δnμιουργός ·συλλεκτικών άξιών

Ή ΑΝΤΙΚΑ εΤναι ενας όργανισμός μέ κύριο σκοπό τήν δημιουργία έλληνι
κών μεταλλίων τέχνης, σέ καθαρό συμπαγή άργυρο 990 , fι καθαρό συμπα
γή χρυσό 24Κ.
Έξυπnρετεί τίς συλλεκτικές άνάγκες ένός όλοένσ άπσιτnτικώτερου κσί άνσπτυσσόμενου φιλότεχνου
κ91νού κσί ύπερ��σν9 μπορε) νά !:Jεi .π<iJς ούτό τό �οινό ε!νοι κατ� τό μεγ9λύτερο
. μέρος, δnμιούργnμό τnς.
Το μετολλιο που εκδιδει, πλnν τnς οξιος τους σαν πολυτιμο μετολλο, εχουν οκόμn μεγόλn κολλιτεχνικri κοί
συλλεκτικri όξίο, μιό πού είναι πρωτότυπο έργο διεθνώς άνογνωρισμένων Έλλriνων γλυπτών πού κυκλοφορούν
σέ ούτnρό περιορισμένο όριθμό άντιτύπων.
Ή 'Αντίκα πόντο πρωτοπόρος, μέχρι σriμερο έχει έκδόσει τriν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΑΣΗΜΙ παρουσιάζοντας
ένα κανονικό στρογγυλό μετάλλιο μέ πολλο έπίπεδο βάθους. Πρωτσrύπnσε μέ τό έλευθέρου περιγράμματος
(όπως στό όρχοίο νομίσματα) μετάλλιο τiiς σειράς ΑΛΕΞΑΝ�ΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ κοί συνέχισε τώρα έκδίδοντοςτriν
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ. στό παγκόσμιο γνωστό συλλεκτικο σχnμο τών πλοκεττών.Οί δύο πρώτες σειρές είναι δnμι - .
ουργίες τού Γιόννn Πορμοκέλn,ri δέ τρίτn τiiς Κατερίνας Χαλεπό Κοτσότου.

Τό κράτος τοϋ Καναδά όνόμασε τήν ΑΝΤΙΚΑ άποκλειστικό άντιπρόσωπο στά νομίσματά του.

�

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
Χ.Ν. ΓΥΡΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑ Ι ΡΙ Α ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΔΙ ΑΝΟΜΗΣ

ΔΗΜΟΚΡιΤΟΥ 8 ΑΘΗΝΑι 134 ·ΤΗΛ. 3602789
ΜΕΤΟχΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑιΟΝ: 17.200.000 Δρχ.

βιβλία
τού Νίκου Δήμου
«
ένας άπό τούς έλάχιστους σύγχρονους 'Έλλnνες
πού συλλογιοϋνται έλεύθερα»
...

Γ. Μαρίνος, ΟΙΚΟΝ. ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τρίτn Έκδοσn

«Κάθε μία φράσn θά μπορούσε νά άνα
πτυχθn σέ δοκίμιο».
Α. Καραντώνnς, Ε.Ρ.Τ.

«... oi στίχοι εΤναι γνήσιοι κι ά ποιnτής μάς
δίνει πραγματικά συμβάντα τnς ψυχnς τού
σnμερινού άνθρώπου...".
Θ. Γκόρπας, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«... σnμαντικri συνεισφορά στή φιλοσοφική
σκέψn».
Α.Κ. Νάσιουτζικ, ΒΗΜΑ
« ψάχνει νά βρn τήν ούσία τnς ζωnς μ' ένα
τρόπο σκέψnς άλλιώτικο άπό τόν συνήθn
καί τρέχοντα».
Κ.Ι. Τσαούσnς, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Δεύτερn -εκδοσn

•<Ο λόγος έχει βάθος καί πλάτος καί εΤναι
iκανός νά άγκαλιάσn τόν άνθρωπο».
Α. Φουριώτnς, ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΗ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΣΤΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ

Δεύτερn -εκδοσn

"···
σαρκάζει, ξεμπροστιάζει, ξεγυμνώνει,
άνοίγει άποστήματα, γελά μέ καγχασμούς.
Ή πίκρα πού πλnμμυρίζει αύτά τά σατιρικά
κείμενα εΤναι βουνό...".
ΟΙΚΟΝ. ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΟΣ

«... κείμενο πλέον κλασικό στήν άθnναίκή
ζωοφυτοπαθολογίο".
Ίανός, ΕΠΙΛΟΓΗ

«Οί άφορισμοί του προδίδουν ένα βαθειά
σκεπτόμενο καί προβλnματιζάμενο άνθρω
πο τών καιρών μας».
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΔΥΝΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
«... ένα άπό τά διαμάντια τού φιλοσοφικού
άναρχισμού. Χαίρεσαι τήν σαφήνεια, τήν
άπλάτnτα τnς έκφρασnς, τήν διάυγεια τού
λόγου» .
Γ. Μαρίνος, ΟΙΚ. Τ ΑΧΥ ΔΡΟΜΟΣ
«... καλό θά nταν τό Έγχειρίδιο Έλευθε
ρίας νά γίνn ύποχρεωτικό άνάγνωσμα γιά
όλους τούς-Ελλnνες».
Αίμ. Μπουρατίνος, ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 74 - 76
«... άφήνουν νά φανn όχι μονάχα ό γνήσιος
καί γεμάτος εύαισθnσία ποιnτικάς του λό
γος, άλλά καί ι1 βαθύτατn καλλιέργειά του».
Τ. Μενδράκος, ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Η ΔΥΠΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ
ΕΛΛΗΝΑΣ

-ε6δομn Έκδοσn

«... έχει γνήσιο χιούμορ καί φωσφορίζουσα
σκέψn".
Τατιάνα Γκρίτσn-Μιλλιέξ, Α ΥΓΗ
"··· ένα συγκλονιστικό πορτραίτο τού Νεο
έλλnνα, γραμμένο μέ δίκαιn όργή, πίκρα,
έκπλnκτική παρατnρnτικότnτα καί πόνο...
άπέραντο πόνο».
Β. Μοσκάβnς, ΕΣΠΕΡΙΝΗ

«Κάθε σnμείο τού κειμένου άνtιπροσωπεύει
ένα όλοκλnρωμένο νόnμα... μάς άVαγκάζει
νά δούμε κατά πρόσωπο τάν έαυτά μας».
Στ. Άρτεμάκnς, ΕΛ. ΚΟΣΜΟΣ
εΤναι ένας προικισμένος άνθρωπος,
έξυπνος, παρατnρnτικάς κοί σπινθnροβό
λος ...».
Α. Κοτζιάς, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
"···

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:
το

ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΓΑΤΩΝ

Ποιnτικές βιογραφίες διασήμων
καί άσnμων γάτων. ·Ένα βιβλίο γιά
άνθρώπους.

ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΕΣ

5 Πολιτικά κείμενα
•
•
•
8

τό Μαστlyιο κοl τό Καρότο
Κοnιτολιομοϋ Έyκώμιον • τό Αύyό τοϋ Κολόμβου
Λιτότης ή Νεο·Ποuριτονιομός
Ξενοδοχεiον •Τό Σύστημα•

εκδόσεις ερμείας

Βουκουρεστίου 40 τnλ. 3619.641

Τό εκδοτικό yεyονός τής χρονιάς!

"ΠΟΛΥΒΙΒΛΙ08ΗΚΗ,,.�
Ειδική προσφορά μέχρι 15 Maiou
98 τομοι απο 25.900 ιCΛιρα 12.900 δρχ.

3 Έκδοτικοί
καί

οίκοι (ΔΩΔΩΝΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ,ΔΗΜΟ ΚΡ ΑΤΙΚ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ)

87 Συγγραφείς, συνεργά στηκαν καί προσ φέρου ν

στό έλληνικό όνα γν ωστικό κοινό τ ήν «ΠΟΛ ΥΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»
cc ΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ )) :

@Γ ΛΩΣΣΑ,. τοΜοΣ

(DΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Α ΤΟΜΟΙ 20

ΔΡ. 5000

Γράψουν οί Ποπονούτοος •Μολεβίτοης
•Γιανναράς• Δημαράς•Γιάσπερς• Βάλ
•Χάιντεγκερ •Μπρετόν • Κάντ • κ ο

@ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ
Α ΤΟΜΟΙ 20

Γράψουν οί

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

.

,. ΤΟΜΟΙ 12 ΔΡ.ό000

ΔΡ. 800

Ί-� έλληνική Ίστορία τών

τους πρωταγωνιστές της ζωντανή
καί όδιάψευστη

ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΝΤIΣΤΑΣΕΩΣ •

ΔΡ. 5000

ΤΟΜΟΙ 2

@ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΔΡ. 1500

Κομνηνού Πυρομάγλου
Πολύτιμο απόκτημο κάθε έλληνικής
βιβλιοθηκης γιά τήν άντικειμενική

ΚορδάτοςΓ • Ψυρούκηc Ν

(DΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

(Μετ. 'Άρη Δικταiου)

Γκαίτε• Νίτσε• Κάφκα•Μrιλόχ

@ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΡΕΙΠΙΑ

Α ΤΟΜΟΙ 40 ΔΡ. 6000

Ίονέοκο •Μπρέχτ • Καμύ

•Λόρκα•Μπέκετ•Ζενέ • Βασιλικός
•Γκόγκολ • 'Ίψεν • Κοκτώ •Πίντερ•Σώ
• Άνούιγ •Ζακόπουλος• Φρίς • Ζιρωντού
• Γκράςς • Μάτεσις • Καρράς κ

,. ΤΟΜΟΙ'2 ΔΡ.800.'πεζό.παlηση.δοκiμιο

, Λούθηρος • Μάρξ •Χάινε•Μάν

ενημέρωσή της

• Φιλάρετος Γ • Τοοποτός Δ

35

τελευταίων χρόνων γραμμένη οπό

Λεξικό yιό τή Δημοτική Γλώσσα.

@ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

•Σκληρός Γ •Πάλλης Α • Ποπάζογλου Μ

Γράψουν οί

1

Βλαστός Π "Συνώνυμο κοί Συγγενικά
Τέχνες κοί Σύνεργο . Τό μοναδικό

ό

Α ΤΟΜΟΣ 1

κ.ό.

ΔΡ. 800

Σκοπελίτης Στ. (κειμενα-σχέδια
Τοαρου;<η Φασιανου Ιν1υταρα1.

Q)TA

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 1940-1975

5

• 27 000 σελιδες.

98 χρυσοδετοι τομοι δρχ. 25.900-Τωρα μονο 12 900 δρχ. μετρητοίς η 15.900 δρχ. μέ ευκολίες πληρωμής,
δηλ. προκοτσβολη 1 900 δρχ. κσι 14 μηνιοιες δοσεις των 1 000 δρχ. η κόθε μiα.

ccΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»: ΙΣΤΟΡΙΑ.ΘΕΑΤΡΟ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΓΛΩΣΣΑ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.

ή οίκονομικώτερη πνευματική έπένδυση

«ΠΟΛ ΥΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

· ������

Ειδική προσφορά
μέχρι 15 ΜάίΟυ
•
Τό εκδοτικό
γεγονός
τής χρονιάς!
�������

•Τηλεφωνήστε μας στό τηλ. 36.07382 - 3636083
η στείλτε μας τό κουπόνι συμπληρωμένο.

·----------�.

1
1
1ι

1
1
1

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ «ΠΟΛΥΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

.

ΠΡΟΣ .. nΟΛΥβΙΒΛΙΟΘΗΚΗ..

ι ιηλ 3607382. 3636083

Στείλτε μοο, ΓDρQι<ολώ, τούς
· σΛετpφοΊ:; Ο Mt δόσεις
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

98 τόμαις
·

τ 1431

τής . nοΛΥΒΙΒΛΙCJΘΗΚΗΣ..
Σημεώστε τόν τpόnο nλrρψής.
ΑΘΗΝΑ (Τ

ΕΠΩΝΥΜΟ__________
ΟΝΟΜΑ ----------Ι
Δ ΕΥΘΥΝΣΗ ______

τ Τ __ _

ΠΟΛΗ ______ ΤΗ Λ--ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _--- -- __ _

1
1
ι
1
1

1

1.
·------------·
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Στερεοφωνικό Συγκρότημα
γιά τό Σπίτι
μέ Ποιότητα Στούντιο
Μιά πλήρης σειρά άπό ταιριασμένες στερεοφωνικές
συσκευές γιά έγγραφή καί άναπαραγωγή άπ' δλες τίς
σύγχρονες, δημοφιλείς πηγές Γlχου, δπως οί έκπομπές
άπό ΑΜ καί FM, πικάπ καί στερεοφωνικές κασέτες.

Σύστημα
ήχείων

SB-92

1

.

.

l

Ραδιοενισχυτής

SA-5060

Πικάπ

Ντέκ κασέτας

RS- 620 US

SL-23

Στερεοφωνικό σύστημα

Hi-Fi

•Technics

(Ι l:ΙΔ� ·� Α.Ε.

ΑllΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΙlΟΙ ΕΙΣΑrΩrΕΙΣ

ΑΘΗΝΑΙ: ΣΟΛΩΜΟΥ 39

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 3609,621-24
ΘΕΣ/ ΙΚΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ2.·7 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 224,947-267,869

χόρις αλεξfΟu
•

24 τpοyοuδια·

μπαλλάντες-λαϊκά- δnμοτικά

χορ1ς ολΕξίΟU
•

2/J Τ οyαJδι

•

MINOS]
cJ

"""""
ΙΤΟΙF'ιι'

Ml.,OJs Mάιcras l:I Yiόs

α.ε

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ>�
Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α. Ε.
Βιβλ10πωλεϊο καi έκδοηκος οΙκος.
'Απο το 1885 στιlν ύπηρεσία τού 'Ελληνικού βιβλίου
καi τού άναγνωσηκού κοινού.
Στiς έκδόσεις μας oi μεγαλύτεροι i::λληνες συγγραφεϊς.
τα καλύτεpα νεοελληνικa εργα.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Βιτσαξfι Β. : Πλάτων καi Ούπανισaντ
Μέξη Δ. : Ή Μάνη καi oi Μανιάτες
Γερουλάνου Δ. :θ. Κολοκοτρώνης
'Ιορδανίδου Μ. : Διακοπες στον Καύκασο
Κόντογλου Φ. :θάλασσες - Κα'ί:κια - Καραβοκύρηδες
Κούκου Ε. : 1. Καποδίστριας - 'Ο 'Α γωνιστης τής 'Ελευθερίας
Κουλουμπfι θ. : 'Α ντψετωπίζοντας την έξάρτηση
Μότσιου 1. : 'Απολογία Ρωσσικfις Λογοτεχνίας 1830 - 1976
'Αθανασιάδη Τ. : 'Ο Γυιος τού i)λιου
Μάτσα Ν. : Έλληνικος Λαϊκος Πολιησμος καi Παράδοση Το Δισκάκι τού Άσκητη

ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΠΕΛΕΣ

Pitray D. Α. :

Ή άγνωστη τού Ε:λληνικού νησιού

π10 έπ1τυχημένες σε1ρες
στf�ν έλλην1κη τηλεόραση

Oi

'Αθανaσιάδη Τ. : Oi Πανθέοι
'Ασημακόπουλου Κ. : 'Ο Βασιλιaς καi το 'Άγαλμα
Βενέζη Η. : Γαλήνη
Καραγάτση Μ. : Γιούγκερμαν
Περάνθη Μ. : Δαίμονας
Παπαδιαμάντη Ά. : Ή Γυφτοπούλα
Ρώμα Δ. : 'Ο Περίπλους
1970 - 1870
Τερζάκη Α. : Ή Μενεξεδένια Πολιτεία

-

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
Τερζάκη Α. : Ή Πρ1γκηπέσσα Ίζαμπώ
Κυρ1αζfι Κ. : Ρωμανος ό Δ' Δ1ογένης
Πετσάλη θ. : Μαρία Πάρνη

- ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:'Από 1ης Φεβρουaρ·ίου 1978, Σόλωνος 60 - 'Αθήναι 135

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΔΗΜ.Ν.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 23

•

ΤΗΛ. 3627318, ΑΘΗΝΑ-143

Α' ΕΚΔΟΣΕΙ Σ ΤΟ·Υ·ΜΠΝ ΕΡ - ΛΕΙΨ Ι ΑΣ
Έξασφαλίσαντες τά συγγραφικά δικαιώματα έπανεκδίδομε τή γνωστή σειρά των

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΥ ΜΠΝΕΡ - ΛΕΙΨΙΑ.Σ
•
Πραγματοποιώντας μιά άκόμη προσφορά γιά δλους τούς 'Έλληνες
καi ξένους, γιά νά γνωρίσουν τήν πνευματική κληρονομιά των προγόνων μας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
•

ΕΥΡΙΠΙΔΗ

•

ΙΣΟΚΡΑΤΗ

•
•

(δεμένοι)

: Τραγωδίες (Ed. Augusti Nauckii)

Τόμος 1 ος, δρχ. 280, 2ος δρχ. 270, 3ος δρχ. 270

Λόγοι (Ed. F'rider. Blass) , τόμοι δύο, καθένας Δρχ. 270

ΛΥΣΙΑ

Λόγοι (Ed. Th. Thalheim) Δρχ. 280

ΣΟΦΟΚΛΗ

Τραγωδί ες (Ed. Gutlelmi Dindorfii-S. Mekler), Δρχ. 280

'Ιστορία (Ed. Henr, Rudolph. Dietch-Hude, Kallenberg, τό
μος Ιος 280, 2ος 280

•

ΗΡΟΔΟΤΟΥ:

•

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ: 'Ιστορία (Ed. Carolus Hude) τόμοι δύο καθένας δρχ. 27

•

ΠΛΑΤΩΝΑ

: "Απαντα (Ed. C.F. Hermann), τόμοι 1-6

Τόμος lος Δρχ. 300,
2ος Δρχ. 270,
3ος Δρχ. 290,
4ος Δρχ. 280,
5ος Δρχ. 280,
6ος Δρχ. 280

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
•

•
•

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ : Λόγοι (Ed. Di n dorf-Blass) τόμοι 1- 3
ΟΜΗ ΡΟΥ
: 'Ιλιάδα (Ed. Α. Ludwig), τόμοι 1- 2
ΟΜΗΡΟΥ
: Οδύσσεια (Ed. Α. Ludwig), τόμοι 1 - 2
,

Β' ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΔΡΕΑ : Φυσιογνωμίες. Τόμ. Α', χαρτ. 300 - δεμ. 360. Τόμ.
Β' χαρτ. 450, δεμ. 510
ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓIΑΝΝΗ : 'Ηροδότου 'Ιστορία (βοήθημα γιά τή διδασκαλία
του 'Ηροδότου άπό μετάφραση), χαρτ. 250, δεμ. 310

FLACELIER R.: Ό Έρωτας στήν 'Αρχαία 'Ελλάδα ( μετ.

'Ανδρέα

Καραντώ

νη). Χαρτ. 240, δεμ. 300

Μ. Παπαδάκ�1) - Τόμος Α' χαρτ. 450 δεμ. 510. Τόμος Β', χαρτ. 500, δεμ. 510

DELVOYE CH.: Βυζαντινή Τέχνη (μετ.

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΔΡΕΑ : Πεζογράφοι καi Πεζογραφήματα
30 (συμπ ληρωμένο). Χαρτ. 230, δεμ. 290

τής Γενιaς του

ΖΗΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ

μέΒαse
georges

Bisqυe

Base
de maquίllag�
Caramel
coloree

ύπάpχει καi σέ
non coloree

NewYork•
Paris. Atheπes

/voire

Peche

Tan

ΚaΛnJ!!pa
illάge georges !

ΚαΛnοπέρα
μέ Fond de teint'jfgeorges !

Κάδεμέρα rό ί6ιο φvσι7en aritlά χwρίs φvσιl<f;s αrέιiειεs.
1

Ή φύση σάς f.δωσε ενα πρόσωπο γεμάτο
όμορφιές. 'Αλλά, μαζi μ' αύτές, καi μεpικες
άτέλειες.
.
Κι έδώ, έρχεται ή φίρμα GEORGES γιa νa
συμπληρώση τη φύση με δύο νέα προϊόντα:
Ή έγχρωμη Βάση Μακιγιάζ GEORGES είναι
ύδατικf] κρέμα προστασίας. Είναι ίδανικf] λύση γιa
ένα έλαφρο πρωϊνο μακιγιάζ. 'Ακόμα είναι Βάση
γιa το κανονικό μακιγιάζ (FONO ΟΕ ΤΕΙΝΤ).
'Υπάρχει κα/ σε άχρωμη.
Το FONO ΟΕ ΤΕΙΝΤ GEORGES (MAKE-UP)
χρησιμοποιείται πάνω άπ' τη Βάση, γιa i:νp
πλήρες μακιγιάζ. 'Υπάρχει σε πέντε διαφορετικΕ.ς
άποχρd)σεις. Κάποια άπ' αύτες θa πλησιάζη το
χρώμα στο δικό σας δέρμα.
Ή Βάση Μακιγιάζ κα/ το F0/\10 ΟΕ ΤΕΙΝΤ
GEORGES, κάνουν το δέρμα λείο κα/ σάς φρέσκια
κα/ φυσική, άλλa χωρlς φυσικε-ς άτέλειες. 'Όλη
μέρα. Κάθε μέρα.

Το POLYSET

Μιά νέα, έντελώς πρωτότυπη ίδέα τής φίρμας GEORGES: τό
σετ με τlς πολλαπλf.ς χρήσεις. Άφού Βγάλετε τά προϊόντα,
μπορείτε νά τό διαμορφώσετε i'.τσι ώστε νά Βάζετε μέσα χίλια
δυό πράγματα. Γιατi τό πολυσέτ περιέχει 6 κινητά χωρίσματα
ποu συνδέοντάς τα μεταξύ τους, κάνετε άπά 2 - 9 θηκούλες.
Καi μπορείτε νά Βάλετε μέσα εϊδη μακιγιάζ (α), εϊδη ραπτικής
(Β), προσωπικά εϊδη (γ), μπιζού, ενα πρόχειρο φαρμακείο,
καρφιά, κουμπιά κι άλλα εϊδη προσωπικά η τού σπιτιού.

ιπό Γώlιlovs specialistes ει6ιRά γιά τnv EMnvi6a

.

Εϊδη CAMΡΙNG
ΕΞΟΧΗΣ καίΘΑΛΑΣΣΗΣ
άπ'όλοτόν κόσμο!

'Ένας ολόκληρος οροφος

τών' καταση1μάτων
μέ

παρνασσαc

=

ΣΚΗΝΕΣ· ΒΑΡΚΕΣ
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΛΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΞΡΜΟΥ 87-89 ΠΛΑΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ -ΛΙ ΑΝIΚΗ. ΤΗΛ . 32423 52

:ΑΤΑΣΤΗΜΑ 81: ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙΟ Υ

(ΑΤΑΣΤΗΜΑ Γ1=Λ ΕΩΦ .Σ ΥΓΓΡΟΥ

42 ΤΗΛ. 627877.
360( ΙΠΠΟΔΡ ΟΜΟΣ)

ΟΜΠΡΕΛΛΕΙ>ΚΡΕΒΒΑΤΙ Α
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ·ΠΟΛΥΘΡ ΟΝΕΣ
ΨΥΓΕΙΑ PI CK-NICK·THERMOS

και' 4 άκομη οροφοι μέ:
ΔΑΠΕΔΑ· ΜΟΚΕΤ ΤΕΣ
ΚΟ ΥΖΙΝΙΚΑ
Κ Ρ ΥΣ ΤΑΛΛΑ ·ΑΣ:ΗΜΙΚΑ
ΦΩΤΙ rτι Ι<Α. ΠΑ ιχ ΝΙΔΙΑ

nαρνασσάς

lΩΛΗΣΙΣ:

.

ΤΗΛ. 9410929.

κυκλοφόρησαν

Ε.ΑΡΑΝΙΤΣΗ

ΓΚΥΝΤΕΜΠΟΡ

R.D.LAING

ΚΟΜΠΟΙ

Β. pp;ι·x

, , _ ,._,.,.. . ..

.

..-.. . _.. .... ... ..... .... . .

ΙΕ.ΚΔΟΠΙΣ

-ΑΚΜΟΙ'ό

έκδόσεις

'ΆΚΜΩΝ ..

ΑΘΗΝΑ: Μαυρομιχdλη 5

-

τηλ. 3611650

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ε.ΜΠΑΡΜΠΟVΝΑΚΗΣ.
Άριστοτέλους 4. τηλ. 228682 - 264609

Ρ.ΛΕΊΤΚ

ΜΟγΡΣΕΛΑΣ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ό καραγκιόζης
παρά λίγο βεζύρης
έκείνος καί... έκείνος

ΚΕΔΡΟΣ

Τεσσερα
Μονοπρακτα

παθήματα

ΚΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΙ ΩΓΑΣ

πασχαλινά
παιχνίδια

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ

"
ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟγΡΣΕΛΑΣ

καληνύχτα μαργαρίτα

τό φάντασμα
τοU κυρίου ραμόν νοβάρο

�
t �

ΚΕΔΡΟΣ

Ενα
Ευτυχες
Γεγονος!

�;·

:)f!
�

�

.

.

�

�
ΛQγΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

έπικίνδuνο φορτίο

..,. e �

'

, .,

.iι

··r

•

:.

.

"' ... vι .,,.
. ιι
ΚΕΔΡΟΣ

απεργια
.η παλη
. των
� ταζεων
.

άπ' αύτοUς πού παλεύουν

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟγΡΣΕΛΑΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ

όλονuχτία
τό τέλος _ σχόλη ...

ΚΕΔΡΟΣ

ΠΑγΛΟΣ
ΜΑΤΕΣΙΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟγΡΣΕΛΑΣ

ΧΑΚΚΑΣ

ένοχή

Πιό κοντά στήν Ευριiιnη
... και τιιιιρα πιο οικονομικα
•

•

•

•

•

Ταξιδέψτε μέχρι την 'Αγκώνα. Πιο κοντa στην καρδιa τής Εύρώπης.
Καί ύπολογ(στε δτι με τίς μειωμένες χειμερινες τιμές μας, τίς
άσύγκριτες άνέσεις τών πλοίων μας καί τα εξοδα δδηγήσεως που
γλυτώνετε άποοιοαζόμενοι στην 'Αγκώνα καί δχι σε λιμάνια τής
Νοτίου 'Ιταλίας, ταξιδεύετε πολυ οίκονομικώτερα.

Μιλάνο

ΑΓΚΩΝΑ

Πολυτελή Φέρρυ μπώτς

Mediterranean Sea
Mediterranean Sky

16.000 τύι11•ω1• • .ίλιjρη; κλψrιrιυμιΊς - ΚΗμπίι•ι; μί ι'διαiπρο λοι ιτρό yιrί f>ί.ιως το ύς iπ1t:άrι.ς.
μεγrίλn xaτuunjμara DUT>' μ/(/:..'Ε - nολιJτι'λεια - /iνιοη - ι:ξιι;τηρiτηαη καί 01111iπιιa.

Αναχωρήσεις: Κόθε

Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Σόββατο, από Πάτρα

!§1 ΚARAGEORGIS LINES

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ KARAGEORGIS LINES:
ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 4110.461/5 - 4173.001/5 - 4122.670/9

Νέο λάδι

SHELL SUPER PLUS
Η κρυμμένη δύναμη

αν ακάλυgι� ιίς δυναιόιηιες
ιου αυ ιοκινηιου σου
•

•

Μιά νtα δημιουργία τιjς SHELL
·Η SHELL μέ τήν προηγμένη τεχνολογία της έψαξε.
δοκίμασε, πειραματίστηκε καί δημιούργησε
ένα νέο λάδι: Τό Shell Sυper Plus Motor Οίl.

Μιά κρυμμένηδύναμη
Τό Shell Super Plus εlναι λόδι πολλαπλής
ρευστότητας (15W/50), κατάλληλο γιά δλες τίς

έποχές, γιά δλα τά αύτοκίνητα.
Εlναι μιά •κρυμμένη δύναμη» πού μπορεί
νό κάνει καί τό δικό σας αύτοκίνητο νά άντέξει
σέ σκληρi:ς συνθήκες, νά άποκτήσει περισ
σότερη ζωντάνια, νό ξεπεράσει τόν «έαυτό του».
Κι· δλα αύτά γιά πολλά, πολλά χρόνια!

Shell

"Ενα λάδι πούξεπερνά τήν έποχή του
Τό Shell Super Plus ήρθε νά καλύψει τίς

άπαιτήσεις τών όδηγών καί τών κατασκευαστών
αύτοκινήτων, πού όλοένα καί μεγαλώνουν...
καί τό πέτυχε.Γιατί οχι μόνο καλύπτει άλλά
ξεπερνάει καί τίς πιό αύστηρές προδιαγραφές,
τίς σημερινές άλλά καί τίς αύριανές.
Τό Shell Super Ρlυsέχει μιά παραπάνω (Plυs) ποιότητα
άπ' δτι τό κοινά λάδια. Λιπαίνει σωστάτή μηχανή σας.

Η

κρu�μενη
δuναμη
.

1

\\

ΚΛΑΣΣΙΚΉ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
1. ΠΟΕ: 'Ιστορίες μυστηρίου καl φαντασίας, 2.
ΖΙΝΤ: Οί κιβδηλοποιοί, 3. ΤΣΕΧΩΦ: Διηγήματα καl
νουβέλλες, 4. ΜΠΩΝΤΛ ΑΙΡ: Ή καρδιά μου ξεγυ
μνωμένη, 5. ΟΡΓΟΥΕΛΛ: Οί μέρες τής Μπούρμα.

Οί έκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ,,,
κυκλοφοροϋν μιά
καινούργια σειρά μέ
κλασσικά κείμενα τής
Παγκόσμιας Λογοτεχνίας,
γιά πρώτη φορά στό
Έλληνικό άναγνωστικό
κοινό η άναθεωρημένα άπό
τούς μεταφραστές τους.
Έγκαινιάζεται λοιπόν ή
σειρά μέ τούς πρώτους

πέντε συγγραφείς (ΠΟΕ,
ΖΙΝΤ, ΤΣΕΧΩΦ,
ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ, ΟΡΓΟΥΕΛΛ)
καί εϊμαστε βέβαιοι πώς μέ
άγάπη θά δεϊτε τήν
καινούργια τούτη σειρά,
πού δίνει τή δυνατότητα νά
γνωρίσουμε καλύτερα τούς
συγγραφείς καθώς καί τούς
άλλους πού άκολουθοϋν.

Ε ΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ»
'Ασκληπιού 3, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 3637973, 3613029

ΘΕΑΤΡΟ
ΠΕΡΙΟ Δ ΟΣ

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΉ

Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ ό μ ο ς l,
'
Τ ε \\ χ ο ς 5 9-60
Σεπτέμβρης - Δεκέμβρης

1977

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α': 1962 - 66
Τόμοι

1 - 5 . Τεύχη

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ:

1 - 30

'Απλώνουμε γέφυρες πολι τιστικi'jς γνωριμιάς. - Νο
μότυπα, όλλ' ήθικά άνεπίτρεπτα !
Νά σώσουμε καi
τόν " 'Απόλωνα" ! - 'Απόπειρα βιασμο\J τi'jς έλεύθερ η ς έκφρασης
σελ.
-

*
Έκδότης - Διευθυντfις

19

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

Ν Ι ΤΣΟΣ

ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠ ΟΥΛΟΥ : Πi'jτερ Μπρούκ, 'Αρ
χαίο Δράμα καi 'Ισλαμικ ή Τραγωδ ία Ταζιγιέ. Κατάθεση
μιiiς μαρτυρίας
σελ.

22

Γραφεiα: Χρ. Λαδii 5-7 (Τ. 124)

ΜΕΤΙΝ ΑΝΤ: Ταζιγιέ, μιά μορφή Τραγωδίας στόν 'Ισλα
μικό κόσμο. Ή σημασία της γιά τό σύγχρονο θέατρο. Με
τάφραση Ρέας 'Ελευθε ριάδη - Σαμουηλ ίδη . Πρωτοδ ημοσίευτη εικονογρ άφηση
σελ.

23

ΛΟΥΤΦΙ Α · Ι · : Σύγχρονα τουρκικ ά έργαμέ άρχαία έλληνικά θέματα. Μετάφραση Βασίλη Παπαβασιλείου
σελ.

36

Κ Ω Σ ΤΑΣ

*
Τ η λ έ φ ω ν α:
3232222 - 3222555 - 3238030

*
ΔlΠΛΟ

ΤΕΥΧΟΣ

Δρχ. 150

Συνδρομή

έτήσια

Δρχ.

500

Φοιτη τική

έτήσια

Δρχ.

400

'Οργα νισμών κλπ. Δρχ. 1.000
Έξωτερικο\\: Εύρώπη Δυλλ.25
Άμερικi'jς 30. Αύστραλίας 40

ΜΑΡΤΥΡΙΑ:

*
Μονοτυπία , δφσετ, βιβλιοδεσία

Γ. Τσιβεριώτης,

Τηλ.

Λούβαρη

11

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ :

574 - 3775 καi 574 - 2802

*
Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμφ
'Ιδιοκτήτης - 'Υπεύθυνος ϋλης
Κ ώ σ τ α ς Νίτ σ ος, Σισίνη 35

ΕΡΕΥΝΑ:

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Γ. Τσιβεριώτης, Λούβαρη 11

EIKONA Ί'ΙJ)'

39

ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΚΑΙΟ Υ: Δημήτρη ς Μητρόπουλος. Κατα
γραφή καi ύπομνηματισμός Γιώργου Λεωτσάκου. 'Ανέκδοτη εικονογ ράφηση
σελ.

83

ΤΑ·Υ ·ΝΑΝ κατά ΜΠΡΟΥ Κ . Ή ήθική ούδετερότητα
ένός σκηνοθέτ η. Βαθύς κριτικός έλεγχος μέ άδελφικό
νυστέ ρ ι . Ό Κένεθ Τάυναν μιλάει στούς Σάημον Τράσλερ
καi Κάθρην Ίτζιν. Μετάφραση Βασ. Παπαβασιλείου σελ.

61

Νά σωθεί τό έρειπωμένο νεοκλασικό θέατρο Σύρας.
Μικρότερο άδέpφι της Σκάλας το\J Μιλάνου. 'Επιτόπια έρευνα, πρωτοδημοσίευτες φωτογραφίες
σελ.

73

ΝΙΚΟΥ 1. ΣΥΝΟΔΙΝ ΟΥ : Τί συμβαίνει στά Κρατικά
Καλλιτεχνικά 'Ιδρύματα; Λειτουργο\Jν σωστά; 'Εκπλη
ρώνουν τήν άποστολή τους; Μέρος ΙΙΙ : Ραδιοφωνί α καi
Τηλεόρα ση. 'Ανθολογία σατιρικ& ν σκίτσων: Βαs. , Κύρ,
Κώστα Μητρόπουλου καi 'Ηλία Σκουλά
σελ.

*
11

ΜΕΤΙΝ ΑΝΤ: Ή δράση το\J Έλληνικ ο\\ Θεάτρου στήν
παλιά Κωνσταντινούπολ η. Μιά άναδρομ ή άπό τό 1818
ό)ς τό 1914. Μετάφραση άπ' τά τουρκικά Τάσου Μπαντfί.
Π ρωτοδημοσίευτη εικονογ ράφηση
σελ.

Ι•:ΞΙΙΦΙ'.\ΛΙΙΤ:

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤ Α:

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το\J Κράτους άπεφάνθη :

Ό διορισμός Χωραφii τυγχάνει παράνομο ς. Τό πλf\ρες

κείμενο τής άπόφασης το\J Συμβουλίου

σελ.

107

ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΣ το\J " "Αρματος " δηλώνει στήν παραίτησή του: Όλα έξαρτημένα σ' ένα έπίπεδο προσωπικ&ν
σχέσεων. Διαπίστωσα προκαθορισμένα σχήματα σ' δλο
τό διαρθρωτικό μηχανισμό του
σελ.

108

Ο ΥΠΟΥ ΡΓΟΣ Πολιτισμο\J άπαιτεί αύστηρότατα: Κυ
ρίαρχο τό έλληνικό έργο στό Δραματολόγιο το\J Έθνικο\J. " Έπιθυμ& νά έχω άμεσα καi αύταπόδειχτα στοιχεία ··
σελ.

109

ΑΛΛΟ ΕΝΑ " ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ" τοΙJ . . . άείμνηστου Τρυ
πάνη : 'Ισχύει ιcαi σήμερα ό νόμος γιά τiς Χουντικές
Χορηγίες. Δυό νομοσχέδια συνέχισής τους άποδοκιμάστηκαν
σελ. 110

Το θέατρ<ι " · Α πι\λλων

" Σύρας.
Χρέος Ιiλων νά -:ό σώσουμε !
( σλάιντ Κώσ-:α 'Αναγνωστάκη}
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Περιεχόμενα τοϋ τεύχους συνεχίζονται καi στήν πίσω σελίδα 18

Τ Α Τ Ε Υ Χ Η Τ Ο Υ 1977
(Ε' χ ρ ο ν ι ά έ π α ν έ κ δ ο σ η ς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

( Συνέχεια άπό τή σελίδα 17 )

ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ:

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ τ&ν γεγονότων τοl) δ ι μήνου

σελ.

111

Κ.Θ.Β .Ε . : Β ' Διαγωνισμός νεοελληνικοu εργου. Μιά
έπαινετή πρωτοβουλία
σελ. 112
ΛΥΡΙΚΗ : 25 παραστάσεις καi 67 άργίε·ς ! Άπό τήν
άρχή τf\ς σαιζόν &ς τήν Πρωτοχρονιά
σελ.

1Ι2

Ο ΒΑΡΛΑΜΟΣ ε !κονογραφεί Σοφοκλf\. Μ ιά ζωγραφική έρι ηνεία στηριγμένη σέ ., aλλοθι ,.
σελ. 127

ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ
Το Θέατρο
• 'Αφιέρωμα :
στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα. Μαρ
τυρίες Βασίλη Ρώτα, Γ. Κο
τζιούλα, Γεράσιμου Σταύρου.
' Ανέκδοτη εικονογράφηση τών
Βάλια Σφερτζίδη, Σπύρου Με
λετζη, Δημήτρη Μεγαλίδη κλπ.
• Το 'Άρμα Θέσπιδος. 'Ανε
λέητο σφυροκόπημα στη Βουλή.

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΣ

Μαρία Κάλας Καλή . 'Εκδήλωση στή μνήμη της άπό
τη Λυρικη Σκηνη
σελ. 113
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Ή φωνή της δόνησε νοΟ
καί καρδιά στά πέρατα τοl) κόσμου
σελ.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΩΡΑΦΑ : Τώρα πιά θά σέ γυρεύω σ' δλους τούς νέους τραγουδιστές
σελ.

Ι 13

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ : Ή Κάλας, Λεονώρα στό
κατοχικό άνέβασμα το\) " Φιντέλιο "
σελ. 114
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ΊΌ "ΘΕΑΤΡΟ" ΕΊΌΙΜΑΖΕΙ
e Τρίτο
πλούσιο άφιέρωμα
στο 'Αντάρτικο Θέατρο, μΕ:
άνέκδοτη ίJλη καl μΕ: &γνωστη
και άνέκδοτη εικονογράφηση.
• Νέο άφιέρωμα Καραγκιόζη.
e 'Αφιέρωμα στον 'Αριστοφάνη.
Πρωτότυπη ίJλη, πλούσια καl
πρωτόγνωρη
εικονογράφηση.
e 'Αφιέρωμα στον ' Α. Γιαννίδη .
• 'Αφιέρωμα στο 'Αντάρτικο
Θέατρο της Νότιας '.Αμερικης

113

ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΩΡΑ : Τά. πρ&τα βήματα στό 'Ωδείο, στή
σελ.
Λυρική κ' ή φυγή γιά τη δόξα

114

ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ : Έξω άπ' τό μύθο της. Μ ιά
τοποθέτηση της Κάλας στήν έποχή της
σελ. 116
ΜΙΚΡΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟ

ΒΡΑΔΙΑ Γρηγ. Ξενόπουλου. 'Ανοργάνωτη, πληκτική,
κενολογοΟσα . . . Έννιά όμιλητές καi δέν εiπώθηκε ό
σελ.
καίριος λόγος
Δ. ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μαθητέψαμε κοντά του !
σελ.
Π. ΧΑΡΗ: Έγραφε τό έργο σέ 2-3 βδομάδες
σελ.
σελ.
Ν. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δισταχτικά προοδευτικός
Π. ΚΑΓΙΑ: Δέ μιμήθηκε ξένα πρότυπα
σελ.
Κ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:Άδικημένος κι άδικαίωτοςσελ.
ΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τό έπαθλο πού έσβησε σελ.
Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗ: Ένας σταθερός φιλονεϊστης
σελ.
Κ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ: 'Αγάπη γιά. τά 'Ελληνόπουλα
σελ.
Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: Ό "Πειρασμός"τοΟ . . . Ντυράν σελ.
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ΤΑ ΝΕΑ Β Ι ΒΛ Ι Α:
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118
119
120
121
122
123
124
125
126

ΓΙΑΝΝΗ Ν ΕΓΡΕΠΟΝΤΗ : Μιά χρήσιμη συλλογή θεα
τρικ&ν κριτικ&ν: Αλκη Θρύλου " Τό 'ξλληνικό Θέασελ. 130
τρο " , Τόμ. Α' (1927 - 33)
•

ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ: Σόλωνα Μιχαηλίδη: 'Η
Μουσική στήν 'Αρχαία 'Ελλάδα. Καλύπτει σοβαρή έλ
λειψη καi πλουτίζει τη διεθνή β ιβλιογραφία. Παρουσίαση το\) βιβλίου στήν 'Ακαδημία Άθην&ν
σελ.

ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ-ΜΝΗΜΕΙΟ
• Ματεριαλιστικο Θέατρο. Δο
κίμιο τοϋ Λουί 'Αλτουσέρ .
8 16 σελίδες έμπιστευτικά �γ
γραφα γιά την κρίση ΚΘΒΕ .
e 'Αφιέρωμα στο Άρχ. Δράμα.
'Ανακοινώσεις Τάσου Λιγνάδη,
Κ. Γεωργουσόπουλου, Ε . Μου
τσόπουλου καt"Ερνστ Σουμάχερ.
• " Κλυταιμνήστρα;" άνέκδοτο
θεατρικο έ:ργο τοϋ 'Α. Στάικου.
18

132

ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ : Ή Μουσική ' Εγκυκλοπαίδεια
το\) Σόλ. Μιχαηλίδη. Ένα έργο πού γεννάει α!σθήματα
θαυμασμοl), σεβασμοl) καi άγάπης.- " Χορωδιακή Μουσική ".- Δ. Γιάκου : 'Ιστορία τf\ς Έλληνικfjς Παιδικής Λογοτεχνίας
σελ. 133
ΜΟΝlΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ:

ΓΡΆΜΜΑΤΑ πρός τό " Θ " : 'Αριστόξενου Σκιαδδ.:
Τό Άρχαiο Δράμα στή σημερινη Ούγγαρία
σελ. 136
ΚΡJΣΕΙΣ γιά τό " Θ " άπό τόν Τήλεφο, Παρατηρητή ,
Ν . Φιλικό, Ώτοβλεψίες καί ενα σκίτσο το\) Κώστα
Μητρόπουλου
qελ. 137
ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ στ' 'Αθηναϊκά θέατρα. Α' : Τό
καλοκαίρι . - Β' : 'Από τήν έναρξη τf\ς σαιζόν &ς τiς
31 Δεκέμβρη
σελ. 138
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lιf Άπλώνουμε γέφυρες πολιτιστικijς yνwριμιaς

Άλλο ενα Cίνοιγμα το() " Θ " : Σέ μιά περίοδο δξυνσης τ&ν
σχέσεων 'Ελλάδος καi Τουρκίας, τό " Θέατρο " άπλώνει
γέφυρες πολιτιστικfjς άλληλογνωριμιfiς καί φιλίας. Μονα
δικός όδηγός , ή πίστη μας πώς ή Τ έ χ ν η έ ν ώ ν ε ι τ ο ύ ς
λ α ο ύ ς ! 'Ανοίξαμε διάπλατα τίς σελίδες το() τεύχους στήν
πνευματικήΤουρκία, Θέλοντας νά έπιβεβαιώσουμε πώς ή' πνευ
ματική καί καλλιτεχνικη έπικοινωνία, ή άλληλογνωριμία κ' ή
έμπιστοσύνη τό)ν λαό)ν άντιμάχεται τίς ε ξ ω ά π' α ύ τ ο ύ ς,
κατασκευαζόμενες και κατευθυνόμενες "έχθρότητες" καί "κρί
σεις". Ή Τέχνη ένώνει , φιλιώνει, ειρηνικά άδελφώνει τούς
λαούς. Κι άπ' δλα τά είδη της, περσότερο τό Θέατρο ! Στό
τε()χος συνεργάζονται δυό γνωστοί, οι πιό γνωστοί Θεατρο
λόγοι τfjς σημερινfjς Τουρκίας: Ό Μετίν Άντ καί ό Λούτφι
Άι. Ό πρ&τος παρουσιάζει τό Ταζιγιέ, μιάν Cίγνωστη σέ μfiς
μορφή Θεάτρου. Είναι ή Τραγωδία το() !σλαμικο() κόσμου
κι ό έρευνητής προσπαθεί νά καθορίσει όμοιότητες καί δια
φορές μέ τήν 'Αρχαία Έλληνικη Τραγωδία. Ή έρευνα φω
τίζεται πλουσιοπάροχα άπό σπάνιο εικονογραφικό ύλικό.
Ό Λούτφι Άι, κατόπιν, έπισημαίνει εναν Cίλλο έλληνοτουρ
κικό πνευματικό δεσμό. 'Απαριθμεί τά σύγχρονα τουρκικά
έργα πού 'χουν ύπόθεση παρμένη άπό άρχαίο έλληνικό μύθο.
Ό λόγος ξαναδίνεται στόν καθηγητη Μετίν Άντ πού - αύτή
τή φορά -ΤοQρκος αύτός, έκθέτει άφειδώλευτα τήν πλούσια
δράση το() Έλληνικο() Θεάτρου, τόν περασμένο αιώνα, έπi
έναν αιώνα, ο·τήν παλιά Κωνσταντινούπολη - άπό τό 18 1 8
&ς τόν Α' παγκόσμιο πόλεμο το() '14. Καμιά άμφιβολία: Τό
'Ελληνικό Θέατρο έχει τίς ισχυρότερες καταβολές, άπό κάθε
τι Cίλλο, πάνω στό νέοΤουρηκό Θέατρο. οι δεσμοί τους εΙναι
άδιαμφισβήτητοι. Καί Cίρρηκτοι . οι ιστορικοί τοποθετο()ν
κάποιες ύποτυπώδεις έκδηλώσεις το() νέου Τουρκικο() Θεά
τρου στίς άρχές το() 19ου αιώνα. ΕΙναι βεβαιωμένο πώς ξε
κίνησε μέ Έλληνες έρασιτέχνες. Πολύ άργότερα κάνουν
την έμφάνισή τους έπαγγελματίες ήθοποιοί. και πάλι Έλλη
νες καi μερικοί Άρμένηδες! Πιό ϋστερα άκόμα, ό Σουλτάνος,
'Αβδούλ Μετζίτ, iδρυσε ενα μικρό Θέατρο στ' άνάχτορα το()
Ντολμfi- Μπαξέ. Ήταν τό πρ&το καθαρά τουρκικό βfjμα.
'Αλλά καi τό Θεατράκι το() σουλτανικο() παλατιο() τfjς Πόλης,
λειτούργησε, κι αύτό, μέ ηθοποιούς Έλληνες καί Άρμένη
δες. Τό πρ&το εργο πού παίχτηκε, γράφτηκε άπό Άρμένη
καί σκηνοθετήθηκε άπό έναν · 70χρονο 'Ιταλό πού ζο()σε στήν
Πόλη , τό σινιόρ Άσκι . Έλληνες χτίσανε πρ&τοι καi διευθύ
νανε τά περισσότερα Θέατρα στήν Πόλη , στά μέσα το() πε
ρασμένου α!ώνα. Στά 1860, ό Το()ρκος Σινάνι, ϋστερα άπό
σπουδές στό Παρίσι, γράφει τό πρ&το τουρκικό Εργο " Ό
γάμος το() ποιητfj ". Δημοσιεύεται άρχικά σ' έφημερίδα, πρω
τοπαίζεται μόλις στά 1908 καί πρωτοτυπώνεται σέ βιβλίο
στη Θεσσαλονίκ η ! 'Ωστόσο, ή καθαυτό iστορία το() Νεο
τουρκικο() Θεάτρου άρχίζει πολύ δειλά μέ τό κίνημα τ&ν
Νεότουρκων καί τή μεταπολίτευση το() 1908. Κ' ή πρώτη
τουρκάλα, πού τολμάει ν' άνεβεί τόν 20ό αιώνα στη σκηνή,
έμφανίζεται, άπό φόβο, μέ . . . έλληνικό ψευτόνομα! Ί:<:ναν αι
ώνα πρίν, oi έλληνικοί Θίασοι, μέ διάσημες πρωταγωνίστριες,
άλώνιζαν τη Μ ικρασία! Θά έπισημάνουμε λίγα μόνον χαρα
κτηριστικά, ά1τ' δσα προσκομίζει ή τουρκική έρευνα. 'Ανά
μεσα σέ μιά, φαινομενικά ξερή, ήμερολογιακή καταγραφή
τfjς δραστηριότητας τ&ν έλληνικ&ν Θιάσων, άνακύπτουν
πληροφορίες πού φωτίζουν - κι άνεβάζουν στή συνείδη
σή μας - τόν παραγνωρισμένο 19ον αιώνα το() Θεάτρου
μας. Καi Θεατρολογικά, ή έρευνα το() Μετiν Αντ εΙναι πολύ
τιμη γιά τό έλληνικό Θέατρο, έπειδη στηρίζεται άποκλει
στικά καi μόνο σέ ξενόγλωσσες πηγές: Τουρκικές, άρμενι
�cές, γαλλικές καί άγγλικές. Τά γεγονότα μfiς εΙναι, βέβαια,
γνωστά κ' έχουν i\δη άποθησαυριστεί - όμολογημένα, λι
γότερο συστηματικά - άπό τό Λάσκαρη , τό Σιδέρη, καί
- πλη ρέστερα, ειδικά γιά τή Σμύρνη - άπό τ ό Σολωμονίδη .
Ό έρευνητής δέν κατορθώνει νά προσδιορίσει μέ άκρίβεια
τό πρ&το φανέρωμα το() Έλληνικο() Θεάτρου στήν Πόλη .
'Οπωσδήποτε, τό 18 1 8 εΙχαν δοθεί παραστάσεις τ&ν " Περ·
σ&ν " στό Φανάρι. Παλιότερα άκόμα, παίζονταν συχνά στ'
άρχοντικά τό)ν 'Ελλήνων ή " Έρωφίλη " το() Χορτάτζη ,
δράματα το() Μεταστάσιου καi κωμωδίες το() Γκολντόνι καi
το() Μ ολιέρου. Ό Μετίν Άντ διαπιστώνει : "Ή παρουσία
•
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το() Έλληνικο() Θεάτρου στήν Τόυρκία ύπfjρξε άσφαλaις
έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ά π λ ο ύ σ ι α κ α ί ποικίλη ''. Πολλά έλ
ληνικά Θεατρικά έργα γράφονται, τυπώνονται καί πρωτοπαί
ζονται, άπό ντόπιους, στήν Πόλ η . Τό ίδιο καί μεταφράσεις
κλασικ&ν ξένων έργων. Τό περιοδικό " Έρμfjς " δημοσιεύει
συχνά Θεατρικά έργα. Καί, τό καταπληκτικότερο: Πρίν άπό
έναν άκριβ&ς αιώνα, ενα τ ρ ίμηνο καθαρά Θεατρικό περιο
δικό - ή " Θεατρική Βιβλιοθήκη " το() Α. Ξανθόπουλου έκδίδεται στήν Πόλη έπί δεκαετίες! Δυό - τρείς, συχνά καί
πέντε, έλληνικοί Θίασοι παίζουν ταυτόχρονα στήν Πόλη!
ΠαρουοΊάζουν, βέβαια, σπαραξικάρδια δράματα καί άφε
λείς κωμωδίες τfjς έποχfjς. Δίνουν καί παίρνουν " Ή νε
κρά ζ&σα ", "Τό ένσαρκον Cίγαλμα η ό Λιθοξόος ", " Ή
κατηραμένη κόρη ", "Τό όρφανόν τfjς Δανσίχης ''. Παρου
σιάζουν, δμως, καί ζηλευτό κλασικό δραματολόγιο: Τρα
γικούς, Σαίξπη ρ, Μολιέρο, Γκολντόνι, Γκαίτε, Σίλλερ, Λέ
σιγκ καί τά πιό φημισμένα Μ ελοδράματα. Ό Διονύσιος Τα
βουλάρης, έθναπόστολος το() Θεάτρου μας, ό Λεκατσfiς,
ή Παρασκευοπούλου, ή Βερώνη, ό Σούτσας, ό Παντόπουλος,
ό Άρνιωτάκης, ό Άλεξιάδης, ό Γεννάδης παίζουν, σχε
δόν κάθε χρόνο, στή Σμύρνη καi στήν Πόλη. Ό Λεκατσfiς,
παρουσιάζει, πρίν έκατό χρόνια, τόν "Άμλετ " ο·τή γλώσσα
το() Σαίξπηρ! Καί, σέ κάθε τουρνέ του, παίζει άπανωτά άπό
εξη έφτά Σαίξπη ρ στή σειρά (" Αμλετ, Μάκβεθ, Όθέλλο,
Βασιλιά Λήρ, Έμπορο Βενετιaς, 'Ιούλιο Καίσαρα, Ρω
μαίο κ' 'Ιουλιέτα) κι άπό δυό τρείς Μολιέρους, κι Cίλλα. Κι
Cίλλοι - πολλοί Cίλλοι - τόσα πολλά Cίλλα . . . Αίφνης μιά χρο
νιά, στά 1899, τήν ίδια χρονιά, τρείς διαφορετικοί έλληνικοί
Θίασοι άνεβάζουν, κ' οι τρείς, " Όθέλλο " στήν Πόλη ! Κ'
oi περισσότεροι θίασοι ζηλευτά Cίρτιοι : 20 μέ 22 Cίντρες καί
8 μέ 10 γυναίκες ! Καi ήθος θεατρικό: Ή Παρασκευοπούλου,
δταν εΙναι Θιασαρχίνα, παίζει ή ίδια τόν Άμλετ. Όταν έχει
Θίασο μέ τό Λεκατσfi παίζει τή Βασίλισσα! Ή Βερώνη παίζει
στό ίδιο έργο δυό γυναικείους ρόλους. Αλλοτε παίζει άγο
ρίστικους - τόν Όσβαλντ στούς Ι' Βρυκόλακες ' ' . Ό Τα
βουλάρης άνακηρύσσεται Έλλην Μουνέ Σουλύ. Ή Βερώνη ,
Σάρα Μπερνάρ τ fj ς Άνατολfjς! οι Σουλτάνοι τιμοQν μ έ 'Οθω
μανικά παράσημα τούς Έλληνες ηθοποιούς! Ό Μετίν Άντ
βεβαιώνει : " οι παραστάσεις τ&ν έλληνικ&ν Θιάσων προκα
λοQσαν τεράστιο ένδιαφέρον "! Καί ή πιό σημαντική μαρτυ
ρ ία πoiJ προσκομίζει ό ΤοΟρκος έρευνητής: Π ρ ίν άπό 1 50
χρόνια, στά 1842, ενα γερμανικό περιοδικό βεβαιώνει δτι
« στή δεύτερη παράσταση το() έργου " Νάθαν, ό σοφός "
το() Λέσιγκ, άπό τήν Ένωση 'Ελλήνων Καλλιτεχνό)ν στήν
Πόλη, ύπfjρχαν καί άρκετοi ΤοQρκοι Θεατές, οι όποίοι δσο μπόρεσαν νά καταλάβουν τή γλώσσα - παρακολούθη
σαν μέ ένδιαφέρον καί καταχειροκρότησαν τούς έκτελεστές» !
Τί Cίλλο, πιά; οι έλληνικοi Θίασοι πρόσφεραν στούς Τούρ
κους τή μαγεία τfjς πρώτης έπαφfjς μέ τό Θέατρο ! Τό τουρκικό,
πο() βρισκόταν, τότε; Καλά καλά δέν εΙχε ξεκινήσει ! Ή κοι
νωνική διάρθρωση κ' ή Θρησκεία, τό έμπόδιζαν ν' άναπτυ
χτεί. Ό άναμορφωτής τfjς νέας Τουρκίας Κεμάλ 'Ατατούρκ
δίνει τήν άποφασιστική ό'Jθηση καί σ' αuτό. Ό χαμένος και
ρός κερδίζεται μέ πρωτοφανfj Cίλματα. Τέσσερις εύστοχες
μετακλήσεις ξένων όργανωτιJ)ν κάνουν τό ΘαQμα τους! Τό 1 9 1 4,
καλο()ν τόν 'Αντρέ 'Αντουάν, δημιουργό το() " 'Ελευθέρου
Θεάτρου " τfjς Γαλλίας, καί τούς φτιάχνει τόν όργανισμό
ένός Κρατικοl) 'Ωδείου. Τό 1 935, καλο()ν τό Γερμανό συν
θέτη Πώλ Χίντεμιθ καί τούς όργανώνει τά μουσικά. Τό 1 936,
τό Γερμανό σκηνοθέτη Κάρλ Έμπερτ, πού άναπτύσσει τό
μάθημα άπαγγελίας το() 'Ωδείου σέ σχολή Θεάτρου. Τό 1 948,
τή διάσημη Γαλλίδα χορογράφο Νινέτ ντέ Βαλλουά καί
τούς όργανώνει Μπαλέτο. Ή καρποφορία άρχίζε ι : Τό 1 941
άποφοιτο()ν οί πρ/στοι �ΊΘοποιοί. Τό 1 949 έγκαινιάζεται τό
Κρατικό Θέατρο στην Άγκυρα. Τό 1954 άποχτάει παραρτή
ματα. Σήμερα, λειτουργο()ν τέσσερις κρατικές ο·κηνές στήν
Άγκυρα κι άπό . μιά στή Σμύρνη , στ' Άδανα, τήν Προύσα.
Λειτουργο()ν άκόμα: 463 " Σπίτια το() Λαο() " μέ Θεατρικές
αίθουσες σέ πόλεις καί 4. 1 48 " Δωμάτια το() Λαο() " σέ χωριά.
'Από τό 1 941, ενα Κρατικό Ίδρυμα μεταφράζει καί έκδίδει σέ
φτηνότατες έκδόσεις τίί>ν 5-10 δραχμίί>ν, κλασικούς συγγραφείς
δλων τ&ν έθν&ν. Φτάνει ν' άναφερθεί πώς εχουν i\δη μεταφρα
στεί 250 εργα τfjς κλασικfjς έλληνικfjς άρχαιότητας! 'Επό
μενο: Τά Γράμματα, τό Μ παλέτο, ή Μουσική, τό Θέατρο
•
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άνοίγουν φτερά! Τό 1 960, τό Τουρκικό Κ ρατικό Θέατρο έμ
φανίζεται στό Διεθνές Φεστιβάλ τοϋ Παρισιοϋ. Τό Σεπτέμβρη
τοϋ '61 έρχεται στήν 'Αθήνα. ΕΙναι ή άρχή έπίσημων θεα
τρικ&ν άνταλλαγ&ν άνάμεσα στά Κ ρατικά Θέατρα τ&ν δυό
χωρ&ν. Παίζουν " Οiδίποδα Τύραννο ", σέ σκηνοθεσία Μου
ζενίδη καt τό σύγχρονο τουρκικό έργο " Τά αύτιά τοϋ Μ ίδα ".
Τό '70 καt ' 7 1 παίζουν άνεπίσημα στόν Πειραιά " Βιολιστή
στη στέγ11 " καt " Δόν Κιχώτη " . Τό δικό μας 'Εθνικό άντα
ποδίδει τό '74 μ έ " Οιδίποδα Τύραννο ", πάλι τοϋ Μουζε
νίδη, μέ τόν Κατράκη, στήν Άγκυρα καt την Πόλη . Ό κο
ρυφαίος Τοϋρκος ήθοποιός Τζουνέιτ Γκιοκτσέρ, Γενικός
Διευθυντης τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου, εΙχε χαραχτηρίσει τίς
έδ& έμφανίσεις τους " εύτυχές γεγονός ύψίστης σημασίας
γιά τtς δυό γειτονικές καt φίλες χ&ρες ". Καt πρόσθεσε: " Κα
νένα άλλο μέσο δέ μπορεί νά συντελέσει τόσο στήν προσέγ
γιση άτόμων καί κοινωνι&ν, δσο ή Τέχνη καί iδίως τό Θέατρο.
ο ι θεατές - πού δρασκελοϋν την πόρτα τοϋ θεάτρου, μέ δια
φορετικές καθένας σκέψεις, διαθέσεις, αισθήματα - μόλις
άνοίξει ή αύλαία μεταβάλλονται σ' ένα σύνολο πού ένθου
σιάζεται, σκέπτεται, γελάει καί κλαίει, ταυτόχρονα, μέ τό
ίδιο πράγμα. ο ι παραστάσεις μας θά γίνουν άφορμή νά συ
ναντηθοϋν καt νά σμίξουν ο{ Τοϋρκοι καλλιτέχνες μέ τούς
Έλληνες θεατές. Π ιστεύω εiλικρινά - εΙχε καταλi1ξει , τότε
- πώς οι άμοιβαίες παραστάσεις τ&ν Κρατικ&ν μας Θεά
τρων θά πλουτίσουν τη μορφωτικ1) καt καλλιτεχνική μας
ζωή και θά ένισχύσουν τά μεταξύ τ&ν δυό χωρ&ν αισθ1Ίματα
φιλίας καί κατανόησ ης " . 'Από τότε, βέβαια, πολλά έχουν
συμβεί . . . 'Επίσης, κάπου έδ& στά . . φιλικά, θά πρέπει νά πσϋμε
πώς γνωρίζουμε - καί, φυσικά, άποκρσύομε ώς άνεπιστη
μσνικές - τίς άπόψεις πολλ&ν Τούρκων σωβινιστ&ν (Ρεφίκ
'Αχμέτ Σεβενγκίλ, Ζιγιά Γκιοκάλπ κ.ά.) πού άρνιοϋνται άκό
μα καt τό γεγονός δτι τό Θέατρο γενν11θηκε γύρω στά 600 π.Χ.
άπό τίς Ιεροτελεστίες τοϋ Διόνυσου στην άρχαία 'Ελλάδα.
'Αλλ' αύτά εΙναι άρμοδιότητα της άπροκατάληπτης 'Επιστήμης
καi δέ μδ.ς σταματάνε. Ή προσπάθεια γιά την έπικσινωνία,
την άλληλογνωριμία, τήν ειρηνικη συνύπαρξη τ&ν λα&ν
μπαίνει χρέος στούς πνευματικούς άνθρώπους. Καί εΙναι παρή
γορο πού κ' ο! δυό πλευρές, έμείς κ' οι Τοϋρκοι - δταν,
τελείως άγνωστοι μεταξύ μας, πρωτσεπικσινωνήσαμε- δια
σταυρώσαμε τήν ίδια πίστη : Τό Θέατρο κ' οι Τέχνε� ε{ναι άπ'
τά πιό άποδοτικά μέσα γιά τήν άποκατάσταση κατανόησης
καt φιλίας άνάμεο·α στούς λαούς. Καί πιό ειδικά : Τό Θέατρο
ύπηρξε - άποδειγμένα - ισχυρός δεσμός Έλληνοτουρκικης
έπαφης καi φιλίας. Ξεκινήσαμε καλόπιστα μιά προσπάθεια
γνωριμιδ.ς καί διάλογου. Καλόπιστα θά τή συνεχίσουμε.

• Νομότυπ α, άλλ" ή θ ικ ό άν επ ίτρεπτα
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Κα! στόν τελευταίο άγράμματο πολίτη , άγνοια νόμου δέν
έπιτρέπεται. Στόν " έγγράμματο " Τρυπάνη - πού 'χε τίς
Προεδρικές πλάτες - έπιτρεπόταν κάτι χειρότερο: Άγνό
ηση. τ&ν νόμων! Πότε, έπιτέλους, θά έφαρμοστεί ό περί εύ
θύνης ύπουργ&ν, γιά νά καθήσει σ·τό σκαμνί - γιατί δχι
κα! στόν . . . Κορυδαλλό; - ό περιβόητος άκαδημαϊκός της
παρανομίας; Μόλις άποφασίο·τηκε διάλυση της Βουλης καί
προκήρυξη έκλογ&ν, ό κ. Τρυπάνης - μέ άπόλυτη κα! πλήρη
γνώση της νέας παρανομίας του - έσπευσε νά βολέψει τόν
προστατευόμενό του, άνανεώνοντας παράνομα, τήν 1ϊ δη παρά
νομη σύμβαση, τοϋ άνέκαθεν παράνομου Χωραφίi, γιά μιά
άκόμα παράνομη τριετία ! Ό νέος ύπουργός - παρά τήν . . .
πεπο116φλουδα της 'Υπη ρεσίας του, πού άνακοίνωσε στόν
Τύπο " ή σύμβασις τοϋ κ. Δημ. Χωραφa, άνανεωθείσα στίς
1 0 'Οκτωβρίου 1 977, λ�1γει στίς 9 'Οκτωβρίου J 980 "! - δέ
φάνηκε διατεθειμένος νά συνεργήσε ι . Τό " Θ " εΙχε καταγ
γείλει ξεκάθαρα τήν παρανομία. 'Αμφιβολία δέ χωροϋσε. Ρώ
τησε, ώστόσο, τό νομικό σύμβουλο τοϋ 'Υπουργείου. Ρώτη
σε καί τό Νομικό Συμβούλιο τοϋ Κράτους. Ή άπάντηση ήταν
ρητή, κατηγορηματική, άπερίφραστη : Καί ή έπανεκλογή
καi ό έπαναδιορισμός τοϋ Χωραφδ. ήταν παράνομο ι ! Ό Πλυ
τίiς άνακάλεσε άμέσως, τόν παράνομο διορισμό Χωραφίi.
'Ανακάλεσε καί τόν παράνομο διορισμό δυό μελ&ν της Καλ
λιτεχνικης Έπιτροπης. Δεν τοϋ λέμε μπράβο. Τό καθηκον
του έκανε ! 'Οπωσδήποτε, ή νομιμότητα ε{χε άποκατασταθεί.
Κρίμα, μόνο, πού δέν προχώρησε. Ή άλλαγή δυό μελ&ν
τής Κ.Ε. ήταν άδύνατο νά φέρει τ�)ν παραμικρή έξυγιαντική
άλλαγή στή διαβρωμένη Λυρική . Σά νέος ύπουργός, νέας
Κυβέρνησης μετά άπό έκλογές, ε{χε δικαίωμα - έμείς πι
στεύουμε: καi καθηκον - ν' άλλάξει , μαζί μέ τό Γενικό, καί
τή διάτρητη Διοίκηση της Ε.Λ.Σ. Ή νομοθεσία κάτι ξέρει
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πού συνδέει ρητά τίς θητείες Διοικητικοϋ Συμβούλιου καί
Γενικοϋ Διευθυντη . Μέ τό ίδιο έκλογικό Σ&μα (τό ίδιο Δ.Σ.
καί τήν ίδια Κ.Ε.) δέν ε ύ σ τ α θ ο ϋ σ ε νέα έκλογή. Πολύ
περισσότερο πού, οι δυό νέοι έκλέκτορες δντας . . . ύπάλληλοι
της Λυρικης, 1Ίταν έξαρτημένοι άπό τόν κ. Χωραφa. Πέραν
αύτοϋ: Ή άντικατάσταση τ&ν δυό παράνομων μελ&ν τfjς Κ.Ε.
μέ δυό άλλα - πού πλη ροϋσαν τή ρητή άπαίτηση το() νόμου
γιά 5ετη προυπηρεσία στήν Ε.Λ.Σ. - δημιούργησε, στήν πρά
ξη , νέο νομικό άλλά, κυρίως, μέγα 1)θικό θέμα: Άστοχα, lδια
ζ6vτως άστοχα, διορίστη καν στήν Καλλιτεχνική 'Επιτρο
πή ό μόνιμος σκηνοθέτης καί ή μόνιμη έκγυμνάστρια το()
Μπαλέτου ηϊς Λυρικης. Γιατί, άπλούστατα, μέ τό διορισμό
τους στήν Κ.Ε., οί δυό αύτοi ύπάλληλοι της Ε.Λ.Σ. - κατά
παράβαση παγίας άρχης Δικαίου - εΙναι, ταυτόχρονα, κρι
τές καi κρινόμενοι, έλεγκτές καί έλεγχόμενο ι ! Τό κακό . . .
τριτώνει γιατί στήν Κ.Ε. μετέχει άπό παλιά ένας καθ' δλα
ένδεδειγμένος καt άξιος σκηνογράφος, άλλά καί μόνιμος
τεχνικός διευθυντής της Ε.Λ.Σ. Τό . . . άστείο δηλοί δτι : Τρία
άπό τά πέντε μέλη, δηλαδή ή πλειοψηφία της Κ.Ε. , έχουν
ύπαλληλική έξάρτηση άπό τήν Ε.Λ.Σ. - έπομένως εΙναι
κριτές καί κρινόμενο ι . Καθένας καταλαβαίνει τί δεσμεύσεις
συναντο()ν τά άλλα δυό μέλη της Κ.Ε. στήν άντιμετώπιση τ&ν
καλλιτεχνικ&ν θεμάτων το() ιδρύματος, δταν τρία άπό τά μέλη
της Έπιτροπης τους, εΙναι άμέσως ύπεύθυνα ! 'Αλλά καί συγ
κεκριμένα: Ειδικά τά δυό αύτά ύπαλληλικά πρόσωπα της Ε.
Λ.Σ. δέν εΙχαν κ6τσια γιά τή Διοίκηση το() ιδρύματος! Αύτή
τή στιγμή, ό άρμόδιος Διευθυντής τοϋ ' Υπουργείου Πολι
τισμοϋ ένεργεί διοικητικό έλεγχο κι άνασκαλεύει τά χαρτιά
της Λυρικf\ς. Άς τοϋ ζητήσει ό κ. Πλυτίiς νά το() ξεχωρίσει
μερικές σελίδες άπό Πρακτικά τοϋ Δ.Σ. καί, ιδιαίτερα, της
Κ .Ε. μέ δυσμενείς άναφορές στά δυό νέα πρόσωπα της Καλ
λιτεχνικf\ς Έπιτροπης. Θά άπορ11σει καi ό ίδιος π&ς πρόσω
πα, πού κρίνονταν άπό τή Διοίκηση το() Ιδρύματος μή έπαρκη
γιά τήν περιορισμένη έπαγγελματική τους δουλειά, ξαφνικά,
έγιναν άξια νά κατευθύνουν τήν . . . καλλιτεχνική πορεία τοϋ
Ιδρύματος! Ό ένας, Ιδιαίτερα, - μέ πλούσια δραστη ριότη
τα στή χουντική 'Εφταετία - εΙχε άποκλειστεί τελείως, τά
τρία πρ&τα χρόνια της μεταπολίτευσης, άπό κάθε άρμοδιό
τα καί παράμενε - άλλη παρανομία Δ.Σ. καi Γ. Διεύθυνσης
μισθοδοτούμενος, χωρίς νά προσφέρει τήν παραμικρή έργα
σία! Κάποιος πρέπει νά βγεί καi νά μδ.ς πεί : τt μεσολάβησε
&στε ένας άπομονωμένος χουντικός νά 'χει τ ώ ρ α, λόγο
στή Διοίκηση τοϋ μοναδικο() λυρικοϋ μας θεάτρου. 'Αλλά,
μέ τή Λυρική, δέν τελειώνει κανένας ποτέ ! οι ρίζες τ&ν άνω
μαλι&ν τ ης εΙναι βαθιές. Τό λόγο έχει ό κ. Π λυτίiς. Έχει
δείξει εύθυκρισία καί τόλμ η . Τοϋ φτάνουν γιά νά προχωρήσει
στήν έξυγίανση της καταταλαίπωρης Λυρικης . . .

.._ Νό σ ώσουμε κ α i τον . . . Απόλλων α . .

Τ ό " Θέατρο " ξεκινάει ένα νέο άγώνα. Έχει τόν άέρα μιίiς
προηγούμενης νίκης. 'Ανάγκασε τόν άνεκδιήγητο Τρυπάνη
νά κη ρύξει διατηρητέο τό έρειπωμένο θέατρο της Τρίπολης.
'Αγώνας, τώρα, γιά νά σωθεί τό ιστορικό θέατρο της Σύρας.
Τό νεοκλασικό κτ1Ί ριο τοϋ " 'Απόλλωνα " εΙναι άκόμα πιό
παλιό, άκόμα πιό άξιόλογο καί πιό . . . καταστραμμένο ! ο ι ο!ω
νοί εΙναι καλο ί : Ό σεβασμός στό παραδοσιακό περιβάλλον
άρχίζει νά γίνεται συνείδηση . Κι ό Πλυτaς - iiς εΙναι καρα
μανλικός ύπουργός - δέν έχει καμιά σχέση μέ τόν . . . κωφά
λαλο Τρυπάνη! 'Αντίθετα, έχει σώσει παραδοσιακά κτίσματα
στήν 'Αθήνα, τό Άργος, τό Ρέθυμνο, τή Ρόδο.Τό " Θ " εΙναι
σέ θέση νά γνωρίζει πώς ό Πλυτίiς ε{χ' ένδιαφερθεί γιά τό
θέατρο της Σύρας πρiν γίνει άκόμα ύπουργός. Ή Σύρα έχει
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στήν οικονομική ζωή το() τόπου
-πολύ πρiν άπ' τόν Πει ραιά, κι άμέσως μετά άπ' τήν Πάτρα
στά μέσα το() περασμένου αιώνα. Κι δπως πάντα, ή οικονο
μική άκμή έφερε καί τήν πολιτιστικi1 της δ.νθησ η . Γρήγορα
άπόχτησε πνευματική ζωή, παιδεία, διάσημους δασκάλους,
έκδοτική κίνηση, θεατρικές παραστάσεις. Ό παλιός λόγιος,
θεατρογράφος καi νομικός Τιμολέων Άμπελάς ( 1 850 - 1 926),
πού 'ζησε άρκετά χρόνια στή Σύρα κ' eγραψε τήν Ιστορία
της ( 1 874), γράφει έγκυρα γιά τό Ιστορικό της " έγέρσεως "
το() νεοκλασικο() θεάτρου της Έρμούπολης: « Τό 1 86 1 άπεφα
σίσθη ή ο!κοδομή δύο σπουδαίων καταστημάτων, ή της Λέ
σχης καί ή τοϋ Θεάτρου διά μεθέξεων, συσταθείσης έπi τούτφ
έπιτροπης καί συμβληθείσης μετά 1 60 λαβόντων μετοχάς!
Ή πρωτοβουλία της έγέρσεως αύτ&ν όφείλεται κατά πολύ
εις τόν Μ . Σαλβάγον. Έσχεδιάσθησαν δέ άμφότερα ύπό τοϋ
άρχιτέκτονος Σαμπώ. Π ρουπελογίσθη ή δαπάνη τοϋ Δημο-

τικου Θεάτρου εις δραχμάς 60.380 έπί δημοτικου γηπέδου
καί κατεσκευάσθη τό 1864. Έδιοικείτο ύπό πενταμελους έπι
τροπης μέ πρόεδρον τόν έκάστοτε Δήμαρχον». Τό θέατρο 114 χρον& σήμερα - ήταν ύποδειγματικό γιά τήν έποχή του.
Χτισμένο μελετημένα, σέ χ&ρο πού προβλέπονταν γιά θέατρο,
σέ συμβολή δρόμων καί μέ πλατεία, πού του έξασφάλιζαν
τήν άπαραίτητη γιά τήν άνάδειξή του προοπτική. Θεμελιώ
θηκε τό 1 862. Τέλειωσε τό '64. ΕΙναι εργο του, έξελληνισμέ
νου τελικά, Ίταλου άρχιτέκτονα Πέτρου Σαμπώ, πολύ άξιό
λογου, δπως φαίνεται κι άπό τό Θέατρο κι άπό τή συνομήλι
κή του Λέσχ η . 'Απέριττο νεοκλασικό κτίσμα, έξωτερικά,
μέ τρείς εισόδους καί πρόπυλο. 'Αριστούργημα κομψότητας,
έσωτερικά. Πανομοιότυπο, σέ μικρογραφία, της Σκάλας του
Μ ιλάνου. Ένα μικρότερο άδέρφι της. Ή αίθουσά του, μέ
πλατεία, τ p είς όρόφους " λότζιες ", ύπερ&ο, μέ ξύλινη όροφή
έπιζωγραφισμένη άπό τόν Πίττι μέ τίς μορφές του Αiσχύλου,
Σοφοκλη, Εύριπίδη, 'Αριστοφάνη, Ντάντε, Μ πελίνι, Ρο
σίνι, Ντονιτζέτι, Βέρντι, Πουτσίνι . Τό θέατρο άνοιξε τόν
Όχτώβρη του 1864, έπi δημαρχίας Δημ. Παπαδάκη , καί
βαφτίστηκε " 'Απόλλων ". 'Ακολουθώντας τήν ξενομανία
της ξιπασμένης Όθωνικης έποχης, δέν ξεκίνησε μ' Έλ
ληνες ήθοποιούς. Οϋτε μέ εργο έλληνικό. 'Εγκαινιάστηκε
μέ ξένο μελόδραμα! Ό iταλικός μελοδραματικός θίασος του
Στη βενς, μέ πρωταγωνίστριες τή Θηρεσία Ζιάππα καi την
Έρσίλια Κορτέζι - τήν κατόπιν Δομενεγκίνη, όργίασε στά . . .
μελοδραματικά iταλικά μελοδράματα. Φτάνει ν' άναφερθεί
πώς παίξανε τή " Φαβορίτα " συνέχεια, είκοσι βραδιές!
Έφευγε ό θίασος Ρίτσι, εφτανε ό θίασος Γκιουζέπε Τσι
ούκι. Ή " Νόρμα " εδινε κ' επαιρνε, κάθε τρείς καί δύο!
Εύτυχ&ς, κάπου κάπου, άκούγονταν καί κανένας άρειμά
νιος " Μάρκος Μπότσαρης " του Παύλου Καρέρ. Ήταν,
βέβαια, χρόνια άκμης του μελοδράματος. Τά νησιά μας
άκόμα λεβαντίνιζαν. Κ' ή φ�iμη γιά μιά μικρή μιλανέ
ζικη Σκάλα σ' ενα νησί του Αiγαίου τραβουσε τούς με
λοδραματικούς θίασους στή Σύρα. Μιά φορά τό χρόνο,
" διά μίαν μόνον έσπέραν ", τό θέατρο δίνονταν στούς
μαθητές του Γυμνασίου πού παίζανε πρωτόλεια δράματα
του συμμαθητη τους Τιμολέοντα Άμπελi'i. ΕΙχαν παιχτεί
ή " Άλωσις της Τροίας " κι ό " ' Ιερός Λόχος " δταν, τό 1866,
τό τρίτο δράμα του Άμπελa " Οι Μάρτυρες του 'Αρκαδίου ",
εύτύχησαν νά διδαχτουν άπό τόν περαστικό άπ' τό νησi του
συριανό θιασάρχη Δημοσθένη Άλεξιάδη, τήν Π ιπίνα Βονα
σέρα καi συριανούς μαθητές κ' έρασιτέχνες. Μόλις τόν 'Απρί
λη του 1870, ό .. 'Απόλλωνας " παραχωρήθηκε, γιά πρώτη
φορά, σ' έλληνικό θίαοΌ μέ έπαγγελματίες ήθοποιούς άπ' τήν
'Αθήνα. Μ ι ά " πλειάδα " 1)θοποι&ν - Π. Σούτσας, Μ ιχ .
Άρνιωτάκης, Ά θ . Σίσυφος, Έμμ. Χέλμης, Ν . Κυριακός γι
ός του 'Ιωάννη Κυριακο()-Άριστία, Πολυξένη Σμυρλη , Έλ.
Ξαβερίου κι άλλοι δευτερότεροι παίζουν - τή " Μερόπη "
του Δημητρίου Βερναρδάκ η . Κι άνάμεσα σέ πολλά άλλα ξένα
εργα, τήν " Άλωσιν του Μεσολλογίου " πού δέν ήταν άλλο
άπό τόν " Ν ικήρατον " της Εύανθίας Καίρη καi τόν " Μ άρκο
Μπότσαρη " του ήθοποιο() καί ποιητη 'Αλκαίου. 'Από τότε,
άρχισαν νά παίζουν στή Σύρα πολλοί κι άξιόλογοι θίασοι
πρόζας - το() Σούτσα, το() Ταβουλάρη, του Παντόπουλου, το()
Άλεξιάδη, του Κοτοπούλη, μέ τή Μαρίκα πού, νήπιο άκόμα,
εκανε τό ντεμπο()το της στή Σύρα ! Δέ λείπουν, βέβαια, κι ο ι
κομπανίες . . . παντομίμας κ α i ταχυδακτυλουργ&ν ! ΏΟ'τόσο,
ή τελευταία παράσταση στόν " 'Απόλλωνα " δόθηκε, στά
χρόνια μας, μέ εργο πρόζας: Ήταν ή " Σκιά " το() Ν ικοντέμι
στά 1953 , μέ τή Μαρίκα Κοτοπούλη ! Άπό τότε, δεκαπέντε
όλόκληρα χρόνια τό θέατρο ερεβε, έγκαταλειμμένο κι άχρη
σ ιμοποίητο. Ώσπου, ήρθε ή καταστροφή του, μέ τή μορφή
της " διάσωσης " ! Τό 1968, ό Μακαρέζος διάθεσε πολλά
έκατομμύρια γιά ν' άνοίξει δουλειές σέ προστατευόμενο
της Χούντας. Ό " 'Απόλλωνας " καταστράφηκε άπ' τούς
. . . σωτηρες του! Δέν κατάλαβαν τί μνημείο εΙχε πέσει στά
χέρια τους καί μ' άλαφριά καρδιά, άναρμόδιοι καi άδιάφο
ροι " μαστροχαλαστηδες " άσέλγησαν πάνω του. Σ' ί:να κτή
ριο, κατάσπαρτο άπό μαστορικά μεράκια κ' εύαισθησίες,
εiσήλασαν νά τό σώσουν μέ . . . μπετονιέρες! Τό τσιμέντο
εκανε, άνεπανόρθωτα, τή ζημιά του. Κι άποπάνω, ό Νομάρ
χης της Νέας Δημοκρατίας εδωσε συγχωροχάρτι στούς ύπεύ
θυνους! Τώρα, μόνο μιά προσεχτική μελέτη κι άκόμα πιό προ
σεχτική έκτέλεση , μιας δσο γίνεται πιό πιστης " άναπαλαί
ωσης ", ίσως μπορέσει νά δ ιορθώσει τήν άνείπωτη καταστρο
φή το() " 'Απόλλωνα " άπό τούς άκρι βοπλη ρωμένους . . . " crω-

τηρες " του. Χρέος της Πολιτείας πρός τήν, οiκονομικά ξεπε
σμέν η , παλιά άρχόντισσα το() Αiγαί.ο υ, νά της ξαναδώσε1
την εύκαιρία άναβίωσης της παλιάς λαμπρης καλλιτεχνικης
της ζωης. Τό νεοκλασικό θέατρο της Σύρας - θύμα κι αύτό
της Χούντας - πρέπει ν' αποκατασταθεί. Δικαιοϋται τήν
άμεση κ ι άμέριστη φροντίδα δλων. Άλλοι&ς, οι έπαγγελίες
γιά τή διατήρηση της πολιτιστικης μας κληρονομιάς, τή
διάσωση τ&ν παραδοσιακ&ν κτισμάτων, τό σεβασμό στό
τοπικό χρ&μα, θ' άποδειχτουν κουραφέξαλα ! Τό θέατρο της
Σύρας εΙναι μιά " εύκαιρία " γιά τόν Πλυτa. ·Ας τήν άρ
πάξει. 'Εμείς, πρ&τοι έμείς, θά τόν χειροκροτήσουμε!

:Jιf.. Άπ όπειρα β ιασμο ϋ τη ς έλεύ θερη ς έ:κφραση ς

Μιά φορά κ' ί:ναν καιρό - δχι καi τόσο . . . μακρινό - βασί
λευε, στή χώρα αύτή, αδίοταχτη καi κυνική λογοκριο·ία.
Τώρα, πονη ρεμένη πιά κι αuτii, έξακολουθεί νά λειτουργεί,
χωρίς νά δίνει στόχο μέ τή βλακώδη άπαγορευτική της σφρα
γίδα. 'Ακόμα πιό ί\πουλα δρο()ν τά ύπερδύναμα, οικονομικά
καi άλλα, Συμφέροντα. Οι πιέσεις, γιά τό βιασμό της έλεύ
θερης εκφρασης καi κριτικης, γίνονται εμμεσα καί συγκα
λυμμένα. Μέ χίλια δυό πρόσωπα καi . . . προσωπεία. Μόνο
δταν χρειαστεί, δέ διστάζουν νά χρησιμοποιήσουν ενα παμ
πάλαιο, μά πάντα άποτελεσματικό, μέσο : τόν οικονομικό
έκβιασμό ! Άκριβ&ς, αύτή τή στιγμή, άσκείται έναντίον το()
" Βήματος ". Ξαφνιάζεστε που τό ακο()τε; 'Εμείς τρομάζου
με πού, ί:να τόσο άνησυχητικό " κρο()σμα ", δέν ταράζει τ ή
μακαριότητα κανενός! Οϋτε κάν το() άρμόδιου γιά τά θέμα
τα Τύπου ύφυπουργο()! 'Ιδού τό θέμα: Ό Βασίλης Ραφαη
λίδης, γράφοντας στiς 8 Νοέμβρη γιά τήν ταινία το() Ίνγκμαρ
Μπέργκμαν " Πρόσωπο μέ πρόσωπο ", άπό ί:να αίσθημα
εύθύνης πρός τό Κοινό του, δέν περιορίστηκε σέ αισθητικές
μόνο κρίσεις. Κατάγγειλε πώς ή ταινία προβαλλότανε ψαλι
δισμένη κατά είκοσι λεφτά της ώρας! Γιά νά βρεθεί, μάλιστα,
ποιός έπιτέλους τολμάει νά εύνουχίζει άκόμα καi τό Μπέρ
γκμαν, ή Πανελλήνια Ένωση Κινηματογραφικ&ν Κριτικ&ν
κατάγγειλε τό κρο()σμα στή Διεθνη 'Ομοσπονδία Κινημα
τογραφικο() Τύπου. Κανονικά, δταν ί:να έμπόρευμα βρεθεί
" λιποβαρές " - καi ο! ταινίες εΙναι κατ' άρχήν έμπόρευμα έπεμβαίνει ή 'Αγορανομία. Δυστυχ&ς, 'Αγορανομία Θεάμα
τος - πού τό " Θέατρο " ζητάει έπίμονα άπό τό '62 - δέν
εχει άκόμα συσταθεί. Ή περίπτωση Ραφαηλίδη δημιουργο()
σε κινδύνους γιά τούς έμπόρους τ&ν ταινι&ν. Ή Κριτική πού
έστετολογεί δέν τούς σκοτίζει - γιατί δέν τούς ζημιώνει!
Ή Κριτική, δμως, πού κάνει σωστά τ η δουλειά της έπηρεά
ζει καi τήν έμπορική καριέρα τ&ν ταινι&ν. Μπροστά στόν
κίνδυνο νά ξέρει πιά τό Κοινό τί το() . . . σερβίρουν, τά μέλη
τοϋ Συνδέσμου εiσαγωγέων κινηματογραφικ&ν ταινι&ν πού τά περισσότερα έκπροσωπο()ν πολυεθνικά μονοπώλια
διανομης καi έκμετάλλευσης ταινιών - εδρασαν αποφασι
στικά καί άκαριαία. Σταμάτησαν τόν μεταξύ τους έξοντωτι
κό αλληλοσπαραγμό καί, σέ μιά άτυπη συνεδρίασή τους (γιά
νά μήν ύπάρχουν πρακτικά), άποφάσισαν όμόφωνα νά δ ιακό
ψουν τήν καταχώριση καί της παραμικρης κινηματογραφι
κης διαφήμισης στό " Βημα ". Μέτρο προειδοποιητικό γιά
κάθε εντυπο πού θά τολμο()σε νά συνεχίσει στόν ίδιο δρόμο.
Π ραγματικά, από τήν Κυριακή 20 του Νοέμβρη &ς τά σήμε
ρα, τό " Βημα " βγαίνει χωρίς διαφημίσεις ταινι&ν. 0[ άνο
ηταίνοντες " πονηροί " έδ& ρωτάνε: Κ' έσaς, τiς σίiς κόφτει;
Φυσικά, δέ μίiς πηρε ό πόνος γιά τά οiκονομικά συμφέροντα
ένός παντοδύναμου Συγκροτήματος. Τό ύπαινιχθήκαμε ηδη:
Μας άνησυχεί ή άδιαφορία, ή άνοχή, ή άδράνεια τ&ν πολι
τ&ν, δταν κάτι δέν τούς θίγει προσωπικά. Μίiς τρομάζει ή
ί:λλειψη άντανακλαστικ&ν μιίiς όλόκληρης κοινωνίας. Τό
θέμα δέν εΙναι άπλή διένεξη ένός συγκεκριμένου κριτικο()
iΊ μιίiς συγκεκριμένης έφημερίδας. Οϋτε κάν τών κινηματο
γραφικ&ν κριτικών μέ τούς εiο·αγωγείς ταινι&ν. ΕΙναι , καθαρά,
ύπόθεση της Δημοκρατίας. Γιά πρώτη φορά έκδηλώνεται,
τόσο άπροκάλυπτα, μιά όμαδικη κάi όργανωμένη έπίθεση
έναντίον της έλεύθερης εκφρασης το() Τύπου, άπό τη μεριά
το() Κεφαλαίου. Γι' αύτό, ί:πρεπε νά δοθεί κεραυνοβόλα, μιά
καi μόνο απάντηση στούς έκπρόσωπους τ&ν πολυεθνικ&ν
έταιρι&ν Κινηματογράφου: 'Από τiς 20 Νοέμβρη, καμιά
έφημερίδα δέν επρεπε νά δεχτεί καμιά καταχώριση κινημα
τογραφικης διαφήμισης. Έτσι, θά ξεκαθάριζαν, μιά γιά πάν
τα, πώς δέν δέχονται οiκονομικούς έκβιασμοί1ς, κ' έμείς θά
ξέραμε Ciν ο! έφημερίδες μας προασπίζουν άρχές της Δημο
κρατίας iΊ στενά οiκονομικά τους συμφέροντα.
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Π Η Τ Ε Ρ Μ Π Ρ ΟΥI( , ΑΡΧΑ Ι Ο Δ ΡΑΜΑ
l(AI Ι ΣΛΑ Μ l l( Η ΤΡΑΓΩΔΙ Α ΤΑΖ Ι Γ Ι Ε
Μιa κατάθεση τ ο υ ΚΩΣ ΤΑ ΓΕΩ ΡΓΟ ΥΣΟΠΟ ΥΛ Ο Υ
Τόν Αύγουστο τοϋ 1 975, κοινός φίλος μοϋ έκλεισε μιά άπο
κλειστική συνάντηση μέ τόν Πfiτερ Μπρούκ, πού βρισκόταν
γιά ένα ε!κοσιτετράωρο στήν 'Αθήνα. 'Ανταμώσαμε στήν
' Επίδαυρο, δπου tjμουν προσκεκλημένος νά δ& τήν " 'Ηλέκ
τρα " τοϋ Σοφοκλfi άπό τό Κ.Θ. Β.Ε., στή σκηνοθεσία το()
Βολανάκη, μέ τήν ' Αννα Συνοδινοϋ. 'Εκείνο τό πρωί ό Μπρούκ
ε{χε παρακολουθήσει σέ Ιδιωτική παράσταση τούς " Έπτά
έπι Θή βας " το() Κούν καi, κατά σύμπτωση, εtχε δημοσιευτεί
ή δική μου κριτική στό " Βfiμα " γ ι ά τήν ίδια παράσταση πού ήταν, βασικά, άρνητική .
Ό Μ προύκ ένδιαφέρθηκε γιά τή θέση πού ύπερασπιζόμουν,
κ' έν& φαινόταν νά συμφωνε� rrτά έπί μέρους στοιχεία, ε{χε
άντιρρήσεις γιά τήν πάγια θέση μου δτι ή Τραγωδία εtναι
ένα Ιδιαίτερο εtδος θεάτρου πού χρειάζεται μιά Ιδιότυπη
άντιμετώπιση. Μ οϋ άντιπαράθεσε τiς άντικρουόμενες έρμη
νείες τοϋ Σαίξπηρ στό Στράτφορντ, μετά τήν εiσβολή σέ
κείνο τό χ&ρο τc-ϊ• Π fiτερ Χώλ καi το() Ιδ ιου. Δέν lίργησα
νά καταλάβω καi νά :::χ:μαιεύσω τήν όμολογία του πώς άγνοοϋ
σε τελείως τό άρχαίυ έλληνικό θέατρο, δέν ε{χε δεί παρά
λίγες παραστάσεις, κυρίως φοιτητικές άρχαίων Δραμάτων,
σέ κλειστό θέατρο καi πώς θεωροϋσε τήν άρχαία Τραγωδία
�έα\ρο ρεπερτορίου.
'Ανηφορίσαμε πρός τό θέιιτρο· μόλις άντίκρυσε τό γεμάτο
κόσμο πολύχρωμο κοίλο τ Ιjς 'Επιδαύρου έμεινε lίναυδος καί
σέ λίγο ψιθύρισε : " Fοπ ιidable! ". Ζήτησε νά καθήσουμε
στήν τελευταία σειρά το() τρώτου δ ιαζώματος καi μέιτα σέ
δέκα λεπτά, πρiν άρχίσει ·ή παράσταση, αότή ή θεατρική
tδιοφiJία τ&ν καιρ&ν μας ε{χε συλλάβει δλα τά προβλήματα
τfiς έρμηνείας το() άρχαίου Δράματος. " Παίζουν, φυσικά,
μέ μάσκες " -.παρατήρησε· δταν τόν βεβαίωσα πώς δχι,
γύρισε τήν πλάτη πρός τήν όρχήστρα καί μουρμούρισε :
.. Δέ μέ ένδιαφέρει ! ". Έτσι άδιάφορος, έμεινε &ς τό τέλος.
Κατεβαίνοντας ρώτησε : " Ή κυρία πού έπαιξε τήν 'Ηλέκτρα,
κατά τόν ίδιο τρόπο, βέβαια, θά παίζει και Έντα Γκάμπλερ ".
Στό γυρισμό, ταξίδι καί φαΊ στήν Ώραία 'Ελένη, ή συζήτηση
γύριζε γύρω άπό τό πρόβλημα έρμηνείας τfiς άρχαίας Τρα
γωδίας. 'Υποστή ριζε, καί δέν ε{χα λόγους νά τόν άντικρούσω,
πώς ενα θέατρο μύθου μέ ρίζες θρησκευτικές έχει χάσει γ ιά
πάντα τις προσβάσεις του στό σύγχρονο lίνθρωπο, εtναι
νεκρό καί πρέπει νά έγκαταλειφτεί στά ράφια τ&ν φιλολόγων.
Έφερα στή μέση τή γνωστή στούς άναγν&στες μου θεωρία
τfiς άναλογίας καί το() ρόλου πού μπορεί νά παίξει γιά μiiς
τό τελετουργικό τfiς όρθό'δοξης λατρείας καί ε!δικότερα τfiς
Λειτουργίας τοϋ Μ . Βασιλείου. 'Εβραίος καί lίθεος άγνοοΟσε
τά καθέκαστα, άλλά έμοιαζε νά έντυπωσιάζεται άπό τίς άρχι
τεκτονικές άντιστοιχίες ναοϋ καί θεάτρου και τίς δομικές
άναλογίες τ&ν δυό θείων δραμάτων. Δέχτηκε πώς ε!δικά γιά
τόν Ελληνα lίνθρωπο ύπάρχει πρόβλημα και πιθανή λύση στήν

προσέγγιση καί άναλύοντας τή δική του θέση πάνω στό
θεατρικό βίωμα άναφέρθηκε στό Ταζιγιέ.
Περιοδεύοντας στήν Περσία καί άνιχνεύοντας τiς ρίζες τοϋ
θεάτρου στήν 'Ανατολή, πληροφορήθηκε γιά πρώτη φορά
γιά ένα λαϊκό δράμα πού " τελοϋν " οι αιρετικοί Μουσουλ
μάνοι Σιίτες στά άπομονωμένα χωριά τους. Ή έπιθυμία του
νά τό παρακολουθήσει π ροσέκρουσε στήν lίρνηση τ&ν το
πικ&ν άρχ&ν. Ζήτησε τηλεφωνικά τή μεσολάβηση το() Σά
χη . Ή lίρνηση συνεχίστηκε μέ άποτέλεσμα ό Σάχης νά φτά
σει έπιτόπου μέ έλικόπτερο. Ή lίρνηση όποχώρησε μπροστά
στό Μ παμπούλα κ ι ό Πfiτερ Μ προuκ μαζί μέ τόν αύτοκρά
τορα - καί οι δυό γιά πρώτη φορά - εtδαν Ταζιγιέ.

Ό Μπρούκ μιλοοσε γιά τό συνταρακτιι-.:ότ.ερο θεατρικό βίω
μα τfiς ζωfjς του, δπου ή θεατρική πράξη εtχε μετατραπεί
σέ πράξη μυστικfiς έπικοινωνίας άνάμεσα σέ πιστούς. Ό
θρησκευτικός μύθος λειτουργοΟσε σ' δλα τά έπίπεδα καi ή
συμμετοχή eπαιρνε τή σημασία τfiς ταύτισης.

Παρίσταναν τά πάθη τοϋ χαλίφη Χουσε'ίν, σέ ένα άλώνι,
στό κέντρο το() χωριοϋ, μέ τούς θεατές καθισμένους μέσα στό
χ&ρο τ&ν δρώμενων.
Σκηνικά άνύπαρκτα, άντiς τά μονόριχτα σπίτια τοϋ χωριοϋ,
τό τζαμί, τό πηγάδι . Τά κατοικίδια ζ&α εμπαιναν κ' έβγαιναν
στή δράση καi οι " ήθοποιοί " τά " χρησιμοποιοΟσαν " σκη
νικά. Ή σκηνή έκ τ&ν ένόντων. Χρυσά ρολόγια, όμπρέλες,
γυαλιά ήλίου, άκόμα καί γραβάτες μαζί μέ αύτοσχέδια τόξα,
σπαθιά, παγούρια, καί έπαναληπτικά δπλα τοϋ σύγχρονου
στρατοί).
Στό Ταζιγιέ , ο[ καλοί fiρωες τραγουδοϋσαν, ο[ κακοi άπάγ
γελναν. οι θεατές προπηλάκιζαν τούς κακούς καί πρόσφε
ραν προστασία στοuς άδικημένους. Όταν ή γυναίκα τοϋ
fiρωα τραγούδησε τό θρfiνο γιά τά σφαγμένα παιδιά της,
ένα παιδί άπό τό άκροατήριο δρμησε στή σκηνή, έπεσε στήν
άγκαλιά της καί συνέχισε μαζί της τό θρην&δες lίσμα &ς
τό τέλος τfiς σκηνfiς ..
Ό Μπρούκ ύπολόγισε πώς αύτή ή έμπειρία τόν μεταμόρφωσε
θεατρικά καί τόν προσανατόλισε πρός τίς νέες θεατρικές του
άναζητήσεις, δπου τό θέατρο, πέρα άπό μιά άσκητική τεχνι
κή, δχι δμως χωρiς αύτή, έχει άνάγκη άπό μιά κοινή όμολο
γία πίστης σ' ενα κοινό μύθο έπικοινωνίας.
Καi συμπλήρωσε : " Ό Σάχης, ένθουσιασμένος, δ ιάταξε τό
Ταζιγιέ νά μεταφερθεί τήν lίλλη χρονιά ώς θέαμα στό Φεστι
βάλ το() Σ ι ράζ. Ήμουν πάλι έκεί. Εtδα ενα lίθλιο θέαμα ,
παιγμένο άπό άξιολύπητους άνθρώπους, μπροστά σ' ενα
κοσμοπολίτικο κοινό. Όταν τοuς πιστούς άντικατέστησαν
θεατές, ή τελετουργία, ή ίδια τελετουργία, εγινε τσίρκουλο " .

