
κουμε στή δεύτερη μερίδα. Είμαστε άπ" αύτούς, 
πού έλπίζουν στό λαό, στήν καινούργια δύνοομη, 
γιά τήν άναγέννηση τοϋ θεάτρου. Πιστεύουμε 
στήν εύεργετυκή τοο έπίδραση, τήν άνανεωτικη 
τών μορφών. Πιστεύουμε μ’ άλλα λόγια, στό 
μέλλον κι’ έργαζόμαστε γι’ αύτό. Καί ol δια
λεχτοί, λοιπόν; Ή  πνευματική οικογένεια τών 
ξεχωριστών; Δέν πρέπει κανείς νά έλπίζει άπ’ 
αύτους τίποτα; Πολύ λίγα πράγματα! "Αμα πά
ρουν τή θέση τους, οί ξεχωριστοί αύτοι, άμα 
κρυσταλλώσουν μιά πνευματική καί καλλιτεχνι
κή προσωπικότητα, παύουν πιά νά ζοΰν μέ τόν 
παλιμό καί τόν καημό τοϋ αύριο. Γίνονται_συν- 
τήρησίς, άνήκουν στά περασμένα. Μετριούνται 
στά δάχτυλα δσοι ξεφεύγουν τόν άμείλιχτο αύτό 
νόμο, γιά νά δόσουν τήν ψυχή τους στό μέλλον.

'Ή τέχνη τών περασμένων δέν έπαρκεΐ διόλου 
στή ζωή. Καί πολύ συχνά μπαρεΐ νά τή ζημιώ
νει. Ή  άπαραίτητη προϋπόθεση μιας ζωτίς γερής 
καί φυσιολογικής εΐνε ν’ άνανεώνει τήν ̂  τέχνη 
στό μέτρο πού άνανεώνεται κι’ ή ϊδια. «Δέν ξαί- 
ρω—λέει -κάπου ό Ρολλάν—άν ή κοινωνία πού 
έρχεται θά δημιουργήσει μιά μέρα τήν τέχνη 
της. ’ Εκείνο πού ξαίρω, εινε, δτι, άν ή τέχνη 
αύτή δέ δηιμιουργηθεΐ, ζωντανή τέχνη δέν θά '- 
πάρχει. Δέ θά υπάρχει πιά παρά ένα μουσείο, 
μιά άπ’ αύτές τίς νεκροπόλεις, δπου κοιμούνται 
οί μπαλσαμωμένες μούμιες τών περασμένων. Κά
θε καιρός καί κάθε κοινωνία γυρεύει, άνανεώ- 
νοντας τήν τέχνη, νά βρίσκει σ' αύτή μιά μορφή 
πού νά τήν έκφράζει πιό ταιριαχτά παρά οί 
μορφές τών περασμένων. "Η Ιδέα τοϋ άγαθοΰ καί 
τοϋ ώραίου είνε, βέβαια άπόλυτη κι* αΙώνια. 
Πραγματοποιείται δμως, σέ κάθε κοινωνία καί 
σέ κάθε καιρό, σέ καινούργια καλούπια, πού- 
χσυν τήν Ιδιαίτερηι σφραγίδα τους».

"Οπως, λοιπόν, γυρεύουμε νά δημιουργη,θή τό 
θέατρο τοΰ λαοϋ, ζητάμε καινούργιο θέατρο, πού 
ή νέα κοινωνία θά τυπώση τό καινούργιο της 
αίσθημα, τήν καινούργια ψυχή της. Μιά τέτοια 

προσπάθεια έχει διπλό φανέρωμα: Τό άρνητικό 
καί τό θετικό, θ ’ άρνηθοΰμε τήν τέχνη τών πε
ρασμένων στά νεκρά της στοιχεία, για νά κρα
τήσουμε ,μονάχα τά δυναμικά, δσα έχουν μέσα 
τους τά σπέρματα γιά τις αύριανές έξελίξεις. Ό  
θάνατος κι’ ή ζωή τρέχουν στόν ίδιο κύκλο,' μά 
δέν άπαντιώνται, δέν πάνε μαζί. "Οσο γιά τό 
θετικό φανέρωμα, πού εΐνε τό δυσκολώτερο μέ
ρος τής δουλειάς, θά χρειασθή νά ύψωθη ό λαός, 
ν’ άνέβει στήν άξισπρέπεια τοϋ άμεσου δημιουρ
γού τής τέχνης του νά πατήσει τή δική του 
σφραγίδα, πλάθοντας μιά θεατρική μορφή και
νούργια, πού θάχει τόν ποελμό του, τό αίσθημά 
του, τή νοοτροπία του. θέατρο τοΰ λαοΰ, μ’ άλ

λα λόγια, εΐνε τό θέατρο πού ό ίδιος 
ό λαός βά φτιάξει άπό τόν έαυτό 
του καί γιά τόν έαυτό του.

ΣΠ Υ ΡΟ Σ  Μ ΕΛΑΣ

«Όμολογ ί α

P IT A  Μ Υ Ρ Α Τ ΠΙΣΤΕΩΣ»
Ήθοποιός πολύμορφη, πολυσύνδετη, μ* 

δλο πού φαίνεται Απλή.’ δοκίμασε δλά τά 
είδη, δραμα, «κομεντί»’, άνοιχτή κωμω
δία. δπου £δειξε πλούσια ποικιλία έκφρα. 
στικών μέσων. Στάθηκε σ ήν άτμόσφαιρα 
τής τραγωδίας σάν μιά θαυμαστή, άλή- 
θεια. άπό τις λίγες μπορεί κοτνείς νά πή 
έρμηνευτριες τής Δεισδαιμόνας τοΰ Σαόξ. 
σπηρ. Ά λ λ ά  δείχτηκε κάί μοναδική ένσαρ 
«ώτρια μεγάλων δραμα ικών ρόλων. ό
πως στίς «Τρεΐς άδερφάδες» τοΰ Τσεχωφ, 
τήν «Άγριόπαπια» τοΰ "Ιψεν καί άλλα δύ
σκολα εργα. Στάθη.ε σάν σύνεργά ρια 
τοΰ «Έθνικοΰ θεάτρου» στήν άτμόσφαιρα 
της κλασικής κωμωδίας, άλλά σάν ύπο_ 
δειγματική στή σύγχρονη κωμωδία. πρό 
πάντων στούς ρόλους κορι.σιών με τσακ. 
πίνικο περιεχόμενοι ^.εχώρισε άκόμα καί 
σάν «κομεντιέν» σε ρόλους κυριών σαλο
νιού, δραματικούς ή έλαφρούς δπως καί 
σέ ρόλους «μεγάλων φιλάρεσκων», δπου έ. 
δει ε πάντα έξαιρετική χάρι. Τό κύριο χα_ 
ροτκτηριστικό της δ.χι δήποτε κι* άν έ
παιξε τούδωσε πάντα μιά έκφραση λεπτή 
κι* εύγενικιά. Ή  Ρ ίτα Μυράτ άστρο τοΰ 
θεάτρου πρόζας σήμερα, εχει ’ ώσ όσο εΟ. 
ρύτατο μέλλον. Εΐνε άκόμη τόσο νέα κι* 
έχει κατακτήσει άπό τόσο νωρίς τήν έκτί. 
μηση καί τό Θαυμασμό τοΰ κοινοΰ.

=  ’Άρδρο τοΰ κ. 
Δ. ΧΡΟ, ΟΠ3ΥΑΟΥ

Πα: άξενος ό τίτλος. Μά ό μόνος 
κατάλληλος γιά ν’ άποδόση έκεινο 
πού Θέλω νά πώ, έκεινο πού π ρ έ- 
π ε ι νά πώ. Μά πρίν τό πώ Θέλω 
νά κάνω [ή δήλωση πώς έχω τό 
«γνώβί σ’ αύτόν», ξέρω ποιός εί
μαι καί τί ποσοστό άριμοδιότητος 
έχω γιά νά μιλήσω. Δέν πιστεύω 
άκόμα πώς μέ τή δική μου γνώμη 
καί μόνο Θά παρουσιασθοΰν τά ψε
γάδια τής Θεατρικής τέχνης στήν 
Ελλάδα. Μιά συμβολή προσφέρω 
<ι* έγώ, τήν τελευταία Ισως, μά 
πάντα μιά συμβολή. Κι’ άν ή συμ
βολή αύτή έχει κάποια άξία, αύτό 
όφείλεται στό δτι πρώτος τολμώ νά 
πώ μερικές άλήθειες κι’ άκόμα δτι 
'μέσα στούς- ύπευθύνους πού δημι
ουργεί Μνα τέτοιο κατηγορητήριο, 
περιλάμβάνω καί τόν έαυτό μου.

’Από καιρό σέ καιρό βλέπτσυμε 
μερικές έκρήξεις στόν τόπο .μας. 
«Δέν ΰπάονει θεατρική παραγωγή 
στήν 'Ελλάδα» φωνάζουν οί ιιεν. 
«Πλανάαθε, ή παραγων^ άκμαζε ι
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Τί εννοούμε 

Θέατρο τοϋ λαοΰ
Τού άκαδημαϊκοϋ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ

Πολλοί, πού παρακολουθούν τήν έκστρατεία 
μας γιά ένα θέατρο τοϋ λαοΰ, μάς ρωτοΰν μ’ 
απορία: Τί έννοεΐτε, δταν ζητάτε νά δόσουν στό 
λαό τό θέατρό του; Ποιό εΐνε αύτό τό θέατρο τοΰ 
λαοΰ; Ποιά τά χαρακτηριστικά του; Πο^ές οί 
κατευθύνσεις του κι’ οΊ σκοποί του ; Πρώτα — 

πρώτα πρέπει νά ποΰμε, δτι δέν είμαστε ούτε οί 
πρώτοι,, ούτε οΐ μόνοι πού σηκώνουμε τή σηιμαία 
τοΰ λαΐκοΰ θεάτρου. Ή  τάση αύτή στάθηκε παγ
κόσμια, δταν τό λαϊκό στοιχείο πήρε, στις διά
φορες χώρες, στίς σύγχρονες κοινωνίες, μιά θέ
ση σημαντική. Δυό φαινόμενα παρατηρήθηκαν 
τότε: Ή  έττιταχτική άξίωση νά δοθή στό λαό 
κάπουα μεγαλύτερη σημασία. Καί οί διαφορές 
στίς γνώμες τών άνθρώπων πού ζητάνε τό θέα

τρο γιά τό λαό. «Δυό μερίδες άπόλυτα άντίθε- 
τες μπορεί νά ξεχωρίσει κανείς άνάμεσα στούς 
ύποστηρίχτές τής -Ιδέας γιά τό λαϊκό θέατρο— 
γράφει ό Ρομαιν Ρολλάν: Εΐνε αύτοί, πού θέ
λουν νά δόσουν στό λαό τό θέατρο δπως εΓνε. 
Καί εΐνε οί άλλοι, πού έννοοΰν νά κάμουν νά 
ξεπηβήση άπ’ αύτή τήν καινούργια δύναμη, τό 
λαό μιά καινούργια μορφή τέχνης, ϊνα θέατρο 
Καινούργιο. Οί πρώτοι πιστεύουν στό θέατρο, οί 
δεύτεροι έλπίζουν στό λαό. Τίποτα τό κοινό δέν 
ύπάρχει άνάμεσα στίς δυό αύτές μερίδες. Οί 
πρώτοι άντιπροσωατεύουν τά περασμένα, οί δεύ
τεροι τό μέλλον».

Άνάφερα τήν περυκοπή αΰτη τοϋ Ρολλάν, γιά 
νά κάνω πιό ξάστερη τήν άπόκρισή μας: Άνή-



ο-τόν τόπο μας», φωνάζουν οί δέ.
Πρό καιροΰ δυό άγαπητοΐ συνάδελ
φοι ήλθαν στά μαχαίρια γιά παρό
μοια άφοαμή καί τελευταία ό σε- 
ίίοδστός .μου φίλος Ακαδημαϊκός κ.
■ Ίάλδς μίλησε ά ικετά τσουχτερά γ'ΐά 
' ήν άξία τών σημερινών έργων. “ Ο- 
,:ι δμως κάνουν διαπιστώσεις σω
στές, μά γενΐΐ?ες. Δέν Θέλουν ίσως 
;ά θίξουν τόν «τύπο τών ήλων», 
ΰτε έπιθυμοΰν νά γίνουν xoacol. 

Στόν τόπο μας, συγγραφείς, κρι
τικοί, καλλιτεχνικοί διευθυνταί, δη
μοσιογράφοι, τεχνοκρίτες εΐν» οΐ ΐ- 
•-•tbi μέ ένρλασιοόμενες άρμοδιδτϊ;- 
τες. Υπάρχει μιά συγκινητική, κάί 
.οως λίγο επαρχιακή, συναδελφική 
αλληλεγγύη πού διακόπτεται άπό 
οξυτάτους καυγάδες τούς όποιους 
ΰιαιδέχονται εναγκαλισμοί καί δο
κοί άφοσιώσοως.

"Ορο δμως κι’ άν εΐνε λαμπρό 
τϊνΟρώΐηνο .χάρισμα, ή άλληλεγγύη, 
τόσο γίνεται έλάττωμά, ' δταν γιά 
χάρη της δέν λέμε τήν άλήθεια ή άπο- 
ςεύγουνε νά τήν ποΰμε. Καί θαρ
ρώ, αύτοΰ τοΟ είδους ή άλληλεγ
γύη Υπάρχει στήν Ελλάδα, άνάμε- 
οα οτούς κύκλους πού άνάφερα.. 

Θά μοΰ επιτροπή νά διαφωνήσω 
■-τήν κακή αΰτή άλληλέγγύηι. Κάί 
ειαφωνών.ας, βά πρριβώ σέ μερικές 
διαπιστώσεις πού θά μάς οδηγήσουν 
στούς κατοπινούς συλλογισμούς.

Διαπιστώνω μέ βαθυτάτη θλίψη, 
ϋτι άν ποσατιικώς έχουμε θεατρική 
παραγωγή, ποιοτιικως δέν έχουμε 
καθόλου; Γ ιατί φυσικά δέν άρικοΰν 
οΐ ιτολλο! θίασοι, οί πολλές παοα- 
στάισκις τά πολλά εργα γιά νά δε
χτούμε δτι ύπάρχει στήν 'Ελλάδα 
ντόπια παταγωγή. Δέν άρκοΰν ά- 
κόμη τά ώραΐα σκηνικά, οΐ περι
στρεφόμενες σκηνές τό λεπταίσθη- 
70 γοΰστ© μερικών έξαιρετικών σκη 
νογράφων, ή φροντισμένη διδασκα
λία των σκηνοθετών, τά έπεξηγημα-: 
τικά άρθρα τών συγγραφέων, ό ί- 
ορτασμός της έκατοστής παραστά- 
τεως, τά δάκρυα της κοσιιιικής 5̂ - 
πποινίδος ή τό χονιτό γέλοιο τ:0 
ίοινοΰ γιά νά δεχτούμε πραγματική 
ύπαρξη θεάτρου. Καί δταν μιλάμε 
για θέατρο, μιλάμε γιά τό ντόπιο, 
>ιά τήν Ελληνική παρατγωγή, νιά 
Τό Έλληνυκό εργο.

—ΐΠώς; θά ρωτήση έκθαμβος, ό 
άνοιγνώστης. Υποστηρίζετε δτι δέν 
ύπάρχει  ̂ έγχώρια παραγωγή; Μά 
-έν γυρίζετε νά δήτε τριγύ:ω σας;

Καί πράγματι. Παραγωγή ύπάο- 
χει. Μέ τή διαφορά δτι άλλοτε, δ
ταν τό Έλληνικό έ'ργο άγωνιζόταν 
.ά έπιβληθή άπέναντι τοΰ ξένου δ- 
:αν ή άπόδοσις ήταν άκόμη φτωχή, 
τό έγχώριο θεατρικό κομμάτι εΙγε 
Ιξιώσεις, βάθος, περιεχόμενο. «Ό 
Γυιός τοΰ ϊσκου», τό «Κό·κκινο που- 
ίΐ'.ιισο», τό «’Άσπρο καί τό μαΰρο», 

Μαζί αέ τόν «Παπαφλέσσα» καί τόν 
.’ Ιούδα» στάθηκαν άληθινά σημαν
τική συμβολή στό Ελληνικό θέα
τρο. Πααλληλα ή «Στέλλα Β.ο- 
Χάντη», ή «Φωτεινή Σάντρη», «Οί 
Οοιτητές» ό «Ποπολάρος» κλπ. έ- 
^ωσαν σφραγίδα τέχνης καί πρού· 
;ου στό νεοελληνικό θέατρο μαζί μέ 
:ό «Φυντανάκι», τούς «ΓΊετροχάοη 

' ■:ς», τήν «Νταλμανοπούλα», μαιζί ιμέ 
τά «Ά:ρσ!βωνιάσματα», τήν «Δρά- 
οαινα», τό '«Μπουρίνι» καί τέλος 
στήν έλαφρή πρόζα ή «Αΐωνία ζωή», ί 
.) «’Άρχοντας τοΰ κόσμου»,, ό «Κα
ραγκιόζης» καί ή «Κοαμική κίνη- 

" £5&?σαν τό μέτρο κωμωδίας μέ 
^"οΐ'χόμενο.

“ Ομως οΐ συγγραφείς τών έργων αύ 
τών, δσο κι’ άν οΐ περισσότεροι, βρί
σκονται πάντα μεταξύ μας, ανή
κουν στήν παλαιότερη θεατρική γε
ιά. ” Εδωσαν τήν συ μ,βολή τους, 

τ'-,:σέφ·::'αν δ,τι είχαν. Ό  Χόρν δέν 
-παοχει πιά μεταξύ μας. Ό  Ξενό
δουλος δέν γράφει νέα έργα, Ό  
4πόνοης προτιμά τήν άφανή ιέργα- 
~ια. ό Μωραϊτίνης ξαναφρεσκάρ··π 
^αλΓες κωμωδίες. Μόνος ό Μελάς 
χγάζεται άκούραστα πάντα αέ μιά 
!-'.■«ιασία ποοσαμογή στά ήθη καί 

τα εθ;μα τών καιρών. Κατά δεύτε-

EiW.vrtrxToi κο:λλιτέννες

Η Καρόλα Χέν καί ό Χάνς ΓΊίλζεν όπως έμψανίζονται εις τήν ταινίαν ιης Τόμπις 
«’ Ελαφρό Βήμα». ,

ρο λόγο τό ίδιο μπορεί νά λεχθ"γ άγωνίες, κόαατε φαρμακερές διαπι- 
γιά τόν Συναδινό. ■ στώσεις, ύποδείξατε λύσεις; ’Ή  ά-

Έ δ ό  Κ■ ' δ^ν iroAwtTon ν ’ ' ‘•VI πλούστερα : Ό  γενικός παλμός, ό 
τούς. Τό Εργο τους κρίθηκε. Ή  θέ-! γενικός πόνος σας σάς ένέπνευσε; 
,ση τους εΐνε έξασφάλισμένη.Ή συμ- Γίνατε διερμηνείς του, ζωγράφοι
βολή τους γνωστή. Πέρ<χν αύτοΰ, 
δμως ύπάρχει μιά νεώτερη συγγρα-j 
φική γεννιά, αύτή πού άποτελεΐ τήν, 
σημερινή ένίργό δύναμι. θά τήν 
κοττατάξώ άλφαιβητικά : Ακρίτας,
’ I ωαννόπουλος, ΚθΓγιάς, Αιδωρί- 
κης, Παλαιολόγος, Πετρο·βάτου 
Ροΰσσος, Τερζάκης, Ψαθάς. Στήν 
σΐιρά αύτή θά μοΰ έπιτραπή νά 
προσθέσω ώς ποιοτικά τελευταΐον 
τόν έαυτό μου. ’Από τήν ταξινόμη- 
σι αύτή χρειάζεται κάποια διάκρι
ση. Ό  ’Ακρίτας, ή Πετρο,βάτου, ό 
Ροΰσσος, ό Τερζάκης, ό Κατηφάρης 
κι’ δ υποφαινόμενος δέν άνήκουν 
στήν κατηγορία τών «άν βόγκ» 5ς 
πρυμε, συγγι αφέω1'. Κατά συνέπει
αν: «παίζόμενοι», «ζητούμενοι» συγ
γραφείς εΐνε ό Ί'ωαννόπουλος, ό 
Καγιάς, ό Αιδωρίκης, ό Ποαλαιολό- 
γος κι’ ό Ψαθάς.

’Ασχέτως τής διακρίσεως · αύτής 
πού δέν μπορεί, οϋτε πρέπει νά έ'χη 
γενιχώτερη σημασία, άπευθύνομαι 
στούς |νδεκα συγγραφείς πού άνέ- 
φερα συνολικά — καί στόν έαυτό ’ 
μου φυσικά — καί τούς ρωτώ:

—Ποιό εΐνε τό εργο σας, φίλτα- 
τοι; Ποιά εΐνε ή παραγωγή σας ; 
Ζήτε στήν ίστορικώτερη, τήν άνησυ- 
χώτε.η, τήν τραγικώτερη περίοδο 
τής άνθρωπότητος. Γύρω σας δρά
ματα, τραγωδίες, άνθρώπινες κωμο}- 
δίες. Σέ κάθε βήμα σας καινούργια 
οάθρώπινα προιβλή:ματα, κοινωνικά 
ήοΐκά, ύλ:ικά.Π·:ρΐοδος κοσμογονίας,! 
άνατροατής, άναβημιουι:γίας. Σπα-1 
ο ι̂^ουν τά σπλάχνα τοΰ πλανήτου 
άπ’ τήν' κ^οφορία νέων έποχών, νέ
ων ή£ών νέων άνθρώπων. Έσεϊς ά- 
Υαιπητοΐ μου — κι’ έσύ άγαιπηιτέ μου 
έαυτέ — ποΰ , εϊσαστε; πού ζήτε;..^ 
Ποιό εΐνε> τό 'μερίδιό σας στήν κοινήΙ 
άγωνία; Συλλάβατε άρα γε τό. νόη- 
■ja τής φοβερής αύτής έποχής; Δισ- 
τυπώ'σατε σ' £να· έργο σας, σέ μιά 
γραμμή ένός έργου σας, άνησυχίες,

μεταίβιβασταί του; Τόν είδατε; τόν 
ώίκούσατε; τόν συλλάβατε;...

Καί στό έρώτημα αύτό ή λογική 
άπαντςί: "Ο χ ι...

Πραγματικά δχι!... θλιβερή δια- 
πίστωιση πού κάνει ένας άίπό τούς 
ένόχους. ’Όχι, δέν καταλάβαμε, δέν 
ακούσαμε τίποτε. Δέν συγ κινηθή κά
με, δέν πονέσαμε. Καθόμαστε στό 
γραφείο μας καί γράφουμε έλαφρές 
θεατρυκές κωμωδίες, θέμα μας εινε 
ή αίσιθημαΠΊκή ιστορία ένός νέου 
πού άγαπά μιά νέα, ή σύγκρουσή 
τους μέ μερικά κωμικά έπεισόδια 
καί στό τέλος ένας γάμος. Δημοσι
εύουμε ένα σημείωμα δτι «βέν έ
χουμε άξιώοεις», τό έργο ανεβαίνει, 
άρέσει. χειροκροτείται, τά ποσοστά 
άρχίζουν καί τρέχουν ποταμηδόν, 
ικαί δταν τελειώσει αύτή ή ιστορία 
γράφουμε νέο «έργο», πάνω στήν 
Ιδια συνταγή. Μόνο τά όνόματα καί 
δ τίτλος διαφέρουν, 

j Γ  ιά νά είμαστε μάλιστα έν τάξει 
έχουμε μιά πρόχειρη καί ώραία δι
καιολογία: Γράφουμε έτσι γιά τόν 
κόσμο, πού τώρα έχει άνάγκη άπό 
γέλοιο. Μεθαύριο·, όταν θά τελείω
ση δ πόλεμος θά δείξουμε τίς 
δυνάμεις μας — ποιες δυνά
μεις ;. . . . Καί δέν σκεφτόμαστε 
καθόλου δτι τίς δυνάμεις μας τίς 
φθζΐ'ουμε, δτι τό κοινόν τό δια-
φθείρουμε καί δτι έμεΐς οΐ ίδιοι κα
κοσυνηθίζουμε στήν εύκολη έπιτυχία 
καί στήν ρηχή έργασία.

’Επειδή δμως ή νοημοσύνη τοΰ 
κοινοΰ διαψεύδει τό έπιχείρημα αύ
τό, έχουμε κι’ άλλο: Οΐ Θίασοι, λέ- 

οί θεατρικές έπιχειρήοεις, δέν

αουμε έργα άζιώσεων, τί θά κάνουν 
οι κύΓ'ίοι θιασάρχες ; . . .  θ ’ άποκλεί 
σουν τό ‘Ελληνικό έργο;. .. Δέν τό 
πιστεύω. Φρονώ μάλιστα, δτι δέν 
φταίνε οΐ Θιασάρχες. Έμεΐς καί μό
νο έμεΐς τούς κακοσυνηθίσαμε. Έ 
μεΐς τούς χαλάσαμε τά γοΰστα τους 
ικαί τούς συνηθίσαμε στήν εΰκσλη 
είίσπρακτιική έπιτυχία.

Τέλος έχουμε κι’ ένα μεγάλο έ
πιχείρημα. «Δέν εΐνε τώρα καιρός». 
Πλάνη! Πότε τό θέατρο είδε με
γαλύτερη άκμή;... . Πότε τό θέατρο 
εΐδε τόσον κόσμο; Τώρα εΐνε και
ρός, κύριοι, τώρα πού τό θέατ ο 
άΐκμάζει, γιατί ό κόσμος δέν έχει τί
ποτ’ άλλο έξόν άπ’ αύτό,,Μεθαύριο με 
τή  ̂ πολυπόθητη ειρήνη, δταν οΐ δρό 
μοι θ’ άνοίξουν δλοι οί άνθρωποι 
θά ξεχυθούν πρός δλες τις κατευ
θύνσεις. Κι’ άν έξαιρέοουμε τήν με
ταπολεμική έπιθεώρησι τό άλλο θέ
ατρο δέν θά σημειώνη έπιτυχίες σάν 
τίς σημερινές.

Αύτά άπαντοΰμε έμεΐς. “Ομως ή 
δικαιοσύνη άπαιτει νά γίνη μιά δια
σάφηση: Οί συγγραφείς πού, δέν εΐνε 
«άν βόγκ»— έκτός τοΰ ύποφαινομέ- 
νου — εΐνε λιγώτερο ύπεύθυνοι γιά 
τήν κατάσταση αύτή. Καί οΐ πέντε 
—’Ακί -ίτας, ΠετροΒάτου, Ροΰσσος,
Τερζάκης, Κατηρορης —- παρουσία
σαν έργα μέ περιεχόμενον καί ά
ξία. Καί οΐ πέντε έχουν έσωτερικό- 
τητα, άναζήτηση. Ιδιαίτερα είμαι 
εύτυχής γιατί μπορώ νά έξάρω τήν 
φοντισμένη καί σοβαρή έργασία τοΰ 
κ. Τερζάκη, μιά έργασία μέ γερά 
θεμέλια («Αΰτοκ:;άτωρ Μιχαήλ»), 
«0-ί Είλωτες», «Γαμήλιο έμβατή  ̂
ριο», «Μεγάλο παιχνίδι). Τό ίδιο θά 
πώ καί γιά τόν κ. ’Ακρίτα πού τόν 
ξέρω βαθυστόχαστο καί φιλοσοφη
μένο έργάτη τής πέννας καί άς μήν. 
είδαμε παρά μονάχα ένα έργο του. 
Μά κι’ άπ’ τήν Πετροβάτου, κι’ άπ’ 
τόν κ. Ροΰοσο'κι’ άπ’ τόν κ. Κατηφό- 
ρη, περιμένει ό κόσμος έργα άξίας 
καί δίκαιοΰται νά τά πεσμένη Φυ
σικά ό διαχωρισμός αύτός δέν ά- 
-Γτν̂ \>Λ-Γ̂ ·7ΐ καί τούς συγγραφείς 
αύτούς άπό τις εύθΰνες. Μόνο πού 
oil εύθόνες τους εΐνε λιγώτερες, μι- 
■κρότερες. Δέν εΐνε κυρίως ένοχοι, 
άλλά άπλώς συνένοχοι ή σύνεργο! 
μέ βαθμούς συνενοχής.

Πριν δμως προχωρήσω στίς εύ
θΰνες τών ύ̂ πολοίπων, εΐνε άνάγικη 
νά θυμηθώ πώς πέραν τών προανα- 
φερθέντων ύπάρχουν !καί άλλοι συγ
γραφείς. Μά αύτοί ή έχουν πολύν 
καιρό νά φανοϋν, σάν τόν κ. Λακό- 
πουίλο, ή εΐνε πρωτόβγαλτοι σάν τόν 
κ. Ίμπραχώρη» Άκρφώς γιατί σέ
βομαι τήν έργασία τους — ίδίως τοΰ 
κ. Λεικοπούλου πού έχει γνήσια σα
τυρική φλέΙβα καί έξαιρετική ΐκα- 
νότηιτα — δέν μπορώ νά τούς περι- 
λάβω στούς κυρίους υπευθύνους.. 
Τοΰ κ. ΛΘκοπτούλο·υ δέν έχου,ι · : '6-σ- . 
φοττη έργασία νά κιρίνκιμτ. Έ ξ  "\- 
λου ό κ. Ίμπ!,:*οχώρης εΐν ·-= ΰ 
νέος άκόμη. Κατά συνέπεια 
τεροι εΐνε άθώοι τοΰ έγκλή :'

ιΜένσυν οί πέντε παιζόμ, ν'ο· 
ένας άκόιμηι. Κι’ έδώ θά ξ·::χι. ρίο · . 
τόν κ. Παλαιολόγο. Τό τελευιαϊο 
του έργο 3δειχνε τήν θαρραλέα άν- 
τιμετωπιση ένός κοινωνικοΰ πρίοιβλή 
ματος πού δμως δέν τό έφερνε στήν 
τολμηρή τήν όρθή λύση πού περι- 
μέναμε. Καί άτυχώς αύτό εΐνε ή 
μόνη δόνηση πού αίσθάνθη.κε τό θέα
τρο τοΰ κ. Παλαιολόγου, άπ’ τήι> ε
ποχή άντίθετα μέ τό χρονογοάφΓί Λά 
του πού άπετέλει κοινωνικό άνίβωνα.

Γ  ιατί άρα γε στό θέατρο δέν τολ
μά _ νά πή δσα γΐ'άφει ώς χρονο
γράφος ; Ή  άπάντησις δυστυχώς 
εΐνε μία: Γιατί πορασύρεται άπό τό 
θεατρικό πνεΰμα τής έπεχής, άπ’ 
τήν άτμόσφαιρα, άπό ιμάς.

• ?χ·ον:αι βαρειά έργα. Προτιμούν 
ά έλαφρά, τά φτηνά πού τραβά'.

'ττ.,'Λ μ ν Arri ι A ΛτΑ cTa/c ίΛ·̂ ν>Αι>

«Μένουν οΐ πέντε. ’Ά ν  μοΰ πή δ 
άγαπητός μου φίλος Ί  ωαννόπουλος 
ή ό φιλτατός μου κ. Αιδωρίκης, δτι 

5ν πολύ κόσμο. Αύτό εΐνε άληθινό”.,. τά τελευταία τους έργα έχουν κά- 
έχρις ένός σημείου. Γιατί άν δ-[{ποιο κοινωνικό περιεχόμενο, θά μοΰ 

ι άποφασίσουαε «νά δείξουμε τ Ι γ  ·Ιπιτρέψοαν νά διαφωνήσω. "Οχι, ά- 
■ -νάμεις μας», άν δλοι ui μιά KOtvr Ηναπητοί μου. Τά έργα σας εΐνε ώ- 
ουμφωνία θελήσουμε νά παρουσιά- Βραΐα, χαριτωμένα, ευχάριστα, τεχνι-

κά, έξυπνα, άλλά δέν έχουν βάθος. 
’Ίσως ό «’Άγνώστοός θεός» ν’ α
ποτελεί κάτι καλύτερο, μά δχι ά
πόλυτα.

Ό  κ. Αιδωίρ'ίικης τής «Μεγάλης 
στιγμής» καί τοΰ «Βύρωνος» κατε- 
ιβροχθίσθη άπό τόν κ. Λιδωρίικη τοΰ 
θεαρτικοΰ μπουλβάρ. Καί ό κ. Ί  ω
αννόπουλος τοΰ «Φωτισμένου παρα
θύρου» πού έχει ίσως καλύτερα άπ' 
δλους μας μιά άφάνιαστη θεατρική 
δεξιοτεχνία, ,καταναλίσκει τήν άναμ- 
φισβήαητη' άξία του στό νά διηγή- 
ται περιπέτειες κλεπτών ή ύποτιθετ 
μένων ’κλεπτών, φεύγοντας μακρυά 
άπό κάθε άνθρώπινο πόνο. Καί ο
μως καί όί δυό εΐνε πνευματιικοί πα
ράγοντες άσφαλοΰς άξίας. ΜΟ'ρφω- 
μένοι, διαβασμένοι, κοσμογυρισμέ- 
νοι, λεπταίσθητοι. ’Ίσως βέβαια κά- 
TL πάνε νά ποΰν κάποτε, · μά μόλις 
τό άντιλαμβάνονται τρέπονται είς 
άτακτον φυγήν. Διστάζουν ; Φο
βούνται ;. . . Δέν ξέρω.

“ Οσο γιά τόν κ. Καγιά εΐνε γνω
στή ή άξία του. Καί δμως τήν κα- 
ταναλίσικει σέ φτηνές κωμωδίες.Για- 
τ ί;. . . ’Άρα  γε δέν έχει άνησυχίες;
Δέν βλέπει τί γίνεται γύρω του ή 
δέν θέλει νά δη ;. . .

Μένει ό κ. Ψαθάς, ό στενός καί 
αγαπητός μου φίλος. Πρόβλημα με
γάλο: Χωρίς αμφιβολία σατυρίζει ό 
Ψαθάς καί σατυρίζει δηκτικά ζωη
ρά. Δίνει εικόνες τής ζωής. Μά τό 
έλάττωμά του εΐνε δτι δέν θέλει νά 
έμβαθΰνη. Ζωγραφίζει περίφημα, 
άλλά μόνο ζωγραφίζει. Καί τό β«- 
σιικό έλάττωμά στήν άξιόλογη, κα
τά τά άλλα,· παραγωγή του, εΐνε, 
δτι δέν θέλει οΐ κωμωδίες του νά 
έχουν «θέση.», ένα τέλος πάντων η
θικό συμπέ ασμα. Καί δμως ό Ψα
θάς εΐνε άξία, εΐνε ταλέντο. Προσω
πικά πιστεύω πώς ό Ψαθάς περισ
σότερέ άπ’ δλους μας μπορεί νά 
δημιουργήση, ν’ άνατάμη τή σημε
ρινή έλληνιική ζωή. Νά μαστιγώση,, 
νά καυτήριάοη, να πλήξη, νά ύπο- 
δείξη. Μά δέν τό θέλει. Καί δέν σκέ
πτεται δτι άν τό ήθελε θά μπορούσε 
νά παρουσίαση, Αριστουργήματα, 
γιατί μ π ο ρ εΐ νά τά παρουσιά-, 
σει.

Μένει καί κάποιος άλλος δ τε
λευταίος στή σειρά, στήν ικανότη
τα, τήν άπόδοση, τήν έπιτυχία— ό 
γ  άφων. Εΐνε άλήθεια πώς έδωσε 
κάποτε ένα έργο πού ήθελε νά έχη 
περιεχόμενο τό « Ρεπορτάζ»,,μάαύτΟ 
πήρε τό ποώτο βραβείο στόν Κα- 
λοκαιρίνειο χωρίς νά παιχθή. Δέν 
λογαριάζεται λοιπόν. Στό 1940 δί
νει μέ τόν θίασον Άργυροπούλου 
τήν κω.αωδία «Μισογύνης» έργο έ- 
στερημένο κάθε πνοής. Στά 1942 
δίνει μέ τόν θίασο Ανδρεάδη τήν 
«Στ αβοτιμονιά» — έργο τεχνικώς 
άρτιο, μά όπισθοδρομί'κό, άντιδρα- 
στικό. Καί τίποτα άλλο. Γιατί βέ
βαια δέν μπορούμε νά ΰπολογίσωμε 
στό ένεργητικό του τά έργα πού έ- 
γράψε προοφάτως ή λογαριάζει να ! 
γράψη. Μιλάμε γιά τά έργα που ' 
παίχτηκαν. Μόνο αύτά ύπολογΐζον- 1 
ται. Μά άν δέν έχει νά παρουσιάσει ι 
τίποτε θετικό, άν δέν έχει νά δείξει 
τήν συμβολή του οτήν άληθινή Τε- ι 
χνη, ώστόσο σιωπώντας— είτε θελη 
ματπικά, είτε αναγκαστικά, μιά καί 
„έν εΐν»ε·«άν βόγκ», — δέν συνέιβαλε 
υτήν κατάπτωση πού όδηγειται τό 
θέατρο μέ τό έλαφρό, τό ρηχό τύ 
ιβουλειβαρδιέρ ικο.

Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, συν- 
τεχνίτες, δέν νομίζετε πώς εΐνε και
ρός νά σώσουμε τό θέοιτρο άπό τήν 
κατάπτωση αύτή; Ικανότητες έχετε 
δλοι. Γράφετε καλά, τό κοινόν σάς 
άγαπά καί οάς ύποστηρίζει. Γιατί 
δέν άφή.νετε — δέν άφήνουμε καλυ- 
λύτερα — τά εϋκολα ποσοστά, 
καί ευκολότερα εργα ; Τό κοινόν 
.μάς διαφθείρει ή έμεΐς τό διαφθεί- 
ρσυμε; Πιστεύω είλικ.ρινά τό δεύτε
ρο. Πιστεύω πώς ·τό κοινόν εΐνε κα- j 
λός δέκτης, φθάνει έμεΐς νά τοϋ έκ- 
πέμψουμε στό κΰμα πού άποζητ§.

Καιρός πιά νά πάψουμε νά γρά
φουμε σαχλές έρωτικές Ιστορίες.

Καιρός νά άτενίσωμε τήν ζωή, τή 
σ η μ ε ρ ι νή ζωή _ μέ τά προβλή- 
ιμοίτά της, τίς άγωνίες της, τά δά- 
κρυά της καί τό κουρασμένο γέλοιο 
της. Τό θέατρο ήταν πάντα ό πι
στός καθρέφτης μιάς έποχής, ό δη
μιουργικός δμως καθρέφτης. Ε λ ά 
τε νά τό άποδείξωμε άλλη μιά φο
ρά. Ελάτε'νά  δώσουμε εικόνες τής

e

ΣΚΗΝΗ Κ Α Ι ΟΘΟΝΗ

Άπό ένα σχετικό σημείωμα πού 
έδημοσίευσα σέ γνωστό μουσίικοθε- 
ατριικό περιοδικό, έδόθη άφορμή 
γιά ερωτήσεις καί συμπληρώσεις 
λεπτομερειακές στό θέμα—γιά συ
ζήτηση- μέ δυό λόγια. ’Ά ς  τά ξα- 
νοϋποΰμε λοιπόν, καί καλύτερα τάν- 
ρα, άπό τόν.,έξώστη πού θά μ̂οΰ 
πα αχω.ρήοη στό «θέατρο» ό άγα
πητός συνάδελφος κ. Σπ. Τρκτντα- 
φύλλου.

’Ίσως πολύ όλίγοι—έγραφα —άπό 
τούς παλαιούς θαυμαστάς της, πού 
ικάτι ξεύρουν άπό τήν ιστορία της, 
θά θυμηθοΰν μέ τό σηιμείωμά μου 
αύτό, δτι κάτι σχετικό έξέχασαν, 
πράγματι! Άναικαλώ 44 χρόνια πί
σω τούς νοστολγούς τής παληάς 
Πειράίκής ζωής πού ή πλήρης Ι
στορία της περιμένει τόν συγγρα
φέα της.

Γ  ιά τούς νεωτέρους σημειώνω, δτι 
πριν άπό 44 χρόνια ό Πειραιάς μέ 
τίς 60 χιλιάδες κατούκους του δέν 
εΐχε πολύ λιγώτερα καί κατώτερα 
ψυχαγωγικά κέντρα καί πνευματι
κή ικίνησι άπό τή.ν κατοπινή έποχή 
πού τόν άπερράφησε πνευματικά — 
καΐ σνομπιστικά — ή Αθήνα. Αύτά 
τά λέγω καί γιά τούς περισσότε-

ζωής, νά δείξομε τά τρ·ό«ά της, καί 
νά συμβάλλωμε άπ’ τό μεγάλο βή
μα τής τέχνης στήν ήθική άνάπλαση 
τών συνανθρώπων μας. Ελάτε σε'ές 
μέ τήν έξαιρετική σας Ικανότητα 
και έγώ μέ τά φτωχά μου προσόν
τα. Κι' άν σάς πίκρανα μή ξεχνάτε 
δτι πίκρανα καί τόν έαυτόν μου...

ΔΗΜ. Ν. XΡΟιΝΟΠΟΥΛΟΣ

ρους Πειραιώτες συναδέλφους, οΐ 
ό,ποιοι δέν ξέρω γιατί έπιμένουν νά 
λέγωνται Πειραιώτες λόγιοι, ένώ 
εΐνε ’Αθηναίοι! Καί. τά λέγω έγω 
πού είμαι Αθηναίος.

’Ά ς  γίνω λοιπόν, έγώ ό παλαιός 
’.Αθηναίος και λίγο Πειραιώτης γιά 
νά συμπληρώσω δσα άλλοτε ·και ως 
ρέπορτερ καί ώς χρονογράφος έ
γραψα γιά τόν Πειραια καί άπό Εν
τυπώσεις μου ικαί άπό άφηγήσεις 
Νομίζω, δτι προσφέρω κάποια μι
κρή ύπηρεσία σέ καλούς Πειραιώ
τες νέους συναδέλφους πρακαλών- 
τας του τό ένδιαφέρον καί τήν ιστο 
ρία γενικώτερα. ’Άλλοτε θά προσ
φέρω καί άλλα μιικροϊστορήματα.

Τ6 ικαλοκαίρι,τοΰ 1900 ήλθε στόν 
Πειραιά ένας ιταλικός  ̂ θίασος παν
τομίμας καί έγικατεστάθη στό γνω
στό θεατράκι στό Πασσαλιμάνι.Τόν 
εΐχε φέρει ένας άπό τούς δύο γνω
στούς Πειραιώτες ίμπρεσσαρίους τής 
έποχής ή ό Ν. Μαυρόχης ί) ό^Γ. 
Πλυτζανόπουλος — αύτός πού πήρε 
άπό τόν Αθηναίο έπιχειρηματία τόν 
Άναστάση Τσόχα τό γνωστό έκεΐ 
κάτω θέατρο τής όδοΰ Σωικράτους 
(νομίζω) πού έπί χρόνια έμεινε γνω 
στό' μέ τό δνομα θέατρο Πλυτζα-

νοπούλου. Ό  θίασος άποτελεΐτο ά*
πό λίγα σχετικός μέλη;. Μιά ή_ δυό · 
άπό τίς γυναίκες του ήσαν καί μι_- 
σοντόπιες, γιατί είχαν γεννηθή στό 
Λσΰριο — τήν βιομηχανική παροικία 
fop Σερπιέρη. Λέγεται μάλιστα πώς 
άπό γονείς ’ Ιταλούς έργάτες τοΰ 
Λαυρίοι* είχε γεννηθή καί ή-ή.ρωΐς 
στην1 όπούα άφιερώνεται τό παρόν.

Τότε τά Πασσαλιμάνι ήταν γιά. 
τόν Πειραιά ο,τι τό Ζάππειο γιά τήν 
Αθήνα — μέ τό δικό του βέβαια 
κουλέρ λοκάλ. ‘Ο καλύτερος περί
πατος καί ή κοσμικώτερη πλατεία.
Κ άτι τέτοιο θυμίζει καί τό λιγο 
κατοπινό τραγουδάκι:

Αμάν Μαρίκα,
τό μπελά μου βρήκα.
στο Πασσαλιμάνι
γιά τό. . .σεργιάνι.

Ό  Πειραιωτάκοσμος παίρνοντας 
τή δροσιά του στή μυροβόλο άπό 
φύκια καί ψαρίλα πλατεία έμπρός 
στή γραφυκή κυκλωτερή _ λιμνοθά
λασσα, πού είχε ίδή καί άλλες θεα
ματικές δόξες στό έκεΐ παρακατω 
θέατρο Διονυσιάδη, έπήγαινε καί 
διεσικέδαζε θαυμάσια μέ τήν ί- 
ταλιική παντομαια. Καί _ έπλήρω- 
νε μάλιστα εισιτήριο φθηνότερο άπό 
&σο έπλήρωνε στόν Καραγκιόζη τήν 
έγ χωρία παντομίμα πού τά σκήπτρ<χ 
της κατείχαν ρ Γ. Μπαλαφαρας και 
ό Τιμολέων Άνδρεόπουλος. Πρόσ- 
θετο — άλλά ευχάριστο —έξοδο γιά 
τούς θεατάς ήταν ό δίσκος πού Ε
βγαζε στά διαλείμματα ή μικρότε
ρη καί ̂ πιό χαριτωμένη ήθοποιός 
τής κομπανίας μιά ίτάλιδούλα (Να
πολιτάνο) ώς δέκα χρονών, ή Τζέ- 
κα, δπως τήν έλεγαν χαϊδευτικά, 
πού παρά τά δέκα της χρόνια εΐχε 
άπσκτήσει μεγάλη δημοτικότητα 
στό Πασσαλιμάνι.

