Ολοι χειροκροτούν έ. 
ξαλλο : Κορώνης, " Μαγκλι,βέρας. Δελέν.
τας. Βλαχοπούλοΰ. Χοΐ£.5ς, Κ άλογε ροπού. 
λου Γαλανού καί τόσοι άλλοι άσσοι πού 
θά πλημμύριζαν τή σελίδα. Σίγουρα μ.ά 
νέα περίοδος άνατέλλει γιά τό μελόδρα. 
ιμα, τό όποιον άπέδειξε δτι έχοι>με στελέ
χη γερά. Μόνοι :ους έίκαναν καί κάνουν 
δ τι μπορούν, σέ πολλά' δέ ση,μεΐοι ύπερ. 
βάλλουν τό κ<χθήκον τους. Ά ρ κε ΐ μόνο μιά 
σημείωσις. Τό 1941, μιά πρωταγωνίστρια 
έλιπο,ύμησε στήν παράσταση άπό πείνα 
καί ένας βαρύτονος τραγούδησε δυό πρά
ξεις παραπάνω άπό τή ζοιλάδα τής άπο. 
βι αμινώσεως. Εύτυχώς δμως δτι οπ>τά πέ 
ρασαν. Τό ’Εθνικό θέατρο δμως δέν θά 
λησμονήση ποτέ. Τό πρόγραμμα δμως τε
λειώνει. Πολλές γνωστές μορφές τραγού
δησαν γιά τό πολυπόθητο δίπλωιμα καί τή 
δεξιοτεχνια. Ό  κ, Κοκολιός μιά έκπλη_ 
κτική φωνή, πού σκόρπισε τόν ένθουσια. 
σμό. Τοΰ χρειάζε αι σχολή, άλλοιώς τό 
ταλέντο του θά πάτ] χαμένο. Ή  κ. Ζω
γράφου ή πρωταγωνίστρια τής Μπατερ- 
φλάϋ^ τής Κάρμεν. τής Εύθυμης Χήρας, 
τό νεο αύτό άσ έρι μέ τό δυνατό ταμπε_ 
ραμέντο, Ό  κ. Καλαχτζάκης μέ τή με
λωδική φωνή καί τήν λαμπρή έ. έλιξι. Ή  
-δνίς ’Ά ννα  Βλυσσίδου γιά τήν όποίαν έ_ 
πιβάλλεται νά γραφή δτι εΐνε ένα άπό τά 
λίγα ταλέντα πού γνωρίζει τό θέατρο,
τής όποιας κάθε έμφάνισις στή σκηνή ή 
ταν μιά κοτταπληκτίική άποκάλυψίς φω
νητική καί σκηνική. Ό  κ. ‘Ηρ. Σεβίλ. 
λας, ό μπάσος, πού κράιησε τόν ρόλο του 
Μεφιστοφελή, στόν Φάουστ, στό ύψος πε. 
-πεΐραμέ.ου, ή γνωστή μάς δνίς Σούλα
Καραγιώργη οί βαρύτονοι Γ. Σουρής, Σ . 
Σπετσιάλης, ή δνίς *Αγγελή, ό κ. Κ . Ζα-
Κ!νθυνός ό κ. θ . Βιτάλης. "Ολοι αύτοί
εΐνε άριστουχοί. μέ παμψηφία, βραβεία, ύ_ 
ποτροφίες γ^ά τό έξωτερικό (σχηιμα ικές, 
φυσικά), έκτός άπό τόν κ. Κοκολιό, ό ό
ποιος έτέθη έκτός συναγωνισμοΰ. Πάντως 
■μιά δίκαιη άπορία πού διετύπωσαν πολλοί 
τήν άναγράφω άπό δημοσιογραφικήν ύπο_ 
χρέωσιν. ^

Γιατί έδόθηκαν τόσο πολλά άριστεΐα;

Ή  δνίς Νιόβη· Σακελλαρίου, ή τόσον 
γνωστή άπό διάφορες έπιτυχίες της. (Σ χ ο 
λή κ. Καλφοπούλου).

ώρισμένους οί όποιοι, δσο Ικανοί καί άν 
εΐνε πρός τούτο, γίνεται άφορμή δυσαρε
σκειών καί άπογοητεύσεων άπό τούς άλ
λους; Τέλος, βαρειά καί κουρασιμένα ή 
κ . Σοφία Σπανούιδη., άνακοινοΐ τά γενικά 
άποτελέσματα. ’Ά ν  σάς ένδιαφέρτι ό κατά 
λογος. σάς όν παραθέτω: 
Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣ Μ Α Τ Α  θερινών έξετάσεων ’Ε 
θνικού Ωδείου σχολ. έτους 1943— 1944 

Διπλώματα Πιάνου. —  Βούλα Τράκα, 
’Ά/να  Φ-λικού, Μέλπω Κριεζή.

Δίπλωμα α Μονωδίας. —  Κατ’ άλφα_ 
βητικήν σειράν: Ζινέτ Ά γγ ελ ή , Α λ ίκη  
Γο^γράφου. Ά ν ν α  Κυριακίδου, Ά ν ν α  Κο- 
λυβα. Σωτήριος Σπετσιάλης, Σοφία Κε_ 
φαλοπούλου, Βασίλ. Δημητρόπουλος. Γε
ώργιος Σούρής, Πιπίτσα Φιλιππίδου Γιό_ 
χα^ Βερανιάν Ναυσικά Δρόσου. Ίάσω ν 
Καραβασίλης. ’

Διπλώματα Βιολιού. —  ‘ Ιππολύτη. Βαρ- 
’ βάτη.

Π υχία πιάνου. —  Ά ν ν α  Βλάδου ’Ά γ 
γελος Μάλλιος,

Πτυχία τραγουδιού. —  Ζωή Καχρη- 
μάνη.

Πτυχία Βυζαντινής. —  Παναγ. Μπιρ. 
μπίλλης, Άθαν. Καραγκούνης Δημ. Πα
ναγ ιωτόπουλος, Χρήστος Άλε^όπουλος 

Πτυχία Αρμονίας. —  Γεώργ. Μαλλί. 
δης. Νικ. Ντώκος.

Πτυχία -Ωδικής. —  Γρηγ. Άδάμος, 
Γεώργ. Καραμηνάς.

’ Εξετάσες Δε./οτεχνίας Πιάνου. —  
Κα Γκουμα.

Έ ξ ε  άσεις Δεξιοτεχνίας Τραγου'διοΰ. —  
Γεώργ. Κοκολιός.

’ Επίση-: οί κάτωθι έτυχον άριστα παμ- 
ψηφεί καί κατ’ άλφαβητικήν σειράν: 
Αννα Βλυσσίδου. Άντών. Καλα^τζάκης 

Χριστ. Ρέντη Κώστας Τρωγαδής, Η. Σ ε 
βίλλης, Κ . Ζακυνθινός, Σ . Καραγεώργη, 
"Ελλη  ' Αντωνίου,

’ Επίσης οί κά ωθι έτυχον τοΰ βαθιμοΰ 
άριστα κατά πλειοψηφίαν: Φανή Τρεκοΰ, 
Μαρ. Στατθοπούλου Βαρβ. Δημοπούλου 
Ά π . Συρακόπουλος’ Μαίρη Λαυρεντάκη 
καί Δημ, Πιπεράκης.