Φοβόταν δτι κάτι άνάλογο γίνεται στήν 'Επίδαυρο. Δέν ε{χα
πολλές άντιρρήσεις, κρατοΟσα δμως περισσότερες έλπίδες.
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' Α νακοίνωση τού Τούρκου καθη γη τή τής Θεατρολογίας ΜΕΤΙΝ Α ΝΤ
Τό Ε' Διεθνές Συνέδριο Θεατρικιί>ν Κριτικιί>ν, πού 'γινε τόν περασμένο 'Ιούλη στήν 'Αθήνα, εβγαλε eνα έξοχο θέμα πού - δέν
κατα λάβαμε πιί>ς - πέρασε τελείως άπαρατή ρητο. Ό Το()ρκος θεατρολόγος Μετiν Άντ, καθηγητής στό Πανεπισ η1μιο της
Άγκυρας, δέν ήρθε τελικά στήν 'Αθήνα. Έστειλε, δμως, τήν προγραμματισμένη άνακοίνωσή του, πού διαβάστηκε στό Συνέ
δριο άπό τόν Άγγλο σύνεδρο Όσσια Τρίλλιγκ. Τό " Θέατρο " έντόπισε τό ένδιαφέρον της. Όπως άνάγγειλε στό περα
σμένο τε()χος, ήρθε σ' έπαφή μέ τόν Το()ρκο καθηγητή , έξασφάλισε δχι μόνο τό κείμενο της σημαντικης άνακοίνωσής του,
άλλά καi πολλά σπάνια καί πρωτοδημοσίευτα εικονογραφικά ντοκουμέντα. 'Αλλά καi πέρ' άπ' αύτά, έξασφάλισε τό κείμενο
μιάς Ιστορικης ερευνας το() Μετiν Άντ, γραμμένης τουρκικά, άλλά μέ θέμα καθαρά έλληνικό ! 'Αναφέρεται στή δράση το()
'Ελληνικοί) Θεάτρου, τόν περασμένο αιώνα, στήν παλιά Κωνσταντινούπολη . Τό θέμα εΙναι πολύ πιό ένδιαφέρον άπ' δσο θά
περίμενε κανένας, ο! πληροφορίες πού προσκομίζει πολύτιμες κ' ή εικονογράφηση το() άρθρου μέ σπάνια ντοκουμέντα το()
Θεατρικοί) Μουσείου τό κάνουν διπλά ένδιαφέρον. ΟΙ άναγνιί>στες θά βρο()ν πρόσθετα στοιχεία στό σχετικό 'Αστερίσκο τοΌ
τεύχους καi στήν Έργοβιογραφία το() Τούρκου θεατρολόγου. Κυρίως δμως θά άπολαύσουν δυό σ η μ α ν τ ι κ ά κείμενα.
Τό Ταζιγιέ - οτήν κυριολεξία θλίψη, πένθος, θρηνος 
έξελίχθηκε άπό τούς Σιίτες (μιά μεγάλη μερίδα όπαδιί>ν το()
Μωάμεθ) σέ Τραγωδία καi θεατρικό Μ υ σ τ ή ρ ι ο, πού
άπαιτεί προετοιμασία τό λιγότερο δέκα ήμεριί>ν γιά τήν παρά
στασή του καi πού δίνεται κάθε χρόνο τό μήνα το() Μουχα
ρέμ (α' ) . Άν καί άνήκει π ιό πολύ στήν περσική παράδοση,
δμως συναντιέται, σέ μιά τελετουργική μορφή, καi σέ άλλα
μέρη δπου όπάρχουν Σιίτες, δπως στή Μ ικρασιατική Τουρ
κία, στό 'Αζερμπαϊτζάν, στήν 'Ινδία, στήν 'Ινδονησία άκόμα
καί στήν ' Ιαμαϊκή ( 1 ) . Όπως συμβαίνει καί μέ άλλα μεγάλα λαϊ
κά εργα καί επη, ετσι κι αύτή ή παράσταση, στή σημερινή της
μορφή, εΙναι τό άποτέλεσμα άνάπτυξης καί έξέλιξης. Ό σκοπός
το() Ταζιγιέ στούς Σι ίτες εΙναι νά προκαλέσει μιά προσωπική
έπικοινωνία, μιά άμεση έμπειρία, έμπειρία πολιτική καί ταυ
τόχρονα θρησκευτική . Ό κεντρικός fiρωάς του εΙναι ό 'Ιμά
μης Χουσείν, πού εχει γιά τούς Σιίτες τήν ίδια σημασία πού
'χει ό Ίησο()ς Χριστός γιά τόν πιστό Χριστιανό. Π ροκαλεί
έντονη συγκίνηση καi παθιασμένη θλίψη , όπουδήποτε παί
ζεται . Άν καί μερικές φορές, άπό τήν έπίσημη πλευρά, τό
Ταζιγιέ δέν άντιμετωπίζεται εύνοϊκά, άσκεί μιά ισχυρή έπιρ
ροή στή λαϊκή κουλτούρα καi άποτελεί τήν κυρίαρχη μορφή
της θεατρικης της έμπειρίας. Ή καταγωγή τιί>ν Σι ιτιί>ν καi τοΌ
Ταζιγιέ εΙναι κάπως γνωστή γι' αύτό θά έπαναλάβω σύντο
μα πιό πολύ τά συμβατικά καi τελετουργικά του στοιχεία,
τή δραματική του άξία, μέ άναφορά στήν 'Ελληνική Τραγωδία
καί τή σημασία του γιά τό σύγχρονο θέατρο.
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Τό άρχικό θέμα της Τραγωδίας ήταν τά πάθη το() Διόνυσου,
fι ό θάνατος καi ή άνα-γέννησή του, πού συμβόλιζαν τόν έτή
σιο κύκλο της έξαφάνισης το() σπόρου κάτω άπό τή γη τό
φθινόπωρο καi της έπανεμφάνισής του, τήν άνοιξη. Όπως
καi ή 'Ελληνική Τραγωδία καί, τό Ταζιγιέ έπιβεβαιώνει τήν
άλληλεγγύη μέ τό βαθύ αίσθημα τfις τελετουργίας, τήν άνα
γνωρισμένη άνάγκη γιά κοινωνική ζωή . Τόσο τό 'Ελληνικό
Δράμα δσο και τό Ταζιγιέ itχουν μιά τελετουργική πλευρά
σαφιί>ς καθορισμένη πού δμως τείνει νά καλυφθεί μέ τό πέ
ρασμα το() καιροί). Ή θρησκευτική λειτουργία άναδύθηκε άπό

τίς καθαρά τελετουργικές της καταβολές κι άποτέλεοε τήν
άρχή αύτο() πού όνομάζουμε θέατρο. 'Εντούτοις, τά τελε
τουργικά στοιχεία καi ο! μύθοι πού 'χουν έξελιχθεί σέ Δράμα
εΙναι λίγα, σκοτεινά, άκόμα καi ϋποπτα. Βέβαια, στό 'Ιράν
καi στή Μ ικρασιατική Τουρκία αύτές οί τελετές άφθονο()σαν,
κι άκόμα καi σήμερα ο! τελετές γονιμότητας έπιζο()ν κατά
έκατοντάδες στή Μ ικρασιατική Τουρκία σέ τύπους καί ποσό
τητα πολύ μεγαλύτερη άπό τά άνάλογα πού ύπάρχουν στή
σημερινή 'Ελλάδα καi σέ άλλες Βαλκανικές χιί>ρες. Παρό
μοια, ή καταγωγή τιί>ν τελετουργιιί>ν το() Μ ουχαρέμ καi τοϋ
δράματος της Κέρμπελα (β') εΙναι προϊσλαμική . 'Αρχίζοντας
μέ τά πάθη το() Αδωνι (Ταμμούζ, Βάαλ), Μαρδούκ καi άλ
λων, τό προϊσλαμικό 'Ιράν εlχε μύθους καi τελετουργίες στό
Ζωροαστρικό καί προζωροαστρικό στάδιο, μύθους δηλαδή
πού σχετίζονται μέ τόν πρόωρο θάνατο νεαριί>ν ήρώων, δπως
τιί>ν Νταρίρ, Ζεχράμπ, Τζαμσίντ, Ίσφαντιγιάρ, Σιγιαβούς
πού τά όνόματα μερικιί>ν εχουν έξισλαμιστεί γιά τό 'Ιράν άπό
τό Φιρντουσί στό μεγάλο του επος Σαχ-ναμέ. Πρός τιμήν
το() τελευταίου fiρωα, πού σκοτώθηκε άπό τόν Άφρασιγιάμπ
καί θάφτηκε στή Μπουχάρα, κάθε χρόνο τή μέρα το() Νέου
Έτους, πρiν άπό τήν άνατολή το() fiλιου, ο! κάτοικοι το()
τόπου φέρνουν άπό eναν πετεινό ό καθένας καί τόν σφάζουν
στή μνήμη του. οι μουσικοί το() 'χουν τονίσει τραγούδια
κ' ο! τραγουδιστές τραγουδοϋν έλεγείες στή μνήμη του.
•

Αύτή ή τελετή γίνεται κάθε χρόνο τό μήνα το() Μουχαρέμ ,
πού εΙναι τό ισλαμικό Νέον Έτος. Τό κορύφωμά της εΙναι
ή J Οη μέρα το() Μουχαρέμ, πού όνομάζεται Άσσούρα καί εΙναι
ή μέρα πού μαρτύρησε ό Χουσείν. Έδιί> ύπάρχει eνα πρόβλτιμα
σχετικά μέ τόν έτήσιο κύκλο της τελετης : στό 'Ισλάμ, ό χρόνος
όπολογίζεται μέ τό σεληνιακό ετος. οι δώδεκα μηνες, μέ
έναλλάξ εικοσιεννιά καi τριάντα μέρες ό καθένας, μάς δίνουν
ενα ετος μέ τριακόσιες πενηντατέσσερες μέρες, δτιλαδή μιίι
διαφορά εντεκα, καi σέ δίσεκτα χρόνια, δώδεκα ήμεριί>ν άπό
τό ήλιακό ετος. 'Εξαιτίας αύτοϋ, δλες οι ντιστείες, οί γιορτές
καί ο! έπέτειοι μετακινο()νται μέσα στiς έποχές. Ή μόνη έξαί
ρεση γιά τό 'Ιράν καί τό 'Αζερμπαϊτζάν εΙναι ή γιορτή το()
Νέου Έτους iΊ Νεβρούζ πού 'χει όριστεί γιά τήν έαρινή ιση
μερία. Ό συγγραφέας αύτο() το() άρθρου, στήν άνακοίνωσή του

στό Α' Διεθνές Συμπόσιο γιά τό Ταζιγιέ, πού 'γινε στό Σιράζ
τόν Αuγουστο του 1 976, εδωσε δυό παραδείγματα θρησκευτι
κ&ν δρώμενων στή Μ ικρασιατική Τουρκία γιά νά ύποστη
ρίξει τή θεωρία δτι ή τελετή τοϋ Μουχαρέμ καί τό Ταζιγιέ
ήταν άρχικά μιά τελετή της βλάστησης (2). Γιά τή λαϊκή δο
ξασία, ή πρώτη του Μουχαρέμ στό χρόνο τοϋ θανάτου του
Χουσείν πέφτει τεσσεράμιση μηνες μετά τήν έαρινή Ιση
μερία, δηλαδή στiς άρχές Αυγούστου. Όπως fiδη έξηγή
σαμε, στό σεληνιακό ετος, τό Μουχαρέμ θά πρέπει κάθε
χρόνο νά πέφτει σέ διαφορετικές έποχές .
Γιά νά γιορτάσουν τήν καλοκαιρινή τελετουργία, ο [ Σιίτες
της Μ ικράς 'Ασίας, ο[ Άλεβηδες τοϋ χωριοϋ, εχουν καi μιά
άλλη μέρα που τήν όνομάζουν Υ a z Κ u r b a η ί καi σημαίνει
" Καλοκαιρινή Θυσία ". Σ' αυτή θυσιάζουν ενα ζ&ο γιά τήν
τιμή καi τήν άγάπη τοΟ Χουσείν, πίνουν νερό, άπαγγέλλουν
έλεγείες, χορεύουν τόν Ιερό χορό τ&ν 'Αλεβήδων, που όνο
μάζεται Σαμάχ, καi έτοιμάζουν μιά ε!δική σούπα τή " Ντο
βουργκά τσορμπασί " που παρασκευάζεται άπό τό κ ρέας τοΟ
σφαγμένου ζώου καi άλλα ύλικά. 'Υπάρχει ενα άλλο κατά
λοιπο της δοξασίας, στό φαγητό που έτοιμάζουν τή 1 Οη μέρα
τοΟ Μουχαρέμ, τή μέρα τοΟ Άσσούρα, που λέγεται καi αυτό
άσσουρές. Στά διάφορα μέρη της Άνατολης Εχει καi διαφο
ρετικά όνόματα δπως · · χεντίκ ", " χατίκ " , " χεντέκ " καi

άλλα, που δλα σημαίνουν τό iδιο πράγμα, τό μαγείρεμα τοϋ
μή άλεσμένου σιταριοΟ. Στό 'Αζερμπαϊτζάν έπίσης, αυτό τό
φαγητό όνομάζεται χαντίκ. Τά βασικά του ύλικά εΙναι τό μή
άλεσμένο σιτάρι καi άλλα δημητριακά δπως φασόλια καi μπι
ζέλια καί έπίσης καρύδια, άμύγδαλα καί σταφίδες, μαγειρε
μένα δλα μαζi μέ ζάχαρη. Ή σημασία τους εΙναι πολυ σπου
δαία. 'Εφόσον ή Ι Οη του Μ ουχαρέμ θεωρείται έπέτε ιος δ ια
φόρων σπουδαίων γεγονότων, δπως ή πρώτη συνάντηση του
'Αδάμ καi της Εί.Ιας, ή μέρα που ό Ν&ε βγηκε άπό τήν Κιβωτό,
καi άλλα, θεωρείται Ιερή γιά πολλους λόγους. 'Υπάρχει ενας
μύθος γιά τό Ν&ε, δτι τήν τελευταία μέρα (τή μέρα Άσσούρα)
δταν βγηκε μαζi μέ τήν οικογένειά του άπό τήν Κιβωτό, μα
γείρεψαν φαγητό μέ τά δημητριακά πού 'χαν άπομείνει στό
πλοίο. Τά άνακατέψανε δλα μαζi κ' ετσι έτοιμάστηκε γιά
πρώτη φορά ό άσσουρές. Στή Μ ικρασία ύπάρχουν κι ίiλλες
τελετές δπου χρησιμοποιοΟνται δημητριακά πού κι αυτές
έπίσης συντηροΟν τήν κοινή μνήμη . Φαίνεται πώς ύποδείχνουν
τή σύμπτωση της τελετης μέ τό τέλος της έποχης τοϋ θερισμοϋ.
Ένα άντίστοιχο αυτοΟ του φαγητοΟ στήν 'Αρχαία 'Ελλάδα
εlναι ο ! " Χύτροι " άφιερωμένο στή λατρεία. τ&ν νεκρ&ν.
Ή μέρα όνομάστηκε άπό τό σκεΟος δπου μαγείρευαν ενα εlδος
φαγητοϋ άπό διάφορους καρπους πού προσφερόταν στό
" Χθόνιο " Έρμη (ή προσφορά αυτή μπορεί νά γινόταν καί
στό Διόνυσο) μέ παρακλ11σεις γιά τούς νεκρούς - Ιδιαίτερα

.t:να είκαστικό ντοκουμέντο : Παράσταση Ταζιγιέ στήv ϋπαιθρο : Γκραβούρα τού 1887 άπ' τ6, έκδομέιιο ατό Παρίσι, βιβλίο τής
Jane Dienlafoy " Περσlα, Χαλδαία καί Έλυμαία ". 'Αριστερά, οί γυναίκες καί τά παιδιά θεατές. Δ εξιά, οί aιιτρες. .Εlκοvlζονται
μ6vο τέσσερις ήθοποιοl, πού ύποδ1�ονται δλοι άvθρώπους τού Χο1ισεί11. Ό ήθοποιός πού κάθεται ύποδύεται τόιι ίδιο τό Χουσείν
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γι ' αύτούς πού εΙχαν χαθεί στόν κατακλυσμό της έποχης τοϋ
Δευκαλίωνα ( 3 ) .
Άλλος μύθος κ ι άλλη τελετή, πού συνδέονται μέ τ ά πάθη
της Κέρμπελα, εΙναι τό λεγόμενο Ταζιγιέ τοϋ 'Ομέρ, μιά έτή
σια παρωδία η φάρσα, καi ή μέρα πού παριστάνεται λέγεται
" 'Ομέρ Κουσάν " η " Κατλi - 'Ομέρ ", δηλαδή ό φόνος τοϋ
'Ομέρ. Αύτή ή γιορτή πέφτει τήν ενατη μέρα τοϋ μήνα Ραμπi αλ - άουάλ, τρίτου μήνα τοϋ σεληνιακοί> ετους. Ή φάρσα γε
λοιοποιεί τόν 'Ομέρ, πού ήταν ό δεύτερος χαλίφης, ό σοφός
διάδοχος τοϋ Μωάμεθ, σεβαστός άγιος γιά τούς Σουννίτες
άλλά σφετεριστής γιά τούς Σι ίτες, καi ό όποίος δολοφονή
θηκε άπό εναν Πέρσ η , τόν 'Αμπού Λουλού Φιράζ. Ό τελευ
ταίος αύτός, iiν καi δέν ήταν Μουσουλμάνος, λατρεύεται άκόμα
άπό τούς Πέρσες κι άποκαλείται " Ήρωας της Πίστης ".
Αύτή ή μισο - επίσημη τελετή δ ιαρκεί τρείς μέρες καί παρι
στάνεται συνήθως άπό έπαγγελματίες γελωτοποιούς, που. όνο
μάζονται λούτις. Ένας άπ' αύτούς, ντυμένος σάν !ερέας, βρίζει
τόν 'Ομέρ καί κάνει μιά παρωδία κηρύγματος. Μετά, κάνει
τήν έμφάνισή του ό 'Ομέρ άκολουθούμενος άπό ενα σκύλο
καi τούς όπαδούς του, καβάλα σέ γαϊδάρους. Μετά, έμφανί
ζονται μερικοί άγγελοι καί δαίμονες καί, τέλος, ενας διάβολος
μέ κέρατα, γυμνός μέχρι τή μέση , βαμμένος μέ μαϋρες κηλίδες?
μέ κίτρινο τό πρόσωπο καi μέ άσπρα στρογγυλά μάτια και
στόμα. Ό 'Ομέρ κι ό Διάβολος άντιμετωπίζουν ό ενας τόν
άλλο. Ό 'Ομέρ, μετά άπό πρόταση τοϋ Διαβόλου, μεθάει
καί μαζί μέ τούς όπαδούς του, τούς άγγέλους, τούς δαίμονες
καi τούς γελωτοποιούς, τό ρίχνει στό χορό. 'Επειδή ή πλατ
φόρμα δπου γίνεται ή παράσταση εΙναι πάνω άπό μιά στέρνα
(haνuz, χαβούζα), πού ύπάρχει στήν αύλή κάθε περσικο�
σπιτιοϋ, δλοι σι ύποκριτές στό τέλος πέφτουν μέσα στη
στέρνα, ή όποία μή έχοντας καθαριστεί γιά :rολύν κ:αιρ�.
εΙναι γεμάτη μέ λασπωμένο, πράσινο νερό. Οί ηθοποιοι φαι 
νονται σά νά 'χουν άλλάξε ι χρ&μα, γεγονός πού δίνει άφορμη.
στό κοινό νά ξεσπάσει σέ γέλια (4 ) . Μέσα σ' δλη αύτή τήν
άτμόσφαι ρα γελοιοποίησης, έλεγείες παρωδοϋνται καi μετα
τρέπονται σέ βλαστ11μιες, κ η ρύγματα σατιρίζονται καi ταυ
τόχρονα σχηματίζονται πολύχρωμες πομπές, δλες μέ σκοπό
νά γελοιοποιήσουν τόν 'Ομέρ. Τό λαϊκό μίσος πού δημιουργεί
ται άπ' αύτή τήν κατάσταση έκτονώνεται πάντα μέ τό κάψιμο
τοϋ όμοιώματος τοϋ 'Ομέρ, τοϋ άντικείμενου της i:χθρας τους.
•11•

Όσο γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο τελετουργία καi μύθος εχουν
έπηρεάσει τήν τραγική μορφή μερικά άπό τά άκόλουθα γνω
ρίσματά της προσφέρουν ένδιαφέρουσες άντιστοιχίες άνά
μεσα στήν 'Ελληνική Τραγωδία καi στό Ταζιγιέ :

- Ol f] ρωες καί στίς δυό περιπτώσεις (στό Ταζιγιέ ό Χου

σείν) μέ τή γέννηση, τήν άνατροφή, τή βασιλεία, τό θάνατο
καί τήν ταφ1i τους άκολουθοϋν σχεδόν δμοια πρότυπα, έν& σέ
άρκετά Ταζιγιέ ο[ f]ρωες παρουσιάζουν πολλές όμοιότητες
μέ τό πρότυπο τοϋ Χουσείν.

- Ό f]ρωας (στήν τελετουργία ό βασιλιάς) i:χει μιά πρωτό

γονη θυσιαστική άξία. Στήν τελετουργία, αύτή ή tδιότητα τοϋ
άποδιοπομπαίου τράγου, άποκτά μιά πρόσθετη γονιμική άξία
καί ό f]ρωας πού πεθαίνει παίρνει πάνω του καi τiς άμαρτίες
τοϋ κόσμου . Στήν ' Ελλη νική Τραγωδία, ό Οtδίπους ύποφέρει
γιά χάρη της Θήβας, ή Άλκηστις γιά χάρη τοϋ άντρα της,
11 'Αντιγόνη γιά χάρη τοϋ άδερφοϋ της, ό 'Ορέστης γιά χάρη
τοϋ πατέρα του, ό Προμηθέας γιά χάρη της άνθρωπότητας,
ή 'Ιφιγένεια γιά χάρη της ' Ελλάδας, καί ό Χουσείν, πού δέν
εΙναι μόνο ενας ι'iγιος μάρτυρας, άνοίγει τήν πύλη τοϋ Παρά
δεισου. Σ' δλη τή διάρκεια τοΟ Ταζιγιέ μάς ύπενθυμίζεται πώς
ύποφέρει γιά νά σωθοϋν ο[ όπαδοί του άπό τά αtώνια βασανι
στή ρια τή Μέρα της Κρίσης.
, ,,,

Στό Ταζιγιέ, δπως καi στό 'Ελληνικό θέατρο, μερικές άπό
τiς τελετουργικές πλευρές του, μπορεί κάποτε νά τονιστούν
εντονα, όρισμένα στοιχεία προβάλλονται άδρά iΊ κάποτε
συγκεκαλυμμένα. Όπως, γιά παράδειγμα :
1 : Ό σφαγιασμός τοϋ Βασιλιά η τοϋ Ή ρωα.

0 ΜΕΤ Ι Ν ΑΝΤ

( Π Ο Ρ Τ ΡΑ Ι Τ C Α Π Ο

Κ Ο Μ Π ΙΟΥ Τ Ε Ρ )

Ε Ρ Γ Ο Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦ Ι Α Μ Ε Τ Ι Ν Α Ν Τ
Ε Ν ΑΣ ΤΟΥΡΚΟΣ Θ�ΑΤΡΟΛΟΙΌΣ
�υγγραφέας της πολύ ένl>ιαφέρουσας άνακοίνωσης γιά
-:ο Ταζιγιl: - τήν Τραγωδία του Ί σλαμικου κόσμου εΙναι δ Τουρκος θεατρολόγος J\'[ετlν 'Άντ. Στον 'ί l>ιο
όφείλεται καl ή σημαντική ερευνα γιά -:ήν παρουσία
χαl Βράση του Έλληνικου Θεάτρου στήν παλιά Κωνσταν
-:ινούπολη , πού l>ημοσιεύεται σέ έπόμενες σελί/)ες. Ό
.\ 1ετlν "Λντ εΙναι χαθηγητης στο Τμημα Θεάτρου του
Π ανεπιστ·ήμιου της 'Άγκυρας καl στή Σχολή Καλών
Τεχνών του Πανεπιστήμιου της Σμύρνης. ΕΙναι 50
χρονώ κ' εχει Ι>ιδάξει στήν πανεπιστημιακή Σχολή
Δ·ημοσιογραφίας καl .Μ έσων Μαζικης Έπιχοινωνίας καl
-:ο Κρατικο 'Ωδείο της "Αγκυρας. 'Τπηρξε ύπότροφος
-:ου Ί l>ρύματος Ροχφέλερ ( 1 956 - 7 ) γιά έ:ρευνες Χορου
καl Θεάτρου. Γιά μιά '\ Οετία 'ήταν μόνιμο μέλος της
Καλλιτεχνικης Έπιτροπης του Κρατικου Θεάτρου
-:ης 'Άγκυρας. Γιά 1 5 χρόνια, κριτικος σl: τούρκιχες
καl ξένες έφημερίl>ες καl, γιά 1 Ο χρόνια, έκδότης καί
συντάκτης του " F,oι·u m " , Ι 5θήμερης itχδοσ·η ς μl:
πολιτικά χαl πολιτιστικά θέμα-:α. 'Ένας άπό τούς ίl>ρυ
-:Ι:ς καl βασικούς συνεργάτες της έπιθεώρ·ησης αύτΊjς
·ίjταν δ σημερινος πρωΟυπουργος της Τουρκίας λ l που
λέντ ' Έτσεβίτ. 'Έχει γράψει :l5 βιβλία χαl περισσότερα
άπο χίλια Cίρθρα μl: Θέματα γύρω άπο τήν Ί σ•ορία του
Οεάτρου, τlς λαϊκl:ς τελετουργίες ,ης ύπαίθρου, το Χορ6δραμα κ.Cί. Το κυριότερο βιβλίο -:ου είναι μιά ' Ι στορία
Ήυζαντινου Θεάτρου - ή Ι>εύτερη μελέ•η γιά το Οέμα
αύτο σ' δλόκληρο τον κόσμο. Βιβλία του πο•) κυχλc,
φορουν στ' άγγλικά : D a n ces of Anatolian T u rke)'
( Χοροl της Άνατολικ-ίjς Τουρκίας ) , Ν. '\όρκ·η 1 95 9 .
Α History o f 'lΊιealrc a n d P o pular E n te r ι a i n en 1 e n l
ίη T u ι· k e y ('Ι στορία του Θεάτρου καl της Λαϊκ·ίjς
'1 υχαγωγίας στ·fιν Τουρκία ) , 'Άγκυρα •J 963 - 4 . T u 1·
kisl1 Ί'v[iniaturc P a i n l i ng. 'Γ11e ο ι ι οmaη period ('Η
Τουρκική Μινιατούρα. 'Οθωμανική περίοδος ) , 'Άγκυρα
1 971, . Karagoz, Turk isl1 Sl1 adov.1 Theaιrr (Καρα
γκιόζ·ης, το Τουρκιχο Θέατρο Σκιών ) , 'Άγχυρα 1 97 6 .
Α P ic ι o r i a l His tory o f Turkisl1 Dancing (Ε!κονυ
γραφημένη 'Ι στορία •ου Τουρκικου Χορου ), 'Άγκυρα
1 9 7 6 . 'Έχει !Ι>ιαίτερα άσχολ·ηθεί: μl: τlς τεΧετουργίες
-:ου Μουχαρl:μ καl το 'Ι'αζιγι/: κ' έτοιμάζει γι' αuτα εt·
»ική μελέτη, πού σύν-:ομα οα κυκλοφορήσει τουρκικά.

'Απαγγελία ή άφήγηση Ταζιγιέ έν στάσε ι . Τό κοινό μαζεύεται γύρω άπό τόν άπαγγελάτορα. Μέσ' άπό τά έπεισ6δια πού δια
λέγει καί τίς διακυμάνσεις τ·ης φωνής του, ό άφηγητής διεγείρει καί έλέγχει τή συγκίνηση τού κοινού. Οί πομπές τού Μουχαρέμ
καί 'Όί dφηγηματικές dπαγγελίες, ατά μέσα τού 18ου αl., συγχωνεύτηκαν κι άποτέλεσαιι τό Ταζιγιέ - μιά 11έα μορφή θεάτρου
2 : Ή συνάντηση μέ τό " num unous " δηλαδή ό fιρωας συμ
βουλεύεται ενα μαντείο, ενα φάντασμα. Στό Ταζιγιέ ύπάρχουν
άρκετές τέτοιες σκηνές, δπου παίρνει μέρΌς ό άγγελιοφόρος
το(j ΘεοΟ, ό liγγελος Γαβριήλ. Σέ μερικά liλλα Ταζιγιέ ύπάρ
χει ενα χατιφ - ι - γκαl)μπί, (άόρατη φων ή ) , ενα είδος τελάλη ,
φύλακα liγγελου iΊ άόρατου όμιλητ η . Σέ ενα Ταζιγιέ, πού
όνομάζεται " Ό Κήπος της Φατιμά ", ή Φατιμά, ό liντρας της
και τά παιδιά της ύποφέρουν ό.πό τή σκληρότητα το(j τύραν
νου πού θέλει νά κόψει τό κεφάλι τοΟ Άλη . Μέ τή μεσολάβηση
δμως τοΟ Μωάμεθ, ή φωνή τοΟ όποίου ό.κούγεται ό.πό τόν
τάφο ν' ό.παγορεύει αύτό τό κακούργημα, ό Άλη έπιστρέφει
σ&ος στό σπίτι του. Αύτό είναι ενα άλλο στοιχείο της τελε
τουργίας πού περιέχει τήν !δέα το(j ΜυστικοΟ ΒοηθοΟ.
,

3 : Ή Εtκόνα της Μ ητέρας, ή Mater Dolorosa, ή Παρθένος.
Ή τριπλή θεά, δπως ή Ίστάρ, ή ' Αστάρτη , ή Ρέα, ή Μά, ή
Κυβέλη , ή Σεμέλη , ή Ίσις, ή 'Αφροδίτ η , ή Παρθένος Μαρία
και liλλες εχουν τίς άντίστοιχές τους στό Ταζιγιέ. Π.χ. ή
Φατιμά ό.ποκαλείται Π αναγία τοΟ 'Jσλάμ. Σέ ενα Ταζιγιέ βρί
σκουμε τό Μωάμεθ νά λέει στή Φατιμά : " Σ' έσένα, πού είσαι
στό βλέμμα τοΟ ΘεοΟ, ή Παναγία αύτο(j τοΟ λαοΟ, ό Παμμέ
γιστος θά δώσει ύπομονή ". Άλλες παρόμοιες γυναικείες
μορφές είναι ή Ζεϊνέμπ, ή ό.δελφή τοΟ Χαο·άν, ή Ούμού Γκιουλ
σούν, ή γυναίκα το(j Χουσείν, ή Ζουμπεϊντέ, ή κόρη τοΟ Χου
σείν και άλλες. Στούς διαλόγους, μερικές φορές, βρίσκουμε
άναφορές στό Χριστό και στή Μαρία, καί σέ έλάχιστα Ταζιγιέ
δπου είναι καί οι κεντρικοί fιρωες. Σέ ενα Ταζιγιέ, μετά τό
μαρτύριο τοΟ t]ρωα, έμφανίζονται ντυμένες στά μαΟρα ή
Εϋα, ή Αγαρ, ή Ραχήλ, ή κόρη τοΟ Τζεθρέ (οι Μωαμεθανοί
τήν ό.ποκαλοΟν Σουάιμπ), ή Παρθένος Μαρία, ή μητέρα τοϋ
Μωυση , ή γιαγιά τοΟ Χουσείν Χατιτζέ, καί τέλος ή μητέρα
τοΟ Χουσείν Φατιμά, κλαίγοντας γοερά γιά νά προσκυνήσουν
τό κεφάλι τοΟ Χουσείν.
•

Τά στοιχεία της τελετουργίας, τά σχετικά μέ τό Μαγικό Παιδί,

τήν ό.νάσταση καί τό Νέο Βασιλιά, τά βρίσκουμε συγκαλυμ
μένα στούς μύθους, πού ό.ναφέρονται στό Μουχαρέμ καί στό
Ταζιγιέ, καί οι όποίοι χρειάζονται κάποια έρμηνεία. Τό κύριο
σημείο της διαμάχης τ&ν δυό αιρέσεων, eχει σχέση μέ τό θέμα
της διαδοχης τοΟ Χαλιφάτου μετά τό θάνατο το(j Μωάμεθ.
Οί Σουννiτες (Ύ'), σύμφωνα μέ τήν άραβική παράδοση , πί
στευαν στή διαδοχή μέ τό μέσο της έκλογfjς, έν& οι Σιίτες
(δ' ) έπιθυμοΟσαν κληρονομική διαδοχή, δηλαδή διαδόχους
πού νά 'χουν συγγένεια έξ αϊματος μέ τόν Προφήτη . Ό γάμος
το(j Χουσείν μέ τή Σαρμπανού, τήν κόρη τοΟ Γιαζντεγκέρτ,
τοϋ τελευταίου βασιλιa της περσικης δυναστείας τ&ν Σασ
σανιδ&ν, εκανε αύτόν καί τούς ό.πογόνους του ό.κόμα πιό παρα
δεκτούς στούς Πέρσες σάν Ιδρυτές μιας έθνικfjς δυναστείας.
Στήν Κέρμπελα, τό μεγαλύτερο μέρος τ&ν ό.πογόνων τοΟ Χου
σείν, πού κατά τούς Σιίτες είναι ο! νόμιμοι διάδοχοι της ύψί
στης έξουσίας, σφαγιάστηκαν άγρια. Γλύτωσε μόνο eνας,
ό γιός τοΟ Χουσείν, ό Άλη (όνομάστηκε eτσι ό.πό τόν παπού
του), πού τόν φώναζαν δλοι Ζαϊνελαμπιντίν (σημαίνει τό Στο
λίδι της Θρησκείας) καί πού ήταν έκείνη τήν έποχή liρρω
στος. Αύτός διαδέχτηκε τόν πατέρα του κ' έγινε ό τέταρτος
Ίμάμης (πρ&τος ό Άλfj , δεύτερος ό Χασάν καί τρίτος ό
Χουσείν). Στήν περίπτωση τοΟ προϊσλαμικοΟ fιρωα Σ ιγια
βούς, ό γιός το(j Σ ιγιαβούς έκδικείται τό θάνατο τοΟ πατέρα του.
•111

Αλλο ενα τελετουργικό στοιχείο, ό ' Ιερός Γάμος, έμφανί
ζεται στόν κύκλο τοΟ Ταζιγιέ μέ τήν όνομασία " Ο! Γάμοι
τοΟ Κασίμ ". Ό Κασίμ, γιός τοΟ Χασάν καί ό.νεψιός το(j Χου
σείν, είναι ό.ρραβωνιασμένος μέ τή Φατιμά, τή νεαρή κόρη
τοΟ Χουσείν . Ή τελετή τοΟ γάμου γίνεται μέσα σέ ό.τμόσφαιρα
γενικοϋ πένθους καί άμέσως μετά ό γαμπρός φεύγει γιά νά
πολεμήσει τόν έχθρό. Στό γυρισμό του δμως πεθαίνει κ' έτσι
ό τάφος παίρνει τη θέση τοΟ νυφικοΟ κρεβατιοΟ, καί τό σά
βανο τή θέση τ&ν νυφικ&ν ένδυμάτων.

•

Φωτογραφία ένός θιάσου Ταζιγιέ, στίς dρχές τού αlώνα. Βρισκ6μαστε στό Πα"σβέν, γύρω στό 1910. Οί ή θοπ ο ι ο ί φοροϋι• τιί
κοστούμια τής παράστασης. Στό κέντρο, καθισμένος, ό πρωταγωνιστης πού παίζει τό ρ6λο τού 'lμάμ Χουσεtιι. Οί σαρι
κοφ6ροι καί τά παιδιά εlναι μέ τό μέρος τού Χονσεtν. Οί δνό ήθοποιοl, στ' dριστερά, ε lναι " κακοί " - iχθροί τοϋ Ίμάμι1

Σκηνές μάχης καί πάλης άφθονούν στά έπεισόδια τού Ταζι
γιέ. Άν καί τό έπεισόδιο τού " Μαρτυρίου τού Χουσεί:ν "
ε{ναι τό κεντρικό έπεισόδιο τ&ν κύκλων τού Ταζιγιέ, ύπάρ
χουν έκατοντάδες έπεισόδια δπου γίνονται πολλές μάχες καί
δπου ο[ έκδικητές τού Χουσεί:ν βγαίνουν νικητές .
Ή τελετουργική πομπή στiς γιορτές τού Μουχαρέμ, πού όνο

μάζεται deste-i aza-dari, ε{ναι ταυτόχρονα μιά πένθιμη μνη
μόνευση καi ενα θέαμα έντυπωσιακά φαντασμαγορικό, κατά
τή διάρκεια τού όποίου oi μετέχοντες, δπως ο[ Ιερείς τού
Βάαλ, κλαίνε δυνατά, προκαλούν πληγές στά σώματά τους,
κτυπούν τά γυμνά τους στήθη μέχρι νά βγάλουν α{μα καi γε
νικά προβαίνουν σέ παρόμοιου είδους έκδηλώσεις αύθεντι
κης θλίψης. Στήν 'Ελληνική Τραγωδία, τό τραγικό άντίστοι
χο της πομπης ε{ναι ή είσοδος τού Χορού. Όλες αύτές ο[
φάσεις της τελετουργικης πομπης τού Μουχαρέμ έχουν άφήσει
τά σημάδια τους στiς παραστάσεις τού Ταζιγιέ, δπου ο! ήθο
ποιοi δπως καi τό κοινό, eλυναν τά σαρίκια τους, έσκιζαν
τά ρούχα τους, ξερρίζωναν τά γένια τους καi κτυπούσαν τό
στηθος τους μέ αύξανόμενο παροξυσμό.
ιΙΙι

Όπως οί ραψωδοί στήν Άρχαία Έλλάδα, ό n1eddah στήν
περίπτωσή μας στήν Τουρκία, έτσι καi στήν Περσία ο[
nakkal ruzehan (λαϊκοί άφηγητές), ρiskan, perdedari η she
mailgerdan (λαϊκοί άφηγητές πού χρησιμοποιούσαν γιά τίς
άφηγήσεις τους εικόνες πάνω σέ βαμμένο φόντο), επαιξαν
σημαντικό ρόλο στήν άνάπτυξη τού Ταζιγιέ. Ή μέθοδος αύτή
πλούτισε τήν εύρηματική της ήθοποιίας. Ό ραψωδός μετα
φέρει καi διασώζει τά λόγια τ&ν !ερ&ν κειμένων καi μεγάλων
έπ&ν κ' ετσι έξασφαλίζει τή συνέχιση τ&ν δοξασι&ν καi τ&ν
έθίμων. Μέ τόν ίδιο τρόπο άναπτύχθηκε τό Ταζιγιέ, δηλαδή
μέ τό ν' άκούνε ο[ ιiνθρωποι γιά τίς τελετουργίες καi τούς
λαϊκούς μύθους, δπως τούς διαμόρφωνε ό ραψωδός. Ή Έλλη-

νική Τραγωδία ιiρχισε δταν πλούτισαν τό διθύραμβο μέ τρα
γούδια γιά τό Χορό καi τόν κορυφαίο, καi μετά, αύτό τό φιλο
λογικό ύλικό προστέθηκε στήν τελετουργία. Έτσι ιiρχισε καί
τό Ταζιγιέ : Ό !ερέας - ποιητής, έξάρχων τού Χορού στό
Ταζιγιέ, ήταν ό ruzehan, ό όποίος σιγά σιγά, δπως ιiλλωστε
καί στήν Έλληνική Τραγωδία, ξεχώρισε λίγο άπό τό Χορό
καi σύντομα έπιχε[ρησε νά ύποδυθεί ενα πρόσωπο μέ ύποτυ
πώδη τρόπο. 'Εκτός άπ' αύτά, στά καφενεία καi στά διάφορα
μέρη λαϊκης συγκέντρωσης, κυκλοφορούσαν ο[ s ϋ hanνari
πού χρησιμοποιούσαν τό διάλογο σάν άγώνισμα, κατά τό
όποίο, ή μ ιά πλευρά ύποστήριζε καi παίνευε τόν 'Ιμάμη καi
ή ιiλλη τούς άντίπαλούς του. Κι αύτό τό eθιμο συνέβαλε στήν
άνάπτυξη τού Ταζιγιέ.
,

,,,

Τό Ταζιγιέ, έξάλλου, eχει διάφορα χαρακτηριστικά κοινά μέ
τήν 'Ελληνική Τραγωδία :
1 : Γενικά, οί f�ρωες καi ο[ ήρωίδες τ&ν eργrον ε{ναι ξεχωριστά
πρόσωπα, ιiνθρωποι μέ ήθικό άνάστημα. Στό Ταζιγιέ f�ρωες
ε{ναι ό Προφήτης καί ή οικογένειά του, ο[ χαλίφες, ο[ στρα
τηγοί τους καi έπίσης ιστορικά καί μυθικά πρόσωπα, δπως
ό ' Αδάμ καί ή Εϋα, ό 'Αβραάμ, ό Ί ησοΟς, ό Μωϋσης, ό Τα
μερλάνος καί ιiλλα σημαντικά πρόσωπα . Φανταστικά όνόματα
γιά τούς f�ρωες άποφεύγονται τόσο στήν 'Ελληνική Τραγω
δία δσο καί στό Ταζιγιέ.

2 : Καί στά δυό δραματικά είδ η , οί κεντρικοί χαρακτήρες ε{ναι
πιασμένοι στά δίχτυα τής, μοίρας πού τούς παρασέρνει στόv
άναπόφευκτο δλεθρο. Καί στά δυό, οί ii ρωες καί οί ήρωίδες
δείχνουν καρτερία καi τεράστια άντοχή στά πάθη τους καί
είναι διατεθειμένοι νά ύποφέρουν. Στό Ταζιγιέ, ό 'Ιμάμης
Χουσείν καi ή οίκογένειά του ύπερασπίζονται τούς έαυτούς

τους γενναία, &σπου στό τέλος κόβεται ό δρόμος διαφυγf\ς
τους πρός τόν Εύφράτη καi πεθαίνουν, άλλοι άπό τή δίψα καi
άλλοι πολεμώντας .
3 : Όπως τά έργα τf\ς Έλληνικf\ς Τραγωδίας παρουσιάζον
ται στή σ�cηνή κάθε χρόνο στή διάρκεια τών θρησ�cευτικών
γιορτών στήν 'Αθ1)να καi στiς άλλες πόλε1ς, έτσι καi τό Τα
ζι γιέ έχει κάθε χρόνο καθορισμένες ήμερομηνίες παράστασής
του.
4 : Καi τά δυό δραματικά είδη τονίζουν τή σημαντικότητα
πού 'χουν ο! μισοθρησ�cευτικές καi τελετουργικές ρίζες του;,
γιά τiς όποίες δείχνουν βαθύ σεβασμό, χωρίς αύτό νά βλάπτει
τή ζωντάνια τους.
5 : Τόσο ή 'Ελληνική Τραγωδία δσο καi τό Ταζιγιέ ε{ναι γραμ
μένα σέ στίχο μέ ένδιάμεσα τραγούδια τοΟ χοροΟ η liλλες
έμμεσες παρεμβολές. Στό Ταζιγιέ, ο{ καλοi tjρωες τραγουδοΟν
τό μέρος τους η μι'iλλον τό άποδίδουν μέ μιά έρρινη ψαλμω
δία, ένώ στούς κακούς έπιτρέπεται μόνο ν' άπαγγείλουν τό
μέρος τους. Αύτή ή τραγουδιστική μορφή τό)ν δυό δραματι
κ&ν ε!δ&ν άπαιτοΟσε καλές φωνές, γι' αύτό ο{ ύποκριτές
έπρεπε νά συνδυάζουν καλή φωνή καi ύποκριτική ικανότητα.

6 : Καi στiς δυό μορφές βρίσκουμε τό Χορό. Ή λειτουργία
του δμως διαφέρε ι . Στό Ταζιγιέ, ύπάρχει ένας μικρός Χορός
άποτελούμενος άπό παιδιά καi ένήλικες πού, καθισμένοι σέ
ήμικύκλιο στήν κεντρική πλατφόρμα, τραγουδοΟν, χωρiς
ένόργανη συνοδεία, μέ καθαρές ψιλές (falsetto) φωνές καi σέ
παραπονιάρικο τόνο, eνα εΙδος ϋμνου πού όνομάζεται nehe fι
neνha, καi ε{ναι μιά σειρά άντιφωνήσεων άνάμεσα στ' άγόρια
καi στούς ένήλικες. Τά χορικά τραγούδια συνήθως έκθέτουν
τό φόντο τοΟ μύθου, μ' eνα τρόπο πού ύπαινίσεται τό μέλλον,

δημιουργοϋν τήν τραγική άτμόσφαιρα καi γενικά δίνουν τό
σωστό συγ�cινησιακό τόνο. Ή συμβατική παθητικότητα τοΟ
έλληνικοΟ Χοροϋ ε{ναι έπίσης ενα χαρακτηριστικό τοϋ
Χοροϋ στό Ταζιγιέ.

7 : Καi oi δυό θεατρικές μορφές χρησιμοποιοΟν μάσκες. Ή
λειτουργικότητά τους δμως διαφέρει. Στήν 'Ελληνική Τρα
γωδία oi μάσκες έκτός τ&ν άλλων λειτουργιών τους χρησιμεύ
ουν καi γιά οικονομία στούς ρόλους, έν& στό Ταζιγιέ ύπηρε
τοϋν liλλες λειτουργίες �υρίως γιά νά δηλώσουν ύπερφυσικά
δντα, δπως δαίμονες, ζ&α, γ ίγαντες καi τζίνια (5).

8 : Τόσο ό 'Αθηναίος πολίτης δσο καi τό κοινό τό)ν Σιιτό)ν
έπαιρναν τήν Τραγωδία τους πολύ στά σοβαρά, δχι μόνο γιατi
άποτελοϋσε μέρος μιας μεγάλης θρησκευτικf\ς γιορτf\ς, άλλά
γιατi άγαποϋσαν τά θεάματα, τούς στίχους καi τiς ιστορίες
πού διηγόνταν oi ποιητές καi ε{χαν κοινή τήν άγάπη γιά τό
καλό θέατρο. Τό Ταζιγιέ, δπως καi τό 'Ελληνικό θέατρο, δέν
άπευθύνεται σέ όρισμένη κοινωνική όμάδα, ε{ναι θέατρο γιά
τούς πολλούς, ε{χαν άπήχηση σέ δλα τά έπίπεδα δεκτικότητας
τοϋ κάθε θεατf\ (συναίσθημα, φύση, πνεΟμα καi νόηση) καi
σέ δλα τά έπίπεδα τf\ς κοινωνίας. Τά θέματα τό)ν Τραγωδιό)ν
καi τοϋ Ταζιγιέ ήταν συνήθως πολύ γνωστά καl στά δυό είδη
τοΟ κοινοϋ.
9 : Καi ο[ δυό θεατρικές μορφές άσχολοΟνταν μέ τό θαυμα
τουργό καi τό θαυμαστό, έννοιες παραδεκτές τόσο άπό τούς
Έλληνες δσο καi άπό τούς Σ ι ίτες. Τό Ταζιγιέ περιλαμβάνει
πολλά ύπερφυσικά θαύματα τf\ς Παλιaς Διαθήκης καi τοΟ
ΊσλαμικοΟ κόσμου. Ό μυθολογικός καi μή πραγματικός κό
σμος προσφέρει αύτά πού λείπουν άπό τήν καθημερινή ζωή
καi πραγματικότητα. Όσο γιά τά θέματα τf\ς Έλληνικf\ς
Τραγωδίας ε{ναι παρμένα έξ ύπαρχf\ς άπό θρύλους καi Μύ-

'Η λιτανευτική πομπή στίς τελετές τού Μουχαρέμ, άπ' δπου προήλθε τό Ταζιγιέ. 'Ονομάζεται ντεσέ - ί - άζά - νταρl, σ' άνά
μνηση τού μαρτυρlου τού Χουσείν. 'Η πομπή εlναι δμοια μ' αύτή πού συναντ6.με καί ατό εύρωπαϊκό μεσαιωνικό θέατρο
τών Σταθμώιι, μ6νο πού έδώ οί θεατές μένουν άμετακlνητο ι . Πρ6σωπα 11τυμένα μέ πολύχρωμα κοστούμια, πού βαδlζονν
μέ τά π6δια fj καβάλα σέ aλογα καί γκαμήλες, έξεικονlζουν τά γεγον6τα πού όδηγούν στην τελική τραγωδ{α τής Κέρμπελα.
" Ταμπλώ βιβάν " μr σφαγιασμέ11ους μάρτυρες - πρ6σωπα άλειμμένα μ' αlμα - περιφέρονται πάνω σέ κινητές " πλατ
φ6ρμες " ένώ έκατοντάδες aλλοι. πενθοφορούντες μιμούνται κοροϊδευτικά διάφορες μάχες, όπλισμένο ι μέ τ6ξα, σπαθιά κι aλλα
δπλα. 'Η πομπή σ' δλη τή διαδρομή κινείται μέ ι!π6κρουση πέιιθιμης μουσικής άπό λαϊκούς 6ργανοπαίχτες καί δργανα

Τό Χοσεϊvίγιε Μοσίρ στό Σιράζ - τήv ίστορική Περσέπολη, δπου δίνονται παραστάσεις Ταζιγιέ. Μιά ύπερυψωμένη έξέδρα
στήνεται στή μέση τής αύλής. Τό φαρδύ τζάμι - χώρισμα, πού διακρlνεται στό κέντρο τής φωτογραφίας, άπομακρύιιεται
τήv wρα τής παράστασης. 'Εκεί κάθονται οί έπίσημοι . Στό διακοσμητικό γλυπτό, πού φαί1ιεται άπό πάνω, φτιαγμέιιο μt'
[:.αμμi:ιι α στιλπνά κεραμlδια, άπεικονlζονται σκηνές άπό τή ζωή τού Χουσεtv καί τ ά γεγονότα τής Πέρμπελα. Στίς παραστά
σεις, γιά προστασlα άπ' τόv fίλιο, ή αύλή σκεπάζεται άπό ήμιδιαφανή τέντα, στολισμένη μέ συμβολικές παραστάσεις καί. γραφr;

Θους, τό ίδιο συμβαίνει καi μέ τό Ταζιγιέ. Έτσι τό κοινό
των δυό δραμάτων έχει μιά στενή γνωριμία μέ τά γεγονότα
καi ξέρει άπό πρiν τί πρόκειται νά συμβεί.
1 0 : Τό κοινό τοϋ Ταζιγιέ καί τό έλληνικό κοινό προτιμοϋν
τήν είρωνεία, γιατί θεωροϋν αύτό τόν τρόπο έκφρασης πιό
άξιοπρεπή καi πιό τραγικό, γι' αύτό συνήθως έπιδιώκεται οι
Θεατές νά προβλέπουν τό άποτέλεσμα . Αμεση προαναγγελία
των γεγονότων στόν πρόλογο δέν ε{ναι πάντοτε άπαραίτητη,
μιά καi πολλά έργα προϋποθέτουν μιά λεπτομερειακή γνώση
τοϋ θρύλου. Καί τά δυό θεατρικά είδη έχουν στή διάθεσή
τους διάφορα μέσα γιά νά μεταδώσουν άπό πρίν πληροφορίες,
δπως ό Χορός, άγγελιοφόροι , θεότητες, χρησμοί, ύπερφυ
σικές προφητείες, προσωπική έμφάνιση το{) άγγελιοφόρου
τοϋ Θεο(j Γαβριήλ, ή φωνή το() Προφήτη, καi άλλα πού συμ
βάλλουν σημαντικά στό Δράμα. Ή ποσότητα πληροφοριων,
πού ό δραματουργός Θά άποκαλύψει έκ των προτέρων στό
κοινό, έξαρτaται άπό τό συγκεκριμένο θρύλο κι άπό τήν
αίσθηση πού έλπίζει νά προκαλέσει . Παρ· δλα αύτά δμως,
ένα ε{δος έντασης καί διαφορετικοί βαθμοί άγωνίας καί προσ
δοκίας μπορο()ν νά δ ιατηρηθο()ν άκόμα καi σέ έργα πού τό
άποτέλεσμα /:χει προεξαγγελθεί, είτε γιατί ό θρύλος δέν ε{ναι
έντελως γνωστός είτε γιατi τά έπi μέρους άποτελέσματα καi
οι λύσεις ε{ναι έντελως άβέβαιες. Στήν περίπτωση το() Τα
ζιγιέ, πηγή τfις έντασ ης μπορεί νά 'ναι τό γεγονός δτι σέ με
ρικά έργα πού άσχολο()νται μέ έκδίκηση, περιγράφονται
τό μίσος καί ή περιφρόνηση το() λαο() γιά τούς έγκληματίες
τυράννους.
•

J 1 : Καί οί δυό θεατρικές μορφές χρησιμοποιο()ν κοστούμια

μέ χρώματα συμβατικά, ώστε τό τακτικό κοινό το() θεάτρου
νά άναγνωρίζει άμέσως τούς ηρωες. Π.χ. στό Ταζιγιέ οί καλοί
χαρακτfιρες φορο()ν πράσινο, μα()ρο καί άσπρο, iδίως πρίν
πεθάνουν, ένω οι κακοί φορο()ν κόκκινο, η, Ciν φορο()ν καί
άλλα χρώματα, τό κόκκινο ε{ναι πάντα αύτό πού τονίζετα ι .
•11•

Άν καί μποροϋμε εύκολα νά βροϋμε κι άλλα κοινά σημεία
άνάμεσα στά δυό θέατρα-δπως π.χ. τό γεγονός δτ ι κ' ol γυ
ναικείοι ρόλοι έκτελοϋνται άπό άντρες - δμως ε{ναι πολύ
διαφορετικά τόσο σέ ούσία δσο καί χαρακτήρα. Ή άκόλουθη
σύντομη περιγραφή τών κυρίων γνωρισμάτων θά χρησιμέψει
γιά νά δείξει τiς διαφορές :
1 : Στήν περίπτωση τfις ' Ελληνικής Τραγωδίας, ό λόγος είναι
γραμμένος συνήθως μέ ένα λογικό καί ψυχολογικό ειρμό, έν&
στήν περίπτωση το() Ταζιγιέ ύπάρχουν άλματα λογικfις κα ί
ψυχολογικfις φύσης.
2 : Στήν Έλληνική Τραγωδία, ό άνθρωπος εlναι δικαιωμένος.
ένω στό Ταζιγιέ ό άνθρωπος ε{ναι βασικά μονοκόμματος.
δηλαδή δεχόμαστε τό μέρος στή Θέση το() δλου. Ή βασική
έσωτερική σύγκρουση λείπει, κι αύτό έχει σάν άποτέλεσμα
νά όδηγείται αύτόματα ό θεατής στό νά μήν έξετάζει τούς
χαρακτfιρες, νά μήν προχωρεί στήν άνακάλυψη έσωτερικων
άντιφάσεων, άλλά νά βλέπει τήν έμπειρία σά μιά άντιπαρά
θεση κακων ήρώων (δπως ό Ίμπν Μαλτζάμ, ό δολοφόνος
το() Άλfι , ό Σίμρ, ό δολοφόνος το() Χουσείν, ό Γιεζίντ, ό
στρατηγός το() έχθροϋ, ό Όμέρ καi ό Άμπο() Μπάκρ, τούς
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ται ι:ίπό ξύλινες ι!περυψωμ.fιιες πλατφ6ρμες, εlναι γ1ιωατες
και ΠΟΛU
av11rι θιαμενες και στην παοαliοαιακή περαικη κωμωrιια
'

όποίους οί Σιίτες θεωρούν σφετεριστές) μέ καλούς iiρωες
(δλοι οι παρευρισκόμενοι fι ή οtκογένεια το? Άλfj κα,� οι
. .
όπαδοi τους). Κατά συνέπεια, τό κοινο δε θ άντιμετωπισει
έρωτηματικά τά άτομα πού ένσαρκώνουν αύτά τά στοιχεία.
Στήν 'Ελληνική Τραγωδία, ή σύγκρουση γίνεται μέσα στόν
άνθρωπο. Παριστάνει εναν ijρωα καi τή μοίρα του, ενα μοναχι
κό άνθρωπο πού βρίσκεται άντιμέτωπος μ' ενα έσωτερικό ψυ
χικό δράμα. Στό Ταζιγιέ, ή σύγκρουση τ? υ άνθρώ?tου κ' οί
-περιπέτειές του δέν πηγάζουν άπό παρορμησεις που δέ μπο
ρούν νά συμφιλιωθούν μεταξύ τους - ή σύγκρουση εΙναι
άνάμεσα στούς άνθρώπους, δχι μέσα στόν ίδιο τόν άνθρωπο.
Όμως βρίσκουμε καi περιπτώσεις, δπου κάποιος κεντρικός
ijρωας σπαράζεται άπό έ<;ωτερικές �υγκρούσεις, δ�?Jς τ ό έ:ιε� 
. . Σ. αυτο,
σόδιο πού όνομάζεται . Τό Μαρτυριο του Χουρ
ό κεντρικός ijρωας, ό Χούρ, στρατηγός στήν ύπηρεσία τ�υ
Γιεζίντ, έχει σάν άποστολή νά πολεμ�σει τόν εtρη � ικό , Ιμα
.
μη Χουσείν. Στήν πραγματικότητα δμως λαχταρα να ; όν
βοηθήσει, δχι νά καταδιώξει την οικογένεια του Προφητry
καi γι ' αύτό στό τέλος πεθαίνει σά μάρτυρας. Σέ άρκετα
έπεισόδια τοu Ταζιγιέ μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τέτοιες
μεταμορφώσεις, δπως π.χ. τά έπεισόδια δπου ό Γάλ�ο� πρε
σβευτης καi ό 'Ινδός βασιλιάς άσπάζονται τή Σιιτι!<η αιρεση
καi σάν άποτέλεσμα σκοτώνονται άπό τούς Σουννιτες.
Σέ ενα Ταζιγιέ, πού όνομάζεται " Τό � οναστήρι ;ων Εύρω�αί
ων Μ οναχών ", δλοι οι μοναχοί τελικ� προσ ηλυτι�? ν;α� . Σ . .ενα
<ίλλο πού όνομάζεται " Ή Χριστιανη Κοπελλα , η η ρωιδα,
μιά ριστιανη άποκοιμιέται καi βλέπει στ� ν ϋ� νο της ενα
δραμα, στό όποίο δλα δσα σχετίζο� ται f.Ιέ τΤ)ν Κερμπελα τfl �
,
έξηγοuνται Ικανοποιητικά. Ύστερ ά'!: αυτο,
άσπάζεται τη
Σιιτικη πίστ η . Μετά τή σφαγη. τους, ενα λιοντάρι, που, όδη

�

γείται κοντά οτούς δολοφονημ�νους, ξ�πλώνεται στό .έδαφος
δίπλα τους καi ρίχνει χούφτες αχυρο πανω άπό τό κεφαλι του

σ' ένδειξη θλίψης. Αύτό γίνεται γιά νά φανεί δτι άκόμα καi
τά άγρια θεριά έχουν πιό καλη καρδιά άπό τούς τυράννους.
'Αντίστοιχο αύτών τ&ν μεταμορφώσεων θά μποροu� ε νά �εω
,
ρηθεί ή άλλαγή τ&ν Μαινάδων (Έρινυων)
σέ καλα Πνευμα
τα (Εύμενίδες) στό έργο του Αtσχύλου " Εύμενίδες " . Μέ δυό
λόγια, σέ άντίθεση μέ την Έλληνικη �ραγωδία, στό Ταζι
γιέ κύριος στόχος ε!ναι ή θεατρικοποιηση τ fl ς συγκίνησης
καi τflς δράσης παρά ο! ψυχολ.ογικές άναλύσεις.
3 : οι Έλληνες άκολουθοuν πιστά τούς κανόνες τ&ν τριών
ένοτήτων, γεγονός πού άγνοοuν οι δραματουργοί του Ταζι
γιέ θεωρητικά fι πρακτικά. 'Απελευθερωμένοι άπό την άντί
ληψη τ&ν δραματικ&ν ένοτήτων, δημιουργούν δράση πολ
λαπλή καi ταυτόχρονη . οι ιστορίες έξελίοσονται μέ έπεισό
δια καί οι σκηνές ε{ναι χαλαρά συνδεδεμένες μεταξύ τους,
έχουν ή καθεμιά αύτοτέλεια. Π ρόλογοι fι πλ? κές δ� υτερεύ
ουσας σημασίας, δανεισμένες άπό την Παλια Διαθηκη, τη.
Βίβλο fι άπό 'Ισλαμικούς θρύλου�, πλέκοντα.ι μέ τη � κύρια
.
τη σκλη
ύπόθεση του Ταζιγιέ, μέ σκοπό να υπογραμμισουν
ρότητα τ&ν τυράννων καί τά πάθη τiί>ν θυμάτων τους. Συνή
θως, ενα θεϊκό πρόσωπο, δπως ό Γαβp ι � λ, θά ύπενθυμίσ:ει στό
. δευτερευουσες
κοινό δτι τά παθήματα τiί>ν ήρώων σ αυτές τις
ιστορίες ε! ναι μηδαμινά, σέ σύγκριση μ' έκείνα του Χουσείν
.'
ό όποίος βλέπει τούς συγγενείς του νά σκοτώνονται μπροστα
δολοφονηθεί
κι
ό
ίδιος.
στά μάτια του πρiν
'Ελάχιστα έπει
σόδια έχουν κωμικό χαρακτήρα, δπως έκείνο πού μιλάει
γιά τη θεραπεία του Γιεζίντ, πού ύποφέρει άπό κολικό. Καμιά
φορά δυό άντιθετικές καταστάσεις συνυπάρχουν σ' ενα έπει
σόδιο δπως " οι Γάμοι του Κασίμ " πού ijδη άναφέραμε. Σ'
αύτό άπό τή μιά πλευρά γιορτάζεται ό γάμος του άτυχου Κα
σίμ μέ λαμπρότητα, χαρά, πομπές καί παράτες, κι άπό την άλ
λη άκούγονται άναστεναγμοί, βογγητά, κλάματα καί θρflνοι
γιά την έπαπειλούμενη μαρτυρικη τύχη του ijρωα.
οι συμβατικ ότητες σάν άντιμετώπιση του τόπου καi το\}
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Παράσταση Ταζιγι έ στό Χοσεϊνίγιε Μοσίρ
l lo Φεστιβάλ Περσέπολης - τόν Αϋγονστο 1 9 76. Στήv ύπερυφωμέιιη έξέδριι
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χρόνου εΙναι στοιχεία βασικότατα γιά τόν προσδιορισμό
τi'jς φύσης τοϋ Ταζιγιέ. Ό χρόνος καί ό τόπος άντιμετωπί
ζονται μέσα άπό έπάλληλες (πολλαπλές) συμβατικότητες καί
όχι μέσα άπό μ ιά ρεαλιστική παρουσίαση . Ή έπίτευξη (ένός)
φανταστικοϋ χωρόχρονου καθώς καί ή άξιοποίησή τους
εΙναι κάτι τό μοναδικό στό Ταζιγιέ. Στόχος του εΙναι ή διεύ
ρυνση τοϋ πεδίου τi'jς δραματικi'jς έπικοινωνίας καί ό πολ
λαπ:λασιασμός τά)ν έπιπέδων τi'jς ύποκριτικi'jς άντίδρασης.
Δίνεται μ' αύτό τόν τρόπο ή δυνατότητα στό Θεατή νά συγ
κεντρώσει τήν προσοχή του στό σημείο τi'jς παράστασης
πού προορίζεται γι' αύτόν. Δέ σπαταλοϋν χρόνο γι' άλλαγή
σκηνικιον· ο! άλλαγές γίνονται μέ άπλή περιγραφή η στή
φαντασία τά)ν Θεατ&ν. Π .χ . δταν ό ήθοποιός κάνει λίγα βήματα
στή σκηνή, ύποτίθεται δτι μπi'jκε στό σπίτι, διαγράφει εναν
κύκλο κ' έχει πάει σέ άλλο χωριό. Σ . δλο τό έργο ύπάρχει
&να παράξενο άνακάτωμα παρελθόντος, παρόντος καί μέλ
λοντος. Τέτοιου είδους άναχρονισμοί έπιτρέπουν τή συνύ
παρξη μεγάλων μυστικιστιον, όπως τοϋ Χαλατζί Μανσούρ,
τοϋ Μεβλανa, τοϋ Σεμσί Τεμπριζί, τοϋ Ταμερλάνου, τοϋ
βασιλιίi Σολομώντα, τοϋ 'Αδάμ καί τi'jς Εϋας, τοϋ Μ εγαλέ
ξαντρου, τοϋ Ναπολέοντα, μέ τούς μάρτυρες τi'jς Κέρμπελα. Τό
κοινό εΙναι προικισμένο μέ πλούσια φαντασία, ίίJστε νά δέ
χεται συμβατικά δλους τούς άναχρονισμούς. Δέν ύπάρχει κάν
λόγος νά χρησιμοποιηθοϋν άγγελιοφόροι , δπως στήν 'Ελλη
νική Τραγωδία, γιά νά παρακαμφθοϋν ο! δυσκολίες πού ένυ
πάρχουν Ο'τήν ένότητα τόπου καί χρόνου. ' Αγγελιοφόροι
(kasid, κασίντ) δμως δέ λείπουν έντελ&ς στό Ταζιγιέ καί
μάλιστα έπιτελοϋν ση μαντικές λειτουργίες.
4 : Στήν 'Ελλ ηνική Τραγωδία δε γίνεται ποτέ φόνος πάνω στή
σκηνή, ο! fiρωες δέ σκοτώνουν ό eνας τόν άλλο μπροστά
στά μάτια τοϋ κοινοϋ, ένά) στό Ταζιγιέ διάφορες συγκρού
σεις διαδραματίζονται μέ Θαυμαστά ρεαλιστικό τρόπο. Βλέ
πουμε, δηλαδή, τούς μάρτυρες χωρ!ς χέρια η χωρiς κεφάλι,

βουτηγμένους στά αϊματα, άκρωτηριασμένους ποικιλότροπα,
παιδιά μέ βέλη μπηγμένα στό στήθος τους. Καμιά φορά
βέβαια, σι φόνοι γίνονται στά παρασκήνια, δπως στήν περί
πτωση τοϋ Χουσείν πού βλέπουμε τό άλογό του, Ντούλ Τζα
νάμπ, χωρίς άναβάτ η , καί μ ' αύτό τό συμβολικό τρόπο πλη
ροφορούμαστε τήν άνεπανόρθωτη συμφορά Πού έπληξε τόν
f]ρωα.

5 : Ή 'Ελληνική κάθαρση δέν παρουσιάζει όμοιότητες μέ
τό Ταζιγιέ, δπου τό κοινό ταυτίζεται μέ τά πάθη τοϋ f]ρωα.
Τό Ταζιγιέ προσφέρει παρηγοριά καί &να εΙδος Θεραπείας άπέ
ναντι στίς τραγικές δοκιμασίες, καθώς τό κοινό βλέπει τούς
f]ρωες νά μάχονται κατά τής φανερής άδικίας, καί ή έκδίκηση .
άν καί δέν εΙναι άπαραίτητη κατάληξη καί δέν άποτελεί πάντα
μέρος κάθε Ταζιγιέ, δμως προσθέτει έντονη δραματική εiρω
νεία. Ή σύγκρουση μπορεί νά λυθεί μέ διάφορους τρόπους.
μ' δλο πού ό άριθμός τους εΙναι περιορισμένος. Τίς περισσό
τερες φορές μπορεί νά τελειώσει μέ καταστροφή η μέ εύτυ
χ ισμένο τέλος, μπορεί νά καταλήξει σέ άδιέξοδο η συμβιβα
σμό, μπορεί νά λήξει μέ fiττα η νίκη τοϋ fiρωα. 'Αλλά τό
πιό σημαντικό άπ' δλα, τό νά στήσει, δηλαδή, κανένας μιά
παράσταση Ταζιγιέ η τό νά παρευρεθεί σ· αύτή εΙναι μιά
άξιέπαινη πράξη πού συμβάλλει στή σωτηρία τής ψυχής.

Τό Ταζιγιέ εΙναι καθολική Θεατρική μορφή. Ή καθολικότητα
έπιτυγχάνεται μέ πολλούς τρόπους καί πολλά δραματικά
εύρήματα και συμβάσεις. Ή ποίηση, ή άφήγηση, ή μουσική,
τά κοστούμια, ή μιμική, δημιουργοQν δλα μαζί μιά σύνθεση
πού άποτελεί &να άναπόσπαστο μέρος το\) δράματος, ένά) πα
ράλληλα έμπλουτίζει καί άνυψώνει τό Θεματικό περιεχόμενο.
Oi αύτοσχεδιασμοi πού περιέχει εΙναι κατανοητοί καί στόν

πιό άμόρφωτο Θεατή. Τό κείμενο τοl) Ταζιγιέ, εΙναι κατά
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κανόνα άνώνυμο. Συχνά, χάρη σ' ενα εΙδος συλλογικοl) έκλε
κτικισμοl) εΙναι φτιαγμένο άπό aλλα (έννοείται κείμενα) κι
άποτελεί τό βασικό παράγοντα γιά τήν άνάπτυξη καi έπί
τευξη τ/Ον στοιχείων καi τ/Ον άξι&ν ένός καθολικοl) θεάτρου.
Άγνοεί τήν αύστηρά δομημένη ένότητα καi τίς κινήσεις
σ' ενα πλάνο, καi υιοθετεί μιά πιό εύλύγιστη δομή μέ θεμα
τική ποικιλία καί κινήσεις σέ πολλά πλάνα, εχει δηλαδή
χαρακτήρα όπερας καί εΙναι ταυτόχρονα ρεαλιστικό καi
θεατρικοποιημένο, !λλουζιονιστικό καί παραστατικό.
Ό ήθοποιός τοl) Ταζιγιέ διατη ρεί διαρκ/Ος μιά άπόσταση άνά

μεσα στόν έαυτό του, στό πρόσωπο πού ύποδύεται καi τό θεατή.
Αύτό έπιτυγχάνεται μέ διάφορα μέσα καi τεχνάσματα. Δέν άπαι
τείται άπό τούς ήθοποιούς νά άπορροφηθοl)ν άπό τό ρόλο τους,
καi η' αύτό, περισσότερο προσπαθοl)ν νά έρμηνεύσουν τό ρόλο
τους, παρά νά τόν ένσαρκώσουν. Ό ήθοποιός π.χ. πού ύποδύ
εται κάποιον άπό τούς τυράννους, πρέπει νά δείχνει σιδερέ
νια άποφασιστικότητα καί τόλμη πετυχαίνοντας έτσ ι νά άπει
λεί τό κοινό καί νά άνακατώνει τό φανταστικό μέ τό πραγμα
τικό. οι ύποκριτές τέτοιων ρόλων παίζουν μέ δάκρυα στά
μάτια, έν/Ο πολλές φορές σχολιάζουν πλάγια τή σκληρότητα
τοl) χαρακτήρα πού ύποδύονται . Κι αύτό δέν τό κάνουν μόνο

άπό φόβο γιά τόν έαυτό τους, άλλά καί άπό συμπάθεια γιά
τά θύματα πού προκαλοl)ν σάν ηθοποιοί. Μερικές φορές
μάλιστα ε{ναι δύσκολο νά βρεί κανένας ήθοποιούς πού θά
δεχτοl)ν νά παίξουν τό ρόλο τοl) κακοϋ, γιατί παλιότερα
συνέβαινε συχνά νά πετροβολιοϋνται άπό τήν όργισμένη
λαϊκή μάζα.
Αλλο εϋρημα γιά νά δημιουργηθεί άπόσταση άνάμεσα στούζ
ύποκριτές καί στό κοινό εlναι τά κομματάκια άπό χαρτί πού
κρατοl)ν στά χέρια τους iΊ πού ' χουν παραχωμένα στή ζώ
νη τους καί στά όποία ε{ναι γραμμένα τά λόγια τοϋ ρόλου τους.
Φυσικά, οι περισσότεροι ξέρουν τούς ρόλους τους άπέξω,
άλλά παρ' δλα αύτά κρατοl)ν τά χαρτιά στά χέρια τους, γιατί
τά τελευταία δέ χρησιμεύουν μόνο γιά νά φρεσκάρουν τή μνή
μη τους, δταν ξεχνοl)ν τά λόγια τους, άλλά, δπως παρατήρησα
στίς παραστάσεις τοl) Ταζιγιέ δπου παραβρέθηκα, εΙναι καί
μιά σύμβαση πού δείχνει στό κοινό δτι δέν ταυτίζονται μέ
τό πρόσωπο πού ύποδύονται . Αύτή ή συνήθεια ε{ναι πιθαν/Ος,
ενα κατάλοιπο τής δλης στάσης τής 'Ισλαμικής θρησκείας
άπέναντι σέ όποιαδήποτε μορφη άνθρώπινης άπεικόνισης.
•

Όταν τελειώσει τό μέρος του ό ηθοποιός, κάθεται παρά
μερα πάνω στή σκηνή, παραμένει δμως σέ κοινή θέα, άκόμα
κι δταν δέν εΙναι άναγκαία ή παρουσία του γιά τήν πορεία

Κορυφαlα σκηνή τού Ταζιγιt' γιά τό Μαρτύριο τού Ίμάμ Χουσεί11. Βριdκ6μαστε στήν Άσούρα - δέκατη μέρα τοϋ πρώτο ι•
σεληνι.ακού μήνα Μουχαρέμ - στόν κάμπο τής Κέρμπελα. 'Όλο ι οί πολεμιστές τού Ίμάμ έχουνε σκοτωθεί. Μ6νο οί γυναί
κες καί τά μικρά παιδιά άπ6μειναν ζωντανά. Τελικά, σκοτώνεται κι ό Ίμάμ Χουσείν, καί πυρπολείται όλ6κληρος ό κα
ταυλισμ6ς του. Τ6τε, ή γυναlκα του Ζεϊνάμπ καλεί τό λιοντάρι 11ά έπέμ(Jει . νΕτdι καί γίνεται . Οί δυνάμεις τού Γιαζίιιτ
έγκαταλεlπουν τ6τε κακfι11 κακώς τό πει5ίο τήc μάχης, έvώ τό λιο11τάρι φιλάει μ' άγάπη τά κουφάρια τώ11 σκοτωμένω11

τοϋ έργου. Έπίσ 11 ς οί ύποκριτές πού παριστάνουν τά . πτώμα
τα, δέν εΙναι τόσο άκίνητοι δπως Θά 'πρεπε νά 'ναι τά πτώμα
τα. Ό σκηνοθέτης, ό Θιασάρχης (Ούστάντ, Μ ιpζά ii Ταζιγιέ
Γκερντάν) καi οί βοηθοί του εΙναι όρατοί πάνω στή σκηνη
καί είτε βοηθοϋν τούς ήθοποιούς, δίνοντάς τους δ,τι χρειά
ζονται, η έτοιμάζουν τ' άπαραίτητα γιά τήν έπόμενη σκηνή,
ένώ οί 1iθοποιοί δi:: ν έχουν τελειώσει άκόμα, τήν προηγούμε
νη . ΌδηγοΟν τόν 1iθοποιό στή σωστή του Θέση, τοϋ δείχνουν
τή στάση πού πρέπει νά κρατήσει , τόν παρακινοϋν, βοηθοϋν
τούς " νεκρούς " νά φορέσουν τά λευκά τους σάβανα καί τούς
ραντίζουν μέ κόκκινη μπογιά γιά νά προκαλέσουν τήν έντύ
πωση τοϋ αίματος. Μέ δυό λόγια κανονίζουν κάθε είσοδο
καί έξοδο, δίνουν κάθε σκηνική όδηγία μi: άκρίβεια καί κα
μ ιά φορά συμμετέχουν στό τραγούδι τοϋ χοροΟ.
Ό ύποκριτής τοϋ Ταζιγιi: δi:ν εΙναι έπαγγελματίας μi: τήν έννοια
πού oi δυτικοί 1iθοποιοί δίνουν στόν δρο . Δέν εΙναι άποκλει
στικά άφοσιωμένος στό Θέατρο (έκτός άπό σπάνιες περιπτώσεις)
γιατί πολύ συχνά έργάζεται καί σi: Cίλλους τομείς, δμως μπο
ρεί νά Θεωρηθεί έπαγγελματίας μi: τήν έννοια δτ ι έχει περάσει
πολλά χρόνια αύστηρής πειθαρχίας, δτι έχει μυηθεί στό πνεu
μα αύτής τής δουλειάς άπό παιδί, καί δτι έχει έξασκηθεί γιά
νά μάθει τά διάφορα μυστικά τής τεχνικής, ίδιαίτερα τή χρη
σιμοποίηο·η τής φωνής του .

Σi: μιά παράσταση Ταζιγιέ, ό σκηνικός δ ιάκοσμος εΙναι φτω
χός, ένώ άντίθετα τά κοστούμια κι ό σκηνικός έξοπλισμός
εΙναι πλούσια, καί χρησιμοποιοΟνται διάφορα μικροπράγμα
τα πού Θά βοηθήσουν νά γίνει πιό Cίρτια ή παράσταση. Ό σκη
νικός έξοπλισμός χρησιμεύει καί γ!ά ρεαλιστικούς καί γιά
συμβολιστικούς σκοπούς. Δηλαδ11, ένώ τά σπαθιά, ο ί άσπί
δες, τά Cίλογα, oi καμήλες εΙναι άληθινά, άπό τήν Cίλλη πλευ
ρά ό Θεατής καλείται νά έπιστρατεύσει τή δημιουργική ίκα
νότητά του γιά νά έρμηνεύσει συμβολικά τήν πραγματικότη
τα, νά φανταστεί ένα σπίτι βλέποντας ίσως μ ιά καρέκλα, νά
ύπονοήσει τό μεγάλο ποταμό Εύφράτη βλέποντας μιά κανά
τα μέ νερό, νά δεχτεί τήν κιμωλία γιά Cίμμο. Ή όμπρέλα πού
κρατάει ό Γαβριήλ στό χέρι του δείχνει δτι ό άγγελος κατέ
βηκε άπό τόν ούρανό, οί 1iθοποιοί όδηγοΟνται άπό τό σκηνο
θέτη στό νά παραστήσουν δτι βρίσκονται μπροστά σ' ένα τά
φο, σ' ενα τζαμί, σ' ενα χαρέμι , σ' ενα στρατόπεδο. Τά σύμ
βολα γίνονται εϋκολα άντιληπτά άπό τό κοινό.
Ή σκηνή είναι μιά άπλή πλατφόρμα (" seku " ) στή μέση
τής αύλής. Τά δριά της δi:ν εΙναι αύστηρά καθορισμένα καί
έτσι δίνει τήν εύκαιρία στόν 1iθοποιό να άναπτύξει στό μεγα
λύτερο δυνατό βαθμό τήν τέχνη του καί βοηθάει στή δημιουρ-

Σκηνή dπό ενα aλλο Ταζιγιέ, τοϋ Μπαζdρ - ί - Σάμ, πο·ύ παραστάθηκε τό 1976 στό χωριό J(αφταράκ, iξω άπ' τό ΣιράC.
'Ανάμεσα στό διεθν ές πιd dκροατήριο διακρlνονται ό εlδικός στό 'Ιρανικό θέατρο, γvωστός dνθρωπολόγος καθηγητής W . O. Be
enιan., ό καθηγητής τής Σορβόνης En. rίco Fullclιίgn.oιιί, ό έπlσης καθηγητής τοϋ Παρισιοϋ Ζά1• Παλμdρ - αύΟεντlα στ·ή�•
ίστορία τοϋ Ταζιγιέ, κι ό συγγραφέας τοϋ aρθρου, Τοϋρκος καθηγητής Μετίιι 'Άντ πού ή φωτογραφικ·Υι μηχαιιή τοϋ κρύ
βει τό πρόσωπο. Είιιαι ή σ1>γκλο1•ιστική σκη�ιή τής περιφuρiί.c τιίι11 πα λο1ικ ωμt'11 ω 1• κεφαλιώ1• τιίι1• μαρη;ρω1• τ·ής Κέρμπελa

γ ί α στεν&ν δεσμ&ν μεταξu ύποκριτ&ν καi κοινοϋ. Ένα Εργο
Ταζιγιέ μπορεί νά παρασταθεί όπουδήποτε, έντούτοις δμως
μπορεί νά παρασταθεί καί σ' ενα είδικό κτίριο ποu όνομάζε
ται tekke (τεκές) καί ε{ναι ενα ε{δος μεγάλου περίπτερου κτι
σμένου είδικά γιά κοινοτικές συναθροίσεις. Μερικά tekke ε{
ναι πελώρια κτίρια μέ χωρητικότητα άρκετ&ν χιλιάδων άν
θρώπων. Τά άρχιτεκτονικά στοιχεία κ' ή μορφη τής πλατφόρ
μας καi τ&ν πλαϊν&ν χώρων δημιουργοϋν στενές σχέσεις άνά
μεσα στούς ήθοποιούς καi στό κοινό καi διευκολύνουν την
άνάπτυξη έπαφής άνάμεσά τους, δίνοντας ετσι μιά αίσθηση
καθολικότητας στη θεατρικη έμπειpία, έφ' δσον τό κοινό γίνε
ται ενα μέ τό χ&ρο δπου διαδραματίζονται τά γεγονότα.

Γιά την έκτέλεση τής ένόργανης μουσικής ύπάρχουν δυό
όρχήστρες πού ή λειτουργία τους διαφέρει. Μ ποροϋμε εύκολα
νά τiς όνομάσουμε έξωτερικη καi έσωτερικη όρχήστρα. Ή
πρώτη, άποτελείται άπό αύλούς, τύμπανα μέ διπλή δψη καi
άπό κάτι παράξενες, μπρούτζινες τρομπέτες, εξη πόδια μακριές
πού όνομάζονται karnas (κάρνας) καi ε{ναι τά εύνοούμενα
μουσικά δργανα τ&ν βασιλιάδων καi τής θρησκείας. Ή άπο
στολή αύτής τής όρχήστρας εΙναι ν' άναγγέλλει τό εργο. Ή
έσωτερικη όρχήστρα άποτελείται άπό σάλπιγγες, τύμπανα καi
κύμβαλα, καi ο[ μουσικοί της δέν εΙναι κρυμμένοι, άλλά πολλές
φορές εΙναι τοποθετημένοι πάνω στη σκηνή, μπροστά στά μά
τια τοϋ κοινοϋ (ε'). Ή μουσική της εχει πολλαπλές δραματικές
λειτουργίες : σημειώνει τά διαλείμματα, παρεμβάλλεται άνά
μεσα στiς σκηνές, συνοδεύει τiς εισόδους καi έξόδους τ&ν ήθο
ποι&ν, πληροφορεί τούς θεατές σχετικά μέ τούς fi ρωες τοϋ
εργου t\ μέ τiς είδικές συνθήκες καi τiς λεπτομέρειές του, δη
μιουργεί άτμόσφαιpα καi φόντο γιά τή δράση, πλουτίζει καi
βαθαίνει τiς ψυχολογικές καταστάσεις, συμβάλλει στό νά το
νίσει τiς κινήσεις καi τiς χειρονομίες τ&ν ήθοποιών, ειδικά
στiς σκηνές μάχης, έντείνει την άτμόσφαιρα καi τό ρυθμό τοϋ
εργου.
Όπως fi δ η άναφέραμε, οι ' καλοί' fi ρωες διαβάζουν τό ρόλο τους
μέ μιά τραγουδιστή, παραπονιάρικη φωνή . Αύτό τό τραγούδι
τραγουδιέται χωρίς τή συνοδεία μουσικής, έκτός άπό μερικές
φορές πού συνοδεύεται άπό ενα καλαμένιο φλάουτο, τό ney.
Τά μέτρα γιά τούς στίχους καί τά μακάμ, δηλαδη ο! 'τρόποι'
πού χρησιμοποιοϋνται στά τραγούδια, εΙναι τόσο μελετημένα
σ' δλες τους τίς λεπτομέρειες, &στε δημιουργοϋν κάθε στιγμή
τό άπαιτούμενο κλίμα καi τήν άτμόσφαιpα γιά μιά δεδομένη
περίπτωση. 'Επίσης, ο{ άλλαγές στά μακάμ άντιστοιχοϋν στήν
άφύπνιση διαφόρων συναισθημάτων.

Στό σύγχρονο θέατρο, πού εχει περιορίσει τά θεατρικά του
άποθέματα κ' εχει χάσει τήν έπαφή του μέ τη ζωτική, καθολικη
έμπειpία τ&ν μεγάλων έποχών τοϋ θεάτρου, ό θεατράνθρω
πος μπορεί ν' άναζητήσει καινούρια πνοή καi καινούριες
τεχνικές στό Ταζιγιέ, καi μπορεί ν' άνανεώσει την όπτική
του γωνία μέσω τοϋ Ταζιγιέ, φτάνει νά ξέρει νά καταλαβαίνει
σωστά τούς ύπαινιγμούς του, γιά ν' άποφύγει την ψεύτικη
θεατρικότητα. 'Υπάρχει σύγχυση άκόμα κι άνάμεσα στούς
ε!δικούς τοϋ Ταζιγιέ, καί μάλιστα, μπορεί νά πεί κανένας,
καί πλήρης άγνοια σχετικά μέ όρισμένα ζωτικά του σημεία.
Τό Ταζιγιέ Εχει πολλά δ ιδάγματα νά προσφέρει στό Δυτικό
θέατρο, είδικά διδάγματα γιά τήν τεχνική τοϋ θεάτρου καί γιά
τήν προσέγγιση όρισμένων θεατρικ&ν προβλημάτων. Π.χ.
τό Ταζιγιέ δέ χωρίζει τό θέατρο σέ δυό ξεχωριστούς κόσμους,
δηλαδή τούς ήθοποιούς καί τό κοινό, άλλ' άπεναντίας τούς
συνενώνει, δημιουργώντας ενα βαθύ αίσθημα ο!κειότητας
άνάμεσά τους, Ή έξάρτησή του άπό τή σύγκρουση καί την άν-

1'α ζιγιέ μέ μάσκες. Τέτοιες μάσκες χρησιμοποιούνται ατό
τουρκικό καί ατό περσικό λαϊκό θέατρο τής ύπαlθρου, dλλά
καί σέ κωμωδlες τού dστικού λαϊκού θεάτρου. Εlναι χειρο
ποlητες καί μεταβιβάζονται dπό γενιά σέ γενιά. Πάνω, πα
ράσταση " Τό δέσιμο τού dντlχειρα τού Μεγάλου Δαlμ.ονα "
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τίΟεση καλοu καί κακοu, καταπιεσμένου καί καταπι. εστfj, ά1t' ό
τήν άντίδραση έναντίον έχθρικών δυνάμεων άπό τίς όποίες πρέ
πει νά φυλάγεται κανένας, πού εΙναι καί ή πηγή τfjς έντασης ,
μπορεί ν' άντιμετωπιστεί μέ νέα γνώση καί συνειδητοποίηση .
Ό παλιός φόβος γιά τούς τυράννους πού ύπέκρυπτε τό φόβο

γιά τούς βασιλιάδες καί τούς ι'ιριστοκράτες, μπορεί τώρα ν'
ι'ιντικατασταθεί μέ άλλες πιό άμεσες καί σύγχρονες μορφές
κακοu, δπως εtναι ή σκλαβιά, οι μεγάλες έπιχειρήσεις, τό
όργανωμένο έγκλημα, ό όλοκληρωτισμός, ό πόλεμος, ό έμ
φύλιος σπαραγμός, τό κατεστημένο, ή μηχανοποίηση τfjς
ζωfjς, πλειονότητες εναντίον μειονοτήτων καί άλλα άγχη .
Τό σημερινό Θέατρο μπορεί νά γενικεύσει σέ παγκόσμια κλί
μακα τά τοπικά προβλήματα γιά νά συμφωνεί ή πραγματικό
τητα μέ τά πρότυπα του Ταζιγιέ. Καί ή δομ1i του μπορεί νά
χρησιμέψει σά μαγιά στή δημιουργία άλλων δραμάτων καί
νά συμβάλει στήν ι'ιναζωογόνηση του μοντέρνου Θεάτρου.
Τό Ταζιγιέ εtναι μιά πλούσια άποθήκη συμβατικών άλλά καί
εύλύγιστων Θεατρικών μορφών, οί όποίες μποροuν νι'ι άξιο
ποιηθοuν άπό άνθρώπους τοu Θεάτρου πού ι'ιναζητοuν ενα
εϋπλαστο ϋφος καί οι όποίες εtναι ικανές νά έκφράσουν όρι
σμένες καινούριες καί έπείγουσες άνησυχίες. Πώς μπορεί μιι'ι
ξένη Θεατρική μορφή δπως τό Ταζιγιέ, ξένη καί δυσκολονό
ητη ι'ικόμα καί γιά τούς σύγχρονους Πέρσες νά πολιτογραφη
θεί μέ έπιτυχία στό Δυτικό θέατρο; Γι' αύτό τό πράγμα ύπάρ
χουν βέβαια άμετακίνητοι κανόνες. Όμως, ή άνακάλυψη
του Ταζιγιέ άπό δυτικούς 1iθοποιούς καί σκηνοθέτες μπορεί
νά καταλήξει σέ μιι'ι άναγέννηση, καί εΤμαι βέβαιος δτι μιά
μέρα στοιχεία άπό τό Ταζιγιέ θά ένσωματωθοuν στό Δυτικό
θέατρο.
Μετάφραση ΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ - ΣΑΜΟΥ ΗΛΙΔΗ

dρκετό καιρό μετά τό 632, έτος θωιάτον τού Προφ1jτη. Προη
γήθηκαν ο ί τρείς προαναφερόμειιοι). Ό δρας προέρχεται άπό
τό άραβικό " σούνvα ., (παράδοση) καί όρθόδοξοι Μουσουλμά
νοι πfίραν τήv όvομασία αύτή 1/δη dπό τά μέσα τού πρώτου αlώvα
tής Έγfρας. Σονννίyες ; lναι τ ό 9θ % περlπου τώιι Μονσουλ
1
Ο σονννισμος ειναι πιο. θεοκεντρικός.
μανων.
( δ') Σ ι ί τ ε ς (Sίί) : '1-J λέξη προέρχεται. dπό τό άραβικό
" σύα , . πού θά πεί μερίδα καί οί Σιlτες εlναι ή " μερlδα " τού
Άλή, γαμπρο1) τού Προφήτη. Ύποστηρlζουν δτι ό Άλής,
σά11 πιό στενός σνγγειιής τού Προφ1jτη, ήταν ό μόνος πού ε lχ•;
δικαlωμα στή διαδοχ1j. ' Η θεωρία αύτ�j, πού εlvαι κατά βάση
περιdσότερο πολιτική παρά θρησκευτική, έγι11ε σιγά σιγά πιό
πολύπλοκη άπό Cίλλα στοιχεία πού dνάγκασαν τούς Σιίτες νά
πάρον11 καί θεολογικές έπlσης θέσει.ς, διαφορετι.κές άπό κεί1ιες
πού dκολονθοϋσε ή σουνιιιτική πλει.011ότητα. Σιlτες ε l�ιαι. τό
1 0 % περlπον τών Μονσονλμάνω11.

( ε') 'Λξίζει ν' ( άvτι)παραθέσονμε τήιι περιγραφή τής όρχήστρας
dπό τόv Πέρdη J<arrolrlι Gaffary, σέ κεlμενό τον μεταφρα
σμένο άγγλι. κά (τίτλος : " Τ/ιe Τα' ziclι ") στό όyκώδες τεύ
χος τού προγράμματος τού Δ' Φεστιβάλ Σιράζ (Περσέπολης) .
1 9 7 0 : ((' Η όρχήστρα iiποτελείται dπό fί λογιώ�ι οργανα :
Τύμπανα (μεγάλα καί μικρά τύμπανα 1jμισφαιρικού σχ·ήματος
·ι] Kus), " Παrαιια " (μακριά σάλπι.γγα), " sorrιa " (εlδος
ομποε, πρβλ. Ζουρνάς), " s /ι eypιι.ι· " (κόρνο) καί. τά κύμβαλα
πού ιι' έπιδεξιότητα συνοδεύουι• τό έργο σ' δλη τ·ή ι5ιάρκειι.ί
τουιι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΛ ΦΙΑ
( 1 ) Βλ. Martha Warren Beck w i t h : " Τό Φεστι βάλ Ούσσάβ
(Hussaν) στήν ' Ιαμαϊκή, " Νέα 'Υόρκη 1 924.

ΣΗΜΕΙΩΣΔ'ΙΣ

(2) Met in And : " Οι Γιορτές τοu Μουχαρέμ στή Μ ικρασια
τική Τουρκία " . Ή έρευνα αύτή δέν έχει άκόμα δημοσιευτεί.

(α')Μ ο ν χ α ρ έ μ (Mulιarre11ι) : Στό έτος τ·ίjς Ίϊγίρας ( 622)
ό Μουχαρέμ ήταν ό πρώτος σεληνιακός μήνας.

(3) Βλ. S i r Arthur Pickard - Can1bridge: " Τά Φεστιβάλ 'Αρ
χαίου Δράματος στήν Άθ1iνα ", 'Οξφόρδη 1 953, σελ. 1 3 .

(β') ]( έ ρ μ π ε λ α (Ker belα) : 'Ιερή πόλη τών Μουσουλμά
νων στό 'Ιράκ, ΝΔ τής Βαγδάτης. Λέγεται άκόμα καί Κάρμπα
λα ή Μεσχέντ Χονσεtν.

(4) 'Υπάρχουν πολλά άνάλογα περιστατικά δπου ή είκόνα
του Δράκου i) του Θανάτου ρίχνεται μέσα στό νερό, μέσα σέ
ελος η σέ χαβούζα. 'Επίσης γίνεται ι'ιναπαράσταση αύτοu
του γεγονότος μέ μερικές έποχιακές τελετές η τελετουργικές
παντομίμες. Βλ. Theodor Η. Gaster: " Θέσπις ", Νέα 'Υόρκη
1 96 1 , σελ. 1 76 - 1 77.

(γ') Σ ο ν ν ν [ τ ε ς (Sίίιιιι ί) : Οί Σονννlτες πιστεύουν δτι οί
διάδοχοι τού Προφήτη πρέπει νά έκλέγονται dπό τούς προκρl
τονς τής κοινότητας καί ύποοτηρlζονν τήν πλήρη νομιμότητα
τών τριών χαλιφών προγειιεστέρων . τού 'Αλή, δηλαδή τών
'Αμπού Μπάκρ ( Ebubelrίr) , ' Ομάρ (Ο nιer) , 'Οσμάν (Οsπιαιι),
καθώς καί τό καθήκον τής κοινότητας νά ύπακούει στούς
Όμμεϋάδες, έχθρούς τώv Άληδώ1•. (Ό Άλ·ίjς έγινε χαλlφηc

(5) Μερικές ι'ιπ' αύτές τίς μάσκες είναι έκτεθειμένες στό
'Εθνογραφικό Μ ουσείο τfjς Τεχεράνης. Γιά τiς εiκόνες τους
βλ. Enrico Cerull i : " Τό Περσικό Θέατρο " στό " Ό Σιϊ
σμός τών 'Ιμάμηδων ", Παρίσι 1 970, σελ. 280 . 28 1 .
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Σ Υ Γ ΧΡΟ ΝΑ T OY P l( l l(A Ε Ρ Γ Α
ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΙ<Α ΘΕΜΑΤΑ
Tov Τούρκου θεα τρολόγο υ Λ Ο Υ ΤΦΙ Α · / •
Στό Ε' Δ ιεθνές Συνέδριο Θεατρικών Κριτικώ�ι, πού πραγ
ματοποιήθηκε τόν περασμένο ' Ιούλη στή�ι 'Αθήνα καί γράψαμε γι' αύτό στό περασμένο τεύχος - ό γνωστός
Τούρκος θεατρολόγος Αούτφι Αι, παlρνο1ιτας τό λόγο,
άνακοlνωdε εναv κατάλογο σύγχρονων τουρκικών θεα
τρικών έργων πού 'χουν θέμα παρμέvο άπό την ι!λληνικrι
άρχαι6τητα. Πλ1ίρης ή άνακοlνωσή το11 έχει ώς έξής :
v

Ζήτησα τό λόγο, τώρα πού τελειώνει τό συνέδριο, γιατί
θέλω, πρώτα πρώτα, νά έκφράσω τή χαρά μου πού ξανα
βρίσκομαι στήν ώραία πόλη τής Άθi1νας, πού ύπήρξε τό
λίκνο τής θεατρικής τέχνης, άνάμεσα στούς φίλους μας, τούς
άνθρώπους το() έλληνικοΟ θεάτρου, γιά νά συζητήσουμε
πάνω στά θέματα τής δημιουργικής άναβίωσης το() ' Αρχαίου
Δράματος, τής άναδημιουργίας καί τής έξισορρόπησης τών
έλλειπόντων στοιχείων του καί τών έπιπτώσεών του στή
δημιουργία νέων μορφών θεάτρου-θέματα πού ένέκρινε τό
5ο Συνέδριο τής Διεθνοϋς ' Ενώσεως Κριτικών Θεάτρου.
Άφοϋ άκουσα μέ μεγάλο όφελος τίς είσηγήσεις καί παρεμ
βάσεις τών δ ιακεκριμένων συναδέλφων μας, κυρίως των έλ
λi1νων συναδέλφων, δέν έχω τή φιλοδοξία νά διακινδυνεύσω,
μπαίνοντας σέ μιά περιοχή δπου δέν είμαι ειδικευμένος
- μόλο πού έχω μεταφράσει Εύριπίδη (" ' Ηρακλής ").
'Ωστόσο, Ιiς μοϋ έπιτραπεί νά πω τ ί σκέφτομαι γιά την άνα
βίωση τοϋ 'Αρχαίου Δράματος, πού τό θεωρώ πολύτιμη κλη
ρονομιά γιά τούς μεταγενέστερους πολιτισμούς κι άνεξάντλη
τη πηγη ποίησης καί άνθρώπινης σκέψης, άπό την όποία
έχουν άντλήσει δλοι οί λαοί. Τό γεγονός αύτό προσδίδει στό
'Αρχαίο Δράμα την παγκοσμιότητά του καί τό καθιστά έπί
καιρο γιά κάθε έποχ ή .

Πιστεύω δτι αύτή ή παγκοσμιότητα καί ή έπικαιρότητα δέν
όφείλονται άποκλειστικά στήν άνάγνωση, σέ φιλολογικές
έρευνες καί έργασίες, άλλά, μάλλον, στή συνειδητή καi
άκούραστη δραστηριότητα των έλλήνων θεατρανθρώπων.
Άν στίς άρχές τοϋ αίώνα μας μιά χούφτα άνθρωποι τοϋ θεά
τρου, τών γραμμάτων καi. των τεχνών δέν είχαν ίδρύσει στήν
'Αθήνα τό 'Εθνικό Κέντρο 'Αρχαίου Δράματος [;], πού άνα
πτύχθηκε κατόπιν μέ άξονα τό 'Εθνικό Θέατρο τής 'Αθήνας,
γύρω στά 1 930, μετά άπό μακροχρόνιες καί ύπομονετικές
προσπάθειες τόσων διακεκριμένων διευθυντών καί σκηνο
θετών του, δπως ο[ Πολίτης, Ροντήρης, Μ ινωτής, Μουζε
νίδης, Σολομός - γιά ν' άναφέρουμε μόνο τούς προδρόμους
καί πρωτοπόρους - σήμερα δέ θά είχαμε τή δυνατότητα νά
παρακολουθοϋμε τό Φεστι βάλ 'Αρχαίου Δράματος, στό φυσι
κό του πλαίσιο, τό θέατρο τής 'Επιδαύρου, δπου παρουσιά
ζονται κάθε καλοκαίρι μιά σειρά άπό θαυμάσιες παραστάσεις
τοϋ άρχαίου δραματολόγιου. Δέ θά είχαμε τήν εύκαιρία νά
θαυμάσουμε, στήν Κωνσταντινούπολη, τίς άλησμόνητες
παραστάσεις τοϋ Α ίσχύλου (" 'Αγαμέμνων ", " Χοηφόροι ")
μέ σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη καί μουσική Μάνου Χατζι
δάκι, δπου πρωταγωνιστοϋσαν ή πολύ μεγάλη έλληνίδα
τραγωδός Μαρίκα Κοτοπούλη καί ό Μυράτ ( 1 952). Οuτε θά
βλέπαμε άργότερα . τήν " 'Ηλέκτρα " τοϋ Σοφοκλή πού μάς
παρουσίασε ό Δημήτρης Ροντήρης σέ μιά αύστη ρή καί έντυ
πωσιακή σκηνοθεσία, μέ πρωταγωνίστρια τή νεαρή καί συγ
κινητική ' Ασπασία Παπαθανασίου - Μαυρομμάτη .
Αύτό σημαίνει πώς τό 'Αρχαίο Δράμα, πού ξαναγύρισε στή
ζωή πρίν άπό εικοσιπέντε χρόνια στό θέατρο τής 'Επιδαύρου
(τό Φεστιβάλ τής 'Επιδαύρου έγκαινιάστηκε τό 1 954 μέ τόν
" 'Ιππόλυτο " το() Εύριπίδη , σέ σκηνοθεσία Ροντήρη), δέ
μπορεί νά άναβιώσει δημιουργικά παρά μόνο έφόσον οί

άνθρωποι τοϋ θεάτρου, iδιαίτερα τοϋ έλληνικοϋ θεάτρου
άναπτύξουν τήν άπαραίτη τ η , σήμερα δπως καi χτές, προσπά
θεια, γιά νά τό καταστήσουν πιό προσιτό στiς νεότερες γενιές
διαφυλάσσοντας πάντα τή βαθιά ούσία του .
•

Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά 'θελα νά μείνω γιά λίγο στήν παρα
γωγή σύγχρονων θεατρικό'>ν &ργων πού 'χουν γραφτεί μέ βάση
θέματα της άρχαιότητας, καi νά έπισύρω τήν προσοχή σας
στή σπουδαιότητα της συμβολης πού μπορεί νά προσφέρει
ή παραγωγή αύτή, μέσα άπό καινούριες φόρμες, στήν άναβ!ωση
τοϋ 'Αρχαίου Δράματος.
'Από τήν 'Αναγέννηση καi έπειτα, έχουν γραφτεί πολλά Εργα
στό ε{δος αύτό, άλλά μοϋ φαίνεται πώς οι χυμοi της άρχαιό
τητας κάθε άλλο παρά έχουν έξαντληθεί. Γιά νά σίiς δώσω ,
πληροφοριακά, ενα παράδειγμα, έπιτρέψτε μου νά σίiς άνα
φέρω τά όνόματα όρισμένων συγχρόνων τούρκων θεατρικό'>ν
συγγραφέων πού έγραψαν πάνω σέ άρχαία θέματα καi πού
τά εργα τους παίχτηκαν μέ έπιτυχία, τiς τελευταίες δεκαετίες,
στή χώρα μας καi τό έξωτερικό :
Σ ε λ α χ α τ ί ν Μ π α τ ο ύ : Ποι η τi1ς, συγγραφέας τόΊν Εργων
" 'Ιφιγένεια έν Ταύροις " ( 1 942) icαi " Ή ώραία 'Ελένη ··
(τό δεύτερο μεταφράστηκε στά γερμανι�cά άπό τόν Bernt νοn
Heiseler icαi παίχτηκε άπό τό Μ πούργ�cτεάτερ της Βιένης ,
μέ τόν τίτλο " Helena bleibt in Troja ", στά έγ�cαίνια τοϋ
φεστι βάλ τοϋ Bregenz, τό 1 959).
Γ ic ι ο υ ν γ κ ι ό ρ Ν τ ι λ μ έ ν : Συγγραφέας μιίiς τριλογίας.
πάνω στό μύθο τοϋ βασιλιά Μ ίδα : " Τά αύτιά τοϋ Μ ίδα ,
( Παίχτη�cε στήν 'Αθήνα, σέ τουρ�cι�cή γλώσσα, άπό τό Κρα
τικό Θέατρο της -Άγκυρας, τό 1 96 1 - ό συνθέτης Φερiτ
Τονζούν έγραψε, τό 1 969, μέ βάση τό &ργο αύτό, μιά δπερα
μέ τόν ίδιο τίτλο), " Τό χρυσάφι τοϋ Μ ίδα " icαi " Ό ίiλυτος
�cόμπος τοϋ Μ ίδα " ( 1 969 καί 1 975).
Ό ρ χ ά ν Ά σ ε ν ά : Έγραψε τό " Γκιλγκαμές " (ΟΙ θεοί
καi οι άνθρωποι), 1 959 (ό συνθέτης Νεβiτ Κονταλi έγραψε ,
μέ βάση τό έργο, μιά δπερα μέ τόν ίδιο τίτλο ( 1 966), πού
τό λιμπρέτο της μεταφράστη�cε στά γαλλι�cά άπό τόν Ταχ
σiν Σαράς).

Μ ο υ ν i ς Φ α ί ic Ό ζ α ν σ ό υ : Ποι ητής, έγραψε τή " Μή δεια " ( 1 966) .
·

Ρ ε φ i ic -ε ρ ν τ ο υ ρ α ν : Έγραψε τό
Μέγας " ( 1 959).