—ιΜπουόνα σέρα', σινιόρ ι... καί έ
τεινε τό πιατάκι σκεπασμένο μ’ έ
να μιίκρό κεντηιτό μαντήλι.

— Καλώς τήν Τζέκα! Τι γίνεσαι 
Τζέκα; (Καί τής έδιναν καί καμμιά 
τσιμπιά).

—Γικράτσια...
—’Έπαιξες ώραία άπόψε.
—Πρέγικο..
—’Έλα  κι’ άπ’ έδώ Τζέκα.
—Άντέσσο, σούμπιτο σινιόρε!
Καί ϋστερα άπ’ τό διάλειμμα, ά

φοΰ παρέδιδε τό δισκάκι στον τα
μία ξανανέβαινε στό ποίλκοσένικο 
καί έπαιζε τούς βουβούς μά πολύ 
έκιφραστικούς της ρ>όλους καί τρα
γουδούσε μέ πολύ μέτρια φωνη — 
δπως μοΰ διηγήθηκε κι’ έγραψε νο
μίζω, 'κάποτε, ό μακαρίτης συνά
δελφος Νιοιβόαας— διάφορα τρα
γουδάκια.

Ή  Τζέκα ήταν κόρη Ίταλου ά- 
ξιωματικοΰ, πού έχώρισε τή γυναί
κα του—τή μητέρα της —γιά κάποια 
έρωτική παρεκτροπή. Ή  οικογένεια 
ήταν άπό τή Νεάπολι. Ή  μικρή,' 
πού δέν εΐχε άλλον προστάτη παρά 
τή φτωχή καΐ άρρωστη μητέρα της, 
γιά νά ζήση προσελήφθη σ’ ένα να- 
πελιτάνικο θίασο παντομίμας στήν 
Πόρτο Καπουάνα. Ή  Πόρτο Κα- 
πουάνα — προσθέτω γιά δσους δέν 
ξέρουν τήν Νεάπολι — άντιστοΐ’χει 
ώς θέσις πρός τήν περιοχή τοΰ δι- 
,κοΰ μας Βαριβακείου! ’Έπαιζε παι 
διάστικους ρόλους κόιί κάποτε καί 
τ αγουδοΰσε. Ό  θίασος αύτός, λοι
πόν ήλθε στά 1900 στόν Πειραιά 
καί μαζί μ’ αύτόν ήλθε καί ή Τζέ
κα συναδευομένη άπό τή μητέρα 
της.Άπό τόν'Πειραιά, τά Πασσαι,λι- 
μάν·ι δηλαδή, άρχισε ή άσηιμη τό
τε, σπουδαία καί μεγάλη άργότε
ρα, καλλιτέχνις, τά πρώτα της βή
ματα. Άπό τήν περιοχή τοΰ θεά- 
τοου Διονυσιάδη άρχισε τήν κοιρριέ- 
ρα της καί άπέκτησε τούς πρώτους 
θαυμαστάς. θάλεγα δτι άρχιζε ή 
ευτυχία της, άν γρήγορα δέν έρ
χονταν δύσκολες ήμερες. ”Η Τύχη 
εΐνε σπάνια ευμενής έπί πολύ στούς 
θιάσους μέ τό τουριστικό πρόγραμ- 
μας. Ή  κομπανία τής παντομίμας 
ξαφνικά διαλύθηικε καί τά περισσό
τερα άιτό τά μέλη της έσκορπίσθη- 
ικαν έδώ καί έκεΐ. Ή  μικρή Τζέκα 
μέ τή μητέρα της—πού στό μεταξύ

Ή  ΧΙλντε Κράλ πρωταγωνίστρια θεάτρου καί κινηματογράφου, όιτως έμφανίζε. 
ται σ’ έν<χ ιελεύ αΐο της φιλμ cn6 «*0 νειροπόλημ<χ» τής Οοφα στο ρολο της

Κλάρας Σοϋμαν.

Τά πρώτα βήματα 
τής Μπερτίνι

- Σ Τ Ο  Π Α Σ Σ Α Λ ΙΜ Α Ν Ι .
_ιΗ  Μ ΙΚ Ρ Η  Τ Ζ Ε Κ Α  Κ Α Ι  Η  Π Α Ν Τ Ο Μ ΙΜ Α  
—'Μ Η Τ ΙΕ Ρ Α  - Κ Ο Ρ Η  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Η Σ  
- Λ Α Υ Ρ Ι Ο  -  Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ  -  Ν Α Π Ο Λ Ι

Του κ. Δ. Λ ΑΜ Π ΙΚΗ



της έξεδηλώθη στηθικό νόσημα—Εμει 
ναν αμανάτι στόν Πειραιά καί ποιός 
ξέρει τι ©ά απογίνονταν δν δέν τίς 

,τεοτήι; ·ιζ?. .μιά ’ Ιταλίδα μαιτρέσσα 
κάποιου γιατρού στήν Καστέλλα.Ή 
;·.ηιτέρώ τής Τζέκα μάλιστα άπό τή 
ζ ίληι της έσχετίσθη καί μέ κάποιον 
κ.Οπορο Πειραιώτη. Άλλά αύτός (χ- 

α διεπίστωσε δτι ή φίλη του ήταν 
: θισική, διέκοψε τίς σχέσεις. Τρα- 
ωδία γιά τή μικρή Τζέκα. Καί δ 

σο ήταν καλοκαίρι πού ή ζέστη 
ήταν καλή καί τά φρούτα σιόν Πει
ραιά πάμφθηνα — τζάμπα—έψευτο- 
περνοΰοαν. "Οχι μόνον έπερνοΰσαν 
άλλά Λ ύγεία τής μητέρας άρχισε 
νά βελτιώνεται. "Οταν δμως επια- 
cocv ο·ί πρώτες φθινοπωρινές ψύ
χρες.... Εύτυχώς πού ό φίλος της 
νίς έλυπήθηκε καί τούς εκανε τα 
Εξοδα ' ιά νά γυρίσουν στή Νεάπο- 
λι. Ή  μικρή Τζέκα, αποχαιρετών
τας τόν ψυχάπονο Πειραιώτη τοΰ 
φίλησε τδ χέρι καί τοΰ είπε:

—Τήν καιλωσΰνη σας δέν θά τήν 
ξεχάσω ποτέ...

"Εν  έξέχασε ή δχι, εΐνε άλλο ζή
τημα.

Στή Νεάπολι πού πήγαν, προσε- 
λήφθη στόν θίασο Σκαρπέτι δπου 
ίπαιζε δευτβ,ρεύοντας ρόλους. " Ε 
τσι έπάλαιψε μέ τή στενοχώρια μέ
σα στήν άφάνεια άρκετόν καιρό, 
ώς που άργότερα — δέκα χρόνια 
άκρυβώς άπό τή δράσι της στο Πασ-

σαλιμάνι,— πήγε ιμ’ ένα κινηματο
γραφικό θίασο στή Ρώμη δπου ξα
φνικά έθριάμιβεοοε! ’Ήταν τό έτος 
1910. Λίγον καιρό μετά προσλαμβά
νει τήν 20έτιδα Τζέκα ή νεοσύστατη 
ικινηματογραιφιική Εταιρία τής Ρώ
μης «Φίλμ v f  ’Άρτε»  καί άπό τότε 
έκαμαν καί οί δυό τους. τήν τύχη 
τους. Ή  Τζέκα γρήγορα έγινε κι
νηματογραφικός άιστέρας πρώτου 
μεγέθους πού έθάμβωσε δλον τόν 
κόσμο. Ώς Φραντζέσκα Νταρίμνιι, 
ώς ΊζόλΙδη, ώς Κλεοπάτρα, ώς Μα
ρία Στούαρτ έχειροκροτήβη στήν ό- 
θόνη καί άπό τούς ’Αθηναίους καί 
τούς Πειραιώτες πού δέν ήξευραν 
βέβαια ποιά εινε καί ποιά ήταν— 
έκτός ίσως άπό πολύ λίγους. Γ ια
τί ή μϊκρή Τζέκα τοΰ ΠασσοΛιμα- 
νιοΰ τοΰ 1900 ήταν ή Φραντζέσκα 
Μπερτίνι τοΰ 1911, πού ώς τά τε
λευταία χρόνια ^μεσουράνησε ώς 
αστέρας τής ποτγικοσμίου ό&όνης— 
αστέρας πού έξεικίνησε άπό τό Πασ- 
σαλιμάνι. “ Οταν ίσως τό θυμηθοΰν 
με,Μϊκοί ήλικιωμένοι, θά ξαφνισθοϋν 
ιμ’ αύτό τό σημείωμά μου. ΚαΊ δχι 
μόνο θά ξαφνισθοΰν, άλλά καί θά 
νοσταλγήσουν τά νεανικά τους έ
κεΐνα χρόνια, πού δσο και πιό μα- 
κρυά, τόσο καί πιό ώραία.

Τήν σελίδα αύτή τήν προσφέρω 
στόν συγγραφέα τής Πειραϊ'κής Ι
στορίας.

ΔΗΜ. ΛΑΜΠΙιΚΗΣ

Ο Ι Γ ΙΓ Α Ν Τ Ε Σ  ΤΟΥ Θ ΕΑ Τ ΡΟ Υ

Γύρω άπό τόν Ίψεν
ΤΟΥ κ. ΠΑΥΛΟΥ Τ Σ Ε Λ ΙΚ Α

Τελευταία Ανοίχτηκε μιά συζήτηση γύ
ρω άπό το εργο τοΰ "Ιψ εν άπ’ άφορμή 
μ.άς κριτικής πού το χαραχτήρισε σάν « ε_ 
περασμένο». ‘Η ξεχωριστή μας καλλ τέ_ 
χνις και διανοούμενη κ. Μιράντα έγραψε 
σχετικά στό «θέατρο» ενα άρθρο και ά. 
.-.οδείχνει πειστικά πώς ιό πιό «ξεπερα. 
c μένο» έργο του "Ιψεν «Ή  Νόρα», τού. 
λάχιστο γιά τή χώρα μας. εΐνε πολύ ζων
τανό. Τό δηιμοσίευμα κείνο χειροκροτήθη. 
ίε άπό υό διακεκριμένο, δημοφιλή καί ρι

ζοσπαστικό μας λογοτέχνη; κ. Π. Παλαιό. 
Λογο, σ’ έ;α  ου χρονογράφημά.

Εΐνε στ’ άλήθεια πεπερασμένο τό εργο 
ου "Ιψ εν; Μήπως έπειδή γράφηκε έ5ώ 

και πάνω άπό 50 χρόνια έχασε τήν άξία 
τοο; Ή  ήλικία ένός έργου μπορεί νά στα 
ί-η σάν κριτήριο γιά τήν έχτιμησή του; 
Ασφαλώς δχι.

’ Εχτός άπό τή φόρμα, τό περιεχόμενο 
εΐνε κείνο πού καθορίζει τήν άξία. τή δύ
ναμη και τή ζωή έ^ός έργου. Βέβαια μέ
σα οτό πέραομα τοΟ χρόνου oi ιδέες ση
μειώνουν μιάν έξέλιξη. "Ομως αύ· ή πάλι, 
Jev  έχει σά μέτρο τόν άρι ιμό τών χρόΐ 
.ων πού πέρασαν άπό μιά δοσμένη έποχή, 
μά βασικά ιήν άλλαγή της κοινωνικο 1 
>ίκονομικής ουνθεσης τής κοινωνίας.

"Ετσ ι ά.εξάρτητα άπό χρονική περίο. 
3ο. κάτω άπο τήν Ιδια οίκονομικοκοινωνι. 
κή σύνδεση·. οί άνθρωποι σκέπτονται καί 
αΙσ^άνονται περίπου ΐ5ια. ’Απόδειξη τά 
εργα τών μεγάλων μας τραγικών Σοφοκλή 
,.ύριπίυη, Αισχύλου. τά όποια εΐνε άκόμα 
ι,ων.α.ά καί δέν συγ.κινοΟν μόνο τούς δια_ 
νοουμένου·ς καί τούς άνθρώπους τής τέ,. 
χνη<;. πού μπορούν νά έχτιμήοουν τή τεχνί
τη τους. μά προκαλούν τη συγκίνηση καί 
τά δάκρυα σέ άννρώπους .ου λαοΰ πού 
5έν έχουν καμμιά κατάρτηοη γιά νά κα_ 
:αλάρουν τά μυστικά τούτα τής τέχνης κι* 
αύιό οχι μόνο για ί έκεΐ,οι ήααν μεγά
λοι τεχ.ΐτες. μά γιατί ώριομένοι κοινωνι
κοί δεσμοί, δπως π.χ. της οικογένειας, 
τής ϋιοχτήσίας κτλ. 'ήταν ϊδιε·ς ή περί. 
:ου ϊδιες μ’ αύτές τής έποχής μας καί συ

νεπώς προκαλοϋ-σαν ά ϊδια περίπου αισθή
ματα καί τίς ϊδιες Ιδέες σάν καί τώρα, 
ία’ χωρίζουν τις δυό έποχές μας μερΰ 
κές χιλ.άίόες χρόνια.

Οί ίόέες λοιπόν άνταποκρ ίνο νται στίς 
κοινωνικές καί οικονομικές οχέοεις τών ό
ποιων εϊ.ε τό καθρεφτιομα καί δέν μπο- 
ροομε *ά Ιδουμε στίς πρώ ες μιά βαρειά 
ϋ^Λαγή άν δέν άλλάξουν οί δεύτερες.

Ο ί συν3ήκες αύτές δέν ήταν βασ.κά διά
φορες οτή χώρα καί στήν έποχή πού ό Ί .  
ψε, έγραψε τά έργα του. άιτό τίς τωρι
νές δικές^ μος. Γ ι’ αύτό *ά έργα τοΟ γ ί
γαντα αΰτοΟ τοϋ' περαομένου αιώνα, δχι 
μόνο δέν εί ε ξεπερασμένα, μ ’ άντίθετα 
πολύ ζωντανά καί κινούν άπόλυτα ιό έν_ 
οιαφέρον του κόσμου, άφου οί ίδιες κοινω 
νικές πλ',γές βασάνιζαν τότε τούς άνθρώ. 
.τους, σάν καί τώρα. ’Έ τσ ι στό θέατρο κ.

Κατερίνας καί τό Εθ ν ικό  που τελευταία 
είχαν άνεβάσει τή «Νόρα», είδικώτερα δέ 
στό θέατρο Τέχνης, πού μάς έδωοε μέ 
πλήρη έπιτυχία μιά* σειρά άπό τά καλύτε
ρα ν«τουραλιστικά δράμα α του Ίψ εν, έ
τρεχε ό κόσμος καί τά παρακολουθούσε 
μέ άνείπωτη. συγκίνηση καί Ικανοποίηση.

Μιά άλλη παρατήρησή πού κά,ουν ου. 
νήθως. εΐνε ότι τά έργα του ’Ίψ εν  εΐνε 
«βαρειά. κ<χταθλπι.ικά καί δυσνόητα». Αύ 
τό εΐνε κάπως σωστό, μά δέν προέρχεται 
άπό άτέλειες τών έργων, άλλά άπό άγνοια 
δική μας τής έποχής καί τή·ς κοινωνίας 
στήν όποία εΐνε τοποθε τ,ιμένα τής ψυχο
σύνθεσης. του χαραχτήρα καί τών συνθη. 
τών κά ώ άπό τί·ς όποιες έζησε ό συγγρα
φέας. Εΐνε γνωστό πώς έχτός άπό έλάχι. 
στες έξαιρέσει·ς δπως στήν περίπ ωσι του 
Σίλλερ, συνήθως τό έργο εΐνε άό αχώρ.σιο 
άπό τό δημιουργό, εΐνε δηλαδή ένα καθρέ. 
φτισμα τής 15ια; του τής ζωής. σέ συνδυοί- 
σμό μέ τούς δρους διαβίωσης* τής κοινω
νίας. σ ήν όποιαν εΐνε τοπο ετη'μένος καί 
της όποιας εΐνε ένα μόριο. Γι’ αύτό λίγα 
λόγια για τή ζωή καί τούς δρους κάιω 
άπό τούς όποιους έζησε καί δημιούργησε 
ό ’Ίψεν. εΐνε ίσως άπαραίτητα γιά τήν 
κατανό.,ση τοϋ έργου .ου.

*0 "Ιψεν γεννήθηκε τό 1828 στή μικρή 
παραλιακή νορβηγική πόλη Σκίν. ‘Ο πα
τέρας του ήταν πλούσιος έφοπλιστής, άλλά 
άπέτυχε στί·ς δουλειές του καί κα αστρά. 
φηκε οικονομικά. ’Έ τσ ι ό μικρός 'Ερρ ί
κος άναγκάοθηκε σέ ήλικία 16 χρονών ^ά 
ιέργασθει οά φαρμακοτρίφτες οτήν πόλη 
Γκρίμστατ. δπου έμεινε έξη χρόνια. Παρά 
τό δτι οί όροι ιής ζωής του ήταν σκληροί, 
κατανάλιοκε τό λιγοστό χρόνο πού τουμεί 
νε άπό τή βιοποριστική δουλειά του σέ με
λέτες, 'ικανοποιώντας έ σι τή φλογερή του 
φιλομ’άθεια.

Μέ ξεθεωτικά ξενύχτια σκληρής δουλει
άς καί ύπεράνθρωπες προσπά ειες. κατάφε 
ρε νά μάθη μόνος του λατινικά καί σπού. 
όασε τή λατινική φιλολογία άπό ιήν όποία 
έμπνεύσθηκε τό πρώ ο του δράμα «Κατιλί 
να» πού δημοσιεύτηκε μέ ψευδώνυ-μο τό 
1850.

’ Εν τώ μεταξύ τά έπαναστατικά καί πο. 
λιτικά γεγονότα του 1848, ό άγώνας .ών 
Ούγγρων γιά τήν άνεξαρτησία των, ό 
πόλεμος μεταξύ Δανίας - Πρωσίας τόν 
συνεκίνησαν βαθύτατα καί έδειξαν τό πο·> 
ΐ] .ικό του ταλέντο. ’Έγραψε φλογερά καί 
ωραιότατα ποιήιματα, δίνοντας θάρρος 
στούς Ούγγρους έπάναστάτες καί καλών, 
τας τού-ς συμπατριώτες ου σέ έ .έγερση 
κατά τής σουηδικής κυριαρχίας. Τό έργο 
του «Κατιλίνα». μ’ δλο πού δέν πουλήθη
κε, παρά μόνο* σέ μερικές δεκάδες. προ_ 
κάλεσε θερμά καί έπαινετικά σχόλια ά
πό μέρους τών κριιικών καί των φίλων 
του θεάτρου.

Αύτό εΐχε σά συνέπεια τήν παραχώρηση

μιδς όποτροφίας άπό τό θέατρο Μπέργκεν. 
Μ’ αύτή κατάφερε ό *Ίψεν νά σπουδάσει 
τή δραμα.ική τέχνη στή Δανία καί Γερ
μανία. j

Σά  γύρισε στή Νορβηγία, του δόθηκε 
σέ ήλικία 23 χρόνων, ή διεύΦυνστ του θ ε 
άτρου Μπέργκεν, δπόυ έμεινε πέντε χρό
νια.

’Από τή θέση τούτη 6 ’Ίψ εν  έργάσθηκε 
σκληρά γ.ά τή δημιουργία Έ θ ν χ ο ΰ  Νορ_ 
βηγικοΟ θεάτρου κα ώς καί άνάλογη·; έ „  
θνικής γλώσσας. Τό ε άνέβασε έογα του 
τής πρώτης περιόδου «Νύχτα του "Αη 
Γιάννη». «Κυρία ’Ίγ κερ » . ένθουσιώδες πα 
τριωτίικό έργο, « ‘Η γιορτή στό Σουλχά- 
ους» δράμα πού είχε κα απληχτι,κή έπι. 
τυχίά καί πού ό θρίαμβός του του χάρισε 
μιά άπό τίς μεγαλύτερες συγκινήσεις τής 
ζωής του κτλ. Τά θέματα τών έργων οού- 
τών εΐνε παρμένα άπό .ήν άρχαιότ:,,τα κι’ 
άπό λαγκούς μύθους.

*Από τό Μπέργκεν πήγε στό ’Ό σλο δπου 
έγινε διευθυντής του θεά ρου τής πόλη.:;, 
άλλά σέ μιά περίοδο οικονομικής κρίσης 
χωρίς προηγούμενο, πού εΐχε σά συνέπεια 
μαζί μ’ άλλα καί *τήν πτώχευση του θεά
τρου. Τότε έγραψε τό σύγχρονο έργο ου 
«Κωμωδία τής άγάπης», οπου οατυοίζει 
τίς έπίσημες τελετές τών άρραβώνων καί 
γάμων, πουχουνε σά συνέπεια τό οκό ωμα 
του έρωτα. Τό έργο τοΰτο. παρά τήν ποιη
τική πνοή του. κατακρί'θηκε άπό τού-ς καλ
λιτεχνικούς κύκλόυς καί προκάλεσε ή 
σφοδρή του άγανάκτηση. Αύτό jcai ή εσω
τερική πολιτική καί κοινωνική κατάσταση 
τής χώρας του τόν άνάγκασαν νά φύγτ) 
άπό .ή Νορβηγία τό 1862 γιά τήν ’ Ιτα
λία _ Γερμ<χνία, δπου έμεΓνε κοντά τρι
άντα χρόνια.

Τό τα ίδι αυτό άνοίγει τήν κοινωνικο - 
ρεαλιστική περίοδο. Τώρα πιά δέν προσπα 
θεΐ νά έξδανικέψη παληές έποχές. άλλά 
μέ τό «Μπράντ» (1866 ). πού τόν’ έκαμε 
γνωσιό σ* δλο τόν κόσμο’ καί μέ τό «Πέερ 
Γκύντ» (1867 ), κάνει άγρια κριτική τών 
συΥΧΡόν<*>ν του καί μασ.ιγώνει τήν άπάτη, 
τό ψέμμα. τήν ύποκρισία. τήν έλλειψη δράΐ 
σης καί άρχών.

Μετά τό «Σύνδεσμο τών Νέων» καί τόν 
«Αύτοκράτορα Γαλιλαίο», όλοκλη ρω μένος 
πιά έγραψε τά κοινωνικά του δράματα 
«Νόρα», «βρυκόλακες», «Ροσμερ^χυλμ»^ 
Ι«Ό  έχθρός του λαού»,’ « ‘Η κυρά της «άΐ 
λασσας». «Άγριόπαπΐίό> κτλ. Σ ’ αύ.ά πα
ρουσιάζεται ό άνθρωπος σάν κοινωνική μο 
νάδα μέ κέντρκ> βαρύτητος τά ψυχοιλογι. 
κά συναισθήματα που γεννιούνται από τίς 
διάφορες συγκρούσεις στήν ψυχή του.

Τό κύριο γνώρισμα λοιπόν των δραμα
τικών τύπων τού “ ίψεν είνε ή έοω.ερ„κή 
ψυχική ζωή καί δχι ή έξωτερική δράση.
Γ ι* αύτό δσο προχωρεί τό έργο, τόοο ά_ 
ποκαλύπτεται .ό ψυχικό βάθος τών κόπων 
του καί ή έσωτερ^κή ψυχική των κατά
σταση. πού άναφέρονται σέ γεγονοτα καί 
άντιοράοεις πού έχουν πρωτή ερα γεννηθή 
στίς καρδιές τους. "Ετσι τά γεγονοτα oiv 
κρίνονται άπό τήν δψι του·ς, άΛΛά άπό την 
έοω ερική ιδεολογική τους* έννοια.

‘Ο "Ιψ εν γύριοε στό "Ο«λο τό 1891 
καί πέ.α,ε τό 1906 σέ ήλικία 78 χρονών^ 
άφοΰ είχε άναγνωρισθή παγκόσμια σάν 
ένας άπό τούς πιό φημισμένους καί μεγά
λους συγγραφείς τής έποχης του. ‘Η επί
δρασή του ήτανε τεραστια καί .α έργα του 
μεταφράστηκαν καί παίχτηκαν σ’ όλες τί·ς 
χώρες του πολιτισμένου κόσμου.

ιά έργα του εΐνε .βαρειά καί καταθλί- 
πτικά», γιατί εΐνε τό καθρεφτιομα της πι
κρής ζωης τοο καί τοΰ σκοτεινού περιβάλ
λοντος του. "Οπως είδαμε, άπό πΛουσιος 
αναγκάσθηκε νά ζηση φ ωχότατος καί ύ_ 
πέφερε άπογοητεύσε·ς καί έξίΐυτελ.ομού'ς 
σέ ηλικία πού τό παραμικρό αφήνει σιήν 
ψυχή μας βαθειά σημάδια. Ο ί οικληροί ό
ροι τής δουλειάς καί άπό τήν άλ/uj μεριά 
τό δια,ίαοιμα. δέν τοΰ άφήνουν καθολου 
χρόνο να »ϋξω ιερ.κέψΓ) τις λαχιάρες' .ου 
τούς πό. ους του και τίς άνΐ|ΐουχίες του 
δέν κάνει οχεδό/ παρέα μέ τον κοομο..

Έ τσ ι ζη μ^ά κλειστή βαθειά ψυχική 
ζώή. Παιοι ςο καί δουλεύει οτό ι κρίμ. 
σ ατ. Τό περιβάλλον, στό σπίτι καί οτή 
δουλειά του εΐνε καταθλιπτικό. Μιά μητέ
ρα ψυχρή κλειστή, θρ,,σκόληπ’νη. φτώχεια 
καί μιζερια. Ζή δίπλα στό φρενοκομείο 
καί στή φυλακή τής πόλης. *Η πολη σκο
τεινή. σκυθρωπή, χαμένη σ ίς όμίχλες καί 
τίς βροχές. Ή  πατρίδα του σκΑα^ω-μενη 
στ ούς Σουηδούς πού τούς τή δώσαμε q 'i 
Δα.οί. μ’ ένα άπλό συμβόλαιο χωρίς ού
τε τυπικά νά τή ρωτήσουν. .’Έπει α πάει 
στό Μπέργκεν. οτήν πόλη πού τίς 350 μέ_* 
ρες τοΰ χρόνου βρέχει.

Έ κ ε ΐ  δουλεύει άκόμα πιό σκληρά. ’Έ 
πειτα στό "Οσλο. Δουλεύε· σά διευθυντής 
θεά ρου. σά συγγραφέας σά δημοσιογρά
φος. Εΐνε γιά τήν έποχή του έπαναστά. 
τ.,ς. Δέν κάνει συμ'βιβασιμούς. Άγω .ίζεια ι 
θαρραλέα γιά δ.τι πιστεύει άληθινό καί 
σωα ό. Εξορίζεται. ’Απογοητεύεται καί 
ζΐ] μιά βαυε.ά εσωτερική ψυχ κη νωή. L l- 
νε σιωπ. λός, σκυθρωπός, βαυύς, ταυτόχρο
να άπότομος μέ τρομερές έκρήξε^ς. Έτσ ι 
καί τά έργα .οο.

"Ολα τά’προηγούμενα τεύ- ί
■ χη τοΰ «ΘΕΑ ί ΡΟΥ» καθώς καί * 
;[ τά άλλα περιοδικά πωΛουνται ί 
; στό πέρπτερον ΠΕΤΡΟ Υ ΓΥ- ! 
1 ΠΑΡΑΚΗ , όδός Πανεπιστηιμί- ι
ι
■

ου 56 έναντι νοδοχείου «Έ ρ 
μης».

;Η Κ ο  ΤΖΟΛΥ ΓΑ ΡΜ Π Η , μιά άπό τίς 
νεώτερες ήθοποιούς του θεάτρου πρόζας, 
ή όποία άποτελεΐ έκλεκτό στέλεχος τοΰ 
θιάσου Μανωλίδου _ Παππα στό «Λυρικό». 
*Η Κα Γαρμπή δ έπλασσε ένα περίφημο 
ύπο στό «Μελτεμάκι» τοΰ Χόρν. τήν χή

ρα. πού θά παραμείνει άληθινά άλησμόνη. 
τη δημιουργία στή θεατρική σταδιοδρο
μία της.

Ηθοποιοί πού γράφουν

Τό αριστούρ
γημά TOU

Τής Κας Υ,οΟ . Παλοιολό/ου
Ξανθός, αγουρόμαλλος. μέ τό μολύβι 

στό στόμα, καμαρωνε ο .ά  ιυσα μπραρο 
που ακουγε τριγύρω τυυ. i iu i  ο .ιαπούς 
παληος καλλιτέχνης, έ^ριχνε μ^α &Η υαυ- 
μαυμού πα*ω από τα >ο\ΛΛ..α τ^υ, vtp
όωοεκαχρονο σγουρ ομο-Λλη t  > γΛο  .cu
και μ^α οτό ςω^ραγ.υμ».νθ χα^·ιι π^υ 
κρατούσε ο .ό χέρι και μ ά ,εα-
ρη γυ,αίκα μ’ ε»α κοριτοα... οτι,» αν·να- 
λΐά, που οεν ήταν ΟΑΛη α;ι τ., μ^.^^α 
του μικρού ςωγραφου καί κορη,

Άφου τό κυτταςε λίγο άκυμη. εβγαλε 
.ά γυαλ.ά του κ</ ένω τά οκουΛζο, εΐιιε 
μ ένα χαμόγελο Ικανοποίησης:

—  Αύτός μιά μέρα θά ξεπεράσει καί τό 
γέρο παπου του. ι\ι* αν θεΛει πραγμα
τικά να uo<;aotici να πρυτιμα&ι. σαν υ<^α 
τη γυ.αίκα. η  κα\>ε μ.α εχει οικο τ.,ς
ψυχικό κοομο και ει^ε, υαν μα*α την πα.ρ
νει μέ τό ρυφεμό της μ Λ έ μ μ α  και χαμό
γελο, εί^ε οαν πορ^η μί̂  την ά>ωνία ο ιό 
βλέμμα, γιά κάποιο λιμάνι και λίγο σε. 
ιραυμυ, ή οα, αγνή κ ^ .|  μέ την περι^ρ. 
Yt^a ι,ης ζω.|ς ςω ^ραφ^ο'μεν η ο τά α'οωα 
ματ.α, η ouv ε^ω,μ*.νη που μια^εται νά 
ϋώσει γιά νά πάρει ^pioDo-cpx*. παντα 
αυ ο το πα/\.ηό otμa, μα και «.οσο και
νούργιο θά δ.κα.ωοέι ^ούς π06ους του.

»ΐΊά  προοεξεις ενα μόνο, μ.κ^ε μου. εί
πε, κυυ.ω.τας οη.εν απειλητικά τό δά
χτυλο, νά τους ανο.ξε.ς μονο την πόρ ta 
ιού (Χϊελιέ οου και ο ποΛύ την πορ<.α 

τής κρεβατοκάμαράς οου. Μά την πυμι.α 
Τ4,ς κ ^ ο ΐα ,  οου να τους τήν κλείνεις κα 
ταμου.ρα καθε που οα ζέλου, ,ά ρυπώ- 
σουν μεοα σ’ αύτήν μέ τίς πονηριές τους.»

‘Ο ματρός σούφρωσε τά φρυοάκια του 
ένευοε κατο,φατ κ<χ και με οο^α^ο ηια. έ, 
νώ σύγχρονα άρχισε νά συμμο^ψω/ε.α·.’ με 
τη ουμ^ουλη ιου πάκου και ,α κυττάςει 
άοιάφν>ρος το θαΛαοοι φορεματακι τν,ς t,a. 
6 ελφοο/νας του και .ίς άμορφες μπουκΛί. 
τοες της. τήν ώρα που αυτη ήοελε νά 
τόν παρασύρει έξω στόν κήπο γιά νά παί
ξουν.

Πέρασαν χρόνια κι’ άλή^εψαν τά λόγια 
του γερω _ παποΰ. Γνωστός πιά καλλιτέ
χνης καί μέ φήμη, ήταν περιζήτητος ιδίως 
απο τίς γυναίκες. ’ που προουμα του χάρι
ζαν μαζί μέ τήν έμπ.ευοη καί ιό κορμί 
τους.

Γά λόγια τοΰ γέρω _ παποΰ άρχισε να 
τά περιγελά καί τους έμπιστεύύτ,..ί_ μιά μ«_ 
ρα την καρδιά του. Τί εΐχε νά φοβηθεί; 
σκεπτόταν χαμογελώντας.· ενώ κύτταςε τα 
λεπτά κρινεν α χεράικια του·ς, τά καμω_ 
μέ.α για χαΟια. ά J ’.aφopώvτocς άν η^αν 
οτολ^μενα μέ ροό να μυτερά νυχάκια.

Πλησίαζε πιά οτά οαρά. ια χρονιά του 
καί ήρθε ή μέρα που έπρεπε νά φτιάξει 
.ό άριοιούργημά του καί νά γίνει ξακου
στός γ.ά τήν τέχ.η του. Ζωγράφισε μ ά 
κομματιασμένη καρδ.ά πού τήν κρατοΰσαν 
λεπ ά κρίνένια χεράκια μέ καταματωμένα 
νύχια., .καί πού δέν ή .αν άλλη άπ’ τή δι
κή τοΰ!

Η Λ Σ  ΠΑΛΑ ΙΟ ΛΟ ΓΟ Υ

Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Μ Ο ΡΦ ΕΣ  =
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΗ Ν Η Σ

Ό  Παπαγιάννης
Του κ. Γ. X. Π Α Π Α ΓΕ Ω Ρ Γ ΙΟ Υ

’Ακόμη ένα σημείωμα γιά τό μεγάλο 
καλλιτέχνη τής περασμένης γενιάς. Τοί; 
άξίζ-uv δχι ένά και δυό. άλλά πολλά, 
αάμπολλα ση^ιώμα α. Ή  καλλιτεχνκή 
του ζωή ήταν τόσο γόνιμη, τόσο π>ουσία 
σέ δράση καί δημιουργία, δημιουργία ρό
λων. δημιουργία καλλιτεχνών, δημιουρνίά 
συγγραφέων καί δημιουργία άκόμη καί 
έργων τόσο διδακτική. Στήν καλλιτεχνική 
του ζωή πέρασε τόσες περιπέτειες —  άπό 
κανιίαδόρος ξενοιάστος στίς γειτονιές, βρέ 
'3ηικε «ήθοποιός, μ ’ ένα μπουλοΌκι στάς’Σεβ . 
ρας, άπό τενόρος, δραματιικ^ς ήθοτοιός, 
κι’ ά,πό δραματίικός κωμικός, άπό τήν πρ^- 
ζα στό μουσικό θέατρο Ιδρυτής και δη.μι. 
our νός ττυ.

Γνώιρισε τόσες μεταπτώσεις άπ6 θριαμ.' 
€ευτ!κές έπιτυχίες σ’ άποκα,ρδ’ώσεις, άπ;· 
έκδηλώσεις εύγνωμοσύνης μέ κλάματά s* 
άχαρακ'ήοισ ες άγνωμοσύνος κι’ έκβισ:. 
συούς τά καλλιτεχνιικ’ά δημιουργήμα.
τά του. Ή  άτομική ζωή του ή αν τόσο γε 
μότη περ ».τέ :τ »:ς υιύ.&ζ λογής. ’Έφηδος. 
εΐχε άνσγκα~€ή νά σκοτώσει μέ μαχαίο· 
έναν άπ  ̂ τούς πιό ξακουσμένους παλληκα
ράδες τής *Ομονοίί3τς πού τόν πολιόρκησε 
μ’ άνήθικες καί άοομνες διαθέσεις. ‘ Η τε. 
λευιταία πι^ριπέτειά του ή·αν δτι στά γε
ράματά του. ένα χ?όνο πρ ν τό’ θρ-νατό 
του. του φύτρωσε ένα πρόσθετο... δόντι. 
Καί θυυοΰμσι τό μεσημέρι έκεΐνο,* πού δ
ταν ήρθε σ ό καφενείο τοΟ Λαμέρα καί 
μέ τή σονή€·Ξΐα ντού εΐχε νά σαρκάζει τούς 
πάντπς καί 'ά  πάντα, άκόμη καί Ί»όν έαυ
τό του. μοΰ φώναξε θριαμβευτικά, τονί
ζοντας μιά—μΐ’ά τίς συλλαβές:

—Πα—<π<χ—γιώρ— γη ! Ε ΐ—-μαι τέ—pac !
—^Πώς; ’Έκοτνα μ’ έκπληξι. Τ Ι φάρσα 

εΐνε τάλι αύιήΐ;
—^Δέν εΐνε φάρσα. Είμαι τέρας.
—Πώς σοΰ κατέδη.κε πάλι αύτό ·
— Δέ μοΰ κάτέβηικε. Μαα φύτρωσε.. 

Πόσα δόντια έχει ό κάθ^ άνθιρωποε;
—Τοιανταδύο λέει ή άνθρωπολογία
—*Έ, έγώ έχω τ,ριαντα’ρία. Νά, ’κότ. 

τα6ε πού φύτρων·ι ένα καινούργιο δόντι
Κάι άνοίγοντας τό στόμα του μάς ε. 

δείξε ένία καινούργιο δόνιπού έΐχε βγή 
έξω <ί»τ’ τή σειρά των άλλων.

—Λοιπόν; έκανε θριαμβευτικά. Εΐμαι ή 
δεν είμαι τέρας άφοΰ έχω κάτι παρα
πάνω άπό τ:ύς κανονικούς άνθρώπους;

Ό  φίλος όδοντογ’στ,ρός στόν όποιο πη 
γάμε καί *όν έξέ"ασε, · μάς έξήνησε δτι 
έποΑχτι-ο γιά Φαινόμενο σπάνιο άλλά φυ 
σιολογι,κό. Στήν παιδική ήλικΚχ. δ’ αν 
βγαίνει ή δεύτερη όδοντοφυΐα, συμβαίνει 
κ^ιτζτε ένα άπ’ τά ποώτα. τά πα'δικ’ά 
δόντια νά μή πέση. Καί τότε τό άλλο, 
τό καινούρνιο πο^ πιρόκ^ιται νά β»γή στη 
θέση του δέν βγαίνει, άλλά μένει θαιιένό 
μέσα στ>5 οΟλος, ώσπου κάποτε άογά 
γοήγορϊα ξεπ-τιέτα> ξαφνικά. ξ·-φυ'·.οών*ί 
δίπλα σ ό άλλο. Ένν~εΐται ‘δτ·. ό ό5οντο 
Υ ’οτσάς μέ μι<ά ένγείρησι του έ(5γο:λε τό 
πλ^ονάΓον <?vctV0 ςΛντι Ά λλά  ώσπου νά 
γίντ) ή  ̂έγγε'οησις ό κύοΧιάν· ης έσάοκα. 
ζε στούς φίλους του τόν έουτό του γιά 
:ήν π-λλόκοτη ένρινη πεΛ »τέτειά τ:υ

"Ητανε. λοιπόν γεμάτη περιπέτειες 
καί μ— α-'τώσεις ν«ί ή καλλιτεχνική καί 
ή άτομική του ζωή.

Τόσο, πού σέ συνδυασμό μέ τό άφθαστο 
σατυριχό χ οΰιιορ π.ύ χαρακτήριζε κάθε 
♦τ^άξη του καί κάθ^ λό^Ό του. μέ τήν ό. 
ξύτατη άν ίληψη καί τή βαθπά φΛοσοφι 
κή του σκέψη μέ τό δυνατό κι’ άκλόνητο 
σά βοάχο χαροεκτήρα του, μέ τή μυσ ΐ-, 
κ^ττ6Γ»:ιά τ υ πού τόν έκ**νε νά δείχνετα·. 
ψυγρός καί σκληοό<:, μό\ο καί ιιόνο' άπό 
Φγ·Λο καί τοόμο μήπως φανερω^θίί ή τρυ. 
φε,οότη-α πού έκ,ουΡε ζηλό'\>ττα μέσ’ στήν 
Φυχή του. θά μποΓο»~οε Korvck v i  γοάψη 
ένα όνκωδέστατο 6’ΐδλίο σπαρταριστού έν. 
δ ο-φέρ-ντος μέ τίς περίίτέ^ριες καί τά ά. 
νέ^δθ"·α τ^ς Γωης του Ktrl εΐνε κοίμα 

δ^ν έτ,οόφθασε νά τ6 νιοάψει ό Τδιος 
τό διβλ(ο αύτό Ό  ύποφαινόμενος έπάοχι. 
C»: π·̂ λύ νι* αύ'ό

Σ ^ ΥΓ>Λν'η: τί̂ ιΓ στενής Φ’λίας
μας καί ής τακτικής παρέας μας άπ* τό 
1923— 1976 τοϋλ^νά καί τοΰ ξανάλενα ά. 
διάΎΟπα πώς έποεπε νά γράψη τ’ άπο 
μνημ^νεουστά του. τήν σύτοβ'ογρσΦία του. 
Τόν έτρωνόαουνα δ*α,ο<κώς καί τοΟ κοπα
νούσα πώς ένας avOrc^oc μέ τό δικό του 
••α^ελβΑν δέν έ·ησ.:π- νά φύγη άπ’ τόν 
κόσιιο τ̂Λτό χωσίς ν’ ά-Λήπη ιι<ά αύθ^ν. 
τική Ιστόρηση της καλλ'τεχνικής του δρά. 
οης κά: τών πεοιτ*:τειών τόυ, Μ»ΐ κείνος 
•μοΰ άπανούσε άπ-στομωτικά:’

— Εΐνε vcotolc άκόμα Γ  ιά νά γράψω 
τά άπαμν^μονεύιιατά μου, θά πώ άλή*. 
'θ' ·7ς πικρές νιά ήθοποιούς. συγγΓΟΊμεΐς 
«καί άλλα ττοό-σοπα rroij αΟοιο. μεθαύριο 
μποοεΐ νά βοεθώ σ^ήν άνάγινη νά συνε.ο. 
γα^θώ μα^ί τουο. Α«ν»> μπο,οώ νά τό λ ·̂- 
νω μόνο δταν άποτρ^βηχθώ άπό τό θέα
τρο.

Τό 1926 ήταν μιά χρονιά μέ άλλ*:πάλ- 
ληλ^ς πίκοες κι’ Απογοητεύσεις γ ά  τόν 
Παπαγιάννη. ’Έ ρ γ α  καλά δέν εύρισκτ 
Πολλοί άπ* τούς καλούς ήθοποιούς τοΟ

Θ άσου του έφευγαν ή τοΰ έκαναν μικροεκ. 
βιασμούς. Μιά πρωιοτγωνίστρια, λόχου χα 
ρ.ν, «ιίδεΐτοίηαε ένα βράδυ, μιά ώρα πριν 
άπ’ τήν παράστασι πώς ήτότν άρρωστη. *ϋ 
κυ,ρ Γιάννης έστειλε άμέσως τό γιατρό τοΌ 
θιάσοο στό στπίιι της γιά νά τήν δή. Ο 
γιατρός δέν τήν βρήκε στό σπίτι. Τί νά 
ικάνη ό Παπαγιάννης; "Αρον άρον, έδαλ£ 
μιά άπ’ τίς δεύτερες γυναίκες του θιάσου 
ν ’ άντικα αστήση τήν «άρρωστη πού δέν 
ήταν στό σπίτι της». Κατά τίς 11 ή £ρα 
ήρθαν καί τοΰ εΐπαν πώς ή πρωταγωνί. 
σ'-ρια βοισκότίτν μαζί μέ τό «φίλο» της 
σ’ ένα θεωρείο τοΰ θεάτρου «Κεντρικόν», 
Δέν θέλησ·ε νά τό πιστέψη ό ΠαπαγιάνΙ 
νης. Άμέσως έστειλε δύο ήθοποιούς πού 
δέν εΐχαν ρόλο έκείνη τήν ώοα καί δύο 
φίλους τοΰ θ'άσου μ* ένα άμάξι στό «Κεν
τρικό». Γυ,οίζοντας έκεινοι τοΰ εΐπαν δτι 
πΓανματικ’ά ή πρωταγωνίστρ! ά του παρα
κολουθούσε τήν π^τριάσταση του «Κεντρί 
κο<>» άιπό ένα θεωρείο. Φαντάζεται καθέ_ 
vac τή φ-uooca του. Άμέσως δ·ατά<€ΐ νά 
γραφτή ατό «"Ορντινο» δτι έπιβάλλει στήν 
ποωτανωνίΓτοια Τάδε πρόστιμο 3.000 
δοαχμών. ’Ά ς  σηυ*:ιωθή δτι ό μηνιαίος μι 
<r^c τπο, κολ^σισιοΤος γιά τόν καιρ·5 έ
κεΐνο ή αν 9.000. Τό ποωΐ της άλλης μέ. 
-οας φθάνει στό νρΛχφεΐο τοΰ Παποη/ιΛννη 
ένας δ κηγόρος έκ μέοους τής ποωταγω. 
νισηρίας. καί τεΌ λέει δτι σύμφωνα ιέ 
τόν έονατικό νόμο δέν μπορεί νά έπιδάλει 
ποόστιμο πάνω άπό τό ένα τέταρτον τοΰ 
ήμερο ιιισθ ίου

— Συνεπώς τοΰ εΧ/me, δέν έγετε 6 iKaL 
ωυα νά της κοατήο^-ε 3.000 δοαχμές. 
δηλαδή όλόκληρη τή δεκαμερίία τηο.