Έ  ,ετάσεις Δεξιοτεχνίας Βιολιού. —  
Κώστας Παπαδόπουλος. j

Γ  Ε . Κ Α Ρ Α Γ ΙΛ Ρ Γ Α Σ

Ή  πατρίδα τοΰ Φάουστ
Τό κλασικό έργο τοΰ άθανάτου Γκαΐ- 

ιε έκανε γνωστή σ’ δλο τόν κόσμο τήν 
μεσαιωνική θρυλική φυσιογνωμία τοΰ δό 
κτορος Φάουστ. τήν συμβολική αύτή μορ 
φή τοΰ Γεριμανοΰ σοφοΰ.

"Εζησε δμως πραγματικά ό άνθρωπος 
αύτός ή δχι; ’Έχουν γίνει σχετικώς πολ 
λές έρευνες, πού άπέδειξαν δτι ό δόκτωρ 
Φάουσ: δέν εΐνε φανταστική μορφή. Ό  
ιστορικός δόκτωρ Βέρνερ Γκροΰμπελτ στό 
Άντενμπουργκ τής Γερμανίας, κατώρθωσε 
νά έ ,ακριβώσχι, ότι ό περίφημος ήρως :οΰ 
ιΓκαϊ ε έζησε πραγματικά στό δυτικό τμή
μα τοΰ άλλοτε δουκάτου τοΰ Σάξεν - 
’Άντελνμπουργκ καί δ.ι γεννήθηκε στήν 
κωμόπολι Στάρτροντα, δπου, είς παλαιό. 
τέρους καιρούς, ύπήρχε καί τό λεγόμενο 
«Σπίτι τοΰ Φάουστ».

Κατά ό 1587 είχεν έκδοθή στήν Φραγ 
κφούρτη ένα «Λαϊκό Βιβλίο περί τοο δό_ 
κτορος Φάουστ». Σ ’ αύτό τό βιβλίο κοε_ 
θώς καί σ* ένα χειρόγραφο πού βρέθηκε, 
πολλά χρόνια πρίν στό Βόλφενμπύτΐ 
τελ άναάέρεται ώς ποττρίς τοΰ Φάουστ τό 
χωριό Ρόντ κοντά στή Βαϊμάρη, Εΐνε ή 
σημερινή πολίχνη Στάρτροντα στό Δου
κάτο τοΰ Σάξεν - ’Άλτνεμπουργκ. Πρίν 
τήν άνακάλυψι τοΰ κ. Γκροΰμπελτ έπι_ 
στεύετο δτι ό Φάουστ γεννήθηκε περί τό 
έτος 1480 κοντά στήν πόλι Πφόρτσχα£μ.

« ...Ά λ λ ά  κι’ οι δυστυχείς έχουν μιά περιέργεια 
Μόνο πού ή περιέργειά τους δέν εΐνε ένοχλητική. 
*Όταν νεκρωόεΐ κι’ οαττή, δέν κάνουν περιπά ους 
σ’ έξοχικούς δρόμους. Ουτε μετροΰν τά λεφτά 
τους στό τραπεζομάντιλο ένός έξοχικοΰ μαγαζιοΰ. 
Αγοράζουν ένα πιστόλι...»

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Χ Α Ρ Η Σ

Movos ανάμεσα σ’ ευτυχείς
Σ ιόν φίλτατο κ  Πέτρο Χάρη

Μόνοι, ποενΐοΰ -καί πάντα μόνοι' 
ιστό σπίτι, στόν περίπτατό ιμας,
Ι&ιβΪΥΐμένοι «ι’ απ’ τόν έαυτό .μας,
(μδς κυνηγούν, χίιλιοί δαιιμόνού .

Νά βλέπουμε τρ!>·ύ; ω νφ«1, 
ήμερη;, δίχέας ε^οια, ή φύσίς.
Ψόίχνσοίμε, άν εΐμαοτε ύπΕρφύσεις,
Ιέ]μεΐς, fj, αύΐτοι πού περιγελάμε...;

Μόνοι παντοΰ και πάντα μόνοι.
ΤΙ άν μ’ άλλο ικόσμο, ζο'δμε τάχα,
Έμεΐς γεννιόμαστε μονάΓχα, 
ικά8(= φορά ποϊ> ξημερώνει, 
ικάβε φοίρά, πού πρός τή δόση,, 
γέρνουν τά 'μάτια της ήΙμέρας' 
ή ικάν, σάν όπτασία χιιμαίιρας 
6να φοοστάνι εχει άνεμίοει*

Γυοιρτή, καθηίμερινή σιχόληι, 
ει'ιν’ ή ζωή, περιττό βάτος;
KU’ διμως δέν δχουμε τό θάρρος, 
ν’ άγοιράσοαμε Ινα πιστόλι, 
ίμ'όν’ λέμε, φτταίει κάποια ικατάρα, 
π;ού νά γυρνάμε, μάς βαραίνει' 
τίποτα έίδώ πιά, δέ .μάς μένει, 
παρά νά παίρνοομε τσιγάρα' 
ικάι ιμέσα άπό τά χι;·6νια—ιάλλοί· μας, 
νά πιρσσιπερνάιαε — ίσκιον, ίσκιοι.
“ Οισο πού ό Χάρος, νά μάς βι ίοικει 
σάν ενα λάθος τής ζωής ιμας:...

ΚΩ ΣΤΑ Σ  ΣΤΕΡΓ ΙΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Τό θαύμα του ελληνικού πνεύματος

Γερμανοί
σέ αρχαίους

Ο Ι αιώνιες πηγές τοΰ έλληνικοΰ πνεύ
ματος δέν έστείρευσαν ποτέ. 0.1 έκλε. 
κτοί τής διανοήσεως έπιστρέφουν κάθε τό 
οο είς αϋτάς καί τάς κα ιστοΰν πηγάς 
τής έμπνεύσεώς των. Τό πράγμα δέν εΐνε 
παράδοξον, διότι εις τάς έκόηΛώοεις του 
Ιδίως είς τήν τραγωδίαν, τό άρχαΐο^ *Ελ- 
λ.,νικόν πνεύμα ένεφάνισε προρΑ-ήμα α |άα 
θύτατα άνθρώπινα καί δι* αύτό αιώνια.
Ό  ά/εξάντληιος θησαυρός τών άρχαίων 
έλληνικών θρύλων, άν πέση είς χέρια κα
τάλληλα. ήμπορεϊ' νά 5ημιουργήυ|] καια_ 
στάσεις πού ό σύγχρονος άνθρωπος αι
σθάνεται ώς κάτι .ό άπολύτως σημερινόν 
καί ίδικόν του. Είς οα>ιό έγκειται τό lo tj 
μα τού ‘Ελληνικοΰ πνεύματος. Έδημιούρ 
γησεν άξιες αιώνιες. Καί 0 ,tl εΐνε αι
ώνιον έχει ό μεγάλο καί άναφαίρετον προ 
νόμιον νά άγνοή τή χθές καί νά άγνοή τήν 
σήμερον. Στέκεται έπάνω άπό τόν χρόνον 
καί είνε είς όλας τάς έποχάς ζωντανόν.
Δέν εΐνε λοιπόν παράδοξον ότι τό Γερμοε. 
νικόν θέοττρον. κα .ά παλαιάν παράδοσήν 
έμπνέεται άπό* τάς άστειρεύτους πη.γάς 
τοΰ άρχαίου ‘Ελληνικοΰ θρύλου καί τοΰ 
άρχαίου 'Ελληνικού δράματος.