" 'Ιουστινιανός

ό

Τ ο υ ρ ά ν Ό φ λ ά ζ ο γ λ ο υ : Έγραψε τό " 'Υπεράσπιση
τοϋ Σω�cράτη " ( 1 959).
Κ ε μ ά λ Ν τ ε μ ί ρ : Έγραψε τήν " 'Αντιγόνη " ( μεταφρά
στη�cε στά έλληνικά icαi έ�cδόθη�cε στήν 'Αθήνα τό 1 970).
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Προσπάθησα νά σίiς δώσω, μέ συντομία, &να σuνοπτι�cό
πίνακα της θεατρι�cης παραγωγης τόΊν τελευταίων τριάντα
χρόνων πού βασίζεται σέ άρχαία θέματα. Κ ι αύτό μόνο γιό
τήν περίπτωση της Τουρ�cίας. Άν σκεφτοϋμε τήν άντίστοιχη
παραγωγή άλλων χωρό'>ν, θά πρέπει όπωσδήποτε νά φαντα
στοϋμε δτι τά δριά της έπεκτείνονται . Μ οϋ φαίνεται πώς
θά 'ταν χρήσιμο νά καταρτίσουμε, κάποτε, μιά πλήρη βι βλιο
γραφία της σχετικης παραγωγi'jς σέ παγκόσμια κλίμακα.
Μετάφραση ΒΑΣΙΛ Η Π Α ΠΑ ΒΑΣΙΛ ΕΙΟΥ
�

Ό μεγαλύτερος σύγχρονος Τούρκος ήθοποιός Τζουvεtτ. Γκιοκ
τσέρ, τού Κρατικού Θεάτρου τής •Αγκυρας, Οlδίπους Τύ
ραvνος. Ί-Ι πρώτη διδασκαλlα τής όμώ�ιυμης Τραγωδlας, μi

τόν Γκιοκτσέρ καί μόνο Τούρκους έρμηvευτές καί καλλιτε
χvικούς συντελεστές, έγινε άπό τό1ι "Ελληvα σκηνοθέτη Τάκη
Μουζενlδη, στήν Αγκυρα τό 1959. 'Από τή�ι ίδια παράστασι1
- πού τό 1961 την είδαμε καί στη�ι 'Λθήvα - ε l1ιαι κ' ή φω
τογραφ[α πάvω άπ' τόν τlτλο τής προηγούμεvης dελlδας .
Στά 1970, ή ' Αθήιια ε lχε την εύκαιρlα νά χειροκροτήσει πάλι
τόν Γκιοκτσέρ σέ μιά lδαvικη προσωπικη έρμηνεlα στή, γε
vικά, θα11μαστη παράσταση το1ί " Βι.ολιστή πά11ω στ-ή στέγη ,.
•
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Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝll(ΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ l(Ω Ν Σ ΤΑΝ Τ Ι ΝΟΥΠ ΟΛΗ
Μ Ι Α ΙΣΤΟΡΙΚΉ Α ΝΑΔΡΟ Μ Ή ΑΠΟ ΤΟ 1818 Ω Σ ΤΟ 1914
Το ί5 Τούρκου ιcαθη γη τfί Θεατρολρ γίας METJN Α ΝΤ
Ή παρακάτω ιστορική ερευνα τοϋ Τούρκου καθηγητη της Θεατρολογίας Μετίν Αντ, γιά τή δράση τοϋ
Έλληνικοϋ Θεάτρου στήν Κωνσταντινούπολη τοϋ περασμένου α!ώνα, εχει δημοσιευτεί στήν έτήσια τουρ
κική έπιΘεώρηση " Tiyatro Arastirn1alari Dergisi ( Χρονικό Θεατρικών ' Ερευνών) τόμος 3 (Ι 972), εκδοση
τοϋ 'Jνστιτούτου Θεατρικών 'Ερευνών τοϋ Πανεπισηiμιου της Άγκυρας. Ή μελέτη, γραμμένη μόνο
τουρκικά, κυκλοφόρησε άργότερα σέ αύτοτελές άνάτυπο καί παραχωρ1iΘηκε εύγενικά άπό τό συγγρα
φέα της γιά τό ·· Θέατρο ". Ή μετάφραση, άπευΘείας άη;' τά τουρκικά, όφείλεται στόν (iριστο νέο φι
λόλογο καi 1)Θοποιό, Τάσο Μπαντη. Ή σημασία της μελέτης έπισημαίνεται σέ σχετικό 'Αστερίσκο.
•

"

Μέχρι νά ριζώσει καί νά άναπτυχθεί στήν Τουρκία μιά, κατά
τά δυτικά πρότυπα, αύτόνομη Θεατρική δραστη ριότητα, πολ
λοί ξένοι Θίασοι συμβάλανε σέ μεγάλο βαθμό στή γνωρι
μία μας μέ τό Θέατρο. Κυρίως !ταλικοι και γαλλικοί ( 1) .
Ξεχωριστά μποροϋμε ν ά λογαριάσουμε καί τ ό άρμένικο Θέα
τρο τών Άρμεναίων της Τουρκίας ( 2 ) καί λιγότερο κάποιους
Θιάσους γερμανικούς, αύστριακούς, άγγλικούς, πολωνικούς.
Μέ τή γειτονική 'Ελλάδα διατη ρούσαμε &ς πρόσφατα μιά
πολύ στενή πολιτιστική έπαφ1i . Ή όργανωμένη Θεατρική ζωή
στήν 'Ελλάδα δέν eχει σίγουρα μεγάλη παράδοση συνέχειας
στούς τελευταίους α!ώνες, μά είναι όπωσδήποτε παλιότερη
άπό τή δική μας. Ή κληρονομιά της άρχαίας έλληνικi1ς
καί βυζαντινης παράδοσης καί ή στενότερη καί εύχερέστερη
έπαφή μέ τήν εύρωπαϊκή κουλτούρα συντέλεσαν νά άναπτυ
χθεί στήν 'Ελλάδα μιά αύτόνομη Θεατρική δράση σχετικά
νωρίς. Ή παρουσία τοϋ έλληνικοϋ Θεάτρου στήν Τουρκία
ύπηρξε άσφαλώς έξαιρετικά πλούσ ια καί ποικίλη , αν ύπολο
γίσουμε άπό τη μιά τούς έλληνικούς Θιάσους πού έπισκέπτον
ταν τη χώρα μας γιά παραστάσεις κι άπό την liλλη τlς Θεα
τρικές άπόπειρες τών έγκαταστη μένων στην Τουρκία Έλλ1i
νων. 'Ιδιαίτερα ή Σμύρνη ήταν eνα άπό τά κέντρα δπου /iνθισε
τόσο γόνιμα ή έλλη νική Θεατρικη δραστηριότητα (3).
Στη μελέτη αύτη Θά έπιχειρήσουμε νά καταγράψουμε, χρόνο
μέ χρόνο, την παρουσία τοϋ έλληνικοϋ Θεάτρου στήν παλιά
Κωνσταντινούπολη άπό τίς πρώτες έκδηλώσεις πού γνωρίζου
με &ς την &κρηξη τοϋ Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου στά 1 9 1 4 .
Βασικές πηγές γ ι ά τήν έργασία αύτή ύπηρξαν ο ί τουρκικές,
άλλά καί οί γαλλόφωνες καί άγγλόφωνες έφημερίδες πού έκ
δίδονταν στήν Πόλη δλα τοϋτα τά χρόνια ( 4 ) . Άνθισε βέ
βαια ξέχωρα στήν Τουρκία και ό έλληνόφωνος Τύπος. 'Αρκεί
νά άναφέρουμε πώς στά 1 854 ιδρύονται δύο έλληνικά τυπο
γραφεία στη Σμύρνη κ' eνα στήν Πόλη ( 5) . Καl στά l 864 γνω
ρίζουμε δτι κυκλοφοροϋν ή δίγλωσση (έλληνικά καί τούρ
κικα) έφημερίδα " 'Ανατολή ", ή δεκαπενθήμερη " Βυζαντlς "
( μέ παραρτήματα κάθε Δευτέρα, Πέμπτη καί Παρασκευή),
ή δισεβδομαδιαία " 'Αρμονία " καί ό " 'Ανατολικός 'Αστήρ "
πού eβγαινε τρείς φορές τή βδομάδα (6). Στά κατοπινά
χρόνια κυκλοφοροϋσαν καί οί μόνιμες έκδόσεις τοϋ " Νεο
λόγου " καί της " Κωνσταντινουπόλεως " . Δυστυχώς δμως
δέ μπορέσαμε νά έπωφεληθοϋμε άπό τά δημοσιεύματα τοϋ
έλληνικοϋ Τύπου, τόσο γιατί άγνοοϋμε τά έλληνικά, δσο καl
γιατί δλες τοϋτες οί έκδόσεις εlναι δυσεύρετες σήμερα στiς
βιβλιοθηκες.
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'Αρκετά έλληνικά Θεατρικά eργα τυπώθηκαν πρώτη φορά στήν
Πόλη . Γιά παράδειγμα " Τό Μαλακώφ " τοϋ Μιχάλη Χουρ
μούζη έκδόΘηκε στήν Πόλη στά 1 865. ' Ανάμεσα στlς διάφο
ρες έκδόσεις της " Βαβυλωνίας " τοϋ Βυζάντιου, συναντοϋ�

Εύαγγελία

Παρασκευοπούλου,

·ή μεγαλύτερη

με μιά εκδοση στή Σμύρνη ( 1 853) καί μιά σηΊν Πόλη ( 1 869)
'Επίσης στήν Πόλη τυπώθηκαν καί άρκετές έλλην ικές μετα
φράσεις τοϋ Σαίξπηρ (7). Πρέπει έδώ νά σημειωθεί πώς τό πε
ριοδικό " Έρμης " πού εβγαινε στ�)ν Πόλη, δημοσίευε συχνά
θεατρικά εργα. Μά ή πιό σημαντική άπό δλες αύτές τlς έκδό
σεις ήταν άναμφίβολα τό τριμηνιαίο καθαρά Θεατρικό περιοδι
κό " Θεατρικ1i ΒιβλιοΘ1iκη " πού εβγαζε ό Ά. Ξανθόπουλος.
Στόν ΙΧ τόμο ( 1 88 3 ) τοϋ περιοδικοϋ αύτοϋ, πού έπίσης τυπω
νόταν στήν Πόλη , δημοσιεύονται ή " Γαλάτεια " τοϋ Βασι
λειάδη, ή " Κακή ό'Jρα " τοϋ Δ. Κορομηλά καί δυό μονόπρα
χτες κωμωδίες τοϋ Πολίτη συγγραφέα Ν . Καπουγιολδάση (8).
Πολλά Εργα γράφτηκαν καί πρωτοπαρουσιάστηκαν στήν
Πόλη . Θά άναφερθοϋμε σ' αύτά παρακάτω μέ τή σειρά πού
έμφανίστηκαν.
Οί "Ελληνες έπιπλέον eχτισαν καί διευΘύνανε άρκετά Θέατρα
στήν Τουρκία. Τά περισσότερα άπό τά Θέατρα αύτά, πού εlχαν
άποκλειστικά "Ελληνες ίδρυτές καί Θεατρώνες, 1Ίταν συγκεν
τρωμένα κυρίως στή Σμύρνη (0). Μά καί στό Γαλατά ύπηρχαν
κάμποσα Θέατρα μέ Έλληνες έπιχειρηματίες.
Μάς εlναι έξάλλου γνωστή καl ή ί\παρξη έλληνικοϋ Θεάτρου
στά Ταταϋλα. Στ�)ν έφημερίδα " Ba s i ret ", φύλλο 1 070 της
l 9ης 'Οκτωβρίου l 290 (α"), βρίσκουμε τήν παρακάτω είδησού
λα : « Ένεκα η;ς παρουσιάσεως ε!ς τό Έλλ1ινικόν Θέατρον
τών Ταταούλων εργου τι νός έμπεριέχοντος διαλόγους καί
σκηνάς άναρμόστους πρός τά χρηστά iiΘη, διετάχθη άρμο
δίως ή παρά τφ έν Μπέγιογλου Άνακριτικφ Τμήματι κρά
τησις τοϋ ΔιευΘυντοϋ τοϋ έν λόγφ Θεάτρου ». Γνωρίζουμε πώς
στά l 901 τό έλληνικό θέατρο στά Ταταϋλα είχε τήν έπωνυμία
" Φιλόπτωχος " .
'Επίσης στό Φανάρι λειτουργοϋσε Θέατρο τοϋ Συλλόγου
" Μνημοσύνη ". 'Αξιοσημείωτο εlναι τό γεγονός δτι ό 'lτα
λός άρχιτέκτονας Gaetano Mele, στόν όποίο ό Σουλτάνος
Μαχμούτ είχε άναΘέσει νά ιδρύσει στό Πέρα Θέατρο γιά τlς
παραστάσεις εύρωπαϊκών συγκροτημάτων δπερας καθώς καί
γαλλικών Θιάσων, εlχε ιδρύσει λίγα χρόνια πρlν eνα άπό τά
πρώτα θεατρικά κτήρια της 'Αθήνας. Στό Οέατρο αύτό είχαν
άνεβαστεί κυρίως ιταλικές δπερες (10).
Τά πρώτα χρόνια της λειτουργίας τοϋ Θεάτρου Ναούμ, άπό
τά πιό παλιά της Πόλης, τρία καφενεία στό Πέρα μετατράπη
καν σέ Θέατρα. Τό Καφενείον ή Ρούμελη , τό Καφενείον ή
'Ανατολή καί ή Αύλ1i τών 'Ανθέων. Τό Καφενείον ή 'Ανατο
λή πού όνομάστηκε Θέατρο της Άνατολfjς τό άνέλαβαν ο ί
Άρμεναίοι, i1 Αύλή τών ' Ανθέων γνώριζε μέρες δόξας μ έ τίς
παραστάσεις ίταλικών θιάσων τά καλοκαίρια, ένώ τό Καφε
νείον ή Ρούμελ�ι μέ τήν έπωνυμία Θέατρο της Ρούμελ1ις φι
λοξένησε πάμπολλες παραστάσεις έλληνικών θιάσων ως τό
Γενάρη τοϋ 1 86 1 πού εκλεισε όριστικά. Τό Θέατi'ο της Άνα-

'Ελληνίδα

ήθοποιός τοϋ

περασμέ1ιου

αίώνα, ώ ς

'Άμλετ Ι

τολης βρισκόταν άνάμεσα στό Θέατρο της .Ρούμελης καi τό
Θέατρο Ναούμ.
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Δέ μποροϋμε μέ άπόλυτη άκρίβεια νά προσδιορίσουμε πότε
πρωτοφάνηκε τό έλληνικό Θέατρο στήν Πόλη . Γνωρίζουμε
πάντως δτι ήδη στά 1 8 1 8 δόθηκαν στό Φανάρι παραστάσεις
μέ τούς " Πέρο·ες " τοϋ Αiσχύλου καi δτι στά άρχοντικά τών
πλούσιων Έλλ1iνων τής Πόλης παίζονταν συχνά ή κρ1ιτ ική
τραγωδία τοϋ Ι 7ου αίώνα " 'Ερωφίλη " τοϋ Γεωργίου Χορ
τάτζη , τά δράματα τοϋ Μεταστάσιου καi κωμωδίες τοϋ Γκολ
ντόνι καi τοϋ Μολιέρου, μεταφρασμένες.
Στά 1 83 1 δημοσιεύεται τό τρίπραχτο δράμα τοϋ 'Ιωάννη Σκαρ
λάτου " Ζιζάνιον μεταξύ τοϋ σίτου " (β'). Μετά τά J 839 δημο
σιεύτηκαν καi Cίλλα i:ργα: ή τρίπρακτη τραγωδία τοϋ 'Α. Ποθη
τοϋ " Σωκράτης ", ή κωμωδία τοϋ Ά. Μ. Βυζαντίου " Μαρ
γαρίτες " μέ Θέμα τiς περιπέτειες ένός έρωτύλου γεροξεκούτη,
καθώς καi ή " 'Αντιγόνη " τοϋ 'Αλφιέρι, πού έκδόθηκε άπό
τόν οΙκο τοϋ Ί . Λαζαρίδη στά J 848, μεταφρασμένη άπό Cίγνω
στο μεταφραστ�Ί μέ τά άρχικά Δ.Δ. Δέ γνωρίζουμε δμως αν
τά i:ργα αύτά εΙδαν τό φώς της σκηνης τά χρόνια πού δημοσιεύ
τ η καν ( 1 1 ) .
Στά 1 842 βρίσκουμε ο·τό τεϋχος της 26ης τοϋ Μάρτη ένός
γερμανικοϋ περιοδικοϋ τήν πληροφορία δτι ή Ένωσις 'Ελ
λήνων Καλλιτεχνών άνέβασε στά έλληνικά τό " Νάθαν ό
σοφός " τοϋ Λέσσιγκ καi δτι στή δεύτερη παράσταση τοϋ
i:ργου, πού δόθηκε τήν έπομένη τής πρεμιέρας, ύπηρχαν
καi άρκετοi Τοϋρκοι Θεατές, οί όποίοι - δσο μπόρεσαν νά
καταλάβουν τ�Ί γλώσσα - παρακολούθησαν μέ ένδιαφέρον
καi καταχειροκρότησαν τούς έκτελεστές ( 1 �).
Στά μέσα περίπου τοϋ περασμένου αiώνα 1i Όθωμανικ1Ί Κυ-

Νικ6λα ο ς Λεκατσάς ( 1 8 4 7 - 1913), διάσημος σαιξπηρικός ή
θοποι6ς. Σταδι οδρ6μησε, άρχικά, στήιι 'Αγγλία. Τό 1882 πρω
τοπι)γε στήv Πόλη κ' έπαιξε "Α μλετ στ-ι) γλι/Jσσα το-ϋ Σαίξπηρ !

•

βέρνηση έπέτρεψε έπίσ 11 μα να επισκέπτονται τήν Τουρκία
Θίασοι πού παρασταίνανε σέ ξέν η γλώσσα . Μετά τήν i:κδοση
τής άπόφασης αύτfίς Cίρχισαν νά καταφθάνουν, ίδιαίτερα στήν
Πόλη , πολυάριθμοι ξένοι Θίασοι καi άνάμεσά τους πολλοί
έλληνικοί. Έπειδ1Ί τό έλληνικό στο ιχείο της Πόλης 1'Ί ταν
καi άριθμητ ικά έξαιρετικά άκμαίο, οί παραστάσεις των Θιά
σων αύτών προκαλοϋσαν τεράστιο ένδιαφέρον.
Ό πρώτος άπό τούς σημαντ ικούς έλληνι κούς Θιάσους πού
έπισκέφτηκαν τήν Πόλη 1'jταν τοϋ Βασιλείου Άνδρονόπου
λου. Ό Θίασος τοϋ Άνδρονόπουλου πρωτοεμφανίστηκε στά
Ι 860(Υ') στό " Θέατρο Ναούμ " καi τό " Θέατρο Κουσλού "
τοϋ Γαλατά. Στiς παραστάσεις του i:παιρναν μέρος μερικοί
άπό τούς πιό περίφημους Έλληνες ήθοποιούς τής έποχfίς.
Βασικά στελέχη τοϋ Θιάσου 1'Ί ταν ό Γεώργιος Ν ικηφόρος
πού επαιζε άρχικά τούς γυναικείους ρόλους καi ό πιό σεβα
στός "Ελληνας 1]Θοποιός τοϋ καιροϋ Διονύσιος Ταβουλάρης.
Παρουσίασαν στήν άρχ1i τά i:ργα " A1·isto11ienes καi Gor
gos "[;], " Κατά φαντασίαν άσθενής " τοϋ Μολιέρου, 'Όiδίπους
έν Θ�iβαις ' ' τοϋ Βολταίρου, • • Λουκρητία Βοργία " τοϋ Βίκτωρα
Ούγκώ, ενα έργο τοϋ Ζάν Κουρλέτ ι, " 'Ορέστης " το() 'Αλφιέρι ,
" 'Αριστόδημος " τοϋ Μόντι, καθώς καi iiργα τοϋ 'Αλεξάνδρου
Ζωηροϋ. 'Εμφανίζονταν στό " Θέατρο Ναούμ " έναλλάξ μέ
ενα ιταλικό συγκρότημα δπερας. 'Αργότερα συμπράξανε
μέ τό Θίασο, ό ΠανCις, ό Δημοσθένης Μισιτζης καi ή Σμαράγ
δα Έλευθέρη . 'Αλλά ό έπι χειρηματίας τοϋ " Θεάτρου Ναούμ "
φοβήθηκε μήπως ή έπιτυχία τοϋ Θιάσου έπισκιάσει τiς παρα
στάσεις τής ίταλιάνικης δπερας καi προκαλέσει τiς ύποψίες
της τουρκικης άστυνομίας, κι άποφάσισε νά διακόψει τiς
έμφανίσεις τους στό Θέατρό του. Καί, πραγματικά, είχε δίκιο.
0 [ "Ελληνες 1Ίθοποιοi χρησιμοποιώντας τίτλους άπό άρχαίες
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τραγωδίες, παρασταίνανε σύγχρονα εργα πού άναφέρονταν
στόν άπελευΘερωτικό τους άγώνα του 1 82 1 - 1 829. Έτσι ό
Θίασος συνέχισε τiς παραστάσεις του στό " Θέατρο Κουσλού ''
πού άναφέραμε πιό πάνω. Μά. οί άστυνομικές άρχές άντιλ1i
φΘηκαν τήν πονηριά. τ/Ον Έλλi1νων, πού παίζανε στή σκηνή
τόν " Καραϊσκάκη " μέ τόν άρχαιοπρεπ1ϊ τίτλο " 'Αριστό
δημος ", καi άπαγόρευσαν τήν παράσταση . Ό Θίασος άναγκά
στηκε ν' άντικαταστήσει τό έργο μέ " Τά. δικηγορικά. γε
λοία " ( 1 3 ) . Μετά. άπ' αύτό, οί ύπεύΘυνοι τ/Ον έλληνικ/Ον Θιάσων
διάλεγαν μέ μεγαλύτερη προσοχή τά εργα πού παρουσίαζαν.
'Ανάμεσα στούς "Ελληνες της Πόλης πού εγραφαν Θέατρο
ηiν έποχ1i αύτ�i μπορουμε ν' άναφέρουμε τό Δ. Κ. Μ ισιτζη,
συγγραφέα τ ης κωμωδίας " Ό Φιάκας ", καί τό συγγραφέα
εξη δραμάτων 'Αλέξανδρο Ζωηρό. Ό τελευταίος μάλιστα
ίδρυσε τό " Φιλοδραματικό Σύλλογο ", ό όποίος είχε μέλη
τούς Πολίτες πού εδειχναν ένδιαφέρον γιά. τή Θεατρική τέχνη
καi όργάνωνε δραματικούς άγ/Ονες.
Στά. J 864 έμφανίζεται στό 'Αρμένικο Θέατρο της Άνατολης
ίiνας έλληνικός Θίασος, πού μάλλον είναι ό ίδιος μέ τόν προ
ηγούμενο, άφου άνάμεσα στούς συνεργάτες του άναφέρονται
τά όνόματα του Σ. Πανa καi του Γεωργίου Ν ικηφόρqυ. 'Ανά
μεσα στά. εργα του ξένου ρεπερτόριου πού παρουσίαζε ό Θία
σος 1Ίταν καi τά. " 'Απομνημονεύματα του Διαβόλου " ,
" Σαούλ ", " Mari de la Daιηe de Coeur "[;], " 'Ορνιθοσκα
λίσματα " του Σαρντου, " Κασσιανή καi Aqιιi llis "[;]. 'Ορι
σμένες άπό τ iς παραστάσεις αύτές δόθηκαν στό " Θέατρο
Ναούμ ".
Τήν ίδια χρονιά. παρουοΊάστηκαν καi δυό καινούρια εργα.
Τό πρ/Οτο ήταν ο[ " Άρματολοi καi κλέπται " του 'Αντωνίου
Ί. 'Αντωνιάδη . Στήν άναγγελία του εργου στiς έφημερίδες
διαβάζουμε δίπλα στόν τίτλο τό όνομα Σαμαρτζίδης, πού
γνωρίζουμε ώστόσο πώς δέν άν1Ίκει στό συγγραφέα . 'Επίσης
ό διευθυντής του Θιάσου 'Οδυσσέας Δημητράκος, εγραψε καi
παρουσίασε τήν κωμωδία " Χαβιαρόχανον ", πού ή πλοκ1i της
τοποθετείται στό Χάνι του Χαβιαριου, κέντρο της χρηματι
στηριακης δραστηριότητας της Πόλης. Στό Θίασο επαιρναν
μέρος καi ό Άλεξιάδης , ό Σούτσας καi ή Π ιπίνα Βονασέρα .
Στήν έφημερίδα " Tercϋιηan- i Al1νal " τ ης 4ης του Φλεβάρη
J 864 (φύλλο 439) άναδημοσιεύεται άπό τή γαλλόφωνη " La
Turquie " ή είδ11 ση πώς στό " Θέατρο Ναούμ " παίζεται
τό " Χαβιαρόχανον ".
Μ εταξύ 1 864 καi J 869 δέν ύπάρχει στiς πηγές μας καμιά άνα
φορά σέ παράσταση έλληνικου Θιάσου. Στά 1 869 συναντουμε
στiς έφημερίδες τό όνομα του Ταβουλάρη. Τό περίφημο
όμως αύτό όνομα του έλληνικου Θεάτρου άν1iκει σέ δυό
άδέρφια : τό Σπυρίδωνα καi τό Διονύσιο Ταβουλάρη , πού
εχουν γράψει καi άπομνημονεύματα (δ'). Στό δημοσίευμα δέν
άναφέρεται ποιός άπό τούς δυό έπισκέφτηκε τιiν Πόλη (δέν
άποκλείεται καθόλου νά επαιζαν μαζί). Π ληροφορούμαστε
πάντως ότι ό Ταβουλάρης παρουσίασε τήν " Όρφαν1i της
Σάμου " του Σταματιάδη. Καi πάλι δμως μπερδεύονται τά
πράγματα. 'Υπάρχουν δύο συγγραφείς μέ τ' όνομα Σταματιά
δης. Ό ίiνας ήταν ό Πολίτης γιατρός 'Αλέξανδρος Σταματιά
δης πού είχε γράψει τό τρίπραχτο " Γκαζή 'Οσμάν '', Ιστορι
κό δράμα πού άντλουσε τήν ύπόθεσ1i του άπό τήν τούρκικη
Ιστορία. Τό έργο μεταφράστηκε μάλιστα στά τούρκικα άπό
τό Γιάγκο Π . Βατσίδη καi έκδόθηκε στήν Πόλη στά J 878.
Στά 1 872 παίχτηκε aλλο εργο του, τό " Είς σπουδαστής έν
Παρισίοις ", πού ή δράση του ξετυλιγόταν άνάμεσα Πόλη
καi Παρίσι . Ό aλλος Σταματιάδης, 1Ίταν ό 'Επαμεινώνδας
Σταματιάδης ( 1 835 - J 90 Ι ) .
1111
Στά τέλη του J 869 άναλήφθηκε μιά πρωτοβουλία πολύ ση
μαντική τόσο γιά τούς Τούρκους, δσο καi γιά τούς Έλληνες
τfις Πόλης ( 1 4 ) . Συγκεκριμένα στiς 28 Δεκέμβρη του 1 869 ό πα
νεπιστημιακός δάσκαλος Άλ1i Σουαβή Έφέντης συγκάλεσε,
κατ' έντολήν καi έν όνόματι του Μ εγάλου Βεζύρη 'Αλ1ϊ Πασa,
σέ σύσκεψη σημαίνουσες προσωπικότητες του πολιτικου καi
πνευματικου κόσμου της Πόλης, μεταξύ τ/Ον όποίων καi "Ελ
ληνsς, Άρμεναίους καi Βουλγάρους, καi τούς κοινοποίησε
τήν έπιθυμία του Βεζύρη νά Ιδρυθεί Σουλτανικό Θέατρο στό
Πέρα. Π ρόθεσ1i του ήταν νά παρουσιάζονται στό Θέατρο αύτό
έκλεκτά καi " ύψηλόφρονα .. εργα του παγκόσμιου δραματο
λόγιου σέ γλώσσα τούρκικη, έλληνική, βουλγάρικη καi

Διοιιύσιυς Ταβουλάρης ( 1840 - 1928 ), κορυφαίο� r�ραματικός
ήΟοποιός τού περασμέvο υ αlώvα. 'Αφι.έρωσε τή ζω1ί του στψ•
dνάδειξη τού νεοελληvικού θεάτρου. Οί μακρές <fεριοδείες το;ι •
στήιι 'Ανατολή ε lχαν, κυριολεχτικά, έκπολιτιστι.κό χαραχτήρα
άρμένικη. Ο! aντρες ιiθοποιοi θά ήταν βασικά Μωαμεθανοί
Τοϋρκοι , έν/Ο ο! γυναίκες Ρωμιές καi Άρμένισσες.
Κατά τή σύσκεψη, μάλιστα, συγκροτήθηκαν καi σέ σ/Ομα,
μέ τήν παρακάτω σύνθεση : Π ρόεδρος ό Χαλiλ Μπέης κα i
'Αντιπρόεδρος ό Σαλiχ Μπέης. Μέλη : Μουνίφ Έφέντης ,
Άριφi Μπέης, Άλή Μπέης (ό έκ Πασάδων), 'Αλέξανδρος
Έφέντης, Καραθεοδωρής Έφέντης, Οίκιάδης 'Εφέντης,
Όχάνες Έφέντης, Χιώτης Μ πεντρός Έφέντης, Κουγιουμ
τζουγιάν Έφέντης, Γιοβάντσο Έφέντης, Τοπτσιλεστόφ Έφέ
ντης, Νουραντουντζιγιάν Έφέντης, Μαξούτ Σιμόν Έφέντης,
Σαντουλλάχ Μπέης (του Νέου Κόσμου), Μcτζiτ Μπέης,
Κ ρητΊκός Άλή Μπέης, Ίζέτ Μπέης, Φουάτ ό έκ Πασάδων.
Γενικός Γραμματέας καi σκηνοθέτης ό Χεκιμιάν Έφέντης.
Π ρ/Οτος γραμματέας ό Σαμί Έφέντης, Δεύτερος γραμμα
τέας ό Κωνσταντινίδης Έφέντης, Τρίτος γραμματέας ό
Κ ιρκόρ Μαργκοσιάν Έφέντης.
Τό έπόμενο βfιμα ήταν νά συντάξουν καταστατικό μέ μορφή
άνώνυμης έταιρίας καi νά ζητιiσουν άπό τήν Κυβέρνηση
νά παραχωρ1iσει οtκόπεδο γιά τήν άνέγερση του Θεάτρου.
Όμως τό σχέδιο γρήγορα ναυάγησε, άφου ή Κυβέρνηση σέ
λίγες μέρες άνέΟεσε στό 'Οθωμανικό Θέατρο του Γκιουλλοu
Άγκόπ νά. άνεβάζει γιά μιά δεκαετία εργα ντόπια η μεταφρα
σμένα τούρκικα. Άπό τούς "Ελληνες, Άρμεναίους καi Βουλ
γάρους πού εμειναν στά κρύα του λουτροl), μόνο ο[ τελευταίοι
συνέχισαν τiς προσπάθειες νά ίδρύσουν Θέατρο πού νά άπευθύ
νεται άποκλειστικά στό βουλγαρόφωνο πληθυσμό τfις Αύτο
κρατορίας ( 15).

Στά 1 872 έμφανίζεται στό Θέατρο " 'Αλκαζάρ " Θ ίασος έλλ ηνι
κός. Παίρνουν μέρος, άπό γυναίκες, 11 Πιπίνα Βονασtρα,

ή Έλπίς Χαλκιοπούλου καί, άπό άντρες, ό Άλεξιάδης καί ό
Βούλγαρης. 'Ανάμεσα σέ άλλα έργα παρουσιάζουν τό " Βελέιλ
ii ό Υιός τ fις νυκτός " καί τή " Λοκαντιέρα " τοϋ Γκολντόνι .
Τήν ίδια χρονιά είχε παιχτεί,_ δπως προαναφέραμε, καί τ ό
" ΕΙς σπουδαστής έν Παρισίοις " τοϋ γιατροϋ Σταματιάδη .
Στά 1 873 δέν άναφέρεται καμιά σημαντική παράσ·ταση . Μόνο
ό θίασος " Σοφοκλfις " άνεβάζει , σέ μιά κακή παράσταση στό
Καντίκιοϊ, τόν " Έρνάνη " τοϋ Ήίκτωρα Ούγκώ.
Στά 1 874 στό θέατρο τοϋ Συλλόγου " Μνημοσύν11" στό Φανάρ ι
ό θίασος Άλεξιάδη-Ταβουλάρη παρουσιάζει τό " Π ίστις,
Έλπίς καί Έλεος " .
Στά 1 875 &νας έλληνικός θίασος παίζει γ ι ά πρώτη φορά στήν
Πόλη δυό πολύ σημαντικά έργα του έλληνικοϋ δραματολό
γιου. Τήν πεντάπρακτη τραγωδία " Μερόπη " του περί
φημου "Ελληνα συγγραφέα Δημητρίου Βερναρδάκη ( 1 834 1 907) καί τήν κωμωδία " Ή Κόρη τοϋ Παντοπώλου " του
Άγγελου Βλάχου. Ό Βλάχος ( 1 838 - 1 920) ύπfιρξε πολύ
γνωο·τός δημοσιογράφος, ύπουργός, πρέσβυς, μεταφραστής,
δ ιασκευαστής, κριτικός, γλωσσομαθής λεξικογράφος καί
θεατρικός συγγραφέας. Στήν " Κόρη του Παντοπώλου ",
πού είναι μιά θαυμάσια κωμωδία ήθ&ν, σατιρίζει τή λαχτάρα
της κοινωνικfις άνόδου, στό πρόσωπο της κόρης ένός παντο
πώλη, πού έν& όνειρεύεται νά πάρει άντρα άπό τζάκι , κατα
λήγει νά παντρευτεί εναν άπλό ύπάλληλο πρεσβείας.
Στά J 876 άλλος έλληνικός θίασος επαιξε τούς " Ληστές "
του Σίλλερ στό Καντίκιοϊ. Μάλιστα, κάποιος ήθοποιός τραυ
μάτισε, έπί σκηνης, &να συνάδελφό του, κατά λάθος.
Στά 1 878 έμφανίστηκε στήν Πόλη ό θίασος του Μ ι χαήλ
Άρνιωτάκη πού παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τό δίπρακτο
" ΕΙνε τρελλ11 ", τό μονόπρακτο " Μέ τήν συμφωνίαν νά ροχα
λίζης ", τόν " Κύριο ντέ Πουρσονιάκ ", τόν " Ταρτουφο "
καί τόν " 'Αρχοντοχωριάτη " του Μολιέρου, τή " Ματθίλδη ",
τή " Σωσάνα -ιμβερτ ", τόν " Υίό της νυκτός ", τόν " Μοσχο
μάγκα τ&ν Παρισίων ", τό " Ή τύχη του ποι1ιτου ", τό ρο
μαντικό έπικό ποίημα " Χίος Δούλη " του ποιητfι καί συγ
γραφέα άρκετ&ν κωμωδιών Θεόδωρου Όρφανίδη , πού παί
χτηκε μαζί μέ τήν " Κόρη του Παντοπώλου " πού άναφέραμε
πιό πάνω. 'Εκτός άπό τόν Άρνιωτάκη στό θίασο &παιρναν
μέρος καί οι περίφημοι 1Ίθοποιοί Σπυρόπουλος καί Λαζαρίδης.
Στά 1 879 διαπιστώνουμε δτι ό θίασος Άρνιωτάκη συνεχίζει
τίς παραστάσεις του στήν Πόλη . Τή χρονιά αύτή έμφανίζεται
πρ&τα στό " Γαλλικό Θέατρο " (Palais de Crystal) καί παίζει
τό πεντάπρακτο " Ή νύμφη της Μεσσήνης ", τό μονόπρακτο
" Τρείς έκδόσεις μ ιiί.ς έπιστολi'\ς ", τή " Ματθίλδη " του
Εύγενίου Σύη , τό " Μή δίδετε θάρρος ε!ς τάς ύπηρετρίας ",
τό " Οι δύο λοχίαι ", τήν " Α!μιλία Γαλόττη " τοϋ Λέσσιγκ,
τό πεντάπρακτο " 'Αντρέ Ζεράρ ", τό " Αί δύο όρφαναί ",
τήν " Παιδοκλόπο '', τήν " Αiκατερίνη Χάουαρντ " τοϋ
'Αλέξανδρου Δουμά, τόν " 'Αρχοντοχωριάτη ", τόν " Γέρω
Μαρτέν ", τό " Ένας σκύλος ά.ντεραστής " καί τό μονό
πρακτο " Ή σύζυγος του Λουλουδάκη ".
Τόν ίδιο χρόνο, στό " Γαλλικό Θέατρο ' ', έμφανίστηκε άλλος
έλληνικός θίασος μέ τήν έπωνυμία " Εύριπίδης ", πού &πα1ξε τά έξης &ργα : " 'Ορφανή της Σάμου " του Σταματ ιάδη,
" Ή Κινέζα ", " Αί κόραι τοϋ Πολιτισμοϋ ", " Όθέλλος ",
" Λουκρητία Βοργία " του Βίκτωρα Ούγκώ, " Ό Γέρω Μαρ
τέν ", " Ό έραστής τής Σελήνης ".
Τήν ίδια χρονιά, ό Άλεξ1άδης έδινε παραστάσεις στό πα
λιό " Έλδοράδο " πού είχε μετονομαστεί σέ θέατρο "Βέρντι",
μέ τά &ργα : " Ίωσίας ό άκτοφύλαξ ", " Ό ναύτης Βερτράμ ",
" Ό Δήμιος τfις Ένετίας " του Γκολντόνι, " Νόρμα ", " Ρο
ζαμούνδη ", " Α ι δύο όρφαναί ", " Ό έπαίτης ", " Γαλιλαίος
Γαλιλέι ", " Ό Γέρω Μαρτέν ", " Μαρία ή Τυδωρίς ".
Στά 1 880 οί θίασοι Άρνιωτάκη καί Άλεξιάδη συγχωνεύ
τηκαν καί παρουσίασαν στό " Γαλλικό Θέατρο " τά παρακάτω
�

J:.ϋαγγελία Παρασκευοπούλου ( 1865 - 1938 ), θεατρικό Τ.νδαλμα
τού περασμέ1ιου αlώνα άλλά καί Cι.διaμφιdβήτητη δραματικiι
πρωταγω1ιίστρια. ' Εδώ, Δ αλιδά στό όμ.ώvυμυ iργο τού Φεγιt'

εργα : " Μαρία ή Τυδωρίς " τοϋ Βίκτωρα Ούγκώ, " Όμοι ος
τόν δμοιον ", " Γαλιλαίος Γαλιλέι ", τή μονόπρακτ11 έλλη
νική μουσική κωμωδία " Ή άνεψιά τοϋ θείου της ", τό " Θείu
έκδίκησις ·• τοϋ Ντ' Έννερύ, τόν " Όθέλλο ". Ό θίασος έμ
φανίστη κε γιά λίγο καιρό καί στό θέατρο " 'Απόλλων · ·
τοϋ Γαλατά.
Στά 1 88 1 πρωτοεμφανίστη κε στό θέατρο " Βέρντι " ή Αίκα
τερίνη Βερώνη, διάσημη ' Ελληνίδα ηθοποιός πού διακρίθη
κε ίδιαίτερα στό ποιητικό θέατρο, ή όποία εκανε άργότερu
καί πολλές ιϊλλες έμφανίοΈις στήν Πόλη . Τή χρονιά έκείνη
επαιξε, μεταξύ ιϊλλων, καί τό " Ή τριακονταετής ζωή ένός
χαρτοπαίκτου ".

Στά J 882 επαιξε στό θέατρο " Βέρντι " ό 'Αντώνης Τασόγλου .
δέ γνωρίζουμε δμως ποιά εργα παρουσίασε.
'Επίσ ης, στό θέατρο " Βέρντι " εκανε τήν πρώτη του έμφάνι
ση στήν Πόλη eνας σπουδαίος Έλληνας καλλιτέχνης μέ τό
θίασό του. Ήταν ό fiδη διάσημος Ν ικόλαος Λεκατσάς ( 1 847
1 9 1 3 ) . Ό Λεκατσάς γνώριζε τέλεια τά άγγλικά, πού τά 'χι:
μάθε1 πρίν άπό τή μ η τρική του γλώσσα, κ' εlχε έμφανιστεί
στήν ' Αγγλία σέ άρκετούς σαιξπη ρικούς ρόλους. Στήν πα
τρίδα του γύρισε στά. J 88 1 . Στό ρεπερτόριο πού παρουσίασι:
στήν Πόλη - επαιξε κ' &να έργο πού εlχε γράψει ό ίδιος -.
τό κύρι ο βάρος επεφτε στά σαιξπηρικό. εργα. Ό " Άμλετ .
μάλιστα παίχτη κε στ' άγγλικά. Ό θίασος εlχε καί iiλλους
λαμπρούς ήθοποιούς. Στόν " Άμλετ " επαιζαν τό Βασιλιά ό
Σφήκας, τή Βασίλισσα ή εξοχη Εύαγγελία Παρασκευοπού
λου, τόν Πολώνιο ό Δημήτριος Κοτοπούλης, τό Λαέρτη ό
Κωνσταντινόπουλος, τό Φάντασμα ό Πετρίδης. Ό θίασος
παρουσίασε άκόμα άπό τό σαιξπηρικό ρεπερτόριο τόν " Ό
θέλλο ", τό " Μάκβεθ ". τόν " Έμπορο της Βενετίας ", καθώς
καί τά εργα : " Λιθοξόος . , καi " ΡιοΈλιέ " τοϋ Δουμά πατέρα,
" Χρημα " τοϋ Λύτον. τή " Δέσποινα της Λυών " τών
Μπάλγουερ - Λύτον, " ' ρχοντοχωριάτη ", " Μ ία νύκτα είς
τήν Φλωρεντία " τοϋ Ά. Δουμά, " Μαργαρώ ή Μενιδιά
τισσα " , " Ή εκθετος τοϋ 'Ορφανοτροφείου της 'Αγίας
.
Μαρίας . τοϋ Τζιακομέττ ι , " Τό εγκλημα τιμωρούμενον
δι' έγκλήματος · ·, " Τά κόκκινα πανταλόνια ··, " Νύμφη καί
φορ βάς
" Ρακοσυλλέκτης τών Παρισίων ", " Δημοπρασία ' Ό
-

··,

Στά 1 885 i)ρθε στό θέατρο " Βέρντι " ό θίασοc " Εύριπίδης · ·
τοϋ Άρνιωτάκη, πού παρουσίασε τά έργα : " Άρτεμις η τό
εγκλημα της ύπνοβάτιδος " τών Έννερύ - Μ πρεζίλ, " Ρακοσυλ
λέκτης τών Παρισίων ", " Εlνε τρελλή " τοϋ Μελλεβίγ,
" Σωσάννα Ίμβερτ , " Ό καπνοδοχοκαθαριστής ", " Ό
μοσχομάγκας τU>ν Παρισίων ", " 'Αρχοντοχωριάτης ", " Ίω
σίας ό άκτοφύλαξ ", " Αύτοκτονία ", " Ό έργάτης • · το lι
Φελίξ Πιάτ, " ' Η Δέσποινα της Λυών ··, " Ή άvεψιά τοlι
θείου της " , " Φιλάργυρος " τοϋ Μολιέρου, " Ή σύζυγος τοlι
Λουλουδάκη ", " Ένσαρκον Άγαλμα ", " Γαλιλαίος ", " e ·
αύτοχειριασθU> ", " Τά. πείσματα τU>ν γυναικU>ν ", " Τά όρφα
νά της Βενετίας ", " Ή Μαρία καi ή φορβάς " καi τά έλλη
νικά " Ή Κόρη το() Παντοπώλου ", " Ή Κόρη τοϋ Μ η νά · ·
καί τό διασκευασμένο άπό τά. ίταλικά κωμειδύλλιο " Οί Μι.ι
λωνάδες ".
Στά 1 886 eνας έλλη νικός θίασος παρουσίασε στό " Νέο Θέα
τρο " &να εργο μέ τίτλο : " Ή Παγκάστη " ( t ' ) καί τό " Μ έγα:;
'Αλέξανδρος ".
Τήν ίδια χρονιά ό Ν. Λεκατσάς εδωσε καi πάλι παραστά
σεις στό θέατρο " Βέρντι ' Ό
"

Στά. 1 887 έμφανίστηκε ό θίασος Δ. Άλεξιάδη - Θ. Πεταλtί. .
Στά. 1 888 στό θέατρο " Βέρντι " έμφανίοτη κε ό συγγραφέας
καi θιασάρχης Κ. Πέρβελης. Ό θίασος παρουσίασε τά εργα
το() ίδιου τοϋ Πέρβελη " Γιαννούλα ", " Οί νόμοι της Κορίν
θου ", " Θεατρικός Συγγραφεύς ". Στό θίασο έκτός άπό τόl'
Κ. Πέρβελη επαιζαν καί ό Καζούρης καί ή Εύαγγελία Παρα
σκευοπούλου. ' Ή Παρασ κευοπούλου, μάλιστα, επαιξε καί τή
" Μήδεια ". Ό θίασος παρουσίασε άκόμα τό " Καμπανο
κρούστ ης " τοϋ Μπουσαρντύ, τό " Ένσαρκον "Αγαλμu · ·

�

.· l iκατερίvη Βερώιιη ώς Φαύστα. Οί έφημερίόες τ ιj� i::ιιι ·
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ξακουστής " Τύχης . τής Μαρούλας " τοϋ Δημητρίου Κορο
μηλδ.. 'Επειδή τό εργο αύτό περιλαμβάνεται μόνιμα σχεδόν
στό ρεπερτόριο τ&ν έλληνικ&ν θιάσων δλα τά κατοπινά χρό
νια κ' εδωσε άκόμα τήν άφορμή νά γραφτοϋν καi πολλά
Cίλλα εργα μέ τά ίδια βασικά πρόσωπα θεωροΟμε σκόπιμο
νά παραθέσουμε περιληπτικά τήν ύπόθεσi1 του : Ή Μαρούλα
ε{ναι κόρη ένός καλόκαρδου, πλούσιου χωριάτη τοϋ Μπαρμπα
- Λινάρδου. Στό άρχοντικό πού δουλεύει , χρησιμοποιοϋν
πολυάριθμο Cίλλο προσωπικό. Τό τίμιο παλικάρι πού δου
λεύει σά μάγειρας έρωτεύεται τή Μαρούλα, δείχνει δμως
ένδιαφέρον γι' αύτήν κι δ άμαξάς λόγω τής περιουσίας της.
Στήν τελευταία πράξη ή Μαρούλα φτωχαίνει κ ι δ άμαξάς
άπομακρύνεται άπογοητευμένος. Μά δ τίμιος μάγειρας έξα
κολουθεί ν' άγαπάει τή Μαρούλα, πού κι αύτή μέ τή σειρά της
πικρά μετανιωμένη τόν έρωτεύεται . Όπως θά δοϋμε παρακά
τω, μέ κεντρική ήρωίδα τ ή Μαρούλα εχουν γραφτεί άρκετά
εργα τά κατοπινά χρόνια.
Ό Ταβουλάρης συνέχισε τίς παραστάσεις του ό'>ς τά 1 890 .
'Ανέβασε άκόμα τούς " Φυγάδες ", τόν " Σεβέρο Τορέλλη "
τοϋ Φρανσουά Κοπέ καί τό " Μ ιχαήλ Στρογκώφ " τοϋ 'Ιου
λίου Βέρν. Έπειτα εφυγε γιά τήν 'Οδησσό.

Στά 1 890 ξαναήρθε στήν Πόλη δ θίασος όπερας τοϋ Καρα
γιάννη. Έπαιξε στό Θέατρο τοϋ Τεπέμπασι " Λουτσία ",
" Ύπνοβάτιδα ", " Ό Κρισπίνος καί ή Κουμπάρα ", " Φρά Διάβολο " καi " 'Υποψήφιο βουλευτή " πού ήδη άναφέραμε.

Τόν ίδιο χρόνο δ Δ. Άλεξιάδης έπαιξε στό Θέατρο " Βέρ
ντι " τό " Ό γέρω Δεκανεύς " .

Τ�)ν ίδια έπίσης χρονιά, τ ό 1 890, κ α ί στό ίδιο θέατρο Τε
πέμπασι έμφανίστηκε δ Ν . Λεκατσδ.ς πού έπαιξε τά σαιξπη
ρικά " Άμλετ ", " Μάκβεθ ", " Όθέλλο ", " Βασιλέα Λ�)ρ ",
" Ρωμαίο καί Ίουλιέττα ", " Έμπορο τής Βενετίας '', τό
" Ρισελιέ " τ&ν Μπάλγουερ - Λύτον, τήν " Τύχη τής Μα
ρούλας " καί τό " 'Επίλογος τής Μαρούλας " τοϋ Κόκκου,
τούς " Μυλωνάδες " πού εχουμε άναφέρει, τή " Γιαννούλα "
τοϋ Πέρβελη πού έπίσης άναφέραμε, τό " Ό άπαγχονισθείς "
καί τόν " Καραπατάκια " .

Ό Θιασάρχης Ν ικόλαος Λεκατσάς συνέχισε τ ί ς παραστά
σεις του καi στά 1 89 1 . Έπαιξε μάλιστα μιά όπερέτα μέ
ήρωίδα τή Μαρούλα, πού γράφτηκε στ�)ν Π όλ η . Ήταν ή
·• Μαρούλα στήν Πόλη " τοϋ Θωμa Κωνσταντινίδη. Ή κόρη

'Η ' Ε. Φύρστ, /(ρο υστάλω στόv "' !Ιγαπητικό τ·ίjς .Βυσκοπο·ύλας"
το() Τσικκόνι καί τό " Μάγειρος Γραμματεύς " . Τό κοινό
τής Πόλης εΙδε τόν Πέρj3ελη καi στό ρόλο το() Περικλή .
Τήν ίδια χρονιά στό θέατρο Τεπέμπασι εδινε παραστάσεις ό
θίασος Άλεξιάδη . ΠαρουσίαοΈ τό " Γαλιιαίο " τοΟ Μον
τιτσίνι (τόν έπώνυμο ρόλο επαιζε ό Άλεξιάδης), τό " Ύπό
τήν τράπεζαν ", τό " Ή άδελφή " τ&ν Μ ερύ καί Λοπέζ, τό
" Ό δεκανεύς Ρενώ καi ή όνομαστή Δίκη ". Έπειτα ό θίασος
μεταφέρθηκε στό θέατρο " Βέρντ ι ", δπου επαιξε τό " Πίστις,
Έλπίς καί Έλεος " καi τούς " 'Αθλίους" τοΟ Βίκτωρα Ού
γκώ, πού διασκεύασε γιά τό θέατρο ό Άλεξιάδης.
,
Στά 1 889 οι παραστάσεις τοΟ θιάσου στό θέατρο " Βέρντι ,

Ό ' Ι:ί5μ611δος Φύρστ, πρ ωταγω ι , ,στ ·ής τοu καιρού, ώς

.

συνεχίζονταν άκόμα . 'Ανάμεσα στά εργα πού παρουσίασε
αύτή τή χρονιά 1Ίταν καί " Ή μοιχαλίς " .
Τήν ίδια χρονιά στό " Ν έ ο Θέατρο " έμφανίστηκε ό Θίασος
όπερας τοΟ Καραγιάννη . Τό συγκρότημα παρουσίασε τίς
όπερες " Ύπνοβάτις ", " Μπετλύ η 'Ελβετική καλύβα "
τοΟ Ντονιτζέτ τ ι , " 'Απαγωγή άπό τό Σαράι " τοΟ Μότσαρτ,
" Φαβορίτα ", " Ή μικροπαντρεμένη '', " Ή Μασκώτ ",
" 'Αντιγόνη ", " Ή κόρη τής κυρίας Άνγκώ ", " Ζιλέτ ντέ
Ναρμπόν '', καθώς καi τήν έλλη νική κωμική όπερα " Ύπο
ψ1)φιος Βουλευτής " τοΟ Σπ . Ξύνδα, σέ λιμπρέτο τοΟ ' \ . Ρηνό
πουλου. Μετά τήν Πόλη εδωσαν μιά σειρά παραστάσεων καί
στή Σμύρνη .
'Επίσης, τ�)ν ίδια χρονιά, ατό θέατρο " Βέρντι " έμφανίστηκε
ό θίασος " Μένανδρος " τοϋ Ταβουλάρη πού παρουσίασε τά
εργα " Ό 'Αριθμός J 3 " τοϋ 'Αλέξανδρου Μπισσόν, " Δα
λιδά ", " Οι Πει ρατές τής Saνance ", " Πεθερά " τ&ν Ντυ
μανουάρ - Ντ' Έννερύ, " Καρτούς: " τ&ν Έννερύ καi Ντυζέ,
" Αι δύο όρφαναί " τ&ν Κορνό καί Ντ' Έννερύ, τόν " Περ
σέα καi 'Ανδρομέδα " τοϋ Παναγιώτη Lanno ir [;], " Τό πνεϋ
μα τοΟ αi&νος: μας " τοϋ Λεγκουβέ.
Ή μεγάλη δμως προσφορά τοΟ θιάσου ήταν τό άνέβασμα τής
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" Λ'f'ρωι· "

τοϋ Μπαρμπα - Λινάρδου Μαρούλα κι ό "(αμπρός του Χρήστος,
έν& ταξιδεύουν μέ βαπόρι άπό τήν ΆΘ1iνα ο·τήν Πόλη, ναυα
γοϋν καl χάνονται, γιά νά ξανανταμώσουνε στό τέλος δλοι
μαζί ο·τ�;ν Πόλη . Τή χρονιά έκείνη παίχτηκαν Ο.λλα δυό έλλη
νικά μουσικά Εργα : ή όπερέτα " Τό φιλάκι " (στ') τοϋ Ξύνδα
στό Θέατρο " Βέρντ ι " καl ή δπερα " Φλόρα Μ ι ράμπιλις "
τοϋ Σπύρου Σαμάρα (σέ λιμπρέτο Φ. Φοντάνα) στό Θέατρο
" Κονκόρντια ". Ή όπερέτα δόθηκε σέ " τιμητικ ή " γιά τό
συνθέτη της καί τό ζεϋγος Δημητρακοπούλου.
Πάλι στά 1 8 9 1 στό Θέατρο " Βέρντι " έμφανίστηκε ό Θίασος
τοϋ 'Αλεξιάδη μέ τό " Μπαρμπα - Λι νάρδο ", πού ήταν συνέ
χεια τ�-;ς " Μαρούλας ", καi τά Εργα " 'Ερωτευμένη παλαιο
πώλις ", " Ό έπίορκος ", " Γαλιλαίος Γαλιλέι ", " ΌΘέλλος ''.
Στό Θίασο μετείχε κ' ή Μελπομένη Κ ωνσταντινοπούλου.
Τήν ίδια χρονιά ό " Μένανδρος " τοϋ Διονυσίου Ταβουλάρη
ήρθε άπό τή Σμύρνη κ ι άρχισε παραστάσεις στό Θέατρο
" Βέρντι ". Ό Θίασος είχε 22 Cίντρες καl 8 γυναίκες �iΘοποιούς.
Οί γυναίκες ήταν ή Σοφία Ταβουλάρη, Χαρίκλεια ΆΘανασο
πούλου, 'Αμαλία Πίστ η , Χρυσάνθη Καρακάλου, Μαρία
Πετρίδη , Μαρία Σφήκα, 'Ελπινίκη Ρούσσου, 'Ελένη Ν ικη
φόρου καl iiντρες ό Γ. Ν ικηφόρος, ό Σπυρίδων Ταβουλάρης,
Δημοσθένης Πίστης, Ν. Ζάννος, Π. Ροϋσσος, Ί. Καράκα
λος, Π. Σταματόπουλος, Γ. Χρυσοφώνης. Κ ι άκόμα ό ίδιος
ό Διονύσιος Ταβουλάρης, ό Σπυρίδων Σφήκας, ό Γ. Πετρίδης ,
ό Ε. Φάρης. 'Ανάμεσα στά Εργα πού Επαιζαν ήταν τό " Ζη
,
τείται 'Υπηρέτης " τοϋ Άννινου, τό " Δικαίωμα ό ερως ; .
τοϋ Λεγκουβέ, ό " ΌΘέλλος " (ό Ταβουλάρης επαιξε ΌΘέλλο
καl ή Αiκατερίνη Βερώνη Δυσδαιμόνα) , " 'Αρχοντοχωριά
της ", " Ή Κωμωδία τ&ν Παρεξηγήσεων " τοϋ Σαίξπηρ,
ό " Μπαρμπα - Λινάρδος η τό τέλος τής Μαρούλας ", τό
" Βέβαια, βέβαια ", " 'Ερωτευμένοι Μ υλωνάδες " καί " Βα
βυλωνία " τοϋ Δημητρίου Βυζάντιου ( 1 790 - 1 840) . Ό Βυ
ζάντιος είχε γεννηθεί στήν Πόλη καl τό πραγματικό του
δνομα ήταν Άσλάνης. Στήν περίπτωσ1ι τής " Βαβυλωνίας "
άνακύπτουν γιά τό μελετητή σοβαρά έρωτ11ματα: π&ς οί
όθωμανικές άρχές εδωσαν iiδεια νά άνεβαστεί στήν Πόλ11 ενα
έργο, πού άναφέρεται σ' ενα τρικούβερτο γλέντι πού δόθηκε
μετά τήν πανωλεθρία τοϋ τουρκικοϋ στόλου στό Ναυαρίνο,
στiς 8 τοϋ Όχτώβρη τοϋ 1 827, άκριβ&ς γιά νά πανηγυριστεί
ή καταστροφή αύτή τής τούρκικης άρμάδας; Στά J 892 ό Θίασος
τοϋ Ταβουλάρη γύρισε στη Σμύρνη .
Στά 1 893 στό Θέατρο " Βέρντι " iiρχισε παραστάσεις Θίασος
Ί.l Αlκατερίιιη Γ!αρασκευυnυύλυι>, ιϊl.λη δυι·αμ ικιί " .11ψ5ει α "
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στόιι " Δ όι• Καίσαρα " τοϋ ΠαC.ιίι·

μέ έπικεφαλής τήν Αiκατερίνη Βερώνη καi παρουσίασε τά
Εργα : " Ό Ναύαρχος ", τό " Ένσαρκον Άγαλμα " τοiί
Τσικκόνι, τό " Δεσποι νίς εiς ώραν γάμου " καί τή μονό
πρακτη κωμωδία " Π&λος πρός πώλησι ν ", καθώς καί τήν
" Τύχη τής Μαρούλας " καί τή " Λύρα τοϋ Γερο - Ν ι κόλα "
τοϋ Δημητρίου Κόκκου. Κεντρική ιδέα τοϋ Εργου αύτοϋ είναι
πώς τό χρήμα δέ φέρνει εύτυχία. Ή εύτυχία τοϋ λυράρη
Γερο - Ν ικόλα καl της οικογένειάς του, πού ζοϋν σέ μιά
φτωχογειτονιά τής 'Αθήνας, καταστρέφεται μέ τήν iiφιξη
ένός πλούσιου γείτονα. Στό τέλος ή οiκογένεια έπιστρέφει
στόν πλούσιο τά χρ1iματά του καί ξαναβρίσκει τή χαμένη
της εύτυχία. Ή λύρα χρησιμοποιείται οτό Εργο συμβολικά.
Ό ίδιος Θίασος επαιξε καl τήν " Έρωτι κi} 'Απόπειρα " τοϋ
Παναγιώτη Ζάνου ( 1 850 - 1 92 3 ) .
Στά 1 893 στό Θέατρο " Κονκόρντ ια " καί στό Καντίκιοϊ
iiλλος έλληνικός Θίασος παρουσίασε τό " Είνε τρελλή " τοϋ
Μελεβίγ, τή " Δαλιδά " τοϋ Όκτάβ Φεγιέ καi τή μονόπρα
κτη κωμωδία " Ό Θάνατος τοϋ Περικλέους " τοϋ Δημη
τρίου Κορομηλά. Στήν κωμωδία αύτ�i, μιά οiκογένεια έτοι
μάζεται νά παντρέψει τήν κόρη τηζ. Πρiν άπό τό γάμο ό
πεθερός κ ι ό γαμπρός, έν& συζητοϋν, άναφέρονται στόν Πε
ρικλή . Ό Σπαρτιάτης πεθερός ισχυρίζεται πώς ό Θάνατος τοϋ
Περικλή ώφέλησε τήν 'Ελλάδα, έν& ό 'Αθηναίος γαμπρός,
τό άντίΘετο. Ή συζ11τηση φουντώνει καί ό γάμος κ ινδυνεύει
νά ναυαγήσε ι . Στό μεταξύ καταφθάνουν ii μάνα καί ή κόρη,
ή μάνα ύποστηρίζει τό σύζυγό της, 11 κόρη τόν άρραβωνιαστι
κό της. 'Ανοίγει ενα δεύτερο μέτωπο, κι δταν μπαίνουν μέσα
δυό ύπη ρέτες τοϋ σπιτιοϋ δημιουργείται τρ ίτο μέτωπο άπ'
άφορ μ ή τόν Περι κλή . Ή σύγχυση είναι γενικ1i . Τελικά, δλοι
μονοιάζουv καί τό Εργο εχει αίσιο τέλος.
Τήν ίδια χρονιά ό διευθυντής ένός έλληνικοu Θιάσου Δεπά
στας eρχεται στήν Πόλη καί ψάχνει νά βρεί έλεύθερο Θέατρο
γιά νά στεγάσει τίς παραστάσεις του. Κατορθώνει νά έξασφα-
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Κατάστημα

Φ ιλο πτώχου

Άδελφ6τ η το ς

Τα τ α ούλων,

θέα τρ ο

Μν ηματα κ ίων,

Μεγάλ ου Ρεύμα τ ο ς 'Αποβάθρ ας .

Ίl Εύαγγελία Παρασκευ οπούλου σt' δυό άπό. τίς έπιτ υχίες τ ιjς

λίσει γ ιά σύντομο χρονικό διάστημα τό θέατρο Τεπέμπασι,
δπου άνεβάζει τό " Μοσχομάγκα τli)ν Παρισίων ", τόν
" 'Αρχοντοχωριάτη ", τό " Μάγειρος Γραμματεύς " καί τή
" Γαλάτεια " τοϋ Σπυρίδωνα Βαο ιλειάδη ( 1 845 - 1 875) , δράμα
πεντάπρακτο, πού άναφέρεται στό μύθο τοϋ Πυγμαλίωνα
καi της Γαλάτειαc άπό τήν έλληνικ1i μυθολογία.
Στά 1 894 δίνει παραστάσεις στό Θέατρο Καντίκιοϊ ό Χριστό
φορος Μ ισαηλίδης.
Τήν ίδια χρονιά, ό Θίασος της Βερώνη παίζει οτό θέατρο
Τεπέμπασ ι , δπου παρουσιάζει τήν " Άδριανή Λεκουβρέρ ",
τό " G ran Via [ ; ] τή " Λύρα τοϋ Γερο - Ν ικόλα ", τόν " Άρ
χισιδη ρουργό ", τό " Les F i lons , τή " Σαπφώ ", τήν " Τύχη
της Μαρούλας ", τό " Αί δύο όρφαναί ", τό " Πίστις, Έλπiς
καi Έλεος ", τόν " Κύριο ντέ Πουρσονιάκ ", τό " Ένσαρκον
Άγαλμα " τοϋ Τσικκόνι , τούς " Έρωτευμένους Μυλωνάδες ",
τόν " Υίό της νυκτός " , τό " Οί νάπται της 'Αβάνας " καi σέ
πρli)το άνέβασμα δυό εργα έλλη νικά : Τούς " Σφουγγαράδες "
τοϋ Ν ι κολάου Κοτσελόπουλου και τόν " Άγαπητικό της
Βοσκοπούλας " τοϋ Δημητρίου Κορομηλa. Τό εργο αύτό μέ
τή στέρεη δομ11 του καi τήν άπλή καi τίμια ύπόθεση - ενα
ποιμενικό είδύλλιο στά καθάρια κορφοβούνια τ�ϊς 'Ελλάδας άγαπ1Ίθηκε πολύ καi γνώρισε μεγάλη έπιτυχία.
"

,

"

Στά 1 895 συνεχίζονται στό θέατρο Τεπέμπασι οί παραστάσει ς
της Βερώνη. Ή Αίκατερiνη Βερώνη καi ή Σμαράγδα Βερώνη
παίζουν τήν πεντάπρακτη τραγωδία " Σάρα καί Κάρολος .
Oi έφημερίδες χαρακτηρίζουν η) Βερώνη Σάρα Μπερνάρ της
Άνατολης καί άνακοινώνουν δτι πρόκειται σύντομα νά κάνει
έμφανίσεις στό Παρίσ ι .
Τ ή χρονιά έκείνη, στό θέατρο Τεπέμπασι, έμφανίστηκε καi
ή πιό διάσ11μη έλληνίδα 1)θοποιός της έποχης, ή Εύαγγελία
"

έποχί'j ς : Σηί " Μήδεια "

καί στό " " Η1ισαρκο1• "Α γαλμα .,

Παρασκευοπούλου, πού επαιξε τήν .. Τόσκα ,. καί τή .. Φαί
δρα , . τοϋ Ρακίνα.
Στά 1 896, πάλι στό θέατρο Τεπέμπασι, έλληνι κός θίασος μέ
διευθυντές τόν Καζούρη καί τό 0 . Ποφάντη παρουσίασε τό
" Οί ύπηρέται " τli)ν Γκράνζ καί Ντελάντ.
Τήν ίδια χρονιά, στό θέατρο " Κονκόρντια . , ό Θίασος Μι
σαηλίδη
καί Πετρίδη άνέβασε τή " Λύρα τοϋ Γερο - Νι
,
κόλα . κ' ενα μονόλογο τοϋ Γ. Πετρίδη.
Τήν ίδια χρονιά, καi πάλι στό θέατρο Τεπέμπασι , ό θίασος
" Π ρόοδος " πού δ ιεύθυνε ό Δημήτριος Κοτοπούλ11ς επαιζε τά
εργα : " Ένσαρκον Άγαλμα ", " Π ίστις, Έλπiς καi Έλεος '',
·· Όμοιος τόν δμοιον ", " Υίοθετημένη κόρη " , " Λεωνίδας · - ,
" Βάσω πεντάμορφη ", " Τύχη της Μαρούλας ", " Τά άνό
μοια ' , " Ό Άγατι;ητικ:ός ηϊς Βοσκοπούλας " καί τήν τετρά
πρακτη κωμωδία " Ή πεθερά " .
'

Ό θίασος " Πρόοδος .. τοϋ Δ. Κ οτοπούλη συνέχισε τίς πα
ραστάσεις του στό ίδιο θέατρο καi στά 1 897, παρουσιάζοντας
τό " Ό Δ ιάβολος είς Παρισίους ", τη " Διονυσία ", τούς
.. Μ υλωνάδες " πού εχουμε άναφέρει , τά " ' Εκατομμύρια τοϋ
Λεωνίδα ", τή " Γυναίκα " τοϋ Π. Δημητρακόπουλου, την
" Κόρη τοϋ Π αντοπώλου " κ:αi τη " Γκόλφω ,. τοϋ Σπυρίδωνα
Περεσιάδη ( 1 857 - 1 9 1 8) . Στό εργο περιγράφεται μέ αίσθημα
καί τρυφερότητα ό άγνός ερωτας μιας χωριατοπούλας.
Στά 1 898 ό θίασος Γ. Πετρίδη έμφανίστηκε στό θερινό Θέατρο
καi στό θέατρο " Κονκόρντια", μέ τά εργα :
τοϋ Μπακίρκιοϊ
,
.. Μαρούλα . τοϋ Δ. Κόκκου, τό τετράπρακτο " Ποιηη)ς
Φλωρaς ", τη μονόπρακτη κωμωδία .. Μαργαρώ ή Μενιδιά
τισσα , " Ό ρακοσυλλέκτης τli)ν Παρισίων ", " Λύρα τού
Γερο--· Νικόλα '', " Η Βοσκοπούλα ·· , " Π ίστις, Έλπiς καί
"

Έλεος ", " Θ' αύτοχειριασθώ ", " Oi Μ υλωνάδες ", " Ή
νε κρά ζώσα η ό Λιθοξόος ", " Μάγειρος Γραμματεύς ",
" Ίωσίας ό άκτοφύλαξ ", " Ό Διάβολος ", " Ψύλλοι, κοριοί,
κουνούπια ", " Ή εκθετος τοΟ 'Ορφανοτροφείου τής 'Αγίας
Μαρίας ", " Ό Θάνατος τοΟ Περικλέους ", " Ό 'Αγαπητικός
τής Βοσκοπούλας ", " 'Ερωτική 'Απόπειρα ", " Ή τύχη τϊjς
Μαρούλας ", " Φιλάκι ", " Ό βαρβιτοποιός τής Κ ρεμώνης ",
" Ό Άγαθόπουλος ό Ξηροχωpίτης ", " Ή ε!κών τiΊς Πα
ναγίας ", " Ή άνεψιά τοΟ Θείου της ", " Βουλιαγμένο καίκι '",
" Γκόλφω ".
Ό Θίασος τής Βερώνη παρουσίασε η)ν ϊδια χρονιά στό Θέα
τρο " Όντεόν " ενα ρεπερτόριο έξαιρετικά πλούσιο σέ έλλη
νικά καi ξένα εργα : " Μπαρμπα - Λινάρδος iΊ τό τέλος ηϊς
Μαρούλας ", " Ποδάκι " [;], " Ή Κόρη τοΟ Παντοπώλου ",
" Γκόλφω ", " 'Ερωτευμένοι Μ υλωνάδες ", " Τόσκα ", " Διο
νυσία ", " 'Αρχοντοχωριάτης ", " Σάρα καi Κάρολος ",
" Ai δύο όρφαναί ", " Νιόβη " τών Α. καi Ε . Πώλτον, " Ή
Δέσποινα η;ς Λυών ", " Ή Τιμή " τοΟ Σούντερμαν, " Άρχι
σιδηρουργός ". Έπαιξε έπίσης μερικές άπό τiς πιό πρόσφατες
έπιτυχίες της, " Σαπφώ ή Λεσβία ,. τοΟ Δ. Καλαβερώνη,
" Μαλλιά - Κουβάρια " τοΟ Ν. Λάσκαρι καi τήν πεντάπρακτη
τραγωδία τοΟ Δημητρίου Βερναρδάκη " Φαύστα ".
Τό Θέμα τής " <Ι>αύστας " παρουσιάζει πολλές άναλογίες μέ
τή " Φαίδρα " τοΟ Ρακίνα, άφοΟ πραγματεύεται τόν παράφορο
ερωτα μιίiς μητρυιίiς γιά τόν προγονό της. Ή δράση τοπο
θετείται στόν ΙΧ α!ώνα. Ή Φαύστα έρωτεύεται τόν Κρίσπο,
γ ιό τοΟ δ.ντρα της Κωνσταντίνου άπό τήν προηγούμενη γυναί
κα του. Ό Κρίσπος συγκαταλέγεται στούς πολιτικούς άντιπά
λους τοΟ πατέρα του καi ό Κωνσταντίνος, έπικαλούμενος τήν
τρωθείσα τιμή του, τόν έξοντώνει καi άπαλλάσσεται ετσι άπό
τόν άνταγωνισηi του. Ό χαρακτήρας ηϊς Φαύστας διαγρά
φεται όλότελα διαφορετικά άπό τή Φαίδρα : ό ερωτάς της
έκδηλώνεται μέ μιά άγέρωχη άξιοπρέπεια.
Ή Βερώνη συνέχισε τiς παραστάσεις της καi στά 1 899. 'Από
τό εύρωπαϊκό ρεπερτόριο παρουσίασε τόν " Υ!ό τής νυκτός "
τοϋ Βικτόρ Σεζούρ, τή " Λύση στό πρόβλημα ", τό " <Ι>άουστ ··,
τή " Λουκρητία Βοργία " τοΟ Βίκτωρα Ούγκώ, τή " Μάγδα "
τοϋ Σούντερμαν, τούς " Βρυκόλακες " τοϋ Ίψεν (11 Α!κατερίνη
Βερώνη επαιζε άνδρικό ρόλο, τόν Αλβινγκ), τήν " Κυρία μέ
τάς καμελίας " καi τόν " Όθέλλο ", δπου ή Βερώνη επαιζε
τή Δυσδαιμόνα, ό Τσόχας τόν Όθέλλο καi ό Χαλκιόπουλος
τόν Ίάγο. 'Επανέλαβε άκόμα τούς " Σφουγγαράδες " καi
πρωτοπαρουσίασε τό " Οί Μνηστήρες τής Πηνελόπης καi ή
έπιστροφή τοϋ 'Οδυσσέως " του Ζάνου. Ξανάπαιξε καi τή
" Φαύστα " τοϋ Βερναρδάκη . Ή Βερώνη στό " Ένσαρκον
Άγαλμα " τοϋ Τσικκόνι επαιζε δυό ρόλους ταυτόχρονα, τή
Μαρί καi τή Σοφί. Τέλος, παρουσίασε τήν " 'Αντιόπη " του
Βερναρδάκη καi έρμήνευσε τόν έπώνυμο ρόλο. Τή μουσική
γιά τό εργο αύτό εΙχε γράψει ό Σπινέλλι καi τή διεύθυνση του
εtκοσαμελοϋς μπαλέτου εΙχε ό Βαλάσης. Σύμφωνα μέ μιά
πληροφορία, ό Θίασος άνέβασε καi τό " Πεθερά καi Νύφη ··
τοΟ Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου.
•

Τήν ϊδια χρονιά στό θέατρο Τεπέμπασι ό θίασος τοϋ Εύτυχίου
Βονασέρα άνέβασε τούς " · Άτιμους " του Τζερολάμο Ροβέττα ,
τήν " Τιμή " τοΟ Σούντερμαν, τόν " ' Ηθοποιό Κ1iν ", τήν
περίφημη κωμωδία τοϋ Τόμας Μ πράντον " Ή Θεία του Κα
ρόλου " καi ενα μελόδραμα ιδιαίτερα δημοφιλές, πού ε{χε
παιχτεί καi άπό τούρκικους Θιάσους, τή " Μαρία Ίωάννα fι
οικογένεια οtνοπότου " ( Τ' άποτελέσματα τής μέθης ).
Στό θέατρο " Όντεόν " έξάλλου έμφανίστηκε ό Ταβουλάρης,
πού ξανάπαιξε τόν " Όθέλλο ". Έτσι, μέσα σέ μιά χρονιά,
τρείς διαφορετικοί έλληνικοi θίασοι άνέβασαν τόν " Όθέλ
λο ". Οί έφημερίδες άποκάλεσαν τόν Ταβουλάρη Έλληνα
Μουνέ Σουλύ. ' Εκτός άπό τό εργο αύτό, ό Θίασος παρουσίασε
" Σουζάννα " τG:ιν Μπρισμπάρ καi Ντ' Έννερύ, " Αί δύο
όρφαναί ", " Νιόβη " τών Α. καi Ε. Πώλτον, τόν " Άγα
πητικό τής Βοσκοπούλας ", τούς " Έρωτευμένους Μ υλωνά
δες ", " Π ίστις, Έλπiς καi Έλεος ", " Κυρία άπό τό έξωτε
ρικό " τοϋ Ά. Δουμίi, τό " Μ ία Άλυσσος ., τών Σκpiμπ -

Δ ιο ύσιος Ταβουλάρη ς, ό έμπ νε υσμένο κα ί σεμ ός πρω εργά
ν
ς

ν
τ
ίι "Α μλε
της το ύ ιιεο ελληιι ι κο ϋ θε άτρο υ, στή δημ ι ο υργ ία τ ο υ ι ς
τ

49

Λεγκουβέ, " Λάζαρος ό ποιμήν " του Μ πουσαρντύ, " Ρο
καμβόλ " του Πονσόν ντέ Τεράιγ καi " Τά άπρόοπτα του
τηλεφώνου ", πού δέ γνωρίζουμε τό συγγραφέα τ<;>υ.
Στά 1 899 eδινε παραστάσεις στό Θέατρο " Κονκόρντια " καi
ό 25μελής Θίασος Παντομίμας του Θ. Ψύχα. Έπειδ1i σ ι έμφα
νίσεις τών έλληνικών Θιάσων Παντομίμας τήν έποχή αύτή
ήταν !διαίτερα συχνές, κυρίως στά Θέατρα του Γαλατa, δέν
κρίναμε σκόπιμο νά άναφέρουμε περισσότερες πληροφορίες
γι' αύτές. 'Εξάλλου καi σ ι Έλληνες τfjς Πόλης διατηρουσαν
μόνιμα συγκροτ1iματα Παντομίμας.
Στά J 900 ό Θίασος Κορδοβίλλη καi Τσόχα επαιξε τήν " Τύχη
τfjς Μαρούλας " καi τή " Λύρα του Γερο-Νικόλα ".
Τήν ίδια χρονιά σ ι Θίασοι του Ταβουλάρη καi του Παντό
πουλου συνενώθηκαν καi παρουσίασαν eνα πλουσιότατο ρε
περτόριο. 'Από τό κλασικό δραματολόγιο " 'Αντιγόνη ",
" Οiδίπους " καi " Μή δεια " καi άπό · τό σύγχρονο " Τύχη
τfjς Μαρούλας ", " Σιδηροδρομικός 'Επιθεωρητής " τοD
Μπισσόν, " Πεθερά " του Ντ' Έννερύ, " Θεία το\) Καρόλου ",
" 'Ερωτευμένοι Μ υλωνάδες ", " Κυρία άπό τό έξωτερικό "
τοD Α. Δουμa, " Βοσκοπούλα ", " Οι φίλοι μας" καi " Ή
Λύρα του Γερο-Νικόλα ".
Ό Θίασος συνέχισε τiς παραστάσεις του καi στά 1 90 1 στό
Θέατρο " Όντεόν ", μέ τά ίiργα : " 'Απρόοπτα τοl) Διαζυγίου "
τοD 'Α. Μπισσόν, " Μ ατθίλδη " του Εύγενίου Σύη, " οι φίλοι
μας ", " Ό 'Αριθμός 1 3 ", " Ό Πελεκάνος " (Oi Δραπέτες)
τοD Παντόπουλου, " Τό σιγανό ποτάμι " τοD Μ ιχαήλ Ζώρα,
" Σέργιος Πανiν " τοϋ Ζώρζ Όνέ, " Ή άναβολ1i , " Ή
σφαίρα " τών Ντάρνλεϋ καi Μ άρβιγ Φέν, " Σαμπινιόλ μέ τό
στανιό " τοϋ Φεϋντώ, " Chan1iclae [;] τοD Όκτάβ Φεγιέ,
" Ή Κόμησσα Τόπλιτς " τοϋ Σαρντου, " Άδριανή " τοϋ
Σαρντοϋ, " Νύφη τfjς Κούλουρης ". Στό Θίασο Παντόπουλου
Ταβουλάρη επαιζαν 10 γυναίκες καi 20 άντρες 1iθοποιοί. Ό
Σουλτάνος τούς άπένειμε τό μετάλλιο Καλών Τεχνών.
"

Στό Θέατρο " Κονκόρντια " eνας άλλος έλληνικός Θίασος
άνέβασε τήν δπερα " Ή μάρτυς " (σέ λιμπρέτο Λ. Ίλλίκα)
τοϋ διάσημου Έλληνα μουσουργοl) τfjς έποχfjς Σπ. Σαμάρα.
Ό Έλληνας ήθοποιός Θεόδωρος Θαλασσινός συνέπραξε
μέ τόν έρασιτεχνJκό Θίασο τών Ταταούλων καi παρουσίασαν
στό Θέατρο " Όντεόν " τό τετράπρακτο ίiργο " Ρομπέρ καi
Ζάν ", μέ σκηνοθεσία τοl) Ί. Μπαχτσεβάνογλου.
Στά 1 902 ό Θίασος τοl) " Όντεόν " παρουσίασε τά ίiργα :
" Ai σύζυγοί μας " τοϋ Γουσταύου φόν Μ όζερ, " Έλίζα
Μ ο ρέττι η σ ι Άτιμο ι " του Τζερολάμο Ροβέττα, " Ρά
πτης κυριών ", " Ή άναβολή " τών Α. Συλβάν καi Ζάν Γκα
σκόν, τό " Λαυρέντιος " τών Τάρμπ καi ντ' Έννερύ, τόν
" 'Αμφιτρύωνα " τοϋ Μολιέρου, τό τρίπρακτο iσπανικό
" Ό Μέγας Γαλεότος ", τήν " 'Αλεπού " τοϋ Παναγιώτη
Ζάνου, τό " Σιγανό Ποτάμι " του Ζώρα, τήν " Τύχη τής Μα
ρούλας ", τό " Έπi τοϋ καταστρώματος ", τό " Τέλος τfjς Μα
ρούλας ", τό " Μάγειρος Γραμματεύς ".
Στό Θέατρο Τεπέμπασι έμφανίστηκε τόν ίδιο χρόνο ή " 'Ελ
ληνική Όπερα ", μέ διευθυντή τό 1. [Γιάγκο] Κοκκίνη, πού
άνέβασε : " Κουρέα τfjς Σεβίλλης ", " Είς τάς νήσους τών
'Ερυθροδέρμων " τοϋ Π. Πολβέρ, " Καβαλερία Ρουστικάνα "
καi " Παλιάτσους ", " 'Υποψήφιο Βουλευτή " τοD Ξύνδα,
" Φάουστ ", " Κάρμεν " καθώς καi τή " Βοσκοπούλα " τοD
Δ. Κορομηλa, τή " Χή ρα του Τουπινέλ " καi τό " Ή σφαίρα "
τών Ντάρνλεϋ καi Μάρβιγ Φέν. Στό Λεωνίδα 'Αρνιώτη άπο
νεμήθηκε τό 'Αριστείο Δ' Τάξεως τfjς Όθωμανικfjς Αύτοκρα
τορίας.
"
Στά 1 902 ή ρθε στήν Πόλη ό Θίασος τfjς " Νέας Σκηνi')ς
καi εδωσε παραστάσεις στiς αίθουσες τfjς " Union Franς:aise ".
Τή " Νέα Σκηνή " διεύθυνε ό Χρηστομάνος. Άφοϋ άνέβασαν
στά τέλη του 1 902 τό " Ό κύριος Μπρινιόλ καi ή κόρη του "
τοϋ Α. Καπύς, συνέχισαν τiς παραστάσεις τους στά 1 903 μέ
τά ίiργα : " Ή κόρη τοϋ 'Ιεφθάε " τοϋ Καβαλόττη ", " Τό Μ ικρό
Ξενοδοχείο " τών Μεϊλάκ καi Άλεβύ, " Ή νύφη μου " τών
Καρρέ καi Μπιλλώ, " Ό Άπιστος " το\) Ρομπέρτο Μπράκο,
" Λοκαντιέρα " τοl) Γκολ.ντόνι, " Δορίνα " τοϋ Ροβέττα,
�
Ό πρωταγω111.στής καί θιασάρχης Γ. Γενιι άδης, ώς Όθέλλο ς

" Άλκηστις " τοl) Εύριπίδη, " Ή κούνια " τοl) Μπριέ, " Φώ
κια " το\) Γκρενέ Ντανκσύρ, " Τό ίσόγειον " τοl) Μπέρ ντέ
Τυρρέν, " οι έρωτευμένοι " τοl) Γκολντόνι . Ό Θίασος μετέ
φερε κατόπιν τiς παραστάσεις του στή μικρ1i Θεατρική αίθου
σα το\) έλληνικοl) συλλόγου " Έρμης " στήν όδό Σακίζαγατς.
T1i χρονιά έκείνη σέ διάφορες συνοικίες της Πόλης εδινε

παραστάσεις ό Θίασος " Παρνασσός ". Ό Όμιλος :επταλό
φου άνέβασε τή " Γκόλφω ".
Πάλι στά l 903 επαιξε στό Θέατρο " Όντεόν " ό Θίασος τοϋ
Ε. Παντόπουλου. 'Ιμπρεσάριος ήταν ό Μ. Ραφτόπουλος.
Παρουσίασαν τά εργα: " 'Ιστορικός πύργος .. τοl) Α. Μπισ
σόν, " Ή σφαίρα ", " Ή χαμένη κόρη ", " Έμπάτε σκύλοι,
άλέστε " τοϋ Κάρλ Λάουφερ, " Ζαζά " τών Μπερφόν καi
Σ. Σιμόν, " Μετάξιν11 κλωστή " τοϋ Σαρντοϋ, " Λευκή ",
" 'Αγαπητικός της Βοσκοπούλας ", " Τόμ Ντίκ " τοϋ Χάρρυ.
Στά 1 904 ό Θίασος τοl) Παντόπουλου συνέχιζε τiς παραστά
σεις του στό Θέατρο " Όντεόν " μέ τή " Νύφη της Κούλουρης"
τοϋ ίδιου τοϋ Παντόπουλου, τή " Γκόλφω ", τόν " ' Αγαπητι
κό της Βοσκοπούλας ", τή " Ζηλιάρμ " τοl) Μπισσόν, τήν
" Κόμησσα Τσάιπλιτς " τοϋ Σαρντοϋ, τήν " Έστουντιαν
τίνα " [;].
Τήν ίδια χρονιά επαιξε στό Θέατρο " Όντεόν .. καί ό Θίασος
Χριστοφορίδου καi Κόκκου, τά εργα " Πίστις, Έλπiς καi
Έλεος ", " Ή γυναίκα τοl) μπαρμπέρη ", " Αι έκ μαρμάρου
κόραι " τών Μπαριέρ καi Τιμπούστ, " Ρωμαίος καi Ίουλιέτ
τα ", " Φερνάνδος " τοl) Σαρντου καi " Ζαζά ".
Στό Θέατρο " Κονκόρντια " έμφανίστηκε ή Άργυροπούλου
μέ τό Θίασό της καi παρουσίασε τά εργά. " Εϋα ", " Ζαζά ",
" Ζηλιάρα ", " Γκόλφω " τοϋ Περεσιάδη, " Α. Β. Γ.Δ. ",
" Σιδηρnδρομικός 'Επιθεωρητής ", " Δαλιδά ", " Τιμή " τοϋ

'Η

Α.ίκατερί11η .Βερώι1η, σύl:υγοc τού

Σούντερμαν, " 'Αγαπητικός της Βοσκοπούλας ", " Σιμόνη ",
" Μάγδα ", " Κυρία άπό τό έξωτερικό " τοl) Α. Δουμά, " Έρω
τευμέν�� Μ υλωνάδες ", " οι φίλοι μας " καi τό " Νά τό
ποϋμε; .
Ή Α ίκατερίνη Βερώνη, πού ξαναηρθε στά 1 904, παρουσίασε
&να ρεπερτόριο στά χνάρια της Σάρα Μπερνάρ. Έπαιξε τά
Εργα " Φρού - φρού ", " Σαπφώ ", " Κυρία μέ τάς κ αμελίας ",
" Διονυσία ", " Ντέιβιντ Γκάρρικ ", " Leonce " το\) Α. Δουμά,
" Ντιράν - Ντιράν ".

Ό Θ ίασος της Α ίκατερίνης Βερώνη συνέχισε τiς έμφα
νίσεις του καί στά 1 905 μέ τά εργα " Τύχη της Μαρού
λας ", " Έλίζα Μορέττι ", " Λύρα τοl) Γερο - Νικόλα ",
" Δέσποινα της Λυών ", " Πριγκίπισσα Λεοντίνη ", " Πετα
λούδα " τοϋ Σαρντοϋ, " Μπαρμπα - Λινάρδος ", " Νιόβη ",
" Άδριανή Λεκουβρέρ ", " Ίωσίας ό άκτοφύλαξ ", " Μάρτυς
Λαυρεντία " τοl) Ντ' Έννερύ, " 'Αγαπητικός τής Βοσκοπού
λας " καi " ' Η μέρωμα τής στρίγγλας " τοϋ Σαίξπηρ. Διευθυν
τής του Θιάσου της Βερώνη ήταν ό Βονασέρας. Τό συγκρό
τημα παρουσίασε γιά πρώτη φορά στήν Πόλη τό τρίπρακτο
εργο " Όλυμπος " του καθηγητη τής Σχολ1ϊ ς Σαiν - Μπε
νουά Ζάκ Λανγκάντ. Ή δράση τοϋ Εργου τοποθετείται στό
Γενίκιοϊ τοl) Βοσπόρου.

Ή Βερώνη φεύγει γιά παραστάσεις στή Σμύρν11, ένώ στήν
Πόλη Ερχεται ή " Νέα Σκηνή " του Χρηστομάνου, πού έμ
φανίζεται στό Τσίρκο τοϋ Μ πέγιογλου μέ τά εργα: Οί σύζυ
γοι της Λεοντίνης " τοl) Καπύς, " Ή Παριζιάνα " τοϋ 'Ιου
λίου Μπέκ, " Ό κύριος προσωπάρχης " τ/Ον Καρρέ - Μπισ
σόν, " Ένα Εργο έπιτυχίας " το� Σένταν, " Ή σπίθα " τοϋ
Π αγερόν, " Πώς μιλουμε τ' 'Αγγλικά " τοϋ Μπερνάρ, " Ζα
ζά ", " Νέλλυ Ροζιέ " τ/Ον Μπιλλώ καi Έννεκέν, " Δικαίωμα
ό eρως " τοϋ Μάξ Νορντάου, " Ή Κόρη του 'Ιεφθάε " του

Γεωργίου ΓειΨάδη, σέ δυό

"

άπ' τiς έπιτυχίες της : 'Αδρι.αvη

Λεκουβρέρ

καi ' Οφηλία
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Σεπτέμβρ η το ϋ 1898 μέ δ ιευ θ υν τή τό Γ Πετρ ίδ η . ' Εν τύπωση κ άνε ι π ώ ς ό θίασο ς, κα tJη μερι νά σχεδ όν, aλλ α ζε lρ γ ο !

Καβαλόττη, " Ό Κύριος, 11 Κυρία καί ό ίiλλος " του Ρ. Μπρά
κο, " Τά Μπεμπέ " τlί>ν Ναζάκ: καί Έννεκ:έν, " Ή νύφη μου "
του Μπιλλώ.
Τήν 'ίδια χρονιά, στό Θέατρο " Κονκ:όρντια '', έμφανίστηκ:ε
ό Θίασος Κοτοπούλη - Χριστοφορίδη, πού επαιξε τά εργα
" Μπάρμπα Λεμπονάρ " του Ζάν Αiκάρ, " Ξενοδοχείο έλεύ
θερης συναλλαγης '', " Ράπτης κυριlί>ν ", " Ό τελευταίος
ερως " του Ζώρζ Όνέ, " Έλίζα Μορέττι '', " 'Ερωτευμένοι
Μ υλωνάδες ", " Ρωμαίος καί Ίουλιέττα '', " 'Αλεπού ", " Ή
μητρική δύναμις '', " 'Αγαπητικός της Βοσκοπούλας ", " Αί
έκ μαρμάρου κόραι ", " Τιμή ", " Αί δύο όρφαναί ", " Ό
ίατρός Μπερνου ", " Γκόλφω ", " Ρακοσυλλέκτης ", " Πί
στις, Έλπίς καί Έλεος ", " Ό ύπερφυσικός μπεμπές ", " Άρ
χισιδη ρουργός ", " Ή τύχη της Μαρούλας ".
Στά 1 905 έπίσης, στό Θέατρο " Όντεόν ", tδωσε παραστά
σεις συγκρότημα δπερας ύπό τόν Διονύσιο Λαυράγκα μέ
" Φάουστ ", " Έλεονώρα ", " Λουτσία ", " Φαβορίτα ", " Τρα
βιάτα ", " Καβαλερία Ρουστικάνα ", " Παλιάτσοι'', " Νόρμα "
καθώς κ:αi τίς έλληνικές δπερες καi όπερέτες " 'Υποψήφιος
Βουλευτής " καί " Ό κύρ - Γιάγκος καί ή κόρη του " του
Ξύνδα(ζ').
Στά 1 906 ξαναεμφανίστηκε στό Θέατρο " Όντεόν " ό Θίασος
Βερώνη - Βονασέρα μέ τά tργα " Κυρία μέ τάς καμελίας '',
" Ίωσίας ό άκτοφύλαξ ", τόν " Γκάρρικ: " πού είχε παίξει
κ:αi πρίν άπό δυό χρόνια, " Άρχισιδηρουργός '', " Σαπφώ '',
" Καταιγίς '', " Ντιράν - Ντιράν ", " Asra " [" 'Αστραία "
του Άγγ. Σημηριώτη;], " Θεία του Καρόλου " καi " Όθέλ
λος ". Ή Αίκατερίνη Βερώνη επαιξε τή Δυσδαιμόνα κ:αi
6 Γεννάδης τόν Όθέλλο.
Ή " Νέα Σκηνή " άνέβασε στό " Όντεόν " τή " Νέλλυ Ρο
ζιέ " καί τόν " Απιστο " του Ρ. Μπράκο.
•

Στά 1906 έπίσης ό σαιξπη ρικός ήθοποιός Νικ. Λεκατσάς
επαιξε τόν " Έμπορο της Βενετίας " .
Στά 1 907 συνέχιζε τiς παραστάσεις του στό Θέατρο " Όντεόν "
ό θίασος Βερώνη - Γεννάδη μέ τά tργα " Καταιγiς " του
Μπερνστάιν, " Δiς Ζωζέττα, ή γυναίκα μου ", " Κυρία Μο
γκοντέν , " Les fresques " [;] του Μπουρζέ, " Τιμή " καί
" Γκ:άρρικ " του Γουίλλιαμ Μέκερυ.
"

Στό θέατρο Βαριετέ ενας ίταλικός θ ίασος δπερας άνέβασε τή
" Δεσποινίς Μπελίλ " [Mademoiselle de Bel le Isle] του Έλλη
ί
να συνθέτη Σπύρου Σαμάρα. Τήν όρχήστρα διεύθυνε ό ' διος
ό συθέτης.
·Στά 1 907 καί πάλι, στό θέατρο Τεπέμπασι , εδωσε παραστά
σεις ή Κυβέλη Άδριανου, (μετέπειτα Θεοδωρίδου), μέ τά εργα:
.. Δέν ήξεύρω τίποτε " τlί>ν Κ ρουασέ καi Βόλφ, " Χήρα "
τG>ν Μεϊλάκ καi Άλεβύ, " Ό Κλέπτης " του Α. Μπερνστάιν,
" Ξυνό Φρουτο " του Μπράκο, " Νόρα " του Ίψεν, " Ποντι
κάκι " του Παγερόν, " · Απιστος " του Ρομπέρτο Μπράκο,
" Λιμπελάι " τpυ Σνίτσλερ, " Κοκκινοτρίχα " του Ζ. Ρενάρ,
" Δiς Ζωζέττα ", ή γυναίκα μου ", " Νεόνυμφοι " του Μπιόρν
σον, " Ή κ:όρη του 'Ιεφθάε " του Καβαλόττη, " Ή Παρι
ζιάνα " του Μπέκ, " Μποτίλια " τG>ν Μεϊλάκ καi Άλεβύ.
Τήν" 'ίδ ια χρονιά, στό Θέατρο " Βαριετέ ", ό Ταβουλάρης επαι
ξε τά tργα " Ή Κυρία του Μαξίμ ", " Ό κύριος Μπρι
νιόλ καί ή κόρη του " του Α. Καπύς, " Άνω - Κάτω " του
Σένταν, "Τό ταξίδι του κ. Περισόν " " Ή άρπαγή τlί>ν Σα
βίνων " του Σένταν, " Ζαζά ", " ΌΘέλλος ", " Κάρλο Μ ο 
ρέττι ", " Άρχισιδηρουργός ", " Τιμή " .
,

Ο ί παραστάσεις συνεχίστηκαν, στό 'ίδιο θέατρο, κ α i στά 1 908.
'Ανεβάστηκαν : " 'Αγαπητικός τής Βοσκοπούλας ", " L a
�

'Ι'ρείς Οεατρικές φωτογραφίες πού δέ θά μπορούσε νά μήιι ε lναι
το·ϋ περασμένου αlώνα. 'Α ρ ι σ τ ε ρ ά, aιιω : Δυό ήθοποιοί σέ
φουστανελάδικο lργο τού '21. Γνωστ6ς, μ6νο, δ Γ. Γεννάδης
(δεξιά) πιθαν6τατα 'Οδυσσέας Άνδροvτσος. Πάτω : Ό Θ. Πε
ταλaς καί ή Αlκατερlνη Παρασκευοπούλου στό lργο " 'Όθωιι
καί 'Αμαλία " . Δ ε ξ ι ά : Ί-Ι πιό χαραχτηριστική, ίσως, φω
τογραφία dπό τό έλληνικό θέατρο τού περασμένου αlώνα : δ ε
ξοχος Άθ. Μαρ ίκας, δ Δ . Παζούρης κ' ενας, aγνωστος σ'
έμaς, μουσικός σέ li.γνωστο lργο τού τέλους τού 1901• αlώι•α

�

Conscience de Ι' Enfant " [" Παιδική συνείδηση " ;] του Γ.
Ντεβόρ, " Ή Θεία του Καρόλου ", " Ή τύχη τής Μ αρούλας ",
" 'Ερωτευμένοι Μυλωνάδες ", " Δαλιδά '', " Δiς Ζωζέττα,
ή γυναίκα μου " τών Γκαβώ καi Σαβαί, " Εύα " του Ριχ. Φός,
" οι φίλοι μας ", " Σουζάν 'Ιμπέρ " τών Ε. Μπρισμπάρ 
Ε. Νύς, " Ένσαρκον "Αγαλμα " του Τσικκόνι, ό " Θάνατος
του Περικλέους " καi " Όθέλλος ". Τόν Όθέλλο eπαιξε
ό Ταβουλάρης, Ίάγο ό Τριχiiς, Δυσδαιμόνα ή Έλ. Λοράν
δου. Στό Θίασο διαβάζουμε δτι μετέχει καi ή Κουκουδάκη.

Στά 1 908, στό Θέατρο " Βαριετέ '', έμφανίστηκε ό Θ ίασος
του Δημητρακόπουλου μέ τήν έπωνυμία Έθνικόν Θέατρον.
Παρουσίασε κυρίως έλληνικά eργα, ά.νάμεσα στά όποία
καί τή " Βαβυλωνία ". Ό Ταβουλάρης επαιζε τόν 'Αστυνόμο
καί ό Ρωμανός τόν 'Ανατολίτη. 'Επίσης παίχτηκε μιά κωμωδία
του 'Αριστοφάνη πού ά.παγορεύτηκε νά τήν παρακολουθi1σουν
γυναίκες, ή " Μ ήδεια " καί τά eργα " Ό Θάνατος του Κο
λοκοτρώνη ", " Κατοχή ", " Έξωσις του Όθωvος '', " 'Εκ
θρόνισις του Βασιλέως Όθωνος ", " 'Αμαλία ", " Μαυρο
μιχάλης ", " Καποδίστριας ".
Στά 1 908 ήρθε στό " Όντεόν " ή Βερώνη, μαζί μέ τόν κωμικό
Σαγιώρ, καί eπαιξε την " Κυρία Μογκοτέν " τών Μ πλούμ
καί Τοσέ, την περίφημη " Γαλάτεια " (ή Λοράνδου επαιξε
τή Γαλάτεια κ ι ό Μ έγκουλας τόν Πυγμαλίωνα), τό " 'Αρι
στερό χέρι " του Π. Βεμπέρ, τη " Φαύστα " του Βερναρδάκη
(ή Λοράνδου eπαιξε τή Φαύστα, ό Πέτσας τόν Κωνσταντίνο
κι ό Μέγκουλας τόν Κρίσπο) καί τά " Π&ς μιλουμε τ' 'Αγ
γλικά ", " Μισέλ " του 'Ετιέν Γκρανίζ, " Παναθήναια ",
" Οι Κουρσάροι τής Άρβανιτιaς ", " Ρωμαίος καί 'Ιουλιέττα "
" Ή 'Αντίζηλος ", " Πίστις, Έλπίς καί Έλεος ", 'Άsra "
[" 'Αστραία " του Άγγ. Σημη ριώτη ;], " Διονυσία ", " 'Αγα
πητικός τής Βοσκοπούλας '', " Γκόλφω ", " Έμπορος τής
Βενετίας ", " Άδριανή Λεκουβρέρ ", " Μαρία Φλώρα "
του Έ. 'Αθανασιάδη, " Βαρβιτοποιός τής Κρεμώνης " του
,

Φρανσουά Κοππέ, " Ή κόρη του Ταμπαρέν " του Κατούλ
Μεντές, " Ή τύχη τής Μαρούλας ", " Ντέιβιντ Γκάρρικ "
(ή Βερώνη επαιξε τή Βιολέτα καί ό Γεννάδης τόν Γκάρρικ),
" Γεροντοκόρ η ", τήν " Πρωταπριλιά " του Μ ισαηλίδη,
" Μάρτυς " του Ντ' Έννερύ, " Ή Κυρία μέ τάς καμελίας ",
" 'Αμαξηλάτης τι.ον Αλπεων " του Μπουσαρντύ, " Ή κόρη
του χρηματιστου " του 'Αχ. Καλεύρα καί τό πεντάπρακτο
δράμα του Βερναρδάκη " Μερόπη ". Ένα Θέμα πού έπεξερ
γάστηκαν σέ eργα τους συγγραφείς δπως ό Εύριπίδης, ό
Τορέλλι, ό Μαφφέι, ό Βολταίρος, ό 'Αλφιέρι κ.ii., ή Ιστορία
τής Μερόπης, εύτύχησε ιδιαίτερα στά χέρια τόυ Βερναρδάκη ,
πού εκανε ά.ρκετέζ ά.λλαγές στό μύθο. Τό Εργο eγινε έξαι
ρετικά δημοφιλές.
•

Τέλος, στά 1 908 έμφανίστ1ικε καί πάλι στό Θέατρο " Βαριετέ "
ό Θίασος Κοτοπούλη - Φύρστ, πού eπαιξε τά εργα " Ή ά.ντί
παλος " του Ά. Καπύς, " Ζιζάνιον " του Μπενεντίξ, " Κλέ
πτης " του Μπερνστάιν, " Μόνα Βάννα " του Μαlτερλιγκ,
" Βιβλιοθηκάριος " το() Γ. Μόζερ (δπΌυ ή Μαρίκα Κοτο
πούλη επαιξε τό ρόλο τής 'Εντίθ), " Κυρία τοΟ Μαξίμ ",
" Οιδίπους Τύραννος " το() Σοφοκλή, " Ό έξάδελφο ς " το\J
Μπενεντίξ, " Μαμα Κολιμπρί ", " Πετροχάρηδες ".
Στά 1 909 ό Θίασος Κοτοπούλη - Φύρστ ξανάπαιξε στό Θέατρο
" Βαριετέ " τά " Τρία Φιλιά. " το() Χρηστομάνου καί τό γερ
μανικό " Ό άμαξας Ένσελ " Ό έπικεφαλής το\J Θιάσου
Έδμόνδος Φύρστ ήταν παντρεμένος μέ τήν κόρη το() Τα
βουλάρη 'Ελένη .
.

Ό Σαγιώρ καί ή Βερώνη εδωσαν, την ίδια χρονιά, παραστά
σεις στό θέατρο Τεπέμπασι . Μ εταξύ άλλων eπαιξαν καί τίς
" Οικογενειακές χαρές " το\J Ζ. Έννεκέν.
'Επίσης, στά 1 909, στό Θέατρο " Βαριετέ " παίχτηκε στά έλλη
νικά ή όπερέτα του Σίντνεϋ Τζόουνς " Γκέισα ".
'Επίσης, στό Θέατρο " Όντεόν " έμφανίστηκε, τή χρονιά

Δυό ρομαντικές έμφανίσεις : Ροί:. αλία Νίκα καί ' Ελέν η Φύρστ, πρωταγω�ιίστριες τού περασμέ ι ιο υ αlώνα πού έδρασαν καi στόν 2.0c>
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αυτη, ό Θίασος Κυβέλης - Φύρστ, μέ τα εργα " 'Αρσέν
Λουπέν ", " Τό γαϊδούρι το() Μπουριντάν ", " Νόρα ", " Γιοϋ γιοϋ ", " Φωτεινή Σάντρη " τοϋ Ξενόπουλου, τήν κωμωδία
τ ο ϋ Γεωργίου Σουρη " Ή χει ραφέτησις ", τήν " Κόρη το()
'Ιεφθάε " , τό " Ό 'Αστυνόμος εΙναι καλό παιδί ".
Στά 1 9 1 0 ό Θίασος συνέχισε μέ τά εργα " Πληκτικός κόσμος",
" Οίδίπους Τύραννος " τοϋ Σοφοκλη , " Φωτεινή Σάντρη " τοϋ
Ξενόπουλου, " Φαύστα " τοϋ Βερναρδάκ1ι, " Ντορίνα ",
" Ραχ1)λ " τοϋ Ξενόπουλου, " Κλέπτης ", τήν " Τιμή " τοϋ
Ψαριανο\J (πού ήταν Έλληνας δημοσιογράφος της Πόλης),
" Τζοκόντα " τοϋ Ντ' Άννούντσιο, " 'Αντιγόνη " τοϋ Σοφο
κ λη, " Χαλασμένο σπίτι " το() Σπύρου Μελδ..
Στά 1 9 1 0 ή εξοχη Εύαγγελία Παρασκευοπούλου καί ό Θία
σός της έπαιξαν τόν " Άμλετ " στό Θέατρο " Όντεόν ".
Ή Παρασκευοπούλου επαιξε τή βασίλισσα.
Πάλι στά 1 9 1 0 έπισκέφτηκαν τήν Πόλη ενα συγκρότημα όπε·
ρας καί ενα όπερέτας. Τό συγκρότημα όπερας τοϋ Διονυσίου
Λαυράγκα έμφανίστηκε στό Θέατρο " Βαριετέ " καi παρουσία
σε κυρίως έλληνικά eργα. 'Ανάμεσά τους " Διδώ " τοϋ Λαυ
ράγκα, " Ή κυρα - Φροσύνη " το\J 'Αντωνίου Ί. 'Αντωνιά
δ η . Αξιο άπορίας παραμένει τό γεγονός δτι δόθηκε ι'iδεια νά
παρασταθεί ή δεύτερη όπερα, άφο\J άναφέρεται στήν έποχή
τοϋ Άλii Πασδ. πού, στό eργο, διατάζει νά πνιγοϋν τά παιδιά
της κεντρικης ήρωίδας. Παίχτηκε άκόμα ό " 'Υποψήφιος
Βουλευτής " τοϋ Ξύνδα. Τή μουσική της " Κυρα - Φροσύνης "
εΙχε συνθέσει ό Παϋλος Καρρέρ έν& τό λιμπρέτο της " Δι
δ&ς " 1Ίταν τοϋ Π. Δημητρακόπουλου. Ό Θίασος παρουσίασε
καi τίς δημοφιλέστατες όπερες " Φάουστ ", " Τόσκα ",
" Μποέμ ", " Λουτσία ", " Έρνάνης ", μέ τή συμμετοχή τοϋ
τενόρου Μωραlτη, τοϋ βαρύτονου 'Αγγελόπουλου, τοϋ μπά
σου .Βλαχόπουλου, της σοπράνο 'Ελένης Βλαχοπούλου καί
τοϋ .Βακρέλ η .
•

Ό Θίασος όπερέτας, πού έμφανίστηκε τ ή ν ίδια χρονιά, 1Ίταν
τοϋ Παπαϊωάννου. Έπαιξε τά eργα " ο ι μικρές Μ ισοϋ ",
" Όνειρ&δες βάλς ", " 'Ανοιξιάτικο άεράκι ", " Μαμζέλ
Νιτούς ", " Εϋθυμη χήρα ", " Σωματοφύλακες στό Μονα
στήρι ".
Τέλος, στά 1 9 1 0, έμφανίστηκε στό Θέατρο " Βαριετέ " καί
ό Θ ίασος της Μαρίκας Κοτοπούλη , μέ τά εργα Ή μωρά
παρθένος " τοϋ Μπατάιγ, " Ή σοκολατιέρα ", " Ή Κυρία τοϋ
Μαξίμ ", " Φύλαξ Άγγελος " , " Λυσιστράτη " τοϋ 'Αριστο
φάνη , " Κλέπτης " τοϋ Μπερνστάιν, " Οι γλεντζέδες " τ&ν
Έννεκέν - Μάρς, τό γερμανικό " 'Ηρώ καί Λέανδρος " ,
" Ή συνάντησις ", " Τό αίνιγμα ", " Ή Προμάμμη τοϋ
Πύργου " τοϋ Γκριλπάρτσερ. 'Ανάμεσα στούς ήθοποιούς
βρίσκουμε τά όνόματα τ&ν Λεπενιώτη, Γιαλίνη [ ;], Τσερτίνη,
'Αργυρόπουλου.
"

Στά 1 9 1 1 ο ι ίδιοι Θίασοι όπερας καi όπερέτας συνεχίζουν πα
ραστάσεις. Τό συγκρότημα τοϋ Λαυράγκα στό Θέατρο " Βί�
ρ ιετέ " (μέ καλλιτεχνικό διευθυντή τόν Ά. Κυπαρίσση ) ,
έκτός άπό τ ή " Διδώ ", τήν " Κυρα - Φροσύνη ", τ ό " Μάρ
κο Μπότσαρη ", τόν " Ύποψi1φιο Βουλευτ11 ", άνεβάζει καί
τήν όπερέτα " Περουζέ " σέ μουσική Θ. Σακελλαρίδη καί
λιμπρέτο Γ. Τσοκόπουλου. 'Επίσης παρουσιάζει άπό τό
εύρωπαϊκό ρεπερτόριο " Έρνάνη ", " Λουτσία ", " Φαβο
ρίτα ", " Καβαλερία Ρουστικάνα ", " Παλιάτσους ", " Ριγκο
λέτο ", " Φάουστ ".
Ό Θίασος τοϋ Παπαϊωάννου παίζει τίς όπερέτες " Φθι νο
πωρι νά γυμνάσια " τοϋ Κάλμαν, " ο ι Σωματοφύλακες στό
Μοναστήρι ", " Ή Κ ούκλα ", " Γκέισα ", " Οί γρεναδιέροι ",
" Εϋθυμη χήρα ", " Νυχτερίδα ", " Ό Κόμης τοϋ Λουξεμ
βούργου ", " Πριγκίπισσα τ&ν Δολλαρίων ", " Οί είκο
σιοκτώ μέρες της Κλαιρέττης ", " Όνειρ&δες βάλς " καί
" Λεμπλεμπιτζή Χορχόρ " τοϋ Τσουχατζιγιάν. Τό ί:pγο
" Υίοi Τζάκσον καi Σία " τοϋ Μωρίς Όρντονώ παρουσιά
στηκε μέ διευθυντή όρχ1)στρας τόν .Βαλή Μουχιττίν Μπέη.
Στό Θίασο, έκτός άπό τόν Παπαϊωάννου, eπαιζαν καί ό Άφεν
τάκης, ή Τριφυλλάκη κι ό Δενδρινός.