—Δέν της βά£ω ποόστιμο aoudKova μέ 
τ^ν έογατ κό νόιιο. άπάντησε ήοεμώ*ατα 6 
Παπα-'/ιάννης. Ά λ λ ά  τής κροττώ τό Ισότιμο 
τπς Γηαίας πού έπαθε ή έπιγείρησίς μου 
έξ αίτίαρ -'ης, άποκρίθηκε μέ εύστροφία 
ό κυρ—‘Γι»άννης,

—"Οσο γ ι’ αύτό. πρέπει νά κάνετ€ ά
γωγή κάί νά ζητήσετε άπ’ τό δικαστήριο 
άποζημίωαι. Έ ν  τώ μεταξύ, έ·π«ειδή σή. 
μερα εΐνε ή μέρα πληρωμής ιής δεκαμερίας 
στόν θίασό σας, ή πελάτις μου μοΰ έδωσε 
αύτήν τήν κανονική άπόδειξι καί μέ έξου. 
σιοδότηοι ν·ά̂  είοπράξω τή δεκαμερία της.

’Ήταν άπ* τ;ς περιπτώσεις πού κάν»ει 
κανένας φόνο «έν βράαμω ψυχικής όρμήςν 
καί ζητάει πανηγυρική άθώιώσι. Φαντάζε
ται καθένας τή φούρκα τοΰ θιαο^ρχου,
' Ωστόσο δέν έκανε φόνο. Άπλώο ξεθύμωνε 
μέ ένα άιπ’ τά περίφημα «γαλλικά» του. 
δπως εΐχαν κάθιερώσει κι* αύτός κι’ οί 
Φίλοι του τίς άμίμητες β·ωμολοχί·Ξς του 
Ψυχραιμότατα εΐπ*_ στό δικηγόρο:

— Άκαΰότε κύριε δικηγόρε βά  σάς 
δώσω τίς τρεΐς χιλ'άδες πού χρειάζεται ή 
,tc>^t·.- σο-c. θά  σάς τίς δο'̂ σω δμ-ωΓ δγι 
Υ'ατί τίς δ«κα·οΰται γιά μισθό της. Ά λλά  
είς έπανόρθωσιν μιάς άφηρημάδας μου. 
Ποό καιρσΰ ή πελάτις σας εΐχ€ μείνίι μια 
νυχτιά στή γκαρσονιέρα μου. Τό*ε εΐχά 
ξενίσει νά τήν πληρονσω «γιά t*jv κόπο 
της». Εύτυχώς μοΰ δίνετε σείς τήν εύ- 
,κα'^ία Σάς εύναο·α'ώ..

Πήρε τήν άπόδειξι. τήν έμονόνροτψε 
καί τήν ξα λάδωσε στό* δικηγόρο γελώντας 
του:

— Περάστε άπ* τό ταμείο, σάς παρα. 
καλώ.

" E ’a i εΐχε δώσει ένα ήθικό μαστΐγω-utx 
οτήν πρωταγωνίστρια, άφοΰ δέν μπορούσε 
νά τ?ιν "-"ΐωρή'ση ούσαστικώτεοα.

’ Εννοείται, δτι έκείνη δέν ξατναεμφανί
στηκε στό θίασο "Υστερα άπό δυό μέ,ρες 
κάιποιος άλλος θιασά,οχης έσπευσε νά τήν 
πά^η στό δικό του θίασο.

ΤέΤοιες καί χειρότερες πίκοες, μ ^ ί  μέ 
τίς άπτυχίες πού σημείωσαν δσα έργα 
άνέ-βαο· τή χρονιά έκείνη άπεκσφδίωσσν 
t*SV Πα^αγ άννη Καί σ ’ό τέλος τής σαι
ζόν. δ'ΐ^λυπ^ τό θίασό του Εΐχε άποφοτ. 
'οίσει νά άποτραδηχτή άπό' τό θέατρο Ή  
άπόφίχσή του ήτοα̂  όριστική καί άμετά.. 
Κλητή.

Τότε ό ύποφαινόμενος ξοτνάοχιαε τίς έ- 
πιθέσεις του έναντίον του γιά νά γοάψη 
τήν Αύ’οβ'ον.οαφία του. Τή φορά αύτή δέ
χτηκε. Μέ τόν δ.οο δτ. θ·ά £κανα έγώ τόν 
γραμυαπέα. Στήν καθημεοινή παοέα υας 
στό Σολώνειο τά μεσημέρια. σ Ίς  ταβέρ
νες τά δρά<δυα. πότε στοΟ Φόντη σ τά . Ά .  
ναφιώτικα πότ*: σ ’ή Νεράιδα τοΰ Χαλαν. 
δοίου, πότ»ε ατ5 Φ»·5τ,οο στό τέρμα Ά χα ρ . 
νών. άρχισε νά διηγήται μέ τό άμίμητο 
χιοομορ του τά δραματικά καί κωμικοτοα 
ν*ινά π-ριστατικά της Γωης του. διοτνθί. 
ζοντάς τα μέ βαθυστόχαστες φιλοσοφ'κές 
σκέψεις γιά Τή ζωή, με πολύ* ι μες παρα. 
τη,οήσε ο γιά τό θέατρο καί τούς ήθοποι 
ούς Καί προαναγγείλαμε μάλιστα τήν δη- 
νοαίευιατι tRc Αυτοβιογραφίας του μέ τόν 
τίτλο «Τοισν*ταπέντε χοόνια στό θέατρο»’ 
σ '6 μεγάλο περιοδικό «Πάνθεον» πού έ- 
ξέδιδαν τότε οί όΐ'νάδ«ελφοι Γιιάννης Διά- 
ikoc_ καί Δη μ Γενοβ<έλης.

Ξαφνικά, σέ λίγες βδομάδες, μοΟ λέει 
ένα δράδυ:

— Σταματάΐι xt γράψιμο.

—Γιατί;
— Δέν μπορώ νά δημοσιεύσω άπομνη- 

μόνεύμαια.
— Μά γιατίί;

—Γιατί πρεκτει νά ζήσω.
— Καί τί σχέση έχει ή ζώή σου μέ τό 

βίδλίο.
—"Ε χ ε ι δτι γΐ’ά νά ζήσω, πρέπει νά 

νοικ!;5ιζω τό θέατρό μου. Κάί δέν μπορώ 
νά τό νοικιάζω σέ άνθρώπους, πού θά πει
ράζω στήν αη>:οδισγραφία μου. Γιατί, ό. 
πως καταλαβαίνεις. δέ£*αια, τό θέατρό 
μου θά τό νοικιάζουν άνθρωποι τοΰ θεά
τρου καί καλλιτέχνες κι’ δχι σαμαρτζή
δες.

Μέ τό λογοπαίγνιο εκείνο έρριχνε ένα 
πάρθιόν βέλος κατά τ„ΰ άγσ*.ιητοΰ μου 
Φώνη Σαμαρτζή, μέ τόν όποιο τά τελευ
ταία κείνα χρόνια δρισκό.ανε σέ έντονον 
άνταγωνιαμί) μέ τήν άνάπόφευκτη ένταση 
σχέσεων.

‘Έ τσ ι 6 καημένος 6 Γίαπαγ’.άννης «γιά 
νά ζήση» δέν έγραψε τήν αυτοβιογραφία 
του. πού χάρις στήν καλλιτεχνική του πεί
ρα koci άν ίληψι καί τίς παρατηρήσεις 
του θά ήταν ένα πολυμότατο έφόδιο γιά 
κάθε καλλιτέχνη, · ένα πολύτιμο στοιχείο 
γιά τήν Ιατορια του θεά.ρου άπό τά 1890 
έως τά 1926. καί £ι/α βιβλίο μέ σπαοιοε. 
ριστό ένδιαφέρον γιά τό γενικώτερο άνα. 
γνοοστικό κοινό.

Σ ’ ένα προσεχές οημείωμα θά Ιστορή. 
σουμε μερικά άπό τά άμίμητα άνέκδοτα 
καί τά άλλόκοτα περιστατικά τής ζωής 
του. περισ ατικά έννοεΐταυ —  τό λέμε γιά 
νά καθησυχάσουν μερικοί —  έντελώς άνώ_ 
δυνα γιά όσους τόν έπίκραναν. Γιατί έ_ 
νόσω δέν τό έκανε ό ίδιος, δέν έπιτρέπε- 
ται σέ^ άλλον νά φέρη στή δημοσιότητα 
τίς γνώμες καί τά αισθήματα τοΰ Π<χπα_ 
γιάννη γιά τούς άνθρώπους μέ τούς όποι
ους συνεργάστηκε.

Γ. X. Π Α Π Α Γ Ε Λ Ρ Γ ΙΟ Υ

Διάλογοι τοΰ 15δημέρου

Ό  θηλυκός ’Άτλας
Τής Κας Παυλίνας Πετροβάτου

Πρόσθια: ΑΤΛΑΣ—ΕΥΑ

ΑΤΛΑΣ (φωνάζει).— Βαρέθηικα, 
βαρέβηίκα! Δέν άντέχω πιά!

ΕΥΑ  (τρ>έχει κοντά του).— Τι συμ
βαίνει; ΤΙ επαφες;

ΑΤΛΑΣ.—Τόσο καιρό κρατώ 
στούς ώμους μου τόν ουρανό άλλά 
τώρα τελευταίως έβάρυνε πολύ...

ΕΥΑ.—Γιατί δρά γε;
ΑΤΛΑΣ.—ΟΙ άστέρες αυξάνονται 

κα'ι ιτληθύνονται ικαταπληικτιικά.
ΕΥΑ (ιμ’ άπορία).—Οϊ άστέρες; 

Δέν τό παραδέχομαι.
ΑΤΛΑΣ.-^Εΐσαι άμελέτητη. ”Αν 

διάβαζες θεατρικά περιοδικά θά τό 
μάθαινες...

ΕΥΑ.—Χά, χά! Μήν άνήσυχ·ΞΪς.Οί 
περισσότεροι εΐνε έφήμειροι.

ΑΤΛΑΣ.—’Έστω, μέ βαρύνουν δ
μως δπως δήποτε. (Μικρή παΰσις): 
Κουράοιτηικα, Ευα... Πολύ βαρύς δ 
ρόλος μου. Έπι τόσους καί τόσους 
αιώνες κροαάω αύτόν τόν πελώριο 
ούρανό!

ΕΥΑ.—"Εχεις δίκηό, άλλά γιά δες 
καί μένα. Έπ'ι αιώνες κρατώ στούς 
ώιμους μου τό φο'-τίο τών άμαρτιών 
τοΰ κόσμου! Είμαι ΐνας θηλυικός 
’Άτλας... Είμαι ή προαιώνια καί αι
ώνια ύπεύθυνη γιά δλα... Σέ βλέπω 
"Ατλαντα, ποΰ ώχριάζεις άναμε- 
τρώντας τά βάρη μου.Ό ούροτνόςσβυ 
ΐαέ τούς κόσμους του εινε πολύ έ- 
λαφρότερος άπό, τίς άμαρτίες μας. 
Ναι, εΐααι ή καταραμένη ή έξόρι- 
στη τοΰ Παιραδείσου...

ΑΤΛΑΣ.—Κάνε ύπσμονή. Ξέχασε 
τόν παράδεισο.

ΕΥΑ.—Δέν μ’ άφήνουν vS: τόν ξε- 
χάσω. ’Απ’ τή στιγμή πού έ'<]>τασα 
στή γη, δέν ήσύχασα, διαρκώς μοΰ 
τό ύπενθυμίζουν οΊ άρ'·ενες : «Συ 
•μάς έστέρησες τόν παράιδεισο».

ΑΤΛΑΣ.—ιΜά, τέλος πάντων, τί 
ήταν αύτός ό παράδεισος;

ΕΥΑ.—"Οχι σπουδαία πράματα... 
Νά, Μνα μεγάλο περυβάλι μέ δέν
τρα μέ άνθη καί μέ φίιδια άκόμηι! 
Τέτοια σάν αύτόν βοίσκεις άφθονα 
■καί στή γή μας. Έάν μάλιστα οΐ 
άνθρωποι ξοδεύανε γιά δενδρό·κη- 
πους καί άνθόικηπους δσα δαπανάνε 
σέ πολέμους, θάτανε ή σφαίρα μας 
'ένα τεράστιο περιβόλι. Τί καλά έ
τσι... Ό  κόσμος ωραιότερος, οί γε
ροντοκόρες όλιγώτερες. Ό  Άδάμ 
εύτυγέστερος καί ή Εΰα χαρούμενη] 
θο^έθέοιζε καοπούς κατά προτίμη- 

βέβαια, τούς άπηγορευμένους. .
ΑΤΛΑΣ (μέ δργή).—Είσαι άδιάρ- 

θωτη παραβάτις...
ΕΥΑ.—Μά καηιμένε, δλα αύτά πού 

έπιτρέπονται €ΐνε τρομερά άνοστα.

ΑΤΛΑΣ.—Δυστυχώς ή άμαρτία εΐ» 
νε στό αίμα σου...

ΕΥΑ.—Χωρίς τήν άμαρτία δέν θά 
δοκίμαζαν οί άνθρωποι τήν ήδονική 
πάλη τοΰ Πειρασμοΰ, τήν κοοΌποίη- 
ση διά τήν τυχόν ν'ιίκη τους, η τήν 
εύτυχία τους γιά κάποιες ήττες 
τους... Εινε καί ήττες πού τίς ζη
λεύουν πολλές νικήτριες.. Χωρίς τήν 
άμαρτία δέν θαχανε άπασχόλησι οί 
θεοί. ’Αλήθεια σοΰ λέω... Τί θά κά
νανε; θά χασμουριόντουσαν άπό ά- 
πραξία... Τί τρομερό! ’Εγώ έσωσα 
θεούς καί άνθρώπους. Έάν τούς έ- 
στέ,:ησα ϊναν παράδεισο, τούς έχά- 
ρησα πολλούς στή γή. (Μέ περιπά- 
θεια): Ή  καρδιά μου περιβόλι ξω- 
τυκό γεμάτο μάγια, άνθη, ώραία 
μυστήρια... Άρκεΐ νά μέ νοιώσει 
καλά ό Άδάμ, ν’ άικχπνεύσει τό θείο 
άρωμα τής ψυχής μου καί τότε.,.’Ώ , 
τότε, θά μεθύσει, θά κολυμπήσει 
μέσα στήν 8κστασι καί σάν τόσες 
φορές θά προφέρη: «Γυναίκα είσαι 
τό πάν, θεός, παράδεισος». Ναι έ
τσι κάποτε τοΰ ξεφεύγε- ή ομολο
γία πού τήν άναμασαά'ΐ καί τήν 
άρνεΐται κατόπιν ό άθλΐΓ-c. Άλλά 
τό είπε προφορικά, γραπτά... Καί 
εμμετρα.

ΑΤΛΑΣ.—.Καί έσύ τί τ’ απαντάς;
ΕΥΑ.^Άφοΰ έγώ είμαι παράδει

σος, γιατί παραπονεΐσαι άχάριστε; 
Ναι, φίλε μου, έγώ γιά σ£ τό πάν 
καί σύ γιά μέ τό ίδιο. Στάσου λοι
πόν κοντά μου μέ τρυφερότητα, μ’ 
άγάπη καί άμέσως γίνο·μαι θεός. 'Η 
άγάπη μου, ή άγάπη σου, ή ώραία 
άγάπη θεοποιεί, εξωραΐζει τό σύμ- 

' παν.
ΑΤΛΑΣ.—Σέ παραπηρε ό οίστρος 

σου. Επικίνδυνη άτμόσφαιρα δημι
ουργείς. Πα'ασύρεσαι οέ αίσθημα- 
τικές έξάρσεις τόσο, πού άν δέν μ’ 
άπασχολσϋσε ό ούρανός θάπεφτα 
στήν άγκαλιά σου.

ΕΥΑ (έντρομη) .—Πρός θεοΰ! Akv 
θέλο·ι νά παρασύρω καί σένα σέ πτώ- 
σι. ’Ά ν  βαρέθηκες, πέσε δπου άλ
λου...

ΑΤΛΑΣ.—Τί φοβάσαι... ’Έχεις πιά 
τδνομα. Τίποτα δέ θά στό έξαλεί- 
ψει...

ΕΥΑ.—Τί νά κάνω; θά σταθώ μέ 
γενναιότητα στό ρόλο μου. θά εί
μαι ό θηλυκός "Ατλας, θά κρατώ 
τό βάρος τών άμαρτιών τοΰ κόσμου, 
θά δέχομαι δλες τίς εύθΰνες, θά 
παραδέχομαι δτι έκ τών άνδρών 
π:·οέρχονται δλα τά «κρείττω». Αϋ
τό εΐνε γεγονός άναμφισβήτητο καί 
άπόδειξις, δτι αύτοί κυβερνάνε τούς 
λαούς χιλιετηρίδες καί προόδευσαν 
τόν πολιτισμό τόσο, πού δέν μοοτώ- 
νει ρουθοΰνι άνθρώπου...

ΠΑΥΛ! Ν Α Π ΕΤΡΟ ΒΑΤΟ Υ



Μοναδικές τραγουδίστριες

Κουλά Νικολαΐδου
Μιά άπό τίς συμπαθείς γυναίκες TOO έλαφροΟ μουσι

κού θεάτρου και άς συμπαθέστερες ντιζέζ, εΐνε ή Κα 
Κούλα ΝιχολοίΟδη. Καλή καί ώς ήθοποιός. εχει κρεά- 
ρει έπανειλημμένως διαφόρους ρόλους σ τήν επιθεώρηση, 
καί στήν όπερέπα. ’ Εφέτος παίζει είς τό ^Περροκέ», δ
που οί έμφα ίσεις της καί τά τραγούδια της προκαλοΰν 
έξαιρετικές έντυπώσεις.

θ ε ς π ϊς Τ
ό πατέρας
τού Θεάτρου

Τοϋ κ. ΣΩΤΟΥ ΒΟΥΡΛΕΚΗ
"Αν ό ’Ηρόδοτος έχει όνομαστεΐ δικαιωματι

κά «πατέρας της ιστορίας», άλλα τόσα δικαιώ
ματα έχει ό θέσπις, στόν τίτλο «πατέρας το£ 
θεάτρου».

Γ lorri πραγματικά πριν άπό τόν θέσπι καί τά 
βργα του, δέν ύπή.μχε θέατρο, μέ τήν δστερα 
άπό την έμφάνισή του, ουσιαστική σηιμασία. Υ 
πήρχε μόνο Μνα είδος θεοπ.ρικοΰ μονολόγου πού 
ώνομαζόταν «διθύραμβος»* ικαί ό όποιος άπαγ- 
γέλλετο ιάπό Μνα χορό σοοτΰρων καί ιστορούσε 
χωρίς κανένα άπολύτως διάλογο Διονυσιακούς 
θρύλους. Ό  «διθύραμβος» εΐχε τήν προέλευσή 
του άπό τίς Διονυσιακές έορτές στίς όποιες ά- 
ποαγγέλλετο κα! τών όποιων αποτελούσε μέρος. 
Μέ τήν έμφάνισή τοΰ θέσπι, τό άφηγηματικό 
στοιχείο πού fjwv έντελώς περιορισμένο καί 
μάλλον άνύπαρκτο στόν «διθύραμβο», μπόρεσε 
νά άπλωθή καί νά ποικίλη ετσι δλο τό κείμενο. 
’Έπαψε πιά νά Ιστορη Διονυσιακούς θρύλους 
καί στράφηκε στήν άφήγηση ήρωικών κατορθω- 
ιμάτων, πολέμων καί έκστ.ρατειών. Ή  άφήγηση 

' δηλαδή πήρε ιμιά νέα έντελώς μορφή, άπόκτησε 
«ούσία» καί έγινε δυνατό νά ύπαρξη μιά «ύπόθε- 
σηι». Ταυτόχρονα δμως γεννήιθηκε ικαί ό διάλο
γος, σέ νηπιώδη βέβαια μορφή, άλλά ίκοα/ός γιά 
νά γοητευση ώς ποικιλία καί νεωτερισμός. “ Ο
λα αύτά βέβαια δέν ήσαν Ικανά νά παραμερί
σουν έντελώς καί τόν «διθύραμβο» πού στάθηκε 
σέ γενεές γενεών τό μόνο θεατρικό είδος. Αύτή

διμως ήταν ή ά,:χή τοΰ τέλους του, άφοΰ τό έρ
γο τοΰ νέου ποιητή άρεσε άιπό τήν πρώτη στιγ-

μηΌ  θέσπις γεννήθηικε τό 580 π. X* στόν̂  Δή- 
ιμο ’ Ικαρίας, κοντά στήν Κόρινθο. Στήν άρχή 
τοΰ σταδίου του, ήταν ποιητής άγροτιικων διθυ
ράμβων δπως και οί δάσκαλοί του καί σύνθεσε 
κι’ αύτός έργα πού διόλου δέν διέφεραν άπό 
τά έργα έικείνων. ΤΗταν όμως έπινοητικό καί 
πρωτοίποκειακό πνεΰμα καί δέν άργησε νά σικε- 
φβή καί νά τολμήση τό άλλαγμα τής μόνιμης ώς 
τόιτε μορφής τών τραγικών καί αγροτικών ποι
ημάτων καί νά παρουσιάση. κάτι έντελώς νέο.
Ή  σπουδαιότερη έπινόησή του ήταν ή δημιουρ
γία «ύποκριτοϋ» ένός νέου δηλαδή προσώπου 
πού «αποκρινόταν» σέ δσα ελεγε ό χορός, συνω- 
μιλοϋίαιε μαζί του καί άπαντουσε στίς έρωτήσεις 
του μέ άπαγγελίες. Υπήρχε ιβέβαια καΐ^πρίν ά
πό τόν θέσπι ό κορυφαίος τοΰ χοροΰ άλλά τό 
πρόσωπο αύτό ήταν ένσωιματωιμένο στόν χορό 
καί συνεπώς άχρηστο γιά τήν δημιουργία τοΰ 
διαλόγου.

Ή  πρώτη αύτή έπινόηση τοΰ θέσπι πού έφερε 
τήν γέννηση; τοΰ «διαλόγου» στάθηκε άναμφι- 
οΐβήτητα τό στοιχείο έκεινο πού έδωσε τήν πρώ
τη. ώθηση γιά τήν μετέπειτα πρόοδο τοΰ θεατρι
κού είδους* άφοΰ κάθε πρόοδος τοΰ θεά:ρου 
θά ήταν άδύνοττη, χωρίς τήν δπαρξη τοΰ διαλό
γου. Τά έργα τοϋ θέσπι δέν διασώθηκαν. Εΐν»: 
6έ γνωστά μόνο άπό τούς τίτλους των πού ά- 
ναφέι/οντσι σέ έργα άλλων άρχαίων συγγρα
φέων. Δέν εΐνε βέβαιο άν ό θέοπις στόν τροπο- 
ποιήίμιένο διθύραμβό του παραμέρισε τόν χορό 
τών σατύρων, πού δπως λέει ό Κρουαζε, ήταν 
ή «υποτυπώδης-μορφή τής τραγωδίας», τόΤάντί- 
θετο εΐνε πιθανό γιά τούς μελετητές.τής άρχαίας 
έλληνική ς φιλολογίας. Δεδομένου .μάλιστα, δτι 
τό νέο θεατρικό είδος ώνομάστηικε άπο ιόν θε- 
σπι «τραγωδία» (ώδή τών τράγων—των ντυμέ
νων μέ .τραγίιο'ΐα δέρματα ήθοποιών) φαίνεται, 
δτι σι σάτυροι παράμειναν τούλάχιστον στά πρώ
τα βήματα της προσπάθειας τοΰ θέσπι. Έ ξ  άλ
λου ή μεταμφίεση αύτή άρεσε πάντα στό κοινό, 
τό συνηθισμένο άπό τίς Διονυσιακές έορτές καί 
βά ήταν παράτολμο νά τήν καταργήση, άπότο
μα. θέλοντας δμως νά δώιοη στά έργα του ή- 
ρ-ωυκό πιά στοιχείο καί 6χι σατυρικό δπως γι- 
νάτοη/ ώς τότε, μόλις έΐδε νά «πιάνουν» δέν δί
στασε περισσότερο καί πα:.θυσίασε τραγωδίες 
χωρίς σατύρους.

Έτσ ι τό 550 π. X. πού παρουσιάστηκε στό 
κοινό τό νέο θεατρικό είδος: Μνας ήθοποιός—.υ
ποκριτής πού έπαιζε διάφορους ρόλους ή.ρωα 
άγγέλου, ιμάντη, ύπηιρέτηι κλπ., κι’ Βνχς χορός 
πού δέν άπετελεΐτο πιά άπό σατύρους. Τό πρώτο 
βήμα εΐχε γίνει. Ό  δρόμος πιά γιά τήν πρόοδο 
τοΰ θεάτρου ήταν άνοιικτός γιά τά μεγάλα πνεύ
ματα πού θά άκολουθοΰσαν υστέρα άπό μερικές 
δεκαετηρίδες — Αισχύλος, Εύριπίδης, Σοφοκλής 
—καί άφοΰ τό είδος θά βελτιωνόταν άπό τούς 
μαθητές καί συνεχιστές τοΰ θέσπι.

Η Β Η

Μά άν ό. θέσπις ύπή.ρξε ό πατέρας τοΰ θεά
τρου καί ό ιδρυτής τής πρωτόγονης τραγωδίας, 
ύπήρξε σύγχρονα καί ό πρώτος περιοδεύων θια- 
σά;χης! Πραγματικά δέ άπό τόν Όράτιον, τόν 
όποιον άναφέρει ό έλληνιστής Κρουαζέ στήν πε
ρί θέσπι μελέτη του μαθαίνουμε χαριτωμένες 
καί χαρακτηριστικές λεπτομέρειες γιά τόν τρό
πο καί τόν τόπο πού ό θέσπις παρίστανε τά 
Ιργα του.

Ό  θέσπις λοιπόν, άρχισε τίς παραστάσεις του 
στούς διάφορους Δήμους τής ’Αττικής κατά τήν 
έποχή τών Διονυσιακών έορτών, ήταν δέ ό ίδιος 
ήθοποιός καί θεαητιΐκός έπιχειρηματίας, δπως 
πολλοί άλλοι συνάδελφοί του τών παλαβότερων 
καί νεωτέρων χρόνων. Μ’ άλλα λόγιά δηλαδή, 
■έπρόκειτο περί πλανοδίου θεατρίνου πού γύριζε 
άπό δήμο σέ δήμο κάνοντας αύτό πού σήμερα 
όνομάζουμιε «θεοπρικό τουρνέ». Τό ’Εθνικό Θέα
τρο προσφυέστατα εΐχε ώνομάσει πρίν άπό ιόν 
πόλεμο, δπως δλοι θυμούνται «“ Αρματα θέσπι-, 
δος» τά τμήματά του πού γύριζαν στίς’έπαρχίες 
καί έδιναν παραστάσεις. Τό ίδιο άκριβώς πρω- 
τάκανε κι’ ό θέσπις. Σέ κάθε δήμο πού έπρό- 
κειτο νά δώση παράσταση, και άφοΰ εκανε συμ
φωνία, εφτάνε λίγες ήμερες πρό τών έορτών 
κουβαλώντας καί τά λίγα καί πρωτόγονα θεα
τρικά του σύνεργα πάνω σ’ Μνα άμάξι. «Έφ’ ά- 
μάξης», γράφει ό Όράτιος. Φτάνο_ντας έΐκεΐ έ
φτιαχνε μ' αύτούς τό χοι,:ό πού τοΰ χρειαζόταν 
.κι’ άφοΰ έκ τών ιένόνρον τούς δίιδασκε τί δπρεπε 
νά κάνουν, επαιζε τή,ν τραγωδία του τήν καθω- 
ρισμένη ήιμέρα. Έ ν  άνάγκη. χρησιμοποιούσε καί 
τό άμάξι του γιά...σκηνικό, άφοΰ τό διακοιρμοΰ- 
σε κατά τΙς άνάγκες τοΰ έργου. Φυσικά δλα τού
τα ήσαν έντελώς πρόχειρα, άτεχνα καί άπλά. 
’Ήταν δμως ικώτι το καινούργιο πού άρεσε μέ

τήν πρωτοτυΐπία τοΰ^στό κοινό κα'ι Ικοτνε ώστε 
ή έπιτυχία τοΰ θέσπΓ νά εΐνε άμεση, καί μεγάλη. 
Οί πρώτες αύτές .έπιτυχίες τ ο ΰ 'θέσπι στούς̂  Δή
μους τής ’Αττικής τόν ένθάρρυνοα/ τόσο, ώστε 
νά άποτολμήση. πα,:ισιοτάσεις τών έργων του.μέ-, 
σα στήν ίδια τήν ’.Αθήνα. ’Ήταν αύτό ενα κίνη
μα πού μάς δίνει άνάγλυφη τήν προσωπικότητόί 
τοΰ θέσπι. Οΐ παληοΐ καί συντηρητικοί ’Αθη
ναίοι άνησύχηοαν μέ τά «καινά δαιμόνια» τοΰ 
θέσπι καί προοιιάθηισαν νά τον εμποδίσουν νά 
συνεχίοη.. Ή  τεράστια δμως έπιτυχία τοΰ πρω
τοπόρου ποιητή ήταν τέτοια στίς μάζες τοΰ λαοΰ 
ώστε κανείς δέν βρήκε τήν δύναμη νά τοΰ άντι- 
ταχθή. Ό  Σόλων σέ βαθύτατο γήρας τότε είχε 
θελχθή, βλέποντας τίς τραγωδίες τοΰ θέσπι, κι’ 
ό ίδιος δέ ό Πεισίστρατος πού τότε εΙχε_ ξανσ:- 
πάρει τήν έξουσία, εύνόησε τήν τραγωδία γιά 
νά πάρει μέ τό μέρος του τό λαό.

Ή  τι αγωΐδία ετσι δδωσε τήν πρώτη της μά
χη, μέσα σιτό κίλεινόν άστυ καί Ιέπεβλήιθηικε ά- 
μιέσως σέ σημείο πού εύβύς ν’ άρχίση ή_ οργά
νωση ιδιωτικών διαγωνισμών για τραγωδίες στίς 
κατά τό·πους Διονυσιακές έορτές. Τό ίδιο δέ τό 
κράτος δέν . άργησε νά λάβη 'μέρος αύτούς 
καί νά τούς δώσει Μτσι έπίσηιμο χαρακτήρα. Στήν 
’Αθήνα ό πρώτος έπίσημος διαγωνισμός τραγω
δίας Ιγινε μεταξύ τοΰ 536 καί 534 π; X. καί 
φυσικά τό πρώτο Μπαιθλο τό πήρε ό θέσπιι:. ’Έ 
τσι τό Μτος έκεινο ή τποίγωδία έγικαταστάθηκε 
υόνιμα καί έπίσημα στήν ’Αθήνα, άπ’ δπου δεν 
έπρόκειτο νά φύγη πιά. Παι)ζό:αν πάντοτ>ε στίς 
Διονυσιακές έορτές τών όποιων άποτελοΰι;ε μέ
ρος καί τών όιποίων συμμερίστηκε τήν τύχη. Μέ 
τόν καιρό έ,πήλθαν βελτιώσεις στήν σκηνοθεσία 
καί στήν δλη συγκρότηση πού δλοι οί έλληινι- 
σταί τ'ις κοπάλογίζουν στόν θέσπι. Φυσικά θέα
τρα δέν. ϋιπήοχαν άκόμη. Ή  τραγωδία παιζόταν 
στή μέση, της' ’Αγοράς δπως , καί ό διθώρσιμίβος 
ικαί ci θεατές έπαιρναν θέσεις όλόγυρά σέ πρό- 
χειηα καθίσμοπτα. ’Αλλά ό θέσπις, πνεΟμα πάν
τοτε άνήισυχο καί έφευρετίικό ώς τό τέλος τής 
ζωής του, δέν επαψε νά βελτιώνη νά τροποπϊ-ιή 
καί νά δημιουργή τά εκφραστικά μ^σα τοΰ θε
άτρου του γιά νά προκαλεΐ καί νά τονώνει τό 
δραμοίπικό ένδιαφέρον. Υπήρξε πάντοτε Μνας 
πρωτοπόρος τής θεατρικής τέχνης, ή όποια τοΰ 
οφείλει τά πάντα.

ΣΩΤ. ΒΟ Υ ΡΛ ΕΚ Η Σ

Ή  Λυρική μας Σκηνή

Γ  ιώργος Μούλας
Δέν χρειάζεται νά πη κοονείς πολλά πράγματα. "Οσοι 

τόν &kouocxv τόν τελευ αϊο καιρό, οτό μελόδραμα^ στή 
«Λουτσία του Λαμερμουρ»>< οτή «Ρέα» ώς άρχοντα c<aj 
«Στόν Κάμπο», μπορούνε νά βεβαιώσουνε ην άξία τοΟ 
βαθύφωνου Μούλα. Σάν ά/θρωπο-ς. εΐνε άιτλός καί είλΐ- 
κρινής. "Ενας πέρίφημος χαρακτήρας, θά  τόν ξανα^δοα 
με κι* έφέτος σέ νέους του ρόλους.

Οί νέοι πρωταγωνισταί μας

ΛΑ Μ Π ΡΟ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Άπ ό τά καλύτερα νέσ στελέχη τοΟ θεάτρου πρόζας. *Η 

αταθερτι του έξέλιξι πρός τήν Ολοκληρωμένη καί ώριμη 
©εατοικη δη μιουργία δικαιολογεί και στηρίζει τη ν' π(Κ>ρλε- 
ψι δτι t a  εΐνε άπό ιούς στυλοβάτες τού αυριανού Ελλη
νικού θεάτρου. ...

Ό  Κωσταντάρας είνε γεννημένος καλλιτέχνης. Η ευ 
γένεια τής ψυχής του ή πνευμοετική του καλλιέργεια, ό 
λεπτής άνθρωπισμός -ίου και ,ή Λκα αμάχητη ροπή του 
*τρά€ τίς συγκινήσεις τής καλλιτεχνικής προσποοθειας τόν 
έφεραν πρός τήν Τέχνη, δπου βρήκε τό μέσο νά έκφρασπ 
τόν έαυτό του. Γιά όν Κωσιαντάρα ή Τέχνη εΐνε _έσω. 
τερική άνάγκη. βγαίνει άπό τήν ψυχή του άποτελεΐ τήν 
ούσία του έσωτερικου του άνβρώπου Σ* ολες τις, έκδη. 
λώσεις τής ζωής του εΐνε ό λεπτός, στοχαστικός και ευ
γενικός καλλιτέχνης.

Γεννήθηκε στήν Αθήνα  στά 1913. ‘Η οικογενειακή πα_ 
ράδοσι ιόν προώριζε γιά χρυσοχόο (ή οίκογένειά Κώσταν, 
τάρα έχει βγάλει πολλούς και πλουσιώτατους ,μετ<ιξυ των 
όποιων ό πατέρας ίου καί ό θείος του κ. Άχιλλεύς Κω_ 
σιαντάρας). Στά  1932 άαχω ρει σ ό Παρίσι γιά νά έκμά. 
9η την τέχνη τού Κιτρίνου ^εού (ή Διαβόλου).

' Πολύ λίγο δμως τόν συγκινοΰν καί τόν ένδιαφέρουν 
ό χρυσός ol άδάμοτντες καί ό πλούτος. Στήν πνευματική 
πρωτεύουσα τής Ευρώπης ό Κωσταντάρας νοιώθει τόν 
αληθινό προορισμό του, βρίσκει όν έαυτό του. ζβ τά 
πρώτα φτερουγίσματα τής καλλιτεχνικής ψυχής του. ΟΙ 
χαθτ,,μερινές του παρέες εΐνε ποιητές, καλλιτέχνες, λο
γοτέχνες ήθοποιοί καί μουσικοί (ό Κωσ αντάρας παί
ζει πολύ’ κολό πιάνο). "Ενα  τυχαίο περιστατικό καί ένα 
άτύχί,ιμα θά συνδέοη * χή ζωή του μέ τό θέοττρο: _ Μνας 
κομπάρσος του θεάτρου Όυ Ζουιβέ τόν παρακαλεΐ ένα 
^ράδυ νά τόν άντικαταστήσχ). *Η καλωσύνη τού Κώστα ν
τάρα δέν τού έπιτρέπει νά άρνηι %. νΕ  σι ό νεαρός μα. 
θητευόμενος χρυσοχόος μέ τά άκαθόριστα άκόμη κοελλι. 
τεχνικά όνειρα βρίόκεται άπροσδόκητα έπάνω σιή σκη
νή του θεάτρου. Παίζεται τό «Σχολείο Γυναικών» τού Μο. 
λιέρου. ‘Ο Κωσταντάρας κρατεί μέ έναν άλλο τό φορείο 
τού όποίου έπιβαίνει ό μεγάλος Γάλλος ήθοποιός Ά ντρέ 
Μορώ (δ  κατόπιν διευθυντής του θεάτρου Τέχ/η*;). Σέ  
μιά σ ιγμή δμως τό φορείο του ξεφεύγει άιτό τά χέρια 
καί ό Μορώ άδειάζεται στό δάπεδο ένω ό Κωσταντάρας 
τό βάζει στά πόδια έγκαταλείπων τό φορείο, τόν Μορώ 
καί τή σκηνή. *0 Ζουβέ όν κυνηγάει καί τόν πιάνει. 
Α ντί δμως έπιπλήξεως του μιλεΐ μέ συμπάθεια, τόν έ. 
ρωτ$ άν τόν ένδιαφέρπ τό θέατρο καί τόν παίρνει στή 
ΣχοΛή του.

Στή Σχολή τού μεγάλου Ζουβέ ό Κωσταντάρας φοιτφ 
έπί τρία χρόνια. ’ Εκεΐ μυεΐται είς τά μυοτικά τής θεα
τρικής Τέχνης καί παίρνει σ έρεη μόρ<ρο>σι πού μαζί μέ 
τό ταλέντο του θά άποτελέσουν τήν βάσι τής κατοπινής 
σταδιοδρομίας του.

Με ά τήν άποφοίτησί του άπό τή Σχολή, παίζει σέ 
πολλά γαλλικά θέατρα καί συμμετέχει σέ κινηιμοοτογρα. 
φικέ^ ταινίες πού πρωταγωνιστοΰγ ό Άλμπ έρ Πρεζάν 
καί ο Σασά Γκιτρύ.

Στά  1938 ξαναγυρίζει στήν ‘ Ελλάδα. ’Εδώ έργά. 
ζεται σύστημα:ικά. σκληρά, έπίμονα. Ή  πρόοδός του 
ι_Ι./ε σταθερή, ή άνοδός του συνεχής. Ή  τέχνη του ωρι
μάζει ή ύπόκριτική του τελειοποιείται, τά έκφρασ.ικά 
τοο μέσα πλουτίζονται. Σ έ  κάθε καινούργιο έργο, σέ 
κάθε νέα του προσπάθεια εΐνε καλύτερος καί ώριμώτε- 
ρος. Παίζει σ ά θέατρα καί γυρίζει κινηματογραφικές 
ταινίες. Σ έ  διάστημα τεσσάρων έτων έπιτυγχάνει νά έ- 
πιβληί»ή. Σήμερα δλοι κριτικοί είνε σύμφωνοι δτι πρό 
κειται περί ταλέντου, στό όποιο άνήκει ό μέλλον.

Αύστηρός πρός τόν* έαυτόν του. εύσυνείβητος πρός τούς 
συγγραφείς φιλότιμος πρός :ό  κοινόν, ό Κωστο^άρας 
έργάζεται μέ άπόλυτο σεβασμό πρός τήν Ιδέα τής Τέ- 
χ/τ,ς. ό®ηγούμενος άπό τήν φλόγα τού πραγματικού καλ
λιτέχνη νά φ άσο τήν Ιδοενική πλη,ρότη α.

‘Η στοργή μέ τήν όποίαν τόν παρακολουθούν o l κριτι
κοί καί ή θερμή άγάπη τού κοινού αποτελούν δίκαιη άνα. 
γνώριστ τών εύγεν>κών καί καρποφόρων προσπαθειών 
του νά όπηρε ήση δημιρυργικά τήν Τέχνη.

"Υστερα άπό λαμπρές έπιτυχίες που έσημείωσε στόν 
θίασο Κώστα Μουσούρη, θά συνερνασθβ τόν χειμώνα μέ 
τδν Παππά χαί τόν ΓιαννΙδη ot6 ‘ Ελεύθερο θέατρο.

Ή τζάζ
στήν Ελλάδα

Too κ. ΡΟΝδλΔ
Τό ζωντανό θέαιμα πρίν άπ’ τήν προ·|3ολή μιάς 

ταινίας εΐνε κάτι συνηθισμένο στήν Ευρώπη, και 
πρό ποτντός οτήν ΆιμερΊκή όπου ποικίλλεται τό 
πρόγραίμμα ένός κινηματογράφου σέ βαθμό π-ύ 
νά φθάνη όλόκληρη έπιθεώρηση μιάς καί πλέον 
ώρας. ·

Στό Παρίσι π. χ. οί μεγάλοι κινηματογράφοι, 
δπως τό «Παροίμάου'ντ», έχουν μόνιμο μεγάλο 
μπαλέττο σάν τό περίφημο «Μοτνιάν Τίλλε: Ζίρλ» 
ποΰ συγχρονίζεται μ’ έμφάνισή πραγματικής 
οειβύ.

■ Στίς άλλες έπίσης ιμεγάλες πρωτεύουσες της 
Εΰρώιπης, τό θέαμα ποΰ παρέχουν οί κινηματο
γράφοι εΐνε εξαιρετικό. Συμμετέχουν _ στά προ- 
γράμματά τους διάφορες όρχήστρες—οί πώ γνω
στές στήν Εύ;ώπη.—̂ καί άλλα έξαίρετα νούμερα 
διειθνοΰς άξίας.,

Στή χώρα ιμας ή προσπάθεια τ ή ς  έμφανίοεως 
πρό . τής προβολής μιάς ταινίας ένός ζωντανού 
θεάματος, .μόλις έφέτος άρχισε άπό τό «Σινέ— 
Νιοός», τοΰ όττοίου ’ό έξυπνος έπιχειρηιματίίχς κ. 
Πανιοοζόπουλος άντελήφθη δτι δέν άρκεΐ νά δί
νει κανείς.στόν θεατή μόνον ιά ποογκόαμ-ια γε
γονότα, έττιστηιμονυκά θέμοαα κλπ., άίλλα χρειά
ζεται γιά τήν προσέλκυση καί Ικανοποίησή του 
νά τοΰ δώση καί κάτι ζωντοτνό μέ τό όποιο  ̂νά 
εΐνε. πλουτισμένο τό πρόγροίιμμα. Καΐ ή_ πρώτη 
του έπιτυχία ήταν ή ορχήστρα - τζάζ του^Σπά - 
τοοκου μέ τό φωνητικό ταλέντο τής έλαφράς μου
σικής Βάγγο Μαρά καί τήν χαριτωμένη πρώτη 
τραγουδίστρια τής τζάζ Ρένα Βλαχοττούλου πού 
κράίττιοίΕ τό πρόγραμμα τοΰ «Σινέ Νιούς» έπί 
μήνες. Κατόπιν ή δρχήστρα Σ^άρτοίκου άντικα- 
τεοτάθη άπό τήν ό:<χηστρα Κατσαροΰ — Καπνί
ση μέ τόν Βάγγο Μαρά καί τόν μοναδικό μας 
τρομπονίστα τής τζάζ Γ. Μουζάκην.

Ή  άρχή αΰτή τοΰ τΕολιτισμένου ιμουσυκοΟ θε
άματος πρίν άπό τήν προβολή τής ταινίας έπε- 
ξενάθη άργότερα καί στούς θερινούς κινηματο
γράφους πού σημειώνουν Ιδιαίτερη έπιτυχία..

”Ας ΐδοΰμε διμως τι προσφέρουν οί δυό αότές 
όρχήστρες στήν έξέλιξη τής τζάζ στή χώ;α: μας 
δπ:υ τόση θερμή ΰπαοαχή τής έγινε.  ̂ Πρέπει 
πρώτα—;πρώτα νά ξέρουν δσοι άσχολοΰνται μέ 
τήν τζάζ καί Ιδιαίτερα αύτοί πού εμφανίζονται 
πρό τοΰ κοινοΰ δτι ή μουσική αύτή εΐνε μιά 
έπιστήμη καί μάλιστα μιά έπιστήμη πού άπαιτεΐ 
μακραν μελέτην καί όχι προχειρότητα καί Επι

πολαιότητα.
Συγκεκριμένα γιά τίς δυό παραπάνω ό:·χη- 

στρες δέν πρέπει νά νομίζουν, οτι έπειδή ό κό
σμος τίς &δέχθη μέ τόοον ένβαυσιασμόν σημαί- 
νει καί δτι εΐνε άρτιες ή δτι ή έξέλιξή τους πρέ
πει νά σταιματήση έικεΐ πού τώρα βρίσκεται... 
Εξετάζοντας τόν τρόπο τής συνθέσεως τών δύο 
αύτών όρχηστρών, βλέπουμε πώς ή σύνθεσή τοϋς 
εΐνε μικρής ορχήστρας άπ' τίς όποιες φυσικά 
δέν μπορεί ναχη κανείς άπόδοσι πλήρους ήχη- 

τικής καί άρμονικής άπολαύοεως. Τό τελευταίο 
διμως αύτό, πού εΐνε τό σπουδαιότερο στοιχείο 
μιάς όρχήστρας, εΐνε τόσο δύσκολο νά τό έπι- 
τύχη κανείς στήν 'Ελλάδα, γιατί οί μουσικοί 
μας πού ώς μονάδες εΐνε έξαιρετικοί, προικισμέ
νοι μέ πραγματικό ταλέντο καί προσωπικότητα 
δέν μποροΰν δμως νά ύποταχθοΰν στό σύνολο 
τό άρ.μονικό καί ρυθμικό πού άπαιτεΐ κάβε σύγ 

χρονη άπόδοσις πολλών μαζί μουσικών ό:-γό
νων. Π. χ. τά σαξόφωνα ώς μονάδες βρίσκονται 
σχετοκά, μπορεί κοτνείς νά πή, στό πνεΰμα τής 
ρυθμικής μουσικής φ.ράσεως, ώς κουαρτέττο ό
μως σαξοφώνων ή άποτυχία εΐνε πλήρης. Κα
θένας εχει τήν έκφρασί του καί τήν άτομική του 
σφραγίδα—τήν ’ίδιαίτερή του ήχητική άπόδοσι, 
ένω θάπρεπε καί τά τέσσερα σοίξόφωνα ν’ άπο- 
τελοΰν Μνα, όίχι" μόνο στίς έκφράσεις, άλλά καί 

στίς ρυθμικές κινήσεις κι’ άκόμα στήν πλήρη 
άρμονία τών άναπνοών.