‘Ήρωες καί ήρωϋδες τής . έλληνϋκής τρα 
γωδίας ά^ανεώνουν έπι τής νερμο:νικής 
σκηνής ιήν παναρχαιαν μοίραν των καί 
εώρίσκουν άπήχησιν εις τήν ψυχήν τοΰ ση
μερινού άνθρώπου. ώσάν νά ήσαν πλάσμα 
τα τής έποχής μας. Ά π ό  ιόν Γεράροον 
ΧάουπτμοΛ' —  διά νά μή άναφέρωμεν τούς 
παλαιοτέρους —  έως μία όλόκλη,ρον πλειά 
δα νεω.έρων Γερμανών ποιητών, οί σύγ
χρονοι Γερμανοί πνευματικοί δημιουργοί ά 
πα σχολούν τό θεατρόφιλον κοινόν μέ υπο
θέσεις έμπνευσμένας άπύ τόν άρχαΐον έλ- 
ληνικόν κύκλον. Γερμανοί καλλιτεχναι καί 
Γερμανίδες καλλιτέχνιΐδες τοΰ θεάτρου καί 
τοΰ κινηματογράφου, ένσαρκώνουν τήν ’ Ι 
φιγένειαν τήν ’Βρώ καί τόν Λέανδρον, τήν 
Ίδοθέα . τήν Πενυεσίλειαν. ‘Η  Ά ννα  
Ντάμμαν. μέ δλα τά έφόδια τής μεγάλης 
τέχνης της, έμφανίζεται εις τήν δημιουρ 
γίαν τοΰ συγχρόνου Γερμανού ποιητού Μάξ 
Μέλλ «Οί έπ ά έπι θήβαις». ‘Η  ιδία καλ 
λιτέχνις έμφανίζεται είς ένα άλλο άρχαι 
κής ύποβέσεως έργον. ώς Ίδοθέα . Καί ή 
Ίδοθέα  εΐνε, ώς γνωστόν, σύμφωνα με 
μίαν παλαιάν παράΰοσιν. * μιά γυναικεία 
μορφή παράλληλος πρός τήν ώραίαν *Ελέ 
νην. Ήδη είς τό ΛΝτόϊτσες Τέατερ» τού 
Βερολίνου ή ’Άννα  Ν .άμμαν έμφοτνίζεται 
ώς Πενθεαίλευα εις τό γνωστόν δραμα του

Τ Ε ΙΑ Σ  ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΖΑ Κ Η

j Τό μεγάλο 
I παιγνίδι

Τ Ρ Ε ΙΣ  Π Ρ Α Ξ Ε ΙΣ
Σκηνοθεσία:

ΠΕΛΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ  
Σικηνοθεσ α: ΚΛ. ΚΛΩΝΗ 

Ένδυμασίαι : ΑΝΤ. ΦΩΚΑ 
Εισιτήρια πωλουνται είς τά 

ταμεία του Εθνικού θεάτρου 
(τηιλ. 53—242) και είς τό ταμεΐ
ον του θερινού θεάτρου Πλατεία 
Κλαυθμώνος.

λων 6 έρως ώς τρυφερό τραγούδι δύο
νεαρών ψυχών, έχει συνδεθή άδιασπάστως 
καί θά έλεγε* κανείς συμβολικώς μέ δύο 
άρχαϊα έλληνικά όνόματα: Ήρώ καί Λέ
ανδρος. ‘Ως Ήρώ έμφανίζεται είς τό Κρα 
τικόν θέατρον τοΰ Βερολίνου ή γνώσ ή 
μας άπό τόν κινηματογράφον —  ποιός λη
σμονεί τήν ταινίαν «Κατηγορώ» —  Χάρτε 
Μαρί Χατχάγιερ είς ό γνωστόν δρ^μα 
του Φράντς Γκρίλλπάστσερ «Τής θάλασσας 
καί τοΰ έρωτα τά κύματα», εις τόν ίδιον 
ρόλον έμφανίζεται είς τό «Γιόσεφ Στά νη  
Τεάτερ» τής Βιέννης ή μεγάλη τραγωδός 
Πάουλα Βέσσελυ. Παρά τό πλευρόν της 
ένσαρκώνει τόν Λέανδρκιν ό Πάουλ Κούπ_ 
εμιτ.

ιΕίς τήν άρχαίαν έλληνικήν τραγωδίαν' 
έχει άφιερώσει τό πρόγραμμά του καί τό 
«Μπουργκτέατερ» τής Βιέννης άπό τής 
σκηνής τοΰ όποιου μέ νέαν σκηνοθεσίαν 
άνεβιβάσθη ή Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλέους 
μέ τόν Εβσλντ Μπάλσερ είς τόν ρόλον 
τοΰ βασιλέως. Είς τό ίδιον θέατρον τής

Βιέννης άνεβιβάσθη πέρυσι καί ή νέα τρα
γωδία τοΰ Γεράρ5ου Χάουπτμαν « Ιφ ιγ έ 
νεια έν Δελφοΐς» μέ τήν γνωστήν μας άπό 
τήν περίφημον έγχρωμον γερμανικήν ται
νίαν «Ή  χρυσή πρλις» Λιζελόττε Σρστ^νερ 
στόν πρώτο ρόλο. Ή  Σρά(;νερ ύπεδύθη άλ 
λως τε τήν Πενθεσίλειαν εις τό όμώνυμο 
δραμα τοΰ Κλά»στ άπό τής σκηνής τής 
«Φολκσμπύνε» τοΰ Βερολίνου καί τήν Μή
δειαν είς τό όμώνυμόν δραμα τοΰ Γκρίλλ 
Μπάρτσερ.

Ά ς  σημειωθή άκόμη δτι είς τό «Μποργκ 
τεά.ερ» τής Βιέννης παρεστάθη περί τά 
τέλη τοΰ 1943 παρουσία τοΰ γηραιού ποιη 
τοΰ ή « Ιφ ιγένεια  έν Αύλίδι» τοΟ Γεράρ. 
ιδου Χάουπτμαν μέ τόν ’Έβαλντ Μπάλσερ 
είς τόν ρόλον τοΰ Άγαμέμνονος καί τήν 
Καίτε Ντόρς —  γνωστήν άπό τό γερμα
νικό φιλμ «Άγάπη μητέρας» —  εις τόν 
ρόλον τής Κλητάιμνίστρας. Καί δλαι οτύ- 
ταί αί δημιουργίαι άρχαίων έλληνικών ρό 
λων άπό Γερμανούς καλλιτέχνας έσημείω
σάν τήν μεγαλυτέραν έπιτυχίαν.