Ί1 Μελπομέ ι •η J(ο λυβύ., άπι) τίς μεγαλύτερ ες πρωταγωι,ίστι,μ ες
τής έλλψικής όπερέτας, ιιέ προσ61•τα φωι,ής καί ήθοπο ι /ας
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Ό θίασος το{) Παντόπουλου άνέβασε " Νύφη τής Κούλουρης "
καί " Άγαπητικό τής Βοσκοπούλας ".

Σοφοκλή , " Μπλόφες " το{) Θ. Συναδινο{), τή βυζαντινή
τραγωδία " Νικηφόρος Φωκάς ", " Ό ερως άγρυπνεi ",
" Μαρία Μαγδαληνή " ιcαi " Ή κόρη το{) 'Ιεφθάε ".

κάνει θίασο μαζί μέ τό Φύρστ καί τό Λεπενιώτη , παρουσία
σε στό " Όντεόν " τά εργα " Ό ι'ί.γνωστος χορευτης " το{)
Τριστάν Μπερνάρ, " Σιμόνη " το{) Μπριέ, " Ή δόξα " το{)
Τάρνερ, " Τά πράσινα γυαλι ά " τ&ν Βαλλαμπρέκ - Έννεκέν,
" Ό Πολιτευτής " το{) Π. Μπουρζέ, " Φρού - φρού ", " Οt
δίπους Τύραννος " το{) Σοφοκλή, " Μαρία Πενταγιώτισσα "
το{) Άριστ. Κυριάκου καί ένός Ιiλλου συγγραφέα, καθώς
καί τά " Παναθήναια " το{) J 9 .Ι Ο τιίlν Άννινου - Τσοκόπουλου.
Καί πάλι στό θέατρο " Βαριετέ " ό θίασος τής Μαρίκας
Κοτοπούλη επαιξε τήν " Κυρία το{) Μαξίμ ", τόν " Έμπο
ρο τής Βενετίας ", τίς " Σκηνές Μποέμικης ζωής ", τή " Νυ
φίτσα '', τούς " 'Απάχηδες τιίlν Άθηνιίlν ", τόν " Άγαπη
τικό τής Βοσκοπούλας " καi τό " Μαραθώνιο ".

Τήν 'ίδια χρονιά, στό θέατρο " Βαριετέ ", ό θίασος Έληνικής
'Οπερέτας επαιξε " Εϋθυμη χήρα ", " Πριγκήπισσα τιον
Δολλαρίων ", " Μαμζέλ - Νι τούς ", " Βιεννέζες '', " Γρενα
διέρους ", " Κούκλα ", " Φθινοπωρινά Γυμνάσια " το{) Κάλ
μαν, " Κόμητα το{) Λουξεμβούργου ", " Εϋα " το{) Λέχαρ,
" 'Αγνή Σουζάνα " καί " Λεμπλεμπιτζή Χορχόρ ". 'Επικεφα
λής το{) θιάσου ήταν ό Κυπαρίσσης καί ή Κολυβa.

Ή κόρη το{) Μ ιχαήλ Άρνιωτάκη Ροζαλία Νίκα, πού ε{χε

Τήν έπομένη χρονιά στό θέατρο " Βαριετέ " ό θίασος Ρο
ζαλίας Ν ίκα - Φύρστ επαιξε τά έργα " Ό ι'ί.νθρωπος μέ τό
κοj.ιμένο αύτί ", " Πολιτευτής " το{) Π. Μπουρζέ, " Νέα
Παναθήναια " J 9 J J , " Τά χαμίνια ", " Έξοχώτατος μπαμπίiς ",
" Ή ·Άγνωστος ", " Νέρων ", " Ή μικρή σοκολατιέρα ",
" Ο!δίπους Τύραννος ", " 'Ανακριτής " το{) Μπερνάρ, " Νύ
χτα γάμου ", " Τό παιδί έχει μπαμπά " το{) Ά. Μάρς, " 'Αντι
γόνη " το{) Σοφοκλή, " Ή ήδονή τής διαφθοράς" το{) Λαβε
ντάν, " Ή καταιγίς ", " Λευκή Σελiς " το{) Γ. Ντεβόρ, " Βρυ
κόλακες " το{) "[ψεν, " Τρελλοκόριτσο ", " Ζωντανό πτιίlμα "
το{) Τολστόι , " Διπλή Ζωή ".
Πάλι στά 1 9 1 2 στό θέατρο " Όντεόν " Όμιλος Έρασιτεχνιίlν
άνέβασε τά έργα " Molphos de Pera " [;], " Φιλοκτήτης " το{)

Τά πρώτα χρ6νια τού αlώνα dρχίζει καί ή f(υβέλη πυκνές έξ6δους, μέ δικούς της θιάσους, στη Σμύρνη, την Π6λη καί άλ
λα κέντρα. 'Εδώ, στψι " Ποκκινοτρίχα " τού .Ρεvάρ πού
την παρουσίασε τό 1907 στό θέατρο Τεπέμπασι τ·ίjς Π6λης

Στά 1 9 1 2 ή Ροζαλία Ν ίκα, ό Έδμόνδος Φύρστ καί ό Λεπενιώ
της εδιναν παραστάσεις στό θέατρο " Βαριετέ ". Έπαιξαν
" 'Ηλέκτρα ", " Έξοχώτατο μπαμπά ", " Pr i se de Berg op
Zoom " [ ; ] το{) Σασά Γκιτρύ, " Παναθήναια " J 91 3, " Λου
δοβίκο Χ " το{) Καζιμίρ Δελαβίν, " Άγαπητικό τής Βοσκο
πούλας ", " Παρθεναγωγείον ".
Ό θίασος τής Κυβέλης Άδριανο{) παρουσίασε στό θέατρο
" Βαριετέ " τά έργα " Ή ένέδρα " το{) Κιστεμέκερς, " Ή εό
τυχισμένη ", " Τό μυστικό " το{) Μπερνστάιν, " Ή Κυρία
Προέδρου ", " 'Αντιγόνη ", " Φλωρεντινή Τραγωδία ", " Τό
χέρ ι ", " Ζωντανό πτιίlμα " το{) Τολστόι , " Les pet its " [ ;),
" Ύπη ρετείν " το{) Λαβεντάν, " Ή Γυναίκα " το{) ποιητή
'Ιωάννη Πολέμη, " Ή Κυρία μέ τάς καμελίας ", " Λάζαρος ".
Στά J 9 J 3 ή Ροζαλία Νίκα, ό Φύρστ καί ό Λεπενιώτης συνέ
χιζαν άκόμα τίς παραστάσεις τους στό θέατρο " Βαριετέ ",
παίζοντας τά έργα " ·Αγνωστος ", " 'Ισραήλ " το{) Μπερν
στάιν, " Ή εύγένεια ύποχρεώνει " τιίlν Έννεκέν καί Βεμπέρ,
" Όταν δέν θά ύπάρχω " το{) Μπερνστάιν, " Ή Κυρία Προέ
δρου ", " Ό 'Αγαπημένος τιον γυναικιον " τιον Έννεκέν καί
Μπιλλώ, " 'Εξωφρενική ο tκογένεια " το{) Έννεκέν, " Μαρ
τύριον το{) Ταντάλου ", " Τό μυστήριο τής κίτρινης κάμαρας "
το{) Γκαστόν Λερού, τό " Χαστούκι " το{) Λαμπίς, τά " Πα
ναθήναια " το{) 1 9 1 2, " L' fdee Franς:ai se ", " Un Prix Mon
thyon " τιίlν Έννεκέν καί Βεμπέρ, " Σαμψών " το{) Μπερν
στάι ν, " Ο! Άθλιο ι " τοC> Βίκτωρα Ούγκώ.
Ό ίδιος θίασος συνέχιζε παραστάσεις καί στά J 9 14. Έπαιξε
τό έλληνικό εργο " Ή Δούλα ", τή " Μαντάμ Τεντάλ " τιίlν
Κρούλ καί Μπαρρέ, τή ρεβύ " Καρνέ 1 9 1 2 " καί " · Άγνω
στος χορευτής ", " Οtδίπους Τύραννος ", " Νύκτα Γάμου ",
" Βασιλεύς Λουδοβίκος ΧΙ ", " 'Αετιδεύς " το{) Έδμόνδου
Ροστάν, " Ταρτο{)φος ", " Ό άνθρωπος πού σκότωσε " το{)
Πιέρ Φρονταί.
'Επίσης στά 1 9 1 4 ό θίασος τής Κυβέλης Άδριανο{) παρου
σίασε στό θέατρο " Βαριετέ " τά tργα " Σουξέ ", " Ή γαλο
πούλα ", " Τό Μυστικό " το{) Μπερνστάιν, " Σαπφώ ".
Τέλος, τήν ίδια χρονιά, ό θίασος όπερέτας Κυπαρίσση Κολυβά στό θέατρο " Βαριετέ " επαιξε τόν " Λεμπλεμπιτζή
Χορχόρ ".
Έτσι τερματίζουμε έδιο τό όδοιπορικό μας, μέ την έκρηξη
το{) Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Καί στά κατοπινά δμως
χρόνια θίασοι έλληνικοί συνέχισαν νά έπισκέπτονται άρ
κετά συχνά την Τουρκία καί, σέ άνταπόδοση , θίασοι τουρ
κικοί εκαναν κάποιες, έστω λίγες, έμφανίσεις στήν 'Ελλάδα.
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γιά τήv όπερα : Φοlβου Άνωγειανάκη " Die oper ίn Grίe
c/ιerιland ", Mas ke und Κο thurn, /ιeft 1, 1966, σελ. 10 14. ' Επlσης άντλήσαμε πληροφορlες άπό τά σχετικά λήμματα
τής Eιι cίclopedίa dello Sp e t tacolo. Παρ' δλ' αύτά δέ στά
θηκε δυνατό νά διαπιστώσουμε μέ άπ6λυτη άκρlβεια πολλά
όν6ματα συγγραφέων, ήθοποιών καί έργων.
(12) Βλ. " Na t han der Weίse ίn Kons taιι tίnopel ", Μα
gαzίτι fur dίe Lί tera tίi.r des A uslan des, 21 (1842), σελ. 228.
(13) Valsa, δ.π.π. dελ. 278.
(14) Βλ. The L e ρan t Herald, 24 Φλεβάρη 1 8 70.
(15) Βλ. Δρ. Hrίs to Tan e ρ u S taιn bolslcί " A b todίo ρra
fίya Dne ρrι ί tzί lsp oιnyeιιί, ΙΙ, (1868 - 18 7 7) " , Σ6φια,
1927, σελ. 75, 186, 661 - 663. Ν. Ναι;ο ρ " Ή π6λη ώς
πνευματικό κέντρο τών Βουλγάρων ώς τά 1 8 7 7 ", S bornίkya
ίαιι Πnίgα, ΧΙΧ. τμήμα Ίστορlας - Φιλοσοφlας - [(οινωνιο
λογίας : 12, Σ6φια, 1925 (στά βουλγαρικά).

' 1 1 μεγάλη πρωταγωιιldτρια τού αίώιια μας Μαρίκα Ηοτοπο·ι�
λη, εlχ' έμφαvιστεί, παιδί άκ6μα, μέ τό θlασο τού πατέρα της,
στή Σμύρνη καί την Π6λη. Στίς άρχές τού αlώvα κάνει μερι
κές έξ6δους καί μέ προσωπικούς της θιάσους. ' Εδώ, μέ τό Μήτσο
Λ:fυράτ, δπως έμφανlζονταν στό " '!dραήλ " τού Μπερνστά ι 1•

ΣΗ Μ ΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ " ΘΕΆΤΡΟΥ . ,

( rτ. ' ) Σημ. "Θ" : Χρονολ6γηση μέ τ ό μωαμεθανικό ·ήμερολ6γω
πού ίσχυε άκ6μα. 1912, κατά τό λατινικό ήμερολ6γιο .

(β') Σημ. " Θ " : Τ ό τουρκικό κεlμενο έγραφε : " Ζι.ζά1ιιοι•
μεταξιτού δήτου " καί . . . τρομάξαμε 11ά καταλάβουμε τί έννο
ούσε. Δέν πρ6κειται, ώστ6σο, γιά πρωτ6τυπο έργο τού Ίωά1•
νη Σκαρλάτου. 'Η βιβλιογραφική ταυτ6τητα τού έργου ε lναι :
" Τό Ζιζάνιον μεταξύ τού σlτου, ήτοι θρησκεlα καί ύπ6κρι
σις ". Δράμα εlς πράξεις τρείς, μεταφρασθέν έκ τού Γερμωιικο1i
ύπό !. Σκαρλάτου. 'Εν Λειψlf!, έιι τψ τυπογραφείψ τού Βρέίτ
κοπφ καί Χέρτελ 183 1 .
(γ'} Σημ. " Θ " : Τουλάχιστσν άπό τ ό 185 7 έπ αιξω• στ ήι·
Π6λη ό Βασ. 'Ανδρον6πουλος μέ τόν Διονύσιο Ταβουλάρη.

(δ' ) Σημ . " Θ " : Ό Δ ιονύσιος Ταβουλάρης li.φησε 'Α πομ :ι• ημο 
νεύματα wΕκδ. " Πυρσού ", 'Αθήνα 1930.

(<') Σημ. " Θ " : Πρ6κειται γιά έργο τού Λημητρfο·ι1 ](ορu
μηλιϊ (1850 - 1898).

(στ' ) Σημ. " Θ " : Ό rtάννης Γ. Παπαϊωάννου στό λ·ήμμα
Ξύνδας τής Μουσικής Έγκυκλοπαlδειας M. G. G. ( Τ6μ. lJ,
στήλη 926) άναφέρει τόν τlτλο " Τό φι .λί " σάι• τραγούι)ι
μέ συνοδεlα πιάνου. Στό ίδιο λήμμα, πλούσιο σt' καταλογο
γραφικές πληροφορlες, δέ11 άναφέρεται πουθε11ά ό τlτλος " Τό
φιλάκι " σάν όπερέτα .

(ζ') Σημ. " Θ " : Ό r. Γ. Παπαϊωά1ΙJΙ011 ( δ. π . π . ) δf'ι• <iι•α 
φέρει καθ6λου αύτό τόν τίτλο.
S9
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ΤΑΥΝΑΝ

l(ATA

ΜΠΡΟΥI(

Η H Θll(H ΟΥ ΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ Σl(ΗΝΟΘΕΤΗ
ΒαθiΥς κρι τικος έλεγχος με aδελφικο νυστέρι

Ό Κένεθ Τάυναν - ενας άπό τούς
όξυδερκέστερους θεατρικούς κριτι
κούς πού έμφανίστηκαν μεταπολεμικά
στόν άγγλόφωνο χώρο - είναι κατ'
έξοχήν άρμόδιος νά κρίνει τή στα
διοδρομία του Πητερ Μπρούκ της μεγαλύτερης σκηνοθετικης iδιο
φυίας πού άνάδειξε, στά τελευταία
τριάντα χρόνια, τό άγγλικό Θέατρο.
Κριτικός καi σκηνοθέτης ύπηρξαν
στενοί φίλοι , μερικές φορές συνερ
γάστηκαν - κοντολογίς συ vοδοιπ6ρησαιι, γ ιά πολύν καιρό. Στή συνέν
τευξη, πού άκολουθεί, μέ τούς έκδό
τες της τρίμηνης έπιθεώρησης " The
atre Quaterly " Σάημον Τράσλερ
καi Κάθρην Ίτζιν (" Τ. Q. ", Τευχ.
25, Α νοιξη J 977), ό Τάυναν δέν κρύ
βει τό θαυμασμό του γιά ενα μεγάλο
-

μέρος της δουλειaς το() Μπρούκ.
'Αλλά, ή άγάπη γιά τόν ιlνθρωπο καί
ό θαυμασμός γιά τό Εργο του δέ θο
λώνουν τή ματιά του κριτικοΟ. 'Εξε
τάζει καi έλέγχει έξαντλητικά τήν
δλη πορεία το() Μπρούκ μ' ενα πνευ
μα lμπαθοϋς άπόστασης. Έτσι, φτά
νει στό σημείο ν' άμφισβητi1σει
τή θεατρική ίσχύ καί τήν πνευματική
έμβέλεια τών άναζητ�iσεων καi τών
πειραματισμών, στούς όποίnυς έπι
δίδεται τά τελευταία χρόνια ό μεγάλος
ιlγγλος σκηνοθέτης. Διατμπώνει μά
λιστα κάποιες καίριες, .Υενικότερα
ένδιαφέρουσες, σκέψεις γιά τι'ι ρόλο
του σκηνοθέτη - γκουρού - Πού φαί
νεται νά 'χει αύτοεπωμ1στεί τελευ
ταία ό Πητερ Μπρούκ. Θά πρέπει
νά πουμε : Ό Τάυναν δέν είναι κα-

ΠΕ.ΡΙΟΔΙΚΟ : Ή άρχή της σταδιοδρομίας σας συνέπεσε
σχεδόν μέ τήν άρχή τf\ς σταδιοδρομίας του Π ητερ Μπρούκ.
Παρακολουθήσατε, λοιπόν, τό ξεκίνημά του ώς σκηνοθέτη ;
ΤΑ·Υ ·ΝΑΝ : Ναί. Ό Πητερ είναι μερικά χρόνια μεγαλύ
τερός μου. Είχε πάει πρίν άπό μένα στήν 'Οξφόρδη . Είδα,
δμως, τήν πρώτη του δουλειά. Αύτή πού εκανε ώς προστα
τευόμενος το() σέρ Μπάρυ Τζάκσον στό Birn1inghan1 Rep.
(Σ. τ. μ .
Βίι·ηιίιιglια ιιι Repertory Tlιeatι·e). Είχε άνεβάσει
τότε τό " Βασιλιά 'Ιωάννη " καί τό " Άνθρωπος καί ύπεράν
Θρωπος " μέ τόν Πώλ Σκόφηλντ. 'Εγώ, σκολιαρόπαιδο τήν
έποχή έκείνη στό Μπίρμιγχαμ, είχα έντυπωσιαστεί τρομερά.
'Αντί γιά τήν άβρότητα, πού χαρακτήριζε γενικά τά άνεβάσμα
τα του Σαίξπηρ καί του Σώ τήν περίοδο έκείνη, έβλεπες ενα
είδος αtχμηρης, έπιθετικης σαφήνειας. Στίς παραστάσεις του
Μπρούκ ύπfjρχε έπίσης μιά πολύ άκριβολόγα προσοχή στίς
μεταπτώσεις και στήν ξαφνική, τήν ξαφνιαστική λεπτομέρεια.
Κι αύτό μ' έξέπληξε γιά τά καλά. Άπό τό Μπίρμιγχαμ πfjγε
στό Στράτφορντ, τό 1 946. 'Εκεί παρουσίασε, μέ κοστούμια
" Βαττώ'', τό " 'Αγάπης 'Αγώνας Άγονος " - μέ τό Σκόφηλντ
στό ρόλο το() Άρμάνδου. Ήταν μιά άξιοσημείωτη παράσταση .
Βλέποντάς την, εμενες καί πάλι κατάπληκτος. Ήταν ή πρώτη
φορά πού είχες μπροστά σου - δχι μιά δ ι α ν ο η τ ι κ ή
δουλειά πάνω στό Σαίξπηρ, γιατί δέν πιστεύω δτι ό Πfjτερ
ήταν iΊ είναι δ ιανοούμενος, άλλά μιά άπίστευτη, καλπάζουσα
εικαστική φαντασία καί μιά πολύ άκριβη αlσθηση διεγερτι
κοu τονισμοu.
=

Μετά, άνέβασε τό " Ρωμαίος καi 'Ιουλιέτα " - τό 1 947. Ή
παράσταση αύτή παινέθηκε λιγότερο. 'Εμένα δμως μ' επιασε.
Γιατί έδωσε τό σαιξπηρικό κείμενο σάν Εργο ένός νέου άν
Θρώπου, έργο έντονης βίας καί πάθους, κάτι πού ήταν έντελώς
καινούριο, γιά κείνη τήν έποχή . Δέν έπρόκειτο γιά μιά άνώ
δυνη ιπποτική μυθιστορία. Ήταν κάτι έξαιρετικά σκληρό,
ζωντανό καί ύπέρμετρα παθιασμένο - μ' ενα τρόπο πού δέν
εϊχαμε συνηθίσει καθόλου νά βλέπουμε στό Σαίξπηρ. Ό Πητερ
μέ κέρδισε άμέσως, όλοκληρωτικά. Όπως άκριβώς κ ι δλη
τήν όξφορδιανή μεταπολεμική γενιά μου. Έπειτα, συνέχισε
στό Λονδίνο. Έστησε όρισμένες έντονότατα ρεαλιστικές
παραστάσεις : π.χ. τό " Κεκλεισμένων τών θυρών " τοϋ
Σάρτρ κ' ένα έργο του Χάουαρντ Ρίτσαρντσον πού άναφερό
ταν στίς δεισιδαιμονίες τών άνθρώπων της ύπαίθρου στίς ' Ηνω
μένες Πολιτείες. Τό έργο λεγόταν " Ή σκοτειν1Ί πλευρά τοu

θαρά διαλεκτικός καί άνεπίληπτα
έπιστημονικός στήν άνάπτυξη τών
άπόψεών του. Αίσθάνεται κανένας
πώς ή συλλογιστική δέν ξεκινάει
πάντοτε άπό τά δεδομένα γιά νά κατα
λήξει στά συμπεράσματα. Σέ πολ
λές περιπτώσεις, τά συμπεράσματα
προϋπάρχουν καi ό κριτικός λόγος
κανοναρχείται άπ' τήν άνάγκη νά
τά τεκμηριώσει πρακτικά a poste
riori. Μιά τέτοια μέθοδ ος κλείνει
μέσα της τόν κίνδυνο της αύθαιρε
σίας. Γι' αύτό καi τά πορίσματα
το() Τάυναν δέν είναι ένδεχομένως,
πάντοτε ιlσφαλτα. Εlπαμε iiδη : Τό
χέρι πού κρατάει τό νυστέρι δέν άνή
κει σ' εναν ψυχρό, άμέτοχο Άσκλη
πιίιδη, άλλά σ' εναν παθιασμένο
καί έπιδεξιότατο " πρακτικό ".

φεγγαριου
καί άνέβηκε στό Lyric, στό Han1mersιnitl1.
Περιείχε μιά σκηνή " άνακλητικf\ς " συγκέντρωσης. Ήταν
ένα άπό τά συναρπαστικότερα πράγματα πού είχα δεί ποτέ στό
θέατρο.
Ό. Μπρούκ είχε τήν πιό άπίστευτη έφευρετικότητα στή ρύ
θμιση τών είσόδων στή σκηνή. Π.χ. στή " Σκοτειν1Ί πλευρά
του φεγγαριου " ήταν μιά νεαρή μάγισσα πού εμπαινε γέρ
νοντας πρός τά πίσω άπό τή μπούκα, ετσι πού 'μοιαζε νά αίω
ρείται άνάμεσα ούρανοϋ καί γf\ς, άναποδογυρισμένη, τήν ώρα
πού σου μιλοΟσε. Στούς " 'Αδελφούς Καραμάζωφ ", πού
είχε άνεβάσει λίγο πρίν, ή εναρξη γ ινόταν μέσα σέ άπόλυτο
σκοτάδι - έσβηναν (παράνομα) άκόμα καί ο[ φωτεινές έπι
γραφές τών έξόδων του θεάτρου. Τή στιγμή πού όλοκληρωνό
ταν τό σκοτάδι , ό ήθοποιός πού επαιζε τό Σμερντιακώφ Ερι
χνε μιά πιστολιά. Αύτή ή ιlμεση έπίθεση έναντίον τf\ς εύαισθη
σίας τών θεατών ήταν κάτι πού δέν είχε γίνει ποτέ στό άγγλι
κό θέατρο - άπ' δσο ξέρω - ϊσαμε τότε. 'Ακόμα κι δταν
μετακόμισε στή ShaΓtesbury Aνenut:, ό Μπρούκ συναποκό
μισε αύτή τήν παρακμιακή άλλά έντελώς ξεχωριστή αϊσθηση
το() όπτικου έφέ - τήν εϊδαμε νά έκδ11λώνεται σέ παραστάσεις
έργων δπως τό " Δαχτυλίδι γύρω άπό τό φεγγάρι " iΊ " Τό
καπελάκι " (κωμωδία - μπουλβάρ). Σ' αύτές τίς δυό παραστά
σεις τά σκηνικά ήταν το() Όλιβερ Μέσελ. Πιστεύω πώς είναι
ο[ καλύτερες δουλειές πού 'χει κάνει ό τελευταίος. Ό Μπρούκ
είναι έντελώς άσυναγώνιστος σ' αύτή τήν αϊσθηση του σκη
νικοΟ τεχνάσματος, σ' αύτή τήν άντίληψη το() θεάτρου ώς
ένός καθαροϋ μαγικοΟ κουτιοϋ.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Γράφατε κριτική τήν έποχή έκείνη ;
ΤΑ · Υ·ΝΑΝ : Έγραφα σ' ενα φοιτητικό περιοδικό.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Ποιές μεθόδους δουλειάς χρησιμοποιουσε τότε
ό Μπρούκ ;
ΤΑ · Υ · ΝΑΝ : Τίς ήξερα μόνο άπό δεύτερο χέρι . 'Από τά
κουτσομπολ\ά ήθοποιών πού ήταν άνεξάντλητοι σέ ίστορίες
γιά τά κόλπα του - πώς τούς καλόπιανε καί τούς παρέσερνε
μέ πλάγιο τρόπο νά κάνουν κάτι πού ποτέ δέν τό είχαν σκε
φτεί. Ήταν καταπληκτικός στό νά χειρίζεται τούς καθιερω
μένους ηθοποιούς (άνtρες καί γυναίκες) του West End καί νά
τούς τουμπάρει πραγματικά. Π.χ. , μπορουσε νά κάνει μιά
i1λικιωμένη ήθοποιό ν' άνεβεί μιά έτοιμόρροπη σκάλα ό':ι ς
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τήν κορυφή, σέ σημείο πού τό δλο σύστημα νά κλονίζεται,
άπλώς μέ τό νά δηλώνει στά άλλα μέλη τοϋ θ ιάσου δτι πί
στευε πώς ή ήθοποιός αύτή ήταν άνίκανη, σωματικά, γιά κάτι
τέτοιο κ ι δτι ποτέ δέ Θά τοϋ περνοϋσε άπό τό μυαλό νά τfjς τό
ζητήσει. Βέβαια, ή δήλωση αύηi κυκλοφοροϋσε, κι άπό
στόμα σέ στόμα έφτανε στήν ένδιαφερομένη, ή όποία δντως
έπέμενε νά έκτελέσει τήν κίνηση .
Π ΕΡΙΟΔΙΚΟ : Λοιπόν, άπό τότε έδινε έμφαση στή σωματική
δράση δπως καi στό όπτικό στοιχείο . . .
ΤΑ · Υ · ΝΑΝ : Σέ τρομερό βαθμό. Καi χρησιμοποιοϋσε ψυ
χολογικά τεχνάσματα γιά τό χειρισμό τών 1iθοποιών. Λέγανε
τότε γιά τούς 1)θοποιούς πού έπαιζαν στό " Ή σκοτεινή πλευ
ρά τοϋ φεγγαριοϋ " κ' ήταν δλοι τους άγνωστοι άκόμα, δτι
έδιναν τiς καλύτερες έρμηνείες τfjς ζωfjς τους, μ ισώντας ταυ
τόχρονα τόν Πfjτερ Μπρούκ γιά τό δτι τiς έβγαζε άπό μέσα
τους. Π ιστεύω δτι αύτό πού έπεισε τελε\ωτικά, δχι μόνο τή
δικ1Ί μου γενιά άλλά καi τούς πιό μεγάλους, γιά τό δτι
ό Μπρούκ ήταν ενας " μαiτρ " - αύτό, λοιπόν, ήταν ή περί
φημη παράσταση τοϋ " Μέ τό ίδιο μέτρο ", πού δόθηκε τό
1 95 1 , μέ τό Τζών Γκίλγουντ στό ρόλο τοϋ Άγγελου. Ήταν
11 πρώτη φορά πού ό ίδιος έκανε καί τά σκηνικά. Ή παρά
σταση μένει στό νοϋ μου σάν τό πιό όμοιογενές σαιξπηρικό
άνέβασμα πού έχω δεί : κάθε κοστούμι, κάθε παπούτσι , τό
παραμικρό στοιχείο τοϋ σκηνικοϋ, τό παραμικρό βοηθητικό
έφέ, δλα συνέβαλαν στήν ύποστήριξη μιάς συνολικfjς άποψης
γιά τό έργο. 'Επίσης τό άνέβασμα αύτό έδωσε μιά νέα πνοή
ζωfjς στήν καριέρα τοϋ Γκίλγουντ : ή έρμηνεία του ήταν πολύ
πιό μετρημένη, ρεαλιστική κι άντιρομαντική σέ σχέση μ'
ότιδήποτε εlχε κάνει στό παρελθόν.
Π ΕΡΙΟΔΙΚΟ : Πώς Θά προσδιορίζατε αύτή τή συνολική άπο
ψη ;
ΤΑ·Υ · ΝΑΝ : Κάτι πού έμοιαζε μέ 'Ιερώνυμο Μπός. Ό Μπρούκ
εlδε τό Zeitgeist τfjς Βιένης σάν τή σκοτεινή, κρυμμένη πλευ
ρά τοϋ έλισαβετιανοϋ κόσμου - τοϋ κόσμου μας, στήν πρα
γματικότητα. Ήταν ή έποχή τοϋ " Τρίτου άνθρώπου
κι
'Άρθο υρ Μίλλερ " Ψηλά dπ' τή γέφυρα ", 1 9 5 5 . "l!-iιa ι'ιε ϊyμα
,5ο ιιλε ι iίς άπό τή ρεαλιστ ι κή περίοδο τού σκηνοθέτη Μπρούκ.
"Αιιτοvυ Πουα ίη λ (" διτυ Παρμπόvε) καί Ίαv Μπάνεv (Μάριο)

άλλων παρόμοιων ταινιών. Έτσι, 11 βρωμιά τ�;ς σύγχρονης
Βιένης σοϋ έρχόταν διαρκώς στό νοϋ καθώς παρακολου
θοϋσες τό " Μέ τό ίδιο μέτρο " τοϋ Πfjτερ - τά πορνεία
κ' ή διαφθορά. Ή παράσταση χαρακτηριζόταν άπό μιά ρεα
λιστική προβολή τfjς ρυπαρότητας, πράγμα πού έπίσης δέν
είχαμε ξαναδεί στά άνεβάσματα του Σαίξπηρ. Τό παίξιμο
τών 1iθοποιών δf; στόχευε τή φτηνή κωμωδία η τό άκατάσχετο
γέλιο τοϋ κοινοϋ. Τό παίξιμο χαρακτηριζόταν άπό μιά στυ
φάδα, ήταν άμεσο, α!χμηρό καi τρομακτικά άκριβές στό
χρονορυθμό του. Κι δπως πάντοτε στiς παραστάσεις τοϋ
Μπρούκ, ύπfjρχαν oi άπροσδόκητοι μετατονισμοί, ο[ άπρο
σδόκητες είκόνες. 'Υπάρχει, π.χ., ό μονόλογος δπου ό Λού
κιος ξετυλίγει μιά λίστα μέ τά όνόματα δλων αύτών πού εlναι
κλεισμένοι στή βιενέζικη φυλακή. Ό Πfjτερ έδωσε τή σκηνή
αύτή σά μιά πομπή διεστραμμένων τύπων πού τούς παρου
σίαζε ό Λούκιος - σέ μιά πραγματικά σκαμπρόζικη παρέ
λαση. Ή πομπή έκλεινε μέ τόν " Άγριο μισοτενεκέ πού μα
χαίρωνε τσουκάλια ". Αύτός ό κουρελιάρης τύπος, ό ξυπό
λυτος, μέ τό κεφάλι γουλί καί τό άκαμπτο βάδισμα, ήταν
σά μιά προεικόνιση των μανιακών πού θά βλέπαμε άργότερα
στό " Μαρά - Σάντ ".
"Ως τήν έποχή έκείνη, δέν ύπfjρχε καμιά άμφιβολία σέ κανέ
ναν δτι ό Πfjτερ Μπρούκ ήταν ό κορυφαίος σαιξπη ρικός
σκηνοθέτης τοϋ μεταπόλεμου. Καi μετά συνέχισε ν' άνεβαί
νει, ν' άνεβαίνει, ν' άνεβαίνει . . . . Εlχε κανένας τήν άμυδρή
έντύπωση δτι ήταν μάλλον ενας άναπλάστης των .. δεύτερων "
eργων παρά ενας έρμηνευτής των μεγάλων έργων, πώς ήταν
σπουδαίος στό νά παίρνει στά χέρια του ενα παραμελημένο
κείμενο καi νά τοϋ έπιβάλει τή δική του είκόνα. Τό 'χε κάνει
αύτό μέ έργα που Θεωρουνταν δτι δέν άνfjκαν στά κορυφαία
τοϋ Σαίξπηρ - " 'Αγάπης άγώνας άγονος ", " Μέ τό ίδιο
μέτρο ", καί, άργότερα, " Τίτος 'Ανδρόνικος ". Όμως, τό
άνέβασμα τοϋ " Αμλετ " (μέ τόν Πώλ Σκόφηλντ) ήταν μιά
μεγάλη άπογοήτευση : δέν εlχε τίποτα νά είσφέρει σ' ενα άρι
στούργημα. Σάμπως τό άριστούργημα αύτό νά 'ταν ενα αύτο
συντ�)ρητο μνημείο - ό Πfjτερ, άντi νά τό άναπλάσει γιά
νά τό προσαρμόσει στήν προσωπική του άποψη, μάλλον κατα
βλήθηκε άπ' αύτό. 'Απλούστερα, πιάνοντάς το έκοψε τά χέρια
του.
•

·

Π ΕΡΙΟΔΙΚΟ : Άδικα, πιστεύετε έσείς;
ΤΑ· Υ · ΝΑΝ : Νομίζω δτι κείνη τήν έποχή άντιμετώπιζε τά
eργα σάν έχθροi>ς πού πρέπει νά συντριβοϋν κι δτι τά άρι
στουργήματα, άπλώς, τόν νίκησαν. Αύτό δμως δέ σημαίνει
δτι παραγράφονται τά έξαιρετικά έπιτεύγματά του - δταν
έπαιρνε στά χέρια του έργα ύποτιμημένα στό παρελθόν καi
τά άνέβαζε σέ περιωπή άριστουργημάτων. Εlναι δύσκολο
ν' άντιληφτεί κανένας σήμερα δτι, ίσαμε τήν έποχή έκείνη,
τό " 'Αγάπης άγώνας ιϊγονος ·· καi τό " Μέ τό ίδιο μέτρο "
δέν ήταν τά έργα του Σαίξπηρ πού όποιοσδήποτε σώφρων
θά έπιχειροϋσε ν' άνεβάσει.
Π ΕΡΙΟΔΙΚΟ : Εlχε κατά κάποιο τρόπο τήν άνάγκη ν· άνα
γάγει ηiν προσωπική δημιουργικ1Ί του συμβολ1i σέ έπίπεδο
αύτονομίας ;
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : 'Ακριβώς. ' Εκείνη τήν έποχή έγινε πολύ φίλος
μέ τόν Έντουαρντ Γκόρντον Κραίηγκ καi πfjρε πολλά άπ'
αύτόν. Περίπου τότε εlχα συναντήσει τόν Κραίηγκ καί ξέρω
δτι τόν εlχε έντυπωσιάσει πολύ ό Μπρούκ. Ξαφνικά άρχισα
νά διακρίνω τήν έπιρροή τοϋ Κραίηγκ σ' δ,τι έλεγε ό Μπρούκ
καί, άργότερα, στή δουλειά του. Παράδειγμα : ή ίδέα τοϋ
Κραίηγκ δτι ό συγγραφέας ήταν ενας φθοροποιός παρείσα
κτος στό Θέατρο κι δτι ύπεξαιροϋσε τιμές άπό τό πρόσωπο
πού θά 'πρεπε νά 'ναι πραγματικά ύπεύθυνο γιά τή δουλειά :
τό σκηνοθέτη. Κι δτι oi ήθοποιοi ήταν κάτι σάν παραπέτασμα
άνάμεσα στήν καθαρή ά.ντίληψη τοϋ σκηνοθέτη καi τό κοινό.
Ό Κραίηγκ, δπως ξέρετε, εlχε ενα σχέδιο : f\θελε τiς " ύπερ
μαριονέτες ", γιά ν' άντικαταστήσουν αύτούς τούς . . . ένο
χλητικούς ξενοφεpμένους πού έπέβαλαν τή σωματική πα
ρουσία τους στό κοινό. Τότε ό Κραίηγκ ήταν γύρω στά
έβδομ1)ντα. Εlχε άρκετά χρόνια νά κάνει δουλειά στό Θέα
τρο. Μολοντοϋτο ό Π fj τερ ήταν πολύ έπηρεασμένος άπ' αύ
τόν. Νομίζω μάλιστα, δτι ό Κραίηγκ έγραψε κ' ενα μικρό
δοκίμιο, έπαινετικό γιά τό Μπρούκ. Εlχε δεί μόνο φωτο
γραφίες άπό τή δουλειά τοϋ Πfjτερ : δέ νομίζω δτι ε!χε πα
ρακολουθήσει ποτέ ζωντανή παράστασή του.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Φαίνεται δμως πώς ό Μπρούκ εΙχε μεγαλύ-

τερες έπιτυχίες άπό τόν Κραίηγκ στή δουλειά μέ ζωντανούς
ήθοποιούς . . . . .
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Ναί. Κ' ήταν eνας άπό τούς λιγοστούς σκηνο
θέτες τfjς έποχfjς πού 'χε τή μανία τfjς δουλειaς μέ τούς 1iθο
ποιούς. Γεφύρωσε τό χάσμα άνάμεσα στό τότε περιθωριακό
καί έμποpικό Θέατρο. Μποροϋσε νά δουλεύει μέ 1iθοποιούς
πού ήταν καθιερωμένοι στή Shaftesbury Aνenue η στό
Stratford, καθώς καί μέ ήθοποιούς πού δούλευαν σέ μικρά
Θέατρα σάν τό Torch η τό Chanticlecr·, δπου άνέβασε τό
" Δόκτωρ Φάουστ " καi τό " Ή μηχανή τοϋ Διαβόλου ".
-Ετσι, πράγματι γεφύρωσε τό χάσμα άνάμεσα στό περιθωρια
κό καί τό κατεστημένο - πράγμα πού δέν εΙχε κατορθώσει
κανένας άλλος άγγλος σκηνοθέτης της δεκαετίας τοϋ '40
η τοϋ '50. Ό άλλος σκηνοθετικός άστέρας τfjς έποχfjς ήταν
βέβαια, ό Γκάθρι, πού δούλευε συνήθως σέ Θέατρα πρώτης
σειρaς, μέ ήθοποιούς πρώτης σειρaς. 'Εν& ό Πfjτερ μποροϋσε
νά δουλεύει μέ όποιουσδήποτε καί νά τούς μεταβάλει σέ ήθο
ποιούς πού έπιδίωκαν νά ύλοποιήσουν τήν δποια άντίληψη
εΙχε ό ίδιος γιά τό ρόλο -ι:ους.
Π ΕΡΙΟΔΙΚΟ : 'Επρόκειτο
άπό μέρους του;

γιά

μιάν

έσκεμμένη

πολιτική

ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Κοιτάξτε, άνέκαθεν ήταν λίγο δεσποτικός,
λίγο ναπολεόντειος τύπος. ΜποροΟσε νά κυριαρχήσει σ'
ενα χ&ρο άκόμα καί μέ τή σιωπή, χωρίς ποτέ νά ύψώσει
τή φωνή του. Αuτό εΙναι πάντα τό άναγνωριστικό σημάδι
τ&ν μεγάλων έξουσιαστικ&ν φυσιογνωμι&ν : ποτέ δέν ύψώ
νουν τή φωνή τους - σ' άναγκάζουν νά τούς προσέχεις
έντατικά, πράγμα πού συνέβαινε πάντα μέ τόν Πfjτερ. Π ρέπει
νά προσθέσω, πώς εΙχε κάτι άπό όπνωτιστή. Κάποτε, δμως,
ό Ρόμπερτ Μόρλε\J βγfjκε άπό μιά παράσταση καί εΙπε :
" Έκανα τόν Π fjτερ Μπρούκ νά βάλει τίς φωνές ". Άν όντως
συνέβη αuτό, δπως διατείνεται ό Μόρλε\J, ό 1iθοποιός μπο
ρεί νά τό Θεωρ1iσει περίπου θρίαμβο. Γιατί, τό λιγότερο, άπο
δείχνει δτι κι ό Μπρούκ εΙχε μέσα του Θυμούς - πράγμα
πού κανένας άπό μaς τούς ύπόλοιπους δέν τό εΙχε ύπο
πτευτεί.
Π ΕΡΙΟΔΙΚΟ : Ό Μπρούκ εΙχε τήν άνάγκη νά άσκεί σχεδόν
μιά έμπιστευτική παραπλάνηση πάνω στούς ήθοποιούς; . . .
ΤΑ·Υ · ΝΑΝ : Ναί. 'Αλλά, μέ τό " Βασιλιά Λήρ ", άρχισε,
νομίζω, νά διαμορφώνει ενα φιλοσοφικό ύπόβαθρο - γιά νά
χτίσει πάνω σ' αuτό. Σχεδόν άμέσως μετά, έγκαινίασε τήν
περίοδο Θεάτρου της ώμότητας στό " Lamda " . 'Εκεί έβλε
πες δτι άρχιζε σαφ&ς νά Θεωρεί τόν παντοδύναμο συγγραφέα
σάν ενα στοιχείο πού έπρεπε νά περιοριστεί, ενα στοιχείο
πού δέ Θά 'πρεπε νά 'ναι άπαραίτητο. Σ�iμερα κανένας δΕ
Θέλει τόν παντοδύναμο συγγραφέα η τό παντοδύναμο ότι
δήποτε. 'Αλλά, στά τέλη τfjς δεκαετίας τοϋ '50 καί στίς άρχές
τfjς δεκαετίας τοϋ '60, ό Πfjτερ εΙχε κατακτήσει ενα τέτοιο
γόητρο πού το{) έπέτρεπε " έν λευκιρ " νά κάνε ι , δυνάμει,
δ,τι f\θελε σ' όποιαδήποτε χώρα τοϋ κόσμου. Γιά &να σύντο
μο διάστημα μάλιστα, άνέλαβε τήν καλλιτεχνική διεύθυνση
ένός κολοσσοϋ δπως τό " Coνent Garden ". Κάλεσε τό
Σαλβαδόρ Νταλί νά κάνει τά σκηνικά στή " Σαλώμη " καί
έξόργισε πολλούς άπό τούς παντοδύναμους άστέρες τοϋ
μελοδράματος στό χ&ρο αuτό. Θυμaμαι τόν Πfjτερ νά μοϋ
iστορεί, τήν έποχή πού άνέβαζε τό " Μπόρις Γκουντού
νωφ ", πώς άκουσαν τό μεγάλο βαθύφωνο Κριστώφ νά μονο
λογεί, μετά άπό κάποια δοκιμή, πηγαίνοντας πάνω κάτω
στούς διαδρόμους τ&ν καμαρινι&ν : " Νέος άνθρωπος. Νέες
iδέες. 'Εγώ Θά τό δείξω μετά ". 'Αλλά δέν τό έδειξε. Ό,τι
έδ�ιξε ήταν ή άποψη το{) Πfjτερ γιά τόν Μπόρις, δχι ή δική
του. Έτσι, μόλο πού ό Π fjτερ άναγκάστηκε ν' άποχωρ1iσει
άπό τό " Coνent Garden " , δέν παύει νά 'ναι περίεργο αύτό
καθαυτό τό γεγονός δτι άνέλαβε τή διεύθυνση. Αύτό δμως
ήταν μιά παρένθεση.
ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ : Ήταν πάντοτε πολύ ξεκομμένος - άκόμα κι
όταν ήταν περισσότερο δραστη ριοποιημένος ώς σκηνοθέτης
το(j ΒασιλικοΟ Σαιξπηρικοϋ Θιάσου. Δέ Θά μποροϋσες πρά
γματι νά τόν συνδέσεις μέ καμιά Ιδιαίτερη " σχολή " Θεάτρου.
�

Ό σκη�ιοθέτης κι ό κριτικός. Ξεκινήσαμε μαζί - λέει ι) Τι.ί ι•
ναν. Παi προσθέτει : Μέ κέρδισε άπό τή�ι πρώτη στιγμή, όλο
κληρωτικά, δπως κι δλη τη μεταπολεμικη ι3ξφορδια�ιη γενιά μαι,

ιl!ιά σκηνή άπό τήv Γ' πρrlξη το·ϋ " Τίτο υ Άνδρ6νικο υ " μέ τό Λώρειις ' Ολίβιε, τή Βlβιαν Λ·ί) κ.a., σέ σκη1ιοθεσία τού Πή

τερ Μπρούκ. Έδώ, κατά τόν Τάυvαv, ύπάρχει σύμπτωση άνάμεσα στό μήνυμα τού έργου καί τήv 1/Οική στάση τού σκηνοθέτη

ΤΑ· Υ · ΝΑΝ : Ούτε θά μπορουσες νά τόν κατηγορήσεις δτι
μιμείται κανέναν. Ήταν ενας άπό τούς έλάχιστους άγγλους
σκηνοθέτες τής έποχfjς μου πού ή σταδιοδρομία του συνί
στατο, άπό μιά άποψη, σέ μιά άναζήτηση προγόνων : άνα
κάλυψε εναν στό πρόσωπο του Κραίηγκ · τό ίδιο συνέβη
επειτα μέ τόν Άρτώ. Άλλά, τήν έποχή πού τούς βρ1ϊκε,
ήταν f�δη καθιερωμένος. Ώστότε, οί ίδέες πού εlχε άνάβλυζαν
άπό τή διαίσθησή του.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Εlχε κάνει πολύ πρακτική δουλειά στήνοντας
παραστάσεις μέ ξεχωριστό ϋφος, άλλά δέ φαίνεται νά 'χε
άποκτήσει θεωρητικές βάσεις ως τήν έποχή πού άνακάλυψε
τούς μέντορες πού είπαμε . . .
ΤΑ . Υ·ΝΑΝ : Άπ' αύτούς, πραγματικά, πήρε κάποιες βάσεις
στόν τομέα τής θεατρικής θεωρίας. Αύτό πού τού 'λειπε
ήταν, θά μπορούσαμε νά πούμε, μιά κοσμοθεωρία. Δηλαδή,
μιά άποψη γιά τόν κόσμο εξω άπό τό θέατρο. Καί μόλις
άρχισε νά άποκτii κάτι τέτοιο, ή δουλειά του άλλαξε. Κι
δχι πρός τό καλύτερο. Κατά τή γνώμη μου, ο ί δυό τελευταίες,
πραγματικά πετυχημένες δουλειές του, ήταν ό " Λήρ " μέ
τό Σκόφηλντ, τό J 962, καί τό " Όνειρο καλοκαιρινής νύ
χτας ", τό J 970. Στό " Όνειρο " ύπfjρχε ή αίσθηση αύτου
πού θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε " σπόρ " - στοιχείο
χαρακτηριστικό τής δουλειiiς του. Φαίνεται νά προέκυψε
άπό μιά ελξη πρός τό τσίρκο - πιστεύω δτι πιθανόν νά διά
βασε γιά μιά παράσταση πού δόθηκε στό Παρίσι τήν έποχή
του '20, μιά παράσταση τού " Όνειρου " μέ μορφή κινέζικου
τσίρκου. 'Απάντησα μιά περιγραφή τής δουλειiiς αύτfjς
σέ μιά βιογραφία τού Κοκτώ καί νομίζω δτι ένδεχομένως
κι ό Πfjτερ διάβασε τό ίδιο κομμάτι . 'Αλλά αuτό ήταν μιά
έξαίρεση . Τό φινάλε του " Όνειρου ", δπου σι ήθοποιοί
liπλωναν τά χέρια στό κοινό καi εσφιγγαν τά χέρια μαζί του,
νομίζω δτι εlναι τό μεγαλύτερο προχώρημα πού 'χει κάνει
ό Πfjτερ γιά ν' άποκαταστήσει μιά συγκινησιακή έπικοι
νωνία μ' αuτό τό κομμάτι τής κοινωνίας πού δέ βρίσκεται

στή σκηνή . Ένιωθες άπό τή μεριά του εναν πόθο νά κάνει
τό έργο νά περάσει τή ράμπα, σά ρεύμα συγκίνησης, καί νά
γιορτάσει κάτι πού τό μοιραζόταν μέ τό κοινό - δχι νά έπι
βάλει ότιδήποτε στό κοινό αuτό μέσα άπό τήν καθαρά δε
ξιοτεχνικ1i του εuφυία.
Ό " Λή ρ ", πού μέ εlχε έντυπωσιάσει πάρα πολύ τήν έποχή
έκείνη, βασιζόταν, άσφαλώς, σέ μεγάλο βαθμό, στήν άποψη
τού Γιάν Κότ γιά τό έργο καί τό συσχετισμό του μέ τό Μπέ
κετ καί τό " Τέλος του παιχνιδιού " . Νομίζω δτι ό συσχετι
σμός μέ τό Μπέκετ καί τή φιλοσοφία πού τόν διαπνέει
έδωσε στόν Πfjτερ μιά δικαιολογία γιά τήν κοσμοθεωρία
ή όποία έπρόκειτο νά κυριαρχήσει άργότερα στ�i δουλειά του.
Άν μπορουσα νά συνοψίσω τή φιλοσοφία αuτή, θά 'λεγα
δτι δ ιατυπώνεται ώς έξης : Τά άνθρώπινα πλάσματα, άπό τήν
ώρα πού άφήνονται στόν έαυτό τους καi άπαλλάσσονται
άπό κοινωνικές δεσμεύσε ις, εlναι ζώα, έγγεν&ς σάπια καί
καταστροφικά. Τή στάση αuτή θά μπορούσατε έπίσης νά
τή χαρακτηρίσετε τελετουργική μισανθρωπία. Αύτή άποτέ
λεσε τήν κινητήρια δύναμη τής δουλειάς τού Μπρούκ άπό
τίς άρχές τής δεκαετίας του '60 κ' επειτα.
'Επιτρέψτε μου τώρα νά σϋ.ς έξηγήσω τί έννο& μ' αuτό. Γιατί,
τή στάση αuτή μπορείτε νά τήν άνιχνεύσετε σέ μερικές άπό
τiς παλιότερες παραστάσεις του, άρχίζοντας άπό τήν περίο
δο του Θεάτρου τής ώμότητας. Αuτό πού τόν άπασχολουσε
τότε ήταν νά δείξει πόση συμφορά μπορούσε ν' άντέξει
ενα άνθρώπινο πλάσμα χωρίς νά τσακιστεί άπό τό βάρος της.
Λοιπόν, ό " Τίτος 'Ανδρόνικος " εlναι τό πιό βαθιά άπαισιό
δοξο άπ' δλα τά εργα του Σαίξπηρ, μέ ηiν άποψη πού διατυ
πώνει ώς πρός τή συμπεριφορά τ&ν ά.νθρώπων σέ μιά. κοι
νωνία χωρίς 1iθικούς φραγμούς. Άλλά καi ή γραμμή πού
έδωσε συνειδητά ό Μπρούκ στό δλο άνέβασμα τού " Μαρά Σάντ " αuτό τό σκοπό εlχε : νά τονίσει τή μηδενιστική άντί
ληψη τού Σάντ γιά τόν άνθρωπο, σέ άντιπαράθεση μέ τήν
άντίληψη τού κοινωνικού άναμορφωτfj καί έπαναστάτη

Μέγας ά�ιαπλάστης τών " δεύτερωιι " lργωι1 το-ϋ Σαίξπηρ, ό Πήτερ Μπρούκ άνέβασε καί έπέβαλε, τό 1955, τόν " Τίτο
Άνδρ6νι.κο ". Έπαιξε, δμως, μεγάλο ρόλο καί ή άκτινοβολία τών πρωταγωνιστώιι του : Λ.ώρειις Όλtβιε καί Βίβιαν Λ.ή

Μαρά. Μαντεύω δτι ό Πέτερ Βάις δέ θά εύχαριστήθηκε
άπόλυτα μ' αύτή τήν άλλοιωτική tμφαση, ή όποία πάντως
άποκάλυπτε κάτι σημαντικό γιά τό Μπρούκ. 'Εξίσου εντονη
ήταν ή παγερή αίσθηση πού διαπότιζε τήν άντίληψη μέ τήν
όποία άνεβάστηκε ό " Λi1ρ ". Γι' αύτό άφαίρεσε καi τή σκη
νή δπου ύπάρχει μιά στιγμή εύσπλαχνίας, δταν ό ύπηρέτης
δ ιαμαρτύρεται γιά τήν έξόρυξη τών ματιών τοϋ Γκλόστερ
καi θυσιάζει τήν ίδια του τή ζωή. Ήταν μιά σκηνή πού φα
νέρωνε μιά ύπερβολική 1Ίθική άνωτερότητα : τό κόψιμό
της φανέρωσε, ίσως, σέ μένα κάτι γιά τό χαρακτήρα τοϋ
Πfjτερ. Έτσι δεν ξαφνιάστηκα δταν δέχτηκε άμέσως, λέγον
τας πόσο θά τοϋ Cίρεσε μάλιστα, ν' άνεβάσει τόν " Οiδίπο
δα " τοϋ Σενέκα, τό άντίθετο τοϋ " Οiδίποδα " τοϋ Σοφοκλfj,
άνταποκρινόμενος στήν πρόσκληση πού τοϋ κάναμε άπό τό
'Εθνικό θέατρο στή δεκαετία τοϋ '60. Όπως ό " Τίτος 'Ανδρό
νικος " είναι τό πιό καταθλιπτικό άπό τά ρωμαϊκά tργα τοϋ
Σάίξπηρ, ετσι καί ό " Οίδίποδας " τοϋ Σενέκα είναι ό Σο
φοκλfjς μείον τίς λυτρωτικές φιλοσοφικές άρετές. ΕΙναι τό
πράγμα μέσα στή γύμνια του. 'Εδώ ή ' Ιοκάστη δέν ιφεμιέ
ται άλλά παλουκώνεται μόνη της, τρυπώντας μ' ενα σπαθί
τή μήτρα της, γιατi αύτή ήταν τό λίκνο τfjς άμαρτίας : άπό
κεί βγfjκε ό Οίδίποδας.
Ό " Τίμων ό 'Αθηναίος " πού ό Μπρούκ άποφάσισε ν' άνε
βάσει στό Παρίσι καί τόν όποίο δέν είδα, είναι έπίσης μιά
χαρακτηριστική έκλογή. Πρόκειται γιά ενα tργο δ ιαποτι
σμένο άπό βαθύ πνεϋμα μισανθρωπίας πού φανερώνει και
ύπογραμμίζει περισσότερο αύτή τήν Cίποψη γιά τήν άνθρώ
πινη φύση πού άρχίζει νά κυριαρχεί στή δουλειά του. 'Εκείνη
τήν έποχή, τέλος, ήταν καί ή ταινία ό " Κύριος τών μυγών ".
Δούλευα γιά λογαριασμό τών Ealing Studios στή δεκαετία
τοϋ '50 κ' είχα έξασφαλίσει τά κινηματογραφικά δ ικαιώματα
γιά τό� " Κύριο τών μυγών ", άλλά ό Πfjτερ tπεισε τό Σάμ
Σπfjγκελ ν' άγοράσει τά δικαιώματα καi νά τοϋ άναθέσει
τό γύρισμα τfjς ταινίας. -Αν τό καλοσκεφτείς, ύπάρχει έδώ
έναρμόνισ η μέ τό βασικό σχέδιο. Ό " Κύριος τών μυγών "

είναι, πάνω άπ' δλα, μιά παραβολή γύρω άπό τό τί συμβαίνει
στήν άνθρώπινη φύση εξω άπό τό πλαίσιο μιάς σχεδόν πολι
τισμένης κοινωνίας : γίνεται κτηνώδης, σαδιστική καί, στό
τέλος, καννιβαλική .
ΕΙχα έπισημάνει δλες αύτές τίς έξελίξεις άλλά δέν είχα
έκφράσει άνοιχτά τήν άντίθεσή μου, ώσότου άνέβασε τό
" US , τό 1 967, στό " Ald wych ". Στό διάστημα τών δο
κιμών ό Πfjτερ μέ είχε συμβουλευτεί, γιατί έκείνη τήν έ
ποχή έγώ f]μουν λαλίστατος σχετικά μέ τόν πόλεμο τοϋ
Βιετνάμ, καί είχαμε διάφορες μακρές συνομιλίες πάνω στό
θέμα. Τοϋ tδωσα νά δ ιαβάσει βιβλία, ρεπορτάζ · τοϋ μετέ
δωσα έπίμονα τή δ ικ1Ί μου άποψη γιά τόν πόλεμο καί γιά
τήν Πλήρη tλλειψη δικαιολογιών γιά τήν έπέμβαση τών
Η ΠΑ. · Τοϋ γνώρισα βfjμα βfjμα τήν ίστορία τοϋ πολέμου
άπό τήν έποχή τfjς έμπλοκfjς τοϋ Κέννεντυ καί μετά. ΕΙμαι
βέβαιος δτι ενα μεγάλο μέρος αύτfjς τfjς δουλειάς θά τό
'κανε καί μόνος του. Τό γεγονός, δμως, είναι δτι συμφάγα
με κάποιες φορές καί γώ τοϋ άνέπτυσσα ηΊν άποψή μου
στή διάρκεια αύτών τών γευμάτων. 'Αλλά, ή Cίποψη πού δια
τύπωσε τελικά ό Πfjτερ μέ τήν παράστασή του ήταν άπλή .
'Από τή μιά τά άντίποινα τών Βιετκόγκ, άπό τήν Cίλλη ο ί
βομβαρδισμοί τών 'Αμερικανών - άνάμεσα σ ' αύτά δέν
ε{χες τή δυνατότητα καμιάς ήθικfjς έκλογfjς. Αύτή τή στάση
άνέπτυξε ό Π fj τερ : μιά στάση ήθικfjς ούδετερότητας. Πού
έξυπηρετοϋσε τό σκοπό του. Κ ι ό σκοπός αί'Jτός ήταν, γιά
μιά άκόμη φορά, νά δείξει τή βαθιά διαφθορά δλων τών
άνθρώπινων πλασμάτων.
"

Π ΕΡΙΟΔΙΚΟ : Κατηγορώντας όχι μόνο τούς 'Αμερικανούς

iΊ τούς Βιετκόγκ στό Βιετνάμ άλλά καί τό άνίσχυρο κοινό

τοϋ

θεάτρου.

ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : 'Ακριβώς. Μοϋ φάνηκε ότι χρησιμοποιοϋσε
τόν πόλεμο γιά νά χτυπήσει τούς δ ιανοούμενους τοϋ Hamp
stead. Ότι, κατά κάποιον τρόπο, έκμεταλλευόταν τόν
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έκβαρβαρισμό κι..i τήν καταστροφή μιίiς χώρας - σάμπως
μοναδικός σκοπός το{) πολέμου νά 'ταν τό ν' άποδείξει πόσο
ύποιφιτές εtναι ο{ διανοούμενοι !

πράγματι διανοούμενος μέ τήν εuρωπαϊκή εννοια το{) δρου.
Ι..:.uτά τή γνώμη μου, έτσι μοιάζει μάλλον μέ ρηχό καi κίβδη
λο πεσιμισμό.

υs ", ή Ι�tλοσοφία αuτή μF.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Βέβαια, στό
ταφέρθηκε σ' ενα καθαρά πολι • ι κό έπίπεδο . . .
ΤΑ · Υ . ΝΑΝ : Τελείως. Καi νομίζω δτι στό πολιτικό έπίπεδο
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : 'Επρόκειτο γιά τό tδιο βασικό σχέδιο.
ό Πftτερ εtναι σάν παιδί, μέ τήν εννοια δτι άνέκαθεν ζο�σε
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Μιά άπόρριψη τ&ν ήθικ&ν διεξόδων;
πολύ άπομονωμένος, διάγοντας ενα βίο πού θά τόν χαρακτη
ρίζαμε θεατρικοί) τύπου - δουλεύοντας πάντα μέ ήθοποιούς
ΤΑ ·Υ·ΝΑΝ : Νομίζω δτι αύτό πού ύποστή ριζε ήταν πώς: οι
πίσω άπό κλειδαμπαρωμένες πόρτες, μέ ήθοποιούς άνάμεσα
άνθρωποι εtναι, βασικά, μή ήθικά δντα. 0{ Βιετκόγκ lσχυ
στούς όποίους ήταν ό άδιαμφισβήτητος ήγέτης καi έμπνευ
ρίζονται δτι διαθέτουν ήθικές καi κοινωνικές δικαιολογίες
στής. Νομίζω δτι θά τσακωνόταν μαζί σας iiν το{) λέγατε :
γιά δσα πράττουν. Τό iδιο lσχυρίζονται γιά τόν έαυτό τους
" Βέβαια, μιά καi πρόκειται νά πάρεις θέση γιά τό Βιετνάμ,
καi ο{ 'Αμερικανοί. Μέ βάση αύτά πού πράττουν άμφότεροι,
θά πρέπει νά μελετήσεις άπό κοντά καi μέ τρόπο πράγματι
δέν fχεις τίποτα νά έπιλέξεις άνάμεσα στούς δυό. Έτσι,
ή στάση το{) Πftτερ ήταν, θά 'λεγε κανείς, μιά ήθική στάση. έξαντλητικό τήν πολιτική πού άναπτύσσεται έκετ ". Θά
σάς άπαντοΟσε, iσως, δτι μιά όμάδα ήθοποι&ν πού δουλεύουν
Μέ θεολογικούς δρους θά μποροΟσε νά χαρακτηριστετ μα
μόνοι τους σ' &να δωματιάκι θά μποροΟσαν νά δημιουργήσουν
νιχα�στική - ή μανιχαϊστική αiρεση πρεσβεύει δτι τό κακό
δημιουργήθηκε ταυτόχρονα μέ τό καλό κι δτι, πιΟανόν, . - μέσ' άπό τiς ψυχές τους, ίσως, καθώς καi μέσα άπό τό
συλλογικό ύποσυνείδητό τους - εlκόνες γιά όποιαδήποτε
τό πρ&το κερδίζει τόν άγώνα έναντίον το{) δεύτεpου. Κ ι
δυνατή , πολιτική, κοινωνική, πνευματική σύγκρουση· δτι
άκόμα, δ τ ι τ ό κακό εtναι ό παράγοντας πού κυριαρχεΙ στήν
δλα θά μποροΟσαν νά γίνουν σ· fνα έρμητικά κλειστό δω
'lνθρώπινη ψυχή . Τήν άποψη αύτή έκφράζει, σέ τελευταία
μάτιο· δτι δέ χρειάζεται νά βγετς εξr·� .:. cό η;εοιο τψ. "'�;οης,
Κύριος τ&ν μυγ&ν ,. τοΟ Γουίλλιαμ Γκόλ
άνάλυση, καi ό
καi νά έξετάσεις πόσο άντέχουν ο! θεωρίες σου στή σύγ•φο
ντιγκ - fνα άλλο έργο πού άσκετ μιά άκαταμάχητη έλξη
σή τους μέ τήν πραγματικότητα. κ· ετσι , δταν 'ίδρυσε τό
στούς εilκολους πεσιμιστές. Καi πού, όπωσδήποτε, έναρ
Διεθνές Κέντρο Θεατρικ&ν Έρευν&ν, στό Παρίσι, ή πr-ώτη
μονίστηκε τέλεια μέ τiς γενικές άπόψεις το{) Π ft τερ.
του ένέργεια ήταν νά προσπαθήσει νά ξεπεράσει έντελ&ς
Τήν άποψη αύτή θά τήν άντιμαχόμουνα ώς κοσμοθεωρία.
τή γλώσσα. Κάλεσε, λοιπόν, τόν Τέντ Χιούτζ γιά νά το{) ψο:ιά
'Αλλά, νομίζω, δτι εtναι μιά άποψη πού τήν άσπάζεται, άνά
ξει αύτή τή μή - γλώσσα τοΟ " -οργκαστ ", πού άποτελείται
μεσα σέ άλλους, καi ό Μπέκετ. Πρόκειται γιά μιά πολύ
άπό ήχους πού δέν έχουν καμιά σχέση μ' όποιαδήποτε άπό
άπαισιόδοξη φιλοσοφία. Πού δημιουργεi μιά κάποια αί
τiς ύπάρχουσες γλϋJσσες.
σθηση μονοτονίας δταν τήν ύποστηρίζει κάποιος πού δέ
διακρίνεται γιά lδιαίτερη φιλοσοφική κλίση ii πού δέν εtναι
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Αuτό ήταν ενα ά.πό τά πρωταρχικά κίνητρu
το{) Κέντρου στό ξεκίνημά του . . .

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Αύτό ήταν μέρος ένός βασικοΟ σχεδίου στή
δουλειά τοΟ Μπρούκ;

"

..

•

,_

Ό Τζών Γκlλγουντ, Πρόσπερος στην " Τρικυμ{α " πού άνέβα

σε ό Μπρούκ. Τό αlσιόδοξο μήνυμα τού σαιξπηρικού άριστουρ
γήματος συγκρούεται μr τό ριζικό πεσιμισμό τού σκηνοθέ
τη. 'Αποτέλεσμα : Μιά, όλοκληρωτική σχεδό11, καταστροφή

ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Άκοιβ&ς. Ό Μπροuκ έξέφρασε τή δυσπιστία
τοι� στή δύναμη τftς λεκτικftς έπικοινωνίας. Όταν πίiς νά
στηρίξεις μιά, ούσιαστικά, συναισθηματικά μηδενιστική
άντίληψη, ο{ λέξεις γίνονται έχθρός σου, γιατi ο{ λέξεις
εtναι οι φορεrς τftς iiλλογης σκέψης. Όταν πίiς νά στηρίξεις
τiς lδέες αύτές, σοΟ χρειάζεται νά βγάλεις τελείως άπό τή
μέση τό λογικό· τό πρ&το πράγμα πού πρέπει νά κάνεις εtναι
νά καταργήσεις τiς λέξεις. Έτσι, δοκίμασε αuτό τό πείραμα.
Δέν εtδα καμιά άπό τiς παραστάσεις αuτές, μπορ&, λοιπόν,
μόνο νά βασιστ& στήν άντίδραση το{) κοινοί) καi όρισμένων
ήθοποι&ν. 'Υποψιάζομαι, δμως, δτι ό ' Πfjτερ θά 'λεγε σήμερα
δτι έπρόκειτο γιά μιά ένδιαφέρουσα άσκηση, που δέ λειτούρ
γησε θεατρικά στό κοινό στό όποίο ό:πευθύνθηκε.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Ποιό πιστεύετε δτι ήταν τό κίνητρο γιά τήν
ίδρυση τοΟ ΔιεθνοΟς Κέντρου ;

ΤΑ·Υ·ΝΑΝ: Ή χρηματοδότησή του ό:πό διεθνεrς όργανισμούς.
Νομίζω μάλιστα δτι ό Μπρούι�, έχοντας δουλέψει Τ;δη στό
γαλλικό θέατρο, κατεχόταν i1!6 ενα γνήσιο πόθο νά έπεκτεί
νει τό βεληνεκές του, νά ι>ουλέψει μέ δσο τό δυνατόν περισ
σότερους ήθοποιούς δσο τό δυνατόν περισσοτέρων έθνικο
τήτων, άπλ&ς γιά νά βρετ μιά κοινή θεατρική γλώσσα. Πρό
κειται γιά !!να θαυμάσισ, οlκουμενικ&ν διαστάσεων στόχο.
Τό πρ&το τελειωμένο προϊόν το{) πειράματος αύτοΟ πού εtδα
έγώ ήταν ο{ " Ίκς ". Πftγα νά τό δ&, έχοντας ό:κούσει προη
γουμένως καi έπi πολλά χρόνια διαδόσεις, γν&μες ό:πό δεύ
τερο χέρι καi φftμες. Ήθ ελα, λοιπόν, νά σχηματίσω προσω
,,�,..ή άντίληψη . Ποιά ήταν ή ό:ντίδρασή μου; Ένα αίσθημα
μεγάλης λ(Jπης, ό:νάμειχτης μέ διάψευση. ΜοΟ φάνηκι; δτι
εtχε έγκαταλείψει δλες τiς τεράστιες τεχνικές ικανότητες
πού εtχε μεταχειριστετ π��γενέστερα γιά νά θαμπώσει , νά
καταπλήξει, νά μαγέψει ιeαi νά παρασύρει τό κοινό, ό:πευ
θυνόμενος στήν εύαισθησία του - πράγμα πού "Ίταν, νομίζ'"
ή μεγάλη δυνό:μή του. Ειχε ό:παρνηθετ τή δίιναμη τftς γλώσ·
σας καi μοΟ φάνηκε δτι έπιχείρησε μιά έκπληκτικά συμβα
τική δραματοποίηση, σέ στύλ ντοκουμέντου, το{) βιβλίου
πού έγραψε ό Κόλιν Τάρνμπωλ γιά μιά φυλή τftς Άφρι
κftς. πού ύποχρεώθηκε διά τftς Βίας νά έγκαταλείψει τά χώ
ματά της δπου έπιδιδόταν στό κυνήγι κι liρχισε νά περιέρ
χεται σέ μιά κατάσταση κ τηνώδους ι'ι-ηθικότητας. Κατάσταση
στήν όποια ή άπλή ό:πόκτηση τροφftς (μέ όποιαδήποτε μέ
σα - ό:κόμα καi μέ τό νά ό:ποσπίiται ό:πό τά στόματα μωρ&ν
παιδι&ν ii ήλικιωμένων γονι&ν) ό:ποτελοΟιJε τό μοναδικό
κριτήριο ό:νδρείας. Μ' άλλα λόγια, ό Πftτ�::ι έπέστρεφε στiς
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προηγούμενες θέσεις του - δηλαδή, aν παραμερίσεις τiς
άνάγκες της ζωης, αν παραμερίσεις τiς κοινωνικές συμβάσεις,
θά δείς τούς άνθρώπους νά συμπεριφέρονται μέ τρόπο πού
προκαλεί φρίκη.
.
Καi πάλι θά σκεφτόταν κανένας πώς αότή ε{ναι μιά αόταπό
δεικτη άλήθεια. Ό Πητερ δμως τήν παρουσιάζει μέ πάσα
σοβαρότητα, σά μιά φοβερή άποκάλυψη . ΜοΟ ήρθε μάλιστα
στό νοΟ ενας παραλληλισμός. Πές δτι σβήνουν δλα τά φ&τα
της τροχαίας στά σταυροδρόμια κι δτι άφαιροΟνται τά συ
στήματα τ(.ί)ν φρένων άπ' δλα τ' tιύτοκίνητα. Στήν περίπτωση
αότή ύπάρχει ή πιθανότητα νά συμβοΟν συγκρούσεις. Αότό
δμως δέ θά ξαφνιάσει eναν έξυπνο άνθρωπο ούτε θά κάνει
κάποιον νά συμπεράνει , μέ βάση τά περιστατικά αύτά, δτι
δσοι όδηγοΟν αότοκίνητα εtναι έκ γενετης δολοφονικοi τύ
ποι . Όμως φάνηκε δτι ό Πητερ μiiς καλοΟσε νά συμμερι
στοΟμε ενα τέτοιας λογης συμπέρασμα. Πιθανόν ν' άρπάχτηκε
άπ' αύτό τό βιβλίο γιατi τοΟτο ύποστήριζε τή θέση ή όποία,
βαθμιαία, κυριάρχησε στή δουλειά του.
Ή ποιότητα της ύπο1φιτικης και τό ύφος της έρμηνείας
άπέδειξαν βέβαια δτι μπορεί νά κάνει 1)θοποιούς νά μετα
μορφώνονται σέ άφρικανούς - μέλη μιiiς φυλης μέ μεγάλη
δεξιοτεχνία. Σ' δλη τήν παράσταση, δμως, σκεφτόμουνα,
χωρiζ νά τό θέλω, πόσο πιό άποτελεσματικά θά μποροΟσε
νά 'κανε τήν ίδια δουλειά ενα ντοκυμανταιρ τοΟ BBC2 δχι μιά παράλληλη δουλειά : τήν ίδια δουλειά μέ καλύτερο
τρόπο. Έμοιαζε νά μήν ύπάρχει καμιά ειδικά θεατρική
συγκίνηση στό θέαμα αύτό - ήταν άπλ&ς μιά σειρά άπό
σύντομες ρεαλιστικές σκηνές πού συνδέονταν μεταξύ τους
μέ μιά έπίπεδη άφήγηση " δφ ". Και ή δλη αότή παραγωγή
φανέρωνε μιά περίεργη άδιαφορία γιά τήν τύχη της φυλης
τ&ν Ίκς στiς μέρες μας. Τό βιβλίο είχε γραφτεί πρiν άπό
μερικά χρόνια καi τό πρόγραμμα άνέφερε άπλ&ς : " 'Απ'
δσο μπορεί νά ξέρει κανείς, oi Ίκς έξακολουθοΟν νά ύπάρ
χουν ". 'Απ' δσο μπορεί νά ξέρει κανείς; Θέλω νά π& : μiiς
κάλεσαν νά συμπονέσουμε καi νά φρίξουμε μέ τήν οικτρή
κατάστασή τους, άλλά κανένας άπό τούς ύπεύθυνους της πα
ραγωγης δέ σκοτίστηκε νά άνακαλύψει aν άπλ&ς έξακολου
θοΟσαν νά ύπάρχουν!
'Επίσης, άπογοητεύτηκα βαθιά άπό τήν έλλειψη της άμιγο()ς
θεατρικής έφευρετικότητας, πού σ1:ό παρελθόν τήν είχαμε
σίγουρη άπό τήν πλευρά το() Πητερ, κι άπ' αύτό πού μπορ&
νά χαρακτηρίσω - μέ πραγματική θλίψη - μόνο μέ τήν
έκφραση : πνευματική ρηχότητα - χαρακτηριστικό το() θεά
ματος. Σκέφτηκα, λοιπόν, δτι ένόσω ό Πητερ βρισκόταν
στό Παρίσι t\ όπουδήποτε άλλο(), τό περιθωριακό μας θέα
τρο τόν είχε, κατά κάποιον τρόπο, ξεπεράσει σέ εύφυία και
πάθος. Σκέφτομαι πώς, aν ε{ναι νά κάνουμε θέατρο - ντο
κουμέντο - έγώ νομίζω δτι πρέπει νά κάνουμε -, τό Fan
shen " του Ντέιβιντ Χέαρ μέ τή Joint Stock Company άπο
τελεί ενα άπείρως πιό έλκυστικό - θεατρικά έλκυστικό καi κοινωνικά ένημερωτικό παράδειγμα σχετικης δουλειiiς.
Ένα θέαμα πού oi δροι της σύνθεσής του ήταν τέτοιοι πού
άπέδωσαν ενα καθαρά θεατρικό άποτέλεσμα κι δχι ενα
λειψό φίλμ.
Είχα μετά μιά φαντιχσίωση - έπινόησα ενα δικό μου θεα
τρικό . ντοκυμανταίρ, πού άρχισε νά μορφοποιείται άπό τήν
&ρα πού τό " Ίκς " έπαψε νά έλκύει τήν προσοχή μου. Τό
ντοκυμανταi-ρ αότό θά είχε φτιαχτεί μέ τέτοιο τρόπο, &στε
νά άποδείξει πώς αν στερήσεις άπό ενα θεατρικό κοινό τήν
τροφή, τό ποτό, τόν καπνό, τούς θεατρικούς έρεθισμούς
και τήν πνευματική τροφοδοσία, τότε θά δείς τούς θεατές
σιγά σιγά νά τρελαίνονται, νά τούς πιάνει άκατάσχετη μα
νία καi ν' άρχίζουν: νά σχεδιάζουν πράξεις βίας σέ βάρος
τ&ν ήθοποι&ν καi τοΟ σκηνοθέτη - πράξεις πού ένδέχεται
νά όδηγήσουν σέ καταστάσεις βαρβαρικης άναρχίας μέ
άποκορύφωμα τό τρομερό τελετουργικό - άξίωση : " τά λε
φτά μας θέλουμε ! ".
Μπορεί νά φαίνεται πολύ ώμό. 'Αλλά, εύχομαι πραγματικά
αύτός ό άνθρωπος μ�· τό τεράστιο ταλέντο νά πάψει ν' άσχο
λείται μέ τά τεράσtια φιλοσοφικά προβλήματα καi νά κα"

�

'Ο Μπράιαν Λ!fπέ1ιτφορντ ύποδύεται τόν

Αριελ στήν ( άποτυ
χημένη, κατά τόν Τάυναν) σαιξπηρική " Τρικυμlα " τού Πή
τερ Μπρούκ, τό 1957. (Βασιλικό θέατρο καi Drury Lane)
Ν

ταπιαστεί ξανά μέ τά πράγματα που εκανε στό παρελθόν
καλύτερα άπό όποιονδήποτε άλλον άγγλο σκηνοθέτη πράγματα ληότερο φιλόδοξα άλλά περισσότερο β ιώσιμα
άπό θεατρική άποψη . ΈννοU> δτι δέ θέλω ν' άκούω τόν Πήτερ
νά μοΟ μιλά γιά άνθρωπολογία, δπως άκριβU>ς δέ θά 'θελα
ν' άκούσω τό Χουντίνι νά μιλά γιά πνευματισμό.
Ό Πήτερ μοιάζει σχεδόν νά 'χει φτάσει στό σημείο νά περι
φρονεί τά πραγματικά προσωπικά του χαρίσματα καi νά τά
θεωρεί έπιφανειακά - ένU> τό γεγονός ε{ναι πώς ήταν ικα
νός νά δημιουργεί σκηνικές δονήσεις τόσο άποτελεσματικές
πού έξακολουθοΟν νά μένουν στό μυαλό· μου καί πού μοΟ
δίδαξαν διάφορα π ράγματα γ ι ά τήν άνθρώπινη συμπεριφο
ρά. Λεπτομέρειες άπό τίς όποίες μποροΟσα έγώ νά βγάλω
τά προσωπικά μου συμπεράσματα - κι δχι άπό τίς όποίες
ε{χε βγάλει έκείνος τά συμπεράσματά του καί κατόπιν τά
έπέβαλε σέ μένα σάν tνα πρότυπο. Όσο δέ μπορ& νά ξεχά
σω καμιά λεπτομέρεια άπ' δλες τίς πρU>τες δουλειές του ί
σαμε τό " Λήρ ", άλλο τόσο oi θεωρίες πού ύπόκεινται στήν
τελευταία δουλειά του δ ιαλύονται μέσα μου αύτοστιγμεί.
ΆφοΟ ε{χα δεί τούς " Ίκς " ό νοΟς μου πήγε στήν περίφημη
στιχομυθία μεταξύ Μάξ Μπήρμπομ καi Χέντρυ Τζαίημς.
ΕΙχαν παρακολουθήσει μαζί μιά άπό τίς άσκήσεις έλισα
βετιανής δεξιοτεχνίας τοΟ Ούίλλιαμ Πόελ. ΆφοΟ τελείωσε
τό θέαμα, ό Μπή ρμπομ ε{πε στόν Τζαίημς : " Δέ συμφωνείς
πώς τό δλον χαρακτηρίζεται άπό μεγάλη οiκονομία μέσων; ".
" Καί άποτελέσματος ", άπάντησε ό Τζαίημς. Αύτό tνιωσα
βλέποντας τούς " Ίκς ." . Θέλω νά δU> τόν Πήτερ νά έπιχειρεί
ενα ταξίδι έπανανακάλυψης, σχεδόν ενα ταξίδι έπιστροφής
στόν παλιό έαυτό του.
ΠΕΡΙΟΔ Ι ΚΟ : Καί νά σταματήσει νά κάνει άπλU>ς άπόπειρες
νά χαστουκίσει τό σημερινό φιλελεύθερο άστικό κοινό τό κοινό γιά τό όποίο φτιάχνει τά θεάματά του . . .
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Σ' αύτό Θά σας άπαντοΟσε δτι ό στόχος τοΟ
θιάσου ε{ναι νά διευρύνει δσο τό δυνατόν τό φάσμα τU>ν
κοινωνικU>ν κατηγοριU>ν στiς όποίες άπευθύνεται . Θέλω
νά πιο δτι επαιξαν σέ χωριά τής 'Αφρικής, ετσι δέν ε{ναι;
Π ΕΡΙΟΔΙΚΟ : Όπου, άπ' δ,τι φαίνεται, ο! θεατές συχνά
δέν καταλάβαιναν άπολύτως τίποτα.
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Ναί, άλλά όπωσδήποτε α ύ τ ο ύ ς
κε νά τούς χαστουκίσει.

δέν έπιδίω

Ό Πώλ Σκ6φηλ11τ {Βασιλιάς Λήρ) κι 6 Τ6μ Φλέμινγκ {Δ ού

κας τού Κέvτ) στό11 πετυχημένο " Βασιλιά Λήρ " πού άνέβασε
1962, στό Hoyal Shalres p erιre Thea tre

ό Πήτερ Μπρούκ, τό

Ό Τζών Γκlλγουντ {Οlδlποδας) καί ή Άιρηv Γουώρθ ('Ιο
κάστη) στόν " Οlδlποδα " τού Σενέκα, σέ διασκευή Τέ11τ
Χιούτζ, πού άνέβασε ό Πijτερ Μπρούκ τό 1968 στό 'Εθνικό

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Μ ιά έπιστροφή στό ε{δος τοΟ θεάτρου στό
όποίο ύποστηρίζετε δτι ε{ναι καλύτερος, θά σήμαινε ταυ
τόχρονα έπάνοδο σέ μιά καθαρά συμβατική θεατρική δομή; . . .
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Ν α ί , νομίζω δ τ ι λειτουργεί καλύτερα στά πλαί
σια αuτής τής δομής. Νομίζω δτι μπορεί νά μείνει στήν
Ιστορία ώς ό τελευταίος πραγματικός μάστορας - σκηνο
θέτης τής iταλικής σκηνής. Καί καθώς έξακολουθοΟν νά
ύπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες σκηνές καί πάρα πολλά tργα
γραμμένα γιά νά παιχτοΟν σ' αύτές, θά μποροΟσε νά δοκι
μάσει νά κάνει πάρα πολλά πράγματα καί ό ίδιος. Π ιστεύω
δτι ε{χε βαρεθεί τήν ίδια του τήν τέλεια δεξιοτεχνία κ' tνιω
σε δτι επρεπε ν' άναλάβει νά παίξει τό ρόλο τοΟ φιλόσοφου.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Άπό τήν &ρα πού ενας άπό τούς στόχους
το() Μπρούκ ήταν τό νά πειραματιστεί πάνω στή γλώσσα,
δέν ε{ναι ειρωνεία ή γλωσσική ενδεια πού χαρακτηρίζει
τούς " Ίκς " ;
ΤΑ· Υ · ΝΑΝ : Γιά μένα δέν ύπάρχει έδU> πραγματική άντίφαση .
Ή ποιότητα τfις γλώσσας στούς " Ίκς " ήταν χαμηλή δπου
έπρόκειτο γιά τήν άφήγηση τοΟ Τάρνμπωλ. Γιατί, προφανU>ς,
δέν περιμένει κανένας σοφιστικές, λογικές γλωσσικές κατα
σκευές άπό τό στόμα τU>ν ίδιων τU>ν Ίκς. ΜοΟ φάνηκε δμως
-πεζή καί ισχνή ή γραπτη γλώσσα πού έπιχειροΟσε νά έξη
γήσει τη συμπεριφορά τους.
ΠΕΡΙΟΔΙ ΚΟ : Αύτό πού μέ προβληματίζει ιδιαίτερα ε{ναι
ή σχεδόν σαδομαζοχιστική σχέση άνάμεσα στό Μπρούκ
καί τό φιλελεύθερο κοινό του. Κυρίως, στην περίπτωση
τοΟ " US ", δπου oi ίδιοι άνθρωποι πού άποτελοΟσαν άντι
κείμενο έπιτίμησης έκ μέρους του - ο[ δ ιανοούμενοι το()
Hampstead - ήταν αύτοί ποu χειροκροτοΟσαν μέ τή μεγα
λύτερη θέρμη τό Μπρούκ γιά τό δτι τούς έπιτιμοΟσε.
ΤΑ·Υ · ΝΑΝ : Κοιτάξτε, δΕ νομίζω δτι δντως τό eκαναν αύτό.
Δέν πιστεύω δτι ό Μπρούκ προκάλεσε αύτοΟ το() είδους
τήν άντίδραση. Όταν στό φινάλε τοΟ " US " oi ήθοποιοί
στή σκηνή προχωροΟσαν πρός τό μέρος τοΟ κοινοΟ, κοι
τάζοντάς το ίσια στά μάτια, μέ ϋφος κατηγόριας, oi θεατές
δέ νομίζω δτι ενιωθαν σάν έγκαλούμενοι. Νομίζω δτι ενιώθαν δέ θέλω νά χρησιμοποιήσω τή λέξη " βαριεστημένο ι " γιατί
ή βαρεμάρα μπορεί νά εΙναι eνα προσωπείο πού συγκαλύ
πτει μιά ένοχη η δυσφορία. Νομίζω δτι tνιωθαν " άμέτοχοι ".
Ναί, αuτη εlναι ή λέξη. Δέ νομίζω δτι ό Μπρούκ προκάλεσε
ποτέ ιδεολογικά τό άστικό κοινό. Δέ νομίζω δτι ή iδεολο-

γία έχει νά κάνει μέ τό καλύτερο κομμάτι τfjς δουλειaς του
πού χαρακτηρίστηκε πάντα άπό όπτικά καi ήχητικά ξαφνιά
σματα, όπτικές καi ήχητικές καινοτομίες, όπτικά καi ήχη
τικά πρότυπα μή οικεία στοuς άγγλους ήθοποιούς καi τό
άγγλικό κοινό.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Ή πρόκληση πρός τό άστικό κοινό ύπεισfjλθε
σά στοιχείο όχι στό καλύτερο άλλά στό χειρότερο κομμάτι
τfjς δουλειaς του . . . .

ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Συμφων& άπόλυτα. Δέ θεώρησα πρόκληση τήν
περίοδο τοί) Θεάτρου τfjς ώμότητας. Τήν εΙδα σάν ένα τε
λετουργικό ξαναζεσταμένο φαγητό χωρiς όποιοδήποτε βαθύ
τερο περιεχόμενο. Moi) φάνηκε μιά φτιαχτή άσκηση .
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Μaλλον πολύ ψευτοτελετουργικό . . .

ΤΑ· Υ · ΝΑ Ν : Ναί. Ή σύντομη ένότητα στήν όποία γ ινόταν
ένας παραλληλισμός άνάμεσα στή Ζακλiν Κέννεντυ καi τήν
Κριστiν Κfjλερ - πάντα στήν περίοδο τοί) Θεάτρου τfjς
ώμότητας - ήταν ένα κομμάτι " έξπέρ " στό εΙδος τοί) έπι
δερμικά συγκινησιακοί) θεάτρου. Δέν προχωροί)σε διόλου
βαθύτερα άπ' αύτό. Έτσι, όταν κάποιος λέει " Γύρνα σπίτι,
Πfjτερ Μπρούκ " έννοεί στήν πραγματικότητα : Πfjτερ
Μπρούκ, γύρνα στiς δικές σου ρίζες πού δέν εtναι τόσο
βαθιές όσο νομίζεις.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : 'Υπάρχει κάτι τό φαινομενικά παράδοξο στήν
άποψή σας δτι ό Μπρούκ έχει κάνει τήν καλύτερη δουλειά
του πάνω σέ έλάσσονα άριστουργήματα, τή στιγμή πού
ό " Λή ρ " του θεωρήθηκε γενικά μείζον άριστούργημα.
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Ό "Λήρ" ήταν ένα τεράστιο έπίτευγμα. Νομίζω
ότι εtναι ή μοναδική περίπτωση πού πfjρε ενα μεγάλο άρι
στούργημα πρώτης σειρaς, τό άντιμετώπισε στά ίσα, τό
σχολίασε καi δέ συντρίφτηκε άπ' αύτό. Τό εtδε άπό μιά
σκοπιά αύστηρfjς ήθικfjς ούδετερότητας, έδειξε τίς μισητές
πλευρές τοί) Λήρ καθώς κι δτι θά μποροί)σε νά ύπάρξει κά
ποια δικαιολογία γιά τή συμπεριφορά τfjς Ρεγάνης καi της
Γονερίλης. Μπορεί νά τόν έπηρέασε σ' αύτό ό Ρ. Λαίνγκ στήν άποψη δτι ό Λήρ εtναι ίσως πιό ύγιής μέσα στίς άσύν
δετες, τις σχιζοφρενικές ε!κόνες της τρέλας του, δτι ύπάρ
χει περισσότερη ύγεία μέσα στήν τ ρέλα παρά στίς προηγού
μενες σκηνές. Νομίζω δτι στήν περίπτωση αύτή έδειξε μιά

γνήσια διαίσθηση πού έκανε τό έργο νά φανεί μεγαλύτερο,
δέν τό μίκρυνε. Ε{ναι έντελόΊς λογικό τό νά ε{σαι άνοιχτός
στίς έξωτερικές έπιρροές : νομίζω δτι ό Μπρούκ δείχτηκε
άπόλυτα ικανός στό νά άφομοιώσει τόν Κότ καi τό Λαίνγκ.
Μaλλον τόν έξυπη ρέτησαν παρά τοί) έπιβλήθηκαν όλοκλη
ρωτικά. Toi) πρόσφεραν άπλ&ς βάθρα γιά νά έκτιναχτεί.
Έκτοτε δμως, στή χώρα μας τουλάχιστον, έλάχιστο ένδια
φέρον έδειξε στό νά δουλέψει μέ καθιερωμένα κείμενα.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ : Φαίνεται δτι, δταν δέν έπη ρεάζεται άπό κα
νέναν άλλο παρά μόνο άπό μιά όμάδα δικ&ν του ήθοποι&ν
άρχίζει νά κάνει τήν έμφάνισή της μιά κάποια πνευματική
ρηχότητα . . . .
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Έτσι νομίζω κ ' έγώ. Ό Λ&ρενς 'Ολίβιε, σέ μιά
στιγμή άπροσεξίας, άναφέρθηκε στό Λήρ ώς " κύριο Λήρ ",
έννοώντας πώς αύτός· δέν ήταν ό πλήρης ήμερ&ν πανίσχυρος
ήγεμόνας - δπως άντιλαμβάνεται ό ίδιος τό ρόλο. Νομίζω,
δμως, δτι καί γενικά αύτό εtναι ψέμα η άποτελεί άστοχη
κριτική. Ό Μπρουκ δέν ύποβάθμισε τό Λήρ - άπλ&ς τόν
έκανε ένα προσιτό άνθρώπινο πλάσμα. Καi μόλο πού, δπως
εtπα, διαφώνησα έντονα μαζί του γιά τήν άπόφασή του νά
άφαιρέσει άπό τή σκηνή τοί) Γκλόστερ τή στιγμή της άν
θρωπιaς, θά ύπερασπιζόμουνα τό καθετi σ' δλη τήν ύπόλοιπη
παράσταση . Σκέφτομαι δμως τό έξfjς : άπό τήν &ρα που έ
χεις κάνει τό " Λήρ " - τό πιό δυσήνιο άγγλικό άριστούρ
γημα -, ποί) θά πας ; Ποιούς τομείς εχεις άκόμα νά κατα
χτήσεις στό ύπάρχον άγγλικό δραματολόγιο;
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Γιά μένα ή ε!ρωνεία εtναι δτι έν& πέτυχε
ν ά έκσυγχρονίσει τό παρελθόν, μέσω τοί) Σαίξπηρ, δέν κατόρ
θωσε νά κάνει τίποτα μέ σύγχρονα θέματα.
ΤΑ·Υ·ΝΑ Ν : Δούλεψε τά " Παραπετάσματα " τοί) Ζενέ. Τό
εtδα σέ μιά πρόβα. Ήταν έντελ&ς εϋλογη ή ί:λξη του άπό
τό Ζενέ κείνη τήν έποχή, γιατi καί ή άποψη τοί) Ζενέ γιά τήν
άνθρωπότητα μπορεί άρκετά εϋκολα νά συνταιριάξει μ' αύ
τήν τοί) Πητερ. Τό γιατί ή παράσταση αύτή δέν όλοκληρώ
θηκε ποτέ, δέν τό ξέρω. Αύτό που ξέρω δμως εtναι δτι δταν
έπιχείρησε, στiς άρχές της δεκαετίας τοί) '60, ν' άνεβάσει
ένα έργο τό όποίο, άσχετα μέ τή γνώμη σας γι' αύτό, κλείνει
μέ μιά έξαιρετικά άγαθή άποψη γιά τήν άνθρώπινη φύση
- " Τρικυμία " -, άπέτυχε σχεδόν όλοκληρωτικά, γιατί δέ
μποροί)σε ίσως νά συμμεριστεί τήν άποψη αύτή .

'Q. " Βασιλιάς Λήρ " τού Μπρούκ σφράγισε τά σαιξπηρικά dνεβάσματα τής δεκαετίας τού '60. Γιά πρώτη φορα ενα " μείζον "
έργο τοv Σαίξπηρ έγινε στά χέρια του μιά μεγάλη παράσταση τό 1962. Στό κέντρο, ό Πώλ Σκ6φηλντ (.8ασιλιάς Λήρ)

προικισμένους συγγραφείς, δπως άκριβU>ς ε{χε στό ξεκίνη
μά του ό Ντέξτερ τόν ουέσκερ. Ό Πfιτερ ποτέ δέν τό 'κανε
αυτό - μπορεί γιατί οί συγγραφείς αtο·θάνονται δτι διαθέ
τει μιά πολύ ίσχυρή προσωπικότητα γιά τά μέτρα τους δέν ξέρω. Μπορεί δμωc κ' έπειδή ποτέ δέν τό θέλησε ό ίδιος.
Ίσως νά τό άπέκρουσε τό ένδεχόμενο αυτό, στη ριζόμενος
στην ίδέα που κλη ρονόμησε άπό τόν Κραίηγκ - πώς, δη
λαδ1i , 6 συγγραφέας ε{ναι , κατά κάποιον τρόπο, 6 έχθρός
τοϋ θεάτρου. Κι αυτό δέν τό ξέρω. Θά 'θελα πραγματικά
ν' ακούσω τίς άπαντήσεις του στά έρωτήματα αuτά.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : 'Από τά πρU>τα κιόλας χρόνια τόν βλέπεις
νά άσχολείται περισσότερο μέ eργα η συγγραφείς που ό
θεατρινισμός τους - Cίσχετος μf: τή θεατρικότητα - τόν
διευκόλυνε στό νά βάλει τά δυό πόδια τU>ν συγγραφέων σ'
ενα παπούτσι.
ΤΑ"Υ ·ΝΑΝ : Ναί, αλλά ήταν ικανός έπίσης νά πάρει στά

χέρια του ενα βαθιά απαισιόδοξο εργο, δπως τό " Κεκλει
σμένων τ&ν θυρ&ν " τοϋ Σάρτρ, καί νά τό έρμηνέψει παρά
νά τό έκμεταλλευτεί. Ποτέ δέν ύπfιρξε ενας καταποντιστης
eργων. Ποτέ δέν άνέβασε ενα εργο μέ τέτοιο τρόπο που νά
το() ο·τέρήσει τήν όποιαδήποτε άναγνώριση .
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Οϋτε

τό

" Μαρά - Σάντ " ;

ΤΑ"ΥΝΑΝ : Έ δaι eχουμε μ ι ά παρέκκλι<'η . Πρέπει δμως
νά θυμηθείτε δτι 6 Πέτερ Βάις ποτέ δέν 1ιαραπονέθηκε δη
μόσια γιά τήν παράσταση αυτή. Ό Πfιτερ δέν πfιρε τό eργο

" Μαρά - Σάντ " τοϋ Πέτερ Βάις, σέ σκηνοθεσία τοϋ Πήτερ
Μπρούκ. Στη σκηνή, ή Γκλέντα Τζάκσοιι (Σαρλότ Κορνταί)
καί ό Πάτρικ Μάκ Γκή (Ζάν-Πώλ Μαρά) " Aldwych , 1964
.

"

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Τί θυμάστε άπό τά " Παραπετάσματα " ; Μπο
ρεί νά μην ξεπέρασαν τό στάδιο μιίiς έργαστη ριακfις παρά
στασης, άλλά φαίνεται πιθανόν νά δξυναν τίς πολιτικές καί
μεταφυσικές άνησυχίες το() Μπρούκ.
ΤΑ·Υ· ΝΑΝ : Νομίζω δτι το() άρεσαν γιατί τό πολιτικό στοι
χείο δέν ήταν σαφU>ς άρθρωμένο . Άν έπρόκειτο γιά μιά πο
λιτικη πραγματεία πάνω στόν πόλεμο τfις 'Αλγερίας, θά 'ταν
κάτι τό πολύ όρθολογικό γι' αυτόν . Τό γεγονός δτι έπρό
κειτο γιά μιά ποιητική φαντασία πάνω στόν πόλεμο τfις 'Αλ
γερίας τόν eκανε νά ένδιαφερθεί γιά τό eργο. Καί νομίζω
δτι εlναι πολύ χαρακτη ριστική τfις πολιτικfις κοντοφθαλ
μίας του ή άγωνία του νά συμμετάσχει στό φεστιβάλ το()
Σιράζ (Περσέπολη) - σέ μιά χώρα φημισμένη άνάμεσα σ'
δλες τίς χlί>ρες τfις Μέσης Άνατολfις γιά τήν πολιτική άντι
δραστικότητά της. ΣυμφωνU> άπόλυτα μέ τήν πρόσφατη
fκκληση το() Έρικ Μπέντλε\J πρός τους καλλιτέχνες, νά
άπόσχουν άπό τό φεστιβάλ το() Σιράζ. Όμως ό Πfιτερ άπάν
τησε στίς ένστάσεις το() Μπέντλε\J λέγοντας δτι δέ βλέπει
γιά ποιό λόγο ενας καλλιτέχνης δέν πρέπει νά δείχνει τή
δουλειά σέ μιά τέτοιου είδους καταπιεστική κοινωνία. Ε{ναι
δλότελα άμετάπειστος ώς πρός αυτό. Καί νομίζω δτι αυτή εl
ναι μιά fνδειξη το() πόσο ξεκομμένος ε{ναι άπό τούς δποιουσ
δήποτε πολιτικους έρεθισμούς πού κάνουν τούς άνθρώπους
νά θέλουν ν' άλλάξουν την κοινωνία στήν δποία ζοQν. Γιατί
ή άποψή του ε{ναι - κ' έδU> άποδίδω μέ δικά μου λόγια τή
σκέψη του - δτι άλλάζοντας την κοινωνία, ρίχνεις άπλως
τό βαρυ ζάρι μ' !:να διαφορετικό τρόπο : δπως καί νά 'ναι
εΙσαι καταδικασμένος νά χάο-εις.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Νομίζω δτι θά μπορούσατε νά άντιτείνετε
δτι άλλάζοντας τό θέατρο, μέ τό δικό του τρόπο, ε{ναι πολύ
πιθανόν νά κάνετε τό ίδιο άκριβU>ς πράγμα.
ΤΑ"Υ·ΝΑΝ : Κάτι άλλο πού μ' ένδιαφέρει σ' αυτόν εlναι
τό γεγονός δτι ποτέ δέ συνδέθηκε στενά μέ κάποιον σημερινό
συγγραφέα - πράγμα βασικότατο γιά ενα μεγάλο σκηνοθέτη .
Δέν ε{χε ποτέ μιά σταθερη σχέση , δπως συνέβη π.χ. άνά
μεσα στό Στανισλάβσκι καί τόν Τσέχωφ, τό Μπρέχτ καί τό
Μπρέχτ, τό Ζουβέ καί τό Ζιρωντού. Κι αυτό ε{ναι κάτι πού
πρέπει νά κάνεις, αν θέλεις νά έπιβληθεiς σά σκηνοθέτης
μέ τά κριτήρια τfις μεγάλης παράδοσης. Πρέπει νά προσελ
κύσεις στό θίασό σου εναν iΊ περισσότερους πραγματικά
70

γιά νά τό ξαναγράψει η νά τό ανασυνθέσει . ' Ωστόσο ε{ναι
χαρακτηριστικό αuτό πού συνέβη δταν ήρθε στό 'Εθνικό
γιά ν' ανεβάσει τό Σενέκα. Είχαμε f\δη eτοιμη μιά μετάφραση,
που τη θεωροQσα μάλλον κα]..η καί πού ήταν τελείως πιστή
στό πρωτότυπο . Ήθελα άπλU>ς νά άνακαλύψω ξανά τό Σε
νέκα, γιά λογαριασμό τοϋ άγγλικοQ κοινοQ, ώς μιά άπό τiς
μεγαλύτερες έπιρροές στό έλισαβετιανό, καί συνεπU>ς σ' δλο

Σκηνή άπ' τό " U S
τό θέαμα - ντοκουμέντο πού άνέβασε ό
Πήτερ Μπρούκ, τό 1966, μέ τη συνεργασία διαφόρων συγ
γραφέων καί μέ ιrκοπό νά καταγγεlλει την άμερικανικη πολι
τικη στό Βι.ετνάμ. (Βαdιλι κός Σαιξπηρικός Θlασος, Aldwyclι).
" Χρησιμοποιούσε τόν πόλεμο γιά νά χτυπήσει τούς διανοού
με11011ς τοϋ J-1a ιnps tead
. " - θά πε ί άργότερα ό Κένεθ Τάυναι•
",

.