Κι' άναρωτιόμαστε : Εΐνε δυνατόν αύτά τά 
τέσσερα σαξόφωνα νά έχουν μελετήσει ποτέ δλα 
.μαζί—δχι ώρες μόνον άλλά μέρες κάί μήνες— 
δπως θάπρεπε γιά ν’ άκουσθή ή άρτια άπόδοσι 
αύτών τών όργάνων;

Γιά τό ζήτημα τοϋ ρυθμικοΰ μέρους οί άπο- 
δόσεις εΐνε σχετικώς καλύτε,ρες καί μποροΰν νά 
συναγωνισθοΰν μέ. μέτριες εύρ*ωπαϊκές άρχή- 
στρες.

Alt’ τό πρώτο συγκρότημα τοΰ κ. Σπάρτα

κου, τοΰ νέου αύτοΰ συνθέτου καί έκτελεστοΰ λ 
μέ τό μεγάλο μουσικό ταλέντο, ό κόσμος περι
μένει πολλά. Ό  κ. Σπάρτακος δέν πρέπει νά με- 
Θΰοη άπ’ τίς πρόσκαιρες έπιτυχίες του τής λαϊ
κής άπαδόσεως τής τζάζ, άλλά νά έμβαθύνη πε
ρισσότερον, νά έρευνήση καί νά δημιουργήοη, 
γιά νά πά η στό μέλλον τή θέση πού τοΰ άνή- 
κει σάν ένας άπ’ τούς πρωτοπόρους τής μουσι
κής κινήοεώς τής τζάζ στή χώρα μας.

Στήν δεύτερη ορχήστρα ό κ. Κατσαρός, πού 
εινε άναμφισ'βήτητα ένα άπό τά μεγαλύτερα κι’ 
αύτός πιανίόιίικά ταλέντα τής τζάζ πρέπει νά 
έπιδοθη περισσότερο στήν μελέτη τής μουσικής 
καί νά μή άπασχολήται μέ έπαναλήψεις παλαιών 
χτυπητών κο.μματιών πού έχουμε άκούσει τόσο 
'■■ιρίφημα άπ’ τίς καλύτερες ξένες όρχήστ ες. 
Πάντως αύτή ή κίνησις πού δη.μιουργήθηκε άπ’ 
τούς άνωτέρω μουσικούς, εΐνε άξιοσημείωτη καί 
έλπίζουμε, δτι δέν βά ξεχάσουν πώς κάιθε ίπι- 
τυχία άπαιτεΐ προηγουμένως μεγάλην εργασίαν.

Ισως ή προχειρότης πού διοικρίνει τίς Εκδηλώ
σεις κο:ί τίς προσπάθειες τών ορχηστρών αύτών 
νά όφείλεται οτό δτι οΰτε ή μουσική άνάπτνξις 
τής τζάζ στή χώρα μας έχει φθάσει στό ξένο 
εξελιγμένο επίπεδο, οΰτε κι’ έμφοτνίστηκ.ε μέχρι 
τώρα ή άρτια άπόδοσι τής τζάζ σέ καμμιά άπ’ 
τίς όρχήστρες μας καί εΐνε φυσικό μεταξύ τών 
τυφλών νά βο:σιλεύουν οί μονόφθαλμοι.

"Οταν δμως ό τελευταίος κρότος τοΰ πυρο
βόλου σταιματήση, οΐ γλυκές μουσικές μελωδίες 
β’ άρχήσουν καί πάλι νά σκορπούν τήν άρμενία 
καί τόν ρυθμό τους μέσω τών ερτζιανών κυμά
των τοΰ κινηματογράφου ,ή τοΰ ραδιοφώνου καί 
τότε θά φανή τό ξεγύμνωμα καί ή κατωτέρα 
ποιότης τής σημερινής ελληνικής τζάζ. Κι’ δ
μως στήν σύγκριση αύτή μέ τήν ξένη τζάζ δέν 
θάπρεπε νά ύστερή ή δική μας άνάλογά μέ τά 
στελέχη, πού διαθέτει. Χρειάζεται δμως νά λείψη 
ή πραχειρότης καί ν’ άντικατασταβή άτι’ τήν 
έργασία καί τήν έπιμονή γιά νά μπορέσουν οί 
σημερινοί μας .έκτελεσταί νά φθάσουν τούς με
γάλους ξένους συναγωνιστάς των.

Κ. ΡΟΝΑΛΔ

Τό Μουσικό θέατρο

Βασίλης Αύλωνίτης
Παιδί του λαού καί μέ μόνα έφόδια τήν άπέραντη ά_ 

Υάπη του πρός τό θέατρο, αύ οδίδακτος. μέσα σέ λίγα 
χρόνια έγινε ένα άπό τά πρώτα στελέχη* τού Έλλη\ικου 
Μουσικού θεάτρου. Δέν ύπάρχει ρόλος γι* aC'tov πού νά 
μήν τόν άποδώση μέ τέχνη, μεγάλου άληθινά ήθοποιοΰ, 
καί σ’ όποιαδήπο.ε μορψή! Σήμερα ό Αύλωνίτης εΐνε 
άπό τούς πιό άγαπημένου-ς ήθοποιούς τού Άθην<χνκο3 κοι
νού καί γιά νά μεταχειριστούμε μιά έκφραση των τελευ
ταίων καιρών, είνε άπό τούς έμπορικώτερους Παίζει στό 
«Περροκέ» καί «ντουμπλάρει» στό «Αούς». Ή  έμφάνισίς 
του προκαλεΐ πάντα θύελλες χειροκροτημάτων.

©
ΓΝΩΜ1ΚΑ

— Ή  έρωμένη εΐνε γάλα, ή άρραβωνιαστ κιά 
εΐνε βούτυρο, καί ή σύζυγος τυρί!

(Λουδοβίκος Μπαΐρν;Ί
— Τό μεγαλύτερο καλό πού έ’κανΕ .ό Χρ· ; ,ια- 

νιομός στό.ν έρωτα, εΐνε δτι τόν παιρόστηο ν ώς 
άμαρτία. (Άνατόλ Φ,ράνς)



Μία επιστολή του κ. Άμβρ. Πλυτά

Τά μεταπολεμικά
τοϋ Θεάτρου

Παρά τοΟ κ. Αμβροσίου Γίλυτβ «α- 
λαιοΟ καί φανοηικοΟ φιλοτέχνου, Χαμ|5α~ 
νομεν καί δημοσιεύομεν τήν κάτωθι επι
στολήν:

’Αγαπητέ μου κ. Τιριοη̂ τοοφολλοο
Πρέπει πρώτα, νά σέ συγχαρώ, 

γιά τό ώραΐο σου περιοδικό. Τό 
βρίσκω έγώ, ό παληός _κα! άνία- 
τος λάτρης τής 'Ελληνικής θεατρι
κής Σκηνής, οτι ήλθε έπάνω στην 
κατάλληλη ώρα ώς Απαραίτητο 
συμπλήρωμά της. Τό βλέπω όχι 
(μόνον ώς καθρέπτη τής κινήσεως 
της, τοϋ όργασμοΰ της, άλλά και 
ώς άζιόμαχον όδηγό της. Έσημεί- 
ωοα προηγουμένως «οτήν κατάλλη
λη, ώρα», γιατί γενική καί έξη^γ- 
μένη άπό τά πράγματα εΐνε ή οια- 
πίστωσις δτι ή Έλληνική Σκηνη 
παρουσιάζει τώρα ύπέρ ποτε άλλο
τε σέ δλους τούς τομείς άζιοθαύ- 
μαστον όργασμό. Πραγματικά εινε 
συγκινητικό, δτι σέ μιά έποχή σκλη 
ρή γιά τήν χώρα μας, δπου τά δει
νά τοΰ πολέμου έθραυσαν ή έλυγι- 
σαν τούς Εφεστίους θεούς μας, τό 
Έλληνικό θέατρο δχι μόνον δέν έ- 
λύγισε στήν προσπάθειά του, άλλά 
ιμέ περισσότερη;,, έκπληκτική, ζωτι
κότητα, συνέχισε 'καί πλάτυνε τήν 
άποστολή του. Στάθηικε άληθινά 
σάν φάρος μέ άσβεστα, έντονώτερα 
τά φώτα του έμπρός σχά μαΰρα 
σκοτάδια τοΰ τρικυμισμένου άπό τίς 
τραχύτητες τών καιρών πελάγους 
τής λαϊκής ψυχής. "Εμεινε ή παρη
γοριά μας τό βάλσαμο στόν κατα- 
πληγω'μένο έσωτερικό μας κόσμο ή 
ικαλλιέργειά του γιά. τήν καλύτερη 
αΰριον. Έχρειάζετο, λοιπόν, ένα 
δργανο δημοσίας, έντύπου έικψρά- 
σεως, τής θαυμασίας Ικμάδας του, 
φροντισμένο έτσι ώραία καί μαχη
τικό δπως εΐνε τό «θέατρο».

Καί τώρα μέ τήν εύκαιρία τών 
ειλικρινών μου συγχαρητηρίων, θά 
μοΰ έπιτρέψης νά προσθέσω λίγα 
λόγια γιά δύο ζητήματα, τά όποια 
συνείργάται σου έθιξαν σέ προηγού
μενα τεύχη τοΰ «θεάτροι». Πρώτον 
γιά τήν άνάγκη θεατρικής κινήσεως 
είς τήν έλληνική έπαρχία. Δέν^χω- 
ρεΐ βέβαια αμφιβολία, δτι τό «“ Αρ
μα θέσπιδος» τοΰ Κρατικού μας 
θεάτρου έκαμε δ τι μποροΰσε γιά 
νά δώση μέ τόν άξιο θίασό του τήν 
κατάλληλη πνευματική θεατρική 
τροφή, στήν παραμελημένη άπό τής 
πλευράς αύτής έπαρχία μας. ’Αλ
λά τό “ Αρμα είτε γιατί ή τεχνική 
του κοττάρτησις τό ήμπόδιζε, είτε 
γιατί μετά άπό ένα χρόνο λειτουρ
γίας του έξερράγη ό πόλεμος δέν 
κατόρθωσε νά έκπληρώση τελείος 
τήν άποστολή του.Ελάχιστες πόλεις, 
μεγαλοπόλεις μάλλον, τό είδαν. Ό  
μεγάλος άριθμός τών έπαρχιών των 
μικρών πόλεων δπου ή άνάγκη τής 
ψυχαγωγίας καί τής διοονοητικής ά- 
νατάσεως εΐνε περισσότερον άπα- 
ραίτηττοι, δέν τό είδαν. Βέβαιον εΐ
νε δτι τά μικρά έιπαρχιακά κέντρα 
'βλέπουν τακτικά μικρούς θιάσους 
οί όποιοι προσφέρουν δ,τι αί δυνα- 
τότητές τους έπιτρέπουν. Πρέπει νά 
εΐνε κατά πάντα συμπαθείς αύτοί οί 
μικροί θίασοι πού ξεκινούν καταρ- 

• τισμένοι έκ τών ένόντων καί άγω- 
νίζονται μέ χιλίων είδών άντιξοό- 
τητες νά ψυχαγωγήσουν τά μικρά 
έπαρχιαικά κέντρα ικαί τίς περισ
σότερες φορές έπιστιρέφουν διαλε- 
λυμένοι καί άναυλοι. Βέβαιον δμως 
εΐνε, δτι προσφέρουν δχι καλές ύ- 
πηρεσίες καί γιά τήν Τέχνη καί γιά 
τό κοινόν. Αύτό ακριβώς νομίζω

Β

δτι στήν α,ύριανή Ελλάδα πρέπει νά 
διορθωθή.

“ Ενα σχέδιον βελτιώσεως της θε
ατρικής έμψανίσεως στήν έλληνική 
έπαρχία καί στίς άθηναΐκές συνοικί
ες .εΐχε κοααρτισθή είς τήν Δημαρχία 
’Αθηνών έν συνεργασίςχ μέ άξιους 
καλλιτέχνες. Είχαμε τότε καταλή- 
ξει στό συμπέρασμα δτι θα έπρεπε 
νά συγκροτηθή ένα είδος θεατρικού 
όμοσπονδιακοΰ όργανισμοΰ πού ύ
πό τήν σκέπη; τοΰ Δήμου ’Αθηναίων 
τήν ένίοχυσί του καί τήν ένίσχυσι 
τής Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτή
των θά έξαπέστελε στίς έπαρχίες 
άρτιους κατά τό δυνατόν θιάσους 
μέ ρεπερτόρια καί τών δύο _τομέων 
—τής πρόζας καί τής λυρικής σκη
νής — έκ τών προτέρων έγκεκριμέ- 
να. "Ετσι ή παραμελημένη μας έ
παρχία θά εΐχε τήν κατάλληλη πνευ 
ματική καί ψυχαγωγική τροφη.Πα- 
ραπλήσια, μιά μελέτη έγένετο για 
τήν συγκρότησι μονίμου δημοτικού 
μελοδράματος. Δυστυχώς ή άπό(ξ)α- 
σις τής κατεδαφίσεως — έναντίον 
τής όποιας έπάλαισα μέ δλας μου 
τάς δυνάμεις, άλλά δέν βίσηικούοβην
 τοΰ Δημοτικοΰ θεάτρου, δπου έ-
πρόκειτο νά στεγασθή ό τψοανα- 
φερθείς ’Οργανισμός, παρεκώλυσε 
τήν συγκρότησι τοΰ Όργοκνισμου. 
Καί ή άμεσος κατόπιν έπέλευσις 
τοΰ πολέμου τήν έμαιταιωσε.

Ή  αϋριον, δμως πιστεύω δτι θα 
τήν πραγματοποιήση ώς άπαραίτη
το καί λαμπρό δείγμα πολιτισμού 
τών καλυτέρων έλληνικών ήιμερών 
μας.

Δεύτερον Kod τελευταΐον. Μέ τήν 
συχνή συναναστροφή μου μέ τούς 
'καλλιτέχνας τής σκηνής, διαιτιστώ- 
νω μιά ψυχική τους δίψα Εΐνε μια 
δίψα, μιά νοσταλγυκή άνάγκη, πού 
τήν έδημιούργησαν σέ δλους μας 
τά δεινά τών τελευταίων έτών, ή ά- 
κινησία μας μέσα σρ“|ν βασανισμέ
νη πρωτεύουσα, οί "Αριοι περιορι
σμοί.

«“ Αμα τελείωση ό πόλεμος—μου 
έμπιστεύονται καλλιτέχνες καί άλ
λοι άνθρωποι — θά αρπάξω τό κα- 
πέλλο μου καί θά πάώ στό έξωτε- 
ρικό». _

Ποιός θά τούς άρνηιθή τό δικηο 
τους, τήν ψυχόρμητη. αύτή δίψα πού 
προβάλλει ώς είδος θεραπείας; ’Αλ
λά—ικαί άπό έδώ άρχίζει ό μεγάλος 
ρόλος τοΰ Σωματείου Ηθοποιών — 
δέν πρέπει αύτή ή έξοδος^ε’ις̂  τάς... 
Ευρώπας καί δπου άλλοΰ νά γίνη 
είκή καί ώς έτυχε. Δέν θά πρέπει 
δηλαδή νά συγκροτηθούν τά έκ τών 
ένόντων συμπαθητικά καλλιτεχνικά 
μπουλοακάκια πού θά βγοΰν στό έ- 
ξωτερικό γιά νά ψυχαγωγήσουν καί 
νά ψυχαγωγηθούν άκαβοδήγητα καί 
άνερμάτιστα. Μέ δσα ό ύπέροχος 
λαός μας ύπέστη, δέν εΐνε άνάγκη 
ικάν νά τό πώ, άπέκτησε στό έξ co- 
τερ ικό Ιδιαίτερη αίγλη. Είς τούς 
προγονικούς στεφάνους προσετέθη- 
σαν οί τελευταίοι κότινοι. Καί κάτι 
άλλο: Τά έρείπια τοΰ τόπου μας γιά 
νά έπανορθωθοΰν, θά παραστή ά
νάγκη νά έχουν τήν συνδρομή τοΰ 
έξωτερικοΰ. Καλύτεροι πρεσβευταί, 
έπφοηιθητικοΐ μέν, άλλά καί θετικά 
ουσιαστικοί τής διπλωματίας καί 
τής πολιτικής προπαγοα.'δισταί δέν 
εΐνε άλλοι άπό τούς (καλλιτεχνικούς 
όργανισμούς. Άρκεΐ νά εΐνε άξιοι 
τής άποστολή ς του, τής βαρείας κι’ 
ιστορικής κληρονομιάς τοΰ έλληνι - 
κσΰ θεάτρου, άρτια καταρτισμένοι 
μέ τό ρεπερτόριό τους κατάλληλο, 
δυναμικό, γιά τούς σκοπούς πού

πρέπει νά έξυπηρετήσουν. Προχει
ρότητες καί τσαπαχσουλισμοί, μπου
λούκια συμπαθητικά γιά τήν ζωγρη- 
σι μόνον ταμειοακών εισπράξεων, δέν 
πρέπει νά Ιδή ό έξω κόσμος άπό 
μέλη τοΰ θεάτρου τής πατρίδος τοΰ 
θέσπιδος, τοΰ Αίσιχυλου, τοΰ Ευρι
πίδη. Οϋτε καί πιστεύω, δτι θά ίδή,
γιατί ξέρω καλά πώς δλοι οΐ _ ή
θοποιοί μας, μέχρι τοΰ τελευταίου 
κομπάρσου καί τής πιό άνώνυμης 
μπαλαρίνας, ξέρουν νά τιμοΰν τό 
έλληνικό δνοιμα δταν ή περίστασις 
τό καλεΐ. Τά προληπτικά δμως μέ
τρα, ένας καταρτισμός σχεδίου κα
τανομής καί δράσεως — μέ τήν έ
νίσχυσι όπωσδήποτε άπό μέρους τοΰ

κράτους — αύτής τής ποθουμένης 
έξόδου πρέπει άπό τοΰδε νά κοττα- 
στρωθή. Οί λαμπροί καλλιτέχνες 
πού άποτελοΰν τήν σημερινή διοίικη- 
σι τοΰ Σωματείου ’Ηθοποιών, έχουν 
καί πείραν καί γνώσιν. "Ας μή πε
ριμένουν λοιπόν τήν τελευταίαν 
στιγμήν νά λύσουν τό πρόβλημα, 
πού εινε, καθώς έχω τήν βειβαιοτη- 
τα, όλακληρωτικως συνυφασμένον 
μέ τό δλον έλληνικόν καί μεταπο
λεμικόν ζήτημα.

Αύτά εΐχα νά είπω άγαπητέ μου 
Σπόρο Τριανταφύλλου καί σέ ευ
χαριστώ γιά τήν φιλοξενία τής ί- 
πιοτολής μου. Μετά τιμής

Α Μ Β Ρ Ο Σ ΙΟ Σ  ΠΛΥΤΑΣ

«Τό Θέατρο>\.. ταχυδρομείο

Μιά απάντηση 
τού κ. Ά χ . Μαμάκη

στόν κ.
«Τό θέατρο» εΐνε υποχρεωμένο νά 

δηλώσω οτι δέν υΐοθε εί τό ϋφος χαΐ 
τις βίαιες έκφράοεις τής έπιοτολής πού 
δημοσιεύει πιό κάτω. Τονίζει μάλιστα 
δτι θά ήϊελε νά μήν άνοιμιχθήή είς τδν 
«ψιλογιχο .  θεοπρικό» αίιτδ καυγά ποΰ 
άνοιγε μεταξύ -τοΟ κ. Μιχ. Ρόδα ικαί 
τοϋ κ. Ά χ .  Μαμάκη. Στόν πρώτο. τδν 
κ. Μιχ. Ρόδά, τδ περιοδικό τούτο χρω
στάει πολλά γ 'ά  τήν άγάπη _καί τή 
στοργή που τοδόειξε άπό τό πρώτο του 
φύλλο «αί παράλληλα έκτιμάει σάν συ
νάδελφο καί φίλο τόν κ. Ά χ .  Μαμάκη. 
ποί) έπίσης τό ένίσχυσε μέ τή συνεργα
σία του στά πρω~α του βή>ματα. Ή  θέση 
του δμως καί τό δημοσιογραφικό καθϊΐ- 
κον τό Ανάγκασαν &  Γ λά του νά γί- 
νη τό «Ταχυδρομείο» τή·:: Αλληλογρα
φίας των αύτής. ΕΟχε·αι. δημοσιεύοντας 
τό παρακάτω γράμμα τοϋ κ. Ά χ .  Μα
μάκη. νά εΐνε ή τελευταία του Ανάμι
ξη στόν καυγά των. Καί τώρα. νά ιό 
γράμμα:

Άγοοπητό «θέατρο».
Ό  γηραιός «συνάδελφός,» μου κ. Μιχ_ 

Ρόδάς ^δημοσίευσε στό προηγούμενο τεΟ 
χος σου ενα γράμμο: γ 'ά  νά πληροφο- 
ρήση δπως λέει τούς άν&ρώπους τοΰ &έά. 
τρου ’ πού. . . Ανησυχούν καί τόν ρωτούν τί 
άπέγινε μέ τήν εκστρατεία -ου έναντίον 
.μου τό όποιον δέν θά μέ ύπεχρέωνε ν’ Α
παντήσω έάν μέ τήν σειρά .μου δέν ρωτοΟ 
σαν έμένα στ' άλήι'εια κάθε μέρα στά 
γραφεία των έφημερίδων καί στά θέα'ρα 
τί Ακριβώς συμβαίνει μέ αύτήν τήν Ιστο 
ρία. Γ ι’ αύτό σου γράφω μόνο καί μόνο 
γιά νά έξη ν ή σ ο )  δτμοσία τί έπαθε ό κα. 
λός μας κ. Ρόδάς «αί συγχύζεται καί χτυ
πιέται τόσο πολύ μαζί μου. Πρώτα - πρω 
τα λο'πόν £παθε παραίσθησι. Ά π ό  πολ
λά χρόνια' τώρα νομίζει δτι εΐνε...Πρύ. 
τανις των Ελλήνω ν κριτικών, μιά μεγάλη 
πνευματική φυσιογνωμία τοΰ τόπου, δ φυ. 
σικός διάδοχο·.- τοΟ Φώ ου Πολίτη, έπειδή 
£τυχε ό Αείμνηστος νά γράφη δσο ζοΰσε 
κριτικές στήν ίδια έφημερίδα πού δημο. 
σιεύει καί έκεΐνος τώρα τά άρθρα του. 
Παρεξηγώντας καί νομίζοντας δτι τά δικά

•Η μοναδική μας ντιζέζ Κάκια Μένδρη. 
Τό τραγούδι της γλυκό, όσιαλό, συγκινει 
δλους δσοι τήν άκοϋνε. Εΐνε ή δημοφιλέ
στερη Απ' δλες καί ή συμμέτοχη .ης σέ 
κάθε θεατρικό μουσικό συγκρότημα θεω
ρείται πραγματικό Απόχτημα.

Μιχ. Ροδά
του κομμάτια διαφέρουν άπό τά κριτικά 
σημειώματα τά κορθαρώς δτ}μοσι.ογροΓφΐκής 
μοοφής πού γράφουμε δλοι μας και πού 
δημοσιεύουμε γιά νά κοττατοπίζουν *όν ά- 
να γνώστη, στήν καλλιτεχνική μας κίνησι 
καί δτι οί Ιδικές του γνώμες εΐνε... ύψη- 
λή τέχνη καί άπιορρέο.υν Ιδιαίτερη
πνευματικότη α. άρχισε νά κομπάζη καί 
νά κομπορρη μονη καί νά πιστεύη δτι οτυ. 
τός είδιικως εΐνε Μνα εΐδο< Σέν - Μπέ:β τών 
έλληνικών γραμμάτων. " O totv πρωτάρχισα 
πρίν 10 χρόνια νά γράφω «κι* έγώ τίς έν_ 
τυπώσεις μου άπό ·Ίς θεατρικές παραστά
σεις μέ κύτταζε άφ* ύψ^λοΰ καί ̂  εΐχε ένα 
προστατευτικό καί κοελοκάγαΤο υφος^ μα. 
ζί μου καί άκόμη κατεΐδέχετο νά μοΟ δί
νη δ'άφορες συ-ιυβουλές πώς. δηλαδή, νά 
γράφω. . . Τό ύφος οούτό δσο περ
νούσαν τά χρόνια άλλαζε. γ ια Ί  κα
τά άνεξήγητο γι* αύτόν τρόπο άοχισαν 
νά διαβάζωνται άρκετά καί νά συζητούν. 
ται τά δσα έγο> Εγραφα καί ν’ άττοκτουν 
μάλιστα καί κάπο'ο αικρό κύοος χάρις 
στήν πεΐοα πού μοΟ εδιδε ή άσκτσις του 
λει ουογή ματος πού μοΟ είχαν έμπιστευ. 
On. Τό πρανιια σέ λίνο αετεβλύθη σέ μι 
κρή καί κα όπιν σέ ζωηρότερη άντιπάθεια 
δταν πρό έπταετίας έδ^ιΐ'ούογησα τήν βεα 
τρική στήλη τών «.Αθηνσχικών Νέων», κά
τι τό καΐ'/ούο^/ιο καί τό πρωτότυπο ih’a  
στοιχείο έκδηλώσεως άγάπτς καί στοονίις 
πρός τό θέα'οο. πού τό άγκάλ'α^ε μέ τήν 
πιό μεγάλη έγχαρδιότ°τα τό άνοτγνωστικό 
κοινό καί πού ένινε αίτία. πρόο τό καλό 
της τέχνης νά £λθη στενή έπι.
κοινωνία τό μεγάλο πλήθος μέ ^ήν κίνηση 
ττΐς δραμοττική·." καί της ιιουσ'κης σκηνής. 
’'Ρκτοτε 5^ν μποοο^σε π*ά νά μοΰ συνγω. 
ρήση τό δτι μέ τήν πάοοδο τού χοόνου 
ft Ρεατο'κή ιιου σ ήλη άπέΛη τό ίπίσημο 
βήμα τού βεάτοου καί συνέβη πολλές φο
ρές μ·ά μόνο λέξη της ' ’ά ποοοίοελ  ̂ ζωη. 
ρέ^ ένδιαΦέοουσες καί ώφέλιμε< καλλιτε. 
χνικέ<! συζητήσεις. Γιά νά... παρηνοοιέται 
μου δδ’νε πότε - πότε γοαυνένο μέ τό χέ 
ρι του κανένα στηιείωμα διαφημιστικό καί 
ετσι διασκέδαζε λίγο τό κακό του.

•Έποεπε διιο>ς όπ&κτ^ποτε ν*  ̂
ση crrfiv δ ,aoκώc ιιεναλύτερτι άπήνησι πού 
ιέσηιΐιείωνο:ν τά άοθοα μου καί πού τό μυ_ 
στ·κό 'ή -c συνχΌΐτικ^ς έπιτι^γ^αΓ τους ή 
τανε δτι ένώ ί^λεπα τά ποά^ι»οττα υέ τά 
μάτια της γενεαο μου καί ιιέ άνΊληψι ση 
μεοινή (τυννοο''ΐσ«ιέντι καί δν* «·» άτττργαι. 
ώαένη * άοτ"Λ»οσκληΌωηκή διάΟ<̂ σ' Γιά 
νά.. άνανεωθη ό καημέ^σς ό κ. ά^ε.
φάσϊσε με ά 'ώ ^'μο σ^έψ' ν ά  π*>οσΘέση στίς 
κοιτ'κέζ του κάτι πού δέν είνα ^γώ. 
πεστοάτευσε γ·ά νά μέ κατακ^οσυνώση 
τήν...*Η·''χυνλοπα'δτ(α καί *ό *Ε-
λε^εοουδάκη καί απροστά άπό κάθε k o u  
τικί» άογισε ά^ό τό*ε νό: ΛάΓη Ρ ’ονοα^’κές 
σημε'ώσεις -τοΟ συννοοτΦ^α καί χρονολονί. 
ες γ»ά τό πότε ποωτοιταίχθηκε τό ?ο.
γο. Έ π ε ’δή φαίνεται δτ· θ ά  ^οΟ εΤ*̂ ανε 
κάποτε δτ· α6"ά άποτελοΰν Ιστοο'κά στοι
χεία καί δέν ?γουν καμαιά άπολό^ωΓ σγέ. 
σι μέ τί»ν κριτ·.·κή, ν ά  στα'ίοττΑση
προεχειοίσβη ά̂ ·ό καί εί<*...1,ττοο*κό
τοΟ νεοΓλληνι.κοΟ θράτοου γ ρ ά ^ ' τα̂ ·  ̂πό
τε _ πότε καιιιΐ'ά άνά'ΐνησι τ^Γ ποώ*ης 
νεΑ-τητός του kihjo^vom v̂ tk  του
1890 καί -οΟ 1900 Ή  σύννικτί<· του δ
μως μενάλωσε άκόαιτν πεοισσότεοο ft̂ orv 
ποό πενταετίας ό σεB·ô ττόc που *Ar<orf5n- 
-μαϊκός κ. Γοη^όριοο ΞενΑπουλο- ιιοΠ ρν<ϊ. 
αε τίιν τ· ufi >·ά >»ο<<Λΐη δτι ά^έ8·ιδρ ίδ'αί. 
τεο^ άζ(α rrrlc κο*τ·ικέ<: μου καί δ ’ΐ έ·»τ{_ 
στευε στά δ^α fvpa^or καί τά συ^κερί- 
Γετο Εστω καί άν a*H0c δέν rTvp τό 
£ονο πού βκοινα "Οπως καταλιθΓ«σΙ''ε*ε, 
τό πρό^/μα παραγινότοτνε. * 0 . .  .Πατριάρ
χης τοΟ είδους δέν μποροΟσε νά τό δηο.

φέρΟ. Εΐχε δέ πάθει πρίν άπό καιρό 6 
δύσμοιρος καί άλλο κοοκό. "Επαυσε νά εΐ
νε Δήμαρχος ό Πάτσης καί —  αύτό μου 
τό έβεβαίωσε μέλος τού Διοικητικού Συ μ 
βουλίου τής ‘ Ενώσεως Συντακτών πού ά- 
πασχολεΐται τώρα μέ τήν ύπόθεσι —  τόν 
εΐχαν πάψει άπό τό ταμείο. . .όδοκα άρι
στών πού ήτανε διορισμένος άργόμισθος. 
αύτός πού τώρα κόπτεται δτι έγώ δήθεν 
έκμεταλλεύομαι τό δημοσιογραφικόν έπάγ. 
γελμα δ'.ότι είχα καλλιτεχνική συνεργασία 
μέ θεατρικούς όργανισμούς. "Ας εΐνε.

Τά χρόνια έν τώ μετοοξύ περνούσανε καί 
δσο προχωρούσε ή ήλικία του ή συγχυσί 
του γινότανε διαρκώς καί πιό ζωηρή. Γιά 
νά ·ήν διασκεδάση λιγάκι εβαλε λυτούς 
καί δεμένους καί έπέτυχε πρό τριετίας νά 
τρυπώση στό Κρατικό θέατρο. Δορίσθη. 
ικε μέλος τής Καλλιτεχνικής ’ Επιτροπής 
πού καθορίζει τό ρεπερ όριο. Μιά Ρέση 
πού εΐνε περιττό νά έξηγήσω δτι... συμβι
βάζεται άπολύτως μέ τήν Ιδιότητα του θεα 
τρικου κριτικού, γιατί αύτός τήν έπομένη 
τής «πρεμιέρας» βγαίνει καί κρίνει τό έρ
γο  πού. . ό Ιδιος διάλεξε! Φυσικά τό βρί
σκει π£ντα περίφημο* κάτι συγγενές μέ 
τό Γιάννης κέρνα καί Γ'άννης πίνει...

Καί ό πόλεμος έκη,ρύχθη. "Εω ς τότε 
δέν έπίστευε δτι μέ θεωροΰσσγ ώς κάποια 
ύπολογίσημη καλλιτεχνική μονάδα καί δ_ 
ταν άντελήφ^η τά πράγματα καί είδε πώς 
καί οί νέοι έχουν τά δικαιώματά τους στή 
ζωή καί πώς οΐ γηρασμένοι έχουν βαρύτη
τα καί εΐνε σεβαστοί μονάχα δταν έκτρο. 
σωποΟν άξία καί έχουν νά παρουσιάσουν 
δημιουργικό παρελθόν — ^αύτός εΐνε συγ_ 
γραφεύς μόνον...άμαρτωλών* ξέγασα έχει 
γράψει καί τήν «’Οργή τού Δάσους» — ■ 
καί δέν εΐνε δυνα*όν νά σοΰ άποδίδουν 
σημοχτία έπειδή τά κοττάφερες νά χωθής 
στή γωνιά μιάς έφημερίδας καί σάν ρυ_ 
κνωμένος βάτραχος νά κοάζης άπό κα>οο0 
είς καιρόν καί μέ τις ύστερικές αύτές 
κραυγές νά ποοσπαθής νά άνοτκόψης τόν 
δρόμο τών άνθρώπων -die καινούρνια<: νε. 
νε<5τ πού δέν εΐνε ίσως φθασμένη. άλλά έο. 
γάζε’αι γιά νά γίνη καί νά φτιάξη κάτι 
καί πρό πάντων...γιά νά \ih σοο μο'άση. 
"Επρεπε έν toutoic νά εύρεθή καί τό τυ. 
π κό Κάζους Μπέλλι. Τό έδωσε ή  ̂ δ»>άς 
τώγ νεαρωτέρων πρωταγωνιστών τη-c ‘ Ελ 
ληνικής σκηνής, ή Μσίρη Άρώ νη καί ό 
Δημήτοη€ Χόον πού μέ κάλεσ<χν με'ά  τόν 
Στοατίΐ ΜυριΒήλη νά πώ δυό λέγεις στήν 
έναοκτήοιο παράστασι του θεάτρου τους. 
Πο*ός εΐδε τόν... Ροδά καί δέν τόν φοβή
θηκε. €hipio. Ά κους  έκεΐ νά ύπάοχη. . . 
«Πρύτανις» καί νά φωνάζουν έιιένα άντί 
γι* αύτόν νά μιλήσω; Tfiv έποπέντι λο'πόν 
μέσα στή κοιτική του έξεο-τράτευσε λ<τυ_ 
pcoc έναντίον ιιου. *Αντοπτήντησα μέ δσο
σεβασιιό έπέβο'.λοτν τά 63. νου,ίΓω Υρό_ 
v ia  του πώ- ή αν Φυσικό νά δ'α^ω'Όΰ'ΐε 
γιατί Βλέπουμε τά πράνιιατα μέ^άλλο υά_ 
τ ’. *Ek«hvoc μέ τήν άντίληψι ττΐς έπονής 
του καί έγώ μέ τό σύνγοονο ποϊσυα. * Αν
τί άπαν ήσεως στό κα^αοώ<! Φ’λολονικό σύ 
τό δ'αξ'^ισμό, ό ύψτλός ·αύτόο Κί^σωοας 
tpc ίιθ'κής —  πού τί- παοαμο''ές t?>c άνα 
Ρ.ι^άσεωc του «ΤαοτοΓ>φου» στό ’ Εθνικό 
θέοετρο άπέσ_ειλ« σ' 2Λ,αν ποίοτανων'^τη 
του ά'^ί^υπα τοΓ” Ραο’κτηιιιάντου βν^λίου
του «Λννοφέχ: του θ^άτοου» καί έττέ°ο"\ε
στού<* ^θοποιούτ πού εττα'^οτν *ήν κωί'^δ'α 
του Μολ'έοου νά τό άνηοά-το^ιν— Λ: δλου^ 
Φΐ>σικά έγοαψε ν ^ ά  ει^·«νή κο·’ —  ό 
άνεπίληπτο< κ. Μιγ. Ρο ^ ά ' ν/ττέ^εσε -r.. 
vi'vapιr  ένοτ'τίον ιιου /̂ τήν «"Ενωσ-' Συν
τακτών» καί στ^ν «"Ρνί,>ση. Κο  τ-'νώ^ ι·̂
Tf>v κητηνοοία δτ· έγώ..γοπμα^ίΓο<ια< ̂ rV̂ -ό 
τά θέ^ν^οα. ^τσι ό^τό νε«οντ!.κ?ι ·̂ήλε|α 
καί (ηθ^νο κατήντ^σε συνοφάν’,'€. Τί ποά_ 
γΐια δ»·ω<· δισ<ττ'>έ*'*< κ/r) νΛ· ίχ
ιι*τσλλρυθή· Νά σα- συπ.
Ρλ^Οτί ιιέ τά μουσικά θέατοα ^ΓΙάοκ» καί 

κ^ί -Ινα ά, ο'>ά0ει τ̂ ->· Γ^λλ 'τε. 
γν·κΛ τους διεύθυνσ’ /S*v τ̂ ’οτνε Γτιτηυα φΐ
λοδοξία-. Ή  δύηνολη έπο^ίι πού πεονάριε 
^/τνε δ>ο τόν κόσιιο ν* άν-ατοέξη καί νά 
εύοη έντίαους ποο<τ9έτους πό-ουο ^ωίΐς. 
τ̂ταοκών^-αο μέ "ά  φΎ 'α πού παίονουν οί 

δοαγμο<δία,τοι Η·σθωτο1 έ ο ν  α_
σ ί α  άπό δι>ο θ^ο-τοα. Π~'ν*·»ιν·συΜένί,ν' πα''* 
δ ’ ΐ δέν ^ ,ΓκτΦα ένυπο·'"'Λι<Τ)ί.κ κο^ική γ·ά 
τά μουσ'^ά θέατ*ΝΧ, έδήλωσα ’̂τ'οτίΊωΓ κώ
λυυα κ«1 «τταοεκάλεο<τ χαί rn-iiv
ιεφ^ΊΡο^οτ «·ου W»v σ ^ λη  τ«^ κο-τή^γ τ^υ 
μο'κτιικου θεάτρου ή Κ α  7οφία Σττοτν^ι'^η. 
Α^ιτό τό νενονός —  σοτΦ̂ ··* •*iu,.o δτ·ιιο_ 
n\ctr έκ δ^λώσ^ως —  έ^νείρ^σε ό Μ·γ. 
Pp.r/t/· -Λ έκιιε',,"'νλρυΑτΐ ν ά  νά κ* 
<r*imu(on. Γ·ά >-ά θολώση τά ν^^ά καί νά 
δ ',” |ου,'>ΓΛση ίντμόΓΤ,ΛνσΐΓ*α δ^ν ^«nravc ιΐ'ν- 
νάγα ιινά φωνή. *Η ώονοτν<«>ιυελ'η κοτ··λτι_ 
θεια εΐνε συνήθως πιό άττο<5οτ'κή καί ιιπο. 
ρεϊ ν* άΦ^ση φαντ^σ^τικε κάποια οε*οι- 
ν·ά. Γι* αΛτΛ έπε'ττοάτευοε δλ^υο ^ούο. δυ_ 
σαοεστηυένους άιτό τις κθ'τικ^·“ μου  ̂
f̂l<vrroioi;c καί Βάλθ^^ε '-ά ιιέ δ'«Τ"ύ ΛΤ» ναί 

νά αέ α ’ ·γιιοττίΓρη. *Η ύ^ό^εσις έξ^ά^εται. 
Οί ποώτοι ι̂άo|τ^)oεc. ποάνικτπ ·ροτΓν/νι>'τ'ά- 
σθ^καν. άλλά τά γενονότο ρϊ'»ρ πολύ δ·α. 
φοο^τ' ν’ά ά^ό δ τι 7rooT,'Jcvrv\-rrrr· > ά
πεο·σω"Λ φέοει εΐο Thv δπιιοσιότήτα _Α έν_
f>cKc| V II έ\Ό·~ διά  νά K«W-CT<T' IV irs  -***· Α_

καλόο ιιου συνάδελίίχν. Γ ’ατί ήλΡον 
τλί8̂ »<~ ?vvpa<t>rc ^ '^υ^ήσετ τ ί 'ν 

#·*»ιγειρτ»ιι<ττ'ών του «!ΠάΓ·ν» καί τοΟ 
ττού PAe.am/ ”έ^·/τ στό'1 frjwo«vrv·- 

τ·νό ΘΑρυΡο κσΐ ^WcRorfr.' r̂o v «woo
σέφεοα οτί^ ^^υλειές αύ·’ έί ·νητλλ·τ,?ν''·κ^·' 
ίτ^ρεσίεΓ άοττιτ**' δτ,,,'>'τ,οιν 0ο'^ί_
κ^ς μου 1*)Άττ>τοΓ κη·ί έ·*τΙ ή βάσει καθα. 
ρώς θεατοικών ποο<τΑντων μου.

Μάρτυρες άμερόληπτοι πάσης θεατοι. 
κί>ς καττγοοίας —  ήθοποιοί δ^ως Α Παπ- 
π&ς καί ό Φιλιππίδης συγ ν  ραφείο δπακ: ό 
ΕύαγγελΙδΓς καί 6 ΛιδωρΙκης θεατρώνες 
Λΐ4>ς 6 Χέλμης κβΛ 6 Μωαννίβης κλπ. —

έβαλαν τά πράγματα σ ’ή θέσι τους καί ή
σπείρα τών συκοφαντών μου άρχισε νά 
βάζπ τή,ν ούρά ύπό τά σκέλη. “ Επαυσαν 
πλέον καί ό άγαθώτατος γέρων μηνυτής 
μου καί οι έμπαθεΐς μάρτυρές του νά όμι. 
λοϋν περί χρηματιομού μου καί περί έκβια 
σμών. Τώρα τά γυρίσανε σ’ έμπάθεια καί 
σέ «παραβάσεις ήθυκών κανόνων». Τό 
Συμβούλιο τής Ένώσεως Συντακτών πα. 
ρέπεμψε έπι τού παρόντος τήν ύπόθεσι σέ 
νομικούς γιά νά άποφανέθουν έάν έχη τήν 
άρμοδιότητα νά συνεχίση ή έκδίκασί της 
γιατί Υποστηρίζω δτι κατά τόν νόμο πρέ
πει νά ιήν ρυθμίση Πειθαρχικό Συμβού
λιο. *Αλλ* έπειδή δπως έγραφε στό γράμ
μα του ό άνεπίληπτο-ς κα ήγορός μου ύ- 
πάρχουν ά/θρωποι πού τόν ρωτάνε γι* αύ 
τό τό ζήτημα, τούς πληροφορώ μέ τήν σει
ρά μου καί έγώ δτι ύπάρχει πράγματι έ
νας «ύπόδικος». Αύτός εΐνε ό άγαπητός 
τους Μιχ. Ρόδας. Τόν έχω μηνύσει έγώ 
δχι σέ σωμοπεια καί σέ οργανώσεις. Τόν 
κατήγγειλα στόν Εισαγγελέα. ’ Εκκρεμεΐ, 
λοιπόν, είς βάρος του μ ά μηνυ-τούλα μου 
έπι συκοφαντική δυσφημίσει, γιά νά μπο_ 
ρή έπ* άκροατη,ρίω νά άποδείξη τήν τυ
χόν άλήθεια τών συκοφοτνιικών Ισχυρισμών

του. "Ας έχουν συνεπώς ύπομονή δσοι έν_ 
διαφέρονται γιά τήν κάθαρσι του θεάτρου. 
Σ έ  λίγο θά γίνη ή τακτική δίκη στό Πλη μ 
μελεισδικεΐο καί θά πληροφορ. θοΟν άπό 
τήν άπόφασι ποιός εΐχε δίκαιο: Ή  έντιμη 
εργασία ή ή έκ-ραχηλiac εΐσα γεροντική 
ζήλεια πού φθάνει δυοτυχώς ώς τίς συ
κοφαντίες γιά νά κορέση τό πάθος της. δ
ταν πίσω άπ’ αύτήν κρύπτεται ή άνικα. 
νότης.

Δικός σου.
ΑΧ. Μ Α Μ Α Κ Η Σ

Υ Γ. —  "Εχω  νά κάνω καί μιά πρότασι 
διά * · ών στηλών σου πρός τόν θορυβη μένο 
κατήγορό μου: θέλει νά δώση τήν έντύ
πωσι δτι βιάζεται νά ξεκαθαριση ή ύπό. 
Θεσις. “Ας έλθη λοιπόν νά πάμε μέ τούς 
δικηγόρους μας στόν Είσαγγελέα νά τόν 
παραχαλέσουμε μαζί νά παραπέμψει άμέ
σως τήν έκδίκασι της μηνύσεως 5uk άπ’ εύ 
θείας κλήσεως καί έτσι ιήν άλλη εβδομά
δα ν’ άποφασίση τό Πλημμελειοδικείο 
ποιός άπό τούς δυό μας έχει δίκηο.^ Εΐμαι
δμως βέβαιος δτι 
£ά έλθη...