Σκηνογράφοι
Του Γ. Α Ν ΕΜ Ο Γ I ΑΝΝΗ

καλλιτέχνες
ρόλους
μεγάλου Γερμανοΰ ποιητοΰ τοΰ παρελθόν
τος αίώνος Χάΐνρχ φόν Κλά^στ. Ή  άδυ_ 
σώπητος Άμαζών ή σκληρά πρδς τούς άν 
δρας πού είς τό τέλος αμως διά νά δι_ 
κα:ω6ή ό άπαράβα ος φυσικός νόμος πού 
θέλει πάντοτε τήν γυ.αίκα άσθενεστέραν 
είς τήν έρωτικήν μονομαχίαν τών δύο φύ 
λω^ ύποκύπτει είς τόν άρχαΐον ήρωα, συγ 
κινεί τόν σύγχρονον άνθρωπον μέ τό αιώ
νιον άνθρώπινον δρ>αμα ιης. ‘Ο έρως. άλλ’ 
δχι ό σκληρός άγών μεταξύ τώ*/ δύο φύ_

I Έδνικόν
I 
Β

Θέατρον
! Θ Ε Ρ I ΝΟ'Ν Θ ΕΑΤΡΟ Ν  ΠΛΑ-

Μπαίνω πολλές φορές στήν άμαρτία καί 
κάνω σκέψεις διάφορες, δταν .υχαίνει να 
διαβάζω υτις έφημερΙΡες πώς τα σκηνικά 
τού ερ·γου κάποιου dιάσου κενιρικοϋ ή αηυ_ 
κεντρου. άνε>Α.αρε νά οχεδιάο^ ο νεος καλλι. 
τεΧν,Κ σΚη>ο>ραφος κύριος...

Και πά/ια, ιό πρώιο πού περν ;̂ άπ’ τό 
μαυΛό μου εΐν’ αύ.ο:

—  Γ ιατί αρα γε πρωΐ.πρωΐ ό εύλογημέ. 
νος τό άποφαοιοε έτοι ξαφνικά νά πη ·κως 
εΐνε σκη,νογραή>ος κι’ όχι γ καιρός ή δικη
γόρος;

ιιως τό κατάλαβε πώς έχει τίς Ιχανότη. 
τες που άποςη ια το επάγγελμα  κα ί ποιά ει- 
νε .ά εφοόια πυύ οά τό^ μοηϋηοουν νά χο 
ρέψω ντο* σΐνηνο-νραφικό χο^ο ; Πιάνει μή
πως να εΐνε ςωρ>αφος. νεος ι,ωγρα^ος μ' 
άτ^Λ,ειωιη ις πιο πολλές φορ*ις ακόμα καί 
τη «^χο/,ή Καλώ ν Ιεχνω ^  γ ια  ν α ι/^ .ο μ α , 
ο iq και μονυς του να ^αφΛΟΛ-ίΐ σέ σκη-νο- 
γραφυ; ιτ φιανει το να εΐ^ε α ^χα εκιο»α ς. 
K V  αν ύπο-εοωμε πώζ ο*τως^ φίανει — · 
πράγμα που οϋ^ε σεις πιο·ιεύει.ε ο ο ρο-θος 
—  ποιες είνε. σας τιαραι^αΛω. ο ι γνωυεις 
τού θέατρου που O .a o t.e i ο καοένας άπο 
αυτους;

"οιαν ά Γΐοφασ ίο η κάποιος νά μαγειρέψη 
χωρι·Η να εινε oiyoupi| ΐ| κα/vij uotacjjiuw tou 
φαγί], ου πού ba ΟιΟ ιεκνος. νομι.
ςω κως πρεπει ·ιθυνΛ.<Λχο̂  ςθν _ τοοΛαχ».-ιο 
τά προκαταρκτικά νά ερη: Δητια^η κα, 
t>apioQ Λ,αι νά ξiotaΛες»J to oalno ιιου εχοΐ 
να εΤϋΐμΐΛθ|] λ at να ν  ά.αψ ι̂ ιΐ] φω
τιά.

ίο ιόιο εΐνε καί σ .ό θέατρο λοιπόν: Περη 
νών^ας ιό καιωφ-Λ̂  του, πρεπει .ά φερν{| 
μαι,ι κατ·υακ^Λες προοα,αμα τα ί,υΛο. και 
τα σπίρτα.

\ La ιυ οκηνογραφικό μαγείρευμα τοΰ έρ
γου που του α,α εο.,ΐνε. υεν φϊανου^ ουΟνΟ- 
χώς τα λίγα άρασανιΟ ια οχ^οια πού κατε_ 
ο'κείΛχυε ϋ υ  ’ τ^υ, τα
ξυΑα Λαι καρφ^α που οα του owcq ·) εΐιΐ_ 
χειρηοη. μα . ^ α  για την έργουςα τυυ. γ \ 
ουοκυΛία γ*.α να μ*|ι- ».ο τοουκό^ν.ι
του ιην ω̂ >α τι,ς θί|.μ.συργι.ας. ει*’ το π»ευ_ 
μαιικο ίι<.ριεχνμ&ν'ο που ε*αηοτιϋεται., που 
πρεπει νά ύπ&μχβ οτην οκη,ονμιχφ^κη ου 
οο/νΛ.ηψη. Άλ/νυιμονο άν οχεο^α^») μο»αχα 
Φόμμtς πού καιι^υ είσε. ύο.νο·Α.ουοη·οεί ‘'βά
σεις» καί «βχοΑες» ποο υυ*.,θίγουν ΟλΑοι ή 
a^ ttypa4>f| ευρήματα πού τ’ ap toav κααοια 
φορα κα» με το ςορι, ν,ελήση νά μεααφε^τ) 
ο/\.α αυ ά οέ έργα πού δεν εχουνε καμμια 
άποΑύίως θεσ,„ι

Πώς έπιασε τό χαρ.'ί καί τό μολύβι στά 
χέρ·.α ο υποψήφιος ι ου επαγγεΛμακ,ς και με 
ιΐν,.&ς γνωυ<^ς ΰεα^ρου. αΐια^αιΤητη πρ̂ υ- 
ποοεοη οτο ι,ητημα. αρχιυε .0 οχειοίαυμα 
τω  ̂ υκΐιοων ιυυ; πομ^,εΐ ήθεκα ναξ^ρα 
ό κάθε νεος πού φίΛοοοξεΐ νά γίνη σκηνο
γράφος πως του αρευει η γνωρυμια που 
έκανε μέ το θέατρο, oorv θεατής απο το κα 
υιομά του, ιής -πΑατείας γ.ά ν' απόκτηση 
την αΰνοπεπο^οηση και αυτοκριτική που da 
τόν έμποοίση επαγγελματια πιά νά πεοη σέ 
κακοτοπιές; Η μήπως φτάνει ή όψιμη επι
θυμία που τόν κατεΛαρε έτσι ξαφνικα κά.ι 
κι’ αύτός νά φτιάξη, οχι μοναχα σάν άπο_ 
γο.'ιτεύα.,κε άπο το κύριο έπάγγελμά του. 
<5ιλλά σάν είδε ένα σκηνικό που τ’ άρεσε ή 
μιά παρσοσταση πού διχο>ς νά τ’ όμολογη 
.όν έγοήτευψε;

—  Ά λλΛ  τί εΐνε σκηνογράφος, σάς πα- 
καλώ;

—  Τί άίλλο άπό τ’ άνακάτεμα ένός καλαϋ1

To ap'yo πού δηιμοσιεόουμε 
στήν &Τ} σελϋδα για τήν «Κα 6έ 
μέ .μέλει», γράς>τη.κε γαλιλυκά.Ή 
μετακρι.ασή του οφείλεται στόν 
εξαίρετο πρωτοτγονυοτή *μας κ. 
Γιώργο Παππα, γυιό του κ.Σπό
ρου 1 Ιαππά, πού τίμησε «Ί ό θέ
ατρο» ιμέ τήν συνεργασία του.