.
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'Αναπαράσταση, έπί σκηνής, μιό.ς αύτοπvρπόλησης διαμαρτvρίας γιά τόν πόλεμο στό Βιετνάμ., άπό τό dμφιλεγόμεvο " U.!i "
τό άγγλικό θέατρο. 'Αλλά ό Πf')τερ έπέμενε νά ξαναγράψει
όλόκληρο τό fργο ό Τέντ Χιούτζ. Κι αύτό πού ό τελευταiος
fκανε, στην πραγματικότητα, ήταν νά γράψει fνα καινούριο
fργο μέ μακρούς, μακρότατους μονολόγους, πού δέν ύπf')ρ
χαν στό πρωτότυπο καi πού άπηχοΟσαν τη βιοθεωρία τοΟ
ίδιου τοΟ Χιούτζ, δπως μίiς ε{ναι γνωστή άπό τά Κορακίσια
ποιήματά του - τό νέο αύτό fργο ήταν πάρα πολύ κοντά
στόν άπογοητευμένο μηδενισμό τοΟ Πf')τερ. ΕΙναι ή μοναδι
κή φορά νομίζω πού ό Πf')τερ άνασύνθεο-ε πράγματι ριζικά
fνα !:ργο.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Τό άνηουχητικό εtναι δτ ι, γενικά, ή άντίδρα
ση τοΟ κοινοΟ καi τf\ς κριτικf\ς ύπf')ρξε άκρως εύμενής,
άκόμα καί ύπερεπαινετικη iΊ ε!δωλολατρική χωρiς ν' άνα
γνωρίζει τό μηδενισμό καi την πνευματική ρηχότητα. Γιατί
ό κόσμος άκολουθεί σήμερα άβασάνιστα τό Μπρούκ;
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : 'Ελάχιστη σοβαρή συζήτηση fγινε γιά τη δου
λειά του μετά τό " Όνειρο ": Κανένας δέ φαίνεται νά άντέ
δρασε μέ τόν ίδιο φόβο καi τήν ίδια σύγχυση πού κατέλαβε
έμένα - έν(JJ βέβαια δέ μπορ(JJ νά πιστέψω δτι έγώ ε{μαι
κάτι τό μοναδικό άνάμεσα στό κοινό. Νομίζω δτι αύτό όφεί
λεται έν μέρει στό δτι, μετά τό " Όνειρο ", δέν παρουσιά
στηκε στη χώρα μας παρά fνα έλάχιστο κομμάτι τf')ς δουλειίiς
του. Κι δταν fνας πει ραματιστής δουλεύει πίσω άπό κλειδα
μπαρωμένες πόρτες, ο[ πάντες μοιάζουν νά περιμένουν την
fκρηξη τf')ς άτομικf')ς βόμβας. Ν ιώθουμε δτι δέν πρέπει νά
προβάλλουμε προσκόμματα στήν πορεία τοΟ σκάφους, άμ
φισβητώντας τήν άξία τοΟ πει ράματος, ώσότου δοΟμε την
fκρηξη . Άν ή fκρηξη εΙναι ο[ " Ίκς ", θά πρέπει νά ποΟμε
δτι τά πειράματα παραπλανήθηκαν κι δτι πρέπει νά άποτε
λέσουν άντικε(μενο έπανεξέτασης, άναθεώρησης καi έπα
νεκτίμησης. Τέλος, δσοι πf\γαν στό Παρίσι γιά νά δοΟν
τόν " Τίμωνα τόν Άθηναiο " φαίνεται πώς άντέδρασαν
μέ άκρως έπαινετικές κρίσεις.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Μήπως αύτό όφείλεται έν μέρει στό δτι ο[
άπόψεις τοΟ Μπρούκ έναρμον(ζονται μέ την κοσμοθεωρία
πού ε{ναι τf')ς μόδας νά 'χει κανένας - μιά κοσμοθεωρία μη
δενιστικη καi άπαισιόδοξη ;
ΤΑ-Υ·ΝΑΝ : Άκριβ(bς. Νομίζω δτι πρόκειται γιά μιά άκρως
μοι ρολατρικΤι άντίληψη τf')ς ζωf')ς - δλες ο[ άνθρώπινες
προσπάθειες ε{ναι καταδικασμένες ν' άποτύχουν τελικά
κι αύτό πού !:χουμε δλο κι δλο νά κάνουμε ε{ναι νά καταγρά-

φουμε μ' fνα ύποκριτικό χαμόγελο οίκτου τό βαθμό άποτυ
χίας iΊ καταστροφf')ς. Νομίζω δτι ό Πf\τερ θά 'πρεπε ν' άφή
σει τό fργο αύτό - τήν άνάλυση τf1ιν προβλημάτων τοΟ
καιροΟ μας - νά τό κάνουν άλλοι άνθρωποι πού ε{ναι δντως
περισσότερο μέσα στά πράγματα άπ' δ,τι αύτός. Νομίζω
δτι θά fφριττε Ιiν τόν χαρακτήριζες άπλ(bς πειραματιστη
ύφους. 'Αλλά τό γεγονός ε{ναι δτι σf')μα κατατεθέν του όπfjρ
ξε άνέκαθεν τό ύφος. Τό ύφος τοΟ Μπρούκ ήταν fντονα
παρόν στό " Κεκλεισμένων τ(bν θυρό)ν " καi στούς " 'Αδελ
φούς Καραμάζωφ " δπως έπ!σης καi στό " Λήρ " καi τό " Ό
νειρο ". 'Αλλά ήταν πάντα fνα περίβλημα, fνα περίλαμπρο
περίβλημα γιά τό fργο ένός άλλου. Γεγονός ε{ναι δτι τό
περίβλημα αύτό ήταν ύπέροχο.
Αποψή μου εtναι δτι δέ θά πρέπει ποτέ νά παραγράψουμε τά
έπιτεύγμiιτα τοΟ καθαροΟ στυλίστα πού ύπfjρξε ό Μπρούκ fνας άληθινός μαέστρος τοΟ θεατρικοΟ σχήματος. Έλαχιο·τό
τατοι τέτοιοι ύπάρχουν ο"tό άγγλικό θέατρο. Εfχαμε πολλούς
σοβαρούς καi έργατικούς σκηνοθέτες. Εfχαμε έπίσης πολλούς
ένοχλητικούς καi κοινωνικά συνειδητοποιημένους. 'Ελά
χιστους δμως μαέστρους τfjς θεατρικfjς μαγείας βγάλαμε.
Κι αύτό εtναι fνα πολύ σημαντικό στοιχεiο τοΟ θεάτρου :
μπορεi νά. χρησιμοποιηθεi έπωφελέστατα. 'Αναρωτιέμαι
άκόμα μfιπως, μιλώντας γιά τίς έπιρροές πού δέχτηκε, ξεχά
σαμε ν' άναφέρουμε τό Τκροτόφσκι. Γιατi ό Μπρούκ ύπfjρ
ξε όπωσδήποτε μέγας θαυμαστής τοΟ Γκροτόφσκι . Δέν ξέρω
πόση δουλειά του εtδε - τό γεγονός εtναι δτι �γραψε καί
μίλησε παθιασμένα γιά τό θέατρο τοΟ Γκροτόφσκι - άλλο
fνα θέατρο, δπως ήταν τότε, φτιαγμένο γιά έλάχιστους,
κλειδαμπαρωμένους ήθοποιούς fνα βίαιο πείραμα πάνω στήν
ψυχη τοΟ ήθοποιοΟ, fνα ε{δος χειρουργικi'\ς έπέμβασης τfιν
όποία τό κοινό καλοΟνταν νά παρακολουθήο·ει καi νά συμ
μεριστεϊ.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : 'Αλλά έν(JJ ό Γκροτόφσκι θά άποδεχόταν τό
χαρακτηρισμό του ώς έλιτίστα σκηνοθέτη , ό Μπρούκ,
τουλάχιστον φαινομενικά, fχει κη ρυχθεi ύπέρμαχος μιtίς
πολύ πλατύτερης κοσμοθεωρίας.
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ :· Να!! Κι Ιiν δούλευε μ' fνα θεατρικό συγγραφέα
τοΟ άναστήματος τοΟ Μπρέχτ, liν άποτελοΟσε δίδυμο μ' fνα
συγγραφέα πού θά. μποροΟσε νά καλύψει τά δικά του
κενά, τότε 'ίσως νά ήμασταν μάρτυρες μιtίς μεγάλης θεατρι
κf')ς συνεργασίας. Αραγε ό συγγραφέας αύτός δέν ύπάρχει;
Ή μήπως ύπάρχει κι ό Πfjτερ δέν τόν θέλει ; Στό έρώτημα αύτό
•

•

δέ μπορεί νά ύπάρξει άπάντηση παρά μέσα στά άμέσως έπό
μενα χρόνια τfjς σταδιοδρομίας του.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Ίσως ό κόσμος νά περίμενε καί νά έλπιζε
δτι ή iδιοφυία τοϋ Μπρούκ Θά έπεκτεινόταν καί Θά καταλάμ
βανε δλο τό χ&ρο - άρένα τοϋ πολιτικοϋ Θεάτρου;
ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Άκριβ&ς. Κι αύτό δέ συνέβη . Θά ήταν ύπέροχο
νά 'ναι κανένας καί τά δυό : ρίζα καί κλαδί. 'Αλλά ό Πf\τερ
εlναι δλος κλαδιά, μπουμπούκια, άνθη - έν& οί πνευματικές
ρίζες δέν εlναι δικές του.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Καθόμαστε ο ι τρείς μας έδώ καί συμφωνοϋμε
δτι τά πρόσφατα πειράματα τοϋ Μπρυύκ eχουν πάρει στραβό
δρόμο. 'Εγώ δμως σκέφτομαι δτι, χωρίς τήν παραμικρή
έξαίρεση , κανένας δέν άντιμετώπισε άπό μιlι κριτική άπό
σταση τή δουλειά αύτή. Κανένας.
ΤΑ· Υ·ΝΑΝ : Εlναι έκπληκτικό! Τό " US " ήταν άπαράδεκτο
στό έπακρο. Νομίζω, λοιπόν, δτι ή άντίδραση άπέναντί του
πιθανόν νά eπεισε τό Μπρούκ δτι βρισκόταν στό σωστό
δρόμο. Όταν ό Πfjτερ δουλεύει μ' ενα συγγραφέα τί γί
νεται; Στό U S
δούλεψε μέ διάφορους καί τούς έβαλε
άπλ&ς νά γράψουν ο·κηνές πού νά είκονογραφοϋν τά Θέ
ματα τά δικά του. Δέ Θυμάμαι νά ύπfjρξα ποτέ δηκτικό
τερα έπικριτικός άπέναντι στό φίλο μου Άντριαν Μ ί
τσελ - τόν ρώτησα : π&ς μπόρεσες νά δανείσεις τ' δνομά
σου σ' ενα Θέαμα πού έρχεται σ' άπόλυτη άντίθεση μ' ότι
δi1ποτε πιστεύεις σχετικά μέ τό Βιετνάμ; 'Εκείνος άπάντησε
δτι βρfjκε καρποφόρα τή δουλειά στό " Μαρά - Σάντ " κ ι
δ τ ι δέν έπιδοκίμαζε άναγκαστικά τόν τρόπο μ έ τόν όποίο
χρησιμοποιήθηκε ή δουλειά του στό " US . Νομίζω δμως
δτι δέν ήταν πολύ περήφανος γι:Ί. τό Θέαμα, έτσι δπως βγfj
κε τελικά.
"

"
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : 'Οφείλουμε νά Θέσουμε τήν
πρέπει νά κάνει τώρα ό Πήτερ Μπρούκ;

έρώτηση : τί

ΤΑ·Υ·ΝΑΝ : Νομίζω δτι εlναι προϊόν τοϋ άγγλόφωνου κα
τεστημένου Θεάτρου κι δτ ι τό Θέατρο αύτό τόν χρειάζεται.
Δέ νομίζω δτι ό κόσμος, γενικά, χρειάζεται τίς σκέψεις του.

'Αντίθετα, νομίζω, δτι τό άγγλικό θέατρο - στίς ύψηλότε
ρες καi · περισσότερο κεθιερωμένες βαθμίδες του - χρειά
ζεται τό ταλέντο του.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ : Θά μποροϋσε ίσως νά έπιδράσει σ' αύτές
τίς ύψηλότερες βαθμίδες μεταφέροντας τά άποτελέσματα
τών πειραμάτων του; . . . . .

ΤΑ· Υ· Ν ΑΝ : Ή τελευταία του έπαφή μέ τό κατεστημένο
Θέατρο 11ταν στό Έθνικό-δταν εκανε τόν " Ο!δίποδα " το{)
Σενέκα. Εlχε τότε χρησιμοποι1;σει μερικές άπό τiς τεχνικές
πού δούλευε στό Παρίσι . Ό περισσότερος χρόνος τ&ν δο
κιμ&ν καταναλώθηκε ο·τό ν' άναπαρασταίνει ό Θίασος διο
νυσιακά δργια. Τό τελικό κείμενο άρχισαν νά τό χρηοΊμο
ποιοϋν μόνο μετά άπό παρέλευση πολλ&ν έβδομάδων. Ό
Μπρούκ tμοιαζε · σά ρωμαίος αύτοκράτορας Τιβέριος πού
διηύθυνε ενα !διαιτικό δργιο στή βίλλα του. οι ήθοποιοί
ύποβλήθηκαν στiς πιό άνελέητες δοκιμασίες . 'Αλλά δέν ξέρω
iiν δλη αύτή ή άκρως έξαντλητική δουλειά άπέδωσε καρπούς
στή σκηνή. Μάλλον άμφιβάλλω. Ή δύναμη της παράστασης
- πού ήταν άναμφισβήτητη - πήγαζε κυρίως άπό τόν άπό
λυτο tλεγχο πού εlχε έπι βάλει στό χορό. Τά μέλη το{) χοροϋ
δπως Θυμάστε, 11ταν δεμένα στούς κίονες τής πλατείας καί
τ&ν θεωρείων τοϋ Old Yic. Τούς δίδαξε νά χρησιμοποιοϋν
μιά έκπληκτικΤι φωνητικΤι κλίμακα καί νά παράγουν έκφρα
στικούς ήχους πού δήλωναν φόβο, τρόμο κι άγωνία - πρά
γματα πού ποτέ δέ Θά εlχαν σκεφτεί νlι κάνουν. Λοιπόν, ίlJς
έδώ ή άσκηση άπέδωσε καρπούς. Όσο γιά τίς βασικές έρ
μηνείες - Αιρην Γουώρθ, Κόλιν Μπλέικλυ, Τζών Γκίλ
γουντ -, αύτές θά ήταν σέ μεγάλο βαθμό οι ίδιες, άσχέτως
άσκήσεων. Πάντως, ή δλη δουλειά άξιζε τόν κόπο νά γίνει .
Θά 'θελα νά τόν δ& νά έπιστρέφει καί νά κάνει κι άλλες δου
λειές στό 'Εθνικό Θέατρο,. Εlμαι βέβαιος δτι κι ό Πf\τερ
Χώλ Θά 'Θελε τώρα νά δουλέψει ό Πfjτερ έκεί. Τό iiν θά τό
κάνει εlναι ενα άλλο ζήτημα. Πάντως εlμαι βέβαιος δτι δέν
πρόκειται νά ξαναβρεί τόν έαυτό του iiν δέν άποβάλει πρ&τα
τή σκουριά τ&ν τελευταίων χρόνων.
•

Μ ετάφραση

ΒΑΣΙΛΗ

ΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΕ!ΟΥ

'Ιδρύοντας τό Διεθνές Κέντρο Θεατ ρ ικών Έρε·υνών τοϋ Παρισιού ( 1970), ό Πfιτερ Μ:nροi:κ lίρχισε ν' d1·αζητόει μιά " νέα
θεατρική γλώσσα " . Μέ τόν ποιητή Τέvτ Χωύτζ, έφτιαξα11 τό " Όργκαστ " , πού παίχ τηκε στό φεστιβάλ Σιράζ τό 1971.
Στή σκηνή αύτή, μέ αύθε11τικό σκηνικό τούς βασιλικούς τάφους, ή "Άτοσσα ΓΑ ιρψ Γουώρθ) ξεπροβάλλει dπό τ611 τάφο τού Ξέρξη
"
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ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΔΕΡΦΙ Τ Η Σ ΣΚΑΛΑΣ Τ Ο Υ ΜΙ ΛΑΝΟΥ
ΟΙ άναγν&στες τοϋ " Θ " , οι κυβερνητικοί παράγοντες καί κά
θε " άρμόδιος " πού δέν κάνει σωστά τή δουλειά του, ξέρουν
καλά τήν άγωνιστικότητα καi τήν έπιμονή τοϋ περιοδικοϋ,
ώσπου νά κερδηθοϋν οι στόχοι του. -Ας τό πάρουν, λοιπόν,
άπόφαση : Τό καταστραμμένο άπό τή Χούντα νεοκλασικό θέα
τρο τfjς Σύρας θά σωθεί! Όσο βανδαλικά κι aν τοϋ 'χουν φερ
θεί. Ό Άστερ{σκος, τό ξώφυλλο τοϋ τεύχους, κ' οί έννιά σε
λίδες τfjς φωτογραφικfjς ί:ρευνας πού άκολουθεί, εΙναι μόνον
ό . . . πρόλογος ! Ό άγώνας θά κλείσει μέ τήν όριστική διά
σωση τοϋ θεάτρου καί τήν περιγραφή τfjς . . . eναρξης λειτουρ
γίας του!

τροπή παραλαβής τοϋ eργου-προφανώς, ύποψιασμένη- εβα
λε τόν δρο νά μή γίνει καμιά νέα έργασία στό θέατρο άν, προ
ηγούμενα, δέν έλεγχθεί ή " στατική έπάρκεια τοϋ φέροντος
όργανισμοϋ " τοϋ θεάτρου. Αύτός 1Ίταν ενας πρόσθετος λόγος
πού, γι' άρκετά χρόνια, τό θέατρο tρεβε ξανά, έγκαταλειμμένο.

Τό " Θ " θ' άγωνιστεί, πρώτα, γιά τή σωστή άποκατάσταση
τοϋ .. 'Απόλλωνα ". 'Από μιά έπιτόπια ερευνα, διαπιστώσαμε
πώς ή καταστροφή τοϋ θεάτρου - μέ τήν πρόφαση, άλίμονο,
τfjς . . . " διάσωσής " του - εΙναι παραπάνω άπό βάναυση .
Κυριολεχτικά έγκληματική ! Θά χρειαστεί, έπομένως, νά
άναιρεθοϋν τά συγχωροχάρτια τοϋ πρώην Νομάρχη , νά έπι
μεριστοϋν εύθύνες καi νά έπιβλη θοϋν ποινές. οι άσυνείδητοι
καταστροφείς τοϋ " 'Απόλλωνα " πρέπει ν ' άποδοκιμαστοϋν
1'ιθικά καί νά διωχθοϋν ποινικά.

Π ρίν άπό μfjνες προκηρύχθηκε διαγωνισμός γιά τή στατική
μελέτη πού άνατέθηκε στό Τεχνικό Γραφείο Λουρίδη . - Ηδ η ,
ί:χουν γίνει άπό τ ό ΚΕΔΕ δοκιμαστικές φορτίσεις στίς τρείς
σειρές τ&ν έξωστ&ν τοϋ θεάτρου, καί βγfjκαν ικανοποιητι
κές. Σύντομα θά παραδοθεί ή στατική μελέτη καί ή βεβαίωση
άντοχfjς τοϋ " φέροντος όργανισμοϋ " μέ ύποδείξεις γιά όρι
σμένες ένισχύσεις, σέ μερικά σημεία τοϋ κτίσματος, πού
κρίθηκαν άπαραίτητες. Ή μελέτη, μαζί μέ τά ί:ξοδα ραδιο
σκοπi1σεων καi φορτίσεων, θά φτάσει γύρω στό έκατομμύριο.
Τώρα, θά χρειαστεί νά έπιλεγοϋν, μέ σ χ ο λ α σ τ ι κ ή προ
σοχή , οί πιό κατάλληλοι καi άξιοι τεχνικοί, πού θ' άναλά
βουν, ϋστερα άπό προσεχτική μελέτη δλων τ&ν στοιχείων
πού 'χουν διασωθεί (άκόμα καί τών φωτογραφιών πού παρα
θέτουμε), τήν πιστή καί πλήρη άποκατάσταση τοϋ άτυχου
" 'Απόλλωνα " .

Ο Ι έργασίες " άποκατάστασης " τοϋ θεάτρου - έπειδή οί
τιμές ήταν άσύμφορες γιά τόν έργολάβο πού, ταυτόχρονα,
έ κ τ ε λ ο ϋ σ ε καi τή συνομήλικη μέ τόν " 'Απόλλωνα "
Λέσχη " ' Ελλάς " ( tργα καί τά δυό, 1 862 64, τοϋ δημοτικοϋ
άρχιτέκτονα Πέτρου Σαμπώ), ί:μειναν μισοτελειωμένες. Ή έπι-

Τό " Θ ", στiς έπόμενες σελίδες του, προσφέρει μιά πρώτη
σειρά σπαραχτικών φωτογραφι&ν. οι παλιότερες, πού δεί
χνουν π&ς ήταν ό " 'Απόλλωνας " όφείλονται στόν άξέχα
στο φωτογράφο τfjς Έρμούπολης Π . Κόκκινο. Οί νεότερες,
στόν άπεσταλμένο μας φωτορεπόρτερ Κ. 'Αναγνωστάκη .

-
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Π ρό της εiσβολης . . .
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μιλοϋσαν ά.πό μόνες τους γι ά τ ί ς όμο ρ φ ιές πού 1Cαταστρέφου με . . .

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Τ Η Σ Η Θ Ο Π Ο Ι Ο Υ ΜΑΡ Ι ΑΣ ΑΛΚ.Α Ι ΟΥ
Καταγράφει καί ύπομνηματiζει ό ΓΙΩ ΡΓΟΣ Λ ΕΩ ΤΣΑΚΟΣ
Τό κείμενο πού άκολουθεί εlναι σύμπτυξη μιας μαγνητοφωνημένης συνέντευξής μου μέ τή Μαρία 'Αλκαίου.
Mou τήν παραχώρησε τό βράδυ τ�;ς Τρίτης, 1 0 Μάη 1 977, στό σπίτι δπου eμενε τότε, όδός Βρασίδα 1 1 , α'
δροφος, 'Αθήνα. Ή ήχογράφηση, άρχισε στiς 2 1 . 25' καί τέλειωσε μεσάνυχτα. Σκοπός της ήταν 11 καταγραφή
τών προσωπικών άναμν1iσεων της έκλεκτi'jς 1iθοποιοu καί φίλης άπό τό Δημ1iτρη Μ ητρόπουλο. Πολλές ά.πό
τiς ά.ναμν1iσεις αύτές, πού ζωντανεύουν μιά όλόκληρη έποχή της Νεοελληνικής Μουσικής καί του Νεοελ
ληνικοu Θεάτρου, 11 Μαρία 'Αλκαίου μοu εlχε διηγηθεί κατά καιρούς σποραδικά, σέ διάφορες συζητήσεις
μας. Θεώρησα δτι άποτελοuσαν ύλικό άξιο νά διασωθεί, της πρότεινα τii συνέντευξη κ' έκείνη δέχτηκε μ'
ένθουσιασμό. Τίς άναμνήσεις της Μαρίας 'Αλκαίου ά.πό τό μεγάλο 'Έλληνα συνθέτη καί ά.ρχιμουσικό δημο
σιεύω έδώ μέ κάποιον ύπομνηματισμό - προϊόν μιας μι κρής eρευνας πού Θέλω νά πιστεύω δτι Θά ένισχύσει
τό δποιο βιβλιογραφι κό κύρος τ�;ς δημοσίευσης μιας μαρτυρίας τόσο πολύτιμης.
γ. λ .
ΜΑΡ J Λ ΑΛ ΚΑΙΟΙ" : Οί άναμv-ή σεις αύτές ξεκινίΧν άπ' τά
βρεφικά μου χρόνια. ' Η πρώτη πρώτη ; Θά πρέπει νά 'ήμουνα
ένάμισυ ετους ( 1 ), οχι παραπάνω. "Υστερα άπό μιά πολύ
βαριά άρρώστια μου, μέ κατεβάσανε, ή μάνα κι ό πατέρας ( 2 }
στό Φάληρο - γιατ' εΙχε πει ό γιατρός οτι πρέπει ν ά πάω
στή θάλασσα . Τότε, τό Φάληρο :ij ταν έξοχ·ή, δέν Ίjταν ή βρώμα
πού εΙναι σ·ήμερα. Κ' έχει, κοντά στά λουτρά " Φρύνη "
( δέν ξέρω αν ύπάρχουν άκόμα ) ήτανε
'
τό σπίτι τ'ίjς μάνας τοϋ
Δημ·ήτρ·η τοϋ Μητρόπουλου καl δικό -:ου φυσικά. Τότε ό
Μητρόπουλος 'ήτανε φαντάρος - έ:κανε τ·fι Οητεία του. Καί
τά άπογέματα έρχότανε στό σπίτι τ·ϊjς μάνας του μέ όίδεια.
ΘυμίΧμαι οτι μ' επαιρνε άγχαλιά χαl μ' έ:χανε περίπατο στ·fιν
αύλή τοϋ σπιτιοϋ χ' αtσθανόμουνα σά νά 'ήμουνα άνεβασμένη
σ' άεροπλάνο, γιατί Ίjτανε πολύ ψηλος όίνθρωπος. Δέν ξέρω
ά.ν εΙναι ή αίσθησή μου, δέν ξέρω άκριβώς -:l μπόι είχε, άλλά
γιά μένα Ίjτανε τεράστιος. Κι οπως εμεινα κι άργότερα κοντ·ή,
'
σ δλη μου τή ζωή , έξακολούθησε μέχρι τό τέλος νά 'ναι τε
� άστιος, γιά μένα. Καl ,ΘυμίΧμαι ο; ι έ:βλε �;-α, άπο κει ψ·ηλά στή'ι
αγκαλια του, τό κεφαλι του το γουλι . . .
ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΕΩ 'ΓΣΑΠΟΣ : 'Από
κι6λας

φαλακρ6ς;

κεί νη

τήιι

1jλικία

ι)ταιι

� .Α. Φαίνεται , τό� είχανε κουρ �ψει κιόλας, πού ·fι;αν� φαν
_
.
ταρος . Θυμαμαι
(παντως ) τό χεφαλι του γουλι, και, τις ασπρες
καl κόκκινες πλάχες πού Ίjτανε ντυμένο τό δάπεδο τ'ίjς αύλ'ίjς
του - κάτι τεράστιες &σπρες καl κόκκινες πλάκες - χαl
μ' εκανε περ ιπα;ο καt μο? 'λ: yε Θ,ά πα : αμε μι � στην , κ �κ
, &σπ η π�,ακα , χι αυτό ε διασκεδα�ε φαν
κινη , μια, σ;ην
p
�
\1- ,
,
,
ταστα. Αυτη
εΙναι η πρωτ·η πρωτη
μου αναμνηση
, σαν ονεφο
μέσα στό μυαλό μου.
cc

Γ. Α . Πιστεύει.ς, Μαρία, δτι οι αιιαμιιιίσεις αuτες έχο uιι κά
ποια σχέση μέ τήιι τοποΟέτ η σ1ί σου ιiπέvαι ιτι στό Δ ηιι1ίτρη
Μη τρ6πουλο σάν iiιι θρωπο ?j ιι·ιίπως, δπως μού 'χεις πεί,
τού χρωστάς εύγιιωμοσύιιη γιατί σ' ιiπάλλαξε άπό τή . . .
μουσική;

�1.Α. "?λα μ�ζl. Μέ άπάλλαξε ά;rο τό οτι ό πα ;έρ � ς μου
,
ηθ�λε ν � με, χα� ει π � ανί� τα; βιρτουοζα, π � αγμα
που δ� μπο
,
ρουσε να γίνει επειδη δεν ημουνα
γεννημεv-η για, πιανιστα πώς νά τό χάνουμε ! Τά χέρια μου, πρώτα πρώτα εΙναι τρο
μερά μικρά, δέ μπορώ νά πιάσω όχτάβα. Καl μιά πιανίστα
πού δέ μπορει νά πιάσει όκτάβα, τl Οά παίξει ; Δέ μπορει
νά παίξει δλα τά accoι'CLS (συγχορδίες ) φαγωμένα καl κου
τσουρεμένα. 'Εν πάσ·η περιπτώσει, ό � [ ητρόπουλος, καΟώς
-'ήτανε τότε � ν � παιδί ;rού τ? λάτ � ευαν -� μάν� μου χι ό ;r ατέ
ρας μου και 'ητανε καΟε μερα μεσα στο, σπιτι τους - ακόμα
δέν εΙχε γίνει ό Δημ.-ήτρ·ης ό Μητρόπουλος βέβαια, άλλ' 'ήτα
νε €να παιδί τρομερά μορφωμένο χαί εξω άπο τ·fι μουσικ·ή ,
στά γράμματα, ποίηση , Οέατρο, άρχαίους συγγραφεις, ·fι ξε
ρε
'Οδύσσεια " χαL
' Τ λιάδα " άπόξω . . .
ιc

d--

cc

Γ.Α. Στό

πρωτ6τuπο;

Μ.Α. Στό

πρωτότυπο,

βέβαια. ' ( ) i)έ

πατέρας μου, ·fιτανε

τό παιχνίδι τους, νά τοϋ λέει : " Δημητράχ·η πές μου τό 'l " " . .
Κι &ρχιζε ό Δη μητράκης χα ί τό 'λεγε άπόξω.
Γ. Α . Ε'ίτε ιiπ' τψι " 'Ιλιάδα ",

ε /:τε ιiπ' τήιι " ' Οδύσσεια ";

:Μ .Α. Ναί, ναί. " Πές μου το Ω, πές μου το Β, πές μου . . . "
·fι τανε χάτι τρελό το πώς τά ' ξερε καί το πώς τά 'λεγε, μέ τ ί
άγάπη, μ έ τ ί σεβασμό, μ έ τι αίσθημα. Αίσθημα οχι σάν άπαγγε
λία. Πως τά α t σ θ α ν ό τ α ν ε τά πράγματα, τί Οέση
είχανε μέσα του. Και δέν εΙναι τυχαιο τό οτι ό Μητρόπουλος
εγινε αύτό πού έ!γινε.
Γ. Α . 'Έιιας μεγάλος έρμηιιευτι)ς.

J\I.A. 'Ένας μεγάλος έρμ·ηνευτ·ής, γιατί μποροϋσε (νά δια
πρέψει ) σέ δλα τά πράγματα. 'Η καλλιέργειά του δέν περι
ορίστ-ηκε στ·fι μουσικ·fι - ε!χε άπλωθει σέ δλα : στή μουσικ·ή ,
φυσικά, στ·fιν ποίηση , σ έ Οέατρο, στά γράμματα, γενικά, στlς
τέχνες, σέ γλυπτικ·ή , ζωγραφικ·ή , σοϋ μίλαγε και σοϋ έξ·η
γοϋσε. Έμένανε, πού 'ήμουνα παιδί καί πού εΙχα τή χαρά
στ-� ζω·ή μου νά μ' άγα r;άει. � όσε ς φορές καί πό c:α ώρα�α
, ,
,
πραγματα εΙχα αχουσει
από το στομα
του ! J\ Ια, για ζωγρα
φους, μά γιά ποιητές, μά νά μοϋ άπαγγέλλει " όίκου, τί ώραιο
ποίημα είναι αύτο Μαράχι " - δταν ·fιμουνα δέκα - δώδεχα
χρονώ βέβαια ·ί]μουνα " Μαράκι " ! . . Μετά έ!γινα σκέτη
J\Ιαρία. 'Αλλά τοϋ χρωστάω τό δτι βγ'ίjκα στό Οέατρο - καλώς
('lj ) χακώς δέν εχει σημασία.
Γ.Α . Καλώς . . .

Μ.Α. Αύτό εΙναι μιά &λλη ίστορία. Π άντως Ίjτανε αυτο πού
'ήθελα. Άπο τή μέρα πού γενν·ήΘηκα ·ί] Θελα νά βγώ στό Θέατρο.
'Ηταν φυσικό γιατί εΙχα μάνα, πατέρα, παππού, γιαγιά Οεα
τρίνους (2" ) - ε, 'ήθελα νά κάνω αύτό πού έ!βλεπα δτι κάναν
οί διχοί μου. Τοϋ πατέρα μου τοϋ μπ'ίjχε ·ή μανία νά γίνω
π ;ανίστα καί μά�,ιστα μεγάλη πιανίστα, νά κατακτ·ήσω τόν
χοσμο με, τό πιανο μου.
l,.A . ιl ύ τό μού θυμίζει λιγάκι τήv ίστορία τού Μπεvβεvc ••τυ

Τσελλίιιι καi τού δικο ύ το 'U τού πατέρα πού έπέμεvε, σώ ιιει
καί καλιί, νά κά νει τό γι6 το'U φλαουτlστα. Καί τό μ6110 πού
κατάφερε ε ίιιαι ιιά τού κάιιει wς τό τέλος τη ζωή μαύρη ιιέ τ ό
φλάο υτο .

Μ.Λ. ' Εμένα, εύτυχώς, ό J\Ιητρόπουλος δέν όίψησε νά γίνει
μαύρ·η ·ή ζω·ή μου ώς τό τέλος . Κάποια (�ρα τοϋ μίλ·ησε τοϋ
πατέρα μου, άφοϋ €φτασα νά πάρω αύτό το έ!ρμο τό πτυχίο
πού π'ίjρα, κι ό πατέρας μου έπέμενε " "νά προχωρ·ήσεις γιά
δίπλωμα, νά γίνεις σολίστα ". 'Έπιασα (τότε ) το Μ·ητρό
πουλο καί τοϋ ε!πα : " Σέ πα.ραχαλώ πολύ, μόνο έσένα Θ'
άκούσει δ πατέρας μου, διότι σε πιστεύει διότι είσαι. τό παιδί
του, διό-:ι . . . διότι . . . διότι . . . χαl μόνο έσύ αν τοϋ πεις
οτι δ έ ν εΙμαι γενv-ημένη γιά πιανίστα, θά μ' άφ·ήσει 'ήσυχη,
Οά μπορέσω νά χάνω Οέατρο " . Καl πράγματι, -:·fιν rδια μέρα.
τό βράδυ, κάτσαμε νά φίΧμε - εΙχε μείνει νά φίΧμε μαζί (,
Μ·ητρόπουλος - καί φέραμε -:·fιν κουβέντα. " 'Άχουσα τ·fι
Μαρία, μοϋ 'παιξε τό τελευταιο κομμάτι πού 'χε ι μάθει . . . " .
" 'Έ, πώς σοϋ φαίνεται ; " (τό'ι ρώταγε ) χάΟε φορά (πού )
τοϋ 'λεγε ό Δ·ημητράχης " μελετ·ήσαμε μέ τ-fι Μαρία μαζί ".

Μιά Οαυμασηί, ά �ιέκδοτη , φωτο γρ αφία το·ϋ 11. Μη τρόπο υλ ου - εύγενι.κή πα ρ αχώρηση τοu 'Ωδείου

'

Αθη·ι ιώιι

Ε!χα ( βλέπεις } κι αύτη τη χαρά νά μl: μελετάει έκείνος.
ΜεγαλύτερΊ] χαρά άπ' αύτό δl: μποροϋσα νά 'χω. Τούλάχιστο
γιά τη μουσική.
Γ.Λ. Πώς i]ταιιε αύτές οί " σεά�ις " τijς μελέτης;

Μ.Λ. "Ητανε κάτι καταπλ·ηκτικό. Μοϋ 'κανε πάρα πολύ καλό
καταλ αίνω δρισμ�να πράγματα στ�
ώστε ν ά ι;πορ �σω
, Αλλα μου κανε κ��
μουσικη.
ενα κακό, σαν πιανίστα, γιατι
μοϋ ί!;λεγε : " ΔΙ:ν μ' ένδιαφέρει &ν κάνεις φάλτσα, μ' ένδια
φέρει τό αrσΘημά σου ". Κ' έγώ άδιαφοροϋσα πλέον γιά τά
φάλτσα και κοπάναγα κι 8,τι εβγαινε ! " J σως ή' μουν άνώριμ·η
γιά νά μοϋ πεί κάτι τέτοιο, οταν μοϋ τό 'πε σl: ήλικία 9 χρονών
πού ημουνα, δl: μποροϋσα νά πιάσω τό νόημα αύτ'ίjς τ'ίjς
κουβέντας.

��

Γ.Λ . Γιά ποιό λ6γο ό πατέρας σου σ' έβλεπε πιαιιίστα;
Μ.Α. ΔΙ:ν ξέρω .
Γ.Λ . Ύπijρχε aλλος

μουσικός

στήν

οlκογένεια;

Μ.Α. Μόνο Θεατρίνοι. Θεατρίνοι, παπάδες, καί ήγουμένισσες
καλόγριες. 'Ένας άρχιμανδρίτης Οειός, παππούς - Θειος δικός
μου πού ·)) ταν σάν παππούς πραγματικός, καί μιά ήγουμένη
αλόγρι , Φαναρ ώ ισσα, ξ ρ ς έκείνες οί ικογένειες, τ
Ο
� �ι. 1
01
�.,
�
� .;
Ι σουδερεικο, δπου επρεπε να υπαρχει (κα ,ι ) μια καλόγρια . . .
Γ.Λ . ' Εκκλησιαστική άριστοκρατία . . .

Γ.Λ. 'Ελπίζω νά μήιι καταλάβουιι άπ' αυτη τ1 ιι έfομολ6γηση μ6ιιο τό δτι ό Μητρ6πουλος καθαγίασε το φαλτσο πάμε χαμένοι τότε !

Μ.Α. �3έβαια ! Καί οταν \ χια'( ιά μου εμε ;νε εγ;-υος στ,η μ�να
μου, ·η καλόγρια είπε :
Εαν γεννηθει_ κοριτσι, Θα γινει
καλόγρια (την iiταξε αύτή ! } γιά νά διαδεχΟεί στό ·ήγουμενι
λίκι ". Καί ·ί] μάνα iiγινε Θεατρίνα, διότι δ πατέρας της ή' τανε
Θεατρίνος ! Λοιπόν καταλαβαίνεις, ·Ι] οtκογένεια αύτη τί ε!χε,
τί iiσουρνε στούς παλιοθεατρίνους. Τοϋ πατέρα μου iiτσι τοϋ
σκαρφίστηκε νά γίνω πιανίστα, γιατί λάτρευε τη μουσική .
ΔΙ:ν έ:γινα τότε, δόξq: τ<;> Θε<ϊ>, γιατί ·Ι] μουσικη Θά κακοπά
Θαινε μέ μένα. Πάντως αύτό τό πράγμα τό χρωστάω τοϋ
Μητρόπουλου : Τό οτι αύτός (είπε ) την τελευταία κουβέντα,
τ1jν άποφασιστικη γιά τόν πατέρα μου.

Μ.Α. Φυσικά ! Λύτό rσως ήταν ε 1πωμένο άπ' τό fητρόπουλο,
γιά νά μόϋ δώσει iiνα κουράγιο νά μη δειλιάζω νά έκφραστώ.
Ε�χε κάπ� ιο λόγο πού τό ' �ε , βαΘύτεp ο . 'Εγώ ομως δl:ν ·ί] ι�ουν�
,
σε Θεση
ακόμα να, καταλαβω - στα 9 του χρόνια κανεις δε
μπορεί νά πιάσει ολα τά πράγματα.

Γ.Λ. Τ ήν έποχή έκείνη ε lχες αρχίσει - καλά, ασφαλώς
ε lχες δχι άπλώς μιά πρ6γευση τού θεάτρου : ε lχες ζήσει
μέσα στό θέατρο - σέ ε lχε άφήσει ό πατέρας σου νά αποκτή
σεις μιά ούσιαστική έπαφή μέ τό θέατρο, aς τό πούμε " συ
στηματική ";

Γ.Λ. Φοβάμαι πώς ι'iν τό δημοσιέφουμε α1jτ6, οί μουσικοί
μας άπό δώ κ' έμπρός θά κάνου�ι περισσ6τερα φάλτσα !
Μ.Α. Μόνο φάλτσα ;

Γ.Λ. Λοιπ6ν, έπαιζες φάλτσα μt' fίσυχη η} συνείδηση !
Μ.Λ.
αί ! 'Αλλά γιά νά ξαναγυρίσουμε στό Μ-ητρόπουλο :
Λοιπόν, έκείνο τό βράδυ πού τρώγαμε μαζί οπως ε!πα, ε!πε
τοϋ πατέρα μου : " Δέ νομίζεις οτι πρέπει ν' άφήσεις τη
Μαρία νά δοκιμάσει Θέατρο πού τό Θέλει τόσο πολύ καί πού
οσες ώρες μελετiiμε πιάνο έγι:� τ-ϊ)ς μιλάω γιά μουσικη καί
κείνη μοϋ μιλάει γιά τό Θέατρο " ;
Γ.Λ . Λύτό συνέβαι ιιε;
Μ.Α. 'Εγώ τοϋ 'λεγα τί ροι.ους Οά Όελα νά παίξω καί κείνος
συνέχιζε νά μοϋ μιλάει γιά τη μουσικ·ή , πώς πρέπει νά είναι
αύτό τό passage, οταν κάναμε iiνα .. ριτενοϋτο " μοϋ 'λεγε :
"
-;tοτε τΟc cc ,Ρ;τενο_ϋ:ο { κι α�τΟ 1 μοϋ 'μει�ε),κ�Ιιι τωρ
� Θι:ιομαμα
1ι.
παντα : ) , ς � α �γει ο f,υΟμός, αλλα ρυΟμικ�
� , που
ε!ναι ! Δε Οα γινεται α� ρυθy.ο τό . . �; τενουτ� , ,�ε, Θα κανεις
,
δηλαδη, γλυκεντζες,
που λεμε, στο,
ριτενουτο . Θα, είναι
μέσα στό ρυΟμό του, τόν πιό άργό, άλλά σl: ρυΟμό. Καί μέχρι
σήμερα, οταν άκούσω ν' άργεί δ ρυΟμός, νά παίρνει ενα φάρδος,
iiνα πλάτος καί αύτό νά συνεχίζεται &ρρυθμα, μ' ένοχλεί.
'Υπάρχουν δρισμένα πράγματα πού τά χώνεψα πολύ.
0

·,,

·

Μ.Α. Ούσιαστικότατη . Διότι πέντε χρονών &ρχισα νά παίζω
Θέατρο. 'Όπου χρειαζότανε παιδί, επαιζα έγώ. Είτε άγόρι
·ί]τανε, είτε κορ ίτσι ή' τανε, έγώ επαιζα. Καl δl:ν έπέτρεπα
νά πατήσει &λλο παιδί μέσα στό Θέατρο. 'Εγώ Θά 'παιζα &ν
ύπ'ίjρχε παιδικός ρόλος. Κ' ενα εργο, " Ό 'Άτιμος " λεγόταν,
οϋτε Θυμiiμαι τίνος ήταν, iiνα μελό, μεγάλο . . .
Γ.Λ . Έλληιιικό ή

ξέ110;

Μ.Α. 'Όχι, ξένο. Ό ρόλος τοϋ παιδιοϋ ·))ταν iiνα κορίτσι - ητανε
πp ωταyωνί�τρι� . 'Εγώ η ι:ουν όχτώ χρονών ?' ι� οταν .τό 'παιξc_:
αυτό. Αλλα πεντε χρονων πρωτόπαιξα το . Καθαρσιο του
μπεμπέ " (έ:τσι λεγόταν τό έ:ργο } καί τό μπεμπl: ημουν έγώ.
Καταλαβαίνεις, άπο πέντε χρονω, συνέχεια, οπου ύπ'ίjρχε
παιδί νά παίζω και νά παίζω μ' έπιτυχία καl νά παίρνω χειρο
κρότημα. Καταλαβαίνεις, μέσα μου� τί είχε δημιουργηθεί γιά
το Θέατρο, τί ονειρα . . .
Γ.Λ. Τούς ρ6λους σού τούς δίδασκαν οί γο1ιείς σου ; Πώς
γιν6ταιι;
·Μ.Α. Οϋτε Θυμiiμαι . . .

Γ.Λ . Γ ιατί Οά ύπijρχε iνα κάποιο κείμενο. Πώς τό μάθαι
νες απέξω;
Γ.Λ. " Ριτειιο·ϋτο " δέ σημαίνει σπάσιμο τfjς ραχοκοκαλιάς
τijς μουσικής ! Τί έγι νε λοιπόν έκεί110 τό κοσμο ϊστορικό βράδυ, . Μ.Α. ΊΌ μάΟαινα. Μοϋ τά λέγανε καί τ' άποστ·ήθιζα αυτα τά
πράγματα, ολα. Γιατί τότε βέβαια, πέντε χρονώ, οϋτε νά διαβά
μετά τό φαγητ6;
σω ήξερα.
'
'Ακόμα δl: μποροϋσα νά πάρω ρόλους στο χέρι. ΔΙ:
Μ.Α. Κ α τ ά τό φαγητό ! 'Εκείνο ήταν τό ώραίο. Γιατί
Θυμiiμαι λεπτομέρειες γιατί ητανε κάτι φυσιολογικό, iiβγαινε
μετά τό φα·t μπορεί νά γινόταν καί μιά 11.λλου είδους κουβέντα
φυσιολογικά άπο μέσα μου το νά μάθω πέντε λόγια. Πρώτα
πολύ πιό βαθιά, οπως γινόταν συνήθως στό σπίτι τοϋ πατέρα
πρ� �� ηξερα ολr;- τά έ:ργα πού παιζόντουσα� στο �.έατpο,,
μου. Μετά τό φα'ί άρχίζανε τά πιό βαθιά πράματα. Καl (τοϋ
που επαιζαν η, μανα μου κι δ πατέρας μου, τα , ξερα ολα τα
λέει ) : " ΔΙ:ν άφήνεις τη Μαρία μας νά δοκιμάσει λίγο Θέατρο,
ι:� γα . άπόξω, ά;tό το &κουσμα. "Ακουχα �;.ίς πρ � βε5 , πή
· γα_ι ��
νά δοϋμε τί κάνει στό Οέατρο ; " Κι δ πατέρας : " Θά πάρει
σε καποια παρασταση , μ/: σέρνανε μαζι σ ολες τις τουρνε ,
τό δίπλωμά της κ' επειτα ,, . 'Εγώ νοήματα, .. μίλα "' .. λέγε ,,
σά μπογαλάκι . 'Ακούγοντάς τα, 'ήξερα ολα τά εργα άπόξω.
κι &λλα. " Κύτταξε " , τοϋ λέει " γιατί νά την παιδέψουμε; " .
Κάποτε χάσανε σέ μιά τουρvΕ: (γιατί τότε δουλεύανε οί Θίασοι
Είχε κ ' ενα μικρό ψεύδισμα δ Μητρόπουλος, δl:ν ξέρω &ν το
μέ ύποβολείο, δl: δουλεύανε έντελώς άπόξω οπως σ·ή μερα το
Θυμiiσα ι . . . " Γιατί νά την παιδέψουμε, άφοϋ δl:ν πρόκειται
κείμενο - [ σήμερα] δl:ν ύπάρχει ύποβολέας, έ:χει καταργ·ηθεί )
r�ι ο�' γί ει, ύπ 
νά γίνει σολίστ ποτέ ". 'Όπου δ πατέρας μου κέρωσε. Λύτό
τΟ �είμενο μ :�ς �ράξ·fJ ς άπ �ν� έ:ργο.
�
�
_ κ.λπ. . Ι ότε πρεπειΟ να ·ημουνα όχτω μ εννια
πού λένε : τοϋ 'πεσε το πηρούνι άπ' τά χέρια. . . Τί είπες
βολειο,
χρονω.
- τοϋ λέει - τί είπες Δημητράκη ; " (Τόν Ελεγε Δημητράκη ,
Ε!πε η ή μάνα μου η δ πατέρας μου, δl:ν ξέρω ποιός, η ·ή
δ μπαμπάς μου ) . " Βρέ Νίκο μου, αύτο ε!ναι ή άλήθεια, στό
νονά μου ( 3 } " 'Η Μαρία " . " "Ε, τί ή Μαρία ; " " Θά το
λέει τόσον καιρό ή κοπέλα, δl: Θέλεις νά τό παραδεχτείς. Νά το
πεί καί Θά το γράψουμε " . Κ' έ:τσι έ:γινε.
πώ κ' έγώ μπiiς καί το παpαδεχτείς. ΔΙ:ν πρόκειται νά γίνει
σολίστα ·ή Μαρία. Θά γίνει μία καλη δασκάλα, άλλά αύτό
�
Θά είναι μόνο. 'Όμως στό Θέατρο μπορεί νά κάνει μία κα
ΊΙ πρώτη σελίδα από τήιι άνέκδοτη, αύτ6γραφη παρτιτυ,ύρα
ριέρα. "Αφησέ την, τελοσπάντων, νά δοκιμάσει αύτο πού
τijς δπερας τού Δ ημ1]τρη Μητρ6πουλου " 'Αδελφή - Βεατρlκη " .
Θέλει. Γιά νά τό Θέλει, Θά πεί οτι γι' αύτό είναι . " Ό παιrέρας
Τό έργο, σέ λιμπρέτο Μωρίς Μαίτερλιγκ, γράφτηκε τό 1918
μου πολύ στεναχωρέθηκε, μά πάρα πολύ. ΔΙ:ν ξέρω γιατί,
καί πρωτοπαίχτηκε στίς 11 /24 Μάη τού 1920, στό Δημοτικό
το είχε πάρει iiτσι το πράγμα. Ή μάνα μου πολύ χάρ·ηκε.
Θέατρο Ά θηνώιι, μέ τήιι Κατlνα Παξινού στόν έπώνυμο ρ6λο
Είμαστε τρείς μl: iiναν ! Κατάλαβες λοιπόν, είμαστε πιό δυνατοί.
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Γ.Α . Όλ6κληρη πράξη.
Μ.Α. ΕΙπα δλάκερη τήν πράξη καί τη γράψανε καί βγ'ijκε
τδ ύποβολείο . Ναί. Ί-Ιταν κάτι τερατώδες. 'Όλα τά i:ργα,
άπ' τήν άρχη ώς τδ τέλος. Καί δ,τι ltργο έ:χω παίξει καί δ,τι
ρόλο εχω παίξει σέ εργο, ξέρω δχι (μόνο ) τδ ρόλο μου, δλο
τδ έ!ργο άπόξω. ΕΙναι τρελό πράγμα. Ποιος ξέρει. ΕΙναι
καταβολές. Τρίτη γενιά ηθοποιών, βλέπεις. 'Από τδ Μητρό
πουλο δμως περάσαμε στο Θέατρο ( . . . ). Πάντως, δ Μητρό
πουλος ενιωθε πάρα πολύ άπδ Θέατρο. "Ηξερε νά δεί τον -Ιjθο
ποιό, ποιος ε!ναι ·ήθοποιός, ποιος δέν ε!ναι ·ί]Θοποιδς καl κάνει
κόλπα, ποιος ε!ναι δ άληθινδς δουλευτής τοίί Θεάτρου, ποιος
ε!ναι δ καταφερτζης κι δ κομπιναδόρος. Τά ' βλεπε. Τά 'ζησε
καl μές στο Θέατρο βέβαια πολύ καl ή άγάπη αύτη πού τοίί
'χανε ή μάνα μου κι δ πατέρας μου δέν 'ijτανε χωρίς λόγο.
Γ.Α . Μήπως θυμaσαι τlποτα σχετικά μέ την παράσταση
τή'ς μοναδικής όπερας πού έγραψε δ Μητρ6πουλος, τής " 'Α
δελφής Βεατρlκης " ; (4)
Μ.Α. 'Όχι, τίποτ' άπολύτως . Αύτδ πού Θυμiiμαι πολύ ί:ντονα
'ijτανε μιά παράσταση πού 'χε δοθεί στο " Κεντρικό ". Θυμii
μαι σέ . . . Πόσων χρονών 'ijμουνα; Δεκαπέντε κάπου, δώδεκα,
κάπου έκεί πρέπει νά ' μουνα. τΗ ταν δ "Στρατιώτης " .
Γ.Α . " Ί1 Ίστορlα τού Στρατιώτη ", τού Στραβlνσκυ; (5)

Μ.Α. Ναί, σάν πρωτανέβηκε διηύθυνε δ Δημήτρης Μητρό
πουλος. Ε!χε σκηνοθετήσει δ πατέρας μου. "Ητανε μιά στενή,
πολύ στενη συνεργασία, γιατί άλλιώς δέ βγαίνει αύτδ τδ
πράγμα, αν σκηνοθέτης καl διευθυντής όρχήστρας δέν ε!ναι
δεμένοι έ:τσι πού λένε " νύχι κρέας " . Κ' 'ijτανε μιά παρά
σταση γιά μένανε άξέχαστη - ενα πράγμα καταπληκτικό.
Γ.Α . Φαlνεται δτι aφησε έποχη αύτη ή παράσταση.
Μ.Α. Ναι, πραγματικά. "Ι-Ιμουνα, βέβαια, παιδί, άλλά αι
σθάνθηκα δτι ε!ναι κάτι μεγάλο αύτδ πού βλέπω. Δέ θά ξε
χάσω έπίσης, έκεί, τά κρουστά πού Ιtπαιζε δ Καραλίβανος,
δ μαέστρος. 'Έλεγε δ Μητρόπουλος δτι " ε!ναι τά ώραιότερα
κρουστά πού Ι:χω άκούσει στή ζωή μου " . Φαίνεται δτι Ίjταν
μεγάλο ταλέντο δ Καραλίβανος στά κρουστά καl κρίμα πού
τά παράτησε, ποιος ξέρει γιατί ! 'Ήτανε , γιά κείνη τήν έποχή,
μιά έπανάσταση τδ άνέβασμα τ'ijς " ' Ι στορίας τοίί Στρατιώτη " .
Κι δ Στραβίνσκυ δέν 'ijτανε άκόμα, στην 'Ελλάδα τουλάχιστον,
" μπασμένος ", δέν τον ξέρανε κ' ε!χε γίνει σάλος. " Πώς
τολμiiνε κι άνεβάζουνε αύτά τά τρελά πράγματα " . Βγήκανε
κριτικοί πού γράψανε, νομίζω, πράγματα φοβερά, δτι ε!ναι
παραφροσύνες αύτά, δτι ε!ναι τόλμες πού μiiς βγάζουνε άπδ
τον rσιο δρόμο, πού μiiς χαλiiνε, πού . . . τέτοια πράγματα
εtπωθήκανε. Καl ύπήρξανε καί ol Ιiλλοι , ol φανατικοί πού τό
σηκώσανε στον ούρανδ (ένν. τό Ιtργο ). Σάν έπιτυχία 'ijτανε
κάτι άπlθανο βέβαια, άλλά ύπήρξανε διαμάχες φοβερές, γιά
Τό πρ6γραμμα τής πρεμιέρας τής νεανικής όπερας τού Δ ημή
τρη Μητρ6πουλου " Άδελφη Βεατρlκη " τό 1920. Ό ίδιος
δ συνθέτης την χαρι κτηρlζει " Θαύμα εlς πράξει.ς τρείς "
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τήν τόλμη . Καί κάτι Ιiλλο 'ijΟελα νά πώ . . . Γιά τδ Μητρό
πουλο . . . Κάτι πού τον έπlχρανε τρομερά καί πού νομίζω
(πώς ) αύτδ τελειωτικά τον άνάγκασε νά φύγει άπδ τον τόπο
�.ι.ας, γιατί 'ijτανε πάρα πολύ Ρ ωμιός. Δέν 'ijτανε ξενομανής.
Α�άπαγε τον τόπο μας, τά 'Ελληνικά πράγματα, την Έλλη
νικη μουσική, την Έλληνικη ποίηση. 'Αγάπαγε, 'ijτανε ζυμω
μένος 'Έλλ·ηνας, άληθινός. Δέν ε!χε ξενομανίες. Αύτδ τδ λέω
καl τδ τονίζω γιατί ε!ναι άλήθεια.
Γ.Α. Καί άιιτtθετα άπ' δ, τι μερικοί πιστεύουν, διηύθυνε
πολλη 'Ελληνικη μουσικη δτα�ι ?ίταν έδώ.
Μ.Α. Πάρα πολλή. Μά την άγάπαγε πολύ τήν Έλληνικη
μουσική. Καl Θυμiiμαι οτι ε!χε Ιtρθει μιά μέρα στο σπίτι τών
γονιών μου, πού 'ijτανε καl δικό μου φυσικά . . .
Γ.Α . Όχι στό Φάληρο, στ·η ν Άθ·ι)να . . .
Μ.Α. Στην 'ΑΘ·ήνα. Στο σπίτι τ'ijς μάνας μου καl τοίί πατέρα
μου, τοίί δικοίί μου. Τό δικό του σπίτι ·ί]τανε στό Φάληρο.
l\�εσημέρι - ή μάνα μου, Θυμiiμαι, 'ijτανε στην κουζίνα καί
κατι μαγείρευε έκειπέρα γιά νά φiiμε. Ί:-Ι ρθε χωρίς νά ξέρουμε
δτι Θάρθει - Ιiλλωστε έ:τσι έρχόταν πάντα σπίτι, χωρίς πρόσ
κ�ηση . . . Χτύπησε τδ κουδούνι, μπ'ijκε μέσα, Ιiνοιξα έγώ
την πόρτα, " γειά σου ", μοίί ε!πε, έ!τσι μέ χάιδεψε μέ τό
χέρι του στο μάγουλο, δπως συνήθιζε. " Ποίί ε!ναι ή κυρία
Σαπφώ ; " , μοίί λέει - Ιtτσι τήν Ιtλεγε τη μάνα. Λέω " μέσα
στήν κουζίνα ". Χωρίς νά ρωτ·ήσει " μπορώ νά πάω, δέ μπορώ
νά πάω, μπορώ νά τή δώ ; " , τέτοια δέν ύπ'ijρχαν. Προχώρησε,
δπως Θά 'κανα έγώ πού 'ijμουνα τδ παιδί της. Τδ rδιο Ίjταν
κ' έκείνος. Προχώρησε, μπ'ijκε στήν κουζίνα, τη φίλησε τή
μάνα " καλώς το τδ παιδί μου " τοίί ε!πε ή μάνα καl (έκείνος )
π'ijρε μιά καρέκλα καl κάθησε στο νεροχύτη πλάι, στο μάρ
μαρο πού Ιtχει δ νεροχύτης καί μάλιστα άκούμπησε - ε!χε
άρχίσει ή Ιiνοιξη φαίνεται γιατί φόραγε Ιtνα πουκάμισο μέ
κοντά μανίκια καί έ:κατσε έκειπέρα. 'Ακούμπησε τό χέρι του
πάνω στο μάρμαρο καί στο χέρι του τδ κεφάλι του. Τοίί λέει
ή μάνα μου : " Δημητράκη, μήν άκουμπiiς τό χέρι σου στο
μάρμαρο, Θά κρυώσει τδ χέρι σου καί τά χέρια σου μiiς χρειά
ζον�αι " . Καί π'ijρε μιά πετσέτα χνουδάτη ή μάνα, πού ε!χε
έκει, καί τοίί σήκωσε τδ χέρι , τοίί ' βαλε την πετσέτα κι άκού
μπησε. Αύτά ε!ναι λεπτομέρειες πού rσως δείχνουνε τον
Ιiνθρωπο, τδ Μητρόπουλο.
Γ.Α . Συναρπαστικές

λεπτομέρειες.

Μ.Α. 'Όταν τοίί ' βαλε την πετσέτα καί τοίί ξανακούμπησε
τδ χέρι έπάνω της (έκείνος ) π'ijρε τά χέρια της, τ'ijς τά φίλησε,
τ'ijς μάνας μου καί βουρκώσανε τά μάτια του. " Τί Ι:παθες; "
τοίί λέει ή μάνα μου. " 'l Ί ε!ναι αύτό τό πράγμα, τι συμβαίνει ; "
T'ijς λέει : " Ε!μαι πάρα πολύ στενοχωρημένος καl αύτη ή
κίνηση πού κάνατε τώρα, νά μοίί πείτε δτι τά χέρια μου χρειά
ζονται, μ' Ιtκανε νά . . . νά άμολήσω (χαλαρώσω.) , νά φύγουνε
τά δάκρυα πού κράταγα τόσες ώρες " . " Τι συμβαίνει ; τοίί
λέει ή μαμά, τ( Ιtχεις; " . " 'Έ, νά, ε!χα πρόβα μέ την όρχήστρα
καl σέ κάποια στιγμή, μένανε πέντε σελίδες γιά νά τελειώ
σουμε τδ κομμάτι. Καί την ώρα πού διηύθυνα, πού ή' μουνα
συνεπαρμένος, πού ε!χα δοθεί σ' αύτδ τδ πράγμα, στήν πρόβα
πού κάναμε, ενας άπδ τούς μουσικούς βγάζει τδ ρολόι του
καl μοίί λέει : " Κύριε Μ:ητρόπουλε, ώρα νά τελειώσουμε ! " .
Γιατ' εrχανε δρίσει ώρες προβών άπδ τlς 1 0 Ιtως τlς 1 2 .30',
ξέρω γώ, ιΧς ποίίμε, δέ θυμiiμαι άκριβώς τώρα τι ώρα. Κ' ε!χε
φθάσει ή ώρα πού τελείωνε ή πρόβα. " Μένανε - λέει - πέντε
σελίδες, πέντε σελίδες γιά νά τελειώσω καί (κείνος ) Ι!βγαλε
τδ ρολόι του καl μοίί ε!πε " τέλειωσε ή ώρα " . Μέ κλάματα,
Θυμiiμαι δτι τρέχανε τά μάτια του δάκρυα. 'Ακούμπησε πάνω
σ;ο στ'ijθος τ'ijς μάνας μου τδ κεφάλι του καl τ'ijς λέει : " Θά
φυγω, κυρία Σαπφώ, θά φύγω, δέ μπορώ πιά. Ol 'Έλληνες
μουσικοί δέν ε!ναι μουσικοί, �τναι ύπάλλ·ηλοι ! Πρέπει νά φύγω
γι� νά κάνω τη δουλειά πού άγαπάω " . Καί ltφυγε ! ( . . . )
Αυτό τδ Ιiκουσε ·Ι] μάνα μου χ' έγώ. Κ' έκείνος πού τά 'πε.
Κι::νεί� Ιiλλος. Δέν ύπ;jρχε Ιiλλος μάρτυρας. Καl τά δέντρα
του κηπου του_ σπιτιου� μου.
Γ.Α . Συνταραχτικη μαρτ·υρlα, άνυπολ6γιστης σημασlας. Νο
μlζω δτι εϋλογα μπορεί νά κάνει κανείς τη σκέψη δτι αύτό
τό ξέσπασμά του μπροστά στη μητέρα σου καί μπροστά
σέ σένα fίτανε ίσως ή σταγ6να πού έκανε τ6 ποτήρι νά ξεχει
λlσει, δι6τι προφανώς δέ θά ήταν ή πρώτη φορά πού έγινε
αύτό τό πράγμα.

">\

Δυό άκ6μα, πρωτοδημοσίευτες σελίδες άπό τήv άvέκδοτη παρτιτούρα τής πρώτης καί μο1ιαδι.κής οπερας τού Δημήτρη Μη
τρ6πουλου " 'Αδελφή Βεατρίκη " . Ίδι.αίτερη έντύπωση προκαλεί, πά1ιτα, τό δυναμικό γράψιμο τού Δημ . Μητρ6πουλο11

Μ.Α. Βέβαια. Ί-Ιταν ή τελευταία ομως, γιατl δ/: βάσταγε Ιlλλο.
. Λ . Π ι ά περίπου έποχή έγινε αύτ6; Πολύ πρί11 άπό τό

;'-'
? ,
. 39 που εφυγε;

Μ.Α. 'Όχι, δέν πρέπει νά 'τανε πολύ πρίν. Κανένα χρόνο;
Γ.Λ . Κανένα χρ6νο πρίν . . .. 'Ακ6μα πιό σημαντικ6. 'Ασφα
λώς θά ε lναι πάρα πολύ νά σού ζητήσω μήπως τυχόν θυμό.σαι
- άλλ' αύτό θά 'ναι έντελώς άπίθαvο - ποιό ήτα�ι τό έργο
στό όποίο έκανε τίς δοκιμές; Δέ θά θυμό.σαι . . .

Μ.Α. 'Όχι . Δέν ξέρω . Οϋτε ρώτησα, κείνη τήν ώρα τί νά
ρωτήσεις, τί νά πε'ίς; Οϋτε Ί]ξερα τί δοκίμαζε στήν όρχ·ήστρα
του. Πάντως - λένε - ή Κρατική 'Ορχήστρα ετχε γίνει, δέν
εΙχε γίνει, δέ θυμάμαι. Ί-Ι Όρχ·ήστρα τοϋ 'Ωδείου Άθη
νων . . . ( 6 ) (
) 'Εμένα εΙναι πράγματα τ'ίjς ζω'ίjς μου αύτά.
Δ·ηλαδή δ Μητρόπουλος έ:παιξε ενα ρόλο μέσα στή ζωή μου,
οπως έ:παιξαν ενα ρόλο -ή μάνα μου, ό πατέρας μου, δ Βεάκ·ης,
δ Καβάφης . . .
•

.

.

Γ.Λ. Ό Καβάφης;

Μ.Α. Ό Καβάφης, ό Καβάφ-ης !
Γ.Λ . Νά . . . περάσουμε άπ' τό Μητρόπουλο στόv Καβάφη;

Μ.Α. Καl τον άγάπαγε τον Καβάφ·η δ Μητρόπουλος, πολύ.
Γ.Λ . Φυσικά,

άφού

καί

τόν

μελοποίησε

(1).

Μ.Α. Καl τον έ:λεγε πολύ ώρα'ία . Ετναι περίεργο. Γιατl δέν
έ:κανε άπαγγελία. Γιατί δ Καβάφης δέν εΙναι άπαγγελία. ΊΌ
αισθάνεσαι καl το λές. 'Όπως οταν λέμε σ' εναν Ιlνθρωπο
" σ' άγαπάω " δέν πρέπει νά το άπαγγείλουμε. "Αν πε'ίς
σ' Ι!.ναν Ιlνθρωπο " σ' άγαπάω πολύ " ( άπαγγέλλει μέ στόμφο)
θά φύγει. Γιατl Θά εΙναι ψεύτικο. Πρέπει νά το αtσθανθε'ίς
γιά νά το πε'ίς . Λοιπόν, αύτος δ Ιlνθρωπος τό αtσθανότανε
καl τόν έ:λεγε τόσο ώρα'ία καl τόν 'ήξερε κι ολον άπόξω, οπως
καl πολλά Ιlλλα πράγματα.
Γ.Λ . Θυμό.σαι κανένα άπό τά ποιήματα τού Καβάφη πού άπάγ
γελλε, πού 11ά 'χε Ιδιαίτερη προτίμηση ό Μητρόπουλος;

Μ.Α. Δέ Θυμάμαι τίτλο. Στάσου, έ:δω ε!ναι δ Καβάφης, δέν
έ:χουμε παρά ν' άνοίξουμε το βιβλιαράκι καl νά τό δοϋμε . . .
Έτοϋτο ετναι . Ετναι κουρελιασμένο, βέβαια, άλλά εΙναι πολλων
χρόνων βιβλίο,
τά γράμμ:χτα τοϋ rδιου τοϋ Καβάφη ά� ιέ
ι;Ι:
,
1
_,
ρωση στόν πατερα μου. Για μενα ε!ναι ενα
κειμηλιο αυτό,
μεγάλο. ( . . . ) Αύτό Ί]τανε, πρlν γεννηθω, χαρισμένο στον
πα ;έρα μου, τ�ν δπο'ίον άγάπαγε πολύ, Ί]τανε άπό τά παιδιά
που ε!χε κοντα του.
Γ.Λ. Τί παράξενο πράγμα ! Ό γραφικός χαρακτήρας τού
Μητρ6πουλου κι ό γραφικός χαρακτήρας τού Καβάφη μοιά
ζουν πάρα πολύ.

Μ.Α. Ποτέ δέν τό 'χα σκεφτε'ί - γιά στάσου. 'Ίσως νά 'χεις
κάποιο δίκιο.
Γ.Λ . Θυμό.μαι τίς πρώτες σελίδες άπό τήν " Ταφή " κι
άπό τό " Κοντσέρτο Γκρ6σσο " ( έιιν. τού χειρ6γραφου).
Λοιπόν μιά στιγμή νά διακόψουμε έδώ τήν ήχογράφηση γιά
νά βρούμε τό ποίημα πού σ' αύτ6, ε lχε lδιαίτερη προτίμηση
ό Μητρ6πουλος ( . . . ) . 'Ώστε λοιπό11 ήταν τό " Άπολεί
πειν ό Θεός 'Αντώvιον " .

Μ.Α. ( 'Απαγγέλλει ) : " Π ροπάντων ν ά μή γελαστε'ίς, μήν
πε'ίς πώς ·!) ταν Ι!.να ονειρο, πώς άπατήθηκεν ή άχοή σου . . . " .
Λοιπόν αύτό τό " Θαρραλέος ' ' , τό 'λεγε τόσο Ί]ρεμα, άπλά χαl
βαθιά - πως νά το πω άλλιως; δέν Ι:χω Ιlλλο τρόπο νά (τό )
πω - βαθιά έ:βγαινε άπό μέσα του πού έ:λεγες " αύτός εΙναι
δ Μ-ητρόπουλος " .
Γ.Λ . Καί σού 'χει μείνει ό ήχος αύτής ηjς λέξης, δ ήχος
καί τό συναίσθημα αύτής τής λέξης, " θαρραλέος " .

Μ . Α . Το " θαρραλέος " . Και οχι δειλός. 'Όλο αύτό τ ό πράγμα
'ήτανε ή φυγή του καl τό άποχαιρέτισμά του στόν τόπο του.
Δ έ � ξέρω �ν μπο p ω νά δ� σω 1ν α�σθη � η πο ύ έ:γώ 1i.χω. Μπ_:ι ρε'ί
, μου ζει κι
,
να, κανα εγω, καποιο λαΟος, αλλα στην αΊ:σθ·ηση
αύτό.
Γ.Λ . Δ ηλαδή κατά κάποιο τρόπο (πιστεύεις δτι) τό " Ά
πολείπει11 ό Θεός 'Αντώ1ιιον " καί ό τρόπος μέ τόν όπο ίu

τό άπάγγελλε, ε lχωι κάποια σχέση μέ ηίν τοποθέτησή του
άπέvαντι ση) ζωή καί στήv 'Ελλάδα.

Μ.Λ. 'Ακριβώς. Μά 8ταν λέω στ·ΙJ " ζω·/j " έννοώ στήν 'Ελ
λάδα, γιατι ζωή του 'ήτανε δ τόπος του. "Ητανε. 'Όταν ή
μάνα μου κι δ πατέρας μου εrχανε πρόβες, πρωι άπόγεμα,
κ' έγώ έ:μενα σπίτι μου κλεισμένη ('ήμουνα παιδι και είχα
μεγάλ·η διάΟεση νά πάω ενα περίπατο ) καl δέν είχα (ένν.
μπορουσα ) νά πάω άφου μάνα και πατέρας ήταν μαγκωμένοι
μέ τις πρόβες τους . . . (Τότε ) έρχότανε καl μέ 'παφνε καl
μου 'λεγε :
Βάλε το πιο ώραίο σου φόρεμα καl το πιο
ώραίο σου καπελάκι " - ε!χα κάτι. καπέλα ποU τ& 'πλεκε
ή μάνα μου, ή' τανε τότε μόδα φαίνεται, ποιος ξέρει ! Και
ύπΊjρχε Ιf.να μέ λουλούδια άπάνω καl μου 'λεγε " έκείνο μέ
τά λουλούδια, πού μ' άρέσει ". Μά 'ήμουνα μικρ·ή. Λύτο πού
σου λέω, δέν εί11αι οτι 'ήμουνα κοπελίτσα καί . . . ντυνόμουν
ώραία. Παιδάκι. Ντυνόμουνα, λοιπόν, καl μ' έ:βαζε στο αύτο
κίνητο - είχε έ:να αύτοκlνητο στενόμακρο, ποιος ξέρει τl
μάρκα Ί)τανε, κι άνοιχτό, άπ' αύτά ποU ά\Ιοιγανε τcΧ. καπώ ξέρεις tjτανε πάνινα καπώ. Άνοιχτο λοιπόν, καλοκαίρι και
πηγαίναμε στου Σκαραμαγκiϊ. οπου του όίρεσε. Μ
: έ π·ήγαινε
περίπατο στο Σκαραμαγκiϊ.. Καl σέ ολη τ-/j διαδρομη μου
'λεγε ποι·ήματα. Μου 'λεγε τlς σκέψεις του, τά ονεφά του.
Βέβαια, δ όίνΟρωπος πιΘανο νά μονολογουσε γιατl δέν 'ήμουνα
σέ μιά ·Ι] λικία πού νά καταλάβω και νά μου τά πεί γιά νά του
οχι μ·/jν το κάνεις ετσι
δόσω κάποια γνώμη η νά του πώ
η ( κάμε το ) άλλιώς " . Δέν 'ήμουνα σέ Θέσ·η , λόγω ήλικlας.
Και φαίνεται οτι έ:λεγε δυνατά τη σκέψ·η του κι οταν έ:λεγε
κάπο ιο ποl·ημα και μου 'λεγε όίκουσε τl ώραίο ποίημα είναι
αύτό, Μαράκι " αtσΘανόμουνα τ·Ιjν άνάγκη (του ) , κάνοντας
Ιf.να πε ρ ίπατο νά πεί Ιf.να ποίημα. Λύτο δείχνει ποιος t]τανε
και στον περίπατό του και στ·/jν άνεμελιά του κείν-η τήν ί�ρα,
νά κατέβει προς το Σκαραμαγκiϊ. νά πάρει άνάσα - τότε
tjτανε μεγάλ·η έξοχ·/j νά πiϊ.ς στο Σκαραμαγκiϊ.. Κ' αίσΘανό
μουν οτι ώρες κάναμε περίπατο και μετά το βράδυ γυρίζαμε
σπίτι και διηγόμουνα τΊjς μάνας και του πατέρα τί ώραία
π·ήγαμε μέ το Δημητράκη καl τl πράγματα μου είπε καl τl
ποίημα μου είπε - ·ί]τανε μεγάλο πράγμα. 'Έ, αύτο γινότανε
πάρα πολύ συχνά. Και το οτι Ιf.κανε παρέα μ' Ιf.να παιδl κι αύτο
δείχνει 8τι μέσα του είχε καΟαρά πράγματα. Δέν επαφνε
κάποιο κύριο ύπουργο νά πάει περίπατο, κάποιο κύριο μέ
λεφτά. "Επαφν' έμένα γιατί είχε κάποιο πλάσμα ζωντανο
πλάι του και tjτανε μόνος.
«

«

«

Γ.Α . Παί θά πρέπει 1ιά 'μει�ιε μ6νος σ' ολη του τή ζω�).
Μ.Α. Να:ί , νομίζω . "Ητανε όίνΘρωπος πού ';(ε τόσα ... πολλά
,
"
�,
, ,
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Είναι περίεργο, οί μουσικοί
νά διαβάσουνε μουσικ·ΙJ - οσοι διαβάζουνε καl μουσικ·Ιj άπ'
τούς μουσικούς μας . . . Νομίζουν οτι δέν έ:χει καμιά σχ�ση
μέ τ·Ιj μουσικ-/j το νά διαβάσεις βιβλία. Κ' Ιf.χει άπόλυτη σχεση
μέ δ,τιδ·ήποτε κάνεις, μά καl παπουτσ·Ιjς νά 'σαι Θά κάνεις
,
ώραιότερα παπούτσια αν διαβάσεις καl βιβλία, παραλλ·ηλα
Όπωσ
βιβλία.
δ,τιδ·ήποτε
ά
:
Μ
φτιάχνεις.
πού
μέ τά παπούτσια
δ·ήποτε δέν είναι τυχαίο τΌ οτι δ Μητ"ρόπουλος 'ήξερε άπόξω
'Ιλιά.δα " . Δ Εν ε!ναι τυχαίο Οτι
την ' Ο δύσσεια " καL τ·Ι]ν
!!.λεγε τον Καβάφ·η . Δέν είναι τυχαίο οτι άγ_:ι7;ουσε_ τ-/j 5 ωγρα
φική τ·Ιj γλυπτικ·ή , έ:βλεπε τlς ομορφιές του Ερμη του Πρα
ξιτέ):·η . Καθότανε στην 'Ακρόπολη , μέ 'παφνε κι άνεβαίναμε
στ·Ιjν 'Ακρόπολη και μου ' λεγε : " Κύττα αύτ·/j την _κο.�όνα,
βλέπεις άπάνω πώς είναι το κιονόκρανο " καl μου εκανε
δλάκερη άνάλυση του κιονόκρανου , πού δέν ήταν -� δου�,ειά
του αύτ-ή . Κι ομως αύτο το πράγμα, το κιονόκρανο, η ρ�γαδ� ,
το βαΟούλωμα . . . Μου 'λεγε : " Βάλ' το μάτι σ;ου ,να. δει�
άπ' τ-/jν όίλλη μεριά πώς κάνει τ·/jν καμπύλη που λενε, που
γράφουνε . . . " . Σά μωρο παιδί τά χαιρότανε καl τ' άνακάλυπτε
τά πράγματα. Δέν είναι τυχαίο πού 'ήτανε έ:τσι.
Γ.Α . 'Εμέ�ια ί!να πράγμα μού κάιιει έιιτύπωση άπ' τ,ό Μη
τρ6πουλο . Τό μεγάλο μου έc ώτημα : Γιατί aφ,ησε :,ή σvνΟ� ση;
Γιατί έγ ώ πιστεύω οτι Οά μπορούσε 11ά γι1ιει ε11ας έξισου
άξι6λογος συνθέτης οσο lγινε μεγάλος μαέστρος.
Μ.Α. "Ισως τον άπογο·ητέψ ανε. Κ' έ �ειδ·/j άκρι_βώς 'ήταν�
σάν παιδί, οπως οταν σ' Ιf.να παιδl του Υ;- όβεις τη φόρα και
κάτι πού πάει νά κάνει . . . 'Ίσως πικραΟηκε ·
Γ.Α . ' JΞ1 ινοείς ατή σύιιθεση; Μήπως lχεις ύπ6ψη σου καμιά
έ�ιδειξη, διαlσθηση;
cc

cc

·

88

·

Μ.Α. Θυμiϊ.μαι οτι /!λεγε πώς . . . δέ δεχόντουσαν ώραία
�ύτά , πού Ι!γραφε. 'Έγραφε rσως λίγο πολύ μοντέρνα γιά την
εποχη του τότε.
Γ.Α . Γιά η}ν εποχή του άσφαλώς ναl. Συγvώμη, γιά τήν
Άθι)να, δχι γι.ά τήιι έποχ1) του. "Αν καί ί:σως τά πράγματα
πού έγραψε, ή " Όστι�ιάτα " γιά βιολl καί πιάνο (8) ij τό
" Ποντι:tέρτο Γκρ6σσο " (9) πού γιά μέιια εlναι ί!να dριστούρ
γημα,
. μπορούσαν άκ6μα καί στήv Εύρώπη τής έποχής έκεl
νης 11ά φανούν προχωρημένα. 'Αλλά πιστεύεις οτι ήταν 6
aιιθρωπος πού θά μπορούσε νά λογαρι.άσει κάτι. τέτοιο;
iVI .Λ. �Α , ναί. Κάτι πού είχε είναι 8τι πικραινότανε πολύ.
Μέσα του παίρνανε Οέση αύτά τά πράγματα.
·

Γ.Α. Σέ σημείο wστε μιά, aς πούμε άρνητική ύποδοχrι
( άπό τό μεγάλο κοινό πάντα) μιάς σύvθεσής του νά τόν κάνει
νά τά παραη)σει;
Μ.Α. Θά σου πώ κάτι πού είναι βέβαια πολύ άστείο καl
παιδαριώδες, αν μπορώ νά το πώ Ι!τσι. Κάποτε, στην άρχη
άρχη πού 'χα άρχlσει νά μελετάω μουσική , νά παίζω πιάνο
- πρέπ:_ι νά ' μ� υνα ό'f.τώ χρ?νών - ))ρΟε ?πlτι i>�ρνοντας κά;ι
παρτιτουρες. Ε ιχε γραψει δ ϊδιος μια: δικη του συνΘεση χωρις
" μπάρες " , χωρlς μέτρο, έλεύΘερο τελείως (10 ) . Καl tjτανε
γιά πιάνο αύτο το πράγμα. Μελέταγα την ώρα πού ·)jρΘε
σπίτι και μου το βάζει μπροστά στο πιάνο και μου τ' άνοίγει
- τώρα είναι άστείο, βέβαια, σου λέω, πολύ άστείο. Καl
μου λέει : " Κοίταξε τί εγραψα ! " Του λέω : " Μά δέν έ:χει
μέτρο αύτό ". " 'Όχι, μοϋ λέει, δέν Ιf.χει μέτρο, είναι έλεύ
Θερο ". " "Αχ, του λέω, φοβερο είναι " . Μ' ένόχλησε τ' οτι ·
δέν είχε μέτρο. " Πώς Θά παίξω Ιf.να πράγμα πού δέν Ιf.χει μέ
τρο ; " " Γιά δοκίμασε ", μου λέει. Είχα άρχlσει πεντέμιση
χρονών πιάνο. Στά όχτώ χρόνια κάτι μπορουσα νά διαβάσω
- Ιf.τσι δέν είναι ; Κ' Ι!χοντας το Μ
: ητρόπουλο πλάι μου νά
μέ μελετά.ει - οχι νά μου κάνει μάθημα, αύτο είναι πολύ
πιο σημαντικο άπο το νά κάνεις μάθημα - ήταν δ φίλος πού
μέ μελέταγε. " Κάτσε νά στο παίξω έγώ νά τ' άκούσεις, παίξτο
τώρα καl σύ, νά δουμε πώς Θά ·ro παίξεις " . "Ητανε παρέα,
νά πουμε. 'Εκεί tjτανε πού (τον ) Ι!πιανε ολ·η του ·ή παιδικό
τητα. Καταλαβαίνεις, t]τανε τελείως παιδί. " Γιά προσπάθησε,
μου λέει, νά παίξεις " . " "Λχ, του λέω, δέ μπορώ, μ' άγριεύει
αύτο το πράγμα, μη ξαναγρά.ψεις έ:τσι ". Σταμάτησε, έ:κανε
μιά παύση : " "Ε, καλά., ήσύχασε , δέ Θά ξαναγράψω " . Καl
δέν ξανάγραψε όίλλο κομμάτι έ:τσι. Ί-Ιταν το μοναδικο πού
'γραψε. Δέν είναι όίγριο;
Γ.Α . Πιστεύεις, δηλαδ·ή, οτι αυτο τό " καλά, ήσύχασε "
δέν 1)ταν παρηγοριά ατή μικρή παιδική φlλη; Τό έ1ι1ιοούσε
αύτό τό πράγμα;
Μ.Α. Το έννοουσε. Είδε Ιf.ναν όίνΘρωπο, Ιf.να άνΘρωπά.κι δηλα
δ·? - οχι εναν αν�F ωπο -, πού το είδε σάν τερατώδες, το οτι
, εχει μπαρες.
,
(η συνΟεση
) δεν
Γ.Α . Καί τό λογάριασε αύτό τό πράγμα, πιστεύεις
l\11. A. Ναl, ναl . Το λογάριασε. Είναι περίεργο, παιδαριώδες,
άλλά δείχνει πόσο μπορουσε νά τον έπ·ηρεά.σει το καθετί .
Βέβαια μ ' άγάπαγε πολύ cίλλά όίλλο (είναι ) " άγαπά.ω πολύ
έ:να παιδί " κι όίλλο " μ' έπηρεά.ζει ή γνώμ·η του " . Ο{)τε
Ίjμουνα κανένα μουσικο ταλέντο, καμιά tδιοφυlα μουσικη
πού νά πεί
γιά στάσου, αύτο το πλάσμα έδωπέρα κάτι
βλέπει πού δέν πάει καλά. " . Δέν 'ήμουνα τίποτα. 'Απόδειξη
8τL δ Εν Εγινα καt τίποτα.
«

Γ.Α . Ναl, άλλά άπ' ολα οσα μού λές βγαlνει οτι καί μέ σένα
καί μέ τήιι οlκογένειά σου εlχε ί!να βαθύτατο συ1ιαισθηματι κ_ό
δεσμ6. ](αί δέν ξέρω μάλιστα aν έφτανε κα11είς ατό σημειο
νά κάνει τή σκέψη μήπως fι δική σας ή οlκογέιιεια ε lχε πάρε ι
μέσα του τή Οέι:tη μιaς lδαvικής οlκογένειας lξω άπό τή δι
κ1) του. 'Ίσως εl�ιαι ύπερβολικό νά καταλ1)γει , βέβαια, κανείς
σέ τέτοια συμπεράσματα.
Μ .Α. Λοιπόν, αύτο πού λές μου Θύμισε μιά κουβέντα πού
έ:λεγε . 'Όταν tjμουνα πολύ πολύ μικρ·ή , καl το Θυμiϊ.μαι πού
δέν καταλάβαινα τί 'ήθελε νά πεί -, οταν έρχότανε σπίτι καl
·ί]τανε δ πατέρας, ή μάνα μου κ' έγώ πού μέ κρατουσε στ-/jν
άγκαλιά. τ·ης ·ή μάνα μου (πρέπει νά t]μουνα τριών τεσσάρων
χρονών γιά νά μέ κρατάει ) . . . Συν-ήΟως δ πατέρας μου βά
σταγε ίtνα βιβλίο και διάβαζε καl ή μάνα μου όίκουγε. "Ητανε
·ή συνηΘισμέν·η εtκόνα, νά πουμε, του σπιτιου. Ό πατέρας

λάτρευε
Πλούταρχο ' πού , τον
Ιiιά.βαζε μεγαλόφωνα ' ιδιαίτερα
'
, ' τελοσ' λ ατρευω κ εγω,
καl μοϋ το κόλλησε και μένα - τυν
πάντων ' αύτα ε!ναι &λλα. "lσως άπο κεί να δέθηκε καl μέ τον
πατέρα μου (δ Μητρόπουλο ς ) , άπο κάτι τέτοια. 'Όταν έρχό
τανε σπίτι έ:βλεπε αύτη την εικόνα, τοϋ πατέρα να διαβάζει
καl τ'ίjς μάνας μου να μέ κρατάει έμένα άγκαλιά κ' έ:λεγε :
" 'Η Θεία Οικογένεια " . Αύτο μοϋ Θύμισε αύτή του την
κουβέντα, {αύτο ) πο� ε!πες (8τι ) ο� ετχ: τ·Ιjν ' οικο-�;ένειά σας
σαν το tδανικο τ'ίjς οικογένειας. Και Θυμαμαι 8τι καποτε λέω
τ'ίjς μάνας μου " Μά, τί Θα πε� " Θε�α Οlκογένεια : ·; " Ι�α.ί
μοϋ λέει : " Ε!ναι δ Χριστός, η Μαρια - ή Παναγια, και ,,ο
'Ιωσήφ " . " "Αρα, δηλαδή, δ Δημητράκ·f)ς μέ λέει Χριστό; .
'Εγώ το π'ίjρα άπάνω μου το πράγμα. Κατάλαβες, ηταν κομ
πλιμέντο μόνο για μένα. 'Όπως 8λα τα παιδιά, τα δικά τους
αισθάνονται μόνο . . . Ναί, ε!χε itνα πολύ μεγάλο σύνδεσμ?
μέ τούς δικούς μου κ�ί εύγνωμο�ώ αύτο το ' σύ�δεσι:ο.. που
ε!χε μέ τή μάνα μου και με, τον πατερα μου γιατι αυτο μ εκανε
νά 'χω τή μεγάλη χαρα να ζήσω πλάι του και νά (τον ) ζήσω
οχι σαν " δ Μητρόπουλος " (μέ itμφαση, ένν. δ μεγάλος, δ
σπουδαίος ). Σάν το παιδl τ'ίjς μάνας μου και τοϋ πατέρα μο� ,
σα νά 'τανε παιδί τους μπαινόβγαινε μές στο σπίτι - δεν
ητανε " δ Μητρόπουλος " . "Αλλωστε τότε άκόμα ητανε παιδl.
Δέν ε!χε γίνει αύτο πού ητανε. 'Άλλωστε δέν ε!ναι μόνο (το )
8τι δέν ε!χε άκόμα γίνει, ητανε και το 8τι εϋρισκε κ' έμπόδια
άκόμα τότε. Στο ξεκίνημά του ητανε το μυαλο καί ol αισθή
σεις του πολύ πιο πέρα άπο τήν έποχή έκείνη - πολύ πιο
μπρός. Κι 8λ' αύτα τά πράγματα ξενίζανε τούς άνθρώπους,
αύτούς πού εtχανε μάθει μια &λφα σειρά. Λέγανε 8τι κάνει
έξεζητημένα πράγματα, 8τι Θέλει να κάνει " έφέ ".
Γ.Α . ](αί σά συ1ιθέτης καί σά διευθυντής όρχήστρας . . .
Μ.Α. Να(, ναl. Κλειστα μυαλα εϋρισκε (μπροστά του ) . Αύτα
ήταν τα έμπόδια, τα κλειστά μυαλά πού πάνω τους κουτού
λαγε (ένν. σκόνταφτε ) δ &νθρωπος αύτός.
Γ.Α . ](άπατε μού ' χες πεί δτι τού καταλόγισαν dκόμα καί τό
ντ·ύσιμό του.

Μ.Α. Ναί ! Τοϋ &ρεσαν κάτι πουκάμισα σέ χακl χρώμα, itνα
ώραίο ζεστο χακί - ε!χε καl τήν αtσθηση τοϋ χρώματος
πάρα πολύ. Τοϋ &ρεσε πάρα πολύ να φοράει {κ' ) itνα μαϋρο
βελουδένιο σακάκι πού τ' άγάπαγε. Τοϋ &ρεσε το μαϋρο
χρώμα. Ε!ναι πολύ περίεργο. Φόραγε λοιπον κάτι πουκάμισα
- πού ητανε itνα ώραίο ζεστο χακl. Κουμπωμένο στο πλάι,
Ι:Ιχι πουκάμισο μέ γιακαδάκι. Μ' itνα σηκωτό, 8πως ε!ναι
σήμερα αύτα πού λέμε " μάο " - " μάο " δέν τα λένε; Μέ
λίγο σουρωτο μανίκι, σφιχτο κάτω κάτω και κλεισμένο ετσι,
έκεί, σκέτο, χωρίς γαρνιτοϋρες, χωρlς τίποτα. Καί λέγανε
δτι φοράει τέτοια ροϋχα για νά κάνει έντύπωση, ένώ δέν ητανε
(αύτό, άπλώς ) τοϋ &ρεσε. Καί μια φορα τοϋ χαρίσανε itνα
ρολόι πού δέν ητανε οϋτε τοϋ χεριοϋ, οίJτε τ'ίjς τσέπης. "Ητανε
itνα ρολόι πού το τράβαγες - "κλεισμένο ητανε, στενόμακρο,
8σο ε!ναι itνας άναπτ·ήρας. Το τράβαγες άπ' τlς δυο μεριές
κι &νοιγε δίχως να φεύγει το καπάκι. 'Άνοιγε, έ:βλεπες τ·Ιjν
ώρα, το ζούπαγες, έ:κλεινε καl τό 'βαζες στ-Ιjν τσέπ·fJ . ·Ε!χε
ξετρελαθεί μ' αύτο το ρολόι. Κ' έ:λεγε τοϋ μπαμπiί : " Μά,
καταλαβαίνεις ίκο, τί ώραίο πράγμα ε!ναι; Γιατί έγώ, καθώς
διευθύνω και χτυπάω τά χέρια μου πολλές φορές και κουνάω
τα χέρια μου μέ δύναμη , κανένα ρολόι τοϋ χεριοϋ δέ μοϋ
κρατάει πάνω άπο itνα μήνα. " Καl πράγματι κάθε μ·ήνα . . .
Γ.Α . •Εσπαγε

τά

ρολόγια

του;

Μ.Α. Ναί, itσπαγε τα ρολόγια του, χαλάγανε άπο τή μεγάλη
κίνηση , χαλάγανε τα έλατ·ή ρια.
Γ.Α. ](αί ρολόγια

έκε{ιιης τής έποχής.

Μ.Α. Καl ρολόγια έκείν-f)ς τ'ίjς έποχ'ίjς ! Αύτος λοιπον ήταν
ένθουσιασμένος. " Καταλαβαίνεις, το βάζω στην τσέπη τοϋ
σακακιοϋ μου καl καθώς βγάζω το σακάκι μου καl το πετάω,
κύττα νά δείς {κ' !:βγαζε το σακάκι και το πέταγε, γκαπ
το ρολόι ! ) δl:ν παθαίνει τίποτα, Τίκο, κύτταξε ... Και τό 'βγαζε
καt τ' &νοLγε καt τό ' βαζε στ' άφτt του : 'Άκου, να δείς
πού δl: σταμάτησε " . Σά μωρο παιδί ! Κι 8ταν τοϋ χάριζες
ενα πράγμα ητανε πανευτυχ·Ιjς - 8,τι καl νά 'τανε αύτό, ενα
τίποτα. 'Η χαρά του ητανε άνυπολόγιστη . "Ητανε χαρα νά
τοϋ κάνεις δώρο για να τον βλέπεις να χαίρεται. { . . . )
Τώρα ΘυμήΟηκα καί κάτι &λλο, οταν άνέβ·f)κε δ " Πέερ Γκύντ "
στο 'Εθνικό Θέατρο, το '3? αν δl:ν κάνω λάθος (11) καl διηύcc

Ίl /(ατlνα Ιlαξι.νού δπως έμφαιιίστηκε καί. τραγούδησε η}ν
'Αδελφή Βεατρlκη, στήιι όμώνυμη δπερα τού Δημ1)τρη Μητρό
πουλου, μέ διεύθυνση τού 'Αρμάνδου Μαρσlκ, τό 1920 στό Δ η
μοτι.κό 'Αθηνών. 'Η πρώτη έρασιτεχνικ1) της έμφάνιση ε ίχε
γlνει 6 χρόνια νωρlτερα, ένώ ή πρώτη έπαγγελματικ1) της 8
χρόνια aργότερα - τό Δεκέμβρη τού 1928 μέ τή " Γυμιιή
Γυναίκα " τού 'Αντρ/ Μπατάιγ, ατό θέατρο J(οτοπούλη

Ουνε δ Μητρόπουλος. Το άγάπαγε πολύ το εργο αύτό, φαί
νεται. 'Άλλωστε 8,τι διηύθυνε φαίνεται οτι τ' άγάπαγε πάρα
πολύ. Ε!χε βγεί μια μουσική άπίθανη, itνα πράγμα άπlΟανο.
'Η μάνα μου itπαιζε τήν "Ωζε, τή μάνα τοϋ Πέερ Γκύν-: καl
οταν &ρχιζε ή εισαγωγή, ή δποία ηταν άρκετά μεγάλη , &κουγε
ή μάνα άπ' το καμαρίνι κι αύτο -.η βο·ήθαγε νά προετοιμαστεί
για νά βγεί στη σκηνη νά παίξει. "Ητανε itνα Οείο πράγμα ή
έκτέλεση . Κάποιο άπόγεμα λοιπόν, ή μάνα μου γουρλώνει
τά μάτια της. " 'Άρρωστος ε!ναι δ Δημ·f)τράκης; " Λέω :
Γιατί; " ' . Ψί έ:παΟε χ.αt 8ιεuΘUνει Ετσι άπόψε; ". Τ'ί εΙχε
γίνει; 'Τπ'ίjρχε itνας άντικαταστάτης του, πολύ νέος τότε,
πρωτόπειρος, ·JΊ ταν {φαίνεται ) ή πρώτ·f) φορα πού διηύθυνε
όρχ·ήστρα. Τον άγάπαγε πάρα πολύ δ Μψρόπουλος, πίστευε
πάρα πολύ σ· αύτο το παιδl και τοϋ 'χε έμπιστευΟεί όρισμένες
:cαραστάσεις τοϋ cc Πέερ Γχ.Uντ " πιστεUοντας 8τι εΙναι (καL
πράγματι άποδείχτηκε πώς ·Ϊ) τανε ) άξιόλογος. 'Αλλά ·Ϊ)τανε
ή πρώτη φορα πού διηύθυνε καί, φυσικά, μ' itνα μεγάλο τράκ,
να διευθύνει ϋστερα άΠΟ το Ί\1l·f)τρόπουλο, ε, ΠΟλύ φυσιολογιΚΟ
το πράγμα. Ί-Ι μάνα μου δl:ν ·η ξερε οτι ύπ'ίjρχε αύ-:·Ιj ·� άλλαγή,
άλλά &κουσε κάτι άλλιώτικο. Και μιά μέρα τον ίtπιασε - γιατί
στή σκ·ηνή τοϋ Θανάτου τ'ίjς "Ωζε ύπάρχει μουσικ·ή , συνέχεια,
σ' ολη τή σκηνή - και τοϋ εΙπε : " M·lj μοϋ τό ξανακάνεις
αύτο το πράγμα, δέ μπορώ, δl: μπορώ να πεθ άνω ! " { 12 )
"Ητανε κάτι πού βγ'ίjκε ίtτσι αύΟόρμητα άπό μέσα της. " Βε
βαίως το παιδί έ:χει ταλέντο άλλα μετα άπο σένανε; Δέ μπορώ,
'
' �ε -;�' τω, τουλαχιστον
πα :_"'ί
ο ι-ι;ο� , '; ηγαι
στη' σκηνη' του- Θανατου,
'
παιξε εσυ εκειπερα .
Θυμiίμαι τήν άγων(α του σ' αύτή τ-Ιjν tδια παράσταση, χάποιες
φορές πού δl: διηύθυνε. Κι 8ταν δέ διηύθυνε ομως ·JΊταν στο
Θέατρο, δl:ν itφευγε, {δl:ν Ίjταν· τοϋ εtδους ) " διευΟύνει κάποιος
&λλος καl 'γώ κάνω τον περίπατό μου η κάνω κάποια &λλη
δουλειά " . 'Ερχότανε στο Θέατρο. ΊΌϋ &ρεσε πάρα πολύ αύτ-f,
ή σκ·f)V·lj πού πεΟαίνει ή "Ωζε. Καθότανε στά παρασκ·ήνιο:
κάθε βράδυ καί παρακολουΟοϋσε τή μάνα μου σ' αύτ·Ιj τ·fι
cc
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ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΥ ΛΙΩΝ
ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ

Θ ΕΑΤΡΟΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

Πέιιπτπ, 28 'lavo11aρ ίolJ 1926, c:lρa
ΕΚΤΑΚΤΟΣ

ΠΑ ΡΑΣΤΑΣΙΣ

1Ο

y. μ .

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ

Δράμα εis

Γ.Λ . whχω dκούσει τή μουσική τού " Ίππ6λυτου " { 14}.

2

μέρη

Μ Ε ΜΟΥΣΙΚΗ Ν

ΔΙΑΒ ΑΖΟΜΕΝΟΝ

·

Κε(μ.ενον:
Μο υ σ ι κ ή :

ΠΑΙΖΟΜΕΝΟΝ

·

ΧΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ

ΡΑΜΥΖ

ΙΓΚΟΡ ΣΤΡΑΒΙ ΝΣΚΥ
Ν. ΠΟΡ/gΤΗ

ΜετάφQασι; :
Τύn:οις ΓΙ

Δ.

:Σαχaλ.λ.ι.ιqtον

-

tG71

Η ΙΣΤ"'ΡΙΑ Τ"'Ύ ΣΤΡΑΤΙΩΤ"'Ύ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΑ Ι :

όQχ>'ιστQιις

Διeυ!Ιυνιής

Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. Π Α Π ΛΓΕΩΡΓΙΟΥ

'Αναγνώστης

Ξ. ΒΕΡΕΣΙΝΣΚΥ

Χορεύτρια
Στραηb)tηι;

Γ. ΜΠΟΥΡΛΟΣ

Διάβσλος

Γ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Ο Ρ Χ Η ΣΤΡΑ :
Φ . ΒΟΛΩΝΙΝΗΣ

Β ιολt

Η. F R Y l3A

Βα!Ιύχορδον

/\. ΠΑΡΟΥΣΗΣ

Κλαρινέttο

σκ·ψ)ι καl κάθε φορά πού τέλειωνε ή σκην-)ι (κ' ) εκλεινο: ή
αuλα[α, π·ήγαινε καl τή βοήθαγε νά κατέβει άπ' τό κρεβάτι
- �ήτανε ενr; Ψη ):ο κρεβ,άτι -;-- τ,� φlλαyε, τ·η χάιδ�υ� . . . "�να
βραδυ, σ , αυτη, τη σκην·η, την ωρα που πεθαίνει η Ωζε, εχει
ενα μονόλογο μετά δ Πέερ Γκύντ 8που ή 'Ώζε πρέπει νά
μείνει τελείως άκ[ν-ητ·η, άφου ε1ναι πεθαμένη βεβαίως. 'Ένα
βράδυ λοιπόν, Ί)τανε μιά μύγα ή δποία τριγύρναγε στο μουτρο
της μάνας μου. Πήγαινε στά μάτια της, στή μύτ·η τ·η ς, στο
στόμα της. Ό Δημ·ήτρης δ Μητρόπουλος άπό τήν κουlντα
φώναζε της μάνας μου : " μ·)ιν κουνηθείτε, κυρία Σαπφώ,
μήν �?υ�ηθείτε, .,άφηστε_ την νά ,περπα;άει ;ή, μύγα, fή ,σαλέ
ψετε . Οπότε οταν τελειωσε (η σκην·η ) κ Ιiκλεισε ·η αυλαία,
του λέει : « Βρέ Δημητράκη μου, τl μου 'κανες; Δέ θά κου
νιόμουνα μέ τή μύγα, άλλά μου 'ρχότανε νά γελάσω μέ τήν
άγωνία σου, νά μου φωνάζεις ' μην κουνηθείς ' ». Κι αύτό
δείχνει καl τήν άγωνία του γιά τό εργο, γιά την παράσταση
{άλλά ) καt την παιδικότητά του.
ΘυμιΧμαι, πάλι, ε!χε γράψει· τη μουσική στην " 'Ηλέκτρα " (13 ) , ,
δέν ξέρω i'lν τή ΘυμιΧσαι τόσο πολύ, 8σο έγώ. 'Εγώ τή ΘυμιΧμαι "
τόσο πολύ γιατί επαιζα στο χορό.

Φαγγόιο

Α . ΠΙΤΤΑΚΟΣ

Κορνέτtα

ΣΤ. ΚΟΣΚΙΝΑ.Σ

ΤCJομπό,•ι.

Σ. ΔΙΛΜΛΝΤΗΣ

Κvουστίι

Π. ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ

Μ.Α. Καl του " ' Ιππόλυτου " {ή μουσική ) ε!ναι πολύ ώρα ία.
'Αλλά ναι, στον " 'Ιππόλυτο " !:γινε αύτό πού Θά σου πω
τώρα, πού μ' άνέβασε { ώς ) κεί άπάνω στά μάτια τών συνα
δέλφων μου σάν γνώστη της μουσικης νά πουμε. 'Υπάρχει
Ενα χορικό πού Ί)τανε χωρισμένο σέ ρυθμό τρία (ένν. τριμερη,
τον " μιμείται " ) . Καt δ Ροντήρης πού τό σκηνοθετουσε,
ε!χε βάλει β·ήματα πού δέν ταιριάζανε μέ το ρυθμό πού μιλά
γαμε. Ίπηρχε ύπόκρουση - δέν τραγουδάγαμε, βέβαια, άλλά
·)jταν ·ή .πρώτη φορά πού χωριστήκανε τά χορικά σύμφωνα μέ
το ρυθμό της μουσικης. Νά πουμε, σ' αύτό ήταν . . . " Σ' άπά
τητες σπηλιές/νά Ί)μουν κρυμμένη/η Θεός πουλl/νά μέ ε!χε
καμωμένη/μέ φτερωτά κοπάδια/νά. πετουσα . . . " . Κατα
λαβαίνεις , δέν Ί)τανε άπαγγελία του χορικου, άπλά, !:πρεπε
ν' άκουμε τή μουσικη κι άπάνω στο ρυθμό της μουσικης, σέ
δρισμένα μέτρα της μουσικης, Ί)τανε ή κουβέντα μας. Αύτό
ε!χε μιά φοβερη δυσκολία i'λν δέν Ί)ξερες μουσική. Γιατί !:πρεπε
νά συγχρον ίciεις τ·)ιν παύση σου μέσα στο ρυθμό της μουσικης.
'Έπρεπε νά ξέρει μουσικη δ ηθοποιός πού Θά μίλαγε ετσι.
Καl δ Ροντήρ·ης ε!χε βάλει νά κάνουμε δρισμένα βήματα πού
Ί)τανε τελείως εξω άπό το ρυθμό. Καt μιά μέρα του ε!πα :
" Κύριε Ροντήρη (δ/: μπορούσανε νά μιλ·ήσουν ol κοπέλες
του χορου καl νά περπατήσουν μέ τον τρόπο πού Ί)θελε δ
Ροντήρης, Ί)τανε φυcrιολογικό ) , ξέρετε, i'λν τά βήματα γίνουνε
τρία, δηλαδή κ�Θε χτύπος καi. βημα η κάθε τρία (ένν. τρείς
χτύποι ) ενα βημα, θά βγεί πιο εί\κολα καl δ λόγος καl ·ή κί
νηση " . " Τί σχέση !:χει; " μου λέει δ Ροντήρης. Λέω : " Δέν
ξέρω τί σχέση !:χει, αύτή ε!ναι ή σχέση πού μπορώ νά σιΧς πώ.
"Αν Θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, άποτανθείτε στον κύριο
Μητρόπουλο ". Κ' ερχεται δ Μητρόπουλος καl του λέει :
" Μου ε!πε τουτο έδω το παλαβό 8τι πρέπει νά κάνουμε τά
βήματα η κάθε τρείς χρόνους η τρείς τρείς χρόνους και νά
σταματιΧνε . . . " Του λέει : " Μά �χει άπόλυτο δίκιο ·ή Μαρία ".
'Οπότε έγώ άνέβηκα στ·)ιν έκτίμ·ηση 8λων ! Α!σθάνθηκα 8τι
Ί)μουνα Θεός. Κ' ελεγε μετά : " Μά, ·ή Μαρία !:χει μελετήσει
μαζί μου, δέ μπορεί ! Δέ μπορεί νά μ·)ιν �χει την αlσθηση του
ρυθμου καl τήν αlσθηση του πράγματος " - Ί)τανε καl δικά
του κατορθώματα κατ.Χ κάποιο τρόπο. 'Αλλά ήταν ετοιμος
νά δεχτεί καl ν' άκούσει γνώμες. Δέν ήταν στουρνος . .
·

Γ.Λ . Δ ι κτάτορας . . .

Μ.�. 'Όχι, ! "Α;κουγε μ/: κάτι άφτιά πελώρια - καl ε!χε καl
τεραστια αφτια !

Γ.Λ. Νομlζω δτι όποι οσδήποτε lί.νθρωπος έχει - καί dσφα
λώς ό Μητρ6πουλος ε lχε - έπlγιιωση τής dξlας του, δέ μπο
ρεί νά 'ναι δικτάτορας.

Μ .Α. 'Όχι, ποτέ. Ποτ/: &νθρωπος μέ _πραγματικά μεγάλο

�
.

ι' ..

Σ Κ Η Ν ΟΓΡΑΦΙΑΙ :

ΜΙΧΑΗΛ Μ Α ΡΖΟΥΒΑΝΟΒ

.

Πύ.vτα πρωτοπ6ρος ό Δ ημήτρης Μητρ6πουλος, εlχε διευθύνει,
τό 1926, τήιι πρώτη έκτέλεση στήv 'Ελλάδα τής όπερας τού
' Ιγκόρ Στραβlνdκυ
' Η ίστορlα το·ύ Στρατιώτη ". "Οπως
φαlνεται καί στό πρ6γραμμα, τήν πρ6ζα διάβαζε ό ήθοποιός
Νlκος Παπαγεωργlου, πατέρας τi'jς Μαρlας ' Αλκαlου, κ' έ
παιζε κρουdτά ό γνωστός dρχιμουdι.κός Τ6της Παραλlβαvος
"

·

ταλέντο Βέ μπορεί να ναι Βιχτάτορας χαί Βέ μπορεί ν' άρνιέ
ται γνώμες, ν' άχούει. Αύτός ε!χε σιγουριά. 'Ήξερε τl !:κανε.