Μιχ. Ρόδάς 

‘Ο ίδιος

δέν

©

Oi σκιαγραφίες μας
ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΤοΟ κ. Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ζ '

"Οπως λένε νά γίνεται μέ τά ριζά τοΰ 
πλατανιού πού δταον βαρειά τά πλακώνουν 
τά βραχαλίθαρα. θεριεύουν περισσότερο 
καί ξεπετουν πλουσιώτερους χυμούς τινά
ζουν άπό ψηλόκορμα πιό πλατύκλωνα τά 
δένδρα της. έ σι πρέπει νά συνέιβει καί μέ 
τόν στρατιωτικό Μελά. Ή  πίεση τά βρ<*- 
χολίθαρα τής πειθαρχίας, τοϋ* έκαναν τήν 
αίσθηση τής έλευθερης ζωής νά άνεβαί. 
νει καί νά φουντώνει. "Εβλεπε δλα ου 
γύρω στραβά, καταπιεστικά καί άνάποδα. 
Δέ μας πάει δμως νά πούμε άν είχε δί. 
-κηο ή άδικο. Δίκηο πρέπει νά_ έχει μόνο 
ή καλή μοίρα τής νεοελληνικής λογοτε
χνίας. "Αν ό λοχ'ας τού ιππικού Μελας 
δέν ήταν δποιος ήτο^. τότε ό σημερινός 
Μελάς δέν θά υπήρχε καί ή νεοελληνική 
γραμμοττεία δέ 6ά βρισκόταν στή τωο:νή 
της δ ’άπλαση. Πολλές θά τής λογαριάζα
με άναιμίες. λυμφατικότητες στό θέατρο 
σ όν πεζό λόγο στήν δημοσιογραφία. Ω 
στόσο μέσα άπό τό δάσος τών «άπειθαρ_ 
χιών» καί <'έπεισοδίων» τοΰ άτίθασσου λο 
χία, ξεδιαλέγουμε μερ-ίκά άπό τά χαρακτη. 
,ριστικώτερα.

Εΐνε ένα άνοξιά ικο βοάδυ οτό^* νησί 
τοΰ Καποδίστρια καί τοΰ ΜαιΒίλη. "Ολη ή 
Κέρκυρα μοσκομυρίζει άπό τό άοωμα τώ̂ ' 
λουλουδιών καί τήν άρμη τής θάλασοας.

Καί ποέπει νά έγει £ήσε· κανεί- Tic 
Κερκυοα,κές νύχτες dr> άμεσα Γαρίτσα καί 
Σπιανάδα νχΧχει κα ήσει κάτω άπό ό κά_ 
στοο τοΰ "An Γ'ώργ^, καί τό κα άλ’ του 
γιά νά νοιώσει τήν μαγεία καί τήν έξένερ 
ση ttic ψυχής το6 Μελά αύτό τό βράδυ 
πού σήμανε ήν «άργή τοΰ τέλους»  ̂τής 
στρατ’ωΤ'κης του Γωης. Άναοινώ  ό ΐδ'ος 
άπό άνάμνηση. κατοτνόηση τη- Κερκυρα'Γ- 
κτΐς υαγείας, καθάκ; ό Ιστοοούηενος μοΰ 
διηγείται τό πολυθόρυβο έπρ«οάδιό του. 
Εΐγε τήν άδεια, λέει νά δ·αβά£ει σ 'ό  έ_ 
στιατόοιο τών ύπαξ ω'ΐατιικών καί μετά τό 
σιωπητήοιο. Μιά αικοή πετοελα’ολάιιπα 
τοΰ έφεννε προσβολή καί άουθμία μέσα 
στήν άγνόφαν-η τήν άπόκοσιαη νυγτεο'νή 
δτιμ'ουογία Ά π ό αύτή, τό δ^αιια πού ξε_ 
χυνότατν άπό τό άνοιχτό παοά9υοο τό τοα 
γοΰιδ. τών νοίλων τού<: υόσγου<: τών πε
ργολιών πού πεγαινόφερνε τταιννιδιάρικο 
άεράκι. έκ<χ\ιε τόν ΜελΛ νά ξεγαστεΐ Νά 
παοατήσει τό βιβλίο καί σΰθΑοιιτ'τα νά ά_ 
νέβει στό οτόμα ^ου ένα τοσγοΰδι.

—  Λτ·σιιόνησα λέ^ι πώς ' Ί  στΓατ'ώτ^ς 
κοιυόντουσοτν, πώς έ σι παοέβαινα τήν ά
δεια πού εΐγα ν ά  τόν κανονι^αό πεοί σ·ω_
πηττιοίου. Τό εΐχα στήσει γιά καλά δταν
άικούω ιιιά φωνίι:

—  Τί κοη·ά'ττ<τση εΤ'ε σι’̂ τή; Τί κάνεις 
έκεΐ λοχία! Τί ξεφωνϋ'ε»·~; !

’‘Ηταν ή φωνή του άξιωματ κοΰ ιής ύ.
πηρεσίσο. . .

—  “ Ενω Λδε·α άποκρίθτ»κα.
—  “ F v f c  άςεια νά «τοαΛΌυΡαο:
—  Δηλαδή δχι... ναί Νά διαΡά^ω.
—  "Οχ» καί νά κάνεις τόν τροβαδού

ρο. Πήγαινε γρήγορα στό κρεβάτι σου... 
Έμπρόο *

  Δέν ξέρω τί μοΰ ϋοθ*. λέει τωοα Λ
Ιστοροόιιενος. Π·θοτνολο>'ώ δμως δ ’ ΐ γιατί 
ιμοΰ γάλαοαν τ^ μοενεία αοΓ* έν^Βαν τό 
μροάκι μ* έπιο*- κείνη fi έκοΓξ^. “Έ .  
σΡυσα άπόταυα τό Φως -τ''* λάιιr~<xc έ. 
σπηω^α μπέ*>δεφα “τ\τ κ<τΛέιr\rc  στά πό*>·α 
τοΰ άε’ωυατικοΓι. ένας ά'^θυ^ολογανός ?J- 
ταν κστί έφυ^'α. Τ ^  άκου>'α ν·ά πολλή ώ
ρα ύσ εοα ν* ά>’ων{.Γ^ται αέσα ^τό σκοτΑ·. 
δι νά 'εμπεοδ^^εΐ άπό τις καρέκλες καί 
νά Ρο^ΐ rhv πόότα.

θι*'»6)ϋέΌ<; τήν άλλη υέο/τ τόν
λονία στ^ν ά'-αφοοά. ’Αλλά καί 

στόν «άσεΡΑ» λονία δέν εΐν^ κατατέσει 
ά»·<όμη ή νυγ*εοινή έκο·η^. Εΐχαν έκείνη 
τήν ήμίοσ όπλασκία καί ήσαν συγκε\π·ρω. 
μένοι δλοι μέ τίς άραβίδες τους. δταν 6

λοχαγός ρώτησε τόν άκαδημαχκό μας άν 
τά πράματα εΐχαν γίνει έτσι δπως τά 
άνέφερε ό άνθυπολοχαγός.

—  Άκριβώ ς έ σι! άπά/ττ,σε έκεΐνος.
—  Γιοττί έσβυσες τή λάμπα;
—  Δικαίωμά μου ήτο:ν. Δική μου εΐνε 

ή λάμπα. Δέν πιστεύω νά τήν άφηνα ά- 
ναμμένη. ’ άφοΰ έγώ άγοράζω τό πετρέ- 
λαιο;

—  Σιωπή, αύθάδη. Μποροΰσες νά φέ_ 
ξεις στόν ά^ώτερό σου νά βγει καί κατό
πι νά σβύσεις τή λάμπα.

θέριεψε περισσό.ερο ό...άνοικονόμητος
λοχίας.

—  Δέν είχα ύποχρέωση άπό κανένα κοε_ 
νονισμό. φώναξε. Μοΰ φέρθηκε άπότομα. 
Τοΰ φέρθηκα μέ τόν ίδιο τρόπο.

—  Σκασμός! Δεκαπενθήμερη φυλάκισι. 
Τράβα τώρα στά γυμνάσια.

Τότε τό ήφαίοτειο άναψε όλότελα. ‘Ο 
πραγματικός Μελάς. ό άτι. άσσος πού εΐ- 
χεν έγκλουβισθή σ ά σίδερα τής πειθαρ
χίας. παραπλανημίένος άπό τήν^ παιδική 
του φιλοδοξία καί τήν θέληση τών δικών 
του. τινάχθηκε όλόκληρος. Πέταξε κάτω 
τό δπλο του.

—  Δέν πάω πουθενά!
—  Πρόσεξε! τοΰ φώναε ό άξιωμαγι

κός. Αύτό πού κάνεις εΐνε Στρατοδικείο.
—  Νά πάω στό Στρατοδιικεΐο. Ά λ λ ά  

είμαι άρρωστος.
‘Ο λοχαγός πρέπει νά ένοιωσε κάποια 

κατανόησι. κάποια έπιείκεια γιά τόν «βρα
σμό ψυχικής όρμής» —  δχι όργής δπως 
μετέφρασε κάποιος σέ ένα θεατρικό έργο 
—  τοΰ λοχία. Μπορεί νά ήθελε νά έξαοφα 
λίσει περισσότερο τό «δέσιμο» τοΰ Στρατό 
δικείου.

—  Καί πώς δέν τό δήλωσες πρωτητερα; 
Ά π ό  τό πρωί;

—  ’Ήμουν πολύ άρρωστος, άλλά τωρα 
πού μέ τιμωρήσοετε άρρώστησα περισσό
τερο. ^

—  * Επιλοχία φώναξε ό λοχαγός. Πάρ_ 
τον γιά τόν γιατρό άμέσως. Νά ιδεΐς τί 
άρρώσ εια έχει καί άν δέν έχει τίποτε, 
νά τόν καθήσουμε μάνι - μάνι ατό σκα_ 
ιμνί ι γιά νά μπει σέ θεογνω- ία.

θυμάται τώρα μέ εύγνωμοσύνη ό ιστο
ρούμενος τόν στρατιωτ κό γιατρό κ. Σαμ . 
πάτη Τοΰ φέρθηκε, λέει δχι σάν άνθρω
πος. 'άλλά σάν πα έρας. μέ ευλογημένη κα 
λωσύνη. ώστε νά τόν σώση άπό τό σκα
μνί του Στρατοδικείου. Ό  Μελάς τοΰ εί
πε δλη τήν άλήθεια.

—  Τίποτα δέν έχω. γιατρέ μου. άλλα 
άν μέ άφήσεις νά πάώ στά γυμνάσ α, θά 
σκο ώσω κοΓνένα. ή θά σκοτωθώ. Τό κρί
μα στό λαιμό σου! _

—  Καλά. κατάλαβα, άποκρίθηκε έκεΐ- 
voc κυττ(5εζοντάς τον μέ συμπόνοια.

Καί έγραψε αύτή τήν Ιατρική γνωμο_ 
δότησι πού ό Μελάς τήν θυμά αι οάν 
τόν άπάντεχα κερδισμένο πρώτο άριθμό 
τοΰ λαχείου: «Ούδέν έτερον άντικειμενι. 
κόν φα νόμενον έκτό-c μεγάλης ήθικης τα
ραχής. δι* ήν δέον νά μείνη άνενόχλητος 
σήμερον.» _ ν . . .

•Έτσι ό λοχαγός θέλοντας ή αή θ ύ ο ν 
τας δέν μπόρεσε νά τόν στείλει στό . τρα 
τοδικεΐο. Ό  καλός γιατρός τοΰ έφραξε 
τόν δρόμο. * Επειδή δμως ή σκηνή εΐχε γ ί
νει μπροσ ά σέ όλόκληρη τήν πυροβολαρ
χία διέταξε καί τόν έκλεισαν στό πει
θαρχείο τήν άλλη μέρα καί άνέφερε τό 
συμβάν στήν 11 Μεραρχία, πού εΐγε τήν 
έδοα τη- στό Μεσολόγγι. "Ενα  μήνα φυ
λάκιση ή αν ή άπόφαση τοΰ Μεράρχου. 
"Ενα  μηνα πού πέρασε μέ δλους τούς ι
στούς τών δραμάτων γ ’ά τήν έλεύθεο- ζωή 
όλόοθους καί τά ποτνιά τής φανασίας σέ 
αύτή τήν κατεύθυνση. ‘Ο φυλακισμένος 
μαζί μέ τά άλλα πού έκαμε, έγραψε στόν 
τοίχο τοΰ πειθαρχείου: «εΐς οιωνός άριστος 
άμύνεσθαι ύπέρ άνΠ ρωπισμοΰ».

Άπ ό  τό σι&*ρόφρ«α© παράθυρο

τό έπίγραμμα ό λοχαγός. "Εστειλε καί τό 
έσβυσαν. φώναξε καί τόν Μελά:

—  Γυρεύεις νά φας τό κεφάλι σου. "Ο 
πως πας δέν θά άργήσης καθόλου νά τό 
έπι τύχης!

Εύτυχώς δέν τό έπέτυχε. Έ π έ υχε δ
μως ύστερα άπό άλλεπάλληλα έπεισόδια · 
διαβήματα καί παρεμβάσεις νά ούγει άπό 
τό στροττό. Τήν τελευταία ήμέρα ό σύντα
γμα άρχης Βοΰλτσος. ένας πολιτισμένος 
άνθρωπος, πού εΐχε περισσότερη αίσθηση 
γιά τά έερμά νιάτα, κάλεσε τόν Μελα 
στό γραφείο του, γιά* νά τοΰ πει:

—  Βρέ, παιδί μου , γιατί θέλεις νά 
φύγεις άπό τό στρατό.’ *£σύ βλέπω σ ά 
χαρτιά σου έχεις έρθει πρώτης σέ δλες 
τίς στρατιωτικές άσκήσεις. δπλο στο 
ξίφος καί σ ήν ιππασία. Γ .αά  Θέλεις νά 
καταστρέψεις ένα λαμπρό μέλλον πού σοΰ 
παρέχουν τά προσόντα σου;

—  Δέν μπορώ! τοΰ άποκρίθηκε. θέλω 
νά φύγω! Δέν κρατάω άλλο.

—  ΚοΕλά...
—  Καί έφυγα, λέει τώρα ό ιστορού

μενος, μέ παιδική άναχαραγή εύχαρίστη- 
σης. σά νά ήταν χθές. σάν νά ήταν σήμε
ρα μέ τόση χαρά σάν πρώτη φορά νά έ
βγαινα στόν κόσμο, σάν τό πρώτο φτερο
κόπημα χελ'δονιοΰ ’ στήν άνοιξιάτικη μέ
ρα. Κα^ώς φόρεσα τήν δοξασιμένη στολή 
τοά> πολίτη, πλημμύρισα άπό εύδαιμονία, ά. 
περίγραπ ο αίσθημα έλε*.θερωσύνης.

—  Κάποτε, ωστόσο παρατηρώ στόν ι
στορούμενο. εΐχα άκουσει δτι έγίνατε ά- 
ξιωματικός.*

θυμήθηκα δηλαδή δταν συμπερπατούσα
με στ άρβανίτικα βουνά τόν χειμώνα τοΰ 
1940— 41 πώς σ* ένα στρατιωτικό φύλλο 
τόν εΐχαν άναγράψει ώς ύπολοχαγό δημο. 
σιδγράφο Σπΰρο Μελά.

—  Αύτό εΐνε μιά άλλη ίστορία μοΰ 
Αποκρίνεται. Ά λ λ ά  ποτέ δέν φόρεσα τά 
γαλόνια. Τό καλό μέ βρήκε σάν δικαίω
ση τής παιδικής μου φιλοδοξίας νά γίνω 
άξ,ιωμσπικός, στήν φωτιά τοΰ πολέμου τοΰ 
1912. 'Υπηρετούσα ώς λοχίας. σύνδε
σμος τής ΙΥ  μεραρχίας πού διοικούσε ό 
στρατηγός Μοσχόπουλος ‘Ο ήρω'ίκός αΰ- 
τός άξιωμα'ΐκός. πού είχε κάποια ιδέα 
τοΰ ποιός ήμουν*—  είχα άρχισε ι άπό τό
τε νά γίνωμαι γνωστός άπό τίς εφημερί
δες καί τό θέατρο —  μέ έκ άλεσε μιά ή
μερα γιά νά μοΰ πή.

—  Σύμφωνα μέ μιά διαταγή γιά έ_ 
κείνους πού έχουν πάει έθελοντικά σέ σχο
λές καί εΐνε ώρα βαθμοφόροι, όνομάζε. 
σαι ύπολοχαγός.

—  Εύχαριστω εύχαριστώ. είπα καί νο_ 
μίζω πώς έκείνη' τή στιγμή λυπήθηκα γιά 
τις νεανυκές μου όρμητικότητες πού μέ έμ. 
πόδισαν' νά γίνω ά Γιωματικός. Ο Ι τ ό ε  
συνάδελφοί μου εΐνε δλοι τους σήμερα 
στρατηγοί...

" Ε . ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

εΐδε

ΣΤ Ο  ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ε Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ

Ή Πριμαντόνα
Αύτή τή φορά ό θίασος ξεκίνησε γιά 

τήν έπαρχιακή τουρνέ πάνοπλος. "Ε ν α ; 
πολύ γνωστός τενόρος μπήκε πρωταγωνι
στής καί σουμπρέττα μιά άπ’ τίς καλύτε
ρες. Ή  μεγύ ερη δμως έπιτυχία ήταν ή 
πρωτανωνίστρια. *Ω.ρ>αία φωνή Οιραιότε- 
ρο παίξιμο καί θαύμα ή ίδια! ί ιντοΰ δ
που έδωσαν παραστάσεις, ό κόσμ ΐ\, έτρε
χε νά θαυμάση τήν ήθοποιό πού *«<θε της 
έμφάνΊση σκορπούσε κύματα ένθ'■•‘νασμοΰ 
καί τάραζε τούς νόμους ής λο*. Μής. ‘Ο 
θ.ασάρχης έτριβε ένθουσιασμένο«' -:ά χέ
ρια του. άλλά έξυνε καί τή φαλ '.κρα του 
μήπως βρή τρόπο νά ί κανοπο ιή σι αί̂  τίς 
άλλες* πολιτείες πού τόν προο - ̂  λοΰσαν 
δυό-δυό.

Τώρα ό θίασος βρισκό'αν σέ κάποια 
πόλη τής Δυτικής Πελοποννήσου, δταν κα. 
τέφ ασε ένας έργοστασιάρχης φίλο-; τοΰ 
Ιμπρεσάριου. Χωρίς περιστοοφές άοπαξε 
τό συγκρότημα καί τό κουβάλησε O i l  δί
πλα σ ήν πατρίδα του. "Ενα  καΟυστερΓ- 
μένο Κεφαλοχώρι —  γιά  να τούς ψ:λοξε. 
νήση λίγες μέρες. Ό  θιασάρχης > ά νά 
τιμήση τό φίλο του πού πραγμ*/1 :>tc tcc 
έκαμε θυσία έδωσε οτό χωριό και u ia  πα 
ράσταση στήν αΐθοι.σα τοΰ οχολεί υ. Τό 
βράδυ δμως βγαίνοντας οί ήθο c r σ ή 
σκηνή, είδαν' μέ άρκετή κατάπληξη ή\ σ' 
θουσα* γεμάτη άντ^ΐΕς. μά ούτε μ'ά ^γυναι 
'κα. "Οπως τούς έ ηγη^ε ύστερα ό Άρχ· 
τρίκλινος, στόν άΤίΟ του άπαγορευό αν οΐ 
γυναίκες νά πηγαίνουν στό θέατρο! 
στόσο ή φήμη Υ ’ά τή ποωταγωνίστ ^ νέ . 
μισε τό Κεφαλοχώρ». Καί δ 'αν τό Γ'κχδο·. 
κι έξω σ ό έογοστάσ·ο άνάμεσα ck πε. 
λώριες καρυδιές στοώθηκε πλούσ γ σ '  - 
γαλ'στικό τροπτέζι. όλο τό γυ .ο  κ>μσ·/. 
τοΰ χωριού τρύπωσε στούς γύοιο ' 1 ̂ oktf 
καί κρυφοκύτταζε τήν ώραία ήθοποιό που 
έλαμπε άπό όμορφιά καί χάρι σάν νερο;·. 
δα.

—  Νά νά ή Πριμαντόνα! έλεγε ή ιι.ά 
στήν άλλη. θεέ μου τί φρύδι πού έγ :.’ 
σωστό δρεπάνι!

—  *Άμ τό στόμα ττς εΐνε ΐδ·.ο γάρο,·. 
φαλο τό είδες; ρωτοίσε ή άλλη.

Καί ή π·ό γρηά του χωνιού Ρ>άζι̂ τα-. 
-ό ροζιάρ κο χέρι της οτό κούτελο γ·ά να 
βλέπη καλύτερα άφοΰ τήν έκ.σμαρωσε 
καμπόσο είπε άργά σάν Πυθία:

—  Γυναίκες μου. αύτή εΐνε (Οντα-' 
Γοργόνα. Τέτοα θά ήτοπε καί κείνη που 
άγόττησε ό



Τό μυθιστόρημά μας

Νιάτα
(Άπ ό τή σειρά «Άγάπες») 

Του ακαδημαϊκού 
κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ  Μ ΕΛΑ

Εον
'Ωστόσο ξακολουθοΰσαν κι’ οί θεωρητικές 

διδαχές, στόν «έκπαϋδευτικό ουλαμό* ,μέ τόν 
Κερμενίτη, πού δέν ήξαιρε ποτέ τί έλεγε. Μά 
τώρα, κάθε φορά πού μοΰ ’ρχότανε ν’ αντιμι
λήσω, δυό μάτια πρόβα ιναν δακρυσμένα — τά 
•μάτια τής μάνας μου — γιά νά μοΰ παραλύσουν 
τή γλωσσά. Σάν έκανα νά σηκωθώ άκουγα τή 
φωνή της νά μοΰ λέει, παραπονεμένη,:

—Γ ιατί παιδάκι μου, νά τά βάζεις μέ τούς ά- 
νώτερους και νά σ’ έχουν ολοένα στά σίδερα, 
σάν κακοΰτγο; Δέ μέ λυπάσαι;

Καΐ δέ μπορούσα πιά νά σαλέψω. 'Ο Κ·2ρμ:- · 
νίΐι,ς μέ μυριζότανε κάτι τέτοιες στιγμές. Κόρ
φο. .ματιές απάνω μου, γεμάτες ύποψΐα.·

Είπες τίποτα; «
Ά , μπδ! . . . "Ετσι σας φάνηίκε... Τί νά πω; 

Καί συνέχιζα μέσα μου: «,Νά τό «χρωστάς σχή 
μό.α μου, πού σ’ άφήνω νά λές τίς χαζομάρες 
c-oj!..;.» "Ομως ύποφερα πολύ σέ κάθε παρα
χώρηση· κι’ έπεφτα σέ βαρειά συλλογή, γιά τό 
τί θά μπορούσα νά πάθω σ’ ενα τέτοιο σκολειό 
ι πο-κρισίας.

Ιόν  ίδιο καιρό μδς άρχισαν όιπλαακία μέ τά 
χοντοντούφεκα. Μάς π̂χ' αοοσαν γι’ αύτό στό 
λοχια Σαρλακούπα. Ήταν ένα οφιχτοδεμένο. 

-αβέλτο παλληκάρι άπ’ τό Αίτωλικό, μαύρο σάν 
άραιτάπουλσ-, μέ μάτια μεγάλα, ματόκλαδα 
γραμμένα, ύπρεβαλικά πατημένα δπως στίς βυ
ζαντινές αγιογραφίες. Δέν είχε τά λόγια εύκο
λα, συχνά δέν ευριακε λέξεις (,καί οέ κάθε άπο- 
ρία έβγαζε τή γλώσσα του. Αύτό τόν εΐχε κάνει 
Trccdkrte· προγυμναστή. Δέν έξηγοΰσε τίποτα, 
π»ιέ. Κάθε κίνηση·, ποΰθελε νά μας μάθει, τήν 
έχτελοΰσε, βουβά, ό ίδιος, γινότανε παράδειγμα 
καί οτό τέλος έλεγε μονάχα:

—ιΓιά...έτσ’ θά κάμιτι!
Τον άντιγράφαμε, μας διόρθωνε μέ τά χέ

ρια- του, χωι ίς κουβέντες. Καί στά διαλείμματα 
καθότανε σ’ ένα παληό κασόνι καί θυμότανε τό 
χωριό του. Δούλευε στά Ιβάρια, στό Μεσολόγ- 
Υι\ ^ L” πρώτος στον πόλεμο μέ τά χαλ-
κούνια^ δταν βγάζανε τούς έπιτάφιους. "Αμα 
Ιστορούσε πώς σήκωνε τίς πύρινες ρομφαίες του 
γιά νά κλείση, τούς άν ιίπαλους στά σπίτια τους, 
ξανάβρισκε τά λόγια του γινότανε σπουδαίος 
ρήτορας. Στά θέματα τής νοσταλγίας του ήταν 
άκόμα τά ψαρέματά του στίς καλαμωτές, οί 
μπάφες καΐ τ’ αυγοτάραχα, τά πετάλια σκορ
δαλιά — τήν έλεγε άλιάβα — κι’ οί παστοί σπά
ροι. "Αμα φέ:νανε, -καμμιά φορά, στήν άγορά, 
τό μυριζότανε άμέσως, έτρεχε σάν παλαβός, νά 
δώση τά ρέστα τής δεκαμερίας του νά πάρη 
λίγους, νά τούς φέρη στό σύνταγμα: Τούς έγ
δερνε 'καί τούς έτρωγε, δ,τι άλλο φαΐ καί νά- 
χαμε, αναστενάζοντας ήδονικά:

— Καημένη πατρίδαI...
Στήν κάθε μπουκιά πού κατέβαζε σά νά γευ

ότανε, συμπυκνωμένες, δλες τίς γλυκείες θύμη
σες άπό τά μέρη ποΒχε γεννηθή — άκόμα καί 
τίς πρώτες του παιδιάστικες άγάπες. "Αλλες 
φορές, τρώγοντας, αναστέναζε:

—"Ας δψιτι ού Βλαχιώτ’ς !...
’Ηταν Ενας τ<χγματά' χης πατριώτης του 

πού  ̂τόν είχε καταφέρει νά μείνει στό στρατό.
Οί άντρες ήτανε περήφανοι, σάν νά τούς δώ

σανε, κι’ έγώ δέν ξαίοο τί, άμα πήρανε τ’ άρ
ματα στό χέρι. Οί πυροβολητές δμως ζήλευαν 
τους έλατες, γιατί αύτοί ζώνανε στή μέση τους 
τά μακρυά σπαθιά τους καί τ’ άφηναν νά σέρ
νονται καΐ νά χτυπούν ρυθμικά τή γης, άμα 
βγαίνανε, τό βραδάκι άπ' τή μεγάλη πόρτα του 
στιρατώνα, κοπάδια-^κοπάδια, στήν πολιτεία, 
«τσάρκα» γιά κορίτσια. Οί πυροβολητές δέν εί
χαν τίποταγιά νά φαντάξουν. Τά σπαθιά τους 
ήτανε κοντά. Κι’ οί άλλοι τούς κοροΐδευαν. Τά 
λέγανε «ποντικοουρές».

Ό  δικός μου καημός ήταν άλλος. Τό σπαθί 
μου ήτανε πολύ μακρύτερο άπ’ δ,τι μου χρεια
ζόταν. Είχε σταθή άδύνατο νά βρεθή στήν άπο- 
θήκη ένα, πού νά μοΰ ταίριαζε. ’Ήταν δλα γιά 
δντ,ρες πρώτο μπόι, πέρσευαν άπ’ τό μερί μου, 
πίσω, δυό πήχες. "Αμα έζωσα τό π:ώτσ, γέλα
σαν δλοι γύρω μου καί ξανάπανε τήν κουβέντα

πού κάποιος ξεστόμισε μιά φορά γιά τόν Κορ
σικανό:

—Μωρέ, ποιός τόν κρέμασε αύτόν στό σπα
θί ;

Ό  σιτιστής μάταια είχε πασκίσει ν’ άνακαλύ- 
ψει στίς άλλες πυροβολαρχίες, στίς άποθήκες, 
κανένα πιό άνάλογο. 'Ως καί τά μικρότερα μοΰ 
πέφτανε μεγάλα. Κάποια στιγμή, στήν άπελπι- 
σία μου, πρότεινα σοβαρά:

—’Αν έπαιρνα κύριε, αύτό τό μεγάλο καί... 
τδκοβα λιγάκι;

Ό  σιτιστής μέ κοίταξε περιφρονητικά:
—Τί λές, μωρέ;. . . Ξέρεις τί λές;. . . Φυλακή 

σοΰ μυρίζεται;. . . Αύτό εινε φθορά ειδών δημο
σίου ! . .

Δάγικασα τή γλώσσα μου. Παράλαβα τήν α
τέλειωτη σπάθα μου καί πήρα τήν άπόφαση, νά 
κρατώ, κάθε φορά πού Θάβγαινα, μέ τ’ άριστε- 
ρό μου χέρι, τό̂  φυλαχτήρα, ψηλά, στό στήθος 
μου, οπως βαστάει μιά παραμάνα τό μωΐ ό. Εί
χα σφίξει τά δόντια κι’ είχα όρκιστή νά κερδίσω 
τό μπόι πού μοΰλειπε μ’ άλλον τρόπο: Νά ψη
λώσω σ’ δλα, δσα περνούσαν άπ’ τή θέλησή 
μου. Δέν τούς τδχα δείξει στ’ άλογα; θά τούς 
τδδειχνα τώρα καί στά κανόνια.

a a η
Οΐ μεγάλες μηχανές τοΰ θανάτου, πού φάν

ταζαν μαντρόσκυλα δεμένα, κάτω άπό τά ύπό- 
στεγα τοΰ δρχου, σύρθηκαν, ένα διάφανο πρωΐ 
στό άπέραντο γήπεδο πού περίζωνε τούς σ:αύ- 
λους. Τά παράταξαν, τούς βγάλανε τά «αδιά
βροχα καλύμματα», οί άχτηι ίδες άκούμπησαν 
στέρεα στή γής, οί άτσαλένιοι σωλήνες άστρα
ψαν στόν ήλιο, οί τρομερές μουσοΰδες στράφη
καν ψηλά, χάσικαν οί μποΰίκες, έτοιμες νά γαυ
γίσουν τό λαμπρό ούρανό, πού μδς έσκεπε τε
ράστια όμπρέλλα άπό φίνο γαλάζιο άτλάζι.Γυ- 
άλιΓαν τά κλείστρα, τά κλεισιοσκόπια, οί τε- 
τράντες, τά σκοπευτικά δργανα, τόσο σοφά λο
γαριασμένα, πού νά μπο εΐ ό άνθρωπος να 
στέλνει τή φωτιά καί τό σίδερο, κάθε φορά, ό
που άρέσει στή, φονική του Θέληση.

Ό  προγυμναστής μδς παράταξε κι’ έμδς πί
σω άπ’ τά κανόνια,, σ’ «ένωμοτίες». ’Ορθός, μ’ 
άνϊ,ρίκια κι’ αύστηρή έκφραση, άρχισε νά μδς 
τά παρουσιάζει. Τόν λέγανε Παπαναγή. ^Ηταν 
άγγόνι χωριατόποοπα γραμματισμένο, άπ’ τό 
X' υσό. Μέτριο μπόι, βαστοΰσε τό κεφάλι σέ μιά 
στάση, περήφανη, πάνω στούς τετράγωνους ώ
μους  ̂ Τά γαλάζια του μάτια φωσφόριζαν, άμα 
μιλούσε. Τά τετράξανθα μαλλιά του, καλοχτε- 
νιομένα πάντα, πέφτανε πίσω μέ μικρούς, χρυ
σούς . κυματισμούς. Τά λάτρευε αύτά τά μαλ
λιά καί, τά φρόντιζε μέ φιλαρέσκεια γυναι/κεία. 
Καί τό πετσί του ήταν τόσο διάφανο πού άμα 
θύμωνε, μποροΟοες νά δής τό αίμα, πού άνέβαι- 
νε άπό κάτω κι" έκανε τή μορφή του παπατού- 
να. Είχε μείνει στό στρατό, γιατί ήτανε στά μα
χαίρια μέ τόν παιτέρα του, άπό τότε, ποΰ σ’ ή
λικία μεγάλη, παντρεύτηκε γιά δεύτερη, φορά 
μπάζοντας στό σπίτι μητρυιά. Ό  γέρος τούγρα- 
φε̂  καί τοΰ ξανάγραφε, κάθε δεκαπέντε μέρες. 
Μά δέν άνοιξε ποτέ κανένα γράμμα. "Εγι:αφε ά
μέσως, στήν πίσω μεριά, τ’ δνομα καί τή δι
εύθυνση. τοΰ πατέρα του, κολλούσε γραμμοαό- 
σημο, καί τά ξσναταχυδρόμιζε γιά τό χωριό, 
άφοΰ σκάρωνε μέ κεφαλαία γράμματα πού σκέ 
πόζαν δλο τό φάκελλο τή φοβερή λέξηι: «’Απα
ράδεκτο»! Κι’ δμως ό άλλος δέ βαρυότανε νά 
γράφη, μέ τόν έπίμονο στοχασμό: «Τί θά κάνη; 
Μιά μέρα θά τ’ άνοιξη !»!

Ό  Παπαναγής μδς έξηγοΰσε τώτα:
—Αύτά πού βλέπετε μπροστά σας, εΐνε πε

δινά πυροβόλα μετά παλινδρομικού σωλήνοςί
Μιλούσε άψεγάδιαστα τή γλώσσα τών κανο

νισμών. ’Άρχισε νά μδς λέει σέ ποιά φάμπρικα 
τάχανε φτιάσει πότε καί πώς νά μδς όνομάζει 
ιδλα τά μέρη καί τί δουλειά έκανε τό καθένα. 
"Αμα έφτασε δμως στίς όίβιδες κι’ άρχισε νά 
μάς έξηγή τίς «κρουσιφλεγεΐς» καί προ πάντων 
τίς βολιδοιφόρες, νά μδς μιλεΐ γιά τό «κοχλιο- 
στρόφιο τοΰ έγκαιροφλεγοΰς σωλήνος» καί τό 
«βραδΰκααστον μΐγμα», οί πυροβολητές πελά
γωσαν. "Ενα χαζό πυροβολητάκι Θάρεψε πώς ό 
προγυμναστής χωράτευε:

— Εϊνε κι’ άλλα τέτοια, κυρ’ λοχία, τοΰ φώ
ναξε. Έκ-κλησιά μολυβωτή καί μολυβο'κοντυλο- 
πελεικητή !...

Δυνατό χάχανο σηικώθηκε στήν παράταξη.. Ό  
Παπαναγής κατσούφιασε:

—Σιωπή! φώναξε: Δυό μέρες περιορισμό!...
Κι’ εξακολούθησε τή διδαχή του:
— Ολοι έσεΐς είσαΐστε καί λέγεστε «ύπηρέται 

■Τοΰ πυροβόλου»! Κάθε πυροβόλο έχει έξη ύ*ττη» 
ΐ'έτες. Ό  καθένας σας πρέπει νά μάθει τά κα
θήκοντα καί τών έξη, για ν’ άναπληρώνει άμέ
σως ̂ τό σκοτωμένο συνάδελφό του!...

Οί άντρες πή·'ανε ξαφνμκα μιά έκφραση, πο
λύ σαβαρή. Ή  λέξη σκοτωμένος, έπεσε βαρειά, 
σαν άβίιδα, μέσα στό χαρούμενο καί πανάγαθο

αύτό πρωΐ. Μπήκανε στά κανόνια κι’ άρχισαν νά
μαθαίνουν τίς δουλειές, μέ παράξενο σέβας καί 
κρυφή συλλογή. "Οσο γιά μένα, βάλθηκα, μ’ 
δλα μου τά δυνατά, νά ξεσκολίσω τά χρέη τοΰ 
πυροβολητή: Νά γεμίζω, νά σκοπεύω, να οίχνω. 
Στό κιλεισιοσκόπιο καί στόν τετράντα δέ μοϋ- 
βγαινε κανένας. "Εβαζα τή «γωνία θέσεως» στό 
λεπτό. Ό_Παπαναγής, βλέποντας τό ζήλο μου, 
μέ βοηθοΰσε. Κι’ δ^ως έπαιζε τό κανόνι στα 
δάχιρλα μ’ έμίπασε σ’ δλα τά μυστικά του.

Ώστόσο δέ μπόρεσα ποτέ νά βάλω στήν καρ
διά μρυ τίς άλλάκοτες αύτές μηχανές. Κάθε 
στιγμή στριφογύριζε στό μυαλό μου ό έπίμονος 
στοχασμός: «Αύτά τά τέρατα θά φάνε κόσμο. 
Ποιός εΐνε αύτός ό κόσμος ; Ποιός εΐνε ό έ- 
:χ©ράς;...» Μιά μέρα, στό γυμνάσιο, στό διάλειμ
μα, ζύγωσα τό λοχία:

—(Μπορώ νά σάς κάνω μιά έρώτηση;
—'Ορίστε! . . . .
—Ποιος εΐνε ό έχθρός;

. Μέ κοίταξε ιμέ χαμόγελο: \
—Τόν έχΟ ό, μοΰ εΐπε, τόν όριζε ι ή κυβέρνη- 

σηι Έμεΐς παίρνουμε διαταγή καί βαδίζουμε!...
’Απάμεινα, νά συλλογιέμαι. Δέν πρόσμενα τέ-· 

τοιαν άπακριση. Δέν τό καταλάβαινα έτσι. θά- 
ρευα πώς ό έχθρός θάτανε κόαι φυσικό πού 
όρίζεται μονόιχο του:

—<Μά τό κράτος, ρώτησα δειλά, πώς δίνει ·ςή 
διαταγή;...

—ιΤ,ό κράτος, άποκρίθηικε δογματικά, εΐνε μιά 
μηχανή, πού ή τελευταία λέξη της, γιά τό έσω- 
τερίικό, εΐνε ή φυλακή καί, γιά τό έξωτερυκό ό 
πόλεμος.

Δάσος ολάκερο απορίες βούισε μέσα μου. 
Μά σώπασα: «Μπορεί αύτός νά μήν ξαίρει, στο
χάστηκα' μπο-ρεΐ μονάχα οί άξιωματικοί νά ξαί- 
ρουν θά ρ*ωτήσω, άμα βρώ εύκαιρία...» Κκ’ ό 
νους μου άρχισε νά τρέχει όρμητικά, σά νερό, 
πού, ξαφνικά, πέφτει σ' αύλάκι. Πολλές φορές 
ξαγίυπνοΰσα.

Μά σύγκαιρα ήρθαν, νά μοΰ ξαναδώσουν τό 
βαρύν ΰίπνο τής κούρασης τά καινούργια γυ
μνάσια. Τώρα έεύαμε τ’ οέλονα στά κανόνια, τά 
τρέχαμε στόν άγριο τόπο, μέσα στά ρουμάνια 
καί σύδεντρα, μέ πέτρες και χαντάκια. Γινόμα- 
στε σιδερένιος δράκοντας, πού γλυστροΰσε στά 
πόδια τών βουνών, σκαρφάλωνε στά ριζοβούνια 
κι’ έπεφτε, μέ πλήθος, τσακίσματα, στά Ισώματα, 
σηκώνοντας σύγνεφα σκόνη,. Στά «προόλκεα» 
καί στά καθίσματα τών κανονιών χοροπηδούσαν 
οί άρματωμένοι πυραβολητές, τά βλητοφόρα κά
νανε πίσω φοιβε.ρό πάταγο, γέρνοντας τοσο, πολ
λές φορές,, πουλεγες πώς· θ’ άναποδογυριστοΰν 
καί θά πλακώσουν άλογα κι’ άντ!:·ες' καί στίς 
άνηφοριές τά ζώα πέφτανε, μ* δλο τό στήθος 
τους καί τήν ψυχή τους, μπροστά, τεντώνοντας 
τίς «σειράδες» ίσαμε κεΐ πού δέν έπαιρνε κι* cl 
φωνές ικι’ οί μάστιγες τών έλατών, πού δούλευαν 
στά καπούλια τών άλόγων, άντιλαλοΰσαν στά 
φαράγγια. "Ενοιωιθα τόν Όσμάν νά πιπιλίζει, 
χορεύοντας, τό χαλινάρι.

IΚάπου - κάπου ή πυροβολαρχία μ* ένα πρό
σταγμα τοΰ λοχαγοΰ, έμπαινε, ξαφνικά, σέ κά
ποιο διάσελο, σέ παράταξη μάχης. Τ’ άλογα 
φ»εΰγανε πίσω, καλπάζοντας, μέ τά βληιτοφότα 
καί τά «προόλκεα» νά κρυφτοΰν καλά σέ ρε
ματιά ή σέ σύδεντρο. ’Εμείς έτοιμάζαμε γοργά 
τά κανόνια. Κι’ οί άξιωματικοί μέ τά κιάλια, 
κοίταζαν άντίκρυ, προσδιόριζαν τίς θέσεις τοΰ 
έχθροΰ καί μδς δίνανε στόχους. Καμμιά φορά 
κάναμε άληθινά πυρά. Στέναμε άσπρο, πάνινο 
τελλάρο^ τρεΐς ώς τΐχσήμισυ χιλιάδες μέτρα μα- 
ικρυάκαί τό ταράζαμε στίς κανονιές. Οΐ πλαγιές 
καί τά ,ρέμοαα πολλαπλασίαζαν τίς βροντές, οί 
άβίΐδες, αύλάκωναν, ούρλιάζοντας, τόν άέρα, γιά 
νά κεντήσουν τά πύρινα «δίκρανά» τους ζερβά, 
δεξά υπίροστά, πίσω άπ” τό πανί, ώς που, τέ
λος, το πετύχαιναν καί τδρριχναν κάτω, μέσα 
στ’ άτέλειωτα «ζήτω» τών πυροβολητών. Κάτι 
τέτοιες μέρες γυρίζαμε στό σύνταγμα σκουντου- 
φλοΐ καί μπαρουτοκαπνισμέλ^>ι, σά σωστοί πο
λεμιστές.

Άπό τίς είκοσιτέσσερις τοΰ Μάρτη, τό πρωί, 
άρ<χίσαμε νά γυαλιζώμαστε γιά τήν παράταξη. 
Κουμπιά, μπαλάσκες μπότες, σπηρχούνια, σπα
θιά, χαλινοί, άναβολεΐς, δλα έπρεπε νά γίνουν 
καθρέφτες. Ή  κοιλιά τοΰ έπιλοχία πήγαινε καί 
’ρχότανε στούς θαλάμους:

—Σας θέλω, τζουτζόκια! Φώναζε στούς άν
τρες: ̂  Νά βγάλετε άσπροπΐ,:όσωπη τήν πυροβο
λαρχία. Ειδεμή θά σάς τσακίσω!

Ό  Κε,ομενίτης_ ό Ντεληβοριδς, ό Σαρλακού- 
πας, ό Παπαναγής ό σιτιστής, πάνω 0rtf τό κε
φάλι μας, δλο νεΟρα:

—Φά τιμωρηφή αύστηρά, συμπλήρωνε ό Κερ- 
μενίτης,  ̂ δποιος παοουσιασφή άκάφαρτος!...

Η μύτη, του γυάΧιζε σάν πιπεριά, τά μάτια 
του μπιρμπίλιζαν. Είχε πιή τά ποτήρια του, είχε 
κέφι γιά φωνές.