άρχιτέκτονα. ένός ζωγράφου έμπνευσμένου 
κ ι’ ένός έμπειρου τεχνικού;

Καί μήπως πάλι φτάνουνε οεύτές οί προϋ
ποθέσεις o'3όποιον θεΛήση επαγγελματικά νά 
ιδράση; Ο ί χίλιες δυό άλλες λεπτομέρειες 
γιά τά πιό άπίθανα ζητήματα πού οφείλει 
νά γνωρίζη; Κι* ή 1κανότι|τά του πρό παν
τός, μιά έμφυτη Ικανότητα πού πρέπει νά 
τόν διακρίνη στό νά ξεκαθαρίζη. άπό τά 
διάφορα μοτίβα ίου τά πίό κοινά, τά πιο 
γνωστά μοτφα πού υπάρχουν γύρω του. 
ποιά 4 εΐνε τά «θεατρικά», τί νά πετάξη’ 
ποιά νά κρα ήση στή δουλειά του γιά να 
χαρακτηρίση δσο πιό τέλεια τοΰ εΐνε βο
λετό έργα πού θά έπεξεργαστή μέλλον.ικά. 
άρχίζον.-ας άπό τήν άρχαία τραγωδία καί 
φτά.όντας σ ήν κωμωδία, μέ μουσική η 
οτό μπαλλέτο μέ τό έλληνικό μεσογειακό 
τό χρώμα, προοθέτον.ας τό χρήσιμο ή ά- 
φα.ραητας κάθε περιτ' ό, γιά »ά μή κατα_ 
λήξη τελικά τό περιβάλλον άπό νησιώτι. 
κο σέ ουγγαρέζικο χωριό;
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ώ μι(,ο^\>. nuKM:
uu  ̂y y lOk t'Ji Ubik»| L* ιυ Cjj  y\j IlliV
lOO IcWl.fftU» tij μο̂ .ιμ·| ίιΐυ IX/O
pi>Â c<., ri μΐ|ι»ω*ς vw'̂ 4. U jc  - o

ι*|« 'ιΐ/ίχοο i.'uU 01V
vc.ic.1 U-U UA(|.»\>ypCfclj»^U Ίυ Ι ,  ιναι υ OOv-
tvri.xi^uk, Λϋιΐιιο» cj/yuwio.», με t«j
pxut/kCft'i) νο.4|·μ<λ Ίου Κόΐμ^νου;

l\*. νλλΙι'μνΑ U>ilOtu^JAl|ij'nc Ο ιΟ ΟΓιΙΊ'Ι ΊΟΟ 
Τυοιος O 'iiv/υ υιιμόμϋι αμ(Α«, CKilU.

■ ύ^υ/ni, με α υ,Ηί-ιμ-α Tipv/' .̂Ιιμνχίο. uxMJ p|>t 
υΐι£ΐυ^. \χ, «.ιμετωιι·υς ο ΟΑ,.,κνίΥ̂ Οι-̂ ·̂  υιαν 
ο «.ο οΚΐ| νϋΛυ π' α^χι^ει να το_
Τιυν/c lil ι ιχνοι^μυ. νν* jt/οθ lOU*Χ)-·4- f ύ.ι{
ιι ii|v tc .ujiU;ui| που ii^uiivuAti οτους
ι-κ̂ ατες το μκαοιμο .ου πρωιο.>ω,ΐοτΐ| α_ 
πυ ιο Ktv ŵ iv/ν ΐ| το ua,u '( τ·ις και
Ίυ c f f c  11\>υ KU>tl Ο CC.upU)j».\>·̂  ΗοΟ ομψα.
νω,ε^ι ο ιο φως .ων Tî oijjOA.c.u/k' ο αν ι\.α- 
τεραινει μ-ά οκάΛα με φ»|Λα η χομ<|Λα
c!.vô \.ux ΐ) υ·..αν α»<-'μαι,ει μιαν uoo
ου.,γει αιιο το υπυ>ο^ο οτο παίΑ,κο τΐ|ς οκη 
Vijv,; ^.t,Na-apiot μουα τοο πρΊ·/ ita^i] χι\ν 
α*ιοψαυΐ| να υ<ιηρειηοη οτό έπα/γεΛ,μα
πως σα εμφανϋΟ’ ·| ο ι^ρωας του. πο^α ρή
μαζα *αι ιι και&υσυ,οη. οα παμη; /\μα_
γε ςερει πως επ^υρα υτο σεατρ«ι\.ό κοίνο
το α^ομο που περπατα απο τα οεςια ο ι'
αριο »t^a η κι' αν .ιϋειως;

ί^αρρω αυτά απΟνεΛΟΐ^ν τή βάση τής 
oK.jn-ryi-αψιας. αοια κι* ακόμα uauoia οα 
λα στοιχεία που ρρίοκω περιττό να τ ' ά. 
ναφ^ρω ιωρα μιά και οέν κάνω σε κανε- 
\α» μασημα. ομως και ιην αίμοοφα-ρα 
οφείΛω να θυμήοω οτόν αύτυοχε^ιο μάγει
ρά μας. ιά χαρακνηριοτικα οηΛαοη εκεί
να μικροπρα> μαια. το όχημα, τη όιαρρυ. 
^ιμ:ο^ του χώρου, τή φόρμα και ιο χρώ
μα πού Θοίχ0 η υκηνογρα^α, γιά νά χω- 
ριςη ιοΰ.ος ο αιώνας απ' αύιη τήν επο_ 
χη, γιά ».α προοοιορι^τη στό περφαΑλον η 
ωρα πού 0 ιαοραμαιίςο*ται τά γεγονοτα ή 
οικονομική καταυταοη των προοωπων και 
κατά κάποιον ,ροπον άκομα καιι τά ό
σα πρόκειται νά ουμβοΰν οσο 6ά παίζεται 
τό έργο.

Μήπως νόμισε ό φίλος μας πώς δήθεν 
γιά νά κάνη κάτι μοντέρνο, μπορεί σ3 έρ 
γο νατουραλίστικο ή ο* άλλο ρεαλιστικό



νά φτιάξη δνα σαλόνι —  <Χς ποΟμε —  στυ 
λιζαριοιμένο μέ ιήν προέκταση, του ττ<χτώ_ 
ιματος ζο>γρκχφισμένη στίς πόρτες πού ά- 
νοιγοκλείνουνε ή μέ πλακάκια κόκκινα —  
άσπρα σχεδιασμένα προοπτικά στούς τοί
χους, σάν συνέχεια ένός δάρεδου μονό
χρωμου ;

Μ ’ αύτό λοιπόν τόν τρόπο θαρρείτε ξό_ 
φλησε τό χρέος του άπέναντι στόν συγ
γραφέα ικαί στό εργο πού έπεξεργάςεται 
δταν παρουσιάζοντας τήν έργασία του πού 
πρέπει νά εΐνε ή χειροπιαστή μορφή τοΰ 
όράματος του 'δραμα ουργοϋ δέν ύπα_ 
κούει παρά σ’ ένα άνόητο πρόσταγμα μό
δας δίχως έοωτερικό θεατρικό νόηιμα;

‘Ο Βιεννέζος δάσκαλός μου κ. Νίντερ. 
ιμόζερ συνήθιζε νά λέη πώς «ή σκηνογρα
φία όφείλει νά άκολουθή τό στύλ τής ποί
ησης καί νά τό διατη,ρή ώς τό τελευταίο 
σημείο ιής έκφρασης» καί πρόσθετε στό 
τέλος πάν α πώς «εΐνε καλύτερα νά μήν 
ύπάρχη κανείς διάκοσμος στήν σκηνή, πα
ρά νά φωτίζεται μέ τό φώς τής ράμπας 
κάτι πού δέν υποβοηθάει καί δέν ύπογραμ 
'μίζει τήν ύπόθεση».