Γ.Α. Εlχε σιγουριά η ήτανε πάρα πολύ έξυπνος - έπανέρ
χομαι σ' αύτό πού είχαμε πεί κάποτε άλλοτε, γι' αύτή τή
φράση πού 'χει μείνει ατό μυαλ6 μου dπό τήν dλληλογραφlα
του μέ τήν Παίτη Πατσογιάννη. Δέ θυμάμαι πώς εlναι φυσικά
οί λέξεις άκριβώς, dλλά άφήνει νά έννοηθεί σαφέστατα δτι
ζεί μέ τό φ6βςι "καl τήν άγωνlα τού νά έξαίρεται πάντα ατό
1�
ϋψος τijς εlκ6νας πού πίστευε δτι ε lχε ό κ6σμος γι' αύτ6ν. . . ( ) .
Μ.Α. Λύτη ή άγωνlα του νά 'ναι στο ϋψος πού δ κόσμος τον

τοποθέτησε, νομίζω (Βέν ξέρω, ε!ναι μια σκέψη πού κάνω )
μήπως ε!ναι άπομεινάρια άπό τίς πίκρες πού 'χε περάσει
παιΒι καί πού τον εrχανε χάνει rσως κάποια στιγμή να κιο
τέψει. Να κιοτέψει - οχι να κάνει πlσω. ( . . . )

Γ.Α. Μήπως. θυμάσαι τίποτα - γιατl σέ ρωτάω; έ, μού
μίλησες γιά τήν άγάπη τού Μητρ6πουλου ατό μαύρο χρώμα
καl τό μαύρο βελουδένιο σακάκι πού ε lχε μού δημιούργησε
€να πολύ παράξενο συνειρμ6 : σκέφτηκα " μαύρο ράσο ",
σκέφτηκα πού λέγανε δτι μικρός ήθελε ν' άκολουθήσει τό ίε
ρατικό στάδιο.

Μ.Α. Αύτό Βέν τό ξέρω.

Γ.Α. Ύπijρχε κάποιος συγγενής, θείος νομίζω, ίερωμένος . . . ( 16) .

Μ.Α. Να κάτι πού ποτέ δέν &κουσα άπό τό στόμα του !

Γ.Λ. Δ ηλαδή δέ θά ύποψιαζ6σουνα δτι ήταν θρήσκα φύση;

Μ.Α. Ξέρω οτι 'ήτανε θρήσκος οχι μέ την κοινή της κουβέν
τας, τρεχούμενη /tννοια. "Ητανε βαθια (θρήσκος ) πίστευε
στο Χριστό. Άληθινα καί βαθιάΌ Πώς να σοϋ πώ; Δέν 'ήτα
νε αύτός πού Θα κάνει τό σταυρό του, πού θα τρομάξει. Δέν
τρόμαζε μπροστα στη θρησκεία, να αύτό ε!ναι. Άγάπαγε
τη θρησκεία, την πίστευε. Προσπαθοϋσε να την κάνει ζωή
του, &ν μποροϋσε. Δηλα8ή προσπαθοϋσε να κάνει αύτό πού
Βέν !:χουμε προσπαθήσει έμείς ο! Χριστιανοί πού λέμε.
Γ. Α . " Δέν τρ6μαζε μπροστά ατή θρησκεlα ". Τό ύπογραμ
μίζω αύτ6 !
Μ.Α. Ή Καινή Διαθήκη 'ήτανε κτήμα του, την 'ήξερε κι
�ύ ry άπό�ω, οπως τ�ν 'Όμηρο. Ή 'Αποκάλυψη " τοϋ

Ιωαννη '\jτανε ψωμοτυρι.

"

Γ.Α. 'Αναφορικά μέ τή σχέση του ώς πρός τή θρησκεία.
, ....
Είπαμε δτι ύπijρχε κάποιος συγγενης
Μ.Α. 'Έ, να κάτι κοινό μέ τον πατέρα μου πάλι. Ε!χε δ πα
τέρας μου τό θειό τον άρχιμαν8ρlτη. Καί ή μάνα μου τη θεια

την καλόγρια. ( ... ) Φοβότανε και κάτι &λλο. Δέν 'ήθελε να
τον θάψουνε. Και αύτό - ποιος ξέρει; - μοϋ τό 'χει ποτίσει καt
φοβίΧμαι. 'Ενώ Βέ φοβiiμαι να πεθάνω, φοβίΧμαι τό θάψιμο.
Και θυμίΧμαι πού !:λεγε " θέλω να μέ κάψουν γιατί μπορεί
να 'χω πάθει νεκροφάνεια και μπορεί να μήν τό καταλάβου
νε κι αύτό ε!ναι τό μόνο πού φοβίΧμαι. " ( . . . ) "Ητανε ή θέ
λησή του την δποlα ξέρω άπό μικρό παι8ί - τον &κουγα να τό
λέει ( 17 ) . Και Θα 'θελα καί σέ μένα να γlνει τό t8ιο. Ναί, γιατί
μοϋ τό πότισε. Τ' &κουγα άπό μικρό παι8ί καί ε!ναι κάτι πού
τό φοβίΧμαι. ΜπίΧς και ξυπνήσω μές στον τάφο καί τί Θα χάνω
και ποιος Θα μ' άκούσει αν φωνάξω. Καταλαβαίνεις τί μοϋ
'κανε;

Γ.Α. Τό πρ6βλημα τής ταφijς (ατό Μητρ6πουλο) ε l1ιαι
(νομίζω) κάτι πού δέν τ6 'χει προσέξει κανένας : δτι τόν
άπασχ6λησε σ' δλη του τή ζωή.

Μ.Α. 'Από παι8l, σοϋ λέω.

Γ.Α. Δέν · ε lναι τυχαίο (ίσως) δτι €να dπό τά πρώτα του
έργα, άπ' ·τά ώραι6τερά του έργrz εlναι ή " Ταφή ", τού Χρι
στ-ού, πάνω στό σχετικό εύαγγελικό έδάφιο ( 1 8) . Αύτή τή
στιγμή σκέφτομαι τ6 τl προεκτάσεις πρέπει νά 'χε μέσα του
τό πρόβλημα τijς ταφijς, άφού τάφηκε έτσι - ξέρουμε δτι
ήρθε ή τέφρα του, κάηκε τό σώμα του σύμφωνα μέ τήν έπι
θυμία του άλλωστε, στό έξωτερικ6. Θυμάμαι τ6τε τίς άντι
δράσεις τijς 'Εκκλησίας.

Μ.Α. Μοϋ τό 'λεγε οταν 'ήμουνα μικρό παι8ί καί γι' αύτό
και μοϋ τό πότισε. « Πρόσεχε - μοϋ 'λεγε - &μα Θα πεθάνω,
�

Αλλες δυό άνέκδοτες φωτογραφlες : Ό Μητρ6πουλος 31$ χρο
νών, άπό 20ετlας ήδη φαλακρός - γι' αύτό καl ή ρεπούμπλι
κα, άλλά μέ ι3φθαλμούς έξαισlως λαμπερούς ! Οί dφιερώσεις
μαρτυρούν πώς βρισκ6τανε γιά κονσέρτα ατό Λένινγκραντ

•

91

θά φωνάξεις . "Αν μl: πάρουνε νά με θάψουνε, θά φωνάζεις.
Θά μπήξεις τlς φωνές, μου 'λεγε καl θά λl:ς ' δχι, '\\θελε νά
τον κάψουμε, '\\θελε νά τον κάψουμε '».
Γ.Α . 'Εκπληκτικό ε lναι .

Μ .Α. Ναί. 'Από νέος. Είχε μιά τρομάρα με τήν ταφη - 8/:ν
τήν '\\θελε, 8/:ν τη 8εχότανε. ΔΙ:ν έ:λεγε " φοβiiμαι τό θάνατο " .
ΔΙ:ν τον όίκουσα ποτέ ν ά τ ό πεί. 'Ήτανε σίγουρος, '\\ ξΘρε δτι
κάποια ώρα θά πεθάνει κι οτι {αύτό ) '\\ τανε μιά φυσιολογικη
έξέλιξη . . . . Γεννιόμαστε, πράττουμε, πεθα(νουμΘ. . . ΔΙ: φοβό
τανε αύτό. . . Τό θ ά ψ ι μ ο {φοβότανε ) . Ί-Ι άπό8ειξη Θίναι
οτι τελικά !:γινε αύτό πού '\\θελε: γιατl φαντάζομαι οτι σε
ΟΠΟιΟυς άνθρώπους το 'χε πεί, τούς τό 'χΘ πεί μ/: τέτοιο τρό
ΠΟ καl με τέτοια - πώς νά το πώ ; - δχι σοβαρότητα, π(στη,
χωρlς νά κάνει θεατρινισμό στήν κουβίντα του. "Ητανε τόσο
άληθινό αύτό πού αtσθανότανε, πού 'γινε πραγματικότητα.
Γ.Α. Θυμό.μαι τή μοναδική φορά πού τόν ε lδα, δταν ήρθε
τήν πρώτη φορά, μεταπολεμικά μέ τή Φιλαρμονική τής Νέας
' Υόρκης κ' έδωσε μιά " πρές - κόνφερενς " στή " Μεγάλη
Βρεταννία " {10 ) . Μού έδωσε τήν έντύπωση ένός dνθρώπου
πού μονολογούσε η μιλούσε στόν έαυτό του, σά νά μfιν εί
μαστε έκειπέρα δλο τό πλήθος τών κριτικών η d1ιτιπροσώ
πων τού . Τύπου. Σού λέω, μονόλογος μέ τόν έαυτό του.
Μ.Α. Τι σου έ:λεγα πρίν; 'Όταν μ' έ:παιρνε: παι8l . . . ( . . . )
Είχε ξεπεράσει πολλά πράγματα κ' είχε την ίκανότητα καl
τό θάρρος, τά αtσθ·ήματά του νά τά λέει, νά τά βγάζει. Τη
σκέψη του 8/:ν είχε: λόγο νά την κρατήσει κρυφη μή του τήν
πάρουνε:, μη του την κλέψουνε, μη του τήν κάνουνε: - αύτά
τά μακιαβελικά, τά κρυψίματα καl τά Gπουλα . . . δχι 1 'Ήτανε
τόσο μεγάλος σάν ταλέντο, σάν όίνθρωπος καl σάν ψυχή, πού
8/:ν είχε νά φοβηθεί, γιά νά κρύψει κάτι. Γι.' αύτό rσως καl τά
'λεγΘ δλα. " Αύτός είμαι ! " . "Η τανε καθαρός, 8/:ν κρυβότανε.
Ξέρεις, είχε καl μιάν όίλλη μανία, νά έρμηνεύει τά ονειρα.
Γ.Α . Μέ

ποιό

τρόπο;

Μ.Α. ΜΙ: ποιο τρόπο ; " Τι ονειρο εί8ε:ς άπόψε ; " μου 'λεγε.
" 'Ά, κάποιο δνειρο ! " " Αύτό σημαίνει οτι αtσθάνθηκες αύ
τό, έκείνο, έκείνο. Καl τό ύποσυνε(8ητό σου 8ούλεψε: !!τσι
ώστε νά βγάλει αύτό τό δνειρο ''.
Γ.Λ . Ψυχαναλυτικά, δηλαδή, νά τά έρμηνεύει .

Μ.Α. Ναι, ναι, να( !
Γ.Α . Δέ μέ ξαφνιάζει καθόλου.

Μ.Α. Θυμiiμαι ίtνα γράμμα πού 'χε στείλει στον πατέρα
καl τό τl γέλιο !:κανε δ πατέρας μου 1 " Κύτταξέ τον, μου λέει,
τl μου γράφει ! " Είχε: νά γράψει π�ρα πολύν καιρό του πατέ
ρα μου άπό τήν 'Αμε:ρικη καl ξαφνικά !:ρχεται ίtνα γράμμα
άπό τό Δημητράκη. " Α, έπιτέλους - λέει δ μπαμπάς εγραψε ! " Κι άνοίγε:ι το γράμμα καl του 'γραφε: " Σου γράφω
βιαστικά, πολύ βιαστικά γιατt έ:χω πρόβα, γιατl έ!χω τουτο,
κείνο, τ' όίλλο .. καl 8εν ίtχω καθόλου καιρό νά σου γράψω
μεγάλο γράμμα. 'Αλλά σου γράφω γιά νά σου πώ οτι χθl:ς
το βρά8υ εί8α οτι '\\μουνα στήν πλατεία του Συντάγματος,
οτι '\\ τανε ίtνα παλκοσένικο στημένο, μιά έξέ8ρα οπου άπάνω
βρισκότανε ίtνα - 81: θυμiiμαι τι, κάποιο ζώο πάντως - '\\τα
νε: φαλακρό κ' έ:παιζε θέατρο. Καl ξύπνησα τό πρωl καl είπα :
" Ό Ν ίκος ίtχει άγωνία πού 8εν του γράφω ". Διότι : σκηνή,
φαλακρός, παράσταση, έσύ ! Καl σου γράφω γιά νά σου πώ
οτι είμαι καλά " . Καl τέλειωνε ίtτσι τό γράμμα του. Τό τl
γέλιο είχε κάνει δ πατέρας μου 1
Κύττα τον τρελό - λέει,
τl κάθησε, άπ' τ' ονειρο νά βγάλει οτι . . . " . Καl πράγματι είχε
άγων(α δ πατέρας μου πού 'χε νά πάρει πολύν' καιρό γράμμα.
Περίεργοι συν8υασμοl καl σκέψεις καl πράγματα πού παλεύα
νΘ μέσα του, τl γινόντουσαν . . . 'Όλα εtχανε σημασία κ' '\\θελε
νά τούς βρεί τήν όίκρη. 'Όλα τά πράγματα. Καl τ' ονειρο . . .
Μ ά τ' ονειρο, 8/:ν είναι μέσα στην τέχνη ; ΔΙ:ν είναι !:ξω άπό
τήν τέχνη !
Βέβαια, 8/:ν !!κανε: τον όνειροκρίτη δ όίνθρωπος, τον Καζαμία
πού λέμε. 'Αλλά είχε σημασία τό δνε:ιρο κι άλίμονο αν οι
όίνθρωποι 8/:ν είχαν ονειρα, καl στον Gπνο καl στον ξύπνιο !
Αύτά μiiς σώζουνε:, τά ονε:ιρα. Καl μπορουμε νά ξεπερνiiμε
δρισμένα πράγματα.
•

"

Γ.Α . Μή μii.ς καταβαραθρώνου11 κάποτε. Έξαρτii.ται .. ' Υπάρ
χου�• ονειρα κι ονειρα. Τελοσπά1ιτω11. Μό110 στό Σκαραμαγκii.
σ' έπαιρνε τότε;

Μ.Α. Καl στ-Ι)ν 'Ακρόπολη. Στην 'Ακρόπολη '\\ τανε πιο ε:Gκολο
γιατl τό σπίτι του πατέρα μου, το πατρικό μου σπίτι '\\τανε: στήν
'Ακρόπολη. "Ητανε στο 8ρομάκι της 'Άγια Μαρίνας. Καl μ' Ιt
παιρνε καl κάναμε τή βόλτα του 'Αστεροσκοπείου άπό πάνω,
πηγαίναμε Πνύκα, κατεβαίναμΘ άπό τον 'Άγιο Δημήτρη,
άνεβαίναμε στήν 'Ακρόπολη, πηγαίναμε: στον 'Άρειο Πάγο
πο� του όίρε�ε πάρα 7;�λύ. Στεκόμα�τε έκε:ί, στον 'Άρειο
Παγο και, μου ,λεγε : , Ε8ωπέρα που στέκεσαι, στεκόντου
σαν οι θεοί ". Καl μου 'λεγε 8ιάφορα τέτοια, ώραία. Αύτός
ήταν δ πιο συνηθισμένος περίπατος, γιατl ε(μαστε 8υό βή
ματα. 'Αλλά δ Σκαραμαγκiiς του όίρεσε καl ύπ'ίjρχε: κάποιο
ταβΘρνάκι έκεί στο Σκαραμαγκii, οπου κατεβα(ναμε και
τρώγαμε: χταπό8ι.
Γ.Α . Χταποδάκι

στά

κάρβουνα;

Μ.Α. Ναι, στά κάρβουνα. 'Εκείνος Ιtπινε: καl κανέ'Ια οuζο,
μl: πάρα πολύ νΘρό κ' έγώ !!τρωγα μόνο χταποl>άκι. Ναι,
είχε ίtνα ταβερνάκι πού τ' άγάπαγε: πολύ, έκειπέρα. ΔΙ: θυμii
μαι, οGτε ξέρω πιά πώς τό λέγανε: καl που '\\τανε:.
Γ.Α .

•

Εχεις ζήσει τόσα πολλά πράγματα (μαζί του) .
.

.

Μ.Α. Είχα τό ε:ύτύχημα καl τό 8υστύχημα - γιατ' είναι
καl τά 8υό μαζί - εύτύχημα γιατl γνώρισα δρισμένους άν
θρώπους πλάι στή μάνα μου καl τον πατέρα μου, οχι γιατl
'\\μουνα έγώ η γιατl έμένα πλησιάσανε, προς Θεου, '\\ μουνα
παι8l έγώ τότε. 'Αλλά ύπήρξανε ώραίοι όίνθρωποι οι φίλοι
της μάνας μου καl του πατέρα μου. Δηλα8ή, έ!ξω άπό τό Μη
τρόπουλο πού '\\ τανε παι8l άκόμα τότε, δ Πορφύρας, δ Σι
κελιανός, δ Καβάφης (οταν πηγαίνανε στήν Αtγυπτο τουρνi!: ) ,
'\\τανε: όίνθρωποι . . . κάπως παραπάνω. Πώς ν ά τ ό κάνουμε ;
Γ.Α . Κάποτε μοϋ 'χες πεί καί γιά τό Γιάννη τόν 'Αγγε
λόπουλο {20}, τό βαρύτονο , καί γιά τό Ααυράγκα.

Μ.Α. Ό Λαυράγκας '\\ τανε, βέβαια, μέσα στήν παρέα του πα
τέρα καl της μάνας, άλλ' δχι τόσο πολύ 8εμένος μαζί τους
οπως δ Άγγελόπουλος. Ό Γιάννης δ Άγγελόπουλος '\\ τανε:
πάρα πολύ φίλος μl: τον ά.8ερφό της μάνας μου, πίνανε: μαζl
κρασάκι.

Γ.Α . Ό dδερφός τής μητέρας σου;

Μ.Α. Τιβέριος. Καμιά σχέση μl: τό θέατρο. Τραγού8αγε
πολύ ώραία δ θε:ιός μου . Είχε μιά πάρα πολύ ώρα(α φωνη
τενόρου καl πηγαίνανε καl πίνανε κρασί καl τραγου8άγανε
γιά τό κέφι τους, ντουετάκια. Ό θε:ιός μl: τον 'ΑγγΘλόπουλο.
Καl στο σπίτι, φυσικά, οταν έρχόντουσαν, τό (8ιο γινότανε.
'Αφου τρώγανε, πίνανε, ύπ'ίjρχε αύτό τό τραγού8ι μετά, πού
'\\τανε άπαρα(τητο τότε:.
Γ.Α . Συνυπήρξαν
ίδια παρέα;

Μητρόπουλος

καl 'Αγγελόπουλος στfιν

Μ.Α. Π ολύ λίγο.
Γ.Α. 'Ο Μητρόπουλος δηλαδή ήτανε πιό ίn tίme

.

.

.

Μ.Α. Ναί. Πιο πολύ παι8l του σπιτιου. 'Αλλά μl: τούς όίλλους
ολους, με τον Πορφύρα, μl: το Σικελιανό, μ' αύτης της σειρiiς
τούς άνθρώπους είχε: γίνει φίλος. οι κουβέντες, ή έπαφη μα
ζί τους, μ' ολο πού ήταν μεγαλύτερο( του βέβαια ολοι αύτοl
οι όίνθρωποι, '\\τανε στενές. Τον νιώθανε καl τούς !!νιωθε. ΔΙ:ν
'\\τανε τό παιl>άκι πιά.
Γ.Α . Όπως έπlσης δέ φαντάζομαι νά συνυπήρξαν
συντροφιά Μητρόπουλος καί Λαυράγκας.

στή

Μ .Α. 'Όχι. ΔΙ:ν τούς θυμiiμαι - έγώ τουλάχιστον. Στο σπί
τι μου μέσα, 81: θυμiiμαι τό Λαυράγκα καt το Μητρόπουλο
νά τρώνε μαζί, νά κουβεντιάζουν. Ό Λαυράγκας νομίζω είχε
λιγάκι άποσυρθεί ( 21 ) . ( . . . ) Κι δ 'Αγγελόπουλος ήταν ώραίος
όίνθρωπος.
Γ.Α . NQ. σταματήσουμε γιά σήμερα; Πήγε μεσάνυχτα πιά.

Μ .Α. Τελευταίο πού θά σου πώ γιά τό Μητρόπουλο είναι
τό πώς !!μαθα τό θάνατό του. 'Ήτανε άνάμεσα άπογευματιν'ijς
(καl ) βρα8ιν'ίjς. ΕΙχα παράσταση άπογευματινή. Τέλειωσε
ή άπογευματινη - θαρώ " Τά 8έντρα πεθαίνουν δρθια " . . .
θαρώ. Καl '\\θελα ά.πό μέρες ν ά κάτσω ν ά του γράψω. 'Ήξε
ρ� δτι είναι όίρρωστος. 'Τπ'ijρχε Ιtνας φίλος γιατρός, νομίζω
Σταθα�όπουλο τον λέγανε. Πολύ φίλος του Μητρόπουλου
καl του πατέρα μου. Τον πίστευε πάρα πολύ σά γιατρό δ Μη-

τρόπουλος. Αύτός δ όίνθρωπος κάθε χρόνο Ε:φευγε χαt πή
γαινε στΎjν 'Αμερική γιά νά δε"ί τό Μητρόπουλο, νά τόν έξε
τάσΘι, νά δε"ί άν περπατάει χαλά ή καρδιά του. Καt γύριζε
-1\συχος, οτι δ Μητρόπουλος εΙναι χαλά. Τοϋ 'χε μιά λατρεία
τοϋ Μητρόπουλου. 'Ερχότανε χαl μοϋ 'λεγε κάθε τόσο: δ
Δημητράκης εΙναι όίρρωστος, ή καρδιά του, δέν πρέπει νά
διευθύνει πολύ, δΕ:ν πρέπει νά κουράζεται, δΕ:ν πρέπει νά χάνει
τουρνέ. Κ' 'ήθελα νά κάτσω νά τοϋ γράψω &να γράμμα. Καl
κάθομαι χι άρχίζω νά τοϋ γράφω. Άνάμφα άπογευματινΎjς βραδινΎjς ι:στω δυό λόγια νά τοϋ γράψω. Καl τΎjν ώρα πού 'ήμου
να στη μέση της σελίδας ι:ρχε:ται δ γιατρός, άνοίγει τΎjν πόρτα
αύτός δ γιατρός - χαt μοϋ λέει: " Πρtν δυό ώρες πέθανε ό
Δημητράκης ". Καταλαβαίνεις τl σόκ έπαθα; ΈχΘίνη τΎjν
ώρα, έγώ, γράφοντάς του, τοϋ κουβέντιαζα, γιατt οταν γρά
φεις κουβεντιάζεις μ' &ναν όίνθρωπο - 11τσι δΕ:ν εΙναι; Καt
τpΘλάθηχα, μοϋ 'ρθε νά πω " μά δΕ:ν εΙναι δυνατό, μά τώρα
μιλάγαμε: ". Κύτταξε ομως τt σύμπτωση. Τήν ώρα πού Ε:κανα
τΎjν άπογευματινή μου παράσταση έγώ, πέθαινε ό Μητρόπου
λος χαl τΎjν ώρα πού έγώ αlσθανόμουν τΎjν άνάγκη νά τοϋ
γράψω, 'ήτανε . . . τέλΘιωνε ! Τό καταλαβαίνεις τt όίγριο πράγμα
εΙναι ; Γιά χρόνια τό 'χα φυλάξει τό μισό γράμμα.
Γ.Α . Τό 'χεις άκόμα;

Μ . Α . 'Όχι. Τό 'καψα. Λέω : άφοϋ 'ι]θΘλε νά χαε"ί έκε"ίνος,
άς τό κάψω, δέ θά τό σκίσω. Καt τό 'χαψα. ΕΙναι άπό τά τρε
λά αύτά, πού δέν ξέρεις γιατt τά χάνεις . Γιατl ομως τΘλειώ
νουμε μέ τό θάνατό του; 'Όχι, δέν πρέπει νά τελειώσει ή κου
βέντα τοϋ Μητpόπουλου μέ θάνατο, γιατί δΕ:ν πεθαίνει αύ
τός . . . Ε:τσι δέν εΙναι; Μέσα μου, άφοϋ ύπάρχουνε: τόσα πρά
γματα πού ζοϋνε άπ' αύτόν μέσα μου, όίρα ζε"ί. Πεθαίνει &νας
όίνθρωπος άκόμα χι οταν εΙναι ζωντανός, οταν μέσα σου δΕ:ν
έχεις τίποτ' άπ' αύτόν. Γιά μένα εΙναι πολύ ζωντανό<; μέσα
μου.

r. A . 'Εκείνο πού
προσπάθησα νά κάνω εlναι άκριβώς
νά διασώσω αύτό τό κομμάτι του πού ζεί μέσα σου. Καί
νομ{ζω δτι κάτι καταφέραμε, dπόψε.

Μ.Α. Ποιος ξέρει ! Αύτό πρέπει . . .
Γ.Α . . . . ν ά μιiς τό πούν τρ{τοι, πού θ' άκούσουν τήν ταιν{α.

Μ.Α. Ναί. 1iiλλον. Γιατl έμε"ίς . . . 'Εγώ τουλάχιστον . . .
ΕΙναι τόσο δικά μου πράγματα πού tσως ν ά τ ά β ρ ώ ώρα"ία
γιατl ε:Ιναι δικά μου.
Καταγραφή : ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
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( 1) Ό Δ ημήτρης Μητρόπουλος γεννήθηκε στήν 'Αθήνα,
18 Φλεβάρη 1896 καί πέθανε, οπως ξέρουμε, στό Μιλάνο,
2 Νοέμβρη 196θ. 'Η Μαρ{α 'Αλκαίου γεννήθηκε στήν 'Αθήνα,
5 Μάη 1915. Ό Μητρόπουλος ήταν, λοιπόν, 19 χρόνια με
γαλύτερός της.
(2) Βλ. ύποσημ. 2α.
(2α) Πατέρας τ·ίjς Μαρίας 'Αλκαίου ·ήταν ό Νίκος Παπαγεωρ
γίου (γεν. Άθήιια, Φλεβάρης 1878 - θα11. 'Αθήνα, 23 Γενά
ρη 1953). Μάνα της, ή Σαπφώ 'Αλκαίου (γεν. Φανάρι Κων
σταντινούπολης 6 Νοέμβρη 1879 - θαν. 'Αθήνα, 22 Γενάρη
195 1 ) . [(' έκείνης οί γονείς, Γιώργος Τιβέριος καί Θέκλα
Τιβέριου (τό γένος liγνωστο, ήμερομηνίες γέννησης καί θα
νάτου καί τώ11 δυό, liγνωστες) ήταν ήθοποιοί. Ό Γιώργος Τι
βέριος ε lχε άνοlξει δική του δραματική σχολή στήν Πόλη
καί μέ τούς μαθητές του σχημάτισε θ{ασο πού έκανε περιο
δείες σέ πολλές χώρες. Ίf γυνα{κα του 1Jταν άρχικά μαθή
τριά του. "Οτωι άπόχτησε παιδιά liφησε τό θέατρο.
(3) Νονά της: Ίf Κυβέλη Θεοδωρίδη. Μέ τό Νίκο Παπα
γεωργίου συνεργαζόταν ιiπό τή " Νέα Σκηνή " (1901) τού
Χρηστομάνου. 'Αργότερα, δταν 'ίδρυσε δικό της θ{ασο, πήρε
κοντά της καί τή Σαπφώ 'Αλκα{ου. Τά στοιχεία τών ύπο
σημ. 1, 2α καί 3, όφείλονται στή Μαρ{α 'Αλκαίου.

(4) Ί-Ι παγκόσμια " πρώτη " τής όπερας τού Δ ημήτρη Μη
τρόπουλου " 'Αδελφή Βεατρ{κη " (1918), " θαύματος εlς
πράξεις 3 ", δπως τή θέλει τό πρόγραμμα, σέ κείμενο Μωρίς
Μαίτερλιγκ, μελοποιημένο στό γαλλικό πρωτότυπο, δόθηκε
στό Δημοτικό Θέατρο, τή Δευτέρα 1 1 /24 Μάη 1920, wρα

" 9 3 /4 άκριβώς ". Τήν όρχήστρα (6θ δργανα) διηύθυνε
ό 'Αρμάνδος Μαρσίκ. Γιά περισσότερες πληροφορίες βλ.
Γιάννη Σιδέρη: " Κοσμική 'Ερασιτεχνία στό θέατρο - Ί-1
λάμψη της στά έπινίκεια τού 1912 - 1913 ", " Θ " τεύχ.
5, σελ. 36 - 42.
(5) Τίς πληροφορ{ες γιά τούτη τήν πρώτη έκτέλεση ηjς
'
" Ίστορ{ας τού Στρατιώτη " (1918) τού Στραβ{νσκυ στή�ι
'Ελλάδα, όφεtλουμε στό11 άρχι.μουσικό κ. Τότη Καραλίβωιο,
τό11 όποίο κ' εύχαριστούμε θερμά. Τήν έκδήλωση ε lχε όργα
νώσει ό " Σύλλογος Συναυλιών - Σύμπραξις 'Ωδείου 'Αθη
νών καί ' Ελληνικού 'Ωδείου "(1925 - 1927). Ίf πρεμιέρα
(τό έργο έπαναλήφθηκε) δόθηκε στό θέατρο " Κεντρικό ",
τήν Πέμπτη 28 'Ιανουαρίου 1926, wρα 10 μ.μ. Στό πρόγραμ
μα διαβάζουμε: " "Εκτακτος παράστασις: " ' Η Ίστορ{α
τού Στρατιώτου ", δράμα εlς δύο μέρη μέ μουσικήιι, διαβα
ζόμενον - παιζόμενον - χορευόμενο11 " . Οί έκτελεστές ήτωι :
διευθυντής όρχ1/στρας, ό Δ ημήτρης Μητρόπουλος. 'Α ναγνώ 
στης, ό Νlκος Παπαγεωργίου, πατέρας τής Μαρίας 'Αλκαίου.
Χορεύτρια, ή Ξ. Βερεσί1ισκυ. Στρατιώτης, ό Γ. Μπούρλος.
Διάβολος, ό Γ. Βαμβακάρης. Βιολί, ό Φρειδερίκος Βολωνί
νης. Κοντραμπάσο, ό Η. Fry ba. Κλαρι νέτο, ό Δ . Παρούσης.
Φαγκότο, ό Ά. Πιττιiκος. Κορνέτα, ό Στ. Κοσκινάς. Τρο
μπόνι, ό Σ. Δ ι αμαντής. Κρουστά, ό Π. (Πα�ιαγιώτης - Τό
της) Καραλ{βωιος. 'Η σκηνογρaφ{α ήτα11 τού Μιχαήλ Μαρ
ζουβάνοφ καί ή μετάφραση τού κειμένου τού Ν. Ποριώτη.
Ό κ. Καραλίβανος, τότε έφορος τής &ρχήστρας μαζί μέ τό
Ροδόλφο Γαϊδεμβέργερ, θυμάται πώς έπειδή στό " Κεντρικό "
έκανε κρύο, πολλές δοκιμές έγι1ιαν στό σπίτι τού Λ1ι.λτιάδη
Νεγροπόντη, ίδρυτή καί πρόεδρου τού Συλλόγου Συιιαυλιών.
Μετά τή δοκι.μή έρχόταν σερβιτόρος άπό τού " Χρυσάκη "
{κέντρο πολυτελείας τής έποχής} κι ό οlκοδεσπότης πρόσφερε
διάφορα έκλεκτά φαγητά. Σ' έρώτησή του ομως aν οί μου
σικοί 1Jταν εύχαριστημένοι, ό κ. Καραλίβωιος, έκφράζον'ι:ας
έκείνο πού ν ιώθα1ιε κ' οί συ1ιάδελφοί του, τού άπάντησε
οτι θά ήτα11 πιό εύχαριστημέ1ιοι " aν ρίχναμε στό φούρνο
κανένα άρνάκι μέ πατάτες " ! Ό κ. Καραλ{βανος, 76 έτών
σήμερα, πιστεύει πώς μαζί, 'ίσως, μέ τό Γ. Βαμβακάρη (έχει
dπό καιρό χάσει τά ίχνη τον) είναι οί τελευταίοι έπιζώ1ιτες
άπ' δσονς πήραν μέρος σ' αύτή τήν παράσταση.
(6) Ίf Συμφωνική ' Ορχήστρα (τού 'Ωδείου) Άθηνώ11 (Σ.
0.Α.) κρατικοποιήθηκε καί πήρε τήν έπωνυμία Κρατική
' Ορχήστρα 'Αθηνών (Κ. Ο . Α . ) μέ τό Νομοθετικό Δ ιάταγμα
ύπ' άριθ. 201 0 /1942, τής l lης Δεκέμβρη. Δ ημοσιεύτηκε στό
Φ.Ε.Κ. ιiρ. 318, τεύχος Α'. τής 12 Δεκέμβρη 1942.
( 7) Πρόκειται γιά τό έργο του " lθ Ιιι veιι tίοns ", γιά φων1ί
καί πιάνο, πάνω σέ lσάριθμα ποιήματα τού Π. Καβάφη,
άφιερωμέ110 στόν •Αλκη Θρύλο . Τό έργο χωρίζεται σέ 4 ένό
τητες: 1. 4 Κανόνες (1. " Μακρυά " . 2. " Νά μείνει " . 3.
" Γιά νliρθουν " . 4. " Τό διπλανό τραπέζι " ) . ΙΙ. 2 Πασσα
κάλιες (5. " Μέρες τού 1923 ". 6. " Γκρίζα " ) . ΠΙ. Πρελού
ντιο καί τετράφω1ιη Φούγκα ( 7. " Έν τfί όδψ ". 8. " Ό "Η
λιος τού 'Απογεύματος "). IV. 'Ισοκράτημα - Κόντα (Φι
νάλε). (9. " Ετσι πολύ ιiτέ1ιισα " . 10. " 'Επήγα " ) . ' Υπάρ
χει σέ μιιi έκδοση ιiχρονολόγητη, μέ τήν ένδειξη " Αιθ. Π.
Καρύδη - 'Αθήναι ", πού μαζί μέ τό χειρόγραφο μι.ιiς πρώ
της γραφής, φυλάγονται (οπως καί τ' liλλα χειρόγραφα τού
Μητρόπουλου) στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, σ' ί!να μπλέ " 1ιτο
σιέ " οπου πάνω του κάποιο χέρι έχει σημειώσει τή χρονο
λογία " 1926 ". Τή χρονολογία αύτή δί1ιει καί ή Καίτη Κα
τσογιάννη (" Δ ημήτρης Μητρόπουλος, ή ιiλληλογραφία του
μέ τήν Καίτη Κατσογιάννη ", έκδ. Ίκαρος /'Αθήνα 1966 /,
σελ. 1 7 ) . Τά νεότερα χρόνια, ιiπ' δσο ξέρουμε, τό έργο έρμη
νεύτηκε ιiπό τήν ύψίφωνο Ρlτα Χριστοπούλου καί τό Γιά1ινη
Γ. Παπαϊωύ.ν1ιου (πιάνο), στό Ζάππειο, τήν Τετάρτη 20
Άπρtλη 1966, στά πλαίσια τής Πρώτης 'Ελληνικής 'Εβδο
μάδας Σύγχρονης Μουσικής.
•

(8) " Os tίna ta ίn tre parte ", γιά βιολί καί πιάνο. Τά τρία
μέρη: Ι. Allegro eιιergίco. ΙΙ. Αrία Adagio. ΠΙ. Fuga, eιιer
gico. Σώζονται δυό χειρόγραφα ιiχρονολόγητα καί πάρτα
βιολιού μέ τόν τίτλο " Σονάτα ". Ίf Καίτη Κατσογιάννη
(op. c i t . σελ. 17), δίνει τή χρονολογία 1920.

(9) Τό " Κοντσέρτο Γκρόσσο " ε l1ιαι ιiφιερωμένο στό Μιλ
τιάδη Νε'γροπόντη. Στήν τελευταία σελίδα τού τρίτου ιiπό
τά 4 μέρη τού έργου, διαβάζουμε μέ ψιλά γραμματάκια,
γαλλικά: " La p αr t ί tίοιι. eιι t iere (sίc) / Es t fίnίe le 18 α ο ίι t
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1928. / D. Mίtropoulos. " . (" Όλ6κληρη ή παρτιτούρα τέ
λειωσε στίς 18 Αύγούστου 1928. Δ . Μητρ6πουλος "). Τό
έργο έκτελέστηκε μέ τή Συμφω1ιική ' Ορχήστρα τού Ώδεlου
'Αθηνών, τήν Κυριακή, 27 Ίωιουαρlου 1929. Αύηj, κατά
πάσα πιθαν6τητα, πρέπει 11ά ε lναι καί ή ήμsρομηνlα τής πα
γκ6σμιας " πρώτης ". 'Αναφέρεται δτι τό ϊδιο αύτό έργο
διηύθυ1ιε ό συνθέτης πάντα καί ση}ν α'ίθουσα συναυλιών
" Μπετ6βεν " τού Βερολl1ιου, τό βράδυ τής 28 Φλεβά
ρη 1930 (Μαρlας Χρι.στοπούλου: " Δ . Μητρ6πουλος, ζωή
καί έρ)'η ", Άθή�ια 1971, σελ. 29). Ό συνθέτης Γιά1ινης
Κωνσταντι1ιlδης μού ε lχε πεί δτι τό ε lχε άκούσει στό Βε
ρολlνο - προφανώς σ' αύτή τή συ1ιαυλlα. Τά μέρη τού έργου
ε l1ιαι: Lαrgo, Allegro, Largo (Χορικ6), Allegro . Στό α'.
μέρος ό συνθέτης χρησιμοποιεί μ6110 2 κόρνα σέ φα καί τά
έγχορδα. Στό β'. μέρος, i!να ε lδος φουγκάτο σέ 7 /8, χρησι
μοποιεί μόνο μιά κορνέτα, 2 τρομπέτες καί τά έγχορδα. Στό
γ'. μέρος, τό Χορικ6, έχομε 2 κλαρι1ιέτα καί 2 φαγκότα πού
παlζουν σέ καν6να, ένώ τά έγχορδα έχουιι ρόλο στατικ6τερο .
Τέλος στό φινάλε, άκούμε ξανά 3 τρομπέτες καί 2 κ6ρνα,
έκτ6ς, έννοείται, άπό τά έγχορδα. Προστlθενται δμως έδώ
πιά110, τ·ύμπωια dρχ1)στρας καί κρουστά. Τά στοιχεία αύτά,
μαζί μέ τά ά1ιτlστοιχα γιά τήν " Ταφή " (βλ. κατωτέρω),
καθώς καί άναλύσεις μου τών δυό έργωιι, προέρχονται άπό
τήν παρουσlασή μου τής συναυλlας τής Συμφωνικ·f'ις ' Ορχή
στρας τής Ε.Ρ. Τ. ύπό τό11 Τσού Χούι., πού μεταδόθηκε άπό
τό Γ' . Πρ6γραμμα, τήν Κυριακή, 9 Νοέμβρη 1975, wρα 22.00
περlπου. Τό ύλικό dρχήστρας τών δυό αύτών έργων wς τό
1975 ήταν χαμένο γι' αύτό κ' έπί χρ6111.α δέιι παlζονταιι. ' Υπήρ
χαν μ6110 οί χει. ρ6γραφες παρτιτούρες, κατατεθειμένες άπό
τήν κ. Καlτη Κdτσογιάννη στή Γενιιάδειο Βιβλιοθ1)κη. Μέ
πρωτοβουλlα μου, τ6τε, οί παρτιτούρες φωτοτυπήθηκαν,
φτιάχτηκε άπ' άρχής νέο " ύλικό " dρχήστρας (πάρτες)
καί τά έργα βγήκdν άπό τήιι άφάιιει.α.

τής Σοφlας Σπαιιούδη γιά τή μουσική τού Μητρ6πουλου
(" 'Αθηναϊκά Νέα ", 5 Όχτώβρη 1936): " Μά στήν άπαγ
γελlα τών χορικών, οί νεάνιδες εϋρισκαν έχθρικά άντιμέτωπη
τή μουσική τού Μητρ6πουλου, ή όποlα φανερά καταστρέφει
κάθε προσωδlα καί πλαστικ6τητα τού κειμένου καί ζητά
νά τό ύποτάξη όλοκληρωτικά στήιι άμείλικτη τυραννlα τώιι
κρουστών dργάνων τής dρχ1)στρας " !
( 14} " Ίππ6λυτος " τού Εύριπlδη, 1ιεοελλη1ιική μετάφραση
Δ . Σάρρου. Μουσική: Δ . Μητρ6πουλου. Σκηvοθεσlα: Δ . Ρον
τήρης. Σκηνογραφία: Πλ. J(λώνης. Ποστούμια: Ά1ιτ. Φωκάς.
Χορογραφlα: Λουκlα. Μουσική διεύθυνση: Γ. Λυκούδης.
Δ ιανομή: 'Αφροδlτη - Ρ. Ροζάν, 'Άρτεμις - Μιράντα, Θη
σέας - Ν. Ροζάν, Φαlδρα - Κατlνα Παξινού, Ίππ6λυτος 'Αλέξης Μινωτής, Ύπηρέτης - Μ. Κατράκης, Παραμάνα Άθ. Μουστάκα, Άγγελιαφ6ρος - Θ. Κωτσ6πουλος, J(ορυ
φαίες χορού - Θ. Καλλιγά, Ν. Μαρσέλλου, Ν. Ζαφειρlου,
Μ. Άλκαlου, Τ. Νικηφοράκη, Μ. Λεκκού. Ή
πρώτη "
δ6θηκε στίς 5 Ίουλlου 1937, στό 'Ηρώδειο.
(15) " 'Από τήν aλλη μεριά, έγώ πάσχοντας άπό άκράτητη
εύσυνειδησlα, θά τυραννάω τόν έαυτ6 μου, νά φθάσω στό
σημείο πού οί aλλοι μέ φαντάζονται. Αύτή ε lναι ή τραγωδία
τής ζω�)ς μου " . (Καlτης Κατσογιάννη, op. cit. 'Επιστολή
άρ. 95, Μιννεάπολις 26.1. 1940, σελ. 70. Πρβλ. καί έπιστολή
Καlτης Πατσογιάννη άρ. 174, άπό τήν 'Αθήνα, 4.4. 1960,
σελ. 412 - 413).
"

(16) Κατά τή Μαρlα Χριστοπούλου ( op . cίt. σελ. 7), i!νας
θείος τού πατέρα του, ό ' Ιερόθεος Μητρ6πουλος (γεν. 1850),
σπούδασε στή Ριζάρειο καί (Θεολογlα) στό Πανεπιστήμιο ('Α
θηνών). Τό 1892 " χρlσθηκε 'Αρχιεπlσκοπος Πατρών καί
'Ηλείας ( . . . [ Προφανώς έ1ινοεί: " έπlσκοπος "]). Ό άδελ
φός τού 'Ιερ6θεου �)ταν ό παππούς τού Δ ημήτρη Μητρ6που
λου. Κι αύτός άκολούθησε τό ίερατικό στάδιο ( . . . ) Δύο άπό
τούς γιούς τού ίερέα αύτού, προτlμησαν τό μοναχικό βlο καί
έκάρησαν μοναχοί σέ μοναστήρι στόν Αθω (" Αγιον Όρος) ".

( 10} " Μπάρες ", έ1ιν. διαστολές τού μέτρου. 'Από i!ιια έλεγ
χο, δυστυχώς οχι τ6σο έξο1ιυχι.στι.κό δσο θά 'θελα, έξαιτlας
τής άπροΟυμlας καί τής άπαράδsκτης συμπεριφοράς ύπαλλήλου (17) " Παί σέ μένα καί στόν Dί.τοrι προσωπικά, άλλά καί
τής Γειιναδεlου, συμπεραl1ιω πώς τό έργο αύτό, κατά πάσα στή διαθ�]κη του ε lχε έκφράσει τήν έπιθυμία νά καεί ή σορ6ς
πιθαν6τητα, ε l1ιαι οί 10 Ι ιι ΙJ e ιι tί ο ιι.s ! Οί τρείς πρώτοι " άρι του καί ή τέφρα του, aν ήταν δυνατ6, νά διακομισθεί στήν 'Ελ
θμοl " δηλαδή " Μακρυά ", " Νά μεlνει ", " Γιά νaρθουν ", λάδα " . Παlτη Κατσογιάννη, op. c ί t . σελ . 21.
ε lναι πράγματι χωρίς διαστολές. Στούς έπ6μενους ύπάρχουν (18) Τό . συμφωνικό κομμάτι του " Ταφή " προ6ριζε ό Μη
διαστολές, οχι δμως κ' ένδεlξεις μέτρου στήιι άρχή - τό πε τρ6πουλος, δπως διαβάζουμε στήν α' . σελlδα τής παρτιτού
ριεχ6μενο κάθε μέτρου σέ " κι 1ιήσει.ς " ποικlλλει . Λ.χ. στόν ρας, σάν β'. μέρος μιάς " Συμφωνlας τού Χριστού ". 'Ι-Ι " Τα
άρ. 9, " •Ετσι πολύ άτένισα ", έχομε 5 /8, 4 /8, 6 /8 κ.ο.κ. φή " ε lναι έμπνευσμένη άπό τό 590 έδ. τού 29ου Κεφ. τού
Σύμφωιια μέ τόν έλεγχ6 μου, μές στά σωζ6μενα έργα τού Εύαγγελlου κατά Ματθαίον: " Καί λαβών τό σώμα ' Ιωσήφ,
Μητρ6πουλου δέ11 πρέπει νά ύπάρχει aλλη σύνθεση " χωρίς ένετύλιξεν αύτό σινδ6νι καθαρίj. καί έθηκεν αύτό έ11 τιfι καινψ
μπάρες ". Φαl1ιεται πώς ό συ1ιθέτης, λέγοντας στή μικρή αύτού μνημεlψ, δ έλατ6μησεν έν τfί πέτρα ". Τό έδάφιο αύτό
του φlλη ( i!ντεκα χρονών τ6τε, δπως προκύπτει άπό τίς χρο ε lναι σημειωμένο στήν α' . σελίδα τής παρτιτούρας, μαζί μ'
νολογlες) δτι δέ θά ξαναγράψει έτσι, " τό 'πε καί τό 'καμε " . i!να aλλο παράθεμα ( ;) άναφερ6μενο στή θυσία τού Θεανθρώ
Δ lχως αύτό βέβαι.α νά άποδεlχ1ιει άναγκαστικά δτι έπηρεά που. Πρίν άπό τό δεύτερο αύτό παράθεμα, διαβάζουμε τά
στηκε άπό τή γνώμη τού παιδι.ού !
ψηφlα " Ψ " καί " Σ " (;) καί άπό κάτω τήν ύπογραφή τού
(11) 'Η " πρώτη " τού " Πέερ Γκύντ " τού Ίψεν, σέ μετά Μητρ6πουλου. Στήν έπ6μενη σελίδα, ό συνθέτης έχει άπλώσει,
φραση 'Όμηρου Μπεκέ, δόθηκε στό Έθιιικό Θέατρο, τή Δ ευ σέ 23 άράδες i!να έκτενές άπ6σπασμα άπό τό " Τέλος τού Σατα
τέρα, 7 Όχτώβρη 1935. 'Η σκηνοθεσlα 1)ταν τού Δ . Ροντήρη, νά " τού Β. Ούγκώ. Στήν τελευταlα σελlδα τού έργου, ύπάρχει
ή μουσική, φυσικά, τού Γκρ1]γκ καί τήιι dρχ1]στρα διηύθυιιε λεπτομερέστατη χρονολ6γηση, γαλλικά: " Vίeux Phalere, le
ό Δημ. Μητρ6πουλος. Σκηνογραφlες: Κλ. Κλώνη. Κοστούμια: Jeudί 9 A ΙJrίl 1915 . ' Από κάτω . ή ύπογραφή τοv συνθέτη,
'Αντ. Φωκά. Χορογραφlα: Αγγελου Γρι.μάνη. Στή διαιιομή μέ λατινικά ψηφlα. Τ6τε ό Μητρ6πουλος, 19 χρονών, ήταν
παρελαύιιουν τά λαμπρ6τερα ι3116ματα τού 'Ελληνικού Θεά άκ6μα μαθητής τού Ώδεlου 'Αθηνών, στήν τάξη τού 'Αρμάν
τρου. Στόν έπώνυμο ρ6λο ό 'Αλέξης Μι1ιωτής. Ρήγας τού δου Μαρσlκ. Ε'ίκοσι μέρες άργότερα, τήν Τετάρτη 29 'Απρι
λlου 1915, διηύθυνε ό ϊδιος τό έργο, μέ τήν dρχήστρα τού
Ντ6βρε, ό Αlμlλιος Βεάκης !
Ώδεlου. Στό πρ6γραμμα τής συναυλίας διαβάζουμε: " ' Ταφή',
( 12) Τό ονομα τού νεαρ6τατου, τ6τε, άναπληρωτή δέν άνα σύνθεσις δι' dρχήστραν τού μαθητοv Δ . Μητροπούλου " . Τό
φέρεται στό πρ6γραμμα τού 'Εθνικού Θεάτρου. Τό γνωρl έργο ε l1ιαι γραμμένο στήν το1ιικ6τητα τής μι ϋφεση έλ.
ζουμε, άλλά θεωρούμε δτι ή άποκάλυψή του δέν ύπηρετεί κα (
19} Ί-Ι " πρές - κ6νφερενς " αύτή δ6θηκε άργά τό άπ6μιά έπιστημο1ιική σκοπιμότητα.
γευμα τής Παρασκευής 30 Σεπτέμβρη 1955, στή " Μεγάλη
(13) " 'Ηλέκτρα " τού Σοφοκλή, 1ιεοελληvική μετάφραση Βρεταννlα ", άμέσως μετά τήν aφιξή του. Οί συναυλlες, στόν
Ί. Γρυπάρη. Μουσική: Δ . Μητρ6πουλου. Σκηνοθεσlα: Δ . " ' Ορφέα " λ6γω κακοκαιρlας, δ6θηκαν Σάββατο καί Κυ
Ροντήρης. Σκηvογραφlα: Κλ. Κλώ1ιης. Κοστούμια: Άντ. ριακή, 1 καί 2 Όχτώβρη 1955.
Φωκάς. Χορογραφlα: Λουκlα. Μουσική διεύθυνση: Γ. Λυ
(20) Γιάννης Άγγελ6ποvλοι;, γεν. 1890 ή 1891 - θαν.
κούδης. Διωιομή: Παιδαγωγός - Ν. Ροζάν, Όρέστης- Θ. Κω
5 Δ εκέμβρη 1943.
τσ6πουλος, 'Ηλέκτρα - Κατl1ια Παξινού, Χρυσ6θεμη - Βά
σω Μανωλlδου, Κλυταιμ111)στρα - Έλένη Παπαδάκη, Α ί (21) Ό Δ ιονύσιος Λαυράγκας γεννήθηκε στίς 17 Όχτώβρη
γισθος - Γ. Γλην6ς, Α' . Κορυφαlα - 'ΑΟ. Μουστάκα, κο 1860 (τό πιθαν6τερο, κατά τήν κ6ρη του, κ. Δ ιδώ Λαvράγκα ρυφαίες Ν. Μαρσέλλου, Θ. Καλλιγά, Μ. Άλκαlου, Ν. Ζαφει  Κρητικού) ή 1864 καί πέθανε στίς 18 ' Ιούλη 1941. •Ηταν
ρlου, Τ. Νικηφοράκη, Μ. Λεκκού. Ί-Ι " πρώτη " δ6θηκε λοιπόν 36 ή 32 χρ6νια μεγαλύτερος άπό τό Δ ημήτρη Μη
περιέργως σ' έποχή πολύ προχωρημένη, στό 'Ηρώδειο - στίι; τρ6πουλο.
3 Όχτώβρη 1936, wρα 7 μ.μ. f(' i!11α άπ6σπασμα κριτικf'ις
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
•

"

•
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111._ ΡΑΔΙΟΦΩΝ-ΙΑ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Λ Ε Ι ΤΟΥ ΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ; - Ε ΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥΣ ; .
Μιa πολύπλευρη θεώρηση άπο το ΝΙΚΟ /. Σ ΥΝΟΔ ΙΝΟ
Τό Θ φιλοξενεί τό τρίτο μέρος τiϊς έρευνας τού Νίκο'V
Ι. Σ'V1ιοδι1ιοϋ γιά τά Κρατικά Καλλιτεχ1ιικά Ίδρύματα τής
χώρας καί τήν ένδημική κακοδαιμονία το'Vς. Μετά τίς Κρα
τικές 'Ορχήστρες καί τή Α"Vρική Σκηνή, δ λδγος σήμερα
γιά τή z:>αδιοφωνία καί τήιι Τηλεδραση. Τό
Θ " βρήκε
τήν εύκαιρία ν' dποταθεί στούς Κ'Vριδτερο'Vς σκιτσογράφο'Vς
μας καί νά πλο"Uτίσει τίς σελίδες του μέ μιά dνθολογία
δραστικώ11 σκίτσων γιά τήν περιβδητη Τί - Βί μας.
"

"

"

Ή σημερινή άναφορά στή Ραδιοφωνία καi Τηλεόραση θά
'πρεπε, iσως, νά 'χει προηγηθεί τi'jς Κρατικi'jς 'Ορχήστρας
'Αθηνών καi τi'jς Έθνικi'jς Λυρικi'jς ,,Σκηνi'jς έπειδή, άκρι
βώς, τά ραδιοτηλεοπτικά μας .. μέσα άσκουν ενα πρωταρ
χικό ρόλο
δχι μόνο στήν " ένημέρωση
" άλλά καi στή " μόρ
,
,,
φωση , καi .. ψυχαγωγία
του λαου, έπεμβαίνοντας ετσι
άμεσα στήν εύρύτερη διαμόρφωση καi τών πολιτιστικών
άλλά καi τών καλλιτεχνικών έξελίξεων στή χώρα μας.
'Ανεξάρτητα δμως μέ τό βαθμό διείσδυσής τους στούς τομείς
" ένημέρωση, έπιμόρφωσι1, ψυχαγωγία ", τήν ούσιαστική
εύθύνη τών καλλιτεχνικών, τουλάχιστον, πραγμάτων καi
έξελίξεων στούς διαφόρους τομείς τi'jς τέχνης (Θέατρο, Μου
σική κ.λπ.) οuτε είναι δυνατό νά τήν εχουν άλλοι, οuτε μπο
ρουμε νά τή μεταθέσουμε σέ άλλους φορείς, άπό τήν ώρα
πού - μέ νόμους κ' uστερα άπό εiδική συγκρότηση - ύπάρ
χουν καi λειτουργουν ή Κ.0.Α., ή Ε.Λ.Σ. , ό 'Οργανισμός
Έθνικου Θεάτρου καi ο[ άλλοι εtδικοi 'Οργανισμοί καi
'Ιδρύματα. Γι' αύτό καi είναι δίκαιο νά έντάξουμε, άνάμεσα
στούς εiδικούς αύτούς όργανισμούς, καi τόν Ε.Ο.Τ. πού,
χάρη στήν είκοσάχρονη άνάμειξή του στά Φεστιβάλ, μετέχει
πιά ένεργά στή διαμόρφωση τών καλλιτεχνικών γεγονότων
καi έξελίξεων τi'jς χώρας.
Ή σημεριν1i, λοιπόν, άναφορά στό Ραδιόφωνο καi τήν Τη ··
λεόραση εχει τή θέση της μετά τήν Κ .Ο.Α. καi τήν Ε.Λ.Σ . ,
δχι μόνο έξαιτίας τi'jς εύρύτερης πολιτιστικi'jς καi καλλι
τεχνικi'jς τους παρουσίας καi εύθύνης, άλλά καi έπειδή ενα
τεράστιο μέρος τi'jς μουσικi'jς, iδιαίτερα, ζωi'jς του τόπου
διακινείται μέσα από τά Ραδιοτηλεοπτικά μας δίκτυα.
Όλοι ξέρουμε πώς ή δύναμη αύτή τi'jς Ραδιοτηλεόρασης
συνδέεται, σέ μεγάλο βαθμό, καi μέ τiς εtδικές συνθi'jκες ζω
i'jς κάθε τόπου δπως π.χ. τό πνευματικό, πολιτιστικό, οiκο
νομικό κ.λπ. έπίπεδο. Είδικότερα γιά τήν 'Ελλάδα, ενα με
γάλο μέρος τi'jς κυριαρχίας αύτi'jς του Ραδιοφώνου καi τi'jς
Τηλεόρασης βρίσκεται στό γεγονός εiτε τi'jς άνυπαρξίας
εiδικών πολιτιστικών φορέων, είτε στή . . . χλωμή παρουσία
τών " έξουσιοδοτημένων " Κρατικ;ών Καλλιτεχνικών 'Οργα
νισμών κσ.i στα τεράστια, ακάλυπτα κενά, τi'jς . . . μή δραστη
ριότητάς τους !
Γι' αύτό, ή ΕΡΤ καi ή ΥΕΝΕΔ θά " χρεωθουν " καi τό σύνολο
τi'jς εύθύνης για τήν πολιτιστική καi καλλιτεχνική άντίλη
ψη καi άνάπτυξη μερικών μεγάλων, σέ άριθμό άνθρώπων
περιοχών, πού . . . άφυπνίσθι1καν iΊ άρχισαν τiς διάφορες άνα
ζητήσεις τους μόνο ίJστερα από τήν " εiσβολή " τi'jς " μικρi'jς
όθόνης " στά σπίτια τους. Καi είναι μιά εύκαιρία γιά να έπα
ναλάβουμε τή χιλιοτονισμένη άποψη δτι ή σωστή έπικοι
νωνία τών άνθρώπων μέ τόν άμεσο καi εύρύτερο χώρο τους
δέ μπορεί νά γ ίνεtαι μέ τή χρησιμοποίηση όποιουδήπ οτε
ένσύρματου η άσύρματου μέσου, δσο καλά όργανωμέ να κι

Cίν εlναι αύτά. Άν θέλουμε νά κρατήσουμε τούς άνθρώπους
μας, τότε μόνος τρόπος καi μέσον είναι ή ζωντανή παρουσία
κι ό άμεσος, ό ζωντανός λόγος. Τά τεχνικά μέσα δέν αντι
καθιστουν αλλά μόνο συμπαρίστανται καi βοηθουν. Αύ
ξάνουν τό χρόνο έπικοινωνίας iΊ καi έξειδικεύουν κάποια
θέματα. Τό χάπι κ' ή κονσέρβα δέν θά ύποκαταστήσουν ποτέ
τή φυσική τροφή.
Έδώ, θά έκμεταλλευθουμε τήν εύκαιρία γιά νά τονίσουμε
γιατί, κατά τή γνώμη μας πάντοτε, δέ μπόρεσε νά έπιτευχθεί
μια σωστή έπικοινωνία άνάμεσα στά Ραδιοτηλεοπτικά μας
μέσα καi τούς θεατές - άκροατές τους. Θά τό ό:ναλύσουμε
πιό κάτω, ό:λλά θά σημειώσουμε περιληπτικό: πώς : τό πρό
βλημα της σωστi'jς έπικοινωνίας καi του διαλόγου του ό:νθρώ
που μέ τόν άνθρωπο, του άνθρώπου μέ τά γύρω του, μέ τό
εργο τi'jς τέχνης κ.λπ. είναι ενα πολύ σύνθετο πρόβλημα
πού τελικά δέν έξαρτίiται μόνc ό:π' τή σωστή στάση καi συ
μπεριφορά έκείνων πού μετέχουν στό διάλογο. Φαίνεται
πώς ή λύση του προβλήματος γιά μιά σωστή έπικοινωνία,
iδιαίτερα δταν αύτή γίνεται μέ τρόπο τεχνητό, μέσα άπό
" μαγικό: .. κουτιά, θα έξαρτηθεί κάθε φορά κι άπό τή σύν
θεση κι άπό τήν [κανότητα τών στοιχείων του διαλόγου γιά
μιά τέτοια μεταστοιχείωση πού, τελικά, θά έπιτρέψει τή σω
στή μεταβίβαση καi κατανόηση τών έννοιών, τών είκόνων
καi τών άλλων καταστάσεων πού διακινοΟνται ό:πό τόν ενα
πόλο έπικοινωνίας στόν άλλο.
Καί, θά παραμένει σοβαρό πρόβλημα καi θά ένισχύει τήν
άνωμαλία, ή παράταση αύτi'jς ηϊς κακi'jς έπικοινωνίας καi
σχέσης του έλληνικοu λαου μέ τά Ραδιοτηλεοπτικά του μέσα,
Cίν συνεχίζουμε νά πιστεύουμε :
α') Στήν ούδετερότητα τών μέσων άπέναντι στό: ζωντανά καi
καθημερινά προβλήματα τών ό:ποδεκτών τών προγραμμάτων
τους,
β') Στή δυνατότητα έπιτυχίας' είτε μέ ούδέτερα, άψυχα καi
" κονσερβαρισμένα " στοιχεία, είτε μέ θέματα πού έπεμ
βαίνουν συνεχώς άνασταλτικά στiς τάσεις, τiς άνησυχίες
καi τα καθημερινό: " προβλήματα ζωi'jς " του άποδέκτη, καί
γ') Μέ μιά σχεδόν " προγραμματισμένη τακτική παραπλανή
σεως καi άποπροσανατολισμου " τών άποδεκτών, γιά τό
πώς καi γιά τό τi είναι ό κόσμος γύρω του, iΊ γιά τό τi
ε{ναι χρήσιμο, τi ε{ναι κατάλληλο κ.λπ.
Δέ θά ήταν άπαραίτητο νά έπισημανθουν δλ' αύτά γιά νά το
νισθεί ή σημασία καi ή εύθύνι1 τών Ραδιοτηλεοπτικών μας
μέσων καi στόν καλλιτεχνικό φορέα, Cίν τα διάφορα καi εί
δικα· γιό: τήν προαγωγή τών Καλών Τεχνών Ιδρύματα είχαν
μπορέσει νά έκπληρώσουν τόν προορισμό τους. Τότε, τά
Καλλιτεχνικά μας ' Ιδρύματα θό: ήταν κυρίαρχα του χώρου
τους, κι άνετα καi δικαιολογημένα θά διεκδικουσαν καί
τή θέση του " Εtδ ι κου Συμβούλου " στή Διοίκηση τών Ρα
διοτηλεοπτικών μας μέσων - μιίiς καi τό καταξιωμένο
πιά εργο τους θά τά ε{χε τοποθετήσει αύτοδίκαια, σάν άρμό
δια όργανα, στήν ήγεσία τής καλλιτεχνικi'jς άναπτύξεως
καi προόδου τής χώρας.
Κι άπό τό καταξιωμένο βάθρο αύτi'jς τi'jς προσφοράς τους
πρός τό λαό, θά προχωρουσαν γιά τή δεύτερη μεγάλη, πρός
τό εθνος πιά, άποστολή τους : θά ξεκαθάριζαν άντικειμενικά
καi ύπεύθυνα τά κατάλληλα στοιχεία γιά νά γίνει δυνατή
καi ή χάραξη μιίiς 'Εθνικής r1ολιτιστικi'jς (καi Καλλιτεχνι95

κής) Πολιτικής. Τότε, Θά 'ταν " ι'iξιος ό μισθός τους ".
Τώρα ;
Πρίν προχωρήσουμε σέ άναλύσει ς γιά τήν κατάσταση στού�
Ραδιοτηλεοπτικούς μας χώρους, ίiς ξεκαθαρίσουμε μερικα
πράγματα :
σάν
Ι . - Πέρα άπό τό δ ε δομένο δτι 1Ί Ε ΡΤ καί 1Ί ΥΕΝΕΔ ?
φορείς έπικοινωνί ας, είναι αύτόματα καί πολιτιστικ οι φο
ρείς, μέχρι ποιό σημείο καί κάτω άπό ποιές προϋποθέσε ις
είναι άποδεκηi καί ή καλλιτεχνική τους άρμοδιότητα ;
Έν& είναι δύσκολο νά όροΘετηΘεί τό σημείο τοϋ τέλο�ς
τής πολιτιστικής καί της άρχ1;ς τ�ϊ ς καλλιτεχνικής άρμοδιο
τητας, δέν φαίνεται νά ύπάρχουν " δογματικοί " λόγοι πού
Θά έμπόδιζαν τήν " άνάΘεση " μιfiς όλοκληρωμέ�ης καλλ� 
τεχνικής άρμοδιότητας καί στά Ραδιοτηλεοπτικά μεσα. Γιατι,
δπως δλοι ξέρουμε, σηiν 'Ελλάδα κι δταν άκόμα δέν χορη
γοϋνται η δέν άναγνωρίζονται άρμοδιότητες, αύτές . . δη:
λώνονται μέ πολλούς τρόπους. Έτσι, ή δυσκολία είναι στο
νά βρεΘοϋν ο[ τρόποι διασφαλίσεως τοϋ δημοσίου α!σΘή
ματος καί συμφέροντος άπό τίς ύπερβάσεις, άποκλισεις,
παρεξηγήσεις, ο!κειοποιήσεις κ.λπ. τοϋ . . . έξ<?υσιοδοη)
μένου άρμοδίου. Χιλιάδες, γύρω μας, τά παραδειγματα α.υ
Θαιρεσι&ν άπό τήν έλλειψη νόμων, καi παρανομι&ν άπό την
καταπάτηση καi ηiν άγνόηση (δχι ηiν ι'iγvοια!) τ&ν νόμων.
Τό πρόβλημα, λοιπόν, γιά τή χώρα μας είναι π&ς οι νόμοι
Θά είναι σαφείς καί οί έννοιές τους Θά άποκλείουν όποια
δήποτε παρεξήγηση η παρερμηνεία, άλλ καi π ς ό κράτο�
t? ;
�
Θ' άποφασίσει νά άπαγορεύει παρεκκλισεις και να τιμωρει
κάθε έκούσιο η άκούσιο παραβάτη, έστω κι ίiν αύτός είναι
. . . " μέλος της παρέας " η " φίλος " !
·

2 . - -Αν, λοιπόν, γίνει άποδεκτή 1Ί Cί.ποψη τής καλλιτεχνικής
άρμοδιότητας στά Ραδιοτηλεοπτικά μας 'Ιδρύματα, τότε
ποιό τό ποσοστό της εύΘύνης τους γιά τή δραστηριότητά τους
αύηΊ ;

Γιά νά βοηΘ1Ίσουμε σέ μιά σύντομη άπάντηση, άποδεχόμαστε
τήν άρχή σύμφωνα μέ τήν όποία τό ποσοστό της εύΘύνης γιά
ενα πράγμα είναι άνάλογο μέ τήν ποσότητα καi τή μορφή το?
άποτελέσματος (Θετικό, άρνητικό, Cί.μεσο, έμμεσο κ.λπ.) που
Θά προκύψει άπό τή χρήση η καί κατάχρηση τοϋ έξεταζο
μένου άντικειμένου της εύΘύνης.
Έτσι , στήν περίπτωσή μας, πού δέν ε!ναι δυνατό νά παρα
γνωρίσουμε δτι Ε ΡΤ καί ΥΕΝΕΔ : α) λειτουργοϋν νόμιμα,
β) Cί.σχετα μέ τή νομική " φόρμα " λειτουργίας τους, Cί.μεσα η
έμμεσα ε!ναι κρατικές 'Εταιρίες η 'Υπηρεσίες, γ) ο! Διοι
κ1Ίσεις τους διορίζονται άπευΘείας άπό τήν Κυβέρνηση, δ)
δτι κι ίiν άκόμα ό πολίη1ς καί κάτοικος αύτης της χώρας
δέν χρησιμοποιεί Ρ. καί Τ. αύτόματα γίνεται καί . . . συνδρο
μητής έφόσον χρησιμοποιεί ήλεκτρικό ρεϋμα (!), ε) δτι
άπό ελλειψη άλλων, έμπορικ&ν π.χ. φορέων Ρ. καί Τ. , ό πο
λίτης είναι ύποχρεωμένος η νά χρησιμοποιεί τά προγράμ
ματα της ΕΡΤ καί της ΥΕΝΕΔ η νά στερηθεί τά άγαθά αύτά
τοϋ πολιτσμοϋ κ.ο.κ., ή εύΘύνη τους (τfjς Ε ΡΤ καί ΥΕΝΕΔ)
ε!ναι άνάλογη πρός τό μέγεθος της " πραγματικής καi 1ΊΘικης "
εύΟύνης τοϋ κράτους άπέναντι στούς πολίτες του. Καί έπει
δ1i στήν 'Ελλάδα, δταν λέμε κράτος έννοοϋμε τήν έκάστοτε
Κυβέρνηση, γι' αύτό διευκρινίζουμε δτι κ' έμείς τήν Κυβέρ
νηση Θεωροϋμε ύπεύΘυνη άπέναντι στούς πολίτες, μιfiς καί

Τοϋ BAS .

οι Διοικήσεις τ&ν Ραδιοτηλεοπτικ&ν μας Μέσων δέν άποτε
λοϋν έξαίρεση καi διορίζονται κι αύτές άπό τήν έκάστοτε
Κυβέρνηση !
3, - Γιά τό καλλιτεχνικό μέρος τής δραστηριότητας ΕΡΤ
καί ΥΕΝΕΔ ποιοί νόμοι περιγράφουν τούς σκοπούς τους
καi καθορίζουν άρμοδιότητες καί μηχανισμούς άποφάσεων
καί έλέγχου ;
Άπ' δσα ε!ναι μέχρι τώρα δημόσια γνωστά, δέν ύπfjρξαν ποτέ
νόμοι η δ ιατάξεις η ότιδήποτε Cί.λλο σχετικό πού νά καθόρι 
ζε, έστω καί περιληπτικά, τούς πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς
η κάποιους όποιουσδήποτε σκοπούς, τούς όποίους Θά 'πρεπε
νά ύπηρετοϋν τό Ραδιόφωνο καί ή Τηλεόραση. Τό ίδιο δέν
ύπήρξαν καί νόμοι η διατάξεις γιά μηχανισμούς καΘορισμοϋ
τ&ν προγραμμάτων η τοϋ έλέγχου αύτ&ν σέ περίπτωση δημο
σίας άντιδράσεως.

Σχετικά μέ τήν εύΘύνη καταρτίσεως καί έλέγχου τ&ν προ
γραμμάτων Ραδιοφωνίας στό Ε . Ι . Ρ. , γιά τήν πλήρη καi
άντικειμενική ένημέρωση τ&ν άναγνωστ&ν, Θά άναφέρουμε :
α) Τή " σύσταση (;) Γνωμοδοτικής 'Επιτροπής Προγράμ
ματος " πού . . . άποφασίστηκε μέ τόν Α. Ν. J 775 / 1 9 5 1 . .
καθορίστηκε μέ ενα Β . Δ . τοϋ 1 952, . . . ένεργοποιήΘηκε μέ
τό νόμο 23 1 2 / 1 933 καί . . . καταργήθηκε μέ τό νόμο 3 1 88
τοϋ 1 95 5 ! η
.

β) Τή " σύσταση Συμβουλίου Έκπομπ&ν καi Προγράμματος "
πού . . . άποφασίστηκε μέ τό Ν.Δ. 3778 / 1 957, . . . καθορίστη
κε μέ ενα Β . Δ . τοϋ 19 58 γιά νά . . . έξουδετερωθεί, αύτή τή
φορά, μέ τήν ύπ' άριθ. 957 / 1 958 " Πράξη τοϋ Ύπουργικοϋ
Συμβqυλίου : Περί συστάσεως δύο (! ) θέσεων Συμβούλων
Προγράμματος ". Άλλά κι αύτή ή Π ράξη έμεινε . . . άπρακτη
άφοϋ, σχεδόν άμέσως μετά, μιά νέα Π ράξη τοϋ Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου, ή ύπ' άριΘ . 85 / J 959 Θά . . . άποφασίζει . . . κα
θορίζει καί . . . ένεργοποιεί τή " σύσταση παρά τφ Ύφυ
πουργφ Προεδρίας Συμβουλίου Συντονισμοϋ καί 'Ελέγχου
Ραδιοφωνικ&ν Έκπομπ&ν " τόσο γιά τό ΕΙΡ δσο καi τήν
ΥΕΝΕΔ. Δημόσια δέν άκούστηκε τίποτα γιά τή . . . δράση
αύτοϋ τοϋ τελευταίου Συντονιστικοϋ Συμβουλίου γιατi τό
άποτελοϋσαν, βασικά , ο! Γενικοί Διευθυντές τοϋ ΕΙΡ καί
τfjς Υ ΕΝΕΔ.
Τό ίδιο 6.φωνες " καί " άηχες " ήταν καi ο [ δυό άλλες έπι
τροπές ( Γ . Σ . Π . καi Σ . Ε . Π . ), μολονότι τό Γ . Σ . Π . τό άπο
τελοϋσαν δέκα ( 1 0) καi τό ΣΕΠ δεκατέσσερα ( 1 4) " διακε
κριμένα περί τάς Τέχνας, τά Γράμματα καi τάς ΈπισηΊμας , .
Cί.τομα. -ισως τό Cί.φωνο καi Cί.ηχό τους ήταν άποτέλεσμα τοϋ
" γνωμοδοτικοϋ χαρακτήρα " τ&ν άπόψεών τους.
··

Είναι χαρακτηριστική 1Ί άποψη πού έξέφρασε, τότε, άλλο
δαπός Διπλωμάτης, δταν ρωτήθ11κε σχετικά μέ ηΊν όργάνω
ση καi άπόδοση τής Ραδιοφωνίας : " Νομίζω δτι τό έλλη
νικό Ραδιοφωνικό δίκτυο ε!ναι όργανωμένο καi προσφέρει
προγράμματα πού έκφράζουν άρκετά πιστά τό χαρακτήρα
καi τόν τρόπο μέ τόν όποίο οί νεοέλληνες άντιμετωπίζουν κι
δλα τ' άλλα προβλήματά τους στή μεταπολεμική 'Ελλάδα.
Καi νομίζω έπίσης δτι, μιά Cί.λλη μορφή τ&ν προγραμμάτων
τής Ραδιοφωνίας καi περίεργη καi άντιφατική θά ήταν σέ
σύγκριση μέ τά άλλα στοιχεία ζωfjς τοϋ τόπου ".
Καί, έν& θά δεχΘοϋμε δτι ό διπλωμάτης ήταν καλός ψυχολό
γος, είναι έντούτοις βέβαιο δτι ποτέ, στά 30 χρόνια ζωής
τοϋ έπίσημου Ραδιοφώνου στήν 'Ελλάδα, δέν είχε ξεσηκωθεί
τέτοια " άντάρα " σάν κι αύτή πού μαίνεται, μέ τά προγράμ
ματα τής Τηλεόρασης, τά τελευταία χρόνια. Βέβαια, ύπήρξαν
πολλοί λόγοι πού βοήθησαν στή διατήρηση μιfiς ίσορροπίας
άνάμεσα στούς τότε πομπούς καi δέκτες. Μερικοi άπ' αύτούς
1Ίταν :
- Ή ούσιαστική διαφορά άντικειμένου έκπομπfjς μεταξύ
Ραδιοφώνου καi Τηλεόρασης.
- Ό τότε " κάθετος " τρόπος Διοικ1Ίσεως τοϋ 'Ιδρύματος
καi τής άσκ1Ίσεως έλέγχου στήν έργασία.
- Τό περιορισμένο, σχετικά μέ σήμερα, τοϋ άντικειμένου
σέ δγκο καi οι αύξημένες δυνατότητες έλέγχου.
- Τό όμοειδές τοϋ άντικειμένου.
- Ή . . . . κακή

οiκονομική

κατάσταση τοϋ ΕΙΡ.

- Ή σχέση καi έξάρτηση τ&ν ύπαλλήλων άπό τό Δημόσιο,

mm
i1 uπαρξη καi άναγκαστική τήρηση " έπετη ρίδος . . . 1i μεγα

λύτερη " πειθαρχία ", ό ύποχρεωτικός εστω .. σεβασμός ..
τά'Jν άποφάσεων τά'Jν άνωτέρων κ.ο.κ.
- Ή " οiκοτεχνική " μορφή της παραγωγης καi ή έξάρτηση

τά'Jν προγραμμάτων περισσότερο άπό τήν ποιότητα κειμένων
καi i1χου καi όχι άπό τήν άνάγκη ύπάρξεως π.χ. μιάς " έκρη
κτικi'jς " πρωταγωνίστριας στήν όθόνη τi'jς Τηλεόρασης.

- Ή, μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, δημιουργία " δεσμών "

μεταξύ τών έργαζομένων κυρίως, ή γνωριμία, φιλία, σεβασμός
άλλά καi ή συνεργασία καi ή κοινή προσπάθεια άναζητή
σεως τρόπων βελτιώσεως της ποιότητας τών προγραμμάτων
λόγω έλλείψεως, άκριβώς, οiκονομικά'Jν καi άλλων μέσων.
- Τό σχετικά περιορισμένο της έπιρροης τά'Jν διαφόρων έται
ρ ιά'Jν καί τών άλλων έξωτερικών καί πολιτικών παραγόντων,
Εiδικότερα γιά τά " μουσικά προγράμματα " καi τiς άλλες
έκπομπές Θεάτρου, Λογοτεχνίας κ.λπ. τοϋ Ραδιοφώνου,
πρέπει νά δεχτοϋμε δτι τότε, άσχετα μέ τήν ποιότητα τοϋ
ήχου (ζήτημα πού έξαρτάται πάντοτε κι άπ' τήν ποιότητα
τών μηχανημάτων λήψεως καi άναμεταδόσεως), ύπi'jρχε μιά
τακτική παρουσία καi της Συμφωνικi'jς καi της Μ ικρi'jς καί
τi'jς '"Ελαφράς" όρχήστρας. Κατά γενική όμολογία 1; συγκρό
τηση καi λειτουργία τi'jς 'Ελαφράς όρχήστρας τοϋ Ε Ι Ρ πρόσ
φερε πολλά στήν δλη βελτίωση της ποιότητας τοϋ έλαφροϋ
τραγουδιοϋ στήν 'Ελλάδα.
Άλλά μέ τή Συμφωνική μουσική καi τiς άλλες έκπομπές
καi τά " ρεσιτάλ " είχαμε εναν δγκο έκπομπά'Jν " ζωντανi'jς "
μουσικi'jς συμφωνικi'jς, δπερας, όπερέτας κ.λπ. ετσι πού
κ' ενας μεγάλος άριθμός συνθετών δλων τών τάσεων νά έμφα
νίζεται, άλλά καi δλοι σι άρχιμουσικοi καi σι πιό πολλοί
σολίστες τi'jς όργανικi'jς καi φωνητικης μουσικi'jς νά " έπι
κοινωνοϋν " μέ τό λαό καi νά γίνονται χηϊμα του.
Τό ίδιο καi στόν τομέα τοϋ Θεάτρου, τfjς Λογοτεχνίας καi τών
Γραμμάτων γενικότερα. Ο ί τότε άκροατές μποροϋσαν ν' άνα
ζητήσουν καi νά βροϋν ενα μεγαλύτερο ποσοστό ποιότητας
καi ποσότητας άπ' δ,τι σήμερα.
Πολλά θά μποροϋσαν ν' άναφερθοϋν. Δέν κάνουμε ίστορία.
Προσπαθοϋμε νά βροϋμε γιατί, τότε, τά πράγμrιτα ήταν πιό . . .
συμμαζεμένα καi γιατί ο [ ένστάσεις yιίι τό πρόγραμμα ήταν
πιό λίγες άπ' δ,τι σήμερα.
Βέβαια δέν πρέπει νά ξεχνάμε πόσα πράγματα άλλαξαν μέσα
στά τελευταία χρόνια σ' αύτό τόν τόπο. Τότε, ή χώρα μας
ε!σέπραττε τό . . . μερίδιό της άπό τό κύμα " άμφισβήτησης "
τά'Jν νέων σ' όλόκληρο τόν κόσμο. Σ�iμερα, είναι δεδομένη μιά
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έντονη άμφισβήτι1ση πολλών Έλλ1iνων γιά τό ίδιο τό " Κρά
τος ". Ή ούσία καi τό μέγεθος αύτi'jς τi'jς διαφοράς στiς άμ
φισβητήσεις εΙvαι τεράστια.
Καi ή ΕΡΤ (καi ή ΥΕΝΕΔ) εΙναι " Κράτος ". Συνεπώς θά
εiσπράξουν κι αύτές τό μερίδιο τi'jς άμφισβ1iτησης όχι μόνο
γιά τiς πραγματικές άδυναμίες, τά λάθη καi τiς άνικανότητές
τους, άλλά καi γιά τiς άντι - κατεστημένες τάσεις τi'jς έποχi'jς
μας.
Κατηγοροϋν τήγ ΕΡΤ (καi τήν ΥΕΝΕΔ) γιά " ύποδούλωση "
στήν Κυβέρνηση. ΕΙναι i:τσι ; Μά καi ή ΕΡΤ κρατικός όρ
γανισμός εΙναι. Καi στήν 'Ελλάδα δταν λέμε κράτος σαφώς
έννοοϋμε Κυβέρνηση. Έτσι δέν εΙναι ; Τά κόμματα, " ά.ν
τιπολιτεύονται ". τήν Κυβέρνηση καi διαμαρτυρόμενα σέ
πλάγιο λόγο, . . . κακίζουνε τήν ΕΡΤ (καi τήν ΥΕΝΕΔ)
πού δέχθηκαν (!) νά γίνουν " φέουδα τi'jς Κυβέρνησης " !
Άλλά τό κακό δέ βρίσκεται μόνο στό γεγονός δτι τά 'Ιδρύ
ματα αύτά εΙνα ι, σέ μικρό η μεγάλο βαθμό, έξαρτημένα άπό
τήν έκάστοτε Κυβέρνηση. Ούτε άπό τό δτι μιά τέτοια σχέση
θά έπηρεάσει σοβαρά καi τό μέλλον τους. Αξιο προσοχi'jς
εΙναι δτι καi τά μή " πολιτικά " προγράμματα Ραδιοφώνου
καi Τηλεόρασης δέ μοιάζουν νά εΙναι τό άποτέλεσμα μιάς
εiδικi'jς μελέτης. Έτσι, πέραν τών άλλων συνεπειών, τά προ
γράμματα αύτά βρίσκονται θεματολογικά, έποχικά, αiσθη
τικά κ.λπ. σέ σύγκρουση καi μέ τόν ίδιο τους τόν έαυτό.
•

Γιατi καi πώς ; Γιατί, άφοϋ καi σι πολιτιστικές καi καλλι 
τεχνικές δραστηριότητες εΙναι κοινωνικές λειτουργίες, ετσ ι
καi τά προϊόντα αύτά'Jν τών λειτουργιά'Jν - δηλαδή τά πο
λιτιστικά καi καλλιτεχνικά έργα - εΙναι προϊόντα τi'jς
ίδιας τi'jς ζωi'jς. :Αν τά πράγματα εΙναι ετσι, τότε θά πρέ
πει νά δεχτοϋμε δτι τά προϊόντα αύτά φέρνουν μέσα τους κ ι
δλων τά'Jν εiδών τiς τάσε\ς, τά ρεύματα η καi τούς σκόπιμους
έρεθισμούς πού, " στρατευμένοι " σέ κάποιες εύρύτερες κι
νήσεις η καi " συμφέροντα ", έπηρεάζουν τήν κοινωνική μας
όμάδα. Συνεπώς, πρέπει νά 'ναι φυσικό δτι αύτοi σι πολυ
τασικοi, πολυρευματικοi έρεθισμοi καi οί στρατεύσεις νά
βρίσκονται μέσα στά προγράμματα έκπομπών καi νά δίνουν
σέ κάθε περίπτωση καi μιά μάχη έπικράτησης. Νά, λοιπόν .
ενας άπό τούς λόγους πού δημιουργοϋν τiς προϋποθέσεις
" τό πρόγραμμα 'vά βρίσκεται σέ σύγκρουση μέ τόν έαυτό
του " καi γιατί krναι δυνατό νά βρίσκονται i:ξω άπ' όποια
δήποτε ένότητα καi έκείνα τά προγράμματα πού i:ρχονται
άπό τήν ίδια πηγή παραγωγi'jς.
Άλλ' crς προχωρήσουμε :
Ποιοi σχεδιάζουν, ποιοi προτείνουν καi ποιοi άποφασίQ7

ζουν τή γενική γραμμή τ&ν προγραμμάτων σάν άποτέλεσμα
μιfiς καλοζυγισμένης σκέψης πού 'χει προέλθει άπό πολλές
καi έπιμέρους σύνθετες άναλύσεις ; οι προγραμματιστές τής
ΕΡΤ η καί τής ΥΕΝΕΔ μελέτησαν ποτέ καί σέ τί βαθμό τό
χθές, τό σήμερα άλλά καί τό πιθανό αϋριο το\) έθνους ;
Ποιά στοιχεία βάρυναν στίς άποφάσεις τους; Ποιά κατεύθυνση
χάραξαν σάν πιθανή άλλά καί συμφέρουσα καί σύμφωνη
μέ τiς άπόψεις τής πλειοψηφίας τουλάχιστον, σάν πορεία
αύτοl) το\) λαοG;
Ποιοί μελετάνε τούς διαφόρους τομείς τ&ν προγραμμάτων
καί ποιοί τiς έπιμέρους έκπομπές ; Ποιο! έπιβλέπουν καi
ποιοί έλέγχουν τό περιεχόμενο πρίν καί μετά τήν παραγωγή,
καί πάντα σύμφωνα μέ τό πνεl)μα το\) γενικοl) σχεδιασμοϋ ;
Ποιά τά κριτήρια άναθέσεως τ&ν διαφόρων έκπομπ&ν στίς
δεκάδες " γνωστ&ν " άλλά κυρίως άγνώστων " συγγραφέων ",
" παραγωγ&ν " κ.λπ. ; Μέ ποιές ε!δικότητες καi προηγού
μενο κατάλληλο έργο, κρίνονται Θετικά γιά τίς τόσο σημαν
τικές εύθύνες τής παραγωγής μιfiς έκπομπής; Δέν κάνουμε
ίtλεγχο καί Θέλουμε νά 'ναι δλοι ικανοί. Χρειάζονται . Άλλ'
άπ' δσα ξέρουμε, γιά ένα μεγάλο μέρος, ίσχύει τό " δ&σε
καi μένα μπάρμπα " καί τό . . . " πάρε καί σύ καί . . . σώπα " !
Στά Κρατικά Καλλιτεχνικά 'Ιδρύματα γιά ν' ά.ποφασιστεί
ένα έργο η ένα πρόγραμμα γιά μιά, δυό, πέντε η είκοσιπέντε
παραστάσεις, Θά πρέπει νά συνεδριάσει δυό καi τρείς φορές
ή άρμόδια Καλλιτεχνική ' Επιτροπή, νά είσηγηθεί στό Διοι
κητικό Συμβούλιο, πού κ' έκεί εΙναι (πρέπει νά εΙναι) είδικοί
άνθρωποι, νά γίνο\)ν άτέλειωτες συζητήσεις μέ τό Γενικό
Διευθυντή, πού κι αύτός εΙναι ε!δικός καί, τέλος, νά ληφθεί
κάποια άπόφαση. Κ ι άπό κεί, άντε ξανά συζητήσεις γιά τή
διανομή τ&ν ρόλων κ.λπ. Καί δέν εΙναι μυστικό, πόσες
" μάχες " γίνονται γιά ν' άποφασισθεί σέ ποιόν Θ' ά.νατε
Θεί καί τό τελευταίο ρολάκι άκόμα! Κ ι δπως είπαμε, δλ'
αύτά γιά μιά, πέντε η είκοσιπέντε παραστάσεις, δηλαδή γιά
500 η 2.000 η 22.000 Θεατές - άκροατές.

ά.π' τά ίδια τά γεγονότα καί τίς ά.νάγκες καί έξαιτίας αύτοϋ
συμβαίνουν δσα συμβαίνουν στά 'Ιδρύματα ;
ΕΙναι, δμως, δυνατό νά δεχθοGμε δτι, ένας νόμος τόσο πρόσ
φατος δπως ό 230 το\) 1 975 ξεπεράστηκε ή, ϋστερα ά.πό τόση
μελέτη τ&ν προβλημάτων πού ή πράξη κ' ή πείρα ε{χαν
σημαδέψει, δέ μπόρεσε ν' άγγίξει τήν ούσία το\) Θέματος ;
'Αλλά, τί λέει ό νόμος 230 τής 3 . 1 2 . 1 975 μέ τόν όποίο τό ΕΙΡΤ
έγινε ΕΡΤ;
1.- ' Ιδρύθηκε ένα Νομικό Πρόσωπο Ίδιωτικοϋ Δικαίου μέ
τήν έπωνυμία 'Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση γιά τήν
όργάνωση , έκμετάλλευση καi άνάπτυξη τής Ραδιοτηλεό
ρασης.
2.- Στήν ΕΡΤ παραχωρήθηκε τό δικαίωμα διενέργειας
κάθε είδους έκπομπ&ν ηχου καi είκόνας μέ τή μέθοδο Ρα
διοφωνίας - Τηλεόρασης.
3.- Ή ΕΡΤ εΙναι Α.Ε. άλλ' άν1iκει 1 00 % στό Κράτος,
εΙναι διοικητικά καi ο ίκονομικά αύτοτελής, λειτουργεί γιά
τό δημόσιο συμφέρον κάτω άπό τήν έποπτεία το\) Κράτους.
4.- Στήν ΕΡΤ έφαρμόζονται ο! διατάξεις γιά τiς Α.Ε. &ξω
άπό έκείνες πού δέν προσαρμόζονται στήν Ιδιότητά της σάν
δημόσιας έπιχείρησης.
5.- Μέ Προεδρικό Δ ιάταγμα καi σύμφωνα μέ τό άρθρο 2
τοϋ ν. 2 1 90 (γιά τίς Α.Ε.) Θά κυρωθεί καί Θά Ισχύσει τό κατα
στατικό τής ΕΡΤ.
6.- Τήν έποπτεία τής ΕΡΤ τήν έχει ό ύπουργός - ύφυπουρ
γός Προεδρίας.
7.- " Σκοπός τής ΕΡΤ [άρθρο 3 § 1 ] εΙναι ή διά τής άσκή
σεως το\) κατά τό άρθρο 1 [βλ. άνω 1 καί 2] δ ικαιώματος
ένημέρωσης, έπιμόρφωσης καί ψυχαγωγίας τοl) Έλληνικο\1
Λαο\1 " .
" Α ι έκπομπαί τ ή ς ΕΡΤ όφείλουν ν ά δ ιαπνέονται άπό δημοκρα
τικό πνε\1μα, συνείδησιν πολιτιστικής εύθύνης, άνθρωπι
σμόν καί άντικειμενικότητα, νά εΙναι δέ προσαρμοσμέναι
είς τήν έλληνικήν πραγματικότητα ".

Τί γίνεται, δμως, μέ τά προγράμματα έκπομπ&ν ; Ποιοί
Μ ινωτήδες, Χωραφάδες, Εύαγγελάτοι , άποφασίζουν γιά
δεκάδες προγράμματα τήν ήμέρα, μέ έκατομμύρια άκροατές;

8.- Γιά τήν έπίτευξη τ&ν σκοπ&ν τ ης ή ΕΡΤ Θά χρησιμο
ποιεί τίς ύφιστάμενες τεχνικές έγκαταστάσεις παραγωγής
καί μετάδοσης κ.λπ.
9.- 'Εκτός άπό τήν ΕΡΤ καί τήν ΥΕΝΕΔ " μέχρι τής συγΓιατί, στό Ραδιόφωνο καί τήν Τηλεόραση, ή έκλογή το\)
προγράμματος νά εlναι τόσο εϋκολη καi νά μήν εlναι στά . χωνεύσεως ταύτης ε!ς τήν πρώτην " (τήν ΕΡΤ), κανένας
άλλος δέν Θά δ ιενεργεί έκπομπές μέ ήχο καί ε!κόνες.
άλλα κρατικά 'Ιδρύματα; ΆδικοGμε τά κρατικά 'Ιδρύματα
μέ τά έμπόδια καi τίς δεσμεύσεις πού τούς βάλαμε ; Ή, τά
1 0.- Δυό χρόνια άπό τήν !σχύ το\) ν. 230 /75, δηλαδή στό
Ραδιοτηλεοπτικά μας μέσα, είδικά στό πρόγραμμα, κάνουν
τέλος τοl) 1 977, μέ Προεδρικό Διάταγμα " ή ΥΕΝΕΔ συγχω
δ,τι Θέλουν, δπως τό θέλουν, κ' εΙναι καλά γινομένο ;
νεύεται εlς τήν ΕΡΤ, έφ' δσον συντρέχουν αi πρός τοl)το
άναγκαίαι οlκονομικαί, τεχνικαί καi όργανωτικαί προϋποΈδ& έρχεται εν· άλλο έρώτημα : Όσα γίνονται μέ τά προ
θέσεις " .
γράμματα στήν ΕΡΤ καί τήν ΥΕΝΕΔ, εΙναι σύμφωνα μέ τούς
J 1 .- Ό ύπουργός Προεδρίας : διατάσσει έλεγχον, ζητεί
σκοπούς καi τίς προϋποθέσεις πού οι νόμοι όρίζουν ; -Η,
οιανδήποτε πληροφορίαν κ.λπ . , έπιβάλλει δι' έγγράφου
έστω, δλα εΙναι σύμφωνα μέ τίς ά.πόψεις τ&ν Διοικήσεων,
του, ε l ς δλως έξαιpετικάς περιπτώσεις τήν άναβολήν ft μα
καί δλα, πρίν καί μετά τήν παραγωγή, εΙναι έγκεκριμένα άπ'
ταίωσι ν οιασδήποτε έκπομπής η μέρους αύτής, ή ΕΡΤ έκπέ
αύτές ; Δηλαδή, γιά νά ξαναθυμίσουμε τό ά.ρχικό έρώτημα
μπει τίς άνακοινώσεις τής Κυβερνήσεως καί σέ περίπτωση
τής έρευνάς μας : Φταίνε ο! Διοικήσεις γιά δσα καταμαρτυ
πολέμου κ.λπ. ό τρόπος διοίκησής της καθορίζεται μέ Π.Δ.
ροGνται δημ(>σια σέ βάρος τ&ν 'Ιδρυμάτων; Ή, οι νόμοι
δέν εlναι δσο Θά 'πρεπε ξεκαθαρισμένοι, σαφείς καί σωστά
1 2.- Μ έ τήν Ισχύ το\) ν . 230 /75 τό ΕΙΡΤ καταργείται καί
μελετημένοι ; -Η μήπως , ά.κόμα, ξεπεράστηκαν αύτοί ο! νόμοι
ή ΕΡΤ συνεχίζει τή λειτουργία τοl) ΕΙΡΤ.
·

Τοϋ 'Ηλία Σκουλίi

ΕΧ Ε Ι Π ΟΔΟΣ<DΑ\ ΡΟ 1-J 11-1 /\ ΕΟΡΑΣΙ-1 ; ΠΕΣΤ Ο ΧΡΥΣΕ
ΜΟΥ Κ Α Ι N O M I ZA οτ ι
Ε Γ Ι Ν Ε Π ΡΑJ:Ι ΚΟΠ Η Μ Α J
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Τοϋ Κώστα Μ ητρόπουλοu

1 3.- Ή είσπραξη τής " είσφορiiς " γιά τήν ΕΡΤ θά γίνεται
άπό τή ΔΕΗ.
1 4.- Ή ΕΡΤ διοικείται άπό έπταμελές Δ .Σ. πού τά πρόσωπα
είναι άνεγνωρισμένου κύρους καί μπορουν μέ τίς γνώσεις
καί τήν πείρα τους νά συμβάλλουν άποτελεσματικά στήν
έπίτευξη τiίΊν σκοπiίΊν τής ΕΡΤ.
1 5.- Τό Δ.Σ. άσκεί τίς άρμοδιότητες Δ.Σ. /Α.Ε. πλήν iiν
ό νόμος όρίζει διαφορετικά. Ό Πρόεδρος του Δ.Σ. άσκεί
έποπτεία καί έλεγχο στίς 'Υπηρεσίες τής ΕΡΤ. Ό Γενικός
Διευθυντής πού μετέχει στίς συνεδριάσεις του Δ.Σ. δέν έχει
ψήφο. Τό Δ .Σ. καταρτίζει περιοδικiίΊς τό πρόγραμμα άνά
πτυξης καi έπέκτασης τiίΊν έργων καί δραστηριοτi1των τής
ΕΡΤ.
1 6.- ΤiίΊν ΎπηρεσιiίΊν προίσταται ό Γενικός Δ /ντής έπι
κουρούμενος άπό δυό βοηθούς Γεν. Δ /ντές, ένα γιά τόν το
μέα έκπομπiίΊν Προγραμμάτων Ραδιοφωνίας καi Τηλεόρασης
καi ένα γιά τόν τομέα Διοίκηση - Διαχείρηση .
1 7.- Μόνον ό τομέας Διοίκησης - Διαχείρησης μπορεί
νά καλυφθεί άπό ύπάλληλο τής ΕΡΤ πού θά προαχθεί είδικά
γι' αύτό, άλλά κ ι αύτό μετά τήν α' τριετία. Ό Γενικός Δ /ντής
καi ό βοηθός Γεν. Δ /ν τ ή ς γιά τόν τομέα έκπομπiίΊν θά προέρ
χονται πάντοτε άπό πρόσωπα έκτός τ�;ς ΕΡΤ.
1 8.- Ό Γενικός Δ /ντής καi οί δύο βοηθοί του διορίζονται
μέ άπόφαση του Ύπουργικο\J Συμβουλίου.
1 9.- Ή Γενική Συνέλευση τής ΕΡΤ /Α .Ε. (πού δέν εΙναι
τό άνώτατο όργανο τ�ϊς έταιρείας, ϋστερα άπ' τ�iν έξαίρεση
καi του άρθρου 33 τοϋ ν. 2 1 90 περί Α.Ε.) άπαρτίζεται άπό
πρόσωπα ίδιαιτέρου κύρους τής κοινωνίας καί μεταξύ αύτiίΊν
τόν Διοικητή τής Τραπέζης τής ' Ελλάδος ώς Πρόεδρο,
τόν Πρόεδρο τής 'Ακαδημίας, τούς Πρυτάνεις τiίΊν Πανεπι
στημίων ΆθηνiίΊν καi Θεσσαλονίκης, τόν Πρόεδρο τοϋ
Νομικοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους, άλλα πρόσωπα πού όρί
ζονται άπό τόν Πρωθυπουργό, τόν 'Αρχηγό τής 'Αξιωμα
τικής 'Αντιπολίτευσης κ.λπ.
Ή Γενική Συνέλευση έκφράζει τή γνώμη της γιά τά διάφορα
θέματα μέ έκθεση στήν Κυβέρνηση , καί

20.- Μέσα σέ έξ μήνες απο τήν !σχύ του νόμου, δηλαδή
μέχρι τόν ' Ιούνιο τοϋ 1 976, τό Δ.Σ. τής ΕΡΤ θά πρέπει νά
εισηγηθεί στόν ύπουργό Προεδρίας:
α) Τόν 'Υπηρεσιακό 'Οργανισμό τής ΕΡΤ γιά τή ρύθμιση
τής γενικής διάρθρωσής της, β) Τό Γενικό Κανονισμό προ
σωπικοϋ, γ) Τόν Κανονισμό διενέργειας προμηθειiίΊν καί
έκτέλεσης έργων, καi δ) Τόν 'Εξωτερικό Κανονισμό λειτουρ
γίας.
Συμπέρασμα : Παρ' όλες τίς γενικότητές του, ό νόμος 230
προσφέρει γιά πρώτη φορά στήν Ιστορία τής Ραδιοφωνίας
καi Τηλεόρασης :
α) Νομικό πλαίσιο γιά εύχερέστερη καi καλύτερη (;) όργά
νωση, έκμετάλλευση καi άνάπτυξη του άντικειμένου,
β) 'Υπόδειξη σχετικά μέ τούς χώρους τούς όποίους πρέπει
νά καλύψουν ο! σκοπο ί : ένημέρωση, έπιμόρφωση, ψυχαγω
γία, καi
γ) Πλαίσιο γενικiίΊν κατευθύνσεων γιά τήν έξυπηρέτηση
τοϋ σκοποϋ : Δημοκρατικό πνευμα, συνείδηση πολιτιστικής
εύθύνης, άνθρωπισμό, άντικειμενικότητα, προσαρμογή στήν
έλληνική πραγματικότητα.
ΣυνεπiίΊς, άσχετα μέ τiς δποιες άντιρρήσεις γιά έλλείψεις,
άσάφεια κ.λπ., πολλά πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα πιά καi
ούτε πρέπει, ούτε έπιτρέπεται νά γίνουν λάθη η παρερμη
νείες, σχετικά μέ τό ποιά εΙναι τά " μέσα πρός σκοπόν ",
ποιός ό σκοπός καi πiίΊς ό σκοπός αύτός θά μπορέσει, άνεπη
ρέαστος άπό καθετί παράνομο καi παρασιτικό, νά λειτουρ
γήσει σωστά καi νά έξυπηρετήσει τό άντικείμενο τής εύθύνης
του.
Τεράστιας σημασίας, λοιπόν, ό καταρτισμός τοϋ προγράμ
ματος κι άκόμα πιό μεγάλη ή εύθύνη έκείνων πού θ' άναλάβουν
τό έργο αύτό. Μέ τά δεδομένα αύτά, κάθε σκέψη η τάση δτι �
ή ΕΡΤ είναι τώρα μιά iδιωτική Α . Ε . είναι όχι μόνο άπαρά
δεκτη άλλά καi πολύ έπικίνδυνη. Καί τό άπαράδεκτο καί
έπικίνδυνο δέ βρίσκεται στό ότι ή ΕΡΤ άνήκει έξ όλοκλ1iρου
στό κράτος (όχι στήν Κυβέρνηση), η δτι λειτουργεί χάριν
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τοϋ δημοσίου συμφέροντος, η δτι δ νόμος ζητάει τό προϊόν
τfjς παραγωγfjς νά . . . διαπνέεται άπό δημοκρατικό πνεϋμα,
άνθρωπισμό καί συνείδηση πολιτιστικfjς εύθύνης, δσο γιατί
κάτι άνάλογο Θά σήμαινε δτι ο! άρμόδιοι στή Διοίκηση καί
τόν tλεγχο τοϋ 'Ιδρύματος δέν κατάλαβαν τίποτα άπ' τή με
ταβολή πού πρέπει νά γίνει.
Έτσι, σύμφωνα μέ τά πιό πάνω, ή Ε ΡΤ Θά 'πρεπε άπ' τούς
πρώτους κιόλας μfjνες τfjς σύστασής της νά 'χει δώσει
δείγματα προσαρμογfjς στούς νέους κανόνες. Καί σάν συ
νέπεια, Θά 'πρεπε δχι μόνο μέ τό έργο άλλά καί μέ τήν έπί
δραση τοϋ έργου αύτοϋ πρός τά έξω, ή Κοινή Γνώμη νά 'χε
πιστέψει δτι κάτι άλλαξε στό . . . μέγαρο τfjς 'Αγίας Πα
ρασκευfjς.
Έγινε κάτι τέτοι.ο ; Δέ νομίζουμε. 'Αντίθετα, παρατηρείται
μιά αύξανόμενη ένταση στίς σχέσεις ΕΡΤ καi Κοινfjς Γνώμης.
Γιατί ; Ti λένε δσοι διαμαρτύρονται ; Ποϋ στη ρίζουν τiς
αιτιάσεις τους;
Όσο κι iiν Θά μποροϋσε νά διαπιστώσει κανένας μιά δμοιό
τητα στή Θεματολογία τών έπικρίσεων, τό ίδιο Θά μποροϋσε
καί νά διακρίνει δυό τρείς διαφορετικές δμάδες κριτικών έπικριτών. Π.χ. 'Εκείνους πού έξετάζουν τά πράγματα μόνο
μέ τό μέτρο τfjς πολιτικfjς τους τοποθέτησης, τήν όποία
καί δέν κρύβουν, η έκείνους πού άναλύουν καί κρίνουν σύμ
φωνα μέ τεχνικά η καλλιτεχνικά δεδομένα, κ' έκείνους πού,
πίσω άπό μιά " κουλτουριάρικη " Θέση, προσπαθοϋν νά άνα
πτύξουν καί τίς πολιτικές άπόψεις τους πού άλλωστε, ίσως,
εΙναι καί τό βασικό κίνητρο τfjς κριτικής τους.
Ti λένε δμως αύτές οί κριτικές .;

α) Τό πολιτικό μέρος : Ή άποτυχία τής ΕΡΤ καί τής ΥΕΝΕΔ
εΙναι δεδομένη άπό τήν ώρα πού τά Μαζικά αύτά Μέσα ένη
μερώσεως δέχθηκαν νά γίνουν καί παραμένουν δργανα προ
παγάνδας τής Κυβερνήσεως καί κύριο έργο τους εΙναι δ
άποπροσανατολισμός τοϋ λαοϋ άπό τά βασικά έσωτερικά καi
έξωτερικά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή χώρα.
Η σχετική κριτική δέ σταματάει στά Δελτία Είδήσεων γιατί
ή κριτική αύτή ύποστηρίζει δτι καί τά προγράμματα τών
περισσοτέρων έκπομπών εΙναι έπηρεασμένα άπό τόν " κυ
βερνητικό σκοταδισμό καi τήν προπαγάνδα Ό
'

β) 'Η άλλ�i όμάδα κ ριτικών προσπαθεί ν' ά.ναπτύξει γιατί
ή α· είκόνα στό β' σήριαλ δέν ήταν τεχνικά έντάξει, η δτι
δ δλος τρόπος " γυρίσματος " ένός προγράμματος δέν εΙναι
γνήσια τηλεοπτικός, η δτι δ ήχος δέν προσφέρει ποιότητα
κ.ο.κ., χωρίς δμως νά λένε καί τί Θά 'πρεπε νά γίνει, ώστε νά
σταματήσει η νά μειωθεί τό κακό.