— Σκ.ε'&φήτε, έλεγε, δτι φ ά  σάς έπιφεωρήση ή

Αύτοΰ Μεγαλειότης ό_ Βασιλεύς! _  t
—Ού ίδιος ού βασιληας, ουρέ!... Τόνιζε ο Σαρ-

λ ° θ έ ρ μ η ^ τ ο ΰ ς  έπιασε τούς ά ν τ ρ ε ς .  Φ α ν τ ά ζ ο ν τ α ν  
πώς ό β α σ ι λ η α ς  θά̂  βάλει τά γ υ α λ ι ά  του ν α
τούς κοιτάξει έν<χν—έναν: * ^

—Δό ιμου ρέ, λίγη κλωστή, έκανε ο Καρα- 
νιάννης στόν πλαϊνό του νά ράψω δυό κουμπιά, 
πού μου λείπουν άπ’ τό σώβρακο!... Γυρευεις;

Αύτό τ’ άστεΐο παρά λίγο να το πλήρωσή 
πολύ άσκημα. Ό  Σαρλακούπας χύθηκε πανω 
του, τόν άρπαξε άπ’ τούς ώμους και τον τ,.αν-

Τ _?Τί είπες ούρέ; Ηογάς τί είπες .; Πιργιλας 
τού βασιληδ; Εΐνι στρατοδικείου!... _ _

—Δέν είπα τίποτις, κυρ λοχια, για το βασι- 
ληά! Ζάρωσε ό άλλος: Είπα γιά το σώβρακό

μ°—"Οχι λέου... μήν είπες! "Εκαμε ό λοχίας, 
«καί τόν άφησε ξεΐθυμασμένος.  ̂ _  ̂ „

Τήν άλλη μέρα, στίς έννια το πρωί εφταοε 
ό Μπερούκας, άνεμίζοντας τό μεγάλο^αλικο λο
φίο του. Πάνω στό βαρύ του άλογο ήταν ίδιος 
βάτραχος καβάλλα σέ χ ε λ ώ ν α .  "Αμα τα κανόνια 
βγήκανε στό δρόμο, τράβηξε τό σπαθί του, μπή
κε ιχπ! οστά μέ τό επιτελείο του και προοτοιξο 
τή φάλαγγα νά ξεκινήση. Τ’ άλογα, τα λοφία, 
οΐ Υ,ρυσές έπωμίδες, τά γυαλιασμενα κουμπιά, 
•ια ξεγυμνωμένα σπαθιά, τά κανόνια σαλέψουν 
U’ άργό, (μεγαλόπρεπο ρυθμό. Ό  Τσιλιανος ση- 
κοκτε, σέ λιγάκι, τή μικρή, σημαιοστόλιστη σαΛ- 
πιγγα τήν έφερε στό στόμα και γύρισε στους 
σαλπιχτές, νά δώση τό σύνθημα ν’ αρχίσουν. 
ΤΒταν έπιλοχίας άρχισαλπιχτής, τσιγγανος, 
πολιτογραφημένος, πρίν ντυθή τή στολή, που- 
παιζε ζουονά στό Ζευγολατιό, φημισμένος στην 
τέχνη του, ψυχή στούς γάμους καί στα πανη
γύρια, κράχτης τόσο σπουδαίος στά προεκλογι
κά γλέντια πουδινε πάντα τή νίκη  ̂στόν κομμο:- 
τάοχη, πού τόν έξασφάλιζε. Είχε μείνει στο στρα
τό,' γιατί αγάπησε τή σάλπιγγα, με πάθος, σαν 
ερωμένη. Δέν ένο·ιωθε μονάχα τή χοιλκινη λαλια 
της, ποΰσκιζε τόν άέρα σά βαρεία τ̂τ.ροσ«αγη. 
Μέσα στό στριμμένο, παιδεμένο προυντ-,ο . της 
πίστευε πώς κοιμόταν μιά ψυχή, δεμένη,^απο \α 
πιό πανά,:<χαια χρόνια, ιμέ τή ζωή_των αρμοιτω- 
μένων άντρών, σ’ δλα τά μεγαλεία της και σ 
δλες τίς μιζέριες της —ή ψυχή του στρατού—·που 
αύτός τή ζωντάνευε, με τό φύσημα του, για να 
τής δώση, κάθε φορά, τήν έκφρασή της.

Ό  Τσιλιανος δέν ήξαιρε νά σοΰ τά εξηγήση 
αύτά δλα. "Ομως τάνοιωθε τόσο βαθεια, εβαζ·ε 
τόσο αίσθημα κι’ έδινε τόσο νόηιμα στα σαλπί
σματα, πού σάν τ’ άκουγαν, άντρες κι  ̂ αλόγα, 
καταλάβαιναν στή στιγμή, γιά ποιό χρέος τους 
προσκαλοΰσε. Σέ κάθε σάλπισμά του έδινα το 
Ιδιαίτειρο χρώιμα τής στιγμής. 'Ολομόναχος ά
γρυπνος, χαμένος μέσα_ στό μούχρωμα της πρώ
της αΰγής, πού πεινούσε τους. περουζεδες _της 
στά τζάμια τών θαλάμων, δταν σήμαινε το ε
γερτήριο, έβαζε στά τσακίσματα τών ήχων μια 
γλύκα γεμάτη ζεστή άγάπη για τις χιλιάδες 
άντρες, πού άρπαζε άιΐό τήν άγκαλια του > 
πνου, γιά νά τούς ρίξή στόν παιδεμό τής μ_ε- 
,ρας. Καί τή νύχτα, μέ τ’ άστραφτερό χωνί της 
σάλπιγγας, γυρισμένο κατά τά φωτισμένα  ̂πα
ράθυρα, πώς ήξαιρε, άμα σήμαινε σιωπητήριο, 
νά μαλακώνει τόν τραχύ χαλκός νά τοΰ φυσά 
τή στοργική ψυχή μίδς μάνας πού νανουρίζει τα 
π α ι δ ι ά  της! ‘Άμα  σήμαινε συσσίτιο σ’ έκανε vcc 
βλέπεις τό καζάνι ν' άχνίίζει μπροστά σου' κι’ 
άμα σήμαινε «άναφορά συντάγματος»^ έπαιρνε 
τήν αύστηρή ψυχή τοΰ άγγέλου, που θά προσκα- 
λέση τούς νεκρούς στή Δεύτερη Παρουσία. Εΐχε, 
άπό ένστιχτο, τόσο βαθύ τό αίσθημα τής δου
λειάς του, πού δταν σήμαινε γι’ άγγαρεΐες,^ γυ
μνάσια, έργα σκληρά, κρυβότανε πίσω άπ̂  τίς 
κολώνες, στά προπύλαια τών γραφείων, γιά να 
δίνει στά σαλπίσμοοτά του τήν έννοια τής άπ;σ- 
σωιπης προστοτγής τοΰ χρέους. ’ Ετσι κέρδισε τα 
γαλόνια κι’ εΐχε δημιουργήσει  ̂ «σχολή σαλπι- 
χτών», μ’ άληθινή παράδοση στό σύνταγμα.

Μέ τή μιικρή σάλπιγγά στά χείλια κοίταζε τώ
ρα τά τσιράκια του στά μάτια, σά νά τούς έ
λεγε:

—Σάς θέλω!
Οί σαλπιχτές άνέμισαν τίς πλουμισμένες σημαι 

ΐτσες, πού στόλιζοτν τις σάλπιγγες τίς φέρανε 
στό στόμα, μέ τά χωνιά ψηλά καί μέ τά μά
γουλα φουσκωμένα, oocv τρίτωνες πού κάνουν 
τά μεγάλα κοχύλια νά βουίζουν, άγγέλλοντας 
τόν έρχομό τοΰ θεοΰ τους, φύσησαν δυνατά τίς 
πρώτες βαρειές νότες. Ό  Τσίλοτν.ος, μέ τή μικρή 
σάλπιγγα, κελαϊδοΰοε, στίς έπάνω νότες: "Εβα
ζε τίς κα:ώνες σέ κάθε στροφή.

Πνοή ζωής έτρεξε σ’ δλη τή φάλαγγα. Τρικυ
μία φαιδρή τήν ξεσήκωσε. Τ’ άλργα, νοιώθοντας 
τήν πανηγυρική στιγμή, άρχισαν νά κάνουν- χί
λια τσαλίμια. Ολα χόρευαν τώρα, τά σπαθιά,

Ή έβδομη τέχνη
οτήν Ελλάδα
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Λέγααε στό προηγούμενό μας σημείωμα πώς 
κι* οί πνευματικοί.παράγοντες στη δημιουργία 
ιαιδς ταινίας, επηρεασμένοι ίσως απ τήν προ- 
ν,= ιρότ·Γ,τα τών μέσων πού διέθεταν οΐ ε,πιχειρη- 
ματίαι ‘ δέν προσέφεραν στήν έλ?νηνικη ταινία 
έκεινο πού ήοαν είς θέσιν νά δώσουν.

Κι' είπαμε, οτι'αύτά τά δυο·, ελλειψις μέσων 
δηλαδή, μέ τεχνική άνεπάρκεια και μικρότερη 
ίής δ υ ναι τής πνευματική συμβολή, είνε τα κυ

Ό  κ. Ν. Γ.ακόβλεφ
• ιώτερα άδύνατα σημεΐα_τής κινηματογραφικής 
μο:ς πΌοροΰγω7 ής, τά 6τΐοια πρέπει νά ^προσέξου- 
us γιά νά λείψηι .ή κακοδαιμονία πού μαστίζει 
τήν Έβδομη Τέχνή στή χώρα μας.

Καί γιά μεν τό δλικό μέρος δέν χωρ·ει.πε·.α 
δικαιολογία γιά τούς επιχειρηματίας παραγω
γής κινηματογραφικών ταινιών. Το κοινόν· τους 
έδωσε τόσο πλατειά τήν ήθική καί οικονομική 
του ένίσχυσι καί στίς έστω καί άτελεΐς μέχττ 
τώρα δημιουργίες των ώστε νά μή μπορούν να 
•Ιμβανιοτοΰν μιί, <κπ& του ,μέ αύτά τά άρχέγονα 
μέσα πού έχρησιμοπο,ίησαν γιά νά «γσρίσουΛ'» 
όσες ταινίες' «γυρίστηκαν» στήν 'Ελλάδα.

Ό  λόγος ίσως αύτός, τής ένθαρρύνσεως δηλαδή 
κάθε προσπάθειας έκ μέρους τοΰ κοινοΰ μας, νά 
έκανε τούς παραγωγούς ’ τόσον έπιπόλαιους, 
αύτό δωως δέν πρέπει πιά νά τούς ξεγελά για
τί ή περιέργεια πού έκανε τόν "Ελληνα θεατή 
νά «τρέχη» σέ κάθε νέα έλληνική ταινία έ-ιβυσε 
ΰοτερα άπο τόσα παθι^ατά του κι’ άπάδιειξις 
ή ψυχρή υποδοχή πού έγινε τόν πελασμένο χει
μώνα στό «Δρομάκι του Παραδείσου».

Άφοΰ παρέσχε άφειδώς καΐ παντοειδώς δ 
"Ελλην θεατής ,έλπίίδες κι’ ένισχύσεις. άπαιτεΐ 
πιά τήν ποθητή έξέλιξι τοΰ κινηματογράφου μας 
χωρίς δικαιολογίες γιά τήν καιθυοτέρησι της καί 
πρό παντός χωρίς πομπώδεις διαφημίσεις πού 
στό τέλος άπο,δεικνύονται πομφόλυγες.

"Εχουμε ήδη' θετικές πληροφορίες, δτι τό 
«Στούντιο Αθηνών» ΰπό τήν διεύθυνσιν τοΰ̂  εί- 
δικ,οΰ άπό τό έξωτερικόν κ. Γ. Ζερβοΰ, κότνει 
φιλότιμες πίτσσπάθειες γιά νά ύπερπηδήση’ δλα 
αύτά τά τεχνικά έμπόδια κι’ έχει νά παρουσιώ- 
ση, μηχανήματα, Ιδίώς φωνοληψίας, πού δέν έ
χουν άλλοτε χρησιμοποιηθή στή χώιρα μας καί 
άσιΐαλώς θά έχουμε μ’ αύτά άποτελέσματα ά- 
πείρως καλύτερα τών προηγουμένων, στήν πρώ
τη, ταινία πού θά «γυριστή» άπό τό «Στούνιο 
Άιθηνών».

Γιά νά γίνη δμως τό τετάστιον άλμα πού 
χρειάζεται νά κάνει ό κινηματογράφος μας γιά

νά πλησιάση τόν ξέ'νον, δέν άρκοΰν μεμονωμέ
νες προσπάθειες. Χι:·ειάζετα·ι απαραιτήτως _ ένα 
τράστ τών σοβαρ·ωτέρων κινηματογραφικών ε
πιχειρήσεων παραγωγής ταινιών τής χώρας μας 
γιά τήν άπό κοινοΰ προμήθειαν τών τελειότερων 
συγχρόνων μηχανημάτων πού άπαιτοΰν, φυσικά, 
τεράστια έξοδα—γι’ αύτό καί επιβάλλεται ή κοι
νή συνεργασία.

Τό ίδιο έγινε π',.ίν μερικά χρονιά μέ άριστα 
άποτελέσματα άπό τίς έταιρίες δίσκων γραμμο
φώνου· πού γιά ν* άνταπεξέλθουν στις σύγχρο
νες άπαιτήοεις ένώθη,χαν σ’ ένα τράστ κι εφ·.;- . 
ραν άπό τό έξωτερικό δλα__ τά σύγχρονα μεσα _ 
φωνοληιψίας. Τό ΐοιο άκριβώς θά^μποροΰσε, κσ: 
πρέπει τό συντομώτερο να γίνη άπ τίς κίνημα 
τογραιφυκές έπυχειρήσεις παραγωγής, όπότε τίπο
τε άπό τά ’ σύγχρονα μέσα γιά τό «γύρισμα 
μιάς ταινίας δέν θά λείπει καί ή συμβολή των 
πνευματικών παραγόντων, σεναριογράφων, οκη 
νο£ε.ών, σκηνογράφων μουσικών κλπ., θά έχη 
τήν άνά,λογη άποΐδοσί τής.

Αυτό άλλως τε άπαιτεΐ καί τό συμφέρον α
κόμη καί τών. έπιχειρηματιών, γιατί μέ τά_ ση
μερινά μέσα πού διαθέτουν άδικα θά ξοδεύουν 
τά χρήματά τους κι’ άσκοπα θά βασανίζωντα1 
οΐ σκηνΟθΙται μιά καί τό κοινόν δέν πρόκειτα 
πειά νά πο' ασύρεται άπό' προχειρότητες.

Νά άνοίψέρουμε τί άττεΐα ι̂έσα δια&έτουμ: 
τώρα γιά ένα κινηματογραφικό δημιούργημα, 
δέν θά ή-αν σωστό, γιατί δέν θά προοκρέραμε 
τίποτε άλλο Ίπό σαρκασμό και_ οίκτο. ’Ά ς  έλ 
πίσουμε τούλάχιστον, δτι μέ τό πέρασμα τ ή c 
θυέλληο τοΰ πολέμου — δλα σ’ αύτόν τόν κα
κομοίρη τόν κόκορα τάχουμε φορτώσει!— θά 
πραγ.ματρπο-Γηθή ή συνένοχης τών κινηματο- 
\ι σφικών έπιχειρήσεων πρύ μόνον αύτή μπορεί 
νά φέρη τά ποίθη'τά άποτελέσματα.
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Είπαμε δμως, δτι μόνον τά τέλεια μέσα δέν 

εΐνε άρκετά: Χρειάζεται τεχνική κατάρτισις δ
λων τών άρμοΐδίων προσώπων στό «γύρισμα: 
μιάς ταινίας. Κι’ δπως πρέπει άπό τώρα μέ κά
θε τρόπο νά έπιδιωχθή ή συνένωσις τών κινη
ματογραφικών έταιριών γιά νά εΐνε έτοιμο ν' 
δράση τό τ,οάστ μόλις τοΰ δοθή ή εύκαιρία, έ
τσι πρέπει άπαραιτήτως οί διάφοροι τεχνικοί, 
μηχοτνιικοί, άπερατέρ κλπ. νά παρακολουθήσουν 
οπωσδήποτε σχετικά μαθήμοπα ,στό έξωτερικόν 
καί νά μελετήσουν δλες τίς ποικιλόμορφες ό
ψεις πού παρουσιάζει τό τεχνικόν μέρος μιας 
ταινίας.  ̂ > .

Τεχνική κοττάρτισις δμως λείπει κι’ άπό τ:/\· 
σκηνοθέτη; κι’ εΐνε κι’ αύτό πού θά μδς άπασχο- 
λήση στό σημερινό σημείωμά μας.

Εΐνε πεΐ:>ιττό νά ποΰμε πόσο σημαντικό πρό
σωπο σέ μιά ταινία εΐνε ό σκηνοθέτης γιατί είνε 
σ’ δλους γνωστό, θ ’ άναφέρουμε δμως έν συν
τομία μερυκά άπ’ τά ιςύρια σημεία τοΰ έργου 
τοϋ γιά ν’ άντιληφθή ό θεατής, πού πιθανώς 
άγνοεΐ, τό μέγεθος τής συμβολής, άλλά καί 
τών δυσκιλιών πού άντιμετωπίζει ό δημιουργός 
αύτός μιδς ταινίας. Δέν εΐνε δηλαδή μόνον στά 
καθήκοντα τοΰ σκηνοθέτου μιδς ταινίας νά δ - 
ερμηνεύση μέσερ τών ήθοποιών τά αίσθήματο: 
καί τό πνεΰμα τοΰ συΐ',γραΐφέως, δπως συμβαί
νει στό θέοοτρο, οΰτε άπλώς ή έπεξεργασία κο' 
ή διδασκαλία τοΰ έργου πρύ έξελέγη. Έ δ  '· 
πρόκειται πε;ί πραγματικής δημιουργίας. Τό 
έργο πού έχει μπροστά του ό σκηινοθέτηο δέ’ 
άίποτελεΐ παρά τήν εϋπλαστη Βλη—τόν πηλό μό 
τον όποιον ό καλλιτέχνης θά φτιάξη τό δημι
ούργημά του. "Οσο σπουδαιότερο, φυσικά εο . 
ένα έργο, τόσο δυοκολώτερη θά εΐνε ή π ο ο - 
πάθεια πού θά πρέπει νά καταβληθή άπό τ' 
σκηνοθέτη γιά νά μή χάση· τίποτε άπ’ τήν ι- 
τά κουμπιά, οί μπαλάσκες, τά κοντοντούφεκα, ' 
μορφές μέ τήν άρενωπή έκφραση, γεμάτη κ 
μάρι. Καί τ’ άλικα λοφία γίναν άτέλειωτη φλ'- 
γα, πού χόρευε μ’ άπειρους κυμοπτισμους, πάν ι 
άπό τ’ άλογα καί τά κανόνια. 'Ως καί τά β 
ρειά κασόνια τών βλητοφ-ό'̂ ων είχανε πάρει μι 
έκφραση άλσφρτά καί χαρούμενη. Στις σάλπι - 
γες άποκρΐνονταν τά ποδοβολητά τών άλόνσ 
πού τά πέταλά τους κροτάλιζαν βαρειά στό δρ ’> 
μο καί τόν τράνταζαν.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.



μΟιρΦιά του στήν διάλυσι καί τόν άνοκτχηματι- 
^πό ττού βά τοο κάνει. Αύτή βΐνε ή έττεξφ-ίγασια 
ττού γίνεται στό σενάριο ώστε να εΐνε «κινημα- 
-roy ραφοτιοιήσ ι μο». "Ετσι, δταν έκλέγεται ένα 
t-pyo άπ’ τόν 'iroQpaycofyo και τταραδιδ^ται στα 
χέρια του σκηνοθέτη! 6 τελευταίος αυτός £χει 
• να τεράστιο £ρ-γο (μπροστά του στό όποιον 3σ 
όφείλωνται τά 75 % της έπτιτυχίας ποΰ θάχει ή 
ταινία. Τό θέμα έπεξεργάζεται, διαμοιράζετα. 
σέ σκηνές, σέ εικόνες ποΰ iro te t νά προιβλη- 
Οοΰν στόν θεατή άπό χωριστά έπεισόδια,  ̂ σάν 
σύνολο μέ τόν γοργό ρυθμό' πού συνηθίζουμε 
νά λέμε «κινητογραιφική ταχύτητα» καί πού γιά 
■· ά πραγιματο-ποιηιθή συνβεδεμένη μέ ειρμό καί 
νά 'Kptrrq: τό ένδιαφέρον τοΰ θεατή, χρειάζεται 
έκτός άπό τά άλλα προσόντα γιά τόν σκηνοθέ
τη. ικαί τεχνική κατάρτηση ιδιαίτερη. ,Αΰτό ακρι
βώς τό σηιμεΐο εΐνε ή άχίλλειος πτέ'. να τών ι- 
δυκών μας σκηνοθετών. Αύτός άκριβώς εΐνε ό 
λόγος πού αν ή Τέχνη τοΰ θεάτρου εΐνε δύσκο
λη, ή -κινηματογραφική — συνυφα-σμένη άνοπτό- 
σπαοτα .καί μέ τήν τεχνυκήν—εΐνε πολύ δυσκ-ο- 
/.ώτβρηι. _

’Έχουμε επειτα τήν έκλογη των ήθοποιών π:υ 
θά ύποδυθοΰν τούς .ρόλους τοΰ £ργου πού πρό
κειται νά «γυρισθή», έργασία έπίσης δύσκολη 
πού έδώ γίνεται κατά τόν πραχεφότερο τρόπο. 
Δέν ά:ικεΐ νά εΐνε ικαλός ό ή'θοποιός. Πρεπει νά 
τοΰ τάυριάζει ό ρόλος κι’ άκόμα νά εχη- τήν

άνάλογη φωτογένεια καί τόσα άλλα πού θά μα
κραίναμε πολύ, άν Θέλαμε νά τ’ άναπτύξουμε 
άπ’ τίς στήλες αύτές. Πάντως^ή καλλιτεχνική 
ευαισθησία καί ή πειθαρχία εΐνε δύο άπό τά 
άπαραίτη,αα προσόντα πού πρέπει νά ε^η ό ή
θοποιός τοΰ κινηματογράφου, καί άσφαλώς προ
σωπικότητα. Τά υπόλοιπα πάλι εΐνε εμπιστευ
μένα στά χέρια τοΰ σκηνοθέτου.

Αΰτός άκόιμα δημιουργεί άσήιμοτντόυή ήθο· 
πουοΰς σέ μεγάλους στά:· δπ&ίς μέσα οέ χιλι- 
όίδες παραδείγματα, ή Γκ-ρ-έτα Γκάρμπο πού ά
πό άγνωστο ,μανεκέν βρέθηικε, χάρις σέ σκηνο
θέτη στά δυσθεώρητα δψη τής κινηματογραφι
κής κλίμαικος, ή - Μάρλεν Ντήτριχ, ή Χριστίνα 
Ζεντερμπάουιμ κ. ά. Καί στόν -φτωχό μας άκόμα 
κινηματογράφο μέ τίς έλάχιστες ταινίες του έ
χουμε τέτοια παραιδείγιμοιτα σάν τήν νεαι ή Καί- 
τη- Πάνου πού άνεκάλυψε ό κ. Ί  κκχννόπουλος 
καί τήν Ζινέτ Λακάζ πού παρουσίασε ό -κ. Τζα- 
βέλλας. Καί οί δύο άγνωστες πρίν αύτές κο- 
πέλλες, έδειξαν ιδτι μποροΰν πολλά νά παρου
σιάσουν καί νά εξελιχθούν, Ιδίως ή δεύτερη, σε 
μεγάλες ήθοποιούς, δχι μόνο στόν έλληνικό άλ
λά καί σιόν ξένο κινηματογράφο. Όΐ σκηνοθέ
τες πού προαναφέρσιμε εΐνε καί οί δυό οί κα
λύτεροι πού παρουσίασε μέχρι σήμερα ό κινη
ματογράφος μας.

“ Οπως έξηγήσοομε ό σκηνοθέτης εΐνε τόσο

σημαντικά πρόσωπο σέ μιά ταινία, ώστε ο-ί Te-
χνυκές γνώσεις παράλληλα μέ τά καλλιτεχνικά 
προσόντα νά εΐνε άπαραίτητες.

Πολλά θά ήταν έκεΐνα πού θάπρεπε νά ζη
τήσει κανείς νά εχη, ό σκηνοθέτης γιά νά τολ- 
μήσ-η τήν δημιουργίαν μιάς _ ταινίας. 'Έχοντας 
ομως ϋκ’ δψιν τούς ήδη τολμήσαντας καί κυρίως 
τούς δύο έπιτυχό-ντας μέ τά πλοΰσ-ια αισθητικά 
χαρίσματα πού διαθέτουν καί τήν φιλοτιμκχν είς 
τήν έργασίαν τους πού τούς διακρίνει, ένα μό
νο τονίζουμε: Εΐίδική μελέτη τής τεχνικής του 
κινηματογράφου.
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Μέχρι τώ-ρα 'είχαμε μ-έσα λίγα, τεχνική περι
ορισμένη καί πνευματική συμβολή μικρή. Μέ 
τήν 'ίδρυση ταΟ τράστ πού προ-ανοίφέραμε, δλα 
αΰτά θά Βελτιωθούν ύπό τήν προϋπόθεσιν μέ 
τήν προμήθειαν δλων τών τέλειων μηχοτνημάτων 
συγχρόνου φ-ωτσληψία-ς καί φωνοληψίας, νά ά- 
α/εγερ-ΒοΟν καί είι&υκά στούντιο καί νά είδικεο- 
θοϋιν είς τήν τεχνικήν τοΰ κ-ινη-ματογράφου δσοι 
έχουν ζήλον ν’ άσχοληθοΰν μρ αύτόν. Τότε' καί 
ή πνευματική συμβολή σέ μιά ταινία θά εΐνε 
αύτή πού πρέπει καί ή έλληνική κινηματογρα
φία θά χαράξη τούς νέους δρόμους πού τής ά- 

< ξίζει.

ΜI Κ. ΓΙ ΑΚΟΒΛΕΦ- ΣΠ. ΑΫΛΩ Ν ΙΤΗ Σ

ΣΤΟ Π Ε Ρ ΙΘ Ω Ρ ΙΟ

Άπο τις εξετάσεις 
του ’Εθνικού Ωδείου

•Ο κ. Κ . Ζαχυνθινός (δε. 
ξιο εχνία τήτ, σχολής κ. Γεν- 
νάδη) εΐνε Ενας καλάς βαρύ 
■,ονος μέ γεμάτη καί πλού
σια φωνή. Εις ιόν Σαλβατόρ 
Ρόξα τσΟ Γκομέζ, 65ειζε ιά 
πλούσια χαρίσμα-ίά τοο.

Ό  γλυκό ατος τενόρος κ. 
’Αντώνιος Καλα(τζάκης. γνω 
στός άπό τήν Λυρική Σκηνή 
μιά έλπίδα γιά τό μέλλον.

(Σχολή  κ Καρατζά)

Τά παλαιότερα
Θέατρα τού Πειραιά

Του κ. ΠΑΝΟΥ ΣΠ ΑΛΑ

Καί δ νέος μπάσος, Κ· 
"Ηρ. Σεβίλλης ό ότ.οιος μέ 
■.-;-σην έπιτυχίαν έτρ<τγο65τ,σε' 
ιόν «Ψύλλο» οΰ Μουσόρσκυ. 
καί τόν Μεφιστοφελή εις τόν 
«Φάουστ».

(Σχολή κ, Καλφοπούλου) 
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Γεώργιος Κοκκολιός. Ή  
φωνή φαινόμενον πού συνήρ_ 
πασε τους κριτικούς. Είνε 
αύτός. γιά ·όν όποιον ή Κα 
Σπανόύδη έδήλωσε έπισήμως 
δτι θά θριαμβεύσω είς τό έ- 
ξωτερικόν και θά δοξάση τήν 
‘ Ελληνική Λυρική Σκηνή στά 
ξένα θέατρα. ΣτΙς  έξετάσεις 
έτέθη έκτός συναγωνισμού.

(Σχο λή  κ. Βλάχου)

‘Ο κ. Σ'. Σπετσιάλης 
(Σχολή  κ. Μπονάτη). ό όποι
ος έξετέλεσε μέ πολύν έπιτυ. 
χίαν τό δύσκολο μέρος ιής 
είσοτν’ωγής τών παληάτσων. 
Βραβεΐον και άοιστεΐον έξαι- 
ρετικής έπιδόστως.

’■Βκεΐνοι πού μελετούνε τή θεατρι- 
κή ίστο-ρία του τόπου μας, διαπι
στώνουν καί τό γεγονός, δτι^ό Πει
ραιάς προ-ηγήθηκε καί αύτής τής 
Πρωτεύουσας άπό τής πλευράς τής 
ίδρύσεως τούλάχιστον θεάτρων. Καί 
ώς άπόδειξη φέρεται ή περίπτωση 
τοΰ Δημοτικού θεάτρου τής γείτο- 
νος. Ή ' άτιόφα-οη γιά τήν ίδρυσή 
του (1883, δή-μαρχος Τρύφων Μοι> 
τζόπουλος) πάρθηκε, δταν στήν Α 
θήνα δέν ύπήρχε ποιρόμοιο θέατρο.

“ Οπως δμως στήν πρωτεύουσα 
.βρισκόταν τό παλαιό θέατ -ο το̂ . 
Μποάκουρα, έτσι καί στόν Πειροτιά 
πολύ προτοΰ άποπερατωβεΐ καί λει
τουργήσει τό Δημο-ιικ-ό τής πόλεως 
θέατρο, πρά> μοι πού πραγματοποι
ήθηκε πολύ άργότερα κι’ δταν ήταν 
δήμαρχος ό θ. Ρετσίνας ύπήρχαν, 
φυσικά, διάφορα βέατ .α, πού τή δη
μιουργία τους όφείλ<χνε στήν άτομι-’ 
κή πρωτοβουλία διαφόρων θιασαρ- 
χων. Καί σάν τέτοιο, πρώτο άναφε- 
ρεται· τό θερινό θέατρο που είχαν 
στή-οει κατά τό 1873 στό μοναδικό 
γιά τήν έποχή έκείνη, περίπατο τών 
Πειραιωτών, στήν Τερψιθέα (τό Πα
σαλιμάνι δέν εΐχε έξελιχθή άκόμη). 
Τό θέατρο αύιό, πού οί παλαιότε- 
ροι τό τοποθετούν άκ'-ιιβως στή θέση 
τού σήμερα βρίσκεται ή Εύαγγελι- 
κή ’Εκκλησία’ διατηιρήθη.κε μερικά 
χρόνια, διίδάξανε πρώτοι σ’ αύτό οι 
ιθοποιοί Ήλίας Σίσυφος, τό ζεΰγ-ος 
I . Δρακάκη καί άλλοι καί ύπήρξε 
ό μονάδιικό γΙά τότε καταφύγιο γιά 

τούς θεατρόφιλους Πειραιώτες, άλ
λά γιά τούς Άθηνοοίους παραθερι
στές, πού -ήσαν άρκετοί κατά τήν ε
ποχή έκείνη. ’Άλλο θέατ;ο, τό̂  δεύ
τερο κατά σειρά, ιδρύθηκε άπό τόν 
Γ. Αυμπερό-πουλον στήν διασταύρω
ση Καραΐσκου καί Άρισιοτέλους. 
? Ηταν πιό μεγάλο καί πιό εΰρύχω- 

' ρο άπό τό πρώτο, τό νοικιάζανε δέ 
καί έδιναν παραστάσεις οί γνωστοί 
Θιασάρχες Άλεζιάδης καί άδελχρ-οί 
Ταβουλάρη.

Μέ τόν καιρό δμως τό Πασαλιμά
νι ά -χισε ν’ άναπτύσσεται ν’ άπο- 
-κτάει οικοδομές ώραΐες καί κίνηση 
καί νά μεταβάλλεται σέ μοναδικό 
καί ευχάριστο περίπατο. Σ ’ αύιό

βοήθησε άρικετά καί ή έγ κατάσταση 
άπό τοΰ έτους 1878 καί 1879 στό 
σπίτι τοΰ Τσίλλερ της βασιλικής οι
κογένειας. Χρειαζόταν, λοιπόν, κι’ 
ένα καινούργιο θέατρο καί τό θέ
ατρο αύτό κτίστηικε άπό τόν _Δ. Διο 
νυοιάδην σέ οικόπεδο τοΰ- Τρύφωνος 
Μου-τζοπε-ύλου, άκριβώς έκεΐ πού 
σήμερα βρίσκεται ό κινηματογρά
φος «Σπλέντιτ». Τό όνομάσανε «Πο- 
λυθέαμα» καί είδε ήμέ;·ες άληθινής 
δόξας τό θέατρο αΰτό^

Τό παράδειγμα τοΰ Διονυσιάδτι 
μιμήθηικε ϋστε-ρα άπό λίγο καί δ 
’Αθηναίος έπιχειρηματίας ’Αναστά
σιος Τσόχας, ό όποιος έκτισε πιά 
πάνω άπό τό άρχαΐο_Σηράγγιον τό 
μέχρι σήμερα βρισκάμενο_ όμώνυμο 
θέατρό του. Στή σικηνή τοΰ θεάτρου 
αύτοΰ παιχτήκανε δχι μόνο έλλη
νικά έργα, άλλά καί ξένα άπό πε
ραστικούς μελοδραματικούς^ θιά
σους. ’Εικτός τών δύο θε'ΐνών αύ
τών θεάτρων, ύπή-ρχε κοαά τήν _πε- 
,ρίοδ-ον αύτή στήν πλατεία Καναρη 
καί τό θέατρο παντομίμας, τό λε- 
γόμ«ενο «μόρτιικο». Kcxi^toc xpioc έ- 
συντηρούντο περίφημα άπό τή θεα
τρόφιλη Πειραΐκή κοινωνία -καί̂ το- 
σον οί θιασάρχες, δσον κι’  ̂ οί ήθο- 
ποιο-ί ίκανοποιόντουσαν άπόλυτα.

Ή  πυκνωθεΐσα δμως συγκοινωνία 
μέ τόν σιδηρόδρομο καί μέ τά τ, ά̂ ι 
τής Άθήνοίς μέ τό Νέο Φάληρο, έ
φερε κάποιο μαρασμό σττ)ν κίνηση, 
γενικά τοΰ Πειραιά. Τό Φάληρο'άρ
χισε νά γίνεται δ μοναδικός περίπα
τος γιά τούς ’Αθηναίους καί τούς 
Πειραιώτες τό δέ θέατρό του, πού 
ήταν ξύλινο στίς άρχές κι’ ήταν έγ- 
κατεστημένο έκεΐ πού άλλοτε βρι
σκόταν τό «Λοΰνα—ιΠάρικ», ά'-χισε 
σιγά—σιγά νά τραβάει δλον τόν 
-κόσμο.

Το πρώτο μόνιμο χειμωνιάτικο θέ
ατρο άπόχτηισε ο Πειραιάς τό Φθι
νόπωρο τοΰ 1883. Τό έχτισε ό επι
χειρηματίας Ν. Καμπανάκι]ς στή 
Λεωφόρο Σωικρόα:ους άκριβώς στή 
θέση πού σήμερα βρίσκεται τό αιτίτι 
τοΰ Δηλαβέρη. ’’’Ηταν θέατρο εύτύ- 
χ-ωρο, γιατί δπως μάς πληροφορούν 
-οί παλαιότεροι, εΐχε τρεΐς σειρές 
άπό θεωρεία καί κάπου 300 θέσεις

στήν πλατεία. Ζήτηση' εισιτηρίων με
γάλη γινόταν κι’ άπ’ τούς ’Αθηναί
ους, γιατί δπως είπαμε ό Πειραιάς 

' προηγούμενος κατά τοΰτο τής πρω
τεύουσας, εΐχε τό χειμερινό θέα κ  ό 
του ένώ ή ’Αθήνα δέν ειχε τό δικό 
της κατά τήν περίοδο αύτή. Τό θέα
τρο αϋτό τοΰ Καμπανάκη λειτούργη
σα δυό—τρία χρόνια, μέχρις δτου 
δηλαδή, τελειωμένο πιά άπ’ τόν δή
μαρχο θ. Ρετσίνα, λειτούργησε τό 
Δημοτικό θέατρο τής πόλης.

. ΠΑΝΟΣ ΣΠΑΛΑΣ

Ό  κόσμος τής όδόνης

Χρίστος Τσσγοενέας

Εκλεκτός  καλλιτέχνης, ό Χρ. Τσαγα_ 
νέας. εΐνε ενα άπό τά καλύτερα στελέχη 
ίου ‘Ελλη,νικοΟ θεά  ρου. Διέπρεψε σέ 
πρώτου·; ρόλους στήν πρόζα και οί δημι
ουργίες ίου εΐνε άληθινά άλησμόνητες. 
Στό έργο τοΰ· Δουμά «ιΚυρία μέ τις Κα. 
μέλιε. to ώς Ντυβάλ πα έρας ύπήρ ,ε ά_ 
σύγκριτος.

’Αλλά τό ’Αθηναϊκό Κοινό τόν γνώρισε 
και τόν άγάπησε πλατύτερα σ ή Μουσική 
Κωμωιδία. τό νέο θεατρικό είδος ποΰ ά- 
νεπτύχθη τελευταία στόν τόπο μας. Έ δ ώ  
ό Χρΐσ ος Τσαγανέα·ς εχει νά έπιδεί fj 
θριάμβους. ΔιέτΛαοε έξαιρετκούς ρόλους 
σέ μουσικά έργα. τόσο στό θέατρο Κ ο 
τοπούλη δσο καί* στό θέα ρο «Πάνθεον». 
τόν/ περασμένο χενμώνα. Τώρα άνήκει πάλι 
στό δ αλεχτό συγκρότημα τοΰ «Ρέξ». δπου 
συνεχίζει θριαμβευτικά τήν καλλιτεχνική 
του στολοδρομία, παίζοντας πάν α στή 
Μουα κή Κωμωδία μέ τόν κ. Βασίλη Λογο 
θετίδη, τ,ς άδελφές Κοαλουιά. ,όν κ. Δ. 
Μυράτ καί τούς άλλους καλού.:, ήθοποιούς 
ίου θιάσου Κοτοπούλη.

Ε!Ν*Α t ΥΘΥΜΟ ΕΡΓΟ...
Μ ΙΑ  Π ΕΡΙΦΗ Μ Η  ΠΑΡΑΣΤΑ- 
Σ 1 Σ . . .
ΓΕΛ ΙΟ —ΚΕΦ Ι —Δ Ρ Ο Σ ! Α 

ΣΤΟ Θ ΕΑ Τ ΡΟ ’Ν

κ ώστα Μουσούρη
πού παίζεται άπό τόν θίασον

Μιράντας — Μου- 
σουρη — Χρ. Νέζερ

ή περίφημη κω μ ω δ ία

" τσι άγοπούν
γο ν ιατα

Εισιτήρια 10—1 π.μ. είς τό
ταμεΐον τοΰ θεάτρου «Άλικης» 
(τηλ. 27—248) καί-άηό τάς 4 μ. 
μ. είς τό θέατοον Μουσούρη 
(Τηλέφ. 84-269).

’Έγιναν ήθοποιοί 
χωρίς νά θέλουν

‘Υπάρχουν, καθώς εΐνε γνωστό, χιλιά
δες νεαροί άνθρωποι, άγόρια καί κορίτσια 
ποΰ αίο'θάνονται μέσα τους τό δαιμόνιο 
τής έχνης καί δέν έχουν άλλην έπιθυμία 
παρά τό νά γίνουν, μιά μέρα ήθοποιοί, 
εϊτε πά,ω στή οικηνή*. είτε οτήν φθονη. Κ ι ’ 
δμως υπάρχει καί τό έ .ής παράδοξο: νά 
μή θέλη κανείς νά γίνη ήθοποιό;. νά μή 
τό σκέπτεται κάν διόλου καί μ ’ ολα ταυ-. 
ια νά τά φέρη έτσι ή μοίρα ώστε μιά 
μέρα νά γίνη καλλιτέχνης τή·ς σκηνής ή 
τοϋ κινηματογράφου καί μά/Λοτα ένας 
άπό τούς πιό περίφημους...

Κάποια μέρα. ένω σείς εΐσθε άνύποπτος. 
συναντάτε ένα α,θρωπο. ένα ρεζ;θέρ ή ή
θοποιό, πού άνακαλύπτει ξαφνικά τό α. 
λέντο. πού έχετε γιά τό θέατρο ή γιά τό 
φίλμ.* ’Ά λλο ι άγωνίζονται χρόγια όλόκλη- 
ρα γιά νά τό κατορ ώσουν καί δέιν τό έ_ 
πιτυχαίνουν. σεις όμως. πού ώς τήν μέρα 
έκεινη ούτε’ τό οκεπ όσαστοα/. βλέπετε τήν 
τύχη νάρχεται μόν/γ τη·ς στά ποόια σας! 
θά  σάς ο-ηγηθούμε τώρα μερικές τέτοιες 
πολύ ενδιαφερουοες περιπτώσεις.

Μιά μέρα, ένα νόστιμο κορί σι μ* εκ
φραστικό πρόσωπο, πού ήθελε νά σπου. 
δάοη ιατρική, πήγε ο’ ένα άπό τά μεγά
λα καί γραφικά χωριά τής Βοημίας σ’ έ
να ζαχαροπλαστείο, μαζί μέ μερικές φιλε
νάδες. ’£κεί πού έτρω>αν. μέ χίΑια γέλια 
καί κουβέντες, γλυκύσματα. πλησιάζει τήν 
όμορφούλα ένας κύριος καί τής λέγει ά
μέσως:

— Δεσποινίς, πρέπει νά γίνετε ήθοποιός!
Τό κορίτσι έγινε κατακόκκινο καί σκέ_ 

φθηκε πώς ό κύριος αύιός μεταχειρίζε
ται άπλούοτατα μιά πρόφασι γιά νά κάνη 
τή γνωριμία της. ’Εκείνος ομως δέν τήν 
προοκάΛ,εοε σέ περίποττο ή οέ γεύμα μέ 
κρασί καί ιά λοιπά, οπως γίνειαι συνή
θως σέ τέτοιες περισίάοεις. άλλά τής ζή
τησε τήν διεύθυνοι τής μητέρας τί,ς. την 
όποία καί έπεσκέφθηκε τήν έπομένη. Πήρε 
μερικές φω.ογραφίες τής μικρούλας κι’ 
έφυγε. "£π^ιτα άπό μερικές μέρες ήλθε 
ένα γράμμα άπό μ:ά δραματική οχολή τής 
Βιέννης. U i  φωτογραφίες ειχα^ άρέόει καί 
ή δεσποινίς, ή ύπεψηφία τής ιατρικής, πα. 
ρεκαλεΐτο νά οτεί/^η μιά αϊτηοι γιά νά 
έγγραφή στή σχολή. "Επειτα άπό λίγα 
χρόνια έν.ατικής μελέτης, τό κορίτσι αύ_ 
το έγινε μιά άπό τίς καλύτερες νεαρές 
κα λ λ ιτέχνες  τοΌ σημερινού γερμανικού 
κινηματογράφου. Στήν ταινία «’Επικίνδυνη 
άνοιξις» είχε μεγάλη έπιτυχία, δίπλα στήν 
"Ο λγα  Τσεχοβα καί σ όν Ζιγκριφηντ Μπρώ 
ϋερ. ‘Έπαι .,ε τόν ρόλο μιάς χαριτωμένης 
μα3ήτριας λυκείου. Στό νέο φίΛμ «‘Η μα
γεμένη· μέρα» παίζει μιά νεαρή πωλήτρια 
καί σέ μιά άλλη τελευταία ιαινία μέ τον 
τ ί λο «Γιά σςνα καί μόνο» θά τήν ίδοΰμε 
στόν ρόλο μιάς νεαρής συζύγου πού έρω. 
τεύεται έ,α  παλληκάρι καί πάσχει τά πάΛ. 
δεινα.

Σ έ  μιά άριστακρατική λουτρόπολ· τής 
Ούγγαριας. €v j . ήλιόλουστο άπόγευμα έ
παιζε μιά όρχήστρα πε αχτά κομμάτια οτό 
καιαπράσινο πάρκο. "Ενα  μικρό κι’ ομορ. 
φό κοριτσάκι, παι,δί άκόμα. σήκωσε μέ 
χάρι τήν άκρη τοΰ δανιελένιου φουστανιου 
του ικι’ άρχισε νά χορεύη. ‘Ο κοομος. πού' 
έκαμνε έκεΐ τόν περίπατό του. ένθουσιά- 
σ η·κε καί .έχειροκρότησε τό κορ.τσάκι.Μιά 
πολύ ευγενική κυρία τό πλ:,σίαοε καί ρώ
τησε: «Πώς σέ λένε. μικρούλα μου;» ’ Ε 
κείνη άπάντησε : «Μαρίκα Ρέκ». ιΗ κυ
ρία πού τήν ρώτησε ήταν μιά περίφημη 
Ούγγαρέζα ήθοποιός άπό τήν Βουδαπέ
στη. Μίλησε τό ε μέ τήν μητέρα τής μι
κρής κι’ ή Μαρικούλα άρχισε νά παίρ/η 
ιμαδήμοττα χοροΰ. "Επειτα άπό μερικά χρό 
v ia , έγοήτευσε τήν Εύ»ρώπη. καί τήν Α 
μερική μέ τήν τέχνη καί τό μπρίο της.Δέν 
άργησε νά προσληφθή οέ μεγάλα σίρκα 
καί πιρ έπειτα στόν κινηματογράφο τοΰ 
όποιου τό στερέωμα στόλιζε·, σήμερα σάν 
ε.α  άπό τά λαμπρότερα άστέρια. Προσε
χώς θά. τήν θαυμάοωμε καί πάλι σ ήν έγ 
χρωμη ταινία— έπιθεώρησι «*Η γυναίκα 
τών όνείρων μου».

"Ε .α ς  νεαρός ύπάλληλος μί*̂ ·; όλλαν5ι. 
κής Τραπέζης ταΟ ιΡόττερ.ταμ. πού δέν 
τόν έμελλε πολύ ή έργαοία, συνή Ίζε νά 
συγκεντρώνη τούς συναδέλφους ου καί 
τών δύο φύλων σέ μιά αϊ3ουσα τής Τραπ& 
ζης καί νά τούς κάμνη θεατρική παράστα- 
σι μέ τραγουδάκια, χορό κλπ. Μιά μέρα 
τούς έπιασε ιέπ* αύτοφώρω ό διευθυντής. 
Σ  ήν άρχή θύμωσε λιγάκι, μά δέν είπε 
τίποτα. Στάθ.,κε σέ μιά γωνιά κομ δέν 
μπόρεσε νά μή γελάση κι’ αύτός, μαζί 
μέ δλους τούς άλλους μέ τά καμώματα 
καί τά άστεΐα τοΰ ύπαλλήλου του.