Γιά μένα ή σκηνογραφία εΐνε μιά τέ
χνη. άναπαραγωγική. Ε»,αρτάται άπό τό 
έργο πού παριστάνεται καί άκολουθεΐ τό 
στύλ καί τό τέμπο καί τήν μορφή τής έμ_ 
φάνισής του.

'Ό , . ι  δήποτε άλλο. νομίζω εΐνε μακρυά 
άπό τήν έννοια πού πρέπει νά δίνουμε στήν 
λέξη.

"Ομως καλά —  τό παραδέχοιμαι κι’ αύ
τό —  ̂ πειραματίζεται ό κάθε νιόβγαλτος 
στό θέοαρο μέ τόν δικό. του :ρόπο σ’ αύ
τό πού καταπιάστηκε καί πού τοΟ εΐνε τό
σο ξένο κι’ άγνωστο. Καί θά μπορούσε ν' 
άντι.άξη τίς δικαιολογίες του κ ’̂ άκρά_ 
τητος νά έξακολουθήση τά πειράματά του 
καί τίς μακέτ ες του μιά καί εμπόδιο δέν 
του παρουσιάζεται κανένα! "Ομως ιήν ώ 
ρα πού άρχίζει νά δουλεύη ό Χριστιανός 
έρριξε μια ματ·ά γυρω του νά δή καί 
νά προσέξη κάτι μικροπράγματα πού θά
πρεπε νά τόν Απασχολήσουνε; Πολύ φοβου 
μα·. όχι. _

ΆλΛοιώς δέν έξηγεΐται πώς σ’ έ.α  δω_ 
ιμάτιο πού χτίζει σ ή σκηνή, πού τό πα
ρουσιάζει νατούρσλίστιικα γ ά νά παιχτή 
ιμέσα σ’ αύτό ένα νατουραλίστικο έργο 
πού άηοι515εται νατουραλίστικα κι’ άπό 
ιούς ήθοποιούς. οί δίφυλλες του πόρτες 
αστερέωτες άνοιγακλείνουν καί τά δυό 
του-ς φύλλα στό πέρασμα του θεατρίνου 
ή γιά ν’ άνοιξη τό παράΒυρο .ό πρόσωπο 
τής κωμωδίας σπρώχνει τά τσαμιλίπια 
πρός· τόν δρόμο.

Γ ιατί. γιατί ό εύλογη,μένος δέν έρ- 
ριξε τό βλέμμα του στό άμεσό του πε
ριβάλλον; "Ενα  δωμά ιο όμοιο μ’ αύτό 
πού κατο κεΐ εΐνε καί τούτο πού καρασκευ 
άζει. Λίγο πιό πλούσιο- ή πιό φτωχό δέν 
έχει σημασία. Μά τά παραθυρόφυλλα στό 
διαμέρισμά του άνοίγουν όπωσδήποτε 
πρός  ̂τό έσωτεριικό τή·ς κάμαρας καί σ ήν 
διπλή τήν πόρτα πάντα τό Ψ'** μέρος εΐ
νε στερεωμένο.

Λέτε τό «κάνει έπίτηιδες υ νεοσσός μας 
θέλον ας νά παρουσίαση γιά «καινά δαι
μόνια» συνήθειες πού είχαν οι συνάδελφοι 
πρίν τόν καιρό τοΰ μακαρίτη ’ \ντουάν καί 
πρίν τόν Χρηστομάνο;

_Καί οί πόρτες πού όίδηΓνοΰνε κατ’ εύ·- 
θεΐαν. χωρίς τήν μεσολάβηστ, ένός χώλ ά
πό τό σαλόνι πού εΐνε χιχυμένο σ ήν σκη 
νή στόν υποτιθέμενο δρόιμο πού βρίσκε
ται σύμφωνα μέ τήν λογική στά παρασκή
νια;

Άνοίγουν πρό-ς τόν δρόμο ή πρός ιά 
ιμέσα τοτ3 σπιτιού; Γιατί καί αύτό τό συ
νηθίζει ό ερασιτέχνης (μας πού προσπαθεί 
γά πείση καί νά πειστή πώς εΐνε έπαγγελ 
ιματίας.

Βλέπετε, δέν θέλω μεγάλα πράγματα 
καί δέν σ αματώ παρά σέ δσα σημεία ή 
λογική μπερδεύεται μέ τήν σκηνογραφική 
τέχνη.

Δέν ζητώ οΰτε ένα κομμάτι μαύρου ταρ 
λοπάν πού συνη) ίζουμε νά βάζουμε στά 
τσαμιλίκια πολυτέλεια πού ίσως νά μου. 
λεγοεν δέν 'ήν εγκρίνει ό προϋπολογισμός 
τής έπιχειρήσεως μά πού θά έμπόδιζε τού 
λάχιστο τόν ήθοποιό νά χουφτιάζη τίς τρα 
βέρσες του παράθυρου προκαλώντας έτσι 
τήν έντύπωσι οτι πέρνα τό χέρι του μέ
σα άπό τό τζάμι.

"Ομως θά μοΟ έπιτρέψετε νά νοσταλ
γήσω καί νά ζητήοω ένα κοινότατο κομ
μάτι ξύλο πού Θάβρισκε τήν θέση του 
άν καρφωνόταν άντί χερούλι στήν πόρτα ή 
τό παράθυρο. Καί θά μέ συγχωρέσετε καί 
θά μέ δικαιολογήσετε έλπίζω &ν παραξε 
νευτώ λιγάκι πού οι πλούσιες κρυστάλλι
νες άπλίκες κρεμάστηκαν κατάσκετες στό 
μεγαλόπρεπο σαλόνι, χωρίς νά έχουνε 
συμπληρωθή μ* ένα μικρό ξυλάκι πού θά. 
παίζε _ τό ρόλο τοΰ κεριοΰ. Παραξενιές, 
μπορεί ν’ άποκριθήτε καί σκέψεις άν3<ρώ- 
που πού ζητάει ψύλλους στ’ άχυρα.

Δέν ξέρω ! "  1 σως!
Ά λ λ ά  νομίζω πώς ή λεπτομέρεια στό 

θέατρο δίνει πάντα κάτι ξεχωριστό στόν 
χαρακτήρα’ στήν άτμόσφαιρα πού ό καλ
λιτέχνης παιδεύεται νά δημιουργήση στήν 
σκηνή καί δείχνει τήν ευσυνειδησία του 
σκηνογράφου πού άπό τήν μιά μεριά ά- 
γωνίζεται γιά παστρική δουλειά καί άπό 
rhv άλλη μ* δσο μεράκι παίρνει, φροντί
ζει νά φινίρη δσο μπορεί καλύτερα τό 
πραγματοποιημένο πιά γέννημα τή·ς φαν
τασίας του.

"Αν εχε ε άντίρρηση άγατπητοί μου. 
πέστε το Κι* άν καταφέρετε γά ιιέ πείΐ 
σετε τότε σάς βεβαιώ με πήροττε μέ τό δι
κό σας μέρος.