γ) Τέλος, ύπάρχει μιά άλλη δμάδα κριτικών (πού εΙναι καί
οί περισσότεροι), οί όποίοι " κρυμμένοι " πίσω άπό, σωστές
έστω, καλλιτεχνικές άπόψεις καί Θέσεις έπιτίθενται δχι τόσο
γιά νά ύποστηρίξουν τίς καλλιτεχνικές αύτές άντιρρήσεις,
δσο γιά νά τονίσουν τήν ά.νάγκη " πολιτικοποιήσεως ·· τών
έκπομπών, " στρατεύσεως " τfjς τέχνης στά Ιδανικά τής λαϊ
κής κυριαρχίας, τής δημοκρατίας κ.ο.κ.
Πέρα δμως άπό τήν κριτική στόν i1μερήσιο καί περιοδικό
Τύπο, έχουμε κ' &να άλλο σοβαρό παράγοντα άπό τόν δποίο

μποροϋμε νά άντλήσουμε τεκμηριωμένα στοιχεία. Πρόκειται
γιά τήν όμάδα έργασίας τοϋ Κέντρου Προγραμματισμοϋ
'Ερευνών πού κάθε χρόνο μίiς δίνει μιά άρκετά έμπεριστατω
μένη εiκόνα τής κατάστασης σ' δλους τούς τομείς τfjς κοι
νωνικfjς, οίκονομικής καi iiλλης ζωής τfjς χώρας μας.
Τό ΚΕΠΕ, λοιπόν, άνάμεσα σ' iiλλα στοιχεία προωθεί στή
δημοσιότητα καί πορίσματα τfjς έκθέσεως τών έρευνητών
του πού άναφέρονται στόν πολιτιστικό καί καλλιτεχνικό
τομέα. Έτσι, είδικότερα γιά τό Ραδιόφωνο καi τήν Τηλεό
ραση, ή έκθεση τής άρμόδιας έπιτροπής τοϋ ΚΕΠΕ, πού
κυκλοφόρησε στά μέσα τοϋ 1 977, έλεγε :
- ο ι συσκευές τηλεοράσεως τριπλασιάσθηκαν μέσα στήν
τελευταία τριετία καί ό άριθμός συσκευών ξεπέρασε τό 1 ,5
έκατομμύριο, ένώ δ ά.ριθμός τηλεθεατών έφθασε τά 5 έκα
τομμύρια, μέ τάση αύξήσεως κατά 40 - 50 χιλιάδες τό μήνα.

- Κοινό πρόβλημα Ραδιοφώνου καi Τηλεοράσεως, ΕΡΤ καί
ΥΕΝΕΔ, ή ποιοτική στάθμη τών προγραμμάτων πού δέν
Θεωρείται γενικώς Ικανοποιητική καi πού κάποτε ε{ναι καί
σαφώς χαμηλοϋ έπιπέδου.
- Σαφέστατες τεχνικές άδυναμίες : ένταση, τόνος, ποιότητα
ήχου καi εiκόνας, συγχρονισμός κ.λπ.
- 'Επιφυλάξεις στό περιεχόμενο τών προγραμμάτων : Θεμα
τολογία, αiσθητική, προβαλλόμενα πρότυπα κ.ο.κ.
- Έλλειψη έλληνικότη τας καί ένότητας τών προγραμμάτων
μέ έλάχιστες έξαιρέσεις.
- 'Οργανωτικά καί διοικητικά προβλήματα καί έλλείψεις
σέ είδικευμένο προσωπικό.
Προτάσεις τοϋ ΚΕΠΕ :
- Νά έξασφαλισθοϋν συνθi'jκες καλύτερης έπαφής καλλι
τεχνών καi πνευματικών άνθρώπων μέ τό " πλατύ κοινό "
μέσω τών τηλεοπτικών δ ικτύων πού πρέπει νά διαδραματί
σουν σημαντικό παιδευτικό ρόλο μέ τό νά προσανατολισθοϋν
πρός τήν κοινή ώφέλεια καi νά άπαλλαχθοϋν άπό τά στενά
κριτήρια έμπορικότητας.
- Ή προσέγγιση τών Θεμάτων πολιτιστικοϋ ένδιαφέροντος

νά μήν ε{ναι περιστασιακή, εύκαιριακή, πρόχειρη καί έλά
χιστα πειστική δπως συμβαίνει σήμερα.

- Ό τρόπος πληροφόρησης σέ Θέματα Τέχνης, Γραμμάτων
κ.λπ:· vά μή γίνεται έκεί πού ε{ναι μόνο γιά τούς λίγους ει
δικούς ii στήν περιγραφή έξωτερικών γνωρισμάτων ένός
έργου τέχνης άλλά νά άποβλέπει στήν έμβάθυνση τής ούσίας
τής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

- Ή ποιοτική άνάπτυξη νά συνοδεύεται καί άπό ποιοτική

βελτίωση .

Δ έ Θά προχωρήσουμε στήν παράθεση άλλων σχετικών στοι
χείων. Όχι γιατί δέν ύπάρχουν. Άλλά γιατί πιστεύουμε δτι
κι άπ' δσα άναφέρθηκαν κι άπό προσωπική πείρα, ό κάθε
άναγνώστης έχει πιά &να εύρύ κι άντιπροσωπευτικό φάσμα
άπόψεων. Θά σημειώσουμε δμως, γιατl Θά έπανέλθουμε, δτι
άπ' δσα άναφέρθη καν, τό συμπέρασμα ε{ναι δτι : πολλές άπ'
τίς παρατηρήσεις συνδέονται μεταξύ τους καί συνεπώς προσ
φέρουν μιά σφαιρική είκόνα τοϋ προβλήματος. 'Εντούτοις

Τοϋ ΚΥΡ

ύπάρχουν μερικές άλλες άπόψεις τό ίδιο σημαντικές δπως
π.χ. δ τεράστιος άριθμός τών Θεατών - άκροατών πού ούσια
στικά " τρέφεται άπό ίδιας ποιότητας καi συνθέσεως ζυμάρι ·· ,
ή " 'Ελληνικότητα " καί ή " μ�Ί ένότητα τών προγραμμάτων '',
η άκόμα τό είδος των προβαλλομένων προτύπων κ.ο.κ. πού
έμφανίζονται σχεδόν μεμονωμένα καί άνεξάρτητα στίς κρι
τικές. Νομίζουμε δτι αύτά τά μεμονωμένα στοιχεία εχουν τόση
πpωταρχικη σημασία πού ίσως εΙναι άνάγκη γιά μιά νέα Θεώ
ρηση δλων τών στοιχείων καί μιά έξ ύπαρχής άναπροσαρ
μογη δλου τοϋ συστήματος φιλοσοφίας - σχεδιασμοϋ καί
τεχνικής τής έργασίας μας.
"Ας τελειώνουμε δμως μέ μερικές βασικές σκέψεις εiδικά γιά
τό Ρ α δ ι ό φ ω ν ο :
Ή πρώτη παρατήρηση είναι δτι άπό τη μέρα πού στη χώ

ρα μας εγινε μπορετό νά βγεί στόν άέρα ή πρώτη είκόνα τής
Τηλεόρασης, τό Ραδιόφωνο σάν μέσο έπικοινωνίας καi σάν
φορέας ένημέρωσης, μόρφωσης καί ψυχαγωγίας τοϋ έλληνικοϋ
λαοϋ " ξέπεσε " στή συνείδησή μας.
Γιατί ξέπεσε ; Γιατί τά ίδια τά 'Ιδρύματα, χωρίς νά μετρήσουν
τlς τεράστιες συνέπειες πάνω στόν τρόπο σκέψεως καί ηΊν
έξέλιξη τοϋ λαοϋ μέ την άλλαγη αύτή , άπασχολημένα μέ τό
νέο άπόκτημά τους καί . . . ζαλισμένα άπό τήν έντύπωση πού
προκάλεσε τό νέο αύτό Θαϋμα στό πανελλήνιο, άλλά καi την
ξαφνικη άνθηση τών . . . ταμείων τους, έγκατέλειψαν τό μέ
χρι τότε . . . δραχμοβίωτο " άντικείμενο τής λατρείας τους '',
τό Ραδιόφωνο.
Ή . άπότομη αύτη άλλαγή καί πτώση τοϋ ένδιαφέροντος γιά

,
τη Ραδιοφωνία, πού άποτελεί τό " ψωμί . τής ένημέρωσης
σκεπτόμενο
λαό,
είναι
πολύ
μεγάλο λάθος
κάθε
σωστά
γιά
τών άρμοδίων. Γι' αύτό, άσχετα μέ την πορεία καί την έξέ
λιξη τής Τηλεόρασης, είναι άνάγκη νά άποκατασταθεί τό
ταχύτερο δικαιοσύνη καί iσοπολιτεία, καί γιά τό καλό
τοϋ τόπου, τό άδικημένο Ραδιόφωνο, νά βρεί την κυρίαρχη
θέση του.

Μέσα στην ίδια αύτη λαθεμένη άντίληψη τών άρμοδίων,
σχετικά μέ τη σημασία καί άξία τοϋ Ραδιοφώνου στό σύγ
χρονο κόσμο, πρέπει νά τοποθεηiσουμε, νά έξετάσουμε καί
νά δώσουμε άπάντηση γιά τό άπαράδεκτο καί άσυγχώρητο
γεγονός τής " διχοτόμησης · · τής Ραδιοφωνίας τής ΕΡΤ
σέ δυό μέλη .

Αύτή ή " λύση " νά ύπάρξουν δυό μέλη, τό Α' Β' καί τό Γ
Πρόγραμμα, κάτω άπό χωριστές Διευθύνσεις καί προϋπο
λογισμούς, πού δμως δέν Θ' άποτελοϋν μέλη ένός έγκεφάλου,
μιάς σκέψεως καί μιάς βουλήσεως, ίσως νά τακτοποίησε
τά προβλήματα κάποιων άνθρώπων άλλά άπ' τη μιά τραυμά
τισε Θανάσιμα κάθε εννοια " κράτους ", 'Ιδρύματος, φορέα
δημοσίου συμφέροντος κ.λπ. κι άπό την άλλη δημιούργη
σε ενα τεράστιο πρόβλημα, πού τίς πολύ δυσάρεστες συ
νέπειές του δέν Θ' άργήσουμε ν· άντιληφθοϋμε.
-

Γιατί ; Γιατί άρχισε κιόλας νά ξεκαθαρίζει ή συνείδηση τών
άκροατών σχετικά μέ τό άποτέλεσμα καί την άξία τοϋ " πει
ράματος τοϋ Τρίτου ". Καί τό ξεκαθάρισμα τής συνείδησης
θ' άκολουθήσει ή σύγκριση μέ τά άλλα, τό Α' καί τό Β'.
Κ ι άπό κεί καί πέρα Θά ξεκινήσει ό άνταγωνισμός καί ή . . .
φαγωμάρα. Καί τό κακό είναι, δποιος καi Cίν χάσει, χαμένη
ούσιαστικά Θά είναι πάντοτε ή χώρα, ό λαός κ' οί έλπίδες
του γιά τη δημιουργία κάποιων άξιων λόγου πολιτιστικών
έρεισμάτων καi γιά μιά σωστη καί δίκαι η άξιοποίηση δλων
τών δυνάμεων τής χώρας πού Θά μποροϋσε νά είχε ύπάρξει .
�Οσα γράφονται είναι τ ό συμπέρασμα έκατοντάδων ώρών
άκροάσεως προγραμμάτων στό Ραδιόφωνο καί την Τηλεό
ραση τούς τελευταίους μήνες. Γι' αύτό είναι Θέμα δικαιο
σύνης ν' άναφέρουμε τό εύχάριστο γεγονός τής διαπίστωσ1iς
μας γιά μιά μικρη εστω άλλά σταθερη βελτίωση στόν τρόπο
δομήσεως καi τό περιεχόμενο τών έκπομπών τοϋ Α' καi Β'
προγράμματος. ' Ελπίζουμε κ' εύχόμαστε τό γεγονός αύτό
νά μην είναι τέλεια συμπτωματικό άλλ' άποτέλεσμα καί συ
νέπεια μιάς εiδικής προσπάθειας καi μελέτης.
Τό ίδιο, άπό λόγους δικαιοσύνης άλλά καi εύθύνης σάν μελών
αύτής τής κοινωνίας, Θά πρέπει ν' άναφερθοϋμε καί στό Γ
Πρόγραμμα. Είναι γνωστές οί Θέσεις μας : Πάνω άπό την
δποια προσωπικη φιλία, φιλτάτη πρέπει νά παραμένε ι καi
παραμένει ή χώρα καi πέρα άπό την δποια άτομικη άδυναμία
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η ίκανοποίηση σκοπός τών " άρχιερέων τής τέχνης . πρέπει
νά 'ναι ή σωστη διακονία τf'jς πίστης τους σ' αύτή. "Ας άκού
σουν, λοιπόν, ηρεμα τη φωνή της Κοινής Γνώμης. Χωρίς
δημόσιες διαμαρτυρίες, χωρίς " Θυμωμένες έπιστολές " καί
έκφράσεις προσβλητικές καί άνάρμοστες πού, ένώ τίποτα
δέν διορθώνουν η βοηθοϋν, δείχνουν έντούτοις τόν πανικό
της ψυχής τους. Ό,τι λέγεται , λέγεται μέ άγάπη σέ μιά προ
σπάθεια γιά τό καλύτερο. Στό κάτω κάτω κανένας δέν τούς
παρακάλεσε, οϋτε τούς ύποχρέωσε νά άναλάβουν τίς δημό
σιες αύτές Θέσεις. Άντίθετα, φαίνεται δτι δέν ήταν άμέτοχοι
στίς έκστρατείες καί τούς πολέμους . πού ξέσπασαν. Αύτοί
πού διοικοϋν πρέπει νά ξέρουν καί ν' άκοϋνε. ' Εκτός Cίν
Θέλουν νά διοtκοϋν σάν Καίσαρες !
Μέ άπόλυτη συναίσθηση εύθύνης γιά τη δημόσια τούτη
άναφορά μας καλοϋμε τούς ύπεύθυνους τοϋ Γ Προγράμματος
νά ξαναμελετήσουν τά σχέδια καi τά προγράμματά τους.
Νά ξανασκεφθοϋν δσα πράττουν καί νά ξαναελέγξουν δσα
νομίζουν δτι έξυπηρετοϋν τό Δημόσιο συμφέρον. Δέ δεχό
μαστε τη βαριά κατηγορία δτι ύπη ρετοϋν συνειδητά " ξένα
συμφέροντα " άλλ' αύτό είναι άσχετο μέ τίς εύθύνες τους
γιά τό χώρο πού άνέλαβαν νά ύπηρεηiσουν.

Ή προσθήκη τοϋ Γ Προγράμματος στό Ραδιόφωνο τοϋ ΕΙΡ
οϋτε τυχαία εγινε, οϋτε είχε γιά στόχο την ικανοποίηση
κάποιων προσωπικών φιλοδοξιών καί άπόψεων ένός, η μιάς
όμάδας άτόμων. Οί άνάγκες ήταν συγκεκριμένες καί οί
σκοποί ξεκάθαροι. Έπρεπε νά δημιουργηθεί ενα εiδικό
πρόγραμμα πού Θά !κανοποιοϋσε κάποιες ειδικές άνάγκες .
Καί οί άνάγκες αύτές ήταν κύρια μουσικές καί, iiν Θέλετε,
της " 'Ορθόδοξης μουσικής άντίληψης καί τεχνοτροπίας ".

Τό " Τρίτο " ήταν ενα πρόγραμμα μέ λίγα λόγια καί πολλή
ποιότητα. Τώρα εύκολα μπορεί καθένας νά καταλάβει δτι
ό δέκτης του είναι στό Γ Πρόγραμμα άπό τόν τρόπο, την
άρθρωση κι άπ' δσα λένε αύτοi πού άκατάπαυστα μιλάνε
σ' αύτό. Τό Τρίτο δέν ήταν " γέφυρα " γιά τόν καθένα. Δέν
εκανε " μάθημα ", καί μάλιστα σέ ϋφος καi ποιότητα διόλου
κολακευτικη γιά τούς άπό μικροφώνου " δασκάλους ". Οί
συντάκτες καί παραγωγοί τών προγραμμάτων τοϋ τότε " Τρί
του ", έστω κ ι iiν δεχθοϋμε δτι δέ διέθεταν τά διπλώματα ,
τίς " ξένες γλώσσες " καί την " κουλτούρα "' τών σημερινών,
ί:καναν εύσυνείδητα καί άποτελεσματικά τη δουλειά τους.
Τώρα τό Τρίτο, άντί νά 'χει σάν κύριο έργο την καλύτερη
ένότητα καl ποιότητα τών προγραμμάτων πού πρέπει νά περι101
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λαμβάνει σ � .� έκπομπές του, μάλλον προσπαθεί, μέ τήν πο
λυπραγμοσύνη του, ν' άποδείξει δτι μπορεί νά κάνει κι αύτό
τiς ίδιες έκπομπές πού κάνει τό Α' καi Β' πρόγραμμα. Μέ
τή διαφορά πώς ετσι, τό μόνο πού δέν κάνει ε{ναι ο ί έκπο
μπές πού πρέπει νά κάνει τό Γ Πρόγραμμα.

ίδιο τόν άνΘρώπινο χαρακτήρα τους, στάση καi συμπεριφο
ρά τους άπέναντι σ' αύτό πού λέμε καi έννοοϋμε " δημόσια
εύΘύνη ". Καi τό έπίΘετο τοϋ . . . Καίσαρα, κι δταν άκόμα
δέ συνδέεται μέ τόν τρόπο διοίκησης τής . . . όμάδας, ίσως
κρύβει κάποιες τάσεις ii καi δηλώνει μιά νοοτροπία πού μπορεί
νά προβάλλεται σάν " πνευματώδης ", " φλεγματική " η καi
Μιά άπάντηση τών ύπευΘύνων τοϋ Γ Προγράμματος μπορεί
ταυτόσημη μέ iδιάζοντες χαρακτήρες κ.λπ. άλλά πού άκρι
νά 'ναι δτι άφοϋ αύτοί καθορίζουν τί πρέπει νά περιλαμβά
β&ς ένισχύει τόν iδιαίτερο χαρακτήρα καi τήν δντως " iδιά
νουν ο[ έκπομπές τοϋ Τρίτου, αύτοί καί ξέρουν καλύτερα.
ζουσα συμπεριφορά " τους άπέναντι στά δημόσια πράγματα
Αύτό λέμε κ' έμείς : Οί ίiνΘρωποι τοϋ Τρίτου, έπειδ1i τούς
καi ηi δημόσια εύΘύνη.
παραδόθηκε eνα . . . τόπι, νομίζουν δτι μποροϋν νά παίζουν
Δέ χρειάζεται νά δηλωθεί πώς δέν άρνιόμαστε οϋτε τήν πρό
6,τι παιχνίδι Θέλουν. Κάνουν λάθος ! Καί τό Τρίτο εΙ.ναι
οδο, οϋτε τή δύναμη τής έξέλιξης, οϋτε τούς . . . " νέους '',
eνα τμήμα τοϋ έλληνικοϋ Ραδιοφώνου καi κανένας δέν εχει
οϋτε τήν " ίiλλη ίiποψη ", οϋτε άκόμα καί τήν άνάγκη γιά
δικαίωμα νά τό χρησιμοποιεί δπως Θέλει.
άκρότητες iiν κι αύτές, σάν άποτέλεσμα μιi'ίς μελετημένης καί
Έλάχιστα, άπ' δσα μάς προσφέρουν στό Γ Πρόγραμμα' . άναγκαίας παλινδρόμησης, Θά βοηθοϋσαν στή μέτρηση
εχουν κάποια ξεχωριστ�i σημασία. Τό ποσοστό τών παρα
κάποιου άποτελέσματος. -Αν, άκόμα κι αύτές, Θ' άπόδειχναν
δεκτ&ν έκπομπών δέν ύπερβαίνει τό 30 - 40% , χώρια ο[ άτέ
μιά προσπάθεια, μιά όργάνωση, κάτι τελοσπάντων πού δέν
λειωτες, άδικαιολόγητες κι άπαράδεκτες διπλο - τριπλο ήταν άνάγκη νά δώσει άμέσως καί κάποια άποτελέσματα. Ή
έπαναλήψεις προγραμμάτων ! Έξω κ' ή προσβλητική συμπε
είλικρίνεια στήν προσπάθεια καi ή έντεταγμένη σέ σχέδιο
ριφορά τοϋ . . . Καίσαρα τοϋ " Τρ ίτου ", μέ τό νά μήν έμφα
ερευνα Θά πρόσφερε καi τή δικαίωση. 'Αλλ' iiς μή χάνουμε
νίζεται στό μικρόφωνο στiς καθορισμένες, άπό τόν iδιο,
χρόνο. Όπως τό 'χουμε γράψει καi στίς προηγούμενες άνα
μέρες καί ώρες μέ " τό καλλιτεχνικό " ii " τό πολιτικό σχόλιο
φορές μας, ο[ άπόψεις καi σκέψεις μας δέν εχουν σκοπό
τοϋ Τρίτου ". Άφοϋ δέν προφταίνει, ii δέ Θέλε ι ii δέν εχει
νά δικάσουν διοικήσεις καί ίiτομα. Διάλογο καi άνάλυση
τi νά σχολιάσει , τότε γιατί άναγγέλλει τήν έκπομπή σταθερά,
κάνουμε. ΠροσπαΘοϋμε νά βοη θήσουμε. -Αν κάτι άπ' δσα
Τετάρτη καi Παρασκευή 20. 55' κάθε βδομάδα; Γιά τόν Ιστο
λέμε είναι χρ1iσιμο iiς τό άξιοποιήσουν.
ρικό . . . άπολογητή ; Καί τί καλύπτει ή ίiλλη περιφρόνηση
Κλείνουμε
λοιπόν, τή σύντομη τούτη άναφορά στό Ραδιό
τών ύπευΘύνων τοϋ Τρίτου πρός τούς άιφοατές, μέ τό νά
φωνο, μέ τά άκόλουΘα :
δημοσιεύονται μόνον ο! τίτλοι τών έκπομπών στή " Ραδιο
Τώρα πού τό βάρος τής ένημέρωσης, μόρφωσης καi ψυχα
τηλεόραση " ; ΕΙναι άπό ίiρνηση η'jς " Ραδιοτηλεόρασης ..
γωγίας τοϋ λαοϋ κύρια εχει μετατεθεί στήν Τηλεόραση,
νά διαθέσει τόν άπαιτούμενο γιά τήν άνάλυση τών προγραμ
ε{ναι 11 μεγάλη εύκαιρία γιά τό Ραδιόφωνο τής ΕΡΤ καi τ�'j ς
μάτων τοϋ Τρίτου χώρο, ii εΙναι γιατί ο[ συνεργάτες τοϋ
ΥΕΝΕΔ, μέ τούς πολλούς έπαρχιακούς σταθμούς καί τiς
Τρίτου δέν εχουν τά άπαιτούμενα στοιχεία δταν τό περιοδικό
περίπου 1 50 ώρες έκπομπ&ν ηiν έβδομάδα, παράλληλα μέ
πρέπει νά τυπωθεί ; Ή μ�iπως εΙναι · αύτό πού λέχθηκε κι
τίς άκο ί μητες προσπάθειές τους γιά βελτίωση τών προγραμ
άπ' τούς ίδιους τούς συνεργάτες τοϋ Τρίτου, δτι αύτός εΙναι
ό τρόπος γιά νά έξαναγκασΘεί τό Διοικητικό Συμβούλιο
μάτων, νά προχωρ1iσουν :
τής ΕΡΤ νά χρηματοδοτ�iσει ενα: εντυπο πρόγραμμα μόνο
α) Σηiν καταγραφή καί συγκέντρωση τοϋ ύλικοϋ γιά τή δη
γιά τό Τρίτο ! ΕΙναι τόσα τά παράξενα τής συμπεριφοράς
μιουργία μιάς 'Εθνικής Δισκο - Ταινιοθήκης πού Θά έπιτρέ
τ&ν άνΘρώπων τοϋ Τρίτου πού τίποτα δέν άποκλείει κι αύτό
ψει πέρα άπ' δλα τ' ίiλλα, καί στiς νέες γενιές τών 'Ελλήνων
τό τελευταίο.
νά γνωρίσουν καi τή χώρα τ&ν πατέρων τους, πού τόσο γρή
.
γορα καί τόσο άλύπητα καταστρέφεται. -Αν μάλιστα τά στοι
Άς μή Θυμώνουν , οί ίiνΘρωποι τοϋ Τρίτου " μέ δσα άvαφέ
χεία αύτά Θά μποροϋσαν νά συμπληρωΘοϋν μέ κάποιες ει
ρονται γιά τό " πνευματικό τέκνο τους ". Ένα μέρος άπό τή
κόνες ii καί μέ τά πρωτότυπα διαφόρων κειμένων άκόμα κα
μορφή, τήν ποιότητα καi τήν παρουσίαση η'jς έργασίας τους
λύτερα.
είναι στενά συνδεμένο μέ τή διαμορφωμένη πιά, άπ' τόν
Τοϋ ' Ηλία Σκουλά
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β) Άς συγκεντρώσουν δλο τό, άπό χρόνια, ήχογραφημένο
Συμφωνικό καί άλλο μουσικό ύλικό, έστω κι άν δέν εΙναι
τέλειο άπό τεχνικης άπόψεως. Πρέπει, έπιτέλους, νά όργα
νωΘεί αύτό τό πολυσυζητούμενο " 'Αρχείο Έλληνικης Μου
σικης Δημιουργίας " καί μάλιστα έτσι πού νά μποροDν σι
ένδιαφερόμενοι μέ κάποιο άντίτιμο, πού Θά 'ταν κ' ενα έσοδο
γιά τίς συντάξεις των ΣυνΘετων - Μουσικων, ν' άγοράζουν
άντίγραφα των ήχογραφήσεων αύτων, μέχρι νά γίνει δυνατό
νά γυρισΘοΟν τά έργα σέ δίσκους.
-Αν κάποτε τά έργα αύτά μποροDσαν νά ξαναηχογραφηΘοDν,
τόσο τό καλύτερο. 'Αλλά τό παλιό Άρχr.ίο νά καταστρέφε
ται , μόνο άν σι νέες έκτελέσεις εΙναι πιό πετυχημένες.
Γιά νά κλείσουμε τή σημερινή άναφορά στά Ραδιοτηλεο
πτικά δίκτυα, Θέλουμε νά άναφερΘοΟμε : 1 ) Στό ϋψος χρη
ματοδότησης των προγραμμάτων, καί 2) Στό γιατί πιστεύου
με δτι, άπό τώρα κιόλας, τά προγράμματα !δίως της Τηλεό
ρασης βρίσκονται έξω άπό τούς σκοπούς πού ό νόμος 230 /
75 όρίζει.
1 .- Τό ϋψος της χρηματοδότησης : 'Επειδή πουθενά δέ δη
μοσιεύθηκε τό ϋψος χρηματοδότησης των έκπομπων της
ΕΡΤ, χρήσιμο Θά 'ταν νά ύπάρξει μιά σχετική άνακοίνωση .
Ή " Έκθεση πεπραγμένων 1 976 " περιλαμβάνει πολλά στοι
χεία άλλά πουθενά δέ σημειώνονται σι δαπάνες γιά τό πρό
γραμμα. Οϋτε καί ό κ. Γενικός Διευθυντής, στόν " άπολογι
σμό διετίας 1 975 - 1 977 " εκανε καμιά άναφορά στό Θέμα αύ
τό. Δέ ζητάμε καί τiς δαπάνες της ΥΕΝΕΔ γιατί έκεί σι συν
θηκες κόστους έργασίας εΙναι Ιδιότυπες. οι έφημερίδες δη
μοσίευσαν τό ποσό των 2 δισ. σάν έσοδο γιά τήν ΕΡΤ. Άν
εΙναι έτσι, τότε τό άντίστοιχο ϋψος χρηματοδότησης των
προγραμμάτων Ραδιοφωνίας καί Τηλεόρασης πρέπει νά έφθα
σε τό 1 δισ. , δηλαδή στό 50%. Ή ποιότητα, δμως, των προ
γραμμάτων δέν έδειξε δτι μπορεί νά διατέθηκαν τόσα χρή
ματα ! Βέβαια, γιά νά δαπανηθεί σωστά ενα τόσο μεγάλο
ποσό γιά τό πρόγραμμα ( 1 δισ.), θά 'πρεπε νά ύπάρχει καί
ή σχετική όργάνωση καί ό άντίστοιχος σχεδιασμός. Κι
αύτό εΙναι δύσκολο νά γίνει μέσα σέ δυό χρόνια.
Άν ο! γνώσεις μας δέ μάς πρόδωσαν, τότε ή άντίληψή
μας εΙναι δτι τό πραγματικό κόστος δέ μπορεί νά στοίχισε
περισσότερο άπό 300 - 400 έκατομμύρια, δηλαδή ενα 1 5 20%. 'Αλλά τό ποσό αύτό εΙναι πολύ μικρό, κ' ίσως εΙναι κι
αύτός ενας λόγος πού έξηγεί τίς άντιθέσεις το() Τύπου γιά
τό πρόγραμμα της ΕΡΤ. "Ας δοθοΟν, λοιπόν, στή δημοσιό
τητα τά στοιχεία. Ή ΕΡΤ εΙναι δημόσιος όργανισμός. Δέν
φοβάται τήν . . . 'Εφορία !
2.- Τά προγράμματα έκπομπων τ ης Ραδιοφωνίας καί Τη
λεόρασης της ΕΡΤ (ii καί της ΥΕΝΕΔ) εΙναι σύμφωνα μέ
τούς " ο·κοπούς " πού όρίζει ό νόμος 230 /75;
Στό έρώτημα δέν ύπάρχει μιά καί μόνη άπάντηση. Τό ναί
iΊ τό όχι της άπάντησης θά έξαρτηθεί, κάθε φορά, άπό τό
τi άκρι βως ρωτάμε. Γιατί, ϋ.ν ή έρώτηση ύπονοεί: ΕΙναι οί
έκπομπές της ΕΡΤ " ένημερωτικές, έπιμορφωτικές η ψυχα
γωγικές " ; τότε ή άπάντηση θά ε{ναι καταφατική . Σημαίνει ,
δμως, αύτή ή κατάφαση πώς δεχόμαστε δτι αύτές ο! έκ
�:τομπές ε{ναι καί σύμφωνες μέ τό νόμο πού, στό άρθρο 3
§ 1, όρίζει γιά " σκοπό " της ΕΡΤ τήν ένημέρωση, έπι
μόρφωση καi ψυχαγωγία το{) Έλληνικοl) λαοΟ; Δηλαδή ,
φτάνει σι έκπομπές νά εΙναι θεματολογικά ένημερωτικές,
έπιμορφωτικές ii ψυχαγωγικές, γιά νά έχει έκπληρωθεί ό
σκοπός; ΕΙναι αύτοσκοπός σι έκπομπές, η εlναι τό " μέσον
πρός σκοπόν " ;
Νομίζουμε δτι έδω άκριβως βρίσκεται τ ό σημείο έμπλοκης
καi ή άρχή της φαλκίδευσης των " σκοπων " πού πρέπει
νά ύπη ρετεί τό Ίδρυμα, συνεπως καi ή φαλκίδευση τοϋ ' Ι δρύ
ματος - δπως τό άναλύσαμε καi στίς σχετικές μέ τήν Κ .0.Α.
καi την Ε.Λ.Σ. άναφορές μας γιά τή φαλκίδευση καi των
' Ιδρυμάτων έκείνων. Δηλαδη, δπως οι " Συναυλίες " γιά
τήν Κ.0.Α . καi σι " Παραστάσεις " γιά την Ε.Λ.Σ. δέν εlναι
παρά μόνον τό " μέσον πρός σκοπόν " καi δχι ό σκοπός,
έτσι καi γιά τήν ΕΡΤ η καi την ΥΕΝΕΔ τά διάφορα ένημε
ρωτικά, έπιμορφωτικά καi ψυχαγωγικά προγράμματα έκπομ
πων δέν ικανοποιοϋν καί δέν έξυπηρετοϋν τό σκοπό σέ τί
ποτα περισσότερο άπό τό ν' άποτελοΟν τήν άφορμή iΊ τήν
αίτια γιά την έξυπηρέτηση της ούσίας τοϋ σκοποϋ, δηλαδή
τ η ν άξία τ η ς σωσ τ η ς έ π ι κ ο ι νωνίας !

Τόση σημασία δίνει ό νομοθέτης στην αναγκη γιά σωστή
έπικοινωνία πού, δέν άφήνει έλεύθερους, άλλά " κρατικο
ποιεί " τούς μηχανισμούς ΕΡΤ καi ΥΕΝΕΔ, " μονοπωλεί "
έτσι τό εΙδος της " έπικοινωνίας ". πού θά γίνει μέσα άπό
τiς μεθόδους της Ραδιοφωνίας καi Τηλεόρασης, νομοθετεί
ενα σωρό δρους σάν προtiποθέσεις γιά τήν κατάρτιση καί
έπιλογή των προγραμμάτων έκπομπ&ν (Δημοκρατικό πνεϋμα
κ.λπ.) η, άκόμα, όρίζει γιά μέλη της Γενικης Συνελεύσεως
τό Διοικητή της Τραπέζης της 'Ελλάδος, τόν Πρόεδρο της
'Ακαδημίας κ.ο.κ. Έτσι, μ' αύτό τόν τρόπο, δέν Θέλει μόνο
νά καταδείξει την ύψηλη σημασία ii νά τονίσει την άπόλυτη
άνάγκη γιά σωστή έπικοινωνία άλλά καί άναζητεί τρόπους
προστασίας της.
Κάτω άπ ' αύτη την τοποθέτηση καί άξιολόγ1ιση τοϋ θέμα
τος, εΙναι πέρα άπό κάθε άμφισβήτηση δτ ι καί στήν περί
πτωση της ΕΡΤ - ΥΕΝΕΔ ή έκπομπη ε{ναι τό μέσον πρός
σκοπόν καi δτι ό σκοπός, δηλαδή αύτό τοϋτο τό άντικεί
μενο της έπικοι νωνίας το() άνθρώπου μέ τόν <'iνΘρωπο, θά έξυ
πηρετηθεί καί θά ικανοποιηθεί μόνο δ.ν γίνει κατορθωτή
αύτή ή ζητούμενη έπικοινωνία μέσα άπό τίς έκπομπές. Κατά
τή γνώμη μας, καί στην περίπτωση της ΕΡΤ καi ΥΕΝΕΔ,
τό αίτημrχ τοϋ νομοθέτη εlναι τό ίδιο μέ έκείνο πού έθεσε
γιά τήν Κ.0.Α., τήν Ε.Λ.Σ. καi κάθε δ.λλο πολιτιστικό ίδρυμα,
δπως, δηλαδη μέσα άπό τiς συναυλίες καi τiς παραστάσεις,
έτσι καί μέσα άπό τά προγράμματα έκπομπ&ν νά μπορέσει
νά έπικοινωνήσει σωστότερα καί πιό δ.μεσα ό άνθρωπος
μέ τόν άνθρωπο, ή " Τέχνη " μέ τό Θεατή - άκροατή, ό καλλι
τέχνης μέ τό άκροατήριο καί τό άντικείμενο της έκφράσεώς
του κ.ο.κ.
Συνεπως, γιά νά γυρίσουμε στό θέμα μας, ή έρώτησ ή έδω
φαίνεται δτι πρέπει νά διατυπωθεί έτσ ι : ΕΙ ναι oi έκπομπές
της ΕΡΤ (καi της ΥΕΝΕΔ) σύμφωνες δχι μόνο μέ τό γράμμα
άλλά καi μέ τό πνεϋμα τοϋ νομοθέτη ;
Στό έρώτημα αύτό, ή άπάντηση γιά νά εlναι " άντικειμενική "
θά πρέπει νά έξετάσει τρία, τουλάχιστον, πράγματα :
α) Άν οι έκπομπές, θεματολογικά , βρίσκονται μέσα στίς
περιοχές πού ό νόμος - σκοπός όρίζει : ένημέρωση, έπιμόρ
φωση, ψυχαγωγία.
β) Άν οι έκπομπές . . . " διαπνέονται άπό δημοκρατικόν πνεϋ
μα, συνείδησιν πολιτιστικης εύθύνης, άνθρωπισμόν καί άντι
κειμενικότητα ", ϋ.ν εlναι " προσ11 ρμοσμέναι εiς τήν έλλη
νικην πραγματικότητα ", καί,
γ) Άν, πέρα καί άνεξάρτητα άπ' δλ' αύτά , οί έκπομπές δχι
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μόνο εχουν . . ποιότητα " άλλά καί τήν άπαραίτητη ικανό
τητα καί " έσωτερική δύναμη " στοιχείων καί σύνθεσης
&στε κατά τό χρόνο της μεταστοιχείωσής τους νά μπορο()ν,
Ciν ύπάρχουν, νά μεταφέρουν καί νά μεταβιβάσουν σέ ύψηλό
βαθμό καί ποσοστό τ ίς " δοσμένες " &ννοιες, είκόνες καί
καταστάσεις πού ό φορέας - έκπομπή Θέλει νά μεταφέρει
στόν φορέα - λήπτη .
Γιατί, αν άκριβG>ς τή στιγμή της μεταστοιχείωσ11ς τους,
τά διάφορα στοιχεία (εννοια, μη νύματα, καταστάσεις κ.λπ.),
δέ μπορέσουν νά " λειτουργ1Ίσουν " σωστά, τότε: ή έκπομπή
θά εχει πραγματοποιηθεί, ή &ρα μας Θά εχει περάσει, άλλά δέ
θά εχει έξυπηρετηθεί ό κύριος καί άντικειμενικός σκοπός της
δλης προσπάθειας, της κρατικοποίησης καί μονοπώλησης
τ&ν μέσων κ.λπ . , δηλαδή : ή σωστή έπικοινωνία.
Καί, τότε, τό έρώτημα εΙναι: Άν τό κράτος δέν άπέβλεψε
σέ μιά - σύμφωνα μέ τίς πιό πάνω άπόψεις - έπικοινωνία,
άλλ' άπλ&ς Θέλησε αύτά τά " μαζικά μέσα " γιά νά μεταδίδει
eνα . . . δικό του " Δελτίο είδήσεων " η καί κάποιες άκόμα
έκπομπές, γιατί νά πρέπει νά χρεώνεται τόση κατακραυγή
καί τόση δυο·αρέσκεια; Έχουν δίκιο δσοι ύποστηρίζουν
δτι δλ' αύτά εγιναν γιά νά μεταβληΘοQν ΕΡΤ καί ΥΕΝΕΔ
σέ " Πρακτορείο Διαφημίσεως της Κυβερν1Ίσεως ; ' '
Έχει, άπό τ ή ν πρώτη στιγμή, δηλωθεί : οί άναφορές αύτές
οϋτε κομματικό οϋτε προσωπικό χαρακη1ρα Εχουν. Ή άνα
ζήτησ11 μας ε{ναι, Ιiν μϊίς έπιτρεπόταν ό δρος, καθαρά " έπι
στημονική ". Μοναδική πρόθεσή μας ε{ναι μήπως, άπ' δλες
αύτές τίς άναλύσεις, μπορέσει νά προκληθεί ενας διάλογος
μέσα άπό τόν όποίον θά βγο()ν κάποια συμπεράσματα πού Θά
βοηθήσουν ση)ν καλύτερη λειτουργία καί άπόδοση τ&ν
Πολιτιστικ&ν μας ' Ιδρυμάτων.
Άσχετα, δμως, άπό τή χρησιμότητα δλων αύτών τών δη
μοκρατικών κ.λπ. προl)ποθέσεων, άπό τίς όποίες " όφεί
λουν νά διαπνέωνται " οί έκπομπές , πρακτικά καί γιά νά
ε{ναι άντικειμενικά άποδεκτή μιά κρίση γιά τίς έκπομπές,
τό έρώτημα εΙνα ι : ' Υπάρχει μιά " δημόσια άποδεκτή '' άπο
ψη σχετικά μέ τό " τί εΙναι ", " λέμε δτι εΙναι " καί . . . " δε
χόμαστε δτι εΙναι " . . . δημοκρατικό πνεQμα, άντικειμενικό
τητα, η έλληνική πραγματικότητα; Όσοι σύνταξαν τό νόμο
άλλά καί δσοι τόν ψ11φισαν, ξέρουν δυό, &στω, ελληνες πού
θά μπορέσουν νά συμφων1Ίσουν πάνω σ' αύτές τίς εννοιες;
ΕΙναι άλήθεια iΊ δχι ποος κάθε ελληνας, γιά διάφορους λόγους
καί άνάλογα μέ τήν έποχ11, εχει μιά δική του αποψη . γιά κάθε
μιά άπό τίς παραπάνω εννοιες;
Δέν εΙναι λοιπόν " φυσικό " νά &χουμε πάντοτε ενα ύψηλό
βαθμό καί ένα ύψηλό ποσοστό άμφισβήτησης πάνω στό
έργο (έκπομπές) της ΕΡΤ καί της ΥΕΝΕΔ; Δέν εΙναι λάθος
πού τά ' Ιδρύματα αύτά δέν εχουν νά " δείξουν " μιά " συν
ταγή ", έναν " τύπο ", έπιτέλους μιά όμάδα άτόμων άνα
γνωρισμένης άξίας, έπιστημονικfjς γνώσης, άντικειμενικό
τητας, πού θ' άποτελοϋσαν π.χ. &να " Είδικό συμβουλευ-

τικό δργανο ", σάν χει ροπιαστή άπόδειξη τοϋ " σύννομου
τ&ν πράξεών τους;
Γιατί ό νομοθέτης άφησε έκτεθειμένο τό "Jδρυμα σ' eνα τόσο
εύαίσθητο σημείο; Σέ ποιό άρθρο τοϋ νόμου καί σέ ποιό
κλιμάκιο το() διοικητικο() μηχανισμο() τοποθέτησε (ό νομο
θέτης) αύτή τήν τόσο σημαντική άποστολή, αύτό τό τόσο
πολύπλευρο καί πολυευαίσθητο " δργανο ", πού δχι μόνο
θά άποτρέπει τ ίς άμφισβητήσεις, θά έξασφαλίζει δηλαδή γιά
τό Ίδρυμα μιά πορεία σταθερη κι δσο γίνεται πιό πλούσια
σέ άναγνώριση άπό τήν πλευρά της Κοινής Γνώμης, άλλά
καί θά " χάραζε ". (τό δργανο αύτό) μιά πιό σίγουρη κι άσφα
λtΊJς πιό " σύννομη γραμμή πλεύσεως " γιά τό μέλλον; Ένα
μέλλον πού δέν Θά έρχόταν σέ σύγκρουση άλλ' ούτε θά άγνο
ο()σε τό παρελθόν.
Ποιός άποφασίζει δμως, σ11μερα, τά προγράμματα γιά τήν
κάλυψη έκατοντάδων ώρtΊJν έκπομπών στό Ραδιόφωνο καί
την Τηλεόραση; Ποιός ii ποιοί εΙναι ύπεύΘυνοι γιά τά δσα
άκοϋν καί βλέπουν τά έκατομμύρια τ&ν 'Ελλήνων θεατών άκροατών 365 μέρες καί νύχτες, τό χρόνο; Ποιός η ποιοί
άποφασίζουν τί θά δοϋνε τά παιδιά μας; Ποιός iΊ ποιοί
καθορίζουν, μέ νομοθετημένη εύΘύνη ;1 μέ δημόσια ύπεύθυ
νο όνομα, τά ποσοστά άναλογιiίJν άνάμεσα στίς τρείς βασι
κές όμάδες προγραμμάτων (ένημέρωση, έπιμόρφωση , ψυχα
γωγία) , καί τά έπιμέρους Θέματα : αίσθητική, ποιότητα, συμ
μετοχές καί τόσα άλλα σοβαρά προβλ11ματα κάθε έκπομπf\ς
καί κάθε όμάδας προγραμμάτων;
Γιατί - γιά νά ξαναθυμηθοϋμε - τό έρώτ11μα δέν ε{ναι
αν τά προγράμματα άρέσουν στούς Θεατές - άκροατές, άλλ'
Ιiν τά προγράμματα αύτά ε{ναι σύμφωνα μέ δσα ό νόμος όρίζει.
Άν ή έφαρμογή τών νόμων εΙναι μιά άπό τίς βασικές προl)
ποθέσεις στή λειτουργία κάθε κοινωνίας πού θέλει νά σέ
βεται τόν έαυτό της, τότε γιά τά ' Ιδρύματα πού καλλιεργοϋν
καί άναπτύσσουν τή " φωνή " καί τήν " &κφραση " ένός
Έθνους κ' ένός Λαοϋ, η πού " φτιάχνουν άνθρώπους ", ή
έφαρμογή τiίJν νόμων ε{ναι τό Α καί τό Ω της λειτουργίας
τους.
"vlέ ποιόν άλλο τρόπο, έκτός άπό τό σαφiίJς σ· ύννομο Εργο
της Διοίκησης, η άπό τό άνεπίληπτο έπιστημονικά καί έθνικά
έργο μιας 'Επιτροπής είδικών γιά τή χάραξη τών γενικiίJν
γραμμών το() προγράμματος, Θά μπορέσει τό Ίδρυμα νά άντι
μετωπίσει δλους δσους, γιά τόν ενα η άλλο λόγο, διαφωνο()ν ;
Καί μέ τί τρόπο θά λειτουργ1Ίσει ή Συνταγματική έπιταγή
(άρθρο 1 5 § 2) πού όρίζει δτι «Ή Ραδιοφωνία καί ή Τηλεό
ρασις τελοϋν ύπό τόν άμεσον έλεγχον το() Κράτους σκοποϋν
δέ είς τήν άντικειμενικήν καί έπί ίσοις δροις μετάδοσιν πλη
ροφορι&ν καί είδήσεων, ώς καί προϊόντων το() λόγου καί τής
τέχνης διασφαλιζομένης πάντως της έκ της κοινωνικής άπο
στολi'\ς αύτiίJν καί έκ της πολιτιστικής άναπτύξεως τ ης χώρας
έπιβαλλομένης ποιοτικής στάθμης τών έκπομπών».
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Τοϋ Ήλία Σκουλ<l
Νά γιατi μόνο κάτω ά.π' αύτή τή Συνταγματική έπιταγή εχουν
θέση καl έξήγηση τά όσα περιλαμβάνονται στό iiρθρο 3 §
Ι του νόμου 230 /75, ότι δηλαδή : « At έκπομπαί της ΕΡΤ όφεί
λουν νά διαπνέωνται ά.πό δημοκρατικό πνευμα, συνείδησι ν
πολιτιστικης εύθύνης, ά.νθρωπισμόν καί ά.ντικειμενικότητα
νά εlναι δέ προση ρμοσμέναι ε!ς τήν έλληνικήν πραγματι
κότητα ».
Που, λοιπόν, μέσα στό νόμο άναφέρεται έκείνος i) έκείνοι
πού θά καθορίζουν τά γενικά fι τά ε!δικά πλαίσια κατεύθυν
σης και πορείας τών προγραμμάτων;
α) Εlναι ή Γενική Συνέλευση; Όχι γιατί δέν εχει άρμοδιό
τητα. Δέν ά.ποφασίζει, ά.λλά " έκφράζει τήν γνώμην της περί
. . . του προγράμματος . . . διατυπώνει δέ ταύτην είς σχετικήν
εκθεσ ιν " κ.λπ. (βλ. iiρθρο 1 4 § ε' ) .
β) ΕΙ ναι τ ό Διοικητικό Συμβούλιο; Ούτε κ ι αύτό εlναι άρμό
διο, ά.φου πουθενά ό νόμος δέν άναφέρεται στό ά.ντικείμενο
αύτό. Σωστά, iiλλωστε, άφου τό Δ.Σ. πρέπει νά άποφασίζει,
άλλ' όχι καί νά μελετάει η σχεδιάζει τό πρόγραμμα τών έκ
πομπών. Δέν εlναι δική του δουλειά. Ότι τό iiρθρο 11 § 5 θέλει
τό Δ.Σ. " νά καθορίζει περιοδικώς τό πρόγραμμα άναπτύξε
ως καί έπεκτάσεως τών itργων καί άρμοδιοτήτων της ΕΡΤ , .
ένισχύει τήν δ.ποψή μας γιατί ετσι συνδέεται ι'.ίμεσα μ έ τό
άρθρο 1 § Ι του ίδιου νόμου, πού λέει : " 'Ιδρύεται . . . ή ΕΡΤ . . .
διά τήν όργάνωσιν, έκμετάλλευσιν καί άνάπτυξιν της Ρα
διοφωνίας καί Τηλεοράσεως ".
Πουθενά, ούτε ό νόμος 230/75, οϋτε ό είδι κός γιά τίς 'Ανώ
νυμες 'Εταιρίες νόμος 2 1 90 / 1 920 iiρθρο 22 (βλ. άρμοδιό
τητες Δ.Σ. ) λέει κάτι άνάλογο. Βέβαια, τό Δ.Σ. θά μπορουσε
νά itχει καί τίς βασικές άρμοδιότητες μελέτης καi σχεδιαcrμοί)
τών προγραμμάτων έκπομπών μόνο ά.πό τό Καταστατικό
της ΕΡΤ πού, παρ' ότι τό ζητάει στό iiρθρο 2 § 3 ό νόμος 230 /
75, δέ φαίνεται νά εχει σχεδιασθεί άκόμα. Έτσ ι , τό τόσο
σπουδαίο αύτό θέμα, της μελέτης καi του σχεδιασμου του
προγράμματος, δέν ύπάγεται σέ κανένα συλλογικό όργανο !
γ) ΕΙ ναι itργο του Γενικου Διευθυντου; Όχι. Ούτε καi . τών
βοηθών Γενικών Διευθυντών. 'Εδώ ό νόμος θέλει τό Γενικό
Διευθυντή καί τούς βοηθούς του " πρόσωπα ά.νεγνωρισμένου
κύρους, δυνάμενα - όμως - ώς έκ τών ε!δικών γνώσεων καί
της πείρας των νά συμβάλλουν άποτελεσματικώς . . . καί του
κατά τό iiρθρο 3 σκοπου της ΕΡΤ ". Νά συμβάλλουν, λοιπόν,
καi τά μέλη του Δ.Σ. καi ό Γενικός Διευθυντής μέ τούς βοη
θούς του στούς σκοπούς τής ΕΡΤ.
Ποιός, τελικά, θά μελετήσει καi θά σχεδιάσει τό πρόγραμμα,
δηλαδή τά στοιχεία της έπικοινωνίας, πού εlναι ό κύριος
καί μοναδικός σκοπός του ' Ιδρύματος; Κανένας δέν προβλέ
πεται ά.πό τό νόμο'

Στούς κρατικούς Καλλιτεχνικούς 'Οργανισμούς, μέ itργο
άπείρως μικρότερο σέ μονάδες έπικοινωνίας, εχουμε τiς
Καλλιτεχνικές 'Επιτροπές σάν " όργανα μελέτης " τών καλ
λιτεχνικών προγραμμάτων καi τών άναγκών πού παρουσιά
ζοντα ι . Καi έδώ ή γνώμη τών Κ . Ε . δέν εlναι δεσμευτική γιά
τά Δ.Σ. άλλά, καi ή Κ . Ε . πρέπει νά αίτιολογεί τίς θέσεις της ,
καί τό Δ.Σ. νά αiτιολογεί έπίσης τήν εγκριση η τ�iν άπόρρ ι 
ψ η τών εiσηγήσεων.
Στήν ΕΡΤ (καί ΥΕΝΕΔ;) τi εχουμε: Οϋτε ό σκοπός εlναι
ξεκαθαρισμένος στό νόμο, οϋτε ό νόμος όρίζει κάποιον ύπεύ
θυνο γιά τή μελέτη καi σχεδίαση τών προγραμμάτων. Έχου
με όμως τό " εύχολόγιο "! Άλλ' άπ' δλο τό " εύχολόγιο "
γιά δημοκρατικό πνεϋμα κ . λπ. τίποτ' iiλλο, έκτός άπό ενα,
δέ θά 'ταν άπαραίτητο νά ύπάρχει στό νόμο, aν μπορού
σαμε νά έξασφαλίσουμε στίς έκπομπές μας τά πραγματικά
στοιχεία γιά μιά σωστή έπικοινωνία. Κι αύτή ή μιά
" προ\Jπόθεση " εlναι της " έλληνικf\ς πραγματικότητας ".
Ή προϋπόθεση αύτή τοποθετήθηκε, ά.κριβώς, τελευταία στή
σειρά γιά νά τονίσει ότι, πέρα κι άπάνω άπ' όλα, ή έπικοι
νωνία αύτή πρέπει νά εlναι σύμφωνη μέ τήν έλληνική
πραγματικότητα, δηλαδ1i μέ τό κάθε σi1μερα, πού όμως δέν
εlναι μόνο του ά.λλά πού εlvαι τό α ύ ρ ι ο τοϋ χθές καi τό
χ θ έ ς τοϋ αϋριο. Τήν άνάγκη δηλαδή γιά ίστορική καί
κοινωνική συνέχεια καi συνέπεια.
Άν λοιπόν ή μετατροπή τοϋ πρώην Νομικοϋ Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου ΕΙΡΤ σέ Νομικό Πρόσωπο Ίδιωτικοϋ
Δικαίου ΕΡΤ δέν εlχε σκοπό νά δημιουργi1 σει άκόμα μιά
" Δημοσία έπιχείρηση Α.Ε. " πού θά εlχε βέβαια " έλλη
νικό " άλλ' όχι καi " έθνικό " τίτλο, μέ όλες τίς σχετικές
συνέπειες ά.π' τή μεταβολή αύτή στίς εύρύτερες ύποχρεώ
σεις του γιά τό λαό, τήν ιστορία καi τό μέλλον του, τότε,
έστω καί μέ πολλές έλλείψεις, ά.σάφειες καί κακοδιατυπώσεις,
ό νομοθέτης προσπάθησε καi πέτυχε νά περιγράψει ενα τρό
πο λειτουργίας τών 'Ιδρυμάτων αύτών.
" Ξέχασε " όμως νά ξεκαθαρίσει, άπό τήν πρώτη κιόλας
στιγμ1i, δυό τουλάχιστον πράγματα πού νομίζουμε δτι ά.πο
τελοϋν σέ ύψηλό βαθμό καi τήν α!τία όλης αύτης τής δυσά
ρεστης συζήτησης γιά τό Ίδρυμα, έδώ καί χρόνια. τι ξέχα
σε;

α) Ότι εστω κ ι aν ή ΕΡΤ/Α . Ε . .. ιδρύεται . . . διά τήν όργά
νωσιν, έκμετάλλευσιν καi ά.νάπτυξιν της Ραδιοτηλεοράσεως ,.
(βλ. ν. 230/75, iiρθρο J § J ) εlναι ενα Ίδρυμα ύψηλής κοινω- ,,
νικης άποστολ1ϊς καi εύθύνης, ένταγμένο στήν π ο λ ι τ ι - "
σ τ ι κ ή άνάπτυξη της χώρας, καί
β) Ότι μιά όμάδα ά.νθρώπων, π.χ. eνα " Εiδικό συμβουλευ
τικό όργανο " άπό γνωστούς καi δημόσια ά.ναγνωριζόμενους
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γιά τήν άντικειμενικότητά τους έπιστήμονες καί άλλους
ειδικούς, θά καθορίζουν ύπεύθυνα καί ϋστερα άπό μελέτη
δλων τlίΊν άπαραιτήτων στοιχείων τό " πλαίσιο άρχ/iΊν " γιά
τή χάραξη της γενικής γραμμής καί τ/iΊν έπιμέρους, θεματο
λογικά, προγραμμάτων έκπομπlίΊν, έκτός φυσικά έκείνων
πού ή έπικαιρότητα μδ.ς προσφέρει μέ τ ίς καθημερινές ειδή
σεις.
Αύτό τό " πλαίσιο άρχlίΊν " θά έδινε μιά ξεκαθαρισμένη καί
έπιστημονικά σχεδόν άμάχητη άποψη του τί εlναι στό κάθε
" σήμερα " ή " έλληνική πραγματικότητα ", τί πρέπει νά
ζητάμε καί τί πρέπει νά προσφέρουμε σ' αύτή μέ τά μαζικά
μέσα έπικοινωνίας. Γιατί βέβαια, κι αν άκόμα ύποστηριχθεί
δτι τό έργο μιδ.ς τέτοιας όμάδας έργασίας έχει fjδη άνατεθεί
καί έξυπηρετείται άπό τόν ύφιστάμενο " μηχανισμό ", θά λέ
γαμε πώς ή Διεύθυνση της ΕΡΤ άξίζει συγχαρητήρια γιατί
διαπίστωσε τήν έλλειψη καί προσπάθησε νά τήν καλύψει,
άλλ' δτι άπέτυχε στό σκοπό της, νομίζοντας πώς θά ήταν
δυνατή μιά λύση του προβλήματος μέσα άπό τό μηχανισμό
πού αύτή έλέγχει .
Δέν θ ά φέρουμε γιά παράδειγμα μόνο τόν τεράστιο καί τόσο
σημαντικό τομέα τής " ένημερώσεως " πού, φυσικά, δέν εl
ναι μόνο οί " ειδήσεις ". Θ' άναφερθουμε καί στό τμήμα
τής " έπιμορφώσεως ". ΈδlίΊ, αν θέλουμε νά άξιοποιήσουμε
σωστά άνάγκες καί δυνατότητες, τότε δέν θά πρέπει νά ξεχά
σουμε δτι άπευθυνόμαστε ο·έ μιά χώρα πού τά 5 /9 τ/iΊν κατοί
κων της μόλις κατά τό Ι /7 τής ζωής τους κάθισαν σέ θρανίο
ii κράτησαν στά χέρια τους σχολικό βιβλίο. 'Αξίζει έπομέ
νως καί μόνο ό τομέας " έπιμόρφωσις ", γιά νά μήν άναφερ
θουμε καί στούς άλλους δυό, μιά πολό καλά μελετημένη καί
όργανωμένη εtδική πανεπιστημιακή όμάδα έργασίας γιά νά
πλησιάσει σωστά τό θέμα.
Κι ας μή μδ.ς πουνε δτι γιά μιά τέτοια όμάδα έργασίας θά
πρέπει νά γίνουν νόμοι κ .λπ. Φτάνει νά θέλουμε κι δλα γί
νοντα ι . Διαφορετικά, θά συνεχίζουμε μέ τά ίδια καί τά ίδια
καί θά ντρεπόμαστε (δσοι ντρέπονται) γιά τό άποτέλεσμ'α τής
τελευταίας ερευνας άκροαματικότητας τ/iΊν έκπομπlίΊν της
ΕΡΤ καi τήν κατάταξή τους σέ 1 0 διαφημιστικές " ζ&νες ".
Ε{ναι κρίμα, ϋστερα άπό δεκάχρονες προσπάθειες, θυσίες,
συμβι βασμούς καί δαπάνες δισεκατομμυρίων δραχμ&ν, ή
Τηλεόρασή μας νά . . . κατορθώσει νά φτάσει στό έπίπεδο
ένός " Λούνα Πάρκ " !
'Αλλ' αύτά θ ά συμβαίνουν δταν, εστω καί άπό καλή διάθεση,
νομίζουμε πώς μπορουμε νά είμαστε κατάλληλοι γιά δλα.
Τότε θά γινόμαστε καi καθημερινοί θεατές - άκροατές της
. . . διόρθωσ1ις τής ' Ιστορίας μας άπό κάποιους, συνήθως,
σεκλετισμένους καί άγανακτημένους " πατρι&τες " πού
νομίζουν πώς μιδ.ς καi βρήκαν κάποιο " μαχαίρι " μπορουν
νά κόβουν δποιο " πεπόνι " θέλουν καί μάλιστα δχι μόνο
μέ τό άτιμώρητο άλλά καi τό άζημίωτο !

σωπα ύψηλής έπιστημονικής μόρφωσης, άντικειμενικότητας
καί έθνικής εύθύνης. Άν, τελικά, θά ύλοποιουνται δλες οί
εtσηγήσεις ·τής Συμβουλευτικής 'Ομάδας, εlναι θέμα καί
εύθύνη όχι μόνο του Γενικου Διευθυντου άλλά. καί του Διοι
κητικου Συμβουλίου σάν άνωτάτου όργάνου εύθύνης γιά. τή
λειτουργία του ' Ιδρύματος. Έτσι θά λειτουργήσουν καλύ
τερα καί πιό διασφαλισμένα ο! δημοκρατικές διαδικασίες
έλέγχου. Άν σέ κάποια περίπτωση ή Δ ιεύθυνση πιστέψει
δτι ή όμάδα λάθεψε, τότε χωρίς φόβο καί πάθος, χωρίς δια
θέσεις .. έξολοθρεύσεώς " της, ας γίνουν συζητήσεις, ά.κόμα
καί δημόσια , ίόστε νά βρεθεί τό πιό καλό, τό πιό σωστό.
Πολλά μπορουν νά. συζητηθουν κι άκόμα περισσότερα μπο
ρουν νά. γίνουν, δπως π.χ.
- Ν ά. συγκρατηθεί ή πρός τά. εξω δράση καί προβολή τής
ΕΡΤ, έστω καί μέ κάποι ο περιορισμό τ&ν ώρ&ν του προ
γράμματός της, γιά νά όργανωθεί καλύτερα (Ιiν χρειάζετα ι )
στό έσωτερικό της.
- Νά. μήν αύξηθουν οί παραγωγές της ΕΡΤ, γιά. νά. δοθεί με
γαλύτερο βάρος στήν καλύτερη ποιότητα τ&ν σημερ�ν&ν.
- Νά. ένισχυθεί ήθικά. ά.πό τήν ΕΡΤ ή ίδιωτική πρωτοβουλία
στήν παραγωγή περισσότερων καί καλύτερων ποιοτικά έκ
πομπ&ν. Άν ή Ιδιωτική πρωτοβουλία χρειάζεται κεφάλαια
γιά. τεχνικό έξοπλισμό Ιiς βοηθήσει, ας συνηγορήσει καί ή
ΕΡΤ στά Πιστωτικά. 'Ιδρύματα.
- Νά. μή μεταβληθεί ή ΕΡΤ οϋτε σέ έταιρία παραγωγής
έκπομπ&ν, οϋτε σέ ύπερ-θίασο, ύπερ-όρχήστρα κ.λπ. γιατί
τελικά θά πολώσει δλη τήν καλλιτεχνική κίνηπη τής χώρας.
Κι αύτό θά καταλήξει σέ βάρος τής ΕΡΤ.
- Άν θέλει νά κάνει κάποιες παραγωγές, ας άποβλέψει
σέ κάτι πού κανένας άλλος δέ θά. μπορο()σε νά. τό πραγματο
ποιήσε ι . Π.χ. τήν " 'Ιστορία το() Έλληνικου Έθνους ", " Τά
μεγάλα έπιτεύγματα τής έλληνικής διάνοιας στίς διάφορες
έπιστήμες καί τέχνες " κ.ο.κ.
- Νά ένισχύσει οικονομικά. καί τεχνικά τίς έκπομπές τοϋ
Ραδιοφώνου .
- Νά οίκοδομήσει τό ταχύτερο μ ιά. η δυό μεγάλες αίθουσες
γιά. ζωντανές έκπομπές χωρητικότητας 500 - 1 000 θεατ&ν.
- Νά. χρηματοδοτήσει μιά. σωστή καί μέ έπιστημονικίι
μέσα καί τρόπους άκροαματικότητα.
- Νά. καταρτίσει τό " Καταστατικό " της, τόν " 'Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας " της καί τόν " Κανονισμό διενερ
γείας προμηθει&ν καί έκτελέσεως έργων ".
Έχει μεγάλο καί έθνικό έργο νά. πραγματοποι ήσει ή Διοί
κηση τής ΕΡΤ. Όλοι θά τής συμπαρασταθο()ν Ιiν τολμήσει
κι Ιiν πείσει δτι θέλει νά πραγματοποιήσει τό μεγάλο καί
έθνικό αύτό έργο .
Ν Ι ΚΟΣ 1 . ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
Στ ό έ π ό μ ε ν ο τ ε ϋ χ ο ς : Τά Κρατικά Θέατρα πρόζας.

Τό πρόβλημα " Ραδιόφωνο καi Τηλεόραση " δέν εlναι μόνο
έλληνικό πρόβλημα. Τό άντιμετωπίζουν καθημερινά ο ί πε
ρισσότερες χ&ρες στόν κόσμο. Καi χρειάζεται πολλή δύναμ η ,
πολλή ειλικρίνεια άλλά καί πολλή άγάπη γιά νά βρεθεί,
στό πρόβλημα, ό σωστός δρόμος.

Τοϋ BAS.

Κυρίως γιά τήν Τηλεόραση, πού σωστά φαίνεται νά λένε :
διδάσκει περισσότερα άπ' δ,τι eνα λεξιλόγιο καi δίνει πλη
ροφορίες άπό γεγονότα ii δτι διδάσκει διά της ταυτίσεως καί
τής κοινωνικής μιμήσεως.
'Αλλά κι ό βαθμός χρησιμότητας τ&ν μαζικ&ν μέσων ένη
μέρωσης καί έπικοινωνίας θά έξαρτηθεί κάθε φορά κι άπ'
τούς σκοπούς πού θέλουμε νά ύπηρετ1iσουμε κι άπ' τούς
τρόπους πού θά έφαρμόσουμε γιά τήν έπιτυχία αύτ&ν τ&ν
σκοπ&ν. Αύτά, αν άναγνωρίζουμε καί άγωνιζόμαστε γιά τό
δικαίωμα τής πραγματικής έλευθερίας τής γνώμης καί τόν
έλεύθερο τρόπο ζωής κάθε άνθρώπου σάν τίς μοναδικές πρου
ποθέσεις γιά. τή διαμόρφωση μιfις έλεύθερης δημόσιας γνώ
μης πού άποτελεί καί τό βασικό στοιχείο γιά. τή λειτουργία
αύτου πού λέμε, αύτου πού έννοουμε κι αύτου πού θέλουμε
νά. ε{ναι ενα έλεύθερο δημοκρατικό πολίτευμα.
Γι· αύτό καί έπιμένουμε στήν ά.νάγκη νά βρεθεί τό ταχύτερ ο
τρόπος &στε ή έρευνα, ή μελέτη , καί ή χάραξη τής γραμμής
του προγράμματος έκπομπ&ν νά. γίνεται άπό άρμόδια πρό1 06
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Το Νομικο Συμβούλιο τού Κράτους άπεφάνθη :

Ο Δ Ι Ο Ρ Ι ΣΜ ΟΣ Χ Ω ΡΑΦΑ
ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
Το πλή ρες κείμενο τής 'Απόφασης τού Συμβουλίου

Τό " Θέατρο " δικαιοϋται νά αίσθάνεται
βαθιά ικανοποιημένο πού κι ίiλλος ενας
άγώνας του δικαιώθηκε - κ α ί α ύ
τ ό ς - πέρα γιά πέρα! Τό Νομικό Συμ
βούλιο τοϋ Κράτους άποφάνθηκε πώς
και ή έκλογή τοϋ Δ. Χωραφδ. καί ό
διορισμός του ήτανε παράνομοι ! Μέ

τήν 'Απόφασή του 1 0 1 8 της 9ης · τοϋ
Δεκέμβρη 1 977 &κρι νε δτι «τυγχάνουν
παράνομοι τόσον ή κατά τήν συνεδρίαν
της 28.9.77 τοϋ τελευταίου συλλογικοϋ
όργάνου έκλογή τοϋ Δ. Χωραφδ. ε!ς
θέσιν Γενικοϋ Διευθυντοϋ της ΕΛΣ,
δσον καί ή έπi τf'\ς έκλογης ταύτης στη-

Α ΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 1 0 1 8 / 1 977
το ΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τ μ η μ α Α'.
Συνεδρίασις τf'\ς 29ης Δεκεμβρίου

1 977

Σύνθεσις: Πρόεδρος:
Άντιπρόεδρος: Ν. Μπλιδ.τσος.
Σύμβουλοι : Σ. Ποταμιδ.νος, Μ. Στασινόπουλος. Ε. Κουρτι
κάκης, Β. Ρεγκδ.κος, Ε. Δωρης, Α. Παπαγιαννό
πουλος καi Ε. Πετσαλάκης.
Πάρεδροι (γνli>μαι) ίiνευ ψήφου: Ν. Τριανταφύλλου καί Δ.
Παπαπετρόπουλος.
Είσηγητής: Ό Σύμβουλος Α. Παπαγιαννόπουλος.
Άριθμ. έρωτήματος : 69954 /24. 1 2. 77
'Υπουργείου Πολιτισμοϋ καί ΈπιστημG>ν
(Δ /νσεως Διοικ. - Τμημ. Προσ /κοϋ).
Περίληψις έρωτήματος :
Έρωτδ.ται έάν ό γενόμενος διορισμός τοϋ Δ. Χωραφδ. είς θέσιν
Γενικοϋ Δ ιευθυντοϋ της Ε.Λ.Σ. τυγχάνt] νόμιμος, έν δψε ι :
α ) δ τ ι διά τήν πλήρωσιν τ fj ς θέσεως δέν &λαβε χώραν δημοσία
γνωστοποίησις καi πρόσκλησ\ς πρός ύποβολήν α!τήσεων
έκ μέρους τli>ν ένδιαφερομένων καi β) δτι ή έκλογή τοϋ ε!ρη
μένου έγένετο μέν έν κοινij συνεδριάσει τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλίου (Δ.Σ.) καί της Καλλιτεχνικής Έπιτροπf'\ς (Κ.Ε. )
τοϋ έν λόγφ θεατρικοϋ όργανισμοϋ, πλήν μεταξύ τli>ν μελli>ν
τf'\ς τελευταίας (Κ.Ε.) δέν περιλαμβάνεται καί εΙς σκηνοθέτης,
ώς άπαιτεί ό νόμος.
Έπi τοϋ πρόσθεν έρωτήματος τό Νομικόν Συμβούλιον έγνω
μοδότησεν ώς άκολούθως:
1.- Διά τοϋ ίiρθρου 1 τοϋ ν.δ. /τος 48 /74 " περί διαλύσεως
τοϋ Ο . Κ .Θ.Ε. καi έπανασυστάσεως τli>ν συγχωνευθέντων εiς
αύτόν ν.π.δ.δ. " (Α 249) τοϋτο μέν διελύθη τό ύπό τοϋ ν.δ. /τος
447 /70 (ώς έτροπ.) συσταθέν ύπό τήν έπωνυμία ·J " Όργανι
c;ιός Κρατικών Θεάτρων 'Ελλάδος " (Ο. Κ .Θ.Ε.), τοϋτο δέ έπα
νεσυνεστήθησαν τά δυνάμει τοϋ !δίου νόμου συγχωνευθέντα
είς τόν έν λόγφ Όργανισμόν α) Έθνικόν Θέατρον (Ε.Θ.),
β) Έθνική Λυρική Σκηνή (Ε. Λ.Σ.) καi γ) Κρατικόν Θέατρον
Βορείου 'Ελλάδος (Κ.Θ. Β.Ε.) καί άποκατεστάθησαν ώς άνε-

ριχθείσα ύπ' άριθ. 53458 /8. J 0.77 απο
φασις τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί
Έπιστημli>ν περί διορισμοϋ τούτου ε!ς
τήν έν λόγφ θέσιν». Μέ άπλά λόγια, διέ
πραξαν παρανομία καί ο[ σύμβουλοι
της Λυρικής πού έξέλεξαν τό Χωραφδ.
καί ό Τρυπάνης πού τόν διόρισε !

ξάρτητα ν.π.δ.δ., τελοϋντα ύπό τήν έποπτείαν καi τ.')ν έλεγχον
τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ καi Έπιστημli>ν.
Εiδικώτερον έν παργ. 1 τοϋ ίiρθρου 4 τοϋ ίδίου ν. δ /τος όρί
ζεται δτι : " ώς Γενικός Διευθυντής έκάστου τli>ν ώς ίiνω έπα
νασυνιστωμένων ν.π.δ.δ. , διορίζεται ύπό τοϋ Ύπουργοϋ Πο
λιτισμοϋ καi 'Επιστημών έπί θητεί� ίση πρός τήν τοϋ Διοι
κητικοϋ Συμβουλίου (Δ.Σ . ) ό διά τό άξίωμα τοϋτο έκλεγόμενος
έν κοινij συνεδριάσει τοϋ Δ.Σ. καi τής ώς έν τφ έπομένφ ίiρθρφ
άνασυντιθεμένης Καλλιτεχνικf'\ς Έπιτροπf'\ς (Κ.Ε.) τοϋ ο!
κείου ν.π.δ.δ. Τήν κοινήν ταύτην συνεδρίασιν, προσκαλεί
ό Πρόεδρος τοϋ Δ.Σ. έντός J 5θημέρου άπό της συγκροτήσεως
τούτου εiς σώμα ή της καθ' οιονδήποτε τρόπον κενώσεως
της θέσεως τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ, εΙναι δέ άπαραίτητος
ή παρουσία κατ' αύτήν δώδεκα ( J 2) τούλάχιστον μελli>ν το()
Δ.Σ. καi της Κ.Ε. Ή ψηφοφορία εΙναι μυστική. Έιcλεγεiς
θεωρείται ό λαβών έννέα (9) τούλάχιστον ψήφους. Ό 'Υπουρ
γός δύναται νά άναπέμψ!J ίiπαξ τήν άπόφασιν ε!ς τόν Πρόε
δρον τοϋ Δ.Σ. πρός άναθεώρησιν, έκθέτων έγγράφως τούς
λόγους άναπομπf'\ς. 'Εν τοιαύτΙJ περιπτώσει τό Δ.Σ. καi ή
Κ.Ε., έν κοινij συνεδριάσει έντός 5θημέρου άπό της λήψεως
τοϋ έγγράφου της άναπομπf'\ς, άποφαίνονται έκ νέου περί
τοϋ διοριστέου. 'Εάν είτε κατά τήν πρώτην είτε κατά τήν μετ·
ά.ναπομπήν ψηφοφορίαν, ούδείς έλαβε έννέα (9) τούλάχιστον
ψήφους, ό 'Υπουργός διορίζει ώς Γενικόν Διευθυντήν &ναν
έκ τli>ν δύο λαβόντων τάς περισσοτέρας ψήφους ".
Έξ έτέρου έν παργ. 2 τοϋ έπομένου ι'iρθρου 5 όρίζεται δτι
" ή Κ.Ε. έκάστου τών έπανασυνιστωμένων ν.π.δ.δ. εΙναι
5μελής. Μ εταξύ τli>ν μελών περιλαμβάνεται ά.παραιτήτως ε{ς
σκηνοθέτης καi ε{ς ήθοποιός έκ τli>ν έπί πέντε ετη έργασθέν
των εiς τό συγκεριμένον ν.π. δ.δ. Είς τήν Κ.Ε. τf'\ς Ε.Λ.Σ . .
μετέχουν ά.ντi 1iθοποιοϋ εtς διευθυντής όρχήστρας καί εiς
χορογράφος. Τά ύπόλοιπα μέλη έπιλέγονται έκ προσώπων
ά.νωτέρας αiσθητικf'\ς μορφώσεως περί τά θεατρικά η τά τού
λυρικοϋ θεάτρου. Τά μέλη τf'\ς Κ.Ε. διορίζονται έπί διετεί
θητεί�, δι' ά.ποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί Έπι
στημli>ν , όριζούσης χαi τόν Πρόεδρον ταύτης ".
1 1 .- Έν δψει τών προπαρατεθεισών διατάξεων τού ι'iρθροu
4 παργ. J τοϋ ν. δ /τος 48 /74 καi τοϋ δ ιδομένου πραγματικοu
(περί ou άμέσως κατωτέρω), τό Νομ. Συμβούλιον έχει τήν
γνώμην δτι είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, δέν ήτο άπαραί
τητος διά τό κϋρος τοu γενομένου διορισμοϋ τοϋ Δ. Χωραφδ.
είς θέσιν Γενικοϋ Διευθυντοϋ της Ε.Λ.Σ. , ή προηγουμένη
δημοσία γνωστοποίησις της προθέσεως της διοικήσεως
1 07

πρός πλήρωσιν τής ύπό κρίσιν Θέσεως διά γενικής προσκλ1i
σεως τών πρός κατάληψιν αύτής ένδιαφερομένων πρός ύπο
βολήν σχετικών αίτήσεων έντός τακτής προθεσμίας.
Καί τοϋτο διότι, κατά παγίαν νομολογίαν τοϋ Συμβουλίου
τής 'Επικρατείας, ή ώς ε!ρηται δημοσία γνωστοποίησις άπαι
τείται , ώς ούσιώδης διά τό κϋρος τοϋ διορισμοϋ δρος, μόνον
προκειμένου περi διορισμοϋ είς δημοσίαν Θέσιν, ένεργου
μένου κατόπιν αίτήσεων τών πρός κατάληψιν αύτής ένδιαφε
ρομένων, ε!τε διότι ή ύποβολή τοιούτων αίτήσεων προβλέπε
ται έκ του νόμου, ε!τε διότι τήν έπi τi:i βάσει αίτήσεων ένέρ
γειαν του διορισμου προέκρινε τό άρμόδιον πρός διορισμόν
δργανον (πρβ. Σ. τ. Ε. 603 /60, 2039 /65, 1 05 3 /66 , 2722 /68 ,
2723 /68, όμοίως Γν. Ν.Σ.Κ. 1 73 /76 Α' Τμημ.).
Έν προκειμένφ δμως, ώς προκύπτει έκ τών διατάξεων του
άρθρου 4 παργ. 1 του ν. δ /τος 48 /74, αί Θέσεις τών Γενικών
Διευθυντών τών Κρατικών Θεάτρων (Ε.Θ. , Ε.Λ.Σ. καί Κ.Θ.
Β.Ε.), όριζόμεναι ώς Θέσεις ύπαλλήλων έπί Θητεί�, πλη ρουν
ται διά διορισμου, ένεργουμένου, άνεξαρτ�iτως ύποβολής
η μή α!τήσεων, δι' άποφάσεως του Ύπουργου ΠολιτισμοΟ
καί 'Επιστημών, μετά προηγουμένην έκλογήν παρά συλλο
γικου όργάνου (Δ.Σ. καί Κ . Ε.) τοϋ οiκείου Θεατρικου όργα
νισμοϋ του διοριστέου, έλευθέρως μεταξύ προσώπων ύποβα
λόντων σχετικάς αίτ�iσεις. 'Εξ άλλου, κατά τό διδόμενον
πραγματικόν, προκειμένης πληρώσεως τής έν λόγφ Θέσεως
του Γενικοϋ Διευθυντου τής Ε.Λ.Σ., δέν προεκρίθη ύπό του
άρμοδίου πρός διορισμόν όργάνου (Ύπουργου Πολιτισμου
καί 'Επιστημών) ή πλήρωσις αύτής κατόπιν ύποβολής αiτή
σεως ύπό ένδιαφερομένων.
Συνεπώς, ή παράλειψις ε!ς τήν περί ής τό έρώτημα περίπτωσιν
τής ώς άνω δημοσίας γνωστοποιήσεως δέν συνιστά παρά
λειψιν ούσιώδους τύπου τής διαδικασίας καί ώς έκ τούτου,
δέν έπάγεται άκυρότητα τοϋ περί ού ό λόγος διορισμοϋ,
έφ' δσον πρόκειται περί διορισμου ένεργουμένου κατά νόμον
καί ένεργηθέντος τελικώς ύπό τής διοικήσεως άνευ αίτήσεων.
1 11 .- 'Αντιθέτως τό Νομικόν Συμβούλιον, έν όψει τών αύτών
ώς άνω διατάξεων του άρθρου 4 παργ. 1 καί τών προπαρατε
Θεισών ώσαύτως τοϋ άρθρου 5 παργ. 2 τοϋ ν. δ /τος 48 /74, έχει
περαιτέρω τήν γνώμην δτι ό δ ι ο ρ ι σ μ ό ς τ ο υ Δ. Χ ω ρ α φ ά ε!ς Θέσιν Γενικοϋ Διευθυντοϋ τής Ε.Λ.Σ. τ υ γ χ ά ν ε ι
π α ρ ά ν ο μ ο ς , λόγφ κακής συγκροτήσεως τοϋ έκλέξαν
τος αύτόν συλλογικοϋ όργάνου.
Τοϋτο δέ διότι, κατά τά παγίως κρατουντα: α) ύφίσταται
κακή συγκρότησις τοϋ συλλογικοϋ όργάνου τής διοικήσεως.
καθ' ας περιπτώσεις τό διορισθέν μέλος αύτοϋ δέν κέκτηται
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τήν άπαιτουμένην κατά νόμον Ιδιότητα καί β) ή τοιαύτη κακή
συγκρότησις συνεπάγεται άκυρότητα τών λαμβανομένων
ύπό τοϋ συλλογικοϋ τούτου όργάνου άποφάσεων καi τών
έπ' αύτών έρειδομένων πράξεων _τής διοικήσεως (πρβ. Πορί
σματα Νομολογίας Σ.τ.Ε. έτών 1 929 - 1 959 σελ. 1 08 , Σ.τ.Ε.
1 5 1 2 /65 , 3267 /67, 1 248 /68, 2436/72 κ.ι'i.).
Έν προκειμένφ, ώς προκύπτει έκ τής ύπ' άριθ. 60474 / Ι Ο. 1 1 .
76 άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών
περί συγκροτήσεως τής Κ . Ε. τής Ε.Λ.Σ., μεταξύ τών μελών
αύτής δέν περιλαμβάνεται καί ε[ς σκ1iνοθέτης, ώς άπαιτεί
ό νόμος (ι'iρθρ. 5 παργ. 2), άλλά πρόσωπον έχον έτέραν ίδιό
τητα. Συνεπώς, ύπάρχει κακή συγκρότησις τi'jς Κ . Ε . , συνα
κολούθως δέ καί του συλλογικοϋ όργάνου, τοϋ άρμοδίου διά
τήν έκλογήν του Γενικοϋ Διευθυντου τής Ε.Λ.Σ. , δπερ, κατά
τόν νόμον (ι'iρθρ. 4 παργ. 1 ), άπαρτίζεται έκ τών μελών τοϋ
Δ.Σ. καί τής Κ . Ε. του έν λόγφ Θεατρικοϋ όργανισμου. 'Ως
έκ τούτου, τυγχάνουν παράνομοι τόσον ή κατά τήν συνεδρίαν
τής 28.9.77 τοϋ τελευταίου τούτου συλλογικοΟ όργάνου έκλο
γή τοϋ Δ. Χωραφά είς Θέσιν Γενικοϋ Δ ιευθυντοϋ τής Ε.Λ.Σ. ,
δσον καί ή έπί τής έκλογής ταύτης στηριχθείσα ύπ' άριθ.
53458 /8. 1 0.77 άπόφασις τοϋ Ύπουργου Πολιτισμοϋ καί
'Επιστημών (Φ.Ε. Κ. ν.π.δ.δ. 252 / 1 0. 1 0.77) περί διορισμοϋ
τούτου είς τήν έν λόγφ Θέσιν.
I V.- Έν συμπεράσματι , τό Νομικόν Συμβούλιον εχει τήν
γνώμην δτι δύναται ό Ύπουργός Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών
νά χωρήση ε!ς τήν άνάκλησιν τοϋ περί ού πρόκειται διορι
σμου, ώς παρανόμου, διά τόν προεκτεθέντα λόγον. 'Εν τοιαύ
τη περιπτώσει , Θά πρέπει προηγουμένως, διά τήν νόμιμον
πλήρωσιν τής έν λόγφ θέσεως, νά προβi] ούτος ε!ς τήν άνα
συγκρότησιν τής Κ . Ε. τής Ε.Λ.Σ. , περιλαμβάνων έν τi] σχε
τικi] άποφάσει του πάντα τά μέλη έξ ών αϋτη άπαρτίζεται
κατά νόμον.
Έπi τούτοις , διά τήν πληρότητα, Θά πρέπει Ιδιαιτέρως νά
τονισθi:j δτι, εiς περίπτωσιν άνακλήσεως τοϋ ώς ε!ρηται
διορισμοϋ, παρέχεται ή εύχέρεια εiς τόν ώς ι'iνω Ύπουργόν
δπως, έφ' δσον θεωρήσει τουτο σκόπιμον, προκρίνη τήν πλή
ρωσιν τής Θέσεως ταύτης κατόπιν όποβολi'jς αiτήσεων έκ μέ
ρους τών ένδιαφερομένων. Αύτονόητον δέ τυγχάνει δτι έν
τ�) περιπτώσει ταύτη Θά πρέπει άπαραιτήτως νά λάβη
χώραν δημοσία γνωστοποίησις καί πρόσκλησις τών ένδια
φερομένων πρός ύποβολήν αiτήσεων έντός τακτής προθε
σμίας , κατά τά προεκτεθέντα.Ό Είσηγητής Νομικός Σύμβουλος
Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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"Ολα έξα ρτη μένα σ' ε να έπ'ίπε δ ο π ρο σωπικώ ν σχ έσεων
Τό διαβόητο -Αρμα τής . . . Θέσπιδος - προϊόν, ώς γνωστόν,
άνόμου συλλήψεως έπιδόξων μνηστήρων του Κ . Θ . Β.Ε. μετά
τινος Πηνελόπης, ύπό τάς εύλογίας του άμαρτωλοϋ Τρυπάνη άφοl) βαρέθηκε νά μήν κάνει τίποτα στiς έπαρχίες, ήρθε καi
ξεπέζεψε στό Δημοτικό Θέατρο τοϋ Πειραιά! 'Από τά μέσα
τοϋ Όχτώβρη , δυό μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου, δια
χωρίζοντας τiς εύθύνες τους, είχαν ήδη παραιτηθεί. Ό ' Αδα
μάντιος Λεμός, άνώτατο στέλεχος τοϋ " Άρματος " εβγαινε,
καθημερινά σχεδόν, στόν Τύπο καi καταμαρτυρουσε τά αίσχι'Αθήνα, 1 5 / 1 0 / 1 977
Πρός τόν Πρόεδρο καi τά Μέλη τοϋ
Δ.Σ. του Άρματος Θέσπιδος. Ένταϋθα
1 08

στα! -Ωσπου ό νέος ύπουργός Πολιτισμου καi 'Επιστημών έ
πωφελούμενος άπό τίς τυπικές παραιτήσεις πού τοϋ όποβλήθη
καν, εστειλε εύχαρίστως στά σπίτια τους τό Γενικό Διευθυντή
καί πέντε μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου το\) τσατσικοϋ
" Άρματος " . Θά ρωτήσετε : καί ποιούς εβαλε; Θά τό πουμε
κι αύτό καί ι'iλλα πολύ πιό ένδιαφέροντα! Πρός τό παρόν.
!δού τί Εγραφε κ α i τ ί ά φ η ν ε ν ά φ α ν ε ί στήν πα
ραίτησ1Ί του, ό Άσαντούρ Μπαχαριάν, ενας άπό τούς πρώ
τους συμβούλους του " Άρματος " :

'Αγαπητ οί φίλοι,
Ύστερα άπό ενα χρόνο φιλικfΊς καί
άρμονικfΊ ς συνεργασίας μας καί μετά

άπό πολλές άμφιταλαντεύσεις μου, τiς
τελευταίες μέρες , άποφάσισα μέ λύπη
μου . νά ύποβάλω παραίτηση άπό μέλος

τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Άρ
ματος Θέσπιδος. 'Αντίγραφο σχετι
κfjς μου έπιστολfίς πρός τόν κ. ύπουρ
γό σaς έσωκλείω.
Έχω πιστέψει, καί πιστεύω άκόμα φυ
σ ικά, στή χρησιμότητα τοϋ Θεσμοϋ
τοϋ Α.Θ. Δυστυχώς δμως διαπίστωσα,
κάπως άργά, δτι πρίν άκόμα τό Δ.Σ.
συγκροτηθεί σέ σώμα, ύ π fί ρ χ α ν
ετοιμα π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α
σ χ ή μ α τ α στόν δ ιαρθρωτικό μη
χανισμό τοϋ όργανισμοϋ καi μάλιστα
σ έ έ π ί π ε δ ο π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν σ χ έ
σ ε ω ν, δηλ. μιά κατάσταση δπου δλα
ήταν έξαρτημένα άπ' τίς διακυμάνσεις
•

των διαπροσωπικών σχέσεων μέ άνα
πόφευκτες άρνητ ικές έπιπτώσεις ο τήν
όμαλή λειτουργία τοϋ Α.Θ.
Άκουσα πολλά τόν τελευταίο καιρό,
πού μπορεί βέβαια δλα νά εΙναι ψέ
ματα η συκοφαντίες, ώστόσο εχουν
δημιουργήσει ενα τέτοιο κλίμα μέσα
στό όποίο έμποδίζομαι νά έργαστώ
καί νά προσφέρω, δπως έγώ Θά iiθελα.
Γιατί τώρα πιστεύω δτι ε{ναι πολύ
δύσκολο μέ τό σημερινό πλέγμα σχέ
σεων νά διορθωθεί ή κα·τάσταση η έγώ
τουλάχιστον δέν μπορ& νά συμβάλω
ουσιαστικά έξ αiτίας τοϋ περιορισμέ
νου χρόνου πού μοϋ άφήνει ό φόρτος
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της προσωπικfjς μου έργασίας.
Όλοι π ιστεύαμε δτι στό Α . Θ . εiχαν
έξασφαλιστεί εύνοϊκές συνθfjκες γιά
φιλικές καί άρμονικές σχέσεις μεταξύ
δλων, σέ άντίθεση μέ δτι συμβ�ίνει
σέ iiλλους άντίστοιχους όργανισμούς.
Αυτό δμως τώρα νομίζω πώς εχει άνε
πανόρθωτα καταστραφεί.
Φεύγω άπό κοντά σας, μέ τό αϊσθημα
πού Εχει κανείς δταν έκ τών πραγμά
των ε{ναι άναγκασμένος ν' άποχωρι
στεί φίλους . . .
Μ έ φιλικούς χαιρετισμούς
Α. Μ ΠΑΧΑΡΙΑ Ν
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Ό ύπουργος Π ο λ ι τ ισμοϋ άπαι τ ε ί με αύστηρότητα

l(YPI APXO ΤΟ ΕΛΛΗ Νll(Ο ΕΡΓΟ
ΣΤΟ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ EΘNll(OY
" ' Επιθυμώ να εχω aμεσα κ α ι αύταπόδε ι κτ α στο ιχεία "
"Αλλος ενας μακροχρόνιος άγώνας μας
- δεκαπέντε χρόνια άπ' τίς σελίδες
τοϋ " Θ " κι iiλλα τόσα άπό τίς στfjλες
καθημερινfjς έφημερίδας - βρfjκε, έπι
τέλους, στό πρόσωπο τοϋ νέου ύπουργοϋ
Πολιτισμοϋ τό φυσικό συμμμαχητή του.
Μέ ενα εγγραφο, πού τόν τ ιμa ίδιαί
τερα, ό κ. Γ. Π λυτaς ά π α ι τ ε ί νά γί
νει σεβαστός - έφόσον δέν εχει καταρ
γηθεί - ό Ιδρυτικός νόμος τοϋ Έθνι
κοϋ Θεάτρου, πού δριζε πρωταρχικό

στόχο του « τήν προαγωγή τfίς έλλη
νικfίς δραματικfjς καί Θεατρικfjς τέχνης
. . . δ ιά τfjς δ ιδασκαλίας Εργων κυρίως
έκ τοϋ συνόλου έλληνικοϋ δραματολο
γίου (άρχαίου, μεσαιωνικοϋ καί νεο
τέρου), καθώς καί τών άρίστων τfίς ξένης
Θεατρικfίς φιλολογίας». τη διάταξη αύ
τή, γιά τήν πρωτοκαθεδρία τοϋ έλληνι
κοϋ Εργου στiς κρατικές μας σκη νές,
δείχνει άποφασισμένος νά τή σεβαστεί
ό νέος ύπουργός Πολιτισμοϋ, έπι βάλ-

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ Α Ι ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΕΝ Ι Κ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τ Μ Η ΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
'Αριθ. Πρωτ. ΦΟ3 /798
Άθfίναι 1 Ο 'Ιανουαρίου 1 978
ΠΡΟΣ
1 .- Τό Διοικητικό Συμβούλιο Έθνικοϋ Θεάτρου Ένταϋθα
2.- Τό Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Θ. Β . Ε.
Θεσσαλονίκη
3 .- Τό Διοικητικό Συμβούλιο Αρματος Θέσπιδος Ένταϋθα
•

Κατόπιν τών σχετικών συζητήσεων, πού πρόσφατα εϊχαμε
μαζί σας, άναφορικά μέ τήν πολιτική πού άσκείται στόν Θεα
τρικό χώρο άπό τίς Κρατικές μας Σκηνές, έπιθυμώ νά σaς
γνωρίσω, δτι σκοrιός τfjς πολιτικής τοϋ Ύπουργείου Πο
λιτισμοϋ ε{ναι βεβαίως, ή άνάπτυξη τών πολιτιστικών δυνα
τοτήτων τοϋ λαοϋ, άλλά πάντοτε έντός τών νομικών πλαισίων
πού εχει χαράξει ή Πολιτεία. Έάν καί δταν τά πλαίσια ταϋτα
λειτουργοϋν άρνηηκά, ή Πολιτεία, καi μόνη αυτή, !::χ ει ευ
χέρεια νά τά τροποποιήσει διά τών δημοκρατικών διαδικα
σιών πού τής έξασφαλίζει ό Καταστατικός Χάρτης της.
Προκειμένου, λοιπόν, περi τών Κρατικών Θεάτρων, καi ει
δικά περi τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, μέ τόν Ιδρυτικό του Νόμο,
πού ίσχύει άκόμη ώς πρός τό . σ ημείο τοϋτο, στόχος εχει
τεθεί " ή προαγωγή τής έλληνικής δραματικής καί Θεατρικfjς
τέχνης ·· πού πραγματοποιείται μέ " τήν διδασκαλία Εργων

λοντας στίς Διοικήσεις των κρατικ&ν
Θεάτρων - ιδιαίτερα τοϋ Έθνικοϋ, δ
πως ό ίδιος τονίζει - νά την τη ρήσουν .
Χαρακτη ριστική, καί παρήγορη, ε{ναι
ή κατάληξη τοϋ ύπουργικοϋ έγγράφου :
" Θά έπιθυμοϋσα νά eχω ίiμεσα καί
α ύ τ α π ό δ ε ι κ τ α στοιχεία τfjς πι
στfjς έφαρμογfjς τοϋ Νόμου ώς πρός τό
Θέμα τοϋτο, πού τό Θεωρώ ουσιώδες
γιά τή λειτουργία τών Κρατικών μας
Σκηνών ".

κυρίως έκ τοϋ συνόλου τοϋ έλληνικοϋ δραματολογίου άρ
χαίου, μεσαιωνικοϋ καi νεωτέρου,, καθώς καi τών άρίστων
τής ξένης Θεατρικής φιλολογίας .
Ό σκοπός αύτός έ11iιβάλλει τήν χρησιμοποίηση τfjς έλλη
νικής Θεατριl<'fjς συγγραφικής παραγωγής κατά τρόπο πού
νά προωθείται σοβαρά ή περαιτέρω άνάπτυξ1i της, πού δίχως
αυτή δέν μπορο\Jμε άσφαλώς νά μιλaμε γιά " προαγωγή τfίς
έλληνικής δραματικfjς καί θεατρικfίς τέχνης ''.
.

Ύστερ· άπ' αυτά, άνακύπτει καθαρά ή ύποχρέωση των δι
οικήσεων τών Κρατικών Θεάτρων, καi είδικά τοϋ Έθνικοϋ.
νά συνθέτουν τό δραματολόγιό τους μέ βάση τά έλληνικά
εργα καί ύπό εποψη άριθμοϋ, πού δέν μπορεί νά ειναι άπλώς
συμπληρωματικός άλλά βασικός, άλλά καί ύπό εποψη χρο
νικής περιόδου, πού νά περιλαμβάνει σέ σοβαρήν άναλογία
καί τήν σύγχρονη δημιουργία, άφοϋ σ' αυτήν κυρίως καi
τήν άνάπτυξή της άποβλέπει ό νόμος.
Θά έπιθυμοϋσα, λοιπόν, νά εχω ίiμεσα καl αυταπόδεικτα
στοιχεία τfjς πιστής έφαρμογής τοϋ Νόμου ώς πρός τό Θέμα
τοϋτο, πού τό Θεωρώ ούσιώδες γιά τήν λειτουργία τών Κ ρα
τικών μας Σκηνών.
Ό Ύπουργός
Γ. ΠΛΥΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚ Η ΔΙΑΝΟΜ Η
-ΔΙ ΚΤ /Τμ. Θεάτρου
'Ακριβές άντίγραφο
Ή προϊσταμένη Γραμματείας
Σφραγίδα. ( 'Υπογραφή δυσανάγνωστη ) .
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κατόρθω μα ., τοu . . . aε ί μνηστο υ Τρ υπάνη !

Ι Σ Χ Υ Ε Ι l( A I Σ Ή Μ Ε Ρ Α Ο Ν. Ο Μ Ο Σ
Γ Ι Α Τ Ι Σ X O Y N T l l( E Σ Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ε Σ
Δ υ ο νομοσχέδια σ υ νέχισή ς το υ ς
Τέσσερα χρόνια μετά τήν .. άποκατά
σταση " της Δημοκρατίας, ό νόμος
γιά τίς χου\.τικές χορηγίες έξακολουθεί
νά ίσχύει! " Κατόρθωμα " κι αύτό τοϋ
άξιοθρήνητου Τρυπάνη! Τό σκάνδαλο
καταγγέλλεται στούς
'Αστερ{σκους.
Έδώ, διασώζεται ή " Εισηγητική Έκ
θεσις " σ' ενα νομοσχέδιο κατάργησ1Ίς
τους, δπου δηλώνεται άπερίφραστα
άπό τόν Τρυπά\.η πώς έπιχείρησε δυό
φορές νά τίς " άναμορφώσει " καi νά
τiς διασώσει καi πώς, μόνο ϋστερα
άπό γενική κατακραυγή καί της κυ
βερνητικης άκόμα πλειοψηφίας, άνα
γκάστηκε νά καταθέσει νομοσχέδιο
γιά τήν κατάργησή τους. Τελικά, μέ
τήν άναβλητικότητά του, κατόρθωσε . . .
νά δ ιαλυθεί 1Ί Βουλή καί ό νόμος νά
παραμείνει ίσχυρός!
Η

Ξ Ε Δ Ι Α ΝΤ Ρ Ο Π Η

αποδοκιμάστη καν

δστις θά περιεβάλλετο μέ τήν έμπιστο
σύνην της Βουλης .
Κατά τα\Jτα εΙχομεν προβή είς τ ή ν σύν
ταξιν νέου σχεδίου νόμου " περί Κρα
τικών Χορηγιων " διά τοϋ όποίου έτί-

/ Στό σημείο αύτ6, παραθέτονται οί δια
τάξεις πού καταργοvιιται, δηλαδη τά
liρθρα 7, 8 καί .9 τού Ν. Δ ιατάγματος
1087 /1971, πού άιιαφέρονται στίς Χο
ρηγ{ες. οι άναγvώστες το1j " Θ " θά
τι'ς βροϋν στίς σελ{δες 45 καί 46 τοιί
τεύχους 43ιΓενάρη - Φλεβάρη 1975/.

Ε Ι Σ Η ΓΗΣΗ

Ίδού ή . . . . εκθεση τοϋ Τρυπάνη :

ΤΗΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙ Κ Η ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου " Περί καταρ
γήσεως τών " περί Κρατικών Χορηγιών
διατάξεων τοϋ Ν . Δ . 1 087 / 1 97 1 ".
Π ρός τήν Βουλήν τών ' Ελλήνων
Α.ί κρατικαί χορηγίαι καθιερώθησαν έν

' Ελλάδι διά τοϋ ύπ' άριθ. 1 087 / 1 97 1 Ν .
Διατάγματος " Περί μέτρων ένισχύσεως
rών Γραμμάτων καί τών Καλών Τε
χνών ". 'Υπό των διατάξεων τοϋ έν λόγφ
Ν.Δ /τος προβλέπεται ή άπονομή έκ
μέρους τοϋ Κράτους, χορηγιών έκ
δραχμών 4.000 μηνιαίως καί διά μίαν
τριετίαν, είς λογοτέχνας καί καλλιτέ
χνας, οϊτινες διά της ένεργοϋ προσφο
ράς των συμβάλλουν εις τήν προσπά
θειαν άνυψώσεως τοϋ πολιτιστικοϋ έπι
πέδου τοϋ λαοϋ.
Κατά τήν έφαρμογήν τών περί Κρατ ι
κών Χορηγιών διατάξεων τοϋ ώς aνω
Ν.Δ. 1 087 / 1 97 1 διεπιστώθησαν έλλεί
ψεις η ύπερβολαί. Μ ία έκ τών βασικων
άδυναμιων το\J έν λόγφ Ν . Δ /τος εΙναι
δτι αi Χορηγίαι έχουν τήν μορφήν μη
νιαίας άντιμισθίας καί δ ί δ ο ν τ α ι
ύ π ό π ρ ο l) π ο θ έ σ ε ι ς μ ά λ λ ο ν
συντελοϋσαι
άσαφείς μή
ο ϋ τ ω ς ε ι ς τ ή ν ύ π ο β ο ή θ η
τ η ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς π ο λ ι
ΟΊ ν
τ ι σ τ ι κ ο ΙJ ε ρ γ ο υ.
Οϋτω προέκυψεν ή άνάγκη άναθεωρή
σεως το\J θεσμο\J, προκειμένου νά κα
ταστi] ούτος πλέον άποδοτικός. Τό γε
γονός aλλωστε, δτι τό ώς aνω Ν. Διά
ταγμα 1 087 / 1 97 1 , έξεδόθη κατά τήν
διάρκειαν της έπταετίας συνηγόρει ύπέρ
της άπόψεως της έκδόσεως νέου νόμου
Ι Ι, 0

τες κυρίως ύπ' δψιν τάςδιά
δ ε υ τ έ ρ α ν μ ά λ ι σ τ α φ ο ρ ά ν ά ν
τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς τ ώ ν κ. κ. έν τi] Βου
λ i] συναδέλφων τόσον τ η ς σ υ μ π ο
λ ι τ ε ύ σ ε ω ς δσον κ α ί τ η ς ά ν τ ι
π ο λ ι τ ε ύ σ ε ω ς , f)χθημεν είς τήν
άπόφασιν δπως �:ροβώμεν εις τήν κα
τάργησιν τών περί κρατικών χορ1ιγιών
διατάξεων τοϋ Ν . Δ . 1 087 / 1 97 1 i;τοι
τών aρθρων 7, 8 καί 9, καθ' δσον αί
λοιπαί διατάξεις τών aρθρων 1 εως
6 τοϋ ιδίου Ν .Δ /τος εχουν i;δη καταρ
γηθίi διά τοϋ Ν . Δ . 255 / 1 973.

ΑΝΑΓΚΗ,

ΦΙ ΛΟΤ Ι ΜΙΑΝ

. . .