Αύ ή ή δουλειά ομως έξακολουΟόΰ^ε συ
νεχώς. *Ως δτου ό διευθυντής τής Τραπέ
ζης έχασε π'ά τήν ύπομονή του. Φώ.αξε 
τόν νεαρό στό γραφείο του καί τοΟ *:{πε: 
«’ Εσύ. παιδί μου. δέν κάνεις γιά Τράπεζα 
καί γιά σοβαρή δουλε’ά. Πότε ά no.·' να 
γίνης ή3οποιός;» Του έδωσε μ ά συο ατική 
έπιστολή γιά ένα γνωστό διευθυ/τή θεά
τρου. καθώς καί μερικά χρήματα νιά τήν 
άρχή. Ό  νεαρός υπάλληλος πετοοσε πιά

άπό τή χαρά του. Πήρε μαθήματα θεά
τρου καί δέν άργησε νά γίνη ήθοποιός 
τής όπερέττας. Τ ’ δνομά του εΐνε Γιοχάν_ 
νες ’Έστερς ό γόης πού μαγεύει τά πλήθη 
τών θεατών’ οέ πολλές όπερέττες καί κι. 
νημοαογραφικές ταινίες. .Τώρα ιά  παίξο 
τόν πρώ ο σόλο σέ μιά νέα βιεννέζικη ται 
v ia  μέ τόν τίτλο: «Μάχης τύχη στίς γυ
ναίκες». καθώς καί στήν ταινία: «Ζήτω ό 
έρως».

Σ ’ ένα χοροδιδασκαλείο ^τής πολίχνης 
"Ελμσχορν κοντά στό Άμίβοΰργο. έμπαινό- 
ιβγαιναν κάθε βράδυ, πολλοί καλλιτέχ^αι 
τοΰ θεάτρου. ‘Ο διευθυντής οΰ χοροδιδα
σκαλείου είχε ένα γυιό. τόν όποιο προώ- 
ριζε ώς διάδοχό του οτήν άρκετά έπικερ. 
δη έπιχείρησί του. *0 μ·κρός δμως δέν 
ήθελε ν’ άναλάβη τό χοροδιδασκαλεΐο.Δεν 
ήξερε δμως άκόμα καί τί έπάγγελμα θά. 
πρεπε νά προτιμήση. ‘Ο  πα έρας του τόν 
έβαλε μοτθητευόμενο σ’ ένα μεγάλο σιδη
ροπωλείο τοΰ Αμβούργου, ό μικρός δμως 
ιμόλις τρεΐς μέρες έμεινε έκεΐ. Τοσκασε έ
πειτα καί έπέστρεψε στό σπίτι, πρός με.' 
γάλη άπογοήτευσι τοΰ μπαμπά του. Δέν 
ή'δελε νά γίνη έμπορος. Μιά άοιδός ής 
όπερας πού σύχναζε στήν οίκογένειά. εί
πε μ ά μέρα. παρατηρώντας τίς κινήσεις 
τοΰ νεαροΰ : «Εΐνε όλοφάνερο, ό μικρός

αύτός 6ά γίνη μιά μέροτ ήθοποιός». Καί 
εΐχε δίκηο. ‘Ο άνοπκχράσιστός υίός του
διευθυντοΰ τοΰ χοροδιδασκαλείου εΐνε or, 
μερα ό γνωσ ός Γερμοτν ός ήθοποιός καί 
σκηνοθέτης Χάραλντ Πάουλσεν. πού τόν βλέ 
πομε συχνά καί στήν όθόνη.

Στήν κλασική πόλι τοΰ Γκαΐτε. τήν B u ; 
μάρη. μιά νεαρή πο^τρεμένη γυναικούλα 
πήγαινε, ένα πρωί. στήν άγορά. δπως δλες 
οί νοικοκυρές. Μόλις εΐχε βγή άπό τό οί
κο , ροφεΐο. Αγαπούσε πολύ τό θέατρο Kr: 
πρό πάντων τά κλασσικά έργα. ” Ετσι λ ? ι . 
πόν ήταν πολύ φυσικό νά έρωτευθή κ«ι· 
τόν‘νεαρό ήθοποιό πού έπαιζε τότε στό ρ - 
ατρο τής Βαϊμάρης. όν Ντον Κάρλος κα. 
τόν Ρωμαίο. Ή τα ν ’ ένα τρυφερό ρωμάντζο 
όπως συμβαίνει σέ πολλές μαθητριοΰλες. σΓ 
μιά τέτοια μικρή πόλι. Μά κι ό «ζέν—  
πρεμιέ» εΐχε άνταποκρι-ή σ.όν έρωτα τή'' 
όμορφης μικρής. Τό πρώτο ραντεβού τουι 
όμως δέν έμεινε μυστιικό κι* ή άτακτη· μα
θήτρια άναγκάστηκε νά έγκαταλείψτι 
οίκο ροφεΐο. Σ έ  λίγο δμως έγινε ή ούζι^ 
γος τοϋ «Ρωμαίου» κι* έτσι λοιπόν ή μι
κρή νοικοκυρούλα πήγαινε, μιά μέρα. στήν 
άγορά νά ψωνίση τομάτες καί καρότα..-

"Ενας άγνωστος κύριος τήν σ αματς ;̂ 
σ ό δρόμο, χαιρετά εύγενικά καί τής λέ
γει: «Κυρία μου. ξέρετε πώς έχετε φω^ο. 
γενικό πρόσωπο ; Μοΰ φαίνεται πώς θα 
είχατε μεγάλη έπιτυχία στόν κινημοοτογρό 
φο...» ’Ίσω ς στόν ίδιο δρόμο άκριβώς λ  
εΐχε συνοτντήσει κάποτε κι’ό διάσημος ΓκαΙ 
τε τήν νεαρή Χριστίνα Βούλπιους καί νά 
τήν έρωτεύθηκε. ‘Ο κύριος αύτός δμως 
προσκάλεσε τήν γυναικούλα μας νά έλθ 
τό βράδυ μέ τόν σύζυγό της σέ μιά έορ- 
ιή καλλιτεχνών. Ό  σύζυγος αύτός ήταν 6 
ήθοποιός Ντάγκοβερ τοΰ θεάτρου τής Β α . 
ϊμάρης. ό όποιος δέχτηκε νά σπουδάση f 
γυναίκα του γιά νά γίνη ήθοποιός. Ποι°<~ 
δέν γνωρίζει σήμερα τήν ώραία καλλί'·* - 
χνιδα τοΰ κινηματογράφου Λίλ Ν άγκο. 
βερ; Αύτή ήταν ή γυναικούλα, πού πήγαι
νε στήν άγορά τής Βαϊμάρης γιά νά ψω  ̂
νίση τομάτες καί καράτια... Ε . . . .

Ή πρόζα 
στήν έπιθεώρηοη

ΤοΟ κ. Ζ. ΓΊαπαμιχαλοπούλου
Μιά λαθεμένη άντίληψη γύρω στό ελα

φρό μου ο ικό θέατρο έχουμε τή γνώμη πώς 
ίο φερνει όλο και χαμηλότερα. Κα .α  τήν 
άντίΛ^ψη αυτή περιοοοτερο βάσιμη κρί- 
νεται η μουσική ϊυως καί τό νεαμοττικό 
μέρος, ένω τό κείμενο —  πρόζα και στί
χος —  έρχονται σέ δεύτερη μ.οΐρα. Πα
λαιό.ερα ομως δέν ήσαν έτσι τά πράγμα
τα. Μιά όπερεττα έξαοφάλιζε τήν έπιτυχία 
κοντά στίς άμορφες με^ωοιες της καί πά
νω σ’ ένα έξυπνο κείμενο. Μά ή έπιθεώρη- 
ση εΐχε —  καί έχει —  πάντα μιάν άξίω
ση : Ιο  πνεΰμα. Χωρίς νά πηγαί/ουμε πολύ 
μακρυά. γιά νά θυμούνται οι ά.αγνώοτες 
μας. ό *κ . Μωρο:  ̂ ινης έστερέωοε τή μορ_ 
φη αύ'Γή τής άανα,^κης ρεβύ καί τόν άκο_ 
λούσ.,οαν οι καΛυτεροι ούγχρονοι έπι3ε. 
ωρτϊ·σεογράφοι. ‘Ο ίΛρκχγά^οης. ό ΓΙώΛ 
hop, ό Παπαδούκας. ό Γιαννουκάκης έ
γιναν οί πνευμαιωόέσιεροι συγγραιφεϊς τού 
θεαιρικοΰ αυτού ε15ους μέ τις ποικίλες 
άπαι ήοεις της σκηνής καί του κοίκοΰ. 
’Αλλά τό πνεύμα τό έπι',.εωρησιακό σ ιήν 
περιπτωοη αΰνή έλαμπε καί ο τόν έξυπνο 
στ.χο περισσότερο δμως στήν πρόζα, στόν 
διά.νο’γο σ’ αύ^ον τόν κομπέρ. που σ.ην 
άθηνα^κή ρεβύ πήρε σπουδαία θέση. Μά 
τότε. οπως δυστυχώς δύσκολα γίνεται οή- 
μ&ρα ό ρόχος αύιός έπεφτε οέ «καλά 
χέρια». ‘Ο κομπέρ σήμερα γίνεται μηχα
νικά ό συ-δετικός κρίκος τών «νούμερων» 
σάν άπό συνήθεια ( ; )  νά προετοιμάζεται 
ό θεαιής σ’ δ,τι πρόκειται ν* άκούοα καί 
νά Ιδΰ στή σκηνή.

Καί άν τό «νούμερο» αύτό εχει πρόζα, 
οί προσπάθε.ες τοΰ φιλότιμου ή^οπο^οΰ νά 
κωμικοποιήοη τόν ρόλο του άν εΐνε άνάγ_ 
κη γίνονται άνιαρές δσο φτωχός εΐνε ό 
διάλογος. Καί μό^ο oocv φτάση στό τρα
γούδι ξα.ασαίνει.

Καμμιά φορά μάλιστα καί πολύ συχνά 
σέ δυό διάφορες έπιθεωρήσεις. οί συγγρα. 
φεΐς καταπιάνονται μέ τό ίδιο νέμπορ.κό» 
κ.έμα —  ή «δημοκοπίοο>. παρ’ όλες τίς άν_ 
τιρρήσεις τοΰ1 φίλου κ. Παπαδούκα. Τότε 
πιά ό θεός καί ή χάρη ών ήθοπο.ών! 
Καθέ,ας μέ τήν τέχνη .ου. μέ τίς ά.τΐ- 
λήψεις του καί μέ.,τά κέφ α του. ’Απο
τέλεσμα: πέφτει τό «νούμερο»!
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ατρικό αύτό είδος στήν εξέλιξή του μέ 
τήν άνοχή τοΰ κοινού εΐνε ό κομφερα»'- 
σιέ. Βέμαια ό καινούριος αύτός τύπος 
βλαστάνει σ ίς μά/τρες τών βαριετέ καίά 
προτίμηση. Μά δέν μπορούμε νά παρα
δεχτούμε πώς μεταξύ τους ύπάρχουν καλοί 
καί κακοί. . . ,

Ν* άποδώσουμε στόν Ά ττ ικ  τήν πα ρθ_ 
τητα τοΰ φρούτου; Δέν 9ά ήταν δίκαιη ή 
κατηγορία, γιοττί όλοι θυμοΰν αι ^πόσο ε. 
ξυπ.α καί μ? έπικαιρότ. τα μιλούσε στή 
σκηνή ό «έ ωραγστής» αύτός καλλιτέχνης 
τής περιφρονημένης μάντρας. "Αφησε δέ 
και μαθη.ές —  μιμητές όχι άοημαντους.

‘Ο Λάσκας, ό Οϊκονομίδης καί όόλλοι 6 
κολουθοΰν πιστά τά βήματά του.

Μά έλα πού δέν ξερω γιατί τό νέο α 
τό εΐ5ος τό προτιμούν νεαροί ποιητές! Πί>■- 
σόν δηλαδή πού. νομίζουμε, δέν εΐνε ά. 
παραΐτητο σέ evocv πνεύμα ώδη καλλιτέ
χνη. ’Αντίθετα. Μέ τήν «Ιδιότητα» του έ
κείνη μπορεί ό’ νέος καί άγνωστος νά - 
νη διάσημη τή μοΰσα του.

"Εξω  δμως άπό αύ’ ό έπικρατει ο άσυλ. 
λόγιοιος αύτοσχεδιασμός. Ή  άκατάοχετη 
περιαυτολογία καί αύτοούσταση, πού δέν 
έχουν καμμιά σχέση μέ τή Βεατρ.κή ευ
πρέπεια. άποτελοΰν τό μο.ίβο μερικών ^ 
τοχειροτονημένων γοήτων. Δέν λείπουν, ου 
τε τά ρωμαί.(κα προοωπ.κά. ‘Η κακή συ
νήθεια τής γαλαρίας νά παίρνει μέρος at 
μιά παράοταση κάνον ας τάχα πνεύμα μ: 
ά ,δίες καί βλακείες έφτασε κάποτε voc 
θίξΏ γνωστότατον κομφερανσιέ κ ι’ έχε' 
πού τόν πονοΟοε.

Ή  κοκορομαχία* πού έπακολούθησε πρ * 
κάλεσε τή θυμηδία τοΰ πολλοΰ κοινοΰ οά^ 
έκτακτη ά τραξ.όν. Καί δέν θά ήταν πε 
ριττό νά προσθέσω πώς στό τέλος τής πα 
ράστασης «έζητήθη άμοιβαίως συγγνώμη»' 
καί δόθηκαν έ.ηγήσεις σ ούς άδιάφορους 
θεατές!

Ά λ λ ά  αύτοί οΐ κομφερανσιέ άπασχολου 
τό άκροοττήριό τους μέ ποικίλες φλυαρίες. 
’Απαγγέλλουν καί στίχους πού άν βγούνε 
καλοί παίρνουν τά χειροκροτήματα που έ_ 
πιδιώκουν. Ά ν  όχι...ξαναχε ροκροτουνται. 
Έ κ ε ΐ .ο  δμως πού δέν άνέχονται οι θεα^ 
τές εΐνε ή άνοστη πάρλα πού πιάνει τοΓ ~ 
χριστιανούς οχκτούς σάν βγαίνουν στό πο' - 
σκήνιο. Τί λένε οί περισσότεροι, ό Θ γο 
καί ό κοσμάκης πού τούς άχουει τό ξε_ 
ρουν! . ,

Τό ξέρουν καλύτερα και οί αναγνώστες 
μας. ’Άγραφα πράματα καί άθύμητα. Χω. 
ρίς ».έμα χωρίς νόημα ουτε πνεΰμα της 
ώρας παρά μ ά διαρκής άναζήτηση κα
λαμπουριού είδος στερεότυπο. _ τ^ι^  7°· 
κουρασ ικό. Σωτήριο γιά τόν υποβολέα, 
μαρτυρικό γιά τούς άλλους. Πατι συνή
θως δέν εΐνε γραμμένα τά όσα λεει ο Key 
φερανσιέ. Τόν διευθύνουν- ή μνήμη του. ο 
όδηγός τής σκηνής καί...ή τοχΓ,·.
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εΐνε καθόλου άσήμαντο πραγμα. Μέ~α 
στούς περιωρισμένους δκχλόγους διακοί- 
νεται ·>ό πνεΰμα τοΰ συγγραφέα. Ό  κομ
πέρ. πού γίνεται ό καλύτερος έρμηνευτής 
του’ πολλές φορές καί στίς έξυπνες «πο.ο 
λάτες» του εΐνε κρΐμα ν’ άδικεΐται στην 

υπική φρασεολογία ένός καμαριέρη. ft 
κομπάρσου, παρουσιάζοντας αύτός τ<\ 
«νούμερου» ή καί τούς ήθοπο:ούς ·ιέ tc. 
γλυκανάλατα συστατικά φ λοφρονήματ · 
ττού μεταχειρίζον αι οί κομφερανσιέ. h 
έπιθεώρηοη ίέλει πνεΰμα. Καί πνΓ~*μα της 
εΐνε τό κείμενο ό διάλογος ή πρ^^α της.

Ζ. Π ΑΠ ΑΜ ΙΧΑΑΟ Π Ο ΥΛΟ Σ



Η λατρεία γιά τή. : 
δραματική τέχνη

Μιά περίφημη διάλεξη τοΰ κ. ΖΑΚ ΚΟ, ;Ω
Μιά διάλεξη γύρο άπό τό θέ

ατρο τοΰ περίφημου ανακαινιστή 
της θεατρικής Τέχνης xcD Ζά : 
Κοπώ, άναμψισίβήτητα εχει £νδια- 
ιφέρο στούς πνευματικούς κα'ι καλ- 
λιτεχνυκούς κύκλους δχι μόνο τής 
Γαλιλίας, άλλά κα'ι όλοικλή.ραυ 
τ;3  κόσμου. ΤΗταν ή διάλεξη αύ
τή τοΰ1 μεγάλου Γ άλλου αίοβητ.- 
ικοΰ μιά -πρόσκληση, πρός τούς 
νέους τής Γαλλίας, γεμάτη συγ
κίνηση καί παλμό ιερό γιά τήν 
προπαρασκευή , ενεργητικών αν
θρώπων τοΰ θεάτρευ μέ γαΟστα 
γερό καί ανυψωμένο, γεμάτο ά 
φασίοση, χαρά καί αυστηρότητα, 
μιά εκ'κληοη νά καταχτήοη ό λα
ός τήν Τέχνη καί σχι νά κταιβρο- 
χ'θιατή άπ’ αύτή. Ή  διάλεξη αύτή 
τ;ΰ κ. .Ζάκ Κοπώ, πού εΐχε θέμα 
τή λατρεία πρός; τήν δραματική 
τέχνη, δόιθηικε ·στό Παρίσι, σέ μιά 
συγικέιντροση - νέων σπουδαοτών 
καί δασκάλων στόν «Έ"νικό
Σύνδεσμο Σχολικών καί Μετα- 
οχολικον εργον Δημοσίας Παι
δείας» καί έ'δημοσιεύθη στήν «Κ α
ψέντια».

Ό  Διευ€υντής τοΰ ΓαΛ,λικοϋ
’ Ινστιτούτου σιήν ’Αθήνα κ. Μιλι- 
έξ εΐχε τήν καλοσύνη νά στείλει 
τό 'κείμενο τής διαλέξεος αύτής 
στό «θέατρο», πού μέ μεγάληι χα- 
ιρά τή δημοσιεύει. Καί τώρα άς 
δοΰίμε τί εΐπε ό κ. Ζάκ Κοπώ γύ
ρο  άπό τό ώραΐο αΰιό θέιμα:

Αύτό πού έπιβάλλεται να θυμόσαστε 
νέοι, σείς πού ζήτε μιά μεγάλη καί τροί 
μερή έποχή, εΐ/ε οτι ύπάρχει ένας δεσμός 
παθητικός μεταξύ τής έμπνεύσεως τοΰ δρα 
μάτικοΰ παιγνιδιού καί τής περιστάσεως 
στήν όποια δημιουργήθηικε. Σ*5ς ζηλεύω, 
νέοι, γιατί θά 5ή ε νέους καιρούς. Θά δ’α 
κρίνεστε τούλάχιστον τό ελπίζω, άπό αύτά 
τά πλή η τών νεαρών άετών πού σ’ ό. 
ποιαδήποτε ώρα τής μέρας, μπορούν νά 
μπουν ο ’ ενα κίνημα ογρσφό, νά εγκατα
σταθούν σέ μιά πολυθρό.α καί νά δούν 
νά έκτυλίσσωντα·.. στή όθόνή· ιστορίες κα
τά τό μάλλον ή ήττον άβειες άπό περιεχόμε 
νο, πού έν πάση περιπτώσει δέν τούς ά
πορου/ καθόλου καί δέν προκαλούν σ* αύ. 
τούς παρά παρορμήσε.ς παροδ.κές. περι
έργειες συχνά άνθυγεινές καί οί ’ όποιες 
δέν άφήνουν ίποτα πί:.ω τους γιά rb ξά_ 
νοιγμα τής ψυχής καί ήν ά'.άπτι,ΐΕη του 
άν οώπινου όντο·.. Σ ’ αύτό. σύτή ή ανά
πτυξη καί αύτό τό πλάτεμα εΐ ε τά μόνα 
πράγματα πού άληθινά έν5ιαφέρουν. τά 
μόνα πού ένα~ λαός ύγιήσ καΐ οωμάλεος 
6ά ώφειλε νά ζητήση άπό ένα θέατρο ά 'ιο  
τού όνόματός του. Εΐνε ο ’ όι πού οί "Ελ_ 
λ νες πολίτες τής μεγάλης έποχής ζητού
σαν καί έπαρναν άπό τήν τραγωδίαν τω·\ 
Αιίτοί οί άνθρωποι έπαιρναν στά σοβαρά 

ίς έτήσιε'·· παραστάσεις. στίς όπ-.ΐεο εΐγα 
παρα.δεχ3ή δτι μερικά έμα:α συ αξαρικά 
ή Ιστορικά φαίνονταν άταγορευμένα ώς 
κατάλληλα νά ρξουν τό κονό σέ πά~α 
πολύ δυνο.τές συγχί'.ήοεις. Αύτή δέ; εΐνε 
άκρβώς ή σημερινή περίπτωση δπου πολύ 
συχνά τό <·5'αρκές» θέαμα, πού έκ υλίσσε_ 
ται άπό τό πρωΐ μέχρι τό βσάβυ μο ά. 
£ει νά ιιήν έχη άλλη άποστολή καί σκοπό 
άπό του νά άποκτηνώση τό θεατή. Αύτό 
εΐνε καθσρά ένα έγκλημα. Κάμε ε μια 
προσπάθεια. Φανταοθήτε ποϊά μπορούσε νά 
εΐνε ή κατάοταση τοΟ πνεύματος τών άν_ 
•Γρώπων πού σέ μ:ά έπίσημπ περίσταση πή
γαιναν νά πάοουν θέση στίο χεριχίδες τοΰ 
μεγολοπρεποΰς θεάτοου ώ. Ά 9  νών 
έν πλήρει ήιιέρα γιά νά εΐνε υάρτυρες 
τών παιχν 5ιών, >ατά τά όττοΐα ό λυοικός 
τονισιιός του κόρου έδινε ένα άκόμη με
γαλείο καί 'ά  παοαστοΰν στίς συγκρού
σεις κοπά τίς όποιες οι ήρωες έπάλευσν 
μέ ούς θεούς. Σκεφθεΐτε τίς συγχινήσεις 
πού αισθανόταν τό χριστιανικό πλή oc πα 
ριστάμενο μέ πνεΰμα πίστεως σ’ ίς 7κρ. 
νές τών πα3ών του Σωτήρος. Καί κςπόπι 
ιιετσ.φερθή ε στήν σκυθρωπή στάσ- τών 
ιΓΤαρ’.σ νών πού στιβάζονται στις άπό> :α. 
σκοτεινές σάλες των μπρος στό πελνόνό 
πανί, δπου άποτυποΰνται μέ μαθρο καί ά 
οπρο *ά έπισόδε«α ένός άμέρικανικοΰ 
φιλμ. σχολιασμένο * άπό βουβούς ύποτί. 
τλους. Δέν άντ'λαμβάνεσθε δλη τήν δια
φορά πού ΰφίσταται μεταξύ .αύτών τών

δύο κατηγοριών θεάματος; Οί νέες σας 
καρδιές δέν ριγούν καί δέν ήσαν δια ε3ει 
μένες νά ριχτούν πρός τήν άρχαία φόρμα 
έάν ούς εΐχε .άποδοθή στήν ποιητική της 
μεγαλειότητα καί σ’ ένα πλαίσιο άξιο αύ
τής μέ θέματα καί πρόσωπα^ τά όποια 
νά είνε ής έποχής μας. ‘Ο θεός ξέρει δτι 
ή έποχή δέν’ στερείται θεμάτων καί προ
σώπων τραγικών.

θά πρέπει νά τά πληοιάοχι μιά μέρα έ. 
λεύθερα κατ’ εύ»3εΙαν κατά μέτωπον, 
Δέν θά Ικανοποιείται πάντοτε νά περ.φέ
ρε αι γύρω άπό τούς μεγάλους μύ ους καί 
τίς μεγάλες προσωπικότητες τής άρχα.ό_ 
ττ,τος, γιά νά στηριχθή σ’ αύτή μεταμορ 
φώνοντάς τε*ς, μετα^ίδοντάς τες μερικές 
σταγόνες συγχρόνου φιλοσοφίας. Παρα_ 
ιμορφώνοντάς τες πρός τή σημερινή μόδα. 
‘Έ ν α  θέατρο άπείρως έκτε αμένο θ’ άνοί_ 
ξη στόύ·ς δραματουργούς τής αύρ:ο. έ.α 
θέατρο πού θ’ άγκαλιάση τό σόμπαν, θά 
πρέπει νά ξοτγασκεφθί] κανείς τήν δραμα
τουργία σέ λειτουργία αύτής ής παγκο. 
σμιότητος τής όποιας ό Πώλ Κλωντέλ στό 
«Παπούτσι άπό οοττέν» ί.ά εΐνε ό προάγγε. 
λος. Ό  Σαίξπηρ καί οι άρχαιοι Ίσποενοί 
θά μπορέσουν ότε νά εΐνε οι όδηγοί.

*Αλλ’ αΰτή ή άνο:νέωση δέ θά μπορέ. 
στ| νά παραχθί) άνετα, παρά έάν βαΰίσχι 
εξίσου μέ τήν ά,ανέωση τής σκηνής μας 
εννοώ μιάν άνανέωση ύλνκή τή·ς άρχιτε. 
τονικής τής σκηνής μας. πολύ πιο θαρ
ραλέα, πολύ πιό ριζική ετσι πού '"έν πρα
γματοποιήθηκε πο έ ώς τώρα. Τή/ είχα 
προσχεδιάσει στό «Β ιέ  _ Κολομπιέ». ’Αλ
λά άκόμη έκεΐ δέν έχω συγκεντρώσει πα
ρά σαρκασμούς καί δέν έγινα άντιληπτός 
ουτε μέ άκολοΰθησαν οί συγγραφείς. Καί 
άφοΰ καθάρισα τή σκηνή άπό τά άνώφελα
έπίπλαοτά της καί άπό δλα ά Εξαρτή
ματα κατά τό Ιταλικόν, τήν είδα λίγο _
λίγο νά ξαναεπιπλώνεται, νά ύπεργεμίζε. 
ται νά περιπλέκεται, νά διακοσμήται. 
Κα ' όπιν είς τήν Κομεντί Φρανσέζ ·μέ τον 
διαγωνισμό το9 Λουΐ Γκύς γιά τό Ρακί. 
να καί τού Άντρέ Μπαρσάκ γιά τόν Κορ. 
νέϊγ. έιδοικίμασα μερικές έπιδείξεις τής αύ 
τής κατηγορίας, πού δέν άρεσαν καθόλου, 
θά  πρέπει λοιπόν νά ύποταχθή κοτνείς στήν 
ιδέα δτι υπήρξε ό πρόδρομος ώρισμένων 
ειδών, πού θά κα αλήξουν ΐοως νά κά
μουν τό δρόμο τους καί πού δέν άπελπί-
ζομαι δτι θά τίς ίδώ μιά μέρα νά πρα. 
γματοποιοΟ νται,

*Επιτρέψατέ μου νά σάς παραΓέσω ένα 
βραχύ άπόσπασμα μ-.-τς μπροσούρας έπί 
του σχολείου τού «Β ιέ  _ Κολομπιέ». ήν 
όποία έγραψλα καί έδημοσίευσα πρό πολ. 
ΧοΟ χρόνου, κατά τόν Νοέμβριο τού 192)1,

Νέοι ηθοποιοί

Μ η

Ό  κ. Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Ρ Ω Η Σ . ό Γ,θοοπίός πού 
τόν γνωρίζει τώρα εύρύτερα τό Ά  πναΐκό 
κοινό καί τόν χειροκροτεί εί·ς τήν Μουσι
κήν Κωμωδίαν τοί  ̂ «Πάρκ». δπου παίζε·.. 
Γεννήθηκε r 1910 καί πρωτοβγήκε στό θέ
ατρο τό 1920 — * 1930 στήν «*Ελευ·3έρα 
Σκηνή». ΈχρημάτΓσε μαθητής τής ’Επαγ
γελματικής Σχολής θεάτρου καί του κ. 
Β εάκΓ κον ά στόν όποιον έπαιξε πρωτεύον
τα ρόλο δταν ό μεγάλος μας πρωταγωνι
στής έοώρτασε τήν τριακονταετήρίδα του.

πρό ένός περίπου τετάρτου αίώνος. ’Έ .  
λεγα τότε: , ,, -

«"Ο  τι ζητάμε θά βγα άπ ο.τι ξερού. 
με Εερ>ουμε δτι αύτό πού κά/ει κάνεις 
'ΐξβρτδται άπ’ αΰιό πού εΐνε, δ-ιι ot ώ. 
ρσίες φόρμες έξαρτωνται <inc> ωραίες οκε_ 
ψεις. Ξέρουμε δτι αύτό πού είνε κανείς 
έέαριά αι άπό αύτό πού πιστεύει κανείς 
καί μέγα μέρος άπ’ αύτό πού θαυμάζει 
κανείς, θά  προσπαθήσουμε νά κάμουμε 
τούς μαθητέ-ς μο:ς, ά/δρες καί γυναίκες, 
καλά μορφωμένους, θά προσπα ησουμε 
πρώτα νά τούς προφυλάξουμε ό ι̂’ αύτό 
πού εΐνε ψεύτικο, μάταιο, άοχημο νά τούς 
μορφώσουμε κατόπιν σ ’ό αΐσ3. μα τής ά_ 
λήθειας καί τοΰ μεγαλείου, τής όμορφ·.. 
άς; Τίς λέξεις: σεβασμός., άπλότης, άπάρ_ 
νηση, πειθαρχία πού δέν εΐνε παρά λε_ 
ξει·ς γιά τόσους άλλους, θά τίς κάνουμε 
γ ι’ αύτούς πραγματικότητα, θά  διαπλά* 
σουμε τό γαϋ<σ ο τους κατά τέτοιο τρόπο, 
ώατε κάθε όμορψιά νά τούς μιλάτ) σέ μιά 
γλώσσα φυσική ώστε κάθε ασχήμια νά 
τούς φαίνεται κα αρά στό παραλογισμό 
της. θά  τούς μάθουμε τήν έργασία τών 
έργαζομένων. * ιήν καθημερινής έργασία 
πού δέν έχει* πια άνάγκη άπό σάς καί πού 
δέν έχεΐε πλέον καθόλου άνάγκη. Καί θά 
τούς μάθουμε δτι δέν έργάζεται κανείς 
γιά τόν εαυτόν του, άλλά πρέπει νά προ 
σφέρχι τήν έργασία του».

’Εάν ή γενεά στήν όποιαν άπηυθύνθην 
τό ε μπόρεσε νά άκούση αύ:ά τά λόγια, 
έάν μπόρεσε νά τά καταλάιβτ) καί κατά 
κάποιο μέτρο, νά έπωφεληθή νομίζω πώς 
έχουν γιά σας μιά έπ’,καιρότττα τούλά. 
χιστο δμοια καί ίσως πιό έπείγουσα ά
κόμη.

Έφάσατε τήν άνδρική ήλικία μέσα σέ 
μιά κρίση τρομαχτική. ’Από δλες τίς κα
τευθύνσεις άπευθύνσνται σέ σάς. Σάς έ. 
ξορκίζουν καί συχνά σάς κολακεύουν. Σάς 
παρακινοΰν, σάς μισθοδοτούν, σάς ένο_ 
χλοΰν/ σάς* προτρέπουν ίσως περισσότερο 
άπό δ,τι σάς όδηγοΰν. Μόλι·ς είχατε τόν 
καιρό νά προσανατολισθήτε στή ζωή καί ήδη 
γνώρισα ε κι/δύνους δχι συνηθισμένους 
άνησυχίες καί στερήσεις τρομερές. Οί με
γάλες άταξίες τίς όποιες έχετε πρό ό_ 
φδαλμών θά σάς φέρουν στόν σκεπτικισμό. 
Καί δμως ύποθη-κεύουν αύστηρώ·ς τό μέλ
λον σας. Σάς έπι,βαρύνουν μέ υποχρεώσεις 
καί καθήκοντα άσυνή.η. Καταθλίβουν -.ούς 
νεαρούς σας ώμους μέ τό φορτίο μ:άς ύ_ 
πέ ρτατης έλπ ίδος.

Βλέπω πολλούς μεταξύ σας, οί ό
ποιοι υποφέρουν μέ τό νά μή ξέρουν άπό 
πού νά πκχστοΰν, πώς νά βροΰν μιά ισορ
ροπία, άπό ποΰ ν’ άρχίσουν ιήν έργασία. 
Παραπονοΰνται δτι δέν λαμβάνουν παρά 
άόριστες όδτγίες καί δτι τούς λείπουν τά 
πρώτα στοιχεία. Καί οί δάσκαλοί των, οί 
έμψυχωταί των. λυποΰν.αι δτι δέν βρί
σκουν γιά νά ζυμώσουν, παρά ένα ύλικόν 
άσταθές καί ψυχές άπείθαρχες..,

•Πώς θά ήθελα νά μπορώ ά σάς βοη
θήσω, νέοι!

Πώς 6ά ή~ελα νά εύρω λόγους πού ά_ 
ποτντοΰν στά έρωτήματα τά όποια θέτετε 
στόν έαυ όν σας. πού φωιίζουν τά πνεύ
ματά σας καί θερμαίνουν τίς καρδιές 
σας.

Σκέπτομαι δτι εΐσθε τοποθετημένοι ά
νάμεσα σέ δυό κινδύνους. 1) Τό νά άονη. 
θήτε τυφλά καί ριζικά δ.τι ειπώθηκε καί 
έγινε μπροστά σας. 2) ό νά περιμένετε 
τή μέλλουσα σωτηρία άπό μ σ άλλη δύ
ναμη καί δχι άπό αύτό πού μπορείτε νά 
κάμετε μόνο. σας. *ΙΗ περιφρόνηση ή ά- 
πέχθεια τής παληάς τάξης δέν εΐνε λιγώ- 
τερο επικίνδυνη άπό τήν διστακ ικό:τ·τα 
καί τήν τεμπελιά στό φορμάρισμα τέας.

Δέν εΐμα-ι οΰτε κοινωνιολόγος, ουιε ή 
κολσγος έ€,ουσιο»5ο· η μένος. Δέν είμαι πα
ρά ένα·: έργάτης καλής πίστεως, ένας φ:_ 
λ κός σύμβουλος πού δέν μπορηΐ νά ίσχυ. 
ρ σθή δτι άρύεται τίς συμβουλές του πα
ρά μό ον άτό τήν προσωπική του πεΐοα. 
*Υπ’ αύτή τήν Ιδ ότπ α μπορώ ά σάς πώ 
ΰυό πράγματα. Τό πρώτο εΐ/ε δτι σέ μ·ά 
χώοα σάν τή δική.σας. σ’ ένα πολιτισμό, 
ό Πεγκύ θά έλεγε «σέ ιΐ’ά Χ3·.στιανωούνη» 
σάν τή δική σας, κάθε υεγάλη άλλαγή 
δέν διαρ'χεΐ παρά δσον εΐ ε συ δεδεμέν ■) 
μέ -τι ζωντανή παοάΐ^οση στό βαθύ πνεύ
μα τής φυλής. Τό δεύτερο εΐνε δτι μιά α
νανέωση αύτής ήτς φύσεως.. γ  ά νά άπο_ 
φέρη καρπούς πού ·ά μή ' εΐνε πλαστοί 
καί έψήμεροι ποέπει νά άργΓπη άπό τό 
άνθρώπινον δν. Χωρίς άναδίπλωσιν χω
ρίς έγωνσμό, μέ τόση μετριοφροσύνη δ- 
ση καί ζέσι,' ποό παντός πρώτα·?χ*'ά ά
πό σάς ούς Ιδιους πρέπει 'ά  τά ά τλή_ 
σετε, μέ τήν έχεφοοσύν■·. μέ τήν όπλό- 
τητα τήν σοβαρότητα τήν έπιμέλε α καί 
τό θάρρος. ‘Όποιες καί νάνε c l  έπιθυμίες 
καί οί έμπνεύσε'ς σας,

"Οποια καί ν<5νε ή καροιέρα πού σκο
πεύετε νά άκολουθήσε ε, δποια καί νάνε 
ή τεχνική πού πρόκειται νά δαμάσετε. 
Πρό ποοντός προσπαθήστε νά εΐσβε άνθρω

ποι. Μήν άφεθήτε νά διαφθαρήτε νά κ«- 
ταστήτε άναίσθητοι, άλλά μέ θέληση σας 
προσπαθήστε νά κά*μετε νά βασιλευσχι στό 
χαρακτήρα σας μιά ώραία, σταθερά, γε_ 
λασ ή. θαρραλέα καί εύκαμπτος άν^ρω- 
πινη άρμονία.

Βλέπετε φίλοι μο>>, ε%3αλλεται προ 
παντός, έπιβάλλεται άπόλυτα μέσα σέ μια 
τέτοια σύγχυση νά κάμη κανείς ένα σύμ
φωνο μέ -ήν ψυχή του καί νά τό τηρήση 
είλικρινά. Μή γελάτε πάρα πολύ αέ τήν 
σοβαρότητα τών λόγων μου. Τό παν εΐνε 
σήμερα άμείλικτο καί έκτάκτου σοβαρο- 
τητος. Δέν έχετε νά διαλέξε ε. Πρέπει κα 
θένας άπό σάς στό βάρος τής ψυχής του 
νά εΐνε ήρωας. θά  έλεγα μάλιστα, αν δέν 
φοβόμουνα νά ’παρεξηγηιθώ καί τό λέω σι
γανά σάν έκμυστήρευσι: ήρωας καί άγιος 
γιά τόν έαυτό του. Πιθανόν θά πήτε οτι 
ιδού σείς άρκετά μακρυά άπό τό θέατρο 
καί άπό τήν λα ρεία πρός τό Ιέατρο. Μα_ 
ικρυά άπό τό θέατρο ίσως, άλλα καθόλου 
άπό τήν λατρεία πού σκέπτομαι δτι  ̂ εκεί 
πρέπει καί θά πρέπει γιά μακρόν άκομη 
χρόνο νά φέρη· έάν προτίθεται κάνεις να 
κάμη νά βασιλεύστ) έκεΐ ένα νέο πνεύμα. 
Ή  γλώσσα μου δέν άλλα)ξε καθόλου έ
δώ „ καί 31 χρόνια. Τήν γυρίσου πολλές 
φορές στό γελοίο. Καί βεβαίως, ιιπόρε- 
σα συχνά χά παρατηρήσω ο.ι τά ήθη του 
θεάτρου δέν άλλαξαν πολύ.

Σ ήμερο άκόμη τό νβλέπω άπειλουμενο 
άπό τά ίδια κακά, τίς Ιδιες πλάνες και 
τήν ίδια άνανίδρία. τών όποιων ήτο βο
ρά δταν έφυγα γιά ιόν πόλεμο πρό ένός 
τετάρτου αίώνος.

‘Υπάρχουν άκόμη στό θέατρο αυθαδεις. 
βεντέτ ες, κομπίνες άηδείς τής κατωτέ- 
ρας λογοτεχνίας. Φοβάμαι οτι τέτοια θα 
ύπάρχουν πάντοτε. "Ενας λόγο<; περισσό
τερός γιά νά πολλοτπλασιάστ] κοονείς τον 
άριθμό τών άμυν όρων καί γιά νά σφίξη 
τίς γραμμές. "Ενας λόγος παραπάνω άκό
μη καί πρό ποεντός έάν δέν κολακεύεται 
κανείς νά έπιτύχη πλήρως γιά νά δοκιμά- 
ση κανείς νά τό κα/θαρίση. "Ας άναγνωρί- 
σωμε δτι οί προσπάθειές μας δέν υπήρ
ξαν άπόλυτα μά αιες. ‘Υπάρχει σήμερα ε
νας σεβαστός άριΜμός υγιών έπιχειρήσε. 
ων άνθρώπων τοΰ θεάτρου φωτισμένων 
καί θαρραλέων ήθοποιών τρεφομένων με 
τίς υγιείς άρχές καί στά Πανεπιστήμια, 
στά σχολεία, στά σ ρατόπεδα. όμάδες έ_ 
ρασιτεχνών πού προσπαθούν να βγουν ά
πό τήν πε πατημένη όδό, παρουσιάζοντας 
έργα άξίας καί διακεκριμένα.

Τό έπίπεδον τών βλέψεων orv υψώθηκε. 
’Ασφαλώς μπορεί κανείς νά έ0αγάγη^ συμ
περάσματα άπόλυτα. θά  πρέπει νά δρ κα
νείς τί θά άπογίνουν δλ’ αύτά με α τον 
πόλεμον. Ά λ λ ’ Ισως μπορούμε άπό τώ
ρα νά βασίσουμε τίς έλπίδες μας σ ενα 
κοινό, πού εύρ63ντκε καί ταυτόχρονα α
νανεώθηκε στό όποιο νέες έπιχειρήσεις θα 
μπορέσουν' νά άποταβοΟν χωρίς να φοβη
θούν δτι θά μείνουν χωρίς κατανόηση και 
βά πεθάνουν άπ’ τήν πείνα.

Αύ ό πού έπιβάλλεται λοιπον εΐνε νά 
προπαρασκευάσουμε τό μέλλον μέ τήν έ.ο_ 
γασία. “ Ac μήν εΐμεθα λοιπόν υπερόπτες 
καί άς προσπαθήσουμε νά είμαστε πιστοί. 
Ά ς  προσπα ή σουμε νά κατακτήσουμε την 
τέγνη· καί νά μή άφεθουμε νά καταροο- 
χθιστοϋιμε άπ’ αύ ή. ’Ηθοποιοί, συγγρα
φείς κριτικοί, κοινόν, άς προπαροεσκευα- 
σουιίε μιά φάλαγγοτ άνθρώπων του θέα
τρου ένεργητικών. μέ γούστο υγιές και α
νυψωμένο πλήρες άφοσιώσεως. κ<̂ 1
αΰστηρότητο»; άξιων, τέλος, άπό καθε α_ 
ποψι τής Γαλλίας τής αυριον.
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Συμττραξις
Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Υ  ΒΕΑ Κ Η

ΚΑΘ Ε Μ ΕΡΑ  
Η ΠΕΡΙΦΗΜ Η

Μόγδα
τοΰ ΣΟ ΥΝ ΤΕΡΜ ΑΝ  

Μετάφρασις: Λ. ΚΟΥΚΟΥΛΑ 
Σικηνογραφίαι:

ΣΤ. Ο ΡΦΑΝ Ι ΔΗ
—  *  —

Δ ΕΥ Τ ΕΡΑ , ΤΡ ΙΤ Η , ΤΕΤΑΡΤΗ, 
Π Α ΡΑ ΣΚ ΕΥ Η

μία παράστασις ώρα 6
ΠΕΜιΠΤΗ ΣΑ ΒΒΑ ΤΟ , Κ Υ Ρ ΙΑ 

ΚΗ δύο παραστάσεις 
6 κα'ι 8

Ποϋ βαδίζει ή Έλληνική σκηνογραφία

Ήρδε ή ώρα νά δώσουμε 
τή σκυτάλη στούς νέους;

Μιά σειρά άρδρα τοΰ κ. Μ α ΡΙΟΥα ΓΓΕΛΟΓΟΥΛΟΥ

Μεσημέρι πάνω στό φαΐ, ή λίγο άργό* 
τερα στΛ μικρή άπαφαγυκή σιέστα πού ή 
βαρειά άλεθοπεπτική έργασία γκρεμίζει 
άνήμπορο τό κουφάρι' τό πρωΐ στό./ όργα_ 
σμό τή^ έργαστηριακής δουλειάς τοΰ σκη
νογραφ.κοΰ μόχ ου ή τό βράδυ δταν γυ_ 
,ρίζεις άδειοΰχος τών μετρικών ύπολονι. 
σμών καί τών άλλων άγωνιών τής δαμό. 
κλειας πρεμιέρας;..

—  Συγγνώμη, ό κ. Άγγελόπούλος; 
(Κύρ ιε Άνεμογιάννη, κύριε Κλώνη).

—  Παρακολώ;
—  Μοΰ άρέσει τό θέατρο καί Cάθελα 

νά γίνω σκηνογράφος...
—  Λοιπόν; *
—  Λοιπόν άν μπορείτε νά μοΟ δώσετε 

μερικά μαθήματα κ.τ.λ.
Σκέψη καί έσωτερική άπορία. Είμαι ί. 

ικανός νά γίνω δάσκαλος ή όπλα ξέρω μό
νο κά ι άπό τήν τεχνική τής σκηνικής δι_ 
ασκόσμησης, ώστε νά μπορώ νά δώσω με
ρικές συνταγές άλά Τσελεμεντέ, νιά τόν 
έπίόοξο μάγειρο τής χαρτονομπογιοαιστι_ 
κής κουζίνας.

Προοίμιο ξερόβηχας κι* άπάντηση κο_ 
φτή·

— 1 Ξέρετε εΐμάι μόλις τριοτντατεσσάρων 
(ή ό κ. Ανεμογιάννης είκοσιοχτώ. ή ό 
Κι Κλώνης τριανταοχαώ) καί ναί μέν ό 
Ναπολέσντας έγινε στρατηγός σέ ήλικία 
26 έτών, ό Μότζαρτ έφ αχρονίτης έδινε 
ρεσιτάλ σέ άκροατήριο έστεμμένων καί ό 
Χριστός κήρυξε ώριμα λόγια ύπερτάτης 
ψιλοσοφι/κής διανόησης στά 30— 33. άλλά 
ίμείς ταπεινοί έργά ες ένός νόθου καλλι
τεχνικού κλάδου (δπως εΐνε ή σκηνογρα
φία). βρισκόμαστε άκόμα στήν άρχή τής 
άναζήτησης καί κάθε έγωπαθική μας ά. 
ποπλάνηστ> σέ αύτοκολακίες «μαίτρ». 6ά 
μας στειρώσει τή ρίζα τής γονιμότητας, 
τήν τάση της προσπάθειας. τήν έπιμονή 
της καθημερινής άθλησης.