—  Ποιό μέρος μέ ρωτάτε;
Στήν προχειρολογία φίλτατοι!...

θ

Γνω μ ες Τ ου «Θέατρου»
Κωμικά αντίποινα

Τό περιοδικό αυτό νοιώθει τήν ά
νάγκη να ξεκαθαρίσει μιά γιά πάν
τα στήν άντίληψηι τών βεατριικών έ- 
πιχειρήισνεων, διχι άν δημοσιεύει τίς 
άγγελΐ£ς τών θεάτρων, δηλαδή τή 
διαφήμιση. τών Ιργων πού παίζουν 
κάνει, άπό τήν καθαρή έμπορυκή ά
ποψη, μιά κάποια παραχώρηση στίς 
επιχειρήσεις αύτές. Ό  χώρος του εΐ- 
νε πολύτιμος καί υπάρχουν άλλες 
έπιχειρήσ,εις πού τόν διβκιουκοΰν γιά 
τίς διαφημίσεις τους ,μέ τιμές πολύ 
πιό συμφερτικές άπό έκεΐνες πόύ 
πληρώνουν τά θέατρα. Είνε, λοιπόν, 
άπό λτά άστειότερα φαινόμενα, νά 
φοτντάζωνται μερικοί άπό τούς έπι- 
χειρηματ ες, δτι άποτελεΐ κανένα 
αντίποινο, έναντίον τής τίιμιας άρ- 
θρογραφίας τοϋ περιαόικοΰ νά στα- 
ματήση: τόν_ κατήφορο τοϋ έλληνικοΰ 
Θεάτρου, τό νά μή δίνουν τίς δια
φημίσεις τους στό «θέατρο». Τό άν- 
τίιθετο: Μάς ικάνουν καί χάρη:. Δημο
σιεύουμε τίς διαφημίσεις τών θεά
τρων γιατί θέλουμε νά τά ύπηρε- 
τήσουμε καί θά ήταν πάρα πολύ 
κωμικό νά φαντασθοΰν οτι αύτό δη
μιουργεί κανενός είδους ύποχρέωση 
άπό μέρους μας νά παρασιωπούμε 
αυτό πού ίσα- ί̂σα έχουμε ταχτη νά 
βροντοφωνοΰμε πρός διλες τίς πλευ
ρές. Μέ τή στάση τους αΰτή, τών 
δήθεν άντιποίνων, άλλο δέν κάνουν 
παρά νά φανερώνουν ξάστερα, δτι 
δέν εινε ή άξίωσηι τοΰ κοινοΰ πού 
τούς αναγκάζει νά κρατούν τή ση* 
μερινή τους πορεία, παρά σύστημα 
μελετημένο, πού έννοοΰν νά τό ύπ£- 
ρασπίσουν ικαί μέ... κυρώσεις!...

ΤΟ ΦΩΣ 
καί οί εχθροί του
Τί κάνουιμε έμεΐς; Προσπαθούμε 

νά φωτίσουμε τό κοινό γιά νά γίνη 
άπαιτητιικώτερο άπό τή θεατρική τέ
χνη.. "Αν λοιπόν ή δικαιολογία, δτι 
τό κοινός άν<χγικάζει τά θέατρα νά 
κατηφορίζουν ήτοη/ ειλικρινής, θά
πρεπε νά μάς παρακαλοΰν νά συ- 
νεχίσοΜμε καί νά έντείνουιμε τόν ά- 
γώνα γιά τήν̂  έξύψωση, τοΰ κοινοΰ, 
γιά νά βρεθοΰν στήν εύχάριστη θέ
ση. άργότερα, νά τοΰ δώσουν καλύ
τερη τροφή. Τι σημαίνει λοιπόν ή 
δυσφορία τους; Μήπως εΐνε έχθροί 
τοΰ φώτός;

Τά «ψιλά»

Γ. Α Ν Ε Μ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ

Εχουμε τή γνώμη πώς δέν έξυπηρειεϊ 
ούτε τίς θεατρικές έπιχειρήσεις ούτε τά 
άτομα τών ήυοποιών ή στήλη τών θεατρι
κών «ψιλών» στίς έφημερίδες δπως μάλι
στα γράφεται σήμερα. Δέν έξυπηρετεΐ κα
θόλου τίς θεατρικές έπιχειρήσεις νά γρά

φεται π.χ. ή τεράστια είσπραξη τοΰ δείνα 
Σαββάτου ή τής δείνα Κυριακής πού κά
νει τό κοινό νά φθονεί τά θέατρα μέσα 
σ’ αύτή τή γενική στενοχώρια καί' γεννά 
πολύ φύλαγες άξιώσεις άπό μέρους τών 
έργατών τής Τέχνης καί τής Σκηνής γιά 
πλα ύτερη συμμετοχή στά τόσο πολύ δια- 
τυμπανιζόμενα κέρδη. Ουτε τ’ άτομα τών 
(ήθοποιών ώφελεΐ καθόλου νά πληροφορή- 
ται κάθε μέρα τό κοινό ποιός ήθοποιός L· 
φιαιξε. ποιός πιάστηκε μέ τήν έπ^χείρη^ 
ση, ποιός πήγε στήν άδεια, ποιός πέρασε 
άπό πειθαρχικό συμβούλιο, ποιός έσπασε 
τό συμβόλαιό του. ποιός δυσαρεστήθηκε μέ 
τούς ρόλους του. ποιός τάφτιασε μέ τήν 
δείνα καί ποιός άπήγαγε τήν τάδε. Αύτό 
τό άνυπόφορο κουτσομπολιό κατέβασε τή 
θεατρική είδησεογραφία στό έπίπεδο του 
πλυσταριοΟ καί τοΰ τσόκαρου. Καί πρέπει 
νά τελειώνη. γιά τήν άξιοπρέπε^α τοΰ θεά 
τρου. Οί πραγματικές θεα ρικές ειδήσεις 
αύτές δΓλαδή πουχουν καλλιτεχνικό ένδιαΐ 
φέρον. πρέπει νά στέλνουνται άπό τούς 
θιάσους καί νά συναπαρτίζουν τή θεατρι_ 
(κή στήλη ’ών εφημερίδων. "Ενα  συλλογ κό 
ιδιάβημα τών Θιασαρχών στίς έφημερί'5ες 
θάλυνε τό ζήτημα.

’Ανυπαρξία 
πολιτισμού

Οι άρμόδιοι πρέπει, νομίζουμε, νά πά
ρουν στά σοβαρά τό ζήτημα τής ύγιει. 
νής στο θέατρο τόσο γιά τούς θεατές.

. δσο καί γιά τούς ήθοποιούς. Τά σχετικά 
σημεία πού πρέπει νά περιστραφοΰν οί 
φροντίδες τους έτόνισε άρκετά χτυπητά ό 
σύνεργά ης μας γιατρός κ. ’Ανάργυρος 
Σφακιανάκης. στήν λεπτομερή μελέτη πού 
δημοσιεύσαμε στό φύλλο τής 6ης Ι ο υ 
λίου. Σ ’ δ τ ι  άποβλέπει μάλιστα τούς ή
θοποιούς πρέπει νά ρίξουν μιά ματιά στά 
καλοκαιρινά θέατρα γιά νά ίδοΰν ιήν ά_ 
σφυχτική κατάσταση τών καμαρινιών καί 
τήν άσκητική άληθινά όλιγάρκεια πού δεί
χνουν γιά δ.τι άφορα τήν προφυλαξι καί 
τήν άνεσή του.