‘Η σκηνογραφία εΐνε πείραμα κάί ψηλά. 
φιση. Προώθηση μέ πλάτη· πρός τό χτές 
(καί όρθομέτωπο άν ίκ^υομα στό καινούρ
γιο τό νέο. τό διαρκώς νεώτερο καί κα
λύτερο. *Η * ματιέρα είνε άσταθής καί έ. 
πιπόλαιη παγίλίεύτρα καί του πιό έμπει
ρου τεχνίτη καί ή κυριάρχεψή της άνέφι.

χρονικά χιλιόμετρα πάνω άπό δέκα. δέν 
ύπάρχει ιτιά. φόβος σταματημοΟ'. Δέν υ
πάρχει θεραπευτικό σά;α όριο γιά τή θε
ατρική μορφινομανία μας. Δέν ύπάρχει 
σταμάτημα άλλ’ ούτε καί φτασμός.

Δέν υπερβάλλω, νέοι μου πού περιμέ
νετε τή σκυτάλη ‘βιαστικοί σάν άραβικά 
κοΦαρόαιμα. Σάς δείχνω τή βυθομε ρική 
πινακίδα τής υδροστάθμης γιά νά μη τσα
κίσετε τήν κούτρα σας μακροβουτών ας. 
*Η ζημιά τής σπασοκεφαλιάς σας δέν <-ά 
πονέσει έσάς. άλλά κυριώτερα έμάς καί τό 
γιατί θά σας τό πώ πιό κάτω.

Δέν_ ύπερτονίζω έκφσβιστικά. ’Μά δσον 
δρομείς μέ προσπερνούν ή μέ καταττοδιό
ζουν σήμερα στό σκτ/νογραφικό άγώ^α. 
συγκατανεύουν άπόλυτα στά δσα λέω.

Εΐνε γλυκό τό μεράκι νά χτίζεις χάρ
τινους πύργους στό παλκοσένικο καί ν’ ά. 
κούσεις άπό κριτικούς άλαφρόκαρδους, ά
πό δικούς κάί φίλους ν μπράβο»· μά τό σκη 
νογραφικό κουφέτο εχει άπόξω τό κινίνο 
τόν Ικτερο, τό κώνιο πού πρέπει γά πιπιλίΐ 
σεις είς τό κέντρο γιά νά βρεις »—  ίσως 
καί νά μή βρεις —  ζαχαρ |ιο  σπορί.

Ξέρω βέβαια πόσο ό *Έλληνας εΐνε δύ
σπιστος καί τό πονηρό του συνήθ·ο \ά 
στόκε αι μέ τό ντουφέκι μήν πιαστεί κο_ 
ρό|;6ο τόν κάνει ν’ άκούει τά λόγια τοΰτα 
τής έμπειρίας σά λόγια σκευωρίας. Κ ’ ί 
σως νά μήν πιάσου ν τόπο τά λόγια μου 
ίσως νά νομίζετε πώς άφισα τόν άγώνα 
τοΰ πινέλου γιά νά όπλισ ώ τή Φαρμακο
μύτα καί νά μπαμπουλοφοβ ίο ω τά παιδιά 
πού θέν νά γίνουν σκηνογράφοι. Πιθα/ώ- 
τατα ν’ άκούσω πώς τομαριστικά άμύνο. 
μαι μήν βγουν πολλοί καί χάσω τό ψω
μάκι μου.

"Ο χι. καλοί μου.
Ή  ση μερινή παροοκ μή πού μαστίζει τό 

θέα ,ρό μας, ή έλλειψη φροντίδας γιά πα
στρική δουλειά, άνοιξε τό δρόμο σ’ δ̂  
ποιον χτυπάει τήν πόρτα τοΰ έπιγειρημα. 
τίά καί του προτείνει δούλεψη φτηνή. Ξ ε 
κινήσουν πολλά παυδόπουλα πού νόμισαν 
£ ΐι εΐνε συνιομότερος ό δρόμος του έπαγ_ 
γελματικου φτασμοΰ άπό τό νά χάσουν 
χρόνια σέ μιά σχολή ή £να πανεπιστήμιο 
να πάρουν κάποιο δίπλωμα. ‘Έ ν α  σάλτο 
άπό την άφάνεια τήν άγνοια άπό τήν 
πλατεία στό πάλκο. "Επει α θά γράψουν

ΚΤη· Λ  άνώΓ ς Τ λ  σΚ\ ν7 ΡάΦ° υ' άγώ- -  καλά ^  χακά διάφορονσς φυλακισμένου Μ6ντε ΧρΙοτου. πείσμα. ά<ροϋΨ γΐ ωστ6 δτι τ[ς μεγάλες
τικός μακρόχρονος, άσταμάτητος. νά τρυ. 
πήσει ιούς στενούς τοίχους τής σκηνής 
καί νά θιοτνοίξει στήν πεπερασμένην οι
κονομία τοΰ χώρου τό άχανές τών όρι. 
ζόντων. Αγώ νας άγωνίας καί ζουγκλο. 
ανθρωποφαγικών παγίΐδων, γιατί άν πέ
σεις καί ρεζιλευτείς, χάνεις τήν καρριέ. 
ρα σου. ’Η έπιτυχία του χτές δέν σοΰ δί
νει ή χάρη· τής συγγνώμης. Τό θέατρο 
περιφρο /εΐ καί £εχνα. προπαντός ξεχνά.

Δρόμος κοπιαστικός καί έπίμοχτος καί 
ό Ιδρώτας πού προκαλεΐ δέν όκκρί.
σεις όργανικών άλάτων. . άλλά αίματικοί 
θρόμβοι υπέρτατης έξάντλησης.

Ποιός έφτασ* καί ποιός ποτές θά φτάσει 
στήν αιώνια ροή τής τέχνης. Κι* δτοτν τό 
πολύτιμο ρευστό ιής τέχνης κατρακυλά 
σέ καταρράχτες, μέ μυτερά βράχια τεχνί- 
κής. τότες εΐνε πολύ δύσκολο νά πλέψεις 
δίχως νά τσακιστείς.

Συνεχιστή άναθεώρηση. άνασύνταξη. 
άλλαγή πορείας καί μόνη ’ άποταμίευση ό 
ά^ατοκιζόμενος τόκος τής τεχνικής έμπει
ρίας. ‘Ο Κλώνης άφου τελειοποίησε τόν 
άρχιτεκτονικό διάκοσμο έδωοε προχ ές 
στόν Ταρτούφο ντεκόρ ζωγραφικό βασισμέ 
νο στό κλασσικό «τρόμπ λ ’ έϊγ». Συστρο. 
φισμός άνησυχίας στήν έφιαλτική κλίνη τής 
καλλιτεχνικής έγκυμοσύνης. ‘Ο Άνεμογι. 
άννης είνε δυνατό νά φοτνταστεί κοπείς δτι 
έ,κεΐνο τό δυναμικό κροσέ τής χρωματικής 
ντελικα έτσας πού δίνει στό μάτι τοΰ θεα
τή. δέν θά τό μετατρέψει σιγά μιά μέρα 
μέ τή συνεχή πειραματική προπόνηση τόν 
έλεγχο καί τήν αύτοκριτική. σ* ένα γιι_ 
ρέκτ Ντέμσεϋ στό πνευματικό κέντρο καί 
τών διοαοητικών ύδροκεφάλων πουχουν σή
μερα έπιφυλάξεις. Κ ι’ ό ποτισμένος άπό 
ή Γαλλική σχολή καί τίς προπολεμικές 

Παρισινές τσίκνες —  τόσο πού καί τ’ ό
νομά του νά πλασάρει μέ φραντσέζιικη προ 
φορά «Βακαλό» —  δέν . θ’ άναθεωρηθεϊ. 
•δέν θά ξαναιγυρίσει ίσως σ* άνατολίτη Βα_ 
καλόπουλο ή καί νά συντμηθεΐ άκόμη σέ 
πιό έξτρεμιστικούς προσανα ολισμούς ώ
σπου νά μή μείνει κανένα ι^ηφίο στό δνο_ 
μά του παρεχτός ή άνάμνηση πώς ήταν 
ένας τεχνίτης πού μόχτησε κι’ αυτός γιά 
τό θέα ρο.

Παραδέρνουμε δλοι μέσα στίς άκατάλυ
τες δίνες μέ βασική μας μοίρα τήν έλλει
ψη κά ε υστεροφημίας έστω· καί γιά τόν' 
^κλεχτότερο σκηνογράφο. Ρέουμε μέσα 
στά ρεύμα α, άλλοι άρνητικά άλλοι ου
δέτερα άλλοι θετικά. Κι* δταν στοΰ κα. 
θενου μας τήν πορεία προσμετρή^ησοτν

άταβικών όρ μονών μέ βαλεντική διαστρο. 
ψή ή νοJ ευμένη έλληνική πονηράδα πού 
σπρώχνει τό τσιράκι νά πλασάρει <υγκικα 
τις τάχα φτηνές προθέσεις του;

ΔηλαΒή καλέ μου νέε. ζύγιασες καλά 
τό έγχείρήμά σου; Αίστάνθηκες τήν άπό
λυτη. τή ζωτική άνάγκη νά σκορπίσεις 
τό μέλι τής ψυχής σου, τή δροσάδα τοΰ 
οίστρηλοοτημέ^ου μυολοΰ σου καί νά τό 
στραγγίξεις σ ήν άχάριστη θεατροδουλειά 
πού δέν έχει ύστεροφημία. δέν έχει εύ. 
χαριστώ δέν έχει έλεος δέν έχει κανέ,α 
Σίμονα νά σκοπίσει τό ίδρωμένο σου μέ
τωπο νά σέ ποτίσει γλυκοσάλιαστο λόγο 
γιά τόν κόπο σου. ’Ένοιωσες τό χέρι τής 
μοίρας νά σέ σφραγίζει καί νά σοΰ λέει 
«αύ ός εΐνε ό δρόμος σου. άκολούθα τον 
ώσπου νά πετά^ει ή ρο^όκοκικαλιά σου 
καμπούροο>; ’Ά ν  τάκουσες. έλα, εΐσαι δΐ-

σαι τυχοδιωχτάκος εύκαιριών νά μαθευτείς 
τ’ δνομά σου, άν γυρεύεις πονηρά τόν και_* 
ρό τής άδειας σου τής τεμπελ ας σου. ,.νά 
δεΐς τζσμπέ καί λίγο παρασκήνιο, νά τυ
πώσεις τό πατρώνυμό σου σ’ ένα πρό
γραμμα, νά κάμεις τό κομμά ι σου στή 
μαμά καί στό κορίτσι σου. άν εΐσαι ό 
«άρχιτεχτονάκος» πού γυρεύει άπό δυό 
χοΌτοτ?'*άρα νά πάρει τό κοινό είδηση τής 
τάχα άξιωσύνης σου καί νά σοΰ μπισ ευ_ 
τει αϋρ ο τίς πολυκατοικίες του καί τό 
κράτος τά γιοφύρια του άν εΐσαι ό «του. 
ρίσ ας» τής σκηνογραφίας πού τό κάθε θεα
τρικό λιμάνι σ’ άνοίγεται λεύτερο γιά τίς 
δωρεάν ύπηρεσίες σου’ τότες.. Ά ρ τ ε  στό 
καλό. παιδί μου.

Δέν θά προσφέρεις τίποτα τό θετικό σ’ 
αύτή τήν τέχνη π’ άγωνιστήκαμε άπό τά 
χαρτοκούρελλα νά τή φτάσουμε έκεΐ πού 
έφτασαν οί σκηνογραφίες στίς ένδοξες 
προπολεμικές έμ.φοτνίσεις τοΰ Έθνικοΰ 
;ής Κοτοπούλη καί τίς τόσε·: άξ.ολονότα_ 
τες καί ζηλευτές ά *  ξέ*α θέατρα παρα
στάσεις το·9 έλεύτερου καί σοβαροΰ καί 
μουσικού θεάτρου.

Μάς μουντζουρώνετε τούς κόπους μας, 
οέ ποτιδ ά. Έντεψίς. τζάνεμ.

Αφήστε νά όλοκληρώσουμε τόν άγώνα. 
‘Η σ.ύριανή είρήνη δέν θά προχωρήσει μέ 
πειραματισμούς καί στραμπουλίγματα. θά 
βαδίσει μέ τή σταθερή όδήγηση τής άν. 
τρωμένης έμπειρίας τών δοκιμασμένων δυ
ναμικών. Ά φ ε  ηρία ι ά εΐνε. άλλ’ όχι γιά 
προκριματ ικούς άλκήμών —  γι* άγωνιστές 
κλάσεως. *0 όργασμός πού θά φουντώσει 
στή μεταπολεμική άνάταση. θάνε γεμάτος 
γονή ώριμης σκέψης, γερόΰ αίματος, ά. 
τσάλινων μούσκλων καί ή σκηνογραφία "θά

κός μας. όμοιόπαθός μα. Καλώς το/ στήν^ ζητήσει τούς δόκιμους άθλη ές της.
παρέα μας μετά χαράς νά πιούμε τήν 
πικρή ρετσίνα καί νά μοιραστούμε τίς μι. 
κροχαρές στή ζαλαδί σα τής σκτ νογρα- 
φοεπιτυχίας. *Έτσι κάποτες άπλώσαμε τά 
χέρια νοερά στόν Άνεμογιάννη · ετά τό 
ίχΤαξίδι τοΰ Περισσόν», έτσι καί στό Τζών 
Στεφανέλλι μετά τήν «Άγριόπαπια». Κ ’ 
οί δυό μέ τό πρώτο τους έργο έιδε ξαν τή 
σοβαρή .ους πί3οπόντ;;ση. τή γερή μελέτη 
τό σταθερό τους πάτημα στή σκηνή καί 
τήν άπόφαση νά μή ξανακατέιβουν άπ’ αύ
τήν —  καί δέν πρέπει γιά τό έλληνικό 
θέατρο νά ξανακατέβουν.

Ά ν  εΐσαι δμως μπερμποτν άκος; ".Αν εΐ-

Γάν άνάγνωομα

’ Εμπρός λοιπόν άν εΐνε νά σταθεί κα
νένας δίπλα μας άς δείξει κάτι θετικό 
καί θά τόν βοηθήσουμε μετά χαράς. Ά ν  
δμως έ^ακολουθήσεν αύτή ή άονητική δού
λε· ά πού παρουσιάζεται σήμερα στά παλ_ 
κοσένικα άς φεύγουνε μέ ό καλό νά 
προπονηθούν οτό διαλαλητό τών τσιγάρων 
τοΰ μπακάλη γιά αυριανοί, "Ελληνες με
γάλε μποροι. άφίνοντάς μας ήσυχου: στήν 
περισυλλογή μας γιά τή μελλοντική έ. 
ξόρμηση,
ΣΤ Ο  ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο : Πιό ξεκάθαρες κουβέν

τες.
Μ Α Ρ ΙΟ Σ  Α Π Έ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

τίς πρωτοβρίζουν γιά νά έπιβλη, οΰν, άξί_ 
ωμα Σπυρίομελά —  καί πάρα υστέρα ή δό
ξα τοΰ μεγάλου καλλιτέχνη, τοΰ «σκηνο
γράφου». τοΰ «βεντέτου»!

Κάθε μέρο: γίνεται αύτό στήν έξαθλιω, 
τική περίοδο πού περνάμε. Δοκιμή δω
ρεάν* έλκυσ’ΐκή. άνέξσδη μέ έλπίδες μελ 
λοντ.κών ίσως άποδοχών καί παθητικό ό- 
πωσδήποτε άνύπαρχτο Μά ή έπιτυχία ή 
άπόλυτη; Χρυσή χνοϋδερή, κιταριννόφτε- 
ρη βασίλισσα, άνεβαίνει δ ’αρκώς ψηλότε
ρα κι* οί άπειροι, οί άδύναμοι πέφτουν 
κι* οί παληοί άγώνιστές ξεδιαλέγονται ά. 
συνείδητα μέσα άπό τήν έπιμονή τους νά 
φτάσουν... Καί_ δέ φτάνουν ποτές. γιατί 
αύτή εΐνε ή μοΐρα τοΰ άρτίσ α... Καί έ_ 
ξακολουθοΰν καί Γαρμώνουνταϊ. άπό τίς 
μασκάλες τά φτερά τους κ ’ οι ζάρες τοΰ 
κόπου κόβουν ιή σταυροφρυδιά. κι’ οί κρό
ταφοι άσπρίζουν (τί λέτε κ. Κλώνη;)

Νά τό αίμα παιδιά έμπρός.
Νά ό άγώνας μας —  δέκα καί δεκαπέν... 

τε τώρα χρόνια. Νά πλησιάσουμε τή χί
μαιρα. τή διαρκώς μετατοπιζόμενη σ* ευ
ρύτερους όρίζοντες («φάτα μοργκάνοο>). 
Τή φυγομαχούσα κι’ αιώνια άκατάχτητη 
τέχνη. Σ ’ αύτό τό άνέσπλαχνο φευγάτ _ 
σμα τό άνήλεο κυνήγι τό σταμά η μα νά 
δώσουμε μαθήματα σέ κλωσσόπουλα πού 
τά κοντόφτερά τους γιά νά πηδήξουν ά
πό τή χελιδονοφωληά. θά μάς κολώσει τήν 
προσπάθεια θά μάς μεταμορφώσει σέ σ α. 
τικούς δασκάλους, σέ προπονητές τοΰ ά. 
γωνιστικου περιΓωρίου. *Η άνάσα καί τό 
κοντοστέίκιασμα κόβουνε τήν όρμή. τή δο_ 
ξάρινη ιόνίοση τών νεύρων καί τότες τό 
κορμί σηκώνετοι έπαναστατημένο καί λέει: 
δέν προχωρώ έδώ θά σταθώ νά ξεκουρα
στώ ώσπου νά σαπίσω καί νά 'ξανσγίνω 
σκόνη άργιλική.

Γι’ αύτό δέν πρέπει νά ^ητ/δτε νά σάς 
δασκαλέψουμε.

—  Μά ποΰ νά διβαχτοΰμε. άφοΰ δέν 
ύπάρχει προσαρτημένη. σχολή έφαρμσσμέ. 
νων τεχνών σ ό Πολυτεχνείο ή σκηνογρα
φ ·κό σπουδαχτήριο στή σχολή θεάτρου; 
Καί ταξίδια στό έξωτερ.ικό σχε'δόν ά_ 
δύνατα σήμερα.

Τό παράπονό σας. άγοπιητοί μου μέ 
βρίσκει « . » τής καλλι εχνικής μου εύαι_ 
στησίας.

Έ σ ύ  πού μέ σταματάς ζητώντας τά μι
κρά φώτα μου στάσου' καλά στό Φώς τά 
δώ ιά μάτ α μου. Αύτή ή φλόγα π’ άνα. 
δεύει άνάμεσα ίριδας καί άμφίιβληστρο. 
ειδή εΐνε άπό καθάριο ψυχικό άπόσταγμο:

Καρατερίστα
μετ’...έμποδίων

Τής δδος Μαριάνος ’Αννίνου
(Συνέχεια  άπό τό προηγούμενο)

Νάμαι λοιπόν μαθήτρια τοΰ θωμά Οι
κονόμου —  τοΰ μεγάλου δασκάλου,' τοΰ 
μεγάλου ήθοποιοΰ τοΰ μεγάλου ά5ικημέ- 
νου.

‘Ο άνθρωπος αύτός στραγγαλίστηκε κυ 
ριολεκτικά άπό .ήν κλίκα. Ειλικρινής καί 
πραγματικός καλλιτέχνης, εΐχε τήν τύχη 
τών πραγματικών καλλιτεχνών. Πέθανε 
θλιβερά κάποιο χειμωνιά ικο πρωινό στό 
Νοσοκομείο, «χωρίς τ’ αύτί του έ.α  λόγο 
νάχϊΐ γιά συν.ροφιά σιό μακρυνό .ταξίδι», 
δπως λέει καί ή “Ηντα Νέγικρι στό περίφη
μο ποίημά της.

Κ ι’ άπό τότε ουτε μιά λέξη γράφηκε, 
ουτε κάν ένα μνημόσυνο έγινε γ ι’ αύτόν.

Γ ι ' αύτόν πού πρόσφερε στό θέατρο έ- 
κ ός άπό τόν έαυτό του καί μιά Μαρίκα 
καί τόσα άλλα θεατρικά καλά στο;χεϊα. 
δπως τήν Α γγελ ική  Κοτσάλη. τόν ’Ηλία 
Δεστούνη. τόν Κώστα Παπαγέωργίου, τό 
Ροντήρη ή Μάχη Κωνσταντίνου τό Γι
άννη Διανέλο. τόν Γ, Παπαχρήστο καί 
πολλούς άλλους, πού *δέν έξήσκησαν τό έ
πάγγελμα. άλλά πού ήταν περίφημοι.

"Οπως ή Κούλα Ζερβού, νΰν κυρία Καλ- 
λιγά Ξαβερία Κανελλοπούλου. Ό ρ . Κον. 
τογιάννης Βενετία Μπινή Τζάλκι Ά ννα  
Γαλανοΰ κ ι’ άλλους πού ίσως δέ θυμ.5μα«.

Έδίδασκε μ’ ένα δικό του τρόπο πράο 
καί γαλήνιο. Εΐχε μόνο μιά λεπτή ειρω
νεία. δταν ύπήρχε κανένα άνώμαλο θεα
τρικό ρήμο:.

Ά λ λ ά  ούοέποτε πρόσβαλε κανένα. Κι* 
άν έμπηζε καμμιά φορά τίς φωνές, αύ
τό τώκανε γιά νά παρουσίαση ένα καλό 
σύνολο.

Γιατί ή Σχολή έστεγάζετο κ ’ έδινε πα
ραστάσεις είς τό Βασιλ κό Θέατρο.

Ξέχασα ν* άναφέρω καί τόν καλό ου 
φίλο. καί συνεργάτη, ιόν Απόστολο Ά .  
ναγιάννη, πού ήταν ύποβολεύς.

Πόσες ώραΐε- μεο γ, μερ άτικες λιακάαες 
στήν Αίγλη τοΰ Ζαππε''ου δέν τοΰ χρωστώ. 
Καί πόσα ώραία πράγμοτα δέν μάς έλε
γε. άργά _ άργά μέ ’ή στερεότυπη έρ
ρινη φωνή του.

Τό' θέατρο δέν τ’ άγαποϋσε άπλώς. τό 
πονοΰσε βαθειά.

'’Ήταν καί μιά έποχή έκρυθμη. ^Ηταν

τόσα τά πολιτικά γεγονότα. μέ τήν έκ. 
σ ρατεία τής Μ^κράς Ά οία ς πού τό θέα
τρο έθεωρεί.ο λεπιομέρεια.

‘Η σχολή καί οί παραστάσεις της μέ 
κανονικό είσιτήρ-oy ήταν έπιχείρησις τοΰ 
Ωδείου Αθηνών.

Τό Κράτος δέν εΐχε άκόμα ένΰιαφερθή 
γιά το θέατρον.

"Ισως ή ίδιω ική πρωτοβουλία νά παί_ 
ζη καλύτερο ρόλο ο’ αύτές τίς δουλειές, 
γιατί καί τό Μελόδραμα ήτα>ε σ’ δλη του 
τή δράσι.

Δέ λησμονώ τίς άκουστικές άπολαυσεις 
τής .ότε έποχής.

ϊίς  περίφημες τρίλιες τής ντέ *1ντάλ_ 
γκο πού ήταν δλη νειάτα καί ομορφιά.

Καμμιά φορά κλείνω τά μάτια κι* ά_ 
ναπολώ. Καί θαρρώ πώς ήταν χ3ές.

Δυστυχώς αύ ά τά χύές εΐνε τά περα
σμένα και δέ ξαναγυρνοΰν.

Νά μή πάς τά πολυλογώ, άφοΰ παρα
κολούθησα μερικά μαεήμαια. σάν διάτ_ 
τοντα·; άστέρας. γιατί τώοκαγα τίς πε
ρισσότερες φορές — ' άς όψονται τό Φα_ 
ληράκι κάί οί άρσεν κο£ήλυ.\ες παρέες 
πού μέ ξεμυάλιζαν —  άπεφασίσθη. έψηφί. 
σθη καί κατεκυρώθη νά λάρω μέρος καί 
εις τάς παραστάσεις.

Έπρόκειτο νά παίξω τό ρόλο τοΰ Χε
ρουβείμ είς τούς «Γάμους τοο Φιγκαρώ». 
Καί φαίνε αι δτι μου στοκόταν ό ρόλος. 
Μόιον ό Δ'στούνης μ* έσταύρωνε. Άπό 
βλαμένο σέ βλαμένο μ* έπήγαινε. Ά λλά  
έγώ είχα τέτοιο θράσος, πού ft μου να ά
τρωτη. Ά κό μ α  καί τά περίφημα πόδια 
μου, ώ τοΰ θαύματος μέ τίς μάλιες φα:. 
νόνιου.αν ύπσφερ· ά!

.Χαρά πού λέτε έγώ ί “ Οσο γιά τό πρό
σωπο* έπ καλοΰμα- τή μαρτυρία τών σα. 

. ραντάρ, δω ι/ καί έπέκεινα έτών καί πού 
δέν έχουν πάθει έθελουσίαν άμ/ηοίο^. νά 
βεβαιώσουν διά τό γνή^ον ών γραφόμε
νων. Δηλαδή πά μάλ πού λένε κι’ οί φίλοι 
μας οί Γάλλοι.

“ Αχ. γιατί .ά μήν άτιαγσΓεύεται ή διά. 
βσσις τών έτών;

Σ ’ αύτό φταίει ή Τροχαία τής Είμ »ρ. 
μένης.

Ά λ λ ά  —  πάλιν τό άλλά στή μεση — : 
δυστυχώς δέν έπαιξα ποτέ τί^ ρόλο τοΰ Χε
ρουβείμ. ‘Ο Φιγκαρώ έκείνη τή* χρονιά έ-



ιμεινε Ανύπαντρος, χάρις στό μακαρίτη τόν
ΚανακΑκη. Τα ρίουχα —  έλλείψει ναφθα
λίνης —  είχον σκοροφα γωθή. Και στή γε__ 
νική δοκιμή, οί ακόλουθοι έμφανίσθηκον 
μέ σόρτςί Καταλαβαίνετε, λοιποί.

Σαν Αμίαντα διελύον ο.’ Τάπιανες καί 
σούμεναν στά χέρια στΑκτη.

Δέν έφταιγε κι* αΰιός ό ουστυχής. Ή 
ταν ό έττιστάτης τοΟ ν,εΑ ρου. οέ μέρες 
θλιβερές και άλληλοφαγ ώματος. Μά καί 
άλλος μακαρίτης -πού πρέπει νά δεδικαιω. 
θα· "

Έ ν  πάστ] περιπτώσει. μέ δλες τις Ανα. 
ποδιές, ή μεγάλη στιγμή *τοΰ ντεμπού ου 
μου δέν άργησε νά έλθη.

Άπεφασίσθη νά παιχθ’η τό «Κοντσέρ. 
το». μιά χαριτωμέ^ γερμο:νική κωμωοία 
πού παιζόταν άρκετό καψό είς ιό  ’ Εθνι
κό μέ πολλή έπι υχία πέρσυ θαρρώ.

"Εκανα μιά μαθήτρια όλίγον π<χλαβού_ 
τσικη. Στό στοιχείο μου. παρακούω.

Κ ’ έντεμπουτάρισα. Τώρα τάπα; Δέν τά 
πα; "Οπως συνηθίζεαι είς τήν <.εατρικήν 
γλώσσαν, δέν μπόρεσα τότε νά καταλάβω. 
Εΐχα, βλέπετε, τό θάρρος της άγνοιας.

Οί Ακηκοότές μεμαρτύρηκαν! Τήν άλλη 
μέρα οΐ έφ.,μερίδες μοΰ είχαν αφιερώσει 
ποιόν τι διοτιλάκι.

Στρουμπουλή καί πεταχτή άνεβοκατέβαι 
να στά γραφεία τών έφημερίδων κι’ έπι_ 
λάτευα τους άρχισυντάκτες. μπορούσαν νά 
μου άρνηθοΰν ιήν  διαφήμισι;

Τότε άλλως τε δέν ήταν καί τόσο μεγά
λο ρεΰμα ή επιδημία ταλέντων. Ά ρ γ ά  καί 
πού νά εμφανισθ^ κανένα θεατρικό φαινό
μενο οάν τοΰ λόγου μου.

Πάει κι* αύτό. Ή λ θ ε  καί τό καλοκαίρι 
τοΰ 1921. Τό θέα ρο διέκοψε τίς παρασιά 
σεις του καί έγώ άπεστάλην είς Χίον νά 
πκραθερίσω καί νά...παντρολογηθώ.

Κάποια έ.αδέλφη μου μέ καλοΰσε νά* 
περάσω τά κυνικά καύματα στό δροσερό 
μαστιχονησι.

Εΐχε παντρευτή ένα άνώτερο δημόσιο ύ_ 
πόϋ^ΐ|λο και φιλοοοξοΰοε να με φορ.ώυΐ] 
καί με*α στήν ραχη καμένος τ<χλαιπώρου.

'Εγώ  έννοειται τα μυρίστηκα καί o».ocv 
μάς σκηνοθετούσαν σκήτες προξενειοΰ «►ά 
ιά πούμε λιγάκι», άρχιζα νά λέω στόν 
ύποψήφιο δυστυχή διάφορά, λ .χ. ότι ό 
πατέρας μου δεν έχει οεκαρα —  τότε ά
κόμα είχα προίκα ένα σπιτάκι στήν όδόν 
Λε νόρμα ν. που φμόντυοα νά .ή φάω Αργο. 
τερα μονη μου —  ότι ή για για μου είχε 
λέπρα και τά λοιπά.

Ό  γαμπρός όχι μόνο δέν ξαναπατού- 
σε. άλλά ζητοΰοε καί μετάθεση τό γρη- 
γορώτερο.

Ό  άνδρας τής έξαδέλφης μου, ήτανε, 
βλέπε ιε. ό προϊστάμενός τους.

Μ ’ αύτόν τον τρόπο... μετέθεσα πέντε, 
έξη. Ώ ς  πού μέ μυριστήκανε καί μένα καί 
μ* έμπαρκάρανε αρον . αρον.

‘Η θεατρική μου μανία εΐχε πάθει ε
λαφρά ύφεση.

Περίμενα μοιρολατρικά τό χειμώνα. *ιΕν 
τώ μεταξύ διωρίοθηκα. χάρις σ .ον πατέ
ρα μου, στό ύπουργείον ιιρονοίας. πού ή
ταν πρό παντός Ο.κης μου προνόίας.

Ήμουνα ημερομίσθιος, άλλά τά βό
λευα καλά. Κ ά ιι όβερ - τά'ΐμ. κάτι σού
πα _ μου πες. Ά .  έκει όμως δούλευα. "Ο 
λα κι* ΟΛα. Ά ν έ χ ε . ε  Αμφιβολία ρωτήοτε 
τόν φίλο κ. Χρηστό Καπνιση πού μέ είχε 
ΰφισιαμένη’ καί πού μοϋβγα’ζε πάντα τά 
χρόνια στα φορα, άργότερα όταν είχα λό
γους νά τά κρύβω.

Τί διάβολο γύναίκα ήμουνα κ* έγώ... 
Μικρή το δέμας Αλ λ Α  μαχητής. Σούφρα. 
ζε α, άλλά κοκέτα καί ωραιοπαθής.

Οι έρωιικές άποτυχίες δέν άργ.,σαν νά 
έλδουν. Ά λ λ α  γιά μενα τά πανια ήτα.ε 
όευτερεύο^τα ζητηματα. Πάντα :ήν πρώ. 
ιη θέσι στά πιετάκια τής φαιας μου ουαί_ 
ας τήν ε»., λ τό ϋέατρο.

Ά ς  τε r . k  τά όνειρα. Πότε στή Νέα 
*Υόρ·κη, πότε στό Παρίσι, ποτε στήν Κ ί
να. "Ονειρα .οΰ υπνου καί τοΰ ξύπνιου.

"Ονειρα άνε.ίτηλα. Πού όοο καί νά 
σβύνανε κάτι έμενε πάντα.

Ά ν  ήξεραν οί άνθρωποκυνηγοί τί Αντί
θετο άτιοιελεομα φερνει τό ανθρωποκυνή
γ ι του., θά ήτανε λιγώνεροι.

Ή  μ*-ή μη δέν μέ βοη3εϊ. Δηλαδή δέν 
θυμαμαι ίτιοτε γ*.α το χειμώνα τού 1922. 
Μού φαίνεται όμως ότι τό θέατρον ήτανε 
κλειστό.

Μεσολάβησαν καί κατι γεγονότα δικά 
μου* κάποια άρρώοτε;α Αρκετά σοβαρή, 
πού άλλοίωσε τίς σκέψεις καί ίς κατευ
θύνσεις μου.

Ο ί πρώτες Απογοητεύσεις καί τό ρετου
σάρισμα τής γνώμης πού εΐχα "'/ιά τ^ύς 
άνθρώπους.

Πόσο Αλλο.ώτικα τάβλεπα τά πράγματα. 
’Άνθρωποι που έσ αζε μέλι τό στόμα του; 
νά σού σκάβουν τό λό<χκο Αριστοτεχνικά.

Δέν εΐχα μητέρα, πού εΐνε ό καλύτερος 
πιλότος γ ά τή ζωή τώ.· κοριιαιών. Είχα 
τό άτύχημα σχεδόν νά μή ή ; γνωρίοα:.

Κ ’ ήταν φυσικό νά χάνω και πολλές Α
νοησίες οτή ζωή μου.

Πράγμα ,δηλαοή πού 5έν έβλαψε παρά 
έμέ τήν ίδια καί πού ώφέλησε τούς άλ
λους.

Ά ν  δέν υπήρχαν ανόητοι, άσφαλώς, δέν 
θά ύπήρχαν τυχεροί.

Γιατί πο;ό Ανόητο θηλυκό Από ήν Τύ
χη υπάρχει;

Γιά ένα συγχαίρω τόν έαυτό ιιου: Ά .  
πέφευγα τίς στενές φιλίες. Εΐχα μιά Αρ
χή: παπούτσια καί φιλία φαρδειά καί τά 
δυό.

Γιατί σιενά παπούτσια καί στενές φιλίες 
εΐν^ πάν α όδυνηρά.
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Γ νω μες Τ ου « Θ έατρου»

Σ Τ Ο  ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.

Η Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΑ  Μ ΑΣ
Ξέ:ουμε καλόοδτι ή μεγάλη έπιτυ

χία του περιοδικού αύτοΰ χρωστιέται 
καί στή ποικιλία καί σιό διαλεχτότής 
ΰλης του, μά πρό πάντων πιστεύου
με, δτι αύτό ποΰ μάς σύνδεσε άπό 
τήν π;<ώτη. στιγμή γερά μέ τό άνα- 
γνωστικό μας κοινό, εινε ή είλυκρί- 
νεια πού χαρακτηρίζει τίς γνώμες 
μας.

Εννοούμε νά έργαστοΰμε μ’ διλη. 
μας τή δύνοαμη,, γιά έξυγίανση κι' 
άναγέννηση, τοΰ έλλήνυκοΰ Θεάτρου. 
Σ ’ αύτόν τόν τίμιο άγονα, γιά ν’ 
,άποχτήση, δ τόπος μας ένα λαϊκό 
θέατρο, ζωντανό, στό ϋψος της ά- 
ποστολής του, δέ θά λογαριάσουμε 
τίποτα ουτε Θά ύποχωρήσουμε μπρο 
στά σέ τίποτα. Κι’ άν άκόμα δέν 
είχαμε μοσζί μας σ’ αύτόν τόν ά
γώνα τό λαό, πού διψάει νά δη έ
πάνω στά σανίδια τής σκηνής τήν 
γνήσια έκφρασή του, καί πάλι Θά 
τόν κάναμε τόν άγώνα, έστω κι’ άν 
πουλούσαμε δέικα φύλλα.

’Ό χι φιλολογία
"Οταν ξεκινήσαμε νά κάμουμε άγώνα 

γιά τήν έξυγίανση καί τήν άναγέννηση 
τοΰ Θεά ρου μας. δέν είχαμε στό μυαλό 
μας νά κάμουμε άπλή «φιλολογία» πάνω 
σ’ αύτό τό Θέμα. Καμμιά τέτοια διάθεση 
δέν εχουμε. 'Ο  άγώνας μας έχει μιά τά. 
ση φανερή. Καί πρέπει νά τήν καταλά
βουν δλοι: Αποβλέπουμε σέ πραγματοποί
ηση τής έπαγγελίας μας. * άτο μάθουμε 
τά πνεύματα καί τίς ψυχές γι* οΛτήν τήν 
Αναγέννηση. Καί τό λέμε καθαρά: Δέ <.·ά 
περιοριστούμε στό ρόλο τοΰ έπικριτή. Αύ
τός εΐνε εύκολος, στά χάλ α πού βρισκό
μαστε. ’ Εννοοΰμε νά προχωρήσουμε δταν 
τό ζήτημα ώριμάσει στό στάδιο τής δημι
ουργίας. τό άπειρα πιό δύσκολο καί ά
πειρα πιό θετικό. "Οτα^ ζητάμε καινού
ριο θέα ρο. δέ γυρεύουμε καινούρια ωραία 
λόγια γιά τό θέατρο. Ά π ’ αύτά έχουν 
χορτάσει τ1 αύτιά μας. Ζητάμε πράξη, 
ζητάμε έργα. ζητάμε δτμχυργία  θεά
τρου. Καί σ’ αυτήν —  μονάχα σ’ αύ ή> 
—  θά είσφέρουμε.

Τά έλληνικά έργα
Ζητήσοιμε, άπό ιήν πρώτη στιγμή 

νά ύποχρεωθοΰν οι θεατρι-χές έπι- 
χείιρήαεις νά παίζουν £να τούλάχι
στον έλληνικό ε γο στήν κά6έ θεα
τρική περίοΐο. Ζητήοα'με άκέμχ νά 
ύποχςεο:€οΰν νά παίζουν κι’ άπό 
μιά έτιανάληψη πο-λαιότερων έλλη- 
νικών έργων, άπ’ αύτά ποϋχουν μέ
σο: τους ζωή καί μποροΰν νά στα
θούν σήμερα. Ύποδείξαιμε, τέλος, 
Κτι έπρεπε ιά  γίνεται κι' Μνας έ- 
πίσημος κατάλογος σιό υπουργείο 
Παιδείας άπ’ αΰτά τά έργα, ταχτο
ποιημένος άπό μιά ειδική καί μόνι
μη, κριτική έπιτροπή. Πειριμέναμε, 
άιιοιλογοϋμε, νά ίδοΰμε κάποια συγ
κίνηση, καί στούς κύκλους τών Ε λ 
λήνων συγγραφέων καί στούς έπί- 
ση,μους. ”Ακ α σιωπή ακολούθησε 
κι’ άπό τά δύο μέρη. Δέ μας φαί

νεται καθόλου παράξενο. Ό  "Ελλη
νας εΐνε συνηθισμένος νά σκέφτεται 
άτομικά καί νά κυνηγάει μέ τρόπο 
παρασικηνιακό τά συμφεροντάκια 
του. “ Οπου χρειάζεται’ ομαδική άν- 
τίληψη κι’ ό^μαδική ένέργεια δλα νε- 
κρώνουνται. Τό ξέρουμε αύτό τό έ- 
λάττωμα καί γι’ αύτό ίσα—ίσα θά 
τό πολεμήσουμε. Δέν μάς άπογοη- 
τεΰει πού δέν είδαμε νάχη καμμιά 
άπήχηση στήν Εταιρία τών θεατρι
κών Συγγραφέων ή πρότασή μας. 
"Ισως, οί άνθρωποι έκεΐ, νά κατα- 
γίνουνται μέ «ΰψηλότερα» προβλή
ματα. Αύτός δέν εΤνε λόγος νά στα
ματήσουμε τόν άγώνα μας έμεΐς οί 
άλλοι, θά έπιμείνσυμε στίς άπόψεις 

' μας καί πολύ σύντομα θά μιλήσουμε 
πλοαύτερα. Καί. δέ θά μιλήσουμε 
μονάχα, θά ένεργήσουιμε.

Ο Ι Ν ΕΟ Ι
Νομίζουμε χρέος μας νά έπιστή- 

σουμε σήμερα τήν προσοχή τών ά- 
νοτγνωστών μας, στό άρθρο τοΰ κ. 
Δηιμ. Χρονοπούλου γιά τήν εισφορά 
τής νέας γενεάς στό έλληνικό θέα
τρο πεζοΰ λόγου. Οί συγκρίσεις 
-πού κάνει, καί ό άπολογισμός' πού 
δίνει, δέν έχουν έξοΓγόιμενο- καί τό
σο ενθαρρυντικό γιά τούς νέους 
συμπέρασμα. 'Ωστόσο ή αίτια δέν 
β'ίσικεται οΰτε στήν κακή θέληση, 
οΰτε στήν έλλειψη, ταλάντου. Βρί

σκεται άπλοϋστοττα σ' αύτή τήν κα
τάσταση τοΰ θεάτ,ρου πού ζωγρα
φίσαμε καί θά ζωγραφίσουμε σ’ δ
λες τίς άπόψεις της καί σ’ δλες τίς 
θλιβερές συνέπειές της. Αύτή άνεχγ- 
κάζει τούς νέους νά ψαλλιδίζουν τά 
φτερά τους, νά περιορίζουν τά δ- 
νειρά τους, νά λυγίζουν τίς προθέ
σεις τους καί νά προσγειώνονται ή 
μάλλον, νά προσθαλασσώνουνται ά
δοξα στό τέλμα τοΰ θεατρικού βιο- 
μηχανισμοΰ. Γι’ αύτό σηκώσαμε τή 
σημαία. Καί γι’ αύτό τούς προσ- 
καλοΰμε γό,:·ω μας γιά τόν ιερό ά
γώνα τοΰ καθαρμοΰ.

Π ΡΟ ΣΟ Ν ΤΑ
"Ενα  μέτρο κρατικό που θάπρεπε νά έ. 

πιβληθή σάν πρώτη άρχή μιάς προσπά.ει. 
ας γιά έξυγίοτνση τοΰ θεάτρου, θά ήταν 
καί ή άπαίτηση κάποιωι προσόντων γιά 
κείνους πού Ιδρύουν θεα ρικές έπιχειρή- 
σεις. "Οπως δέ μπορεί .ό κοοθένας νά βγά
ζει έφη,μεριδα. παρά ό νόιμος Απαιτεί Απ’ 
αύτόν ώρισμένες προϋποθέσεις πού νά έ- 
ξασφαλίζουν μιά πρώτη βάση; Αρμοδιότη
τας. έ σι έπρεπε νά γίνη καί γιά τούς 
θεατρικούς έπιχειρηματιές. Δέν θάπρεπε μ’ 
άλλα λόγια νάνε δυνατόν νά πηδά στή μέ
ση ό πρώτος τυχόντας μαυραγορίτης καί 
νά έξευτελίζει τήν έννοια οΰ θεάτρου καί 
νά μεταχειρίζεται τήν οίκονομική του δύ
ναμη γιά νά ταπεινώνει καί νά διαφθείρει 
καλλιτεχνικά ήθοποιούς μέ άξία καί νά 
τούς βάζει νά κάνουν «καραγκιοζλί*ιοο> 
καί νά παίζουν έργα χυδαία γιά νά γε_ 
ιμίζει τίς τοέπες του. Θά πρέπει αύτός πού 
θά κάνει μιά θεατρική επιχείρηση νάχη με 
ρικά στοιχειώδη προσόντα, που ν’ αποτε
λούν έγγύηση δτι κΑτι κατέχει Από τήν 
τέχνη, αυτή καί σέβεσαι τήν Αξιοπρέπειά 
της.

Οι θεατρικές
αγγελίες

Αποτελεί τραγική παρεξήγηση ή Αντί
ληψή (λανθΑνουσα. υποσυνείδητη γιά τήν 
ώρα), μερικών έπιχειρη ματιών πού φαν
τάζονται δτι έπευδή δίνουν μιά Αγγελία 
τοΰ θεΑ ρου τους στό περιοδικό μας. μπο. 
ροά>ν μ* αύιό νά έξαγοράοουν καί την γνώ 
μη του. Γιά νά φύγη Από τή μέση μιά γιά 
πάντα,* μιά τέτοια γελοία Αντίληψη, δέ 
θάχαμε καμμιά δυσκολία νά δηλώσουμε 
δτι δέν δεχόμασ.ε κοτνενός είδους Αγγε
λία Από καμμιά θεαατρική έπιχείρηση. Τίς 
Αγγελίες, δπως έξηγήσαμε καί άλλοτε, 
τίς δεχόμαστε γιατί c έλουμε νά ύπηρετήΐ 
σουμε .ήν ιδέα τοΰ θεάτρου καί μέ τήν 
Απόλυτη πεποίθηση δτι οί έπιχειρήσεις έ
χουν ΑνΑγκη Από τίς δημοσιεύσεις αύτές 
καί δχι έιμεΐς. "Ωστε άν διατυπώνωνται 
^ιωπηρά ή φωναχτά όροι γιά τήν δημο
σίευση τών άγγελιών αύ ών εΐνε άπορρι. 
πτέοι χωρίς συζήτηση. Ο ι έπιχειρήσεις άς 
■κανονίσουν λοιπόν αύτό τό ζήτημα δπως 
τούς Αρέσει.
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