Πρωτόγονη έπίσης μάς φαίνεται καί 
ή κατάσταση τών άπσχωρητηρίων σ’ αύτά 
τά t€ocrpa. πού θυμίζουν μακρυνές κι’ ά_ 
μελημένες * έπαρχίες. ’Ά ν  ό άιθρωπισμός 
βασιλεύει μπρος άπ’ τή σκηνή εΐνε πολύ 
περίεργο πώς σβύνει καί χάνεται, ΰσ.ερα 
άπό λίγα μέτρα πίσω στά παρασκήνια. 
Μπροστά οί τουαλέτττς' τής υψηλής ραπτι
κής καί πίσω τέλεια άνυπαρξία πολιιι. 
σμοΰ.

Μαγικά ονόματα
Μερυκοί κριτικοί καί μάλιστα τοΰ 

άβροΰ φύλου, δπως ή κυρ α..."Αλ
κής 'θρύλος, δέν περιορίζονται νά 
κρίνουν τά έργα, άλλά κάνουν στήν 
κριτική: τους καί πολύ περίεργα 
κουτσομπολιά. ’Έξαφνα, προκειμέ- 
νου_ γιά τήν i -Κυρία δέ μέ μέλει» 
άνοίγει ή «κριτικιά» μιά παράξενη 
παρένθεσι γιά τό δνομα τής Κας 
Κοοτερίνας, γράφοντας : «Δυστυχώς 
ή κ. Κοαερίνα έχασε όριστικώς τή 
δίικη της ικαί δέ μπορεί πιά νά όνο- 
μάζη τό θίασό της ’Ανδρεάδη' έτσι 
άναγκάστηκε νά καταφυγή στό μι
κρό της δνομα, πού, δπως τό ση
μείωσα καί άλλοτε, εΐνε έντελώς 
άκοσάλληλο νά τιτλσφορήση Μνα 
καλλιτεχνικό συγκρότημα, γιατί 
στερείται άπό τό άπταραίτητο στοι
χείο τής μαγείας».

"Ωστε ύπάρχουν όνόματα πού ε-

χουν μαγεία αύτά τά ίδια, Ανεξάρ
τητα άπό τήν άξία τών άνθρώπων 
πού τά φέρουν ; Γιατί δέν σπεύδει 
νά̂  μας τά άραδειάση, ή «κριτυκιά» 
■και νά σώση πλήθος φιλόδοξα καί 
μπουιμπουνισμένα πλάσμοπα πού θ’ 
άποχτοΰσοτν άμέσως μέ μιά λεξούλα 
μονοοχά, τ’ δνομα, τήν Ικανότητα 
καί τήν κοεταλληλότητα νά ήγηθοΰν 
καλλιτεχνικών συγκροτημάτων; Για
τί δυστυχώς μέ διλη τή «μο:γεία» πού 
έχουν καί τά δύο όνόματα της «κρι- 
τικιας» καί τό ΑΛΚΗ Σ καί τό Θ ΡΥ 
ΛΟΣ δέν κατάφερε ώς τώρα νά πείτ 
ση, κοΕνένοη/ δτι εχει καμμιά καταλ
ληλότητα γιά τή δουλειά πού κά
νει. ’Αφήνουμε πιά τό άλλο, δτι πρέ
πει νά μάθτ] σύντομα καί τά έλλη
νικά, γιά νά μή γράφη- δτι τό όνομα 
της Κας Κατερίνας «στερείται άπό 
τό άπαραιτητο κλπ...» γ ιατί τέτοια 
φράση, εΐνε άνΰπαρχτη στά ελληνι
κά. Στήν έλληνική γλώσσα στερεί
ται κανένας «τό» άλφα ή τό βήτα, 
οχι «άπό τό» δείνα ή τό" τάδε.

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι 
πρός τό «Θ ΕΑΤΡΟ »

«Φίλε κ. Διευβυντά ,
Συγγνώμη &ν καταχρώμαι τό χώρο τοϋ 

-θέατρου», μά εΐνε άνάγκη νά άνασκευ- 
άσω κάτι πού γράφεται στό άρθρο μου 
« Η όγιεινή στό θέατρο» ιτού δηιμσσιεύτη^ 
κε στό προη,γούμενο φύλλο καί πού κα. 
τάντηοε άνακρίβεια έξώφθαλμη άιτό τί] μα 
κρόχρονη (δίμηνη) καθοσ.έρηση ιης δη
μοσίευσης τοΰ άρθρου μου.

Στή σελίδα λοιπόν 13, στήλη 4 γρά
φεται πώς προσφεύγουν οτήν ιατρική περί
θαλψη 10— 20 ήθοποιοί τήν ήμέρα «οέ έ_ 
ποχή μάλιστα ποΰ καμμιά έπιδημία δέν 
λυμαίνεται τήν ’Αθήνα» Αύ ό βέβαια γιά 
ίδώ καί δυό μήνες, γιατί οήμερα τήν *Λ_ 
tijva  πολλές έπιδη^μίες τή λυμαίνονται καί 
δεν μαθαμε πόσοι εΐνε σήμερα, οί προα 
φεύγοντες στήν ί<χτρική περίθαλψη ήθο 
ποιοί. 1

Μέ τήν εύκαιρία αύτή. έπαρέψτε μου 
νά διορθώσω καί μερικά τυπογραφικά λά- 
θη: "Ο χ ι «πρόσθετο ζωγκής έργασίας» 
κχλλά «πρόσθετο μυϊκής έργασίας» (σελ. 
14. στήλ. 1. στίχ. <ά καί 19). "Ο χι ή 
«ενθερμη Τέχνη» άλλά ή «ένθεη Τέχνη» 
(σελ. 14 σ ήλ. 3, στίχ. 3 καί 4 ).

Γιατρός Α Ν . Σ Φ Α Κ  ΙΑ Ν Α ίΚ Η Σ »

Θ Ε Ρ ΙΝ Ο Ν  Θ ΕΑ Τ Ρ Ο Ν  
*ίώο α Μουσούρη

Θ ΙΑ Σ Ο Σ

Μιράντας- 
Μουσούρη

Χ Ρ . Ν Ε Ζ Ε Ρ  
Τό περίφημον εργον τοΰ 

M A P Σ Ε Λ  Π Α Ν IΟ Λ

Μάριος
Ώ ραι παραβιάσεων: 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  —  Τ Ρ ΙΤ Η  —  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  
Π Α Ρ Α Σ ιΚ Ε Υ Η  

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

Εισιτήρια πωλοϋνται τήν μέν ποωΐ 
Τ '  , 10” ’ είί  τί> θέατρον ’Αλίκης 
(τηλ. 27.248). τό δέ άπόγευμα άπό 
τάς 4 μ μ. είς τό θέατρον Μουσούρη 
(ιηλ . 84.269).

"Ολα τά προηγούμενα τεύ
χη τοΰ «ΘΕΑΤΡΟΥ» καθώς καί 
τα άλλα περιοδικά πωλοϋνται 
στό περίπτερον Π ΕΤΡΟ Υ ΓΥ- 
Π Α ΡΑ ΚΗ , όδός Πανεπιστημί
ου 56 ενοο/τι ξενοδοχείου «Έρ- 
μής».