Ίδού καί τό κείμενο τοϋ νομοσχεδίου :
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Καί μήι, ξεχνάτε τό 01,ομά τοι• : Τριι
πάνης 1 Ό πρώην δξφορδιαιιός καθηγη
τής, πρώη11 {Jολευτής '.Επικρατε{ας,
πρώην ύπουργός Πολιτισμού καί ' Επι
στημών - άλλά νϋν καί άεί άκαδημαϊ
κ6ς 1 - έλάμπρυιιε τfιv ύπουργ{α του μt'
άναρίθμητα σκάνδαλα καί παραιιομ{ες !
θετο έπί νέας βάσ'εως τό δλον θέμα της
άπονομής τούτων.
Τό σχέδιον τοϋτο κατατεθέν κατά τό
παρελθόν ετος εις τήν Βουλήν δ έ ν
έ γ έ ν ε τ ο δ ε κ τ ό ν κ α ί ά π ε σ ύ
ρ θ η.
Μετά ταϋτα συνετάγη νεώτερον σχέ
διον περί Κρατ ικών Χορηγιών τό ό
ποίον συνεζηη)θη είς τήν άρμοδίαν
Κοινοβουλευτικήν Έπιτροπήν κατ' Ό
κτώβιον 1 976. Κατά τήν συζήτησιν ταύ
την δ ι ε τ υ π ώ θ η σ α ν σ ο β α ρ α ί
ά ν τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς, καί ο ί π λ ε ί σ τ ο ι τ ω ν π α ρ ι σ τ α μ έ ν ω ν κ.κ.
Βουλευτων έζήτ ησαν δπως
τ ό ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο ν ά π ο σ υ ρ θ i]
διότ ι κατά τήν γνώμην των δέν δύνα
ται ν' άποτελέσ�:� ούσιαστικόν κίνητρον
καί μέσον προαγωγ1Ί ς τών Γραμμάτων
καί των Καλων Τεχνών έν 'Ελλάδ ι .
' Ε ξ aλλου άμφισβητή σεις περί της
χρησιμότη τος τοϋ θεσμοϋ τών Κρατι
κών Χορηγιών ήγέρθησαν καί ύπό
πλείστων παραγόντων τοϋ πνευματικ οϋ
καί καλλιτεχ νικο\J κόσμου .
Κατόπιν τών άνωτέρω καί λ α β ό ν-

Περί καταργήσεως τών " περί Κρατι
κών Χορηγιών διατάξεων το\J Ν.Δ.
1 087 / 1 97 1 "'.
·Αρθρον

1.

1 . Καταργοϋνται α { περί Κρατικων Χο
ρηγιών διατάξεις των aρθρων 7, 8 καί
9 τοϋ Ν.Δ. 1 087 / 1 97 1 " περί μέτρων ένι
σχύσεως τώ\. Γραμμάτων κ:αί τών Καλώ\Ι
Τεχνών " .
2. Α ί κατ' έφαρμογήν τώ" κατά τ ή " προ
ηγουμένην παράγραφον καταργουμένω''
διατάξεων άπονεμηθείσαι Κρατικαί Χο
ρηγίαι διακόπτονται άπό της 1 ης 'Ιου
λίου 1 977.
·Αρθρον 2.

Ή ίσχύς τοϋ παρόντος aρχεται άπό της
δημοσιεύσεώς του διά της Έφημερίδος
της Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τij 1 Μ αρτίου 1 977
10 ΕΚ. ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Ή

Π Ε Τ Α ΜΕ Ν Α

εκθεση το\J Γενικοϋ Λογιστηρίου
γιά τό νομοσχέδιο άναφέρει δτι μέ τή
διακοπή τών χορηγιών άπό τήν J η του
Ίούλη 1 977 " ά π ο τ ρ έ π ε τ α ι δα
πάνη τοϋ Κρατικ:ο\J Προl)πολογισμο·
έκ δραχμών 4.760.000 περίπου διά τό
ετος 1 977, καί έκ δραχμών 1 0.000.000.
περίπου έτησίως, άπό τοϋ ετους Ι 978
καί έφεξης ".
Χορηγίες τέρμα. Άλλ' ό νόμος !σχύει . . .

ο

Δ

Η

][

'Εξήγηση - άμεση καi εiλικρι νής : Τό ιiιιιi χείρας διπλό τεΟχος 59 /60 €χει 1 50
δραχμές. Αύτό δ έ ν σ η μ α ί ν ε ι ό ρ ι σ τ ι κ ή α ϋ ξ η σ η τ ι μ 1ϊ ς . Σημαίνει,
μ ό ν ο , πώς τό συγκεκριμένο αύτό τεϋχος ήταν άδύνατο νά καλυφτεί μέ Ι 00 δραχ
μές πού, μέ τή βιβλιοπωλική προμήθεια, γ ίνονται 80 καί, μέ τήν πρακτόρευση,
καταντοϋν 65 ! Εlναι τεϋχος μέ έπιβαρυμένο, είδικά, κόστος - πέραν δλων των
άλλων άνατιμήσεων. Φτάνει , ένδειχτικά, νά μετριiσετε τά φίλμς! Τό " Θ " έπανει
λημμένα €χει δηλώσει πώς, μέ τιμή πωλήσεως έκατό δραχμές - άλλά καi μ' ό
ποιαδήποτε τιμή, άπό τήν 1iμέρα της πρώτης του εκδοσης - πουλιόταν πάντα μι
σοτιμής! Τό κόστος παραγωγής του - άκριβέστερα : μόνο χαρτί, στοιχειοθεσία,
φίλμς, έκτύπωση καi βιβλιοδεσία - ήταν, πάντοτε, κόστος διπλάσιο άπό τήν τιμή
πωλήσεώς του. Τό " Θ " δέ Θά 'Θελε ποτέ, καμιά αϋξηση τιμfjς. Εlναι άγωνιστικό
περιοδικό καi Θέλει νά φτάνει σέ δσο γίνεται περισσότερα χέρια - κι δχι στά πιό
εΟρωστα οικονομικά. Διά τοϋ λόγου τό άληΘές : 'Ανάλογα εντυπα, καi μέ φτη
νότερο κόστος παραγωγής, πουλιοϋνται iiδη, άπό καιρό, 200 δραχμές. Τό έπικαλού
μαστε άλλά, ταυτόχρονα, τό άποκλείουμε γιά τό " Θ " μέ τή δική του άποστολή
καi τούς σκοπούς του. Τό έπόμενο, μονό τεΟχος - πρώτο της τρίτης πενταετίας του
- Θά 'χει πάλι 1 00 δραχμές καi δέ Θά 'ναι πιό φτωχό άπό κανένα προηγούμενο!
οι άναγνώστες τοϋ " Θ " ξέρουν καλά πώς μόνιμη έπιδίωξή μας εΙναι τό κάθε
νέο τεΟχος νά 'ναι άκόμα πιό άνεβασμένο σέ ποιότητα, πλοΟτο uλης, άνοίγματα.
Δεκάξη χρόνια πορείας, έλπίζουμε νά 'χουν δώσει γι' αύτό, άδιάψευστες άποδείξεις

ο

κάποιου G . Fι·enιd - γερμανικά FΓenιd
Θά πεί Ξένος. Έτσι κι' εγινε. Καί
χάρη στό άΘωο τέχνασμα, ελειψαν
άπ1'> τι)ν πρεμιέρα δλα έκείνα τά ζιζάνια
πού πιiγαιναν συνi1Θως γιά νά ρίχνουν
τά έλληνικά ί:: ρ γα. Τό κοινό άφέθηκι:
iΊσυχο, άνεπηρέαστο, νά κρίνει. Καί,
παρά τούς ένδοιασμούς τού Θεοδωρίδη
ή έπιτυχία ήταν μεγάλη. Όχι πιά πρά
ξη, άλλά οϋτε σκηνή δέν εμεινε πού νά
μή χειροκροτηθεί». Της τέχνης τά . . .
τεχνάσματα - πού λένε . . .
1111 Τί μας ι'iρπαξι: πάλι ό χάρος, οϋτι:
πού λέγεται . Πόσοι ελειψαν καί μόνο
στό τελευταίο τετράμηνο τού '77 :
Τό Σεπτέμβρη, ή παιδαγωγός Ρόζα
'Ιμβριώτη· τόν Όχτώβρη, ό μπάσσος
rfjς Λυρικ1ϊ ς Πέτρος Χοϊδϋ.ς καi ή
ι)θοποιός Καίτη Άσπρέα· τό Νοέμβρη,
ό κορυφαίος χορευτής Αγγελος Γρι
μάνης, ή τραγουδίστρια 'Αλεξάνδρα
Τριάντη, ό συμπαθι1ς μίμος Τάσος
Γιαννόπουλος τό Δεκέμβρη, ό ζωγρά
φος Άγιiνωρ Άστεριάδης, ό μεγάλος
άρχαιολόγος Δημιiτρης Θεοχάρης καί
τό στερνοπαίδι τού μεγάλου Βεάκη,
ό Δημή τρης . . . Άπό τ' ι'iλλο τεύχος,
μέ τήν ήμερολογιακιi καταγραφή των
γεγονότων τού '78, Θά ύπάρχει κ' ή
πρέπουσα άναφορά στούς άπερχόμε
νους. Γιά τό Δημήτρη Θεοχάρ11 , τόν
Άγγελο Γριμάνη, τό Δημήτρη Βεάκη.
Θά ξαναμιλιiσουμε.
•

•11• Τό ξήλωμα τοΟ Μάνου Χατζιδάκι
άρχισε καί Θά όλοκληρωθεί : Άπό
τά μέσα τοΟ Νοέμβρη, δέν εΙναι πιά
οϋτε . . . άναπληρωτής Γενικός Διευ
θυντής, οϋτε άπλά μέλος τοΟ Διοικητι
κού Συμβουλίου της ΈΘνικfjς Λυρικής
Σκηνfjς. Καί, φυσικά, δέν πρόκειται
ποτέ, στόν αίώνα τόν ι'iπαντα, κ α ν έ ν α ς Γενικός Διευθυντής τού Κ ρα
τικού Μελοδράματος νά τού άναΘέ
σει . . . μουσική διεύθυνση ί:: ργου δπως, δυστυχώς, εκανε ό ϊδιος γιά
τόν έαυτό του ! Ή άπεργία των μουσι
κων της όρχήστρας της ΕΛΣ τ ό ν
ε σ ω σ ε άπό τή διεύθυνση τού Μπρε
χτοκουρτβαϊλικού " Μ αχαγκόνυ ". Τό
" Θ " γι' άλλη μιά φορά έπαληθεύτηκε :
Έγραφε καi ξανάγραψε πώς, τά πάντα
μπορούσε νά συμβούν, άλλ' ό Μ . Χ .
ήταν τω" άδυνάτων άδύνατο ν ' άνεβεί
στό πόντιουμ καi νά . . . διευθύνει τί; - " Μαχαγκόνυ " ! . . .
•11• Κάνουμε Θέατρο; Ή νέα Βουλή
άπόκτησε τρείς ήΘοποιούς ! Ή δρα
στήρια Άννα Συνοδινού, γιά δεύτερη
φορά στίς τάξεις της " Νέας Δημοκρα
τίας ", ί::γ ινε άμέσως ύφυπουργός Κοι
νωνικων Ύπηρεσιων. Ή Μελίνα Μερ
κούρη τού ΠΑΣΟ Κ , τόσο δέν κατάλαβε
τί δρόμο επρεπε νά κερδίσει γιά νά
μπορέσει νά σταθεί στή Βουλή, &στε
εσπευσε νά έμφανιστεί καί στή Σκηνιi !
Κ ι ό Λυκούργος Καλλέργης στίς γνώ
ριμές του γραμμές τού Κ . Κ . Ε. "Ως τώρα
τούς παρακολουθούσαμε σάν καλλι
τέχνες. Τώρα, Θά κρίνουμε i:ί.ν ύπη ρε
τούν τά συμφέροντα τού Λαού . . . .
•111 'Ετήσιο Κ ρατικό Βραβείο Θεά
τρου : Θεσμός ροι;τίνας, χωρίς κανένα
σοβαρό λόγο uπαρξης! Τό Θυμηθήκαμε,
γιατί φέτος . . . πρωτοτύπησε : Σά συγ
γραφείς, διακρίθη καν τρείς 1)Θοποιοί
- ό ενας, μάλιστα, τενόρος! Α' βρα
βείο, φυσικά, δέ δόθηκε. Β' βραβείο,
στόν τενόρο τfjς Λυρικfjς Θάνο Πε
τράκη, γιά τό ί:: ργο του " 'Αδιέξοδο ",
μέ επαΘλο 1 80.000 δραχμές. Γ βραβείο
στόν ήΘοποιό Χρfίστο Δοξαρfi, γιά
τό €ργο του " Έξωση ", μέ επαΘλο
1 20.000 δραχμές. Έπαινος, τέλος . στόν

Κώστα Γεωργούτσο. Παλιός μαθητι)ς
τοϋ Δ. Ροντήρη, δέν εμει... ε στή σκηνή
άλλά, δπως φαίνεται, εχει άποδυθεί
στή . . . συγγραφιi ! Εlναι τρίτη χρονιά
πού διακρίνεται : Τό '74 μέ τό " Νόβο
Χόμο ", τό '76 μέ τό " Θίασος τού
δρόμου Νάμπερ ούάν " καί τό '77 μέ
τό " Διογένης " . Χαραχτηριστικό της
. . . σοβαρότητας τού Θεσμού : Άπό τά
53 ί:: ργα πού ύποβλήθηκαν, τά 46 κρί
θηκαν άνάξια κάθε λόγου ! Ή ελλειψη,
δμως, κάθε σοβαρότητας τού Θεσμού
δημιούργησε πιά . . . σοβαρό Θέμα. Σύν
τομα Θά τό δεί ό 'Αστερίσκος.
1111 Συχνά άργεί. Ποτέ δέν ξεχνάει .
Τ ό " Θ " άργησε ν ά καταπιαστεί μέ
τό Κ.Θ. Β . Ε. Τά Ντοκουμέντα, δμως,
τοϋ περασμένου τεύχους, μέ τό πού
μπήκαν, εκλεισαν κιόλας τό Θέμα μιά κ' ί::ξω ! Έχουμε, άκόμα, πολλά
νά πούμε γιά τό Αρμα Θέσπιδος, τό
Χωραφάτο τfjς Λυρικής, τήν Μάνου
ΚΟΑ. Λίγη ύπομονή : Τά Ντοκουμέιιτα
τού έπόμενου Θ' . . . άποζημιώσουν.
•

1111 Ένδειχτικό, κι αύτό, τfjς προχει
ρόλογης άντιμετώπισης τού Γρηγόριου
Ξενόπουλου άπό τούς Θεατρικούς συγ
γραφείς πού . . . τίμησαν τή μνήμη του :
Ό 'Αλέκος Σακελλάριος άνάφερε τήν
ψευδώνυμη παρουσίαση τού Ξενοπου
λικού " Πειρασμού " σάν εργου κά
ποιου Ντυπόν, Ντυράν η κάτι τέτοιου.
Γιά νά μή . . . διαιωνιστεί i1 άνακρίβεια,
σημειώνουμε τό . . . πραγματικό ψευ
δώνυμο τού Ξενόπουλου : G . Fι·eιηd.
Νά τί γράφει ό ϊδιος στήν αύτοβιο
γραφία του " Ή ζωή μου σάν μυθιστό
ρημα " ( Α' τόμος ·· 'Απάντων " του,
i:κδοση Στ. Μπίρη, 1 958, σελίδα 340) :
« . . . 'Εξακολούθησα νά δίνω της Κυ
βέλης άπό !:να εργο τό χρόνο. Γιά τό
έπόμενο καλοκαίρι [ 1 9 1 Ο] τfjς ί:: γραψα
τόν " Πειρασμό " . . . . Ό Θεοδωρίδης
μού έξέφρασε μεγάλους ένδοιασμούς.
Έγώ εΙχα πεποίθηση γιά τήν έπιτυχία.
Έπειδή, δμως φοβιiθηκα μήν ξανα
πάθαινα, δ,τι καί μέ τή " Ραχήλ ", σκέ
φτηκα νά δώσω τόν " Πει ρασμό "
μέ i:ί.λλο τίτλο, ·· Ένα σπίτι άνω - κάτω . .
καi σά μετάφραση τάχα ξένου ί:: ργου.

1111 Ό συνεργάτης καί φίλος Γιοοργος
Βελουδfίς ύποβάλλει . . . ενσταση γιά
τόν τίτλο τού " καθηγητή στό Πανεπι
στιiμιο τοΟ Μονάχου " πού τού άπονεί 
μαμε στήν προλογική μας παρουσίαση
τfjς συνεργασίας του στό περασμένο
τεύχος. «Όπως σάς ί:: χ ω πεί, προσωπικά
καί προφορικά, ό τίτλος αύτός δέ μοΟ
άνήκει». Καί συνεχίζει πικροέξυπ\.α :
«Φοβάμαι δτι Θά ύπάρξουν μερικοί
καλοθελητές στήν πατρίδα μας, πού
Θά έπιμένουν νά μήν πιστεύουν δτι ό . . .
προβιβασμός μου όφείλεται άποκλει
στικά καί μόνο στιiν . . . εύνοιά σας
- όρισμένοι φιλόδοξοι συμπατριοοτες
μας πού έπιστρέφουν " έξ 'Εσπερίας ",
τούς εχουν κάνει iiδη δικαιολογημένα
καχύποπτους άπέναντι σέ κάτι τέτοιους,
πάντα έπίζηλους, άλλά κάποτε φαντα
στικούς, τίτλους». Ξηλώνουμε, έπομέ
νως, τά γαλόνια πού κολλιiσαμε στό
φίλο Βελουδfj, χωρίς νά τά ζητιiσει.
καί εύχόμαστε νά τού τά άπονείμι:ι
σύντομα κάποιο Πανεπισηiμιό μας.
•11• Μέ τό τεύχος αύτό, κλείνει κι ό
πέμπτος τόμος της νέας περιόδου δέκατος, άθροιστικά, μαζi μέ τούς
άλλους πέντε, τούς προ - δικτατορικούς.
Άπό τήν πρώτη έμφάνισή του - μέ
μοναδική άπουσία στό διάστημα της
δικτατορίας - τό " Θ " συμπλήρωσι:
- κ ιόλας δεκάξη χρόνων ζωή. Τό
ι'iλλο τεύχος τού " Θ " - πρώτου τοϋ
ένδέκατου τόμου - Θά καθρεφτίζει τό
μέτρο τώv δυνατοηiτων του καί Οά
προδιαγράφει τiς έπιδιώξεις της τρίτης
πενταετίας του.
J JI

Κ Θ Β Ε : Β' Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ
Ν ΕΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ

Ε Ρ ΓΟΥ

Μιa έπαινετη πρωτοβουλία

Τό άναγνωρίζουμε μέ χαρά : Τό Κ.Θ.
Β . Ε. άποτόλμησε διαγωνισμό συγγρα
φής Θεατρικοu εργου. Κ' εταξε βραβείο,
τό μόνο πού ταιριάζει : άνέβασμα τοϋ
εργου ! Μέσα σέ λίγους μ�'jνες, προ
κ1)ρυξε τό διαγωνισμό, εβγαλε άπο
τελέσματα κ' επαιξε κιόλας τό εργο πού
βράβεψε. Μπράβο !
Συγγραφέας, ό 25χρονος Θεσσαλονι
κιός φοιτητής τής Ίατρικ1ϊς Γρηγόρης
Σίμος καi τίτλος του εργου του " Εύ
.
χαριστ& τόν iατροδικασηi . .

� τον rδιο , δι ;ι-γωνισι; � δ�Οη Υ;αν δυ�
, Η Αλαη και
,
επαινοι στα εργα
:
�λλα πολλά " ;ou _Δ·ή 11;ου , Μιχαήλ καί
, της Ελενης Π αρα, Αποξενωση
,
σκευii. Δόθηκαν, έπίσης, δυο " ε ϋ φη
μες μνείες " στά εργα " Ό τσιφλικiiς
Πανάγος Βάγιος " καί " Νεκάς, (,
&ρχοντας της Ούτοπίας " πού τά ύπό
γραφαν, ψευδώνυμα, οί Γιώργος i\ Ιυτι
λ·ηνιος καί ' ΑΟ·ηνα·tς.
1111

Το Κ . Θ . Β . Ε . κάνει τώρα, έ:γκαιpα,
τήν προκήρυξη τοu Β' διαγωνισμοu
( 1 97 8 ) " γιά τή συγγραφ·ίj σύγχρονου
έλληνικοu Οεατρικοu έ:ργου, διάρκειας
κανονικης παράστασης ", μέ: τούς παρα
κάτω δρους :

�, . ΨcΧ Εργ'7
απαιχτα στη

�α

ε �ναι. , άν ��δοτ :' r..α i
Σκηνη, την 1ηλεοραση ,
το , Ρα ? ιόφι �νο .� τόν Κινηματ �γράφο,
:
.
και να μην εχουν υποβληθει
στον
περσινο Διαγωνισμο τοu Ι< . Θ.Β.Ε.
:l . Ό συγγραφέας νά είναι "Ελληνας
μέχρι καί 40 έτών.
3 . ΊΌ έ:ργο ν � ύ ';ο β?.ηΟεί σέ:, έπτά
δακτυλογραφ-ημενα αντιγραφα με ψευ
δώνυμο. Μέσα σέ: κλειστο φάκελλο, πού
θά γράφει άπ' έ:ξω το ψευδώνυμο, νά
ύπάρχουν σημείωμα μέ: το όνοματεπώ
νυμο, τ·ίj διεύθυνση τοu συγγραφέα.
πιστοποι ητικο έγγραφης στά μητρώα
άρρένων η έγγραφ-ίjς στο δημοτολόγιu.
;::ού νά πι.στ�π? ι.εϊ: π ώς ό συγτ:ραφέα5
εχει γεννηΟει από το1 1 938 και μετα.
ι, . Τά έ:ργα θά πρέπει νά φτάσουν τύ
άργότερο μέχρι τίς 3 1 Αύγούστου 1 9 7 Η
στ-ίj Γενική ΔιεύΟυνση -:ou J< . Θ .Β. � . .
στή Θεσσαλονίκη .
• Θ ά άπονεμηθοϊίν έ'.να βραβείQ (&v
κριΟεί eργο &ξιο γιά βραβείο ) καί δυi.ι
eπαινοι. ΊΌ Ι:ργο πού Οά βραβευθεί, Οά
παρουσιασθεί στ·ίj Νέα Σκηνή Κ . Θ .Β.Ε.
• ' Η Κ ρ ιτική Έπι-:ροπ·)j Ο' άποτελε
σΟεί άπο τό Σπύρο Α . Εύαγγελiiτυ.
Γενικο ΔιευΟυντ·iJ τοϊί Κ.Θ.Β.Ε. , Πρ,1,
εδρο, καί μέλη τούς : Παν. Μουλά,
ΚαΟηγητ-ίj Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης, Χ ρ . Λαμπρινό, δημοσιογράφQ,
μέλος τοϊί Δ . Σ . καί Πρόεδρο -:ης Κ . Ε .
τοu Κ.Θ.Β.Ε., Νικηφόρο Π απανδρέου.
θεατρολόγο, άναπληρωτ·η διευΟυντ-1) Δρα
ματικης Σχολης Κ . Θ . Β . Ε . , Δημ. l Ι απα
μιχα·ήλ, ·Ι) Οοποιο Κ . Θ.Β. Ε. καί τούς
Θεατρικούς συγγραφείς Πασίλη Ζιώγα
καί Π αuλο Μ.άτεσι.
'Επαινετή κ' ή άλλαγή κριτικης Ί:;π•.
.,.ροπ'ίjς yιά κάθε νέο διαγωνισμό.
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Λ YPll(H : 25 ΠΑΡ ΑΣΤ Α Σ ΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΞΗΝΤ Α ΕΦΤ Α ΑΡΓΙΕΣ !
Άπό

ττ) ν ά ρχ η τ η ς σα ιζό ν w ς τη ν Π ρ ωτο χρ ον ιa

' � πό άργ �ες, ·ίJ ' 1.';�νική Λυ.ρ ιγ;� , Σκη
νη δ€v π�ε ι , α, 7;.λω� , καλα. , [η φε
-:ιvη_ περ ιοδο ςεπερασε καΟε . . .
κακο προ·ηyούμεvό της !
"'C ?λα τά_ ?έατρ ;ι- άνοίyουv άfχέ:ς Ί;
μεσα του Οχτωβρη . Ορισμεvα ξε
zιν&ν , zι άπ' τ ? Σεπτέ�; βρ·η . ·�- 1
.
Λυρικη Σκηνη, ανοιξε,
φετος, σ-:ις
'27 τοϊί Όχτώβρ·η , έ!δωσε τρείς πα
ραστάσεις ( τοϊί περσινοϊί, zυρίως,
προγράμματος ) Μπαλέτου zαί - μέ:
τήν παρεμβολ·ίj &λλης μιiiς παρά
στασης Μπαλέτου - έ!μεινε zλεισ-:-ίj
�λλες . . . εrκο � ι μέ� ες !
.,
"
Η δικαιολογια, βεβαια, ε ιναι ετοι
μ η : ''Εφ-:αιξ ε ·ίj πpοεzλογική περίυ�

δυ � ! Μέ: τή διαφορά ϋ � ι ό �π?λογι "
.
σμος είναι συντριπτικος. Στο τρι
ι;ι ηvο Όχτώβρη -;- Δ ;κέμβρ'η 1 9 7 ί,,
η . . . δpαστηρ ιοτατη ΕΟνικr J\υρικη
2.;κηνή �δωσε τρείς παραστάσεις
-:ον Όχτώβρ·η , ii ξη το Ν οέμβρ·η zαί
δεκάξη -:ο Δεκέμβρ η . i\ I ' &λλα λόγια,
σ�νολική �πόδοσ·η στο Α,' τρίμ ην(J
;
-:ης φετινης περιοδου, ειzοσιπεντε
(άριθμητικά, 25 ) παραστάσεις ! Εr
παμε : Tov Όχτώβρη 3 παραστάσεις
καt. 28 άρι:ίες, ;ο �οέμβ,ρ·η 6 πα �α 
στασεις και 2ΙL αργιες χαι το Δεκεμ
βρη 1 6 παραστάσεις καί 1 5 άργίες.
τε πολύ, στίς
Ο�ε λίγ00 οϋ ,
τ
?'2 y.έρες
τυυ -:ρψηνου, οι 6 7 ·ηταν αργιες Ι
•.

Π αραστάσεις

Π α ραστάσεις 3

Α Ρ ΓΙ ΕΣ 28
Τ.

J Α ΡΓΕΙ

Τ.

2 Α ΡΓΕΙ

π.

3 Α ΡΓΕΙ
4 Α ΡΓΕΙ
5 Α ΡΓΕΙ
6 Α ΡΓΕΙ
7 Α ΡΓΕΙ
8 ΑΡΓΕΙ

Σ.

κ.
Δ.
Τ.
Τ.

9 Μ παλέτο

π . ι ο Α ΡΓΕΙ
π . J 1 Α ΡΓΕΙ

Σ. 1 2 ΑΡΓΕΙ
1 3 Α ΡΓΕΙ
1 4 Α ΡΓΕΙ
1 5 ΑΡΓΕΙ
1 6 Α ΡΓΕΙ
π . 1 7 ΑΡΓΕΙ
π. 1 8 ΑΡΓΕΙ
Σ. 1 9 ΑΡΓΕΙ
κ . 20 ΑΡΓΕΙ
Δ. 2 1 ΑΡΓΕΙ
τ. 22 Μαχαγκόνυ
Τ. 23 ΑΡΓΕΙ
Π . 24 Α ΡΓΕ!

κ.
Δ.
Τ.
Τ.

Δ. 31 Α ΡΓΕΙ

Π α ραστάσεις

6

Π . 25 Τροβατόρε
Σ. 26 Μαχαγκόνυ
κ . 27 Μαχαγκόνυ
Δ . 28 Α ΡΓΕΙ

τ. 29 Μαχαγκόνυ

Τ. 30 ΑΡΓΕΙ

l6

ΑΡ ΓΙ ΕΣ 1 5

Α Ρ Γ Ι ΕΣ 2 4

π.

Π . 27 Μ παλέτο
Π . 28 Α ΡΓΕΙ
Σ. 29 Μπαλέτο
κ . 30 Μπαλέτο

ΔΕΚΕΜΒΡΗ Σ

ΝΟΕΜΒΡΗΣ

ΟΧΤΩΒΡΗΣ

π.

1 Α ΡΓΕΙ
2 'Ακόλαστος
Σ . 3 Τροβατόρc
κ . 4 'Ακόλαστος
Δ . 5 Α ΡΓΕΙ
Τ. 6 Τροβατόρε
π.

Τ.

π.
π.

7 ΑΡΓΕΙ
8 Τροβατόρε
9 Α ΡΓΕΙ

Σ. 1 0 'Ακόλαστος
κ . 1 1 'Ακόλαστος
Δ . 1 2 Α ΡΓΕΙ
Τ. J 3 Μαχαγκόνυ
τ. 1 4 Α ΡΓΕΙ
π . 1 5 Α ΡΓΕΙ
π . 1 6 Α ΡΓΕΙ
Σ. 1 7 Μαχαγκόνυ
κ . 1 8 'Ιταλίδα 'Αλγέρι
Δ . 1 9 Α ΡΓΕΙ
Τ. 20 Μαχαγκόνυ

Τ. 2 1 Ίταλίδα Ά λγέρι

π. 22 Τροβατόρc

Π . 23 'Ιταλίδα 'Αλγέρι
Σ. 24 ΑΡΓΕΙ
Κ . 25 ΑΡΓΕΙ
Δ. 26 Α ΡΓΕΙ
Τ . 27 Α ΡΓΕΙ
Τ. 28 Τροβατόρε
Π . 29 Α ΡΓΕΙ
π . 30 Ύπνοβάτις

Σ. 3 1 Α ΡΓΕΙ

Μ ΑΡΙΑ ΚΑΛΑΣ Κ ΑΛΗ
Έ κ δ ή λ ω G η 6τη μν η μη της

'Απομεσήμερο Παρασκευής, στίς 1 6 Σεπτέμβρη , πέθανε ξαφ
νικά, στό διαμέρισμά της ο·τό Παρίσ ι , άπό συγκοπή καρδιδ.ς
ή Μ αρία Αννα, Καικιλία, Σοφία Καλογεροπούλου- ή
μάγιο·σα τής δπερας Μαρία Κάλας. Ε!χε άποουρθεί νέα. Καί
πέθανε άκόμα πιό νέα - πενηντατρι& μόνο χρον& - άφοϋ
συντάραξε, στή δεκαετία '55 '65, τό παγκόσμιο κοινό μέ τή
φωνή καί τό παίξιμό της. Γιά μδ.ς δέν ήταν ή πριμαντόνα τοϋ
α!ώνα. Ήταν ή μοναδική λυρική τ ρ α γ ω δ ό ς ! Ή περί
πτωσή της μποροϋσε νά στηρίξει καί νέες σκέψεις γιά τίς
σχέσεις λυρικοϋ τραγουδιοϋ κι 'Αρχαίας Τραγωδίας. Τό
" Θέατρο " θέλησε νά πλησιάσει μέ σοβαρότητα τό φαινόμενο
τής θεληματικής άλλά φοβισμένης αύτής γυναίκας, πού 'δωο·ε
ζωή καί λάμψη ο·έ νεκρές όπερες μέ τή φωνή κ' Ιδιαίτερα μέ τή
σκη νικ1Ί της έκφρασ η . Σέ μιά πρώτη προσπάθεια, δέν τό πετύ
χαμε. Στόν τόπο αύτό, όλοένα καί λιγοστεύουν of σοβαροί
- •

-

Η ΦΩΝΗ

ΣΟΥ

ΔΟΝΗΣΕ

Ό ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου,
πρ6εδρος τού Δ .Σ. η)ς Αυρικ1)ς,
ι'ί1ιοιξε τη βραδι.ά μf' τά παρακάτω
λtγα καί καλά :

'Όταν τό σ�λλογι�ό � <;> μα πο� δr.ο ικεϊ:
,
τό σπίτι αυτό μου ανεθεσε την ευγε
νική εύθύνη νά προλογίσω τή σεμνή
βραδιά, πού όργάνωσαν εύλαβικά στή
μνήμη της Μαρίας Κάλας ol &νθρωποι
πού δουλεύουν σ' αύτό, μέ κυρίευσε δέος.

Δέν εΙναι καθόλου εϋκολο νά συνται
ριάξει κανεlς λέξεις φθαρμένες άπό
μι
τή
, χ �·ήση , μ1Ι: τόν άπό�ηχο , �ς φωνη ?
που Ιtχει δονησει τό νου και την καρδια
τών άνθρώπων στά πέρατα τοu κόσμου.
'Αναζήτησα βοήθεια στήν ποίηση . 'Ίσως

ΤΩΡΑ

ΠΙΑ

ΘΑ

ΣΕ

ΝΟΥ

Την ώρα αύτή πού βγαίνω νά μιλήσω
σ' itνα Κο ινό πού σ' �θρε *ε . ; · , σ' άνά
σ;η�ε . . . κ αι;ια, rορα � αδικ·ησε . " .
κ Ιtπειτα σ, αποθεωσε ( οπως τό κα
νουν ολες ο! πατρίδες, σά μητέρες σ'
άγαπημένα τους παιδιά ) θά 'θελα νά
έξαφανισθώ γιά νά φανείς 'Εσύ, πρώ
τη Κυρία στη σημερινη συγκέντρωση.

Δέ σέ σχετίστηκα άρκετά γιά νά μι).-ή
�ω, έ,δώ γιά τή ζ�ή σο� . Σέ γνώρισ�
απ τις νότες σου, απ , την περπατησια
σου κι άπό τlς ήρωίδες σου, στούς ρό
λους πού ζωντάνεψες, καl ξέρω πώς τίς
δραματίστηκες καί πώς έργάστηκες γι'
αύτές.

'Όπως δ γ)ύπτης πού έτοιμάζει τό
έ:ργο του, πρώο:α τό πλάθει στόν πηλό
χ' �πειτα, αύτΟ τΟ πρότυπο, τΟ πελε
κάει στό μάρμαρο, μέρα καί νύχτα έπί-

ΚΑΙ

απο

τη Λυ ρ 1 κ n
'

άρμόδιοι aνθρωποι , πού μποροϋν νά μιλοϋν ύπεύθυνα καί μέ
γνώο:η . Θά τό προο·παθήσουμε πάλι, άργότερα, κ' iσως πετύ
χουμε. 'Ωστόσο, γιά νά μήν άφήοΌυμε καί τυπικά άο·ημείωτο
τό πέρασμά τι1ς άπό τή ζωή- στήν ' Ιστορία τής Μουσικής
ε!χε fjδη περάσει μέ τίς δημιουργίες της - συγκροτήσαμε τό
μικρό αύτό άφιέρωμα : Τέσσερις πενιχρές όμιλίες σέ μιά
τιμητική έκδήλωο·η στή μνήμη της, πού όργάνωσε ή Λυρική
Σκηνή στίς 7 τοϋ Νοέμβρη , καί ένα aρθρο τοϋ Γιώργου
Λεωτσάκου- τή σοβαρότερη προσπάθεια πλησιάσματος τής
Κάλας πού 'γινε στόν τόπο μας μέ τή θλιβερή συγκυρία τοϋ
θανάτου της. οι νεότερες γενιές θά 'χουν τή χαρά νά τήν
άκοϋνε σέ πιστότατους δίσκους. Κ' ο[ σύγχρονοι - δπως
eγραψε πετυχημένα ή Συλβί ντέ Νυσσάκ στό παρισινό
" 'Εξπρές " - δέν πρέπει νά λυποϋνται : Ή Κάλας, φεύ
γοντας, δέν άφήνει κενό πίσω της. 'Αντίθετα. 'Αφήνει ό
λοζώντανο, έκείνο πού 'χε βρεί έτοιμοθάνατο : τήν δπερα!

ΚΑΡΔΙΑ

ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑ

θά μποροuσε κανεlς νά πλέξει itνα
στεφάνι δόξας, παίρνοντας λέξεις άπό
τό τρ γού ι της , " Ήγησ ς
το
�
�
ι:_ το? ..
Παλαμα,
Διθυραμβο του Ροδου ,
τοϋ Σι:ελιανοϋ: τα σπαράyματ,α του
, τα με, τα ημι
(
Σολωμου, στολιζοντας
πολύτιμα πετράδια τοu Καβάφη κι
άκόμα μέ δούλεμα της τέχνης τών
χρωμάτων μέ τό πορφυρό, τό κυανοuν,
τό tώδες. Γιά τά θεϊκά πράγματα,
γράφει σ' itνα ποίημά του ό Μιχαήλ
'Άγγελος, δέ μποοείς νά μιλάς παρά
in campo azzuro, σl: φόντο γαλάζιο.
",

'Ωστόσο, ολα τοuτα τά κάλυπτε ή
μαγγανεία της φωνης, πού ·i)χεϊ: άκόμα
στά τρίσβαθα μέσα μας καl μόνο μιά
λέξη άπλή, σημερινή καl πανάρχαιη ,

ΓΥΡΕΥΩ

Ό άρχιμουσι.κός Δημ. Χωραφό.ς,
Γενικός Δ ιεvθvντfις τής JΞΑΣ, μι
λώ1ιτας δεύτερος, ε lπε τά έξής :

'

'

'·

Σ' ΟΛΟΥΣ

ΤΟΥΣ

μονα, γιά νά τοu δώσει τή μορφή πού
χάραξε πολύ προτοu τολμήσει νά τ'
άρχίσει, ετσι σκλ·ηρά κ' 'Εσύ, Μαρία
Κάλας, επ�ασε7 καί χα� ά� ωσες την
, ηταν
ίδια σου τη φυση . Κι αυτο δεν
μάρμαρο. '' Ητανε σάρκα κ' α!μα καl
πονοuσε .
Τ

Κ' itπειτα , σάν άγρότισσα,
καθάρισες τόν τόπο άπ'
Χωμάτωσες τά -:-έλμα7α,

ε�κυψες καl
τη ρουτίνα.
μέχρι πού

ΤΟΥ

ΚΟΣΜΟΥ

χάραγμα συχνό στήν έπιτύμβια πέτρα,
έρχό't'ανε στό νοu μέ τήν πολλαπί.Ύj
σημασία της : 'Η άπέριττη λέξη Υ.7.ί:i;.
Μαρία Κάλας καλ·ή .
''Ας χαράξουμε άπόψε κ' έμεϊ:ς στή
μνή ι;ιη της, 17έ τήν αt� μ της , συγκί
_ απλες και πολυ
νησης μας , τις 7ρεις
σήμαντες αύτές λέξεις : Μαρία Κάλας
���ή . Καί jι ιθ�ρίζοντας ; ό σολωμ; κό :
Ακρα του "tαφου σιωπη στόν καμπο
βασιλεύε; ' ' , α� σταθοuι;ε ϊ ιά λίγο
'
σιωπηλοι , <ιοερα, μπροστα στη ληκυθο
μέ τήν τέφρα της, προσφέροντας άντί
δωρο στή μαγεία της μοναδικης φωνης
της, τήν δμόψυχη σιγ·ή .
('Αμέσως, κρατήθηκε έιιός λεπτού σιγ-ιί) .

�

Σ Π Τ ΡΟΣ

ΝΕΟΥΣ

ΠΛΣ J ΛΕ ΙΟΥ

ΤΡΑΓΟΥ Δ Ι ΣΤΕΣ

παραμέρισες άκόμα καl τlς νότες γιά νά
β�ΘU�εις y.έσα στή� ούσί� . �αL χε � ,
σαν αποκαλυψη-πρωτη και μονη Εσυ,
Μαρία Κάλας, στά χρονιΥ.ιΥ. της οπερας
μέσα άπ' τή λ·ήθη ξέθαψες τό λόγο. ]('
εyινε ή έπανάσταση , οπως ταιριάζει
vά 'ναι οι έπαναστάσεις, σα φυσικΟ έπα
κόλουθο μιiiς πείρας, μιiiς άνάγκ·ης, κ'
ol νότες άναπήδησαν σάν άπό γάργαρη
πηγ·ή .
Ζ ωντάνεψ � ς τήν "Ο �ερα. K � l μείς, 1πού
, πιστευουμε, βρηκαμε νεο κουραγιο
την
νά έργαστοuμε . 2:' εύχαριστώ γι' αύτό,
Μαρία. Καl τώρα, άπό τ·η θέση μου, θά
σέ γ,υρεύ� σ: ολου,ς τούς νέου_ς τραγο υ
,
διστες να σε θυμιζουν, γιατι πιστευω
πώς εχουμε iJλοι μιά σπίθα μέσα μας
κ' εχουμε χρέος σ' αύτ·ή, νά τ·}ι φυλάτ
τουμε, νά την άναδαυλίζουμε, νά τη
φυσιiμε άδιάκοπα και μέ τ·)jν ίδια μας
πνοή, μέχρι νά λαμπαδιάσουμε .
Μείνε μαζί μας, πάντα, Μαρία Κάλας.
Δ Η Μ 1-ΙΤΙ 'ΤΕ ΧΩΡΑΦΑL:
>

Η

ΚΑΛΑΣ,

ΛΕΟΝΩΡΑ

Ό 'Αλκιβιάδης Μαργαρίτης, πρό
εδρος τής Παλλιτεχνικ1)ς 'Επιτρο
πής τής ΕΑΣ, θύμισε μιά dημαδιακ1}
παράσταση μέ τήv Πάλας :

Δέν πρόκειται ν' άναφερθώ στή μεγα
λειώδη καλλιτεχνική πορεία τ'ίjς Μα
ρίας Κάλας. Γι' αύτ·ίj μίλησαν ή' δη ol
κ.κ. Βασιλείου καl ΧωραφιΧς, καl θά
συνεχίσει ό , κ. Ζ �ρα� , πο� τ·1ν είχε
,
παρακολουθ·η σει στην αρχικη και ελλη
νική περίοδο τ'ίjς σταδιοδρομίας της.
Πρόθεσ·ή μου είναι μόνο νά ύπενΟυμίσω
στούς παλαιοτέρους καl νά πληροφορήσω
τούς νεοτέρους γιά Ε:να καλλιτεχνικό
γεγονός, πού π'ίjρε πολύ εύρύτερη σημα
σία άπό τ-)�ν καθαρά καλλιτεχνική, καί
στο όποίον πρωταγωνίστησε ή τότε
Μαρία Καλογεροπο.Jλου. 'Εννοώ τ·)ιν
παράστασ·η τοϋ " Φιντέλιο " άπό τήν
ΈΟνικ·)ι Λυρικ·ίj Σκ·ηνη στο 'Ωδείο
Ί-Ιρώδου Άττικοϋ στίς 'l l> Αύγούστου
1 9fιΙ1 , πο ύ :η ταν καl ·ή πρώτη παρου
σίαση στή χώρα μας τ-ϊjς οπερας αύτης .
Τό 1 9 lιtι είναι καί τό τελευταίο ετος
της Κατοχ'ίjς, τό δραματικότερο . Ol
χιτλερικοί εχουν άφηνιάσει. Μέ τ-ίjν
' Ελληνική ΈΟνικη 'Λντίστασ·η κυρίαρχη
σέ έκτεταμένες περιοχές - όρεινές καί
πεδινές - καl άπειλώντας νά τούς έκ
τοπίσει καί άπΟ τtς πόλεις, με τίς
τακτικές έλληνιχές στρατιωτικές χαί
ναυτικές μονάδες νικήτριες, μέ τούς
συμμάχους στή Βόρειο 'Αφρικη κcιί
στην ' Ι ταλία, καταλαβαίνουν οτι φΟάνει
τό τέλος τ'ίjς έδώ παρουσίας -:ους χαί
τό τέλος τους γενικώς. Μέ τη Γκεστάπο
καί τd: "Ές "Ές έξαπολUοuv την πιΟ
&γρια τρομοκρατία. Σ.τούς 20.000 'ή δη
έκτελεσμένους προστίΟενται χάΟε μ·ή να,
χάΟε βδομάδα χαί καινούριοι. Σύμφωνα
μέ τη μελέτη χαί την ερευνα, πού
δημοσίευσε τό 1 911 7 ·ή χ. ' Ιωάννα
Τσάτσου, μόνο την Πρωτομαγιά τοϋ
1 9fι lι έκτελέστηχαν στο σκοπευτ·ή ριο

ΣΤΟ

ΚΑΤΟΧ Ι ΚΟ

ΑΝΕΒΑΣΜΑ

τ'ίjς Καισαριαν'ίjς 200 "Ελληνες άντι
στασιαχοί. Τέσσερις μέρες πρίν άπό
τήν παράσ::αση τοϋ , " Φιν ;έλι? " εΙχ�ν
τουφεκιστει 5 0 , και πολλες εχατοντα
δες άχολούθ·ησαν ώς τίς 1 2 'Οκτωβρίου,
ήμέρα τ'ίjς ΆπελευΟερώσεως.
'Βvώ (( σύσσωμο τΟ 'ΈΟνος, σάv ενας
Ί-Ιραχλ'ίjς δεσμώτης, έτράνταζε τά σί
δερα της φυλαχ'ίjς του χαί ol δον·ή σεις
αύτές, ϋστατες έλπίδες μιιΧς ύπεράν
Ορωπης προσπάθειας, μιΧς εδιναν δύναμη
μέσα στην άπόγνωση τ'ίjς σκλαβιάς
καl της πείνας, οπως χαί μέσα στ-η
φρίκη τοϋ καθημερινοϋ χαμοϋ τών
δικών μας " , καθώς γράφει ·ή χ. Τσά
τσου, ένώ ·ή ' Λθ·ήνα ζοϋσε έφιαλτικές
�ψες, ή παράστασ·η τοϋ " Φιντέλιο "
επαιpνε τό νόημα ένος άμέσου μηνύμα
τος. Πρέπει νά Ε:χουμε ύπ' οψιν οτι
στήν πρώτ·η γραφ-ή του, τό '.1 80 5 , ό
Μπετόβεν άναφερόταν στίς μαζικές
έχτελέσεις φιλελευΟέρων χαί δημοκρα
τικών στην Αύστρία τοϋ 1 7 93 χαί στίς
έχατοντάδες τών συμπατριωτών του,
πού σάπίζαν κλεισμένοι σέ διάφορα
φρούρια, οπως στο περίφημο φρούριο
τοϋ Olmίi ιz, άναφερόταν σέ ολα αύ-:ά
πού - 23 έτών τότε - ϊίχε ζ·ή σει ό
'ίδιος ό συνΟέτης.
Ή Λεονώρα δέν είναι μόνο σύμβολο
συζυγιχ'ίjς άγάπης, συζυγιχ'ίjς άφοσιώ
σεως, άλλά χαί σύμβολο έλευΟερίας.
Ώς προς το δεύτερο αύτό σημείο τοϋ
συμβολισμοϋ, τό λιμπρέτο τ'ίjς οπερας
εΙναι ώς έπί τό πλείστον ύπαινικτιχό,
λόγω μιιΧς αύστηρ'ίjς λογοκρισίας. οι
'Έλληνες Οεατές ομως, πού κατέκλυ
σαν τό 'Ωδείο 'Ηρώδου τοϋ Άττικοϋ,
επιασαν σωστα τ·Ι)ν ούσία τοϋ εργου .
'lΌ εΙχε μάλιστα διευΟύνει ό έπιστρα
τευμένος άντιχιτλεριχός άρχιμουσιχός
Hans I-Ioc rn e1'.

Ί-Ι

Μαρία Καλογεροπούλου, πού εΙχε

ΤΟΥ
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·ί) δη. ίδιαίτερα κιν·ήσει την προσοχ·)ι τοϋ
μου σιχοϋ χ6σμου τών 'ΑΟηνών, έρμ·ή
νευσε χαί τραγούδησε το ρόλο της
Λεονώρας μέ μεγάλο παλμό. ' 1 δίως
συγχλονιστικ·ίj ·/)ταν στ-ίjν 6η σκην η
τ'ίjς Α' πράξεως, στο ρετσιτατίβο χα ί
στ-ίjν &.ρια (τον άριΟμό 9 ) , " 'Αποτρό
παιο Τέρας ! Ποϋ π·ηγαίνεις τόσο βια
στικά; . . . " , προπαρασκευαστιχ·ίj γιά
τ·ίjν ενατη σκην·ή, την πρώτη δηλαδη
εξοδο τών φυλάχισμένων. Ί-Ι Οέα τών
άλυσοδεμένων άνΟρώπων, πού εβγαι
ναν σιωπηλοί δυο δυό, τρείς τρείς,
άπό τ·ίjν καγκελόπορτα τ·ϊjς φυλαχ'ίjς
στήν αύ);ή, μέ την ύποβλητιχ·ίj συνο
δεία τοϋ πρελούντιου τ-ϊjς όρχ·ήστρας,
σκόρπισε Ιtνα δέος στο άχροατ·ή ριο,
χαί ενας διάχυτος ψίθυρος άχούστηχε.
Κι οταν τέλειωσε χαί τό χορωδιακό
1-ραγούδι " Τί εύχαρίστηση νά άνα
πνέει κανείς έλεύθερα στο ϋπαιθρο !
Μόνο έδώ ι;.Ιναι ·ή ζω·ή· ή φυλαχη είναι
τάφος ", άχολούθησαν Ουελλώδη χειρο
κροτήματα. Καl φυσικά, στ·ίjν τελική
σχηνη τ-ϊj ς Β' πράξεως, οπου eχομε
την πλήρ·η άπελευΟέρωση τών φυλα
κισμένων, έ:γινε άπό τό άχροατ-ή ριο
·ή άποθέωση τ-ϊjς Μαρίας Καλογερο
πούλου χαl ολων τών συντελεστών
τ'ίjς lστοριχ'ίjς αύτ'ίjς παραστάσεως.
Ί-Ι είδηση τών έχδηλώσεων αυτων,
μέ τό πλατύτερο νό·ημά. τους, άπλώθηκε
σέ λίγες ώρες σ' ολη την 'ΑΟ·ήνα χαί
προστέθηκε στά οσα αlσιόδοξα συνέβαινα� ε-;εινες .:.ης μερες, που σημα :_
ναν το τελος της , ΕΟνιχοσοσιαλιστικης
τυραννίας.
Αύτ·ίj τ·ίjν παράσταση , κυρίες χαl κύριοι,
πού συνδέΟηχε μέ τά πρώτα άλλά γιγαν
τιαία βήματα τ'ίjς Μαρίας Κάλας, μέ
ολ·η τ-ίjν περιρρέουσα άτμόσφαιpα, Οέ
λησα νά άναφέρω. Είναι όρισμένα πρά
γματα πού δέν πρέπει νά ξεχνιοϋνται.
ΑΛΚ. Μ
: ΑΡΓΑΡΙ ΤΗΣ
'

...

'

'

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟ ΩΔΕ Ι Ο , ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΗ Κ' Η ΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ
Ό aρχιμουσικός Λ εωνίδας Ζώρας,
μέλος η)ς Π.Ε. τής ΕΑΣ, θύμισε
τά πρώτα βψιατα τής Πάλας :

Γράφτηκαν τόσα πολλά σ' έφημερίδες
καl περιοδικά., μ,ετά τον , άπροσδό;-ητ?
καl συγχλονιστιχο θα' να το της, για τη
μεγάλη , τη μοναδιχ·ή , την άσύγκριτ-η
Μαρία Κάλας, πού θά. 'ταν &.σκοπο καί
.
περιττό νά ξαναειπωθοϋν χ' έδώ. Φτά
νει νά πεί κανείς πώς δέν ·/) ταν μόνο
μιά μεγάλη τραγουδίστρια, άλλά., στο
πρόσωπό της , ϋστερα άπό πολλά πολλά
χρόνια, ξαναζωντάνεψε ή εννοια τ'ίjς
άπόλυτης ντίβας τοϋ παλιοϋ καιpοϋ.
Θά μιλ·ήσουμε λοιπόν λίγο γιά τά
πρώτα της β·ήματα στ·ίjν 'Ελλάδα. Γιά
τη Μαρία Καλογεροπούλου, τό λίγο
χαχοφτιαγμένο κοριτσάκι μέ τό φωτει
νό πρόσωπο καί τά μεγάλα έχφραστιχά
μάτια, πού μιΧς eφερε στο ΈΟνικό
'Ωδείο ·ή Μάρω 'l'ριβέλλα, μιά σεμν·ίj
καl εύσυνείδητη δασκάλα τοϋ τραγου
δι'Ju, τ:ού χι αύτ-)ι δέν ύπά.ρχει πιά..
Μείναμε κατάπληκτοι άπό τ·ίjν έξαιρε114

τιχη αύτη φωνή κ ι ό Καλομοίρης π'ίjρε
άμέσως τ·ίj Μαρία δωρεάν στο 'Ωδείο
μας, στ·ίjν τάξη τ-ϊjς Τριβέλλα, !\που
φοίτησε μέχρι καί τη Σχολ·ίj Δεξιο
τεχνίας, μέ τιμητικ-ίj διάκριση στίς
έξετά.σεις της χ' έμφανίστηχε γιά πρώτη
φορά στ·ίj Σχην·ή, στίς Μελοδραματικές
παραστάσεις τοϋ ΈΟνιχοϋ 'Ωδείου, μέ
τ·ίjν " ΚαβαΗερία " τοϋ Μασκάνι.
' Αργότερ�, ξανατραγούδησε μιά μόνο
φορά αύτό τό Ε:ργο στη Λυριχ·ίj Σκην·ίj
καl χαρακτηριστικό της Μαρίας εΙναι
πώς, μ' �λη την έπιτυχία της, ή rδια
δέν εμεινε εύχαριστημένη άπό τ-ίjν άπό
δοσ·ή τη5 χι όρ � ίστη �;ε νά μ·ίJ,ν , ξαν �
τραγουδησει στη ζωη της αυτη την
οπερα σέ Οέατρο. Καί τό κράτησε . Τ·ίjν
τραγούδησε μόνο σέ δίσκους, μετα
γενέστερα.
Ί-Ι φ·ήμη της εΙχε άρχίσει νά διαδίδε
ται στούς ειδικούς κύκλους τ'ίjς 'ΑΟ·ή 
νας κ' ή 'Ελβίρα τέ Ίντά.λγκο, ·ή
διεΟνοϋς φ-ήμης μεγάλη πριμαντόνα,
ένδιαφέρΟ·ηχε γιά. τ·ίj :Μαρία καί την
π'ίjρε στην τά.ξ·η της στο Ώδε ίο 'ΑΟη-

ι

,

Δ ΟΞΑ

νών. Αύτό ·/) ταν μιά έξαιpετιχ·)ι τύχη
γιά τ·ίj νεαρη τραγουδίστρια γιατί ·fι
Ί'ριβέλλα, οσο κι iλν ·/) -αν μιά στοργικη
δασκάλα, δέν είχε το διαμέτρημα νά
δ �απαιδαγωγ·ή σει, χαl νά έξελίξει ενα
_
τετοιο ξεχωριστο στοιχειο.
Ί'ό 'Ωδείο 'Αθηνών, μέ τη γνωστη
συντηρ·ητική του αύστηρότ·η τα, άρν·ή
Οηχε νά δώσει στ·ίj Μαρία δίπλωμα,
γιατί δέν �Ιχε φ � ιτήσει στ� ύπο�ρεωτιΥ;ά
.
Οεωρητιχα μαΟηματα. Αυτό ομως
δεν
την έμπόδισε στ-ίjν καριέρα της γιατί,
οπως εΙνcι.ι γνωστό, στο έξωτεριχό
κανείς , δέν �,ογαριά.ζ� ι διπλ�ματα χ� ί
,
κριτιχες �_τους -;αλλιτ:εχνες. � ινεις αχρο
αση χι αν τους χανεις σε παίρνουν.
°!'ό μεγ�λ�, ομως χέ� δος , τ-ϊj� Μ;ιρίας
ητ�ν που εμε ι_νε χοντ� στ� ν Ι �τα);γχο
,
για χρόνια και που, χ εχεινη
της αφο
σιώθηκε χαί τ'ίjς Ε:δωσε ολα τά φώτα
της μεγάλης τέχνης της.
'Όταν γύρισα άπ' τίς εύρύτερες σπου
δές μου στο έξωτερικό, τό 1 9l.0 , κ'
εyινα ,άρχ ιμ�υσικός ,στ·)ιν Έ �νικ·ίj �υ � ιχ·ίj
�χηνη, βρηκα τη Μαρια ν, ανηκει

•

"·'..ουσα και' διαπίστωσα
' αυ'τ·η' . Τ·η' ν α,,
�οτι ε,.ιχε
άποχτ·ή σει Ιtνα δυσάρεστο
άραιό κυματισμό στις ψηλl:ς νότες της
- μπαλάρισμα, δπως τό λέ-,ε - πού δl:ν
ε ίχε
' &λλοτε και το ε!πα. Ί - Ι Ίντάλγκο,
σά λέαινα πού τραυμάτισαν το σκύμνο
της, ·η ρθε και μl: βρ·ηκε έξαγριωμένη
καί μοϋ λέει : " Βέβαια, έπειδ·)ι έ:φυγε
άπό τό Ώδε"ίο σας, βρίσκετε δτι μελε
τοϋσε καλλίτερα μl: την κ. Τριβέλλα " .
" ΜΙ: συyχωρε"ίτε - τ'ίjς λέω μ l: σεβα
σμό - άλλ' αύτ-)ι ε!ναι ·ή γνώμη μου
χαL, πιστέψτε με, είναι &σχετ·η με τιΧ
Ώδειακά " .
Σ Ι: λlγο καιρό παρακ.ολουθοϋσα τη δο
κιμ·ή μιάς όπερέτας πού άνέβαζε ή
Λυρικ·ή στο θερινό θέατρό της της
όδοϋ Χέυδεν, κοντά στο Π άρκο, καί
πού προβάριζε ·ή :Μαρία. ΣΙ: κ.άποια
στιγμ·)ι ·ίj Ίντάλγκο έ:ρχεται κοντά μου
κ.αί μοϋ λέει εύγενικ.ά : " ΜΙ: συγχω
ρε"ίτε γι' αύτά πού σάς ε!πα, άλλά
εϊχατε δίκιο " . 'Η συγκιvητικ·ή αύτ·ή
έκδ·ήλωση έντιμότητας άπό τ·η μεγάλ·η
Ίντάλyκο είχε σd:. συνέχεια να άπο
σύρει τ·)ι μαθ·ήτριά της, γιά �να διάσ�;ημα
άπ' τ·ήν τραγουδιστικη δραση κι οταν
αύτ-)ι ξανατραγούδησε, το έλάττωμα
ε!χε διορΟωθε"ί.
, , ο" ι
'Εμφανιζόταν σέ Οπερέτα χι αuτο
�
σl: πρεμιέρα άλλά σέ δεύτερ·η διανομη.
Γιατί ·ίj Λυρικ.·)ι Σκηv-ή έ:δινε τότε κ.αΘ·η
μερινl:ς παραστάσεις κ.αί άρκετl:ς φορl:ς
δυό, σl: άπfJγευματιν·ή καί βραδ ;ν·ή . Κ'
ετσι έ-:οιμαζόντουσαν δυο τουλαχιστον
πλήρη συγκ.ροτ·ήματα, γιά κ.άΟε έ:ργο.
Σέ πρεμιέρα έμφανίστηκε ή Καλογερο
ποUλοu, γιd:. πρώτη φορά,στ-fιν Τόσκα ."
καί οχι πρόχειρα, οπως κάπου δια
βασα. Αύτό δέ:ν τ'ίjς ταίριαζε. Τό έ:ργο,
μl: ένέργειες τ'ίjς Ίντάλγκο, άνέβηκε
ε11>ικ.ά γι' αύτ-)ι στό " "Α ρμα Θέσπι
Ι>ος ", πού ε!χε στηθε"ί σέ μεγά�ο ,
&χτιστο τότε , ο1κόπεl>ο τ'ίjς Πλατειας
κ),αυθμωνος κ' εκ.ανε κ.ανονικέ:ς δοκ.ι
μl:ς μέ: τό συνάl>ελφο Σωτο Βασιλειάδ·η
πού καί τό διεύθυνε. Ό άείμνηστος
Λάππας ε!χε τότε προφητέψει σωστά
οτι ·η ί\Ιαρία θά εκανε μεγάλ·η κ.αριέρα
καί Ι>ικαιώθηκε.
Έκε"ίνο πού τ·i)ν κ.αΟιέρωσε όριστικά
·η ταν ·ή μεγάλ·η l>ημιουργία της στήν
οπερα τοϋ γερμανοϋ συνΟέτη Ντ' 'Αλ
μπΕ:ρ
,.l"'ίφλαντ " - Στόν J{άμπο "
δπως άποl>όθ·ηκε δ τίτλος της - πού
τραγουl>·ή Οηκε σέ: ώραία έλληνικη μετά
φραση της ' Ιωάννας Μπουκουβάλα Άναγνώστου. Ό ρόλος της ·η ταν μιας
δύστυχης καί κ.αταπιεσμένης κ.οπέλας
κι άξέχαστες θά μοϋ μείνουν ο[ άτομικl:ς
δοκιμες με τ-ή Μαρία, πού με κυνη
γοϋσε νά τ'ίjς κάνω ολο καί περισσό
-:ερες. Κάθε νότα, κάθε φράση μελε
τιόταν σε βάΟος, μουσικά, φωνητικά
κ.αι έp(Lψευτικά μέχρι πού νά φτά
σουμε σ rό σχετικά τέλειο άποτέλεσμα.
Οι συνΟ'ίjκες τ'ίjς Κατοχ'ίjς δε βοηθοϋ
σαν καΟόλου. Δουλεύαμε με λαμπίτσες
πετρελαίου, πού ·η ταν νοθευμένο με
νερό, καί κάΟε δέκα λεπτά το φυτίλι
καρβούνιαζε . Σβύσιμο, καθάρισμα καί
ξανά &ναμμα. Κι ολο συνεχίζαμε έ:τσι
τή μελέτη με την άνεξάντλψη ύπομοv-ή
καί έπψ.ονη τ'ίjς Μαρίας.
:Ί1εγάλες δημιουργίες κ.ύριων ρόλων έ:δω
σαν σ' αύτό τό tργο ό Μαγκλιβέρας
ιι

ιι

ιι

σάν αύταρχικ.ός καί βάναυσος γαιο
κτ·ήμονας κι δ Δελένδας σάν άπλοϊκός
βοσκός των βουνων. Χάρμα ·ηταν καί ·ή
Ζω·fι Βλαχοπούλου σ' έ:να ρόλο άγν'ijς
κι όνειροπαρμένης χωριατοπούλας. Μά
κι ολοι ol &λλοι ρόλοι αύτ'ίjς τ'ίjς οπερας,
πού έ:χει Ιtνα σπάνιο σε θεατρικότητα
�,ιμπρέτο, , μοιράστηκαν κι άποδόθηκαν
εξαιρετικα.
' Η παράσταση αύτ·)ι ·ηταν πρώτου εύ
ρωπαϊκοϋ έπιπέδου κ' Ιtνας θρίαμβος
τ'ίjς Λυρικ'ίjς μας Σκην'ίjς. 'Ανταποκρί
σεις μl: τά κ.ολακευτικότερα λόγια γιά
ολους τούς συντελεστες δημοσιεύτηκαν
σε έφημερίδα τοϋ 'Άμστερνταμ και στο
περιοl>ικό " Βίνερ Ίλλουστρίρτε " της
Βιένης σε δύο σελίl>ες με φωτογραφίες.
οι Γερμανοί ε!χαν προτείνει στη Λ1)
ρικη Σκηνη νά πάει ολο το συγκρό
τημα καL να Sώσει αύτ-1) τ·Ι}ν παρά
σταση στην 'Όπερα τ-ης Βιένης . Έμε"ίς
μ' εϋσχημο τρόπο το άποφύγαμε , &λλος
γιά λόγους ύγείας, &λλος γιά ο!κογε
νειακά κ.αί l>ιάφορες &λλες προφάσεις.
'Η Κατοχη μάς βρ'ίjκε στίς Οέσεις μας
χι οπως ολοι OL /)·η μόσιοι ύπάλληλοι
μείναμε και δουλέψαμε σ' αύτές. Δου
λεύαμε μάλιστα πολύ κ' -)jταν αύτό μιά
παρηγοριά μας στά δύσκολα αύτά χρό
νια. 'Όμως το παραπάνω θά σήμαινε
μιά παραχώρηση στον Κατακτη1 η κι
αύτό Ι>ε μάς πήγαινε .
'Άς ποϋμε, σέ: παρένθεση , γιά μιά
άπροσl>όκητη έκδ·ήλωση πριμαντονισμοϋ
της Μαρίας καί πως άντψ.ετωπίστηκε.
Μιά ψηλη κ.ορώνα, πού την έ:δινε θαυ
μάσια, τ-)ιν κ.ράτησε γιά φιγούρα καί
μετά τό σταμάτημα της όρχ·ή στρας.
Αύτό ·η ταν παλιό πριμαντονίστικ.ο κ.όλ
πο, Ιtνα ε!Ι>ος μικροτσαρλατανισμοϋ πού
δέ: συμβιβαζόταν με το καλλιτεχνικό
της έπίπεδο. Την παρακάλεσα νά μ·)ιν
ξαναγίνει αύτό. Τό Ι>έχτηκε άλλά στήν
έπόμενη παράσταση εκανε πάλι το
ϊl>ιο. 'Όταν της το παρατ·ήρησα πάλι,
μοϋ λέει : " ΜΙ: συγχωρε"ίς, μαέστρο
μου, τό ξέχασα ". Δέ:ν ξέρω αν γινόταν
,
σκόπιμα 'ή ·η ταν τό ταμπεραμεντο
της
πού τ·)ιν παράσερνε. Πάντως την έρχό
μενη φορά &φησα τ·)ιν όρχήστρα νά
παLζει συνέχεια κάτω άπ' τ·fιν κορώνα
της τόσο πού ·ή άναπvο-ή της έξαντλή
Οηκε κ.' ή νότα τ·ης ξεθύμανε . Δεν εϊ
παμε τίποτα, άλλά άπό τότε τό όίτοπο
δέν ξανάγινε.
Ί - Ι Καλογεροπούλου είχε αύτοπεποί
θηση καί π);ήρη έπίγνωση τ'ίjς άξίας
της. Ί-Ιταν μαχητικη στίς έπιδιώξεις
της άλλά ποτέ άπρεπής. ΔΙ:ν προσπα
θοϋσε νά ύποσκελίσει κανένα, άλλά δεν
άνεχόταν άδικίες σέ βάρος της καί
στίς κρίσεις γιά τις συναδέλφους της
-Jjταν άμερόληπτη . Γιά την 'Άννα Ρε
μούνδου, πού ·ηταν στό ϊδιο ε!δος φω
ν'ίjς κ.' -)jταν φυσικ·)ι κάποια άντιζ·ηλία,
μιλοϋσε μέ τά' κ.αλλίτερα λόγια κ' ο[
σχέσεις τους στάθηκαν άδιατάραχτα
φιλικές. 'Η 'Άννα, πάλι, τη Οαύμαζε
άνεπιφύλαχτα καί μοϋ ' λεγε άργότερα
τ·η διαπίστωσ·ή της οτr., την πρώτ·η
έποχ·ή, ύποσυνείl>ητα, επαιρνε άπό τ-i)ν
τέχνη της.
Την &ρια " Κάστα Ντίβα " άπό τη
όρμα " · τοϋ Μπελίνι, πού άκοUστ·ηχε
·ίjχογράφησ·ή της καί πού στάθηκε μιά
κορυφ·)ι έπιτυχίας στην καριέρα της
rc

Κάλας, τήν τραγούδησε γιά πρώτη
φορά στό θέατρο της δδοϋ 'Αγίου Κων
σταντίνου με τήν όρχήστρα τ'ίjς ΕΛΣ
σέ μιά ά:πό τις . βραδιες πού ύποχρεω
νόμαστε νά δίνουμε γιά τ[ς 'Αρχές
Κατοχ'ίjς. Μοϋ tλαχε ή τιμη νά τη
l>ιδάξ� καί νά τή διευθύνω, βίωμα
πού μοϋ 'χει μείνει ά:ξέχαστο. Π'ίjρε
μέρος καί σέ μιά πολύ φροντισμένη
παράσταση τοϋ " Φιντέλιο " στο Ώδε"ίο
' Ηοώδου τοϋ Άττικοϋ, πάλι μέ Δελένδα
καi Μαγκλιβέρα κ' ·ηταν καί πάλι ή
έπιτυχία της έξαιρετικ·ή .
Έπι Ι>ιευθύνσεως τοϋ μακαρίτη Γεώρ
γιου Σκλάβου έ:γινε κάποια αϋξησ·η
άποl>οχων πού δl:ν Ι>�θηκε στ ν Καλ� 
γεροπούλο� . :ι;r ?, οσβληθη Υ;ε κ ι πικρα�
�
θηκε βαθια κ. ετσι σl: λιγο εφυγε για
τ-ήν 'Ιταλία. Γιά το '/..αλό της και γιά
τό καλό τοϋ τόπου μας, πού τόσο τον
τίμη»ε σ' δλο τον '/..ό σμο. Ε!ναι γνωστό
πόσο σκληρά ά:γωνίστη'/..ε γιά νά έπι
κρατ·ήσει στο Ι>ιεθν'ίj στίβο της 'Όπερας :
'Η έμφάνισ·ή της την έμπόδισε και
κατάφερε μέ κάθε μέσο νά γίνει λεπ�
κ.αί κομψ·ή. Στό τραγούδι της ε!χε μι�
'/.. α θαρή, σωστ·η όίρθρωση , μιά ζεστη
&:μεσότητα '/.. ' Ιtνα βαθύ ά:ληθινό συναί
σθημα πού, μαζί μέ την ύπέ � οχη θεα�
τρική τη ς έρμψεία, σέ καθη),ωνε και
σέ συγκλόνιζε.
Τη φωv-ή της κατάφερε νά τ·1Jν τελειο
ποι·ήσει τόσο ποU v' άποδώσει κατα
πληκτικά. δλη �ν κ)�Lμακ� τοϋ Ρε,περτο �
,
ρίου τ'ίjς σοπρανο, απ, την πιο ελαφρα
ώς τη δραματι'/..·ή . Στην 'Ελλάδα, στο
παλιό Μελόl>ραμα, ύπ'ίjρξε Ε:να τέ-:οι.ο
φαινόμενο. 'Ηταν ή Έλέv-η Βλαχοπού
λου ' ·ή μητέρα της Ζω'ίjς, πού μποροϋσε
καί τραγουδοϋσε τά πάντα μέ τήν ά:·η δο
νόλαλη φωνή της.
οι παραστάσεις στο άρχα"ίο θέατρο
τ'ίjς 'Επιδαύρου, ε!ναι πιά μεγάλες
παγκόσμιες δημιουργίες της Μ:.ιt-ίας
Κάλας κ.αι Ι>έ: μπαίνουν στά πλαίσια
αύτ'ίjς τ'ίjς όμιλίας. 'Έτσι, θά τελειώσω,
ά:ναφέροντας τήν άλησμόνητη τελευ
ταία μου έπαφ·ή μέ τ·)ι :Μαρία :
Στο τέλος τοϋ 1 9 5 8 μετάcrερα την
καλλιτεχνικ·ή μου δράση στη Γερμα
νία καί είχα έγ'/..ατασταθε"ί στο Δυτικό
Βερολίνο. Έκε"ί, στο Θέατρο τ'ίjς "Οπε
ρας έ:Ι>ωσε ·ή Κάλας μιά συναυλία μέ
μελοl>ραματικές &ριες. "Ι-Ιξερα πώς θά
'ταν άδύνατο νιΧ. τη δω προσωπικά.
"Αφ-ησα, λοιπόν, στο ξενοδοχε"ίο τ·ης
λίγα λουλούδια, μιά κάρτα μl: τίς εύχές
μου γιά έπιτυχία, τόν ά:ριθμό τοϋ τηλε
φώνου κι οτι ' αν δl:ν έ:χει γίνει πολύ
ά:'/..ατάl>εχ-η ' θά χαιρόμουνα πολύ αν
έπικοινωνοϋσε μαζί μου.
Την &λλη μέρα μέ π'ίjρε '/..α [ μl: '/..ρ �τησε
μισ·)ι &ρα στό τηλέφωνο. ΜΙ: ρωτησε
πολύ ζεστά γιά μένα, μοϋ 'πε και τά
Ι>ικά της κι οτι δέν ξεχνάει ποτέ την
ώραία Ι>ουλειά πού εκ;ι νε ,μαζί μο�
στην 'ΑΟήνα τότε με' τις λαμπες του
πετρελαίου πού διαρκως καρβούνιαζαν.
Ί-Ιταν ή Μαρία, τό Ι>υναμι'/.. Ο άλλά καλό
κορίτσι πού 'ήξερα, κ' ·ηταν σά νά 'χαι;ε
νά κουβεντιάσουμε άπό χτές. Συγκινη
θηκα, χάρ·ηκα καl περηφανεύτηκα γι'
αύτ6. Μέ το δίκιο μου !
'Όμως, τώρα δl:ν ύπάρχει, πιά. "Ας
μάς μείνει ά:λ·ησμόνητη για πάντα ή
μν·ήμη της .
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΩΡΑΣ
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Ε Ξ Ω ΑΠ' ΤΟ ΜΥΘΟ ΤΗΣ

Μ Ι Α Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Τ Η Σ Κ ΑΛΑΣ Σ Τ Η Ν Ε Π Ο Χ Η Τ Η Σ
Τοί5 ΓΙΩΡΓΟ Υ Λ ΕΩ ΤΣΑ ΚΟ Υ
'Απ' οσα γράφτηκαν γιά τήν J(άλας
στόν άθηναϊκό Τύπο έπι.λέξαμε γι'
άvαδημοσlε·υση μιά έ1ιδιαφέροvσα το
ποθέτηση τής Πάλας στήν έποχή της
άπό τό σv1ιεργάτη μας Γιώργο Λεω
τσι'ίκο , Πρωτοδημοσι.εύτηκε στό "Βή
μα Πvριακής " 25 Σεπτέμβρη 1977.
Σ' δλο τόν κόσμο - κι &.κόμα πιότερο
στ·Ιjν πολιτιστικά άτροφική ' Ελλάδα
μας - έ:να πλατύ "φιλότεχνο" κοινό νο
γίi τήν τέχνη μέσα άπό τήν κοσμικο
γραφία η τά ι:ντυπα πού πουλάνε σκάν
δαλα καl παραμύθια ρόζ - μπονμπόν.
Μέ τον ϊδιο πρωτόγονο φανατισμό
δπου κάποιο ιΧλλο, αύτάδελφο κοινό
τρέχει σέ γ·ήπεδα, παραδίνεται σ' ενα
φετιχισμό τών " μεγάλων δνομάτων " :
έκείνων οπου πάνω τους αύτή ή δημο
σιογρα,φία ( r; ού λειτο,υργεί σάν παρ � 
,,
κριτικη ) στρεφει τό καποτε υποπτο
φως
τών προβολέων της. Θαμπωμένο άπό
τέτοιους φωτισμούς, τό κοινό αύτό λα
τρεύει ιΧκριτα τ·Ιjν Κάλλας, το Μητρό
πουλο, τή Μπαχάουερ, τον Κάραγιαν,
τ·Ιj Φοντέυν, τό Νουρέγιεφ, τά " J\lπολ
σόι " κ.ιΧ. Δύσκολα κι άπρόθυμα βλέπει
τά ε'ί8ω �ά το� εξ� άπ' � ύτοUς τούς
,
φωτισμους και πλαι σ , αναλογα
μεγέ
Οη : άπαράλλαχτα μέ τούς τουρίστες
έκείνους πού άπ' ολο το Λοϋβρο βλέ
πουν μόνο τή " Τζοκόντα " ·fι τ·Ιj ΝίκΊJ
τ'ijς ΣαμοΟράκης, , ,
Βάναυσα άπομονωμένη άπό τά βαθύτε
ρα άνθρώπινα καί καλλιτεχνικά της
κίνητρα, ·ή προσωπικότητα καί ή ίδιω
τικ·Ιj ζω·Ιj τ·ϊj ς Μαρίας Κάλλας ·ίjταν
ά � φαλώς μο�α� ικές, σ �ό νά τραβοϋν
πανω τους αυτες τις δεσμες παραμορ
φωτικοϋ φωτός. 'l'ό παρελθοντικό καί
συχνά ρ·ηχό, οπως Θά δοϋμε, εΙδος
τέχνη � 1: ού άνάΟειξε, ά�λά και, περ; έρ �
,
1
,(
yω,ς , ο , αδια.�λακτος, αριστοχρατ � χος ,
υπο μιαν εννοια,
τελειοχρατισμος με
τον όποίο το ύπηρέτησε Ίjταν στοιχεία
προσφιλ'ij στή .. χάι σοσάιτυ " χαί στο
" τζέτ σέτ " τοϋ δυτιχοϋ χαπιταλιστι
κοϋ κόσμου. Αύτοϋ τοϋ κόσμου δεσπό
ζουσα μορφή Ίjταν ό 'Έλληνας Κροίσος
πού τόσο δραματικά, φαίνεται, σφράγι
σε τή ζωή και ζ·ήμιωσε τήν τέχνη της,
χαi, έκθέτοντάς τες πιότερο σ' αύτούς
τούς φωτισμούς πού τόσο παραποιοϋν
τ·Ιjν πραγματικότητα. Τώρα ομως πού
άρχίζουμε νά συμβιβαζόμαστε κάπως
μέ τ·Ιjν ίδέα τοϋ τραγικά πρόωρου χαμοϋ
τ'ijς Μαρίας Κάλλας είναι καιρός ν' ά
γνοήσουμε αύτό το . . φωτοστέφανο "
(άπαράδεχτο γιά κάθε ιΧνΘρωπο κάποιας
ιστοριχοχοινωνιχ'ijς εύαισθησίας ) χαί νά
έπιχειρήσουμε νά έντοπίσουμε το άπα
ράγραπτο τ'ijς προσφοράς της τοποθε
-:ών-:ας το μέσα σέ κάπως πλατύτερη
1 1 1)

ιστορική προοπτική. "Ας δοκιμάσουμε
λοιπόν νά δοϋμε τή Μαρία Κ άλλας
εξω άπό τό μύθο της χαί μέσα στήν
έποχή της .
Π ρίν προχωρήσουμε;, όίς άναφέρουμε
παρενθετικά πώς μας ξενίζει άρκετά το
γεγονός οτι άπό τά τρία βοηθήματα
γιά τήν Κάλλας πού !:χουμε τή στιγμή
αύτή στά χέρια μας ( μέρος μιίiς βι
βλιογραφίας, πολύ πλουσιότερης, οπως
Θά δοϋμε ) , έ:να τοϋ Στέλιου Γαλατό
πουλου ( 1 ) χαl δυό τοϋ Τζών "Αρ
ντουεν (2, 3 ) η έλάχιστα συγκρίνουν τή
" ντίβα " μέ ιΧλλα άνάλογα καλλιτε
χνικά μεγέθη η ("Αρντουεν ) τήν τοπο
Θετοϋν κυρίως μέσα στήν lστοριχή
προοπτική τοϋ λυριχοϋ Θεάτρου - χαί
μάλιστα τοϋ εϊδους πού έχείνη ύπηρέ
τησε. Φυσικά, μέ μιά τέτοια βιβλιογρα
φία, δέν χωρεί άμφιβολtα οτι τοποθε
τήσεις σάν χι έχείνη πού έπιχειροϋμε
έδώ εχουν ηδη γίνει άπό ιΧλλους, πολύ
πιο εγχυρους,
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Τά πρώτα με;ταπολεμιχά χρόνια πού
άρχίζει ή σταδιοδρομία τ'ijς Κάλλας, ή
μουσικ·ή, γενικά, άχολουθώντας έξελι
χτιχές διαδικασίες όλοένα έπιταχυνό
μενες ζυγώνει ολο χαl πιότερο στο ση
μερινό παρακμιακό άδιέξοδο. 'Η έπι
τάχυνση συμπίπτει η χι έν μέρει δφεί
λεται σέ σειρά μοναδικών τεχνολογικών
προόδων (δίσκοι γραμμοφώνου, μαγνη
τοταιν(α, κασσέτες κτλ. ) πού Οπως χι
ιΧλλοτε σημειώσαμε, !:χαμαν γιά πρώτη
φορά προσιτό σ' έ:να εύρύ κοινό παρελ
θόν δέκα αιώνων δυτιχ'ijς μουσιχ·ϊjς,
άλλά καί τούς έξωτιχούς μουσικούς
πολιτισμούς πού μαζί τους άσχολείται
ή έθνομουσιχολογtα. Π αράλληλα, ό έρ
γαζόμενος διαθέτει περισσότερο χρόνο
καl χρ'ijμα γιά μόρφωση - ψυχαγωγία,
ol χ,υβερνήσεις δ,tνουν μ�γ αλύτερη πρ? 
'
..
σοχη στον παραγοντα
χουλτουρα
Π οτέ ιΧλλοτε ή ζ·ήτηση γιά τέχνη δέν
·)jταν τόσο δυσανάλογα μεγάλη μέ τήν
ποιότητα μάλλον, παρά μέ την ποσό
τητα τ'ijς νεότερης προσφοράς. οι με
γάλες έταιρίες δίσκων καί συσκευών
άναπαραγωγ'ijς τοϋ Ίjχου· μπαίνουν στο
παιχνίδι. Μοναδιχη έποχή γιά ν' άνα
βιώσουμε (έλλείψει έπάρχειας τών νεό
τερων ) τίς παλιότερες μορφές μουσιχ'ijς,
νά ξεθάψουμε χειρόγραφα άπό βιβλιο
Θ'ijκες, νά παρατείνουμε μέ τά μάγια
τ'ijς έρμηνείας τή ζωη σέ μορφές πού
!:χουν διαγράψει τόν lστόριχό τους κύ
κλο, νά στήσουμε στά πόδια τους τίς
Θνησιγενείς νεότερες πού ολο χαί πιό
τερο προσφεύγουν στίς ύπηρεσίες με
γάλου άριθμοϋ έχτελεστών " ύπερβατι-

χ'ijς δεξιοτεχνίας ". ΕΙναι ή έποχή τοϋ
σκηνοθέτη Βήλαντ Βάγχνε:ρ στό γερμα
νικό χαί τ'ijς Μαρίας Κάλλας στό tτα
λι>: ό }υριχό �έατρ � - tδιαίτε � α έχείνο
.
του
μπέλ χαντο , . Τόσο στην οπερα,
ϋσο χαί στούς χώρους οπου προσφέρε
ται ή νέα μουσική, σκηνοθέτης χι έρμη
νευτής, άποχτοϋν συχνά έ:να άπόλυτο
προβάδισμα σέ σχέση μέ το δημιουργό.
'Ωστόσο γιά έλάχιστους άπό τούς έρ
μηνευτές αύτούς μπορεί νά διανοηθεί
κανένας τή μεταθανάτια, ι:στω, έπι
κύρωση ένός δγχώδους έπιστημονιχοϋ
μελετήματος , μέ πλήρη
βιογραφικά
στοιχεία, λεπτομερ'ij χρονολογικό κατά
λογο ολων τών έμφανίσεών τους, κατά
λογο τών μουσικών Θεσμών μέ τούς
όποίους συνέπραξαν (λυρικών Θεάτρων,
δρχηστρών κτλ. ) πλ'ijρες ρεπερτόριο,
δισκογραφία, βιβλιογραφία, κατάλογο
τών ϋποιων δημοσιευμάτων η τών ·ήχο
γραφημένων συνεντεύξεών τους καl έπι
λογή ϊσως τών ούσιωδέστερων άπό
ενα άναπόφευχτα τεράστιο άριθμό κρι
τ : κ �� Οημοσιευμ �; ων 7: oU καλοU�,ται
κοσκινίσουν
ol ερευνητές. Ως
να
σήμερα, άνάλογες έργασίες άφιερώνον
ταν σέ συνθέτες κυρίως παρά σ ' έρμη
νευτές, ϊσως καί έπειδή στην περίπτω
ση τών τελευταίων ή !:ρευνα άπλώνεται
σέ πολλές χώρες καl εΙναι πολυδάπανη ,
Γιά τήν Κάλλας ομως τέτοιες έpγασίες
( Γαλατόπουλος ) ιΧρχισαν νά δημοσιεύ
ονται άπό πολύ νωρίς. Καί πόση ι:κπλη
ξη νοιώσαμε άπό τό τελευταίο ( 3 ) βιβλίο
τοϋ βιογράφου της 'Άρντουεν ! 'Εκεί
διαπιστώσαμε την εκταση τ'ijς κ α τ '
έ π ι λ ο γ ·lj βιβλιογραφίας πού παρα
θέτει άποκλείοντας ιΧρΘρα - κριτικές με
μονωμένων έρμηνειών καί έμφανίσεων
καί δίνοντας τήν προτίμησή του σ'
άγγλόφωνα δημοσιεύματα : περιλαμβά
νει οϋτε λίγο, οϋτε πολύ, 1 6 βιβλία,
έξ ίf> ν 1 0 μον�γραφίες , (�γγλιχά,, γαλ�
λικα, γερμανικα, tταλικα, · �πανικα ) και
33 δημοσιεύματα (3 αύτοβιογραφικά
τ'ijς ϊδιας τ'ijς Κάλλας ) , κυρίως σέ δι
εθνοϋς κύρους μουσικά περιοδικά. Μέ
πιθανή έξαίρεση όρισμένων μεγάλων
άρχιμουσιχών δέν μποροϋμε νά φαν
ταστ? ϋ,με πολλούς μεγάλο� ς � ρμηνευ
,
τές, ιδιως τραγουδιστές, του αιωνα
μας,
πού έ ν ζ ω 'ij νά παρότρυναν τόσο την
έπιστημονικ·Ιj ένασχόληση μέ τήν προσ
φορά τους. Γεγονός άρκετό γιά νά πι
στοποι·ήσει τό πόσο μεγαλύτερη ε!ναι ή
διάμετρος τ'ijς π ρ α γ μ α τ ι κ 'ij ς καλ
λιτεχνικ'ijς άχτινοβολίας καl άξίας της
άπ' έχείνη τοϋ " φωτοστέφανου " γιά
τό δποίο μιλήσαμε στήν άρχή .
Καl πρώτα - πρώτα

δίνουμε το λόγο

στο Στέλιο Γαλατόπουλο πού, 5χι δίχως
δυσκολίες, περιγράφει εϋστοχα το φω
νητικό της /Sργανο :
« Φωνή πού μπορεί να συγκινήσει
μέχρι δακρύων η να λάμψει σαν πετρά
δι. 'Άλλοτε άσκεί στήν ψυχή τοu ά
κροαήj μια tντονα ύπνωτική έπίδραση.
Ή Κάλλας διαθέτει άξιοσημείωτη φω
νητική !:κταση. Μπορεί ν' άττακάρει
νότες μέ τέλεια . . σονοριτέ " ' άπό το
χαμηλό λα ώς τό ψηλό μι (τεσσιτούρα
έξαιρετική, μέ δποιαδήποτε κριτήρια )
καί οι χαμηλές νότες της !:χουν τή στη
θική ποιότητα μιιΧς γνήσιας μετζο σοπράνο ( . . . ) . ΤραγουδιΧ μέ πιότερες
άπό μια φωνές. οι στηθικές και ψηλές
νότες της εΙναι καθάριες καί άνοιχτές,
μέ τέλεια έλεγμένο, αιχμηρό περίγραμμα
και κριβεί? τονικά ,χα μ ο �ϊ να
�
:
,ι, και': � στη
c κεφαλικους
έναλλασσει
θικούς " φθόγγους μέ έκπληκτικό βα
θμό τεχνικης όίνεσης. Χ ρησιμοποιώντας
το γρήγορο, καθάριο καί λαμπερό της
πιανίσσιμο, πετυχαίνει έ'.ναν ήχητικό
χρωματισμό των μελωδικών της γραμ
μών πού δέν εΙναι τίποτε λιγότερο
άπό έ'.να θαuμα συγκινησιακης άπο
κάλυψης .
»Ή μεσαία περιοχή της εΙναι λίγο
θαμπή, ιδιότητα μοναδική αναμεσα
στούς σημερινούς τραγουδιστές. Αύτή
τήν ιδιότητα ή Κάλλας χρησιμοποιεί
ύπέροχα, άναδίνοντας έκείνο τον πνι
γμένο ήχο πού κάνει τόσο άβάσταχτα
συγκινητικές τίς άπεικονίσεις της στι
γμών παθιασμένης λύπης καί άγωνίας.
''Αλλο σπάνιο γνώρισμα της φωνης της
εΙναι δτι διαθέτει πολλα ήχοχρώματα
σ' δλη τήν Ιtκτασή της. Αύτό έξηγεί
τό πώς ή Κάλλας κατορθώνει να ταυ
τίζεται άπόλυτα μέ τή μεγάλη ποι
κιλία ρόλων πού ύποδύεται. ' Η ίκανό
τητα έναλλαγης των ήχοχρωμάτων μπο
ρεί να !:χει σαν άποτέλεσμα ενα πλοuτο
μουσικης εκφρασης ιδιαίτερα οταν τήν
έκμεταλλεύεται μια μεγάλη τραγου
δίστρια», οπως έκείνη { . . . ) .

»Μέ τήν Κάλλας ή κολορατούρα εΙναι
πάντα άναπόσπαστο μέρος τοu δραμα
τικοu περιεχομένου της μουσικης κι /Sχι
άπλη έπίδειξη τεχνικης. 'Όταν τρα
γουδιΧ κολορατοuρες ή τέχνη της στο
ήχόχρωμα καί στήν εκφραση εΙναι φα
νερή δπως καί σέ κάθε τι όίλλο. Οί φιο
ριτοuρες καl τα γκλισσάντι της, για
να μήν άναφέρουμε τίς έκφραστικότατες
κατιοuσες κλίμακές της εΙναι { . . . ) μυ
θικές ( . . . ) .

»ΕΙναι άλήθεια ώστόσο πώς σαν ολους
τούς τραγουδιστές { . . . ) άντιμετωπίζει
καμμιά φορα δυσκολίες, καί στήν περί
πτωσή της εΙναι κυρίως τεχνικές : μια
άνισότητα χροιιΧς στο .. τίμπρο " η έ'.να
κάποιο θάμπωμα στίς ψηλές νότες.
'Ένα κυματοειδές βιμπράτο παρατη
ρείται κάποτε σέ μερικές ψηλές νότες,
δταν τίς τραγουδιΧ μέ γεμάτη φωνή κι δ
ήχος στίς νότες αύτές εΙναι καμμια
φορα δυσάρεστος. Τα έλαττώματα αύτά,
φυσικά, εΙναι πιο φανερά τίς βραδιές
δπου ή " ντίβα " δέν εΙναι σέ καλή
φωνητική φόρμα. Καί ποιός ομως Θα
μποροuσε νά εΙναι πάντα; ' Η ειρω
νεία εΙναι πώς στlς μεγάλες της στι
γμές, ή rδια προτείνει στο κοινό έ'.να

μέτρο τόσο ύψηλό, ώστε άναπόφευκτα
να τήν έπικρίνουν δταν ύπολείπεται
άπό το μέτρο αύτό» (σελ. 21 - 2 3 ) .
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'Όμως ή Κάλλας ήταν μια σπάνια
περίπτωση πού μέ τή φωνή της tκανε
θέατρο πολύ ύψηλης ποιότητας καί μέ
τό παίξιμό της {ιδίως μέ τα χέρια )
τραγουδοuσε μέ συγκίνηση άκαταμά
χητη. Ξαναπλάθοντας, οπως σωστα
ειπώθηκε, κάθε ρόλο έξ ύπαρχης, άπό
δειξε πώς το . . μπέλ κάντο " μποροuσε
να εΙναι θέατρο. Σέ σημείο μάλιστα
πού κάποτε, δπως μοu !:λεγε όίνθρωπος
πού βρέθηκε κοντά της , να ζεί μέρες
δλόκληρες μέ μια συμπρωταγωνίστριά
της στήν " Έστιάδα " τοu Σποντίνι,
για να δεθεί ιδιοσυγκρασιακα μαζί της.
'Αναφορές στήν ιστορική έποχή, διε
ρευνήσεις στή λογική της ψυχολογίας
δδηγοuσαν στή γενική σύλληψη τοu
ρόλου η στή μουσικοδραματική έρμη
νεία δρισμένων στίχων η σκηνών. 'Αντί
δρομα, μια δρισμένη έκφραστική σύλ
ληψη - άξιοποίηση έπί μέρους στιγμών
μποροuσε να καθορίσει τήν καθόλου
έρμηνεία.
Τέτιος συνδυασμός μουσικών - ύποκρι
τικών χαρισμάτων άπαντα βέβαια καl
σ' όίλλους μεγάλους έρμηνευτές. ' Αρκεί
ν' άναφέρουμε το μεγάλο Σαλιάπιν
( 1 873 - 1 938 ) , σέ μια όίλλη έποχή οπου
ή μουσική δημιουργία δέν εΙχε φθάσει
άκόμη στlς μετέπειτα φάσεις της, μέ
καρριέρα πού συνδέεται κυρίως μ' !:ργα
τοu ρωσικοu ρεπερτόριου, τόσο πλούσια
σ' άνθρώπινη ούσία και μέ μια έρμη
νευτική πού οι ρ ίζες της δέν εΙναι άτω
συνδεδεμένες άπό τή σλαύικη, πληθω
ρική, χοϊκή ιδιοσυγκρασία του. {Φυσικα
δέν άναφερόμαστε σέ καλλιτέχνες μέ
άνάλογα φωνητικά, μουσικα και έκ
φραστικα χαρίσματα, οπως ή Κάθλην
Φερριέ η ή Κάθυ Μπερμπεριάν, πού
ύπηρέτησαν έντελώς διαφορετικα εrδη
μουσικης, έξωσκηνικης κυρίως ) . 'Όμως
ή Κάλλας {καί σ' αύτό !:γκειται ή μονα
δικότητά της ) τα ύπέβαλε στήν πιο
δυσβάσταχτη δοκιμασία: τό ζωντάνεμα
τών πιο άδιάφορων μουσικα καί δρα
ματικα σελίδων παρακμης τοu . . μπέλ
κάντο " : ετσι λιμπρέττα άνούσια χάρη
στήν τέλεια /Sσμωση της ύπέρτατης
μουσικης εκφρασης μέ μια ύποκριτική
άλχημεία άκούραστη στήν άναζήτηση
της φιλοσοφικης λίθου της δραματικης
άλήθειας, άπόχτησαν άνυποψίαστες δυ
νατότητες ζωης. 'Ερμηνευτές πού μετα
τήν Κάλλας διαθέτουν άνάλογα προ
σόντα άλλα σέ μικρότερο βαθμό, δέν
κατορθώνουν πια ν' άποστρέψουν τήν
προσοχή μας, οπως έκείνη, άπό τ-ήν
μουσική ενδεια μέρους η δλόκληρων
δημιουργιώ'.1, δπως ή " Νόρμα " τοu
Μπελλίνι, ή " 'Άννα Μπολένα " τοu
τονιτζέττι, ή " Έστιάδα " τοu Σπον
τίνι η ή " Μήδεια " τοu Κερουμπίνι.
Καί προσωπικα δέν Θα ξεχάσω τήν
έντύπωσή μου άπό τήν πρώτη ματια
πάνω της σαν βγηκε στήν 'Επίδαυρο
να παίξει " Νόρμα " . Φαινόταν να λέει :
' ' Δέστε πώς Θα μεταμορφώσω τώρα
έγώ αύτή τήν έπιφανειακή μουσική ".
Τή συγγυμνασία τών itμφυτων μουσι
κών καί ύποκριτικών χαρισμάτων της

Θα πρέπει νά χρωστιΧ ώς Ιtνα βαθμό
καί στή διδασκαλία της Ίσπανίδας ύψι
φώνου Έλβίρας ντέ Ίντάλγκο, πού εΙναι
γνωστό πόση σημασία άπόδιδε σ' αύτ·ήν.
Διδασκαλία, το ξανατονίζουμε, στηρι
γμένη στο .. μπέλ κάντο "' σ' άντίθεση
μ' έκείνη της Τεμπάλντι (περίφημης
άντιπάλου της της δεκαετίας τοu ' 5 0 ) '
μαθήτριας της Κάρμεν Μελίς, πού δπως
παρατηρεί δ "Αρντουεν {" Κάλλας ",
σελ. 8 ) στηριζόταν στον βερισμό καί
πού μαζί της δέν Ιtπρεπε να γίνεται
καμμια σύγκριση.
Φυσικά, ή τέχνη της Κάλλας δέν άφιε
ρώθηκε μόνο στούς συνθέτες πού άνα
φέραμε άλλα καί στον Βέρντι, τον
Πουτσίνι, τον Ροσσίνι, τον Βάγκνερ
( στlς άρχές της καρριέρας της ) κ.όί.
δσο κι αν κατα έ'.να περίεργο τρόπο, ή
εtκόνα πού άφήνε;ι δέν εΙναι τόσο έκείνη
της Φλόρια Τόσκα η της Βιολέττας,
οσο της Ν όρμας η της Μήδειας. 'Υπηρ
ξε δ συναρπαστικότερος συνήγορος τών
πιό χαμένων, οπως φαινόταν, ύποθέ
σεων στον τομέα τοu λυρικοu θεάτρου.
'Ίσως αύτό να μήν ήταν όίσχετο μέ τον
τελειοκρατισμό της πού τήν Ιtσπρωχνε
προς τό άκατόρθωτο καl ένδεχομένως
καί σ' αύτή τήν έναλλαγή ρόλων δρα
ματικης ύψιφώνου μέ ρόλους κολορα
τούρας - πράγμα πού τελικα το πλή
ρωσε. Βέβαια δέν ήταν αύτό δ μόνος
λόγος : το πρώτο μέρος της καρριέρας
της κύλισε σέ μια συνεχη ύπερένταση
αύτοπειθαρχίας, σέ μια συνεχη θυσία
της ζωης στήν τέχνη της. Κ ι οταν αύτή
ή θυσία, πέρα άπό ίtνα άκραίο σημείο
!:γινε rσως άβάσταχτη για Ιtναν όίνθρωπο
τόσο εύαίσθητο, θυσίασε τήν τέχνη της
στή ζωή - δίχως δμως να τήν προδόσει,
δίχως να τήν έξευτελίσει καί ξέροντας
δσο κανένας πότε έ'.πρεπε να άποσυρθεί.
Τίποτε rσως δέν τ-fιν συνοψίζει καλύ
τερα άπό τα οσα γράφει δ Τζών "Αρ
ντουε;ν, στον έπίλογο τοu βιβλίου του
{σελ. 1 99 ) " Ή κληρονομια της Κάλ
λας " :
«Μ' έ'.να τόσο εύρύ ρεπερτόριο καl μέ
τόσο /tντονη συμμετοχή στούς ρόλους
της δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή Κάλ
λας ζητοuσε άπό τή φωνή της πιότερα
άπ' δσα Θα μποροuσε να της δόσει
όίνετα. 'Όμως έξ rσου καθαρα διαγρά
φεται κι έ'.να παράλληλο συμπέρασμα:
άν εΙχε ρ ιψοκινδυνέψει λιγότερο, άν
εΙχε έκτεθεί σέ μικρότερα ρίσκα η εΙχε
παραμείνει μέσα σέ πλαίσια άσφαλέ
στερα, δέν Θα μποροuσε ποτέ να εΙναι
ή Κάλλας. Δέν μπορεί να πετύχει κα
νένας δσα έκείνη πέτυχε, μέ ήμίμετρα» .
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚω:
. • os
Gala top o ulos : " Calla:;,
La Dί vίna; A r t that c o n ceals Αι· t " .
Cuιι n ίιιg!ιαm Bass p u blίslιers L td,
Lοιιdοιι, 1963, 14 Χ 22 cm, PJJ 192.

(2) J ο hιι Ardoίn / Gerald
Fίtzgeι· 
land : " Callas : Tlιe A r t and tlιe
Lίfe; The Grea t Years ". Tlιaιnes
& Hudson,
Lon doιι 1 9 74, 23 Χ
34 cm, pp 282. Μέ 306 φωτογραφlες.
(3) J ο hιι Ardoίrι : " Τ!ιe Callas Le
gacy ", D ιι c k woι· t lι, Lοιι ιlοιι 1 9 7 7,
14 >< 22, pp 224. Κριτική έπισκ6πηση

ήχογρ αφ1]σεων .
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Άν όρ � άv ωτ η , πλn κ τ 1κή , κ ε ν ολο � οvβα

ΕΝΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ Δ Ε Ν ΕΙΠΩΘΗΚΕ Ο Κ ΑΙΡΙΟΣ Λ Ο ΓΟΣ
Ή 'Εταιρία 'Ελλήνων Θεατριιcών Συγγραφέων, ενα άπό τά
παλιότερα πνευματικά Σωματεία της χώρας - δπου νά 'ναι
�cλεί.,, ε ι τά έβδομi1ντα της, - έγκαινιάζοντας μιά σειρά πολι
τιστι�cών έκδηλώσεων, όργάνωσε ( . . . τρόπος τοϋ λέγειν)
στiς 1 9 του Δειcέμβρη στό Θέατρο Κώστα Μουσούρη , μιά
ημητι�cή έιcδήλωση στή μνήμη τοϋ Γρηγόριου Ξενόπουλου,
γιά τή συμπλήρωση - δπως δήλωσε - 25 χρόνων άπ' τό
Θάνατό του.

'Επαινετή, πολύ έπαινετή ή άπόφασή της. Οί διοικήσεις τών
πνευματικών καi καλλιτεχνιιcών Σωματείων - άπό τήν Ένωση
Συνταιcτών &ς τό Σωματείο 'Ελλήνων 'Ηθοποιών - δέν έπαν
δρώνονται, συνήθως, άπό τά πνευματικότερα μέλη τους, μέ
άποτέλεσμα ν' άπασχολουνται μόνο μέ τά συνδιιcαλιστικά
ιcαi νά παραμελοϋν τά, Ισότιμα μ' αύτά, πολιτιστικά τους
καθήκοντα. Κάθε πρωτοβουλία, έπομένως, πού άποβλέπει
σέ πολιτιστικούς γενικότερα σιcοπούς, έπαινετή καi εύπρόσ
δειcτη !
Όμως, ή 'Εταιρία 'Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων έκανε
. . . λάθος μέτρηση. Μάς �cάλεσε σέ έκδ1iλωση γιά τά 25χρονα
άπό τό Θάνατο τοϋ Ξενόπουλου. Άλλ' άφου ό Ξενόπουλος
έγκατέλειψε τό μάταιο πιά βίο του στiς 1 4 Γενάρη 1 95 1 ,
κλείνανε κιόλας 27 χρόνια. Ύπijρχε ώστόσο τό Δεκέμβρη,
μιά άλλη έπέτειος γιά τόν Ξε\.όπουλο : Τά 1 1 0 χρόνια άπό
τή γέννησή του ( 9 Δεκέμβρη 1 867). 'Οπωσδήποτε, ήταν μιά
εύκαιρία ν' άποτιμηθεί, έπιτέλους, τό έργο του Ξενόπουλου,
μισόν καί . . . έπέκεινα α!ώνα μετά τή δημιουργία του. Αύτό
ήταν ενα ούσ\αστικό χρονιιcό δριο. Τά 1 1 0 χρόνια άπό τή
γέννηση ιcαi τά 25 άπό τό βιολογικό Θάνατό του, δέ σημαί
νουν icαl πολλά πράγματα γιά τή διάριcεια τοϋ έργου του.
Άλλά . . . γιατί Ξενόπουλος ; Τό " Θ " Θά προτιμοϋσε, ή πρώτη
πνευματική έκδήλωση τfjς 'Εταιρίας 'Ελλήνων Θεατρικών
Συγγραφέων νά 'χε Θέμα γενικότερο καi εύρύτερο - χρονιιcά

icαi ε!δολογικά - άπό μ ιά . . . " προσωπολατρική " έπέτειο !
Φυσικά, οϋτε τήν Ε.Ε.Θ.Σ. βαλθήκαμε νά κηδεμονέψουμε,
οϋτ' έχουμε τήν έντύπωση πώς μόνο έμείς σιcεφτόμαστε σωστά.
Ή έκδήλωση ήταν άπαράδεχτα έρασιτεχ.'νιιcή . Κ ι Ciς δηλω
"όταν, γραφτά, " έπιμέλεια προγράμματος " άπό γνωστό
σιcηνοθέτη. Συμφόρεση όμιλητών έπi σκηνfjς : 'Εννιά, παρα
τεταγμένοι ιcατά μέτωπον! Οϋτε μιά λάμπα, γιά νά βλέπουν
τί διάβαζαν ! Οϋτ' ενα μικρόφωνο, γιά ν' άκοϋμε τί λέγαν !
Καi ο[ έννιά, συγγραφείς. Οϋτ' ενας ιcριτικός! Ή αiώνια
έπαγγελματιιcή . . . άπέχθεια; Κι δμως, ενας �cριτικός Θά 'ταν
πιό άρμόδιος άπ' τούς έννιά συγγραφείς γιά τήν άποτίμηση
ένός έργου. Ποτέ δέ Θά μπορέσουμε νά ιcαταλάβουμε : Γιατl
έπρεπε, ντέ ιcαί καλά, νά μιλήσουν δ λ ο ι δσοι άπαρτίζουν
τήν 'Εφορία τοϋ Θεατρικοϋ Μουσείου. Θά 'φτανε, ίσως,
ό Διευθυντής του. Άλλ' ό Κορρές, πρός τιμήν του, ήταν ό
μόνος πού δέ μίλησε !
Βραδιά χωρίς ραχοκοκαλιά. Ό καθένας εΙπε τό δικό του.
Έγωιcεντρικά, άκριτα, προχειρολόγα. Καμιά σφαιρικότητα,
ιcαμιά τοποθέτηση σέ χρόνο, σέ χώρο, στό συγκαιρινό περί
γυρο. Καμιά συγκριτι�cή άναφορά μέ προηγούμενους ιc' έπό
μενους. Λόγια ξειcρέμαστα, ύποκειμενικά - άνεύθυνα, τελικά.
Όσοι δέν παραβρέθηκαν, έμειναν μέ μιάν άποψη γιά τόν Ξε
νόπουλο. Όσοι παραβρεθήκαμε δέν άποχτήσαμε σαφέστερη
γνώση. Δέ" ξειcαθαρίσαμε τί άντιπροσώπευε τό έργο του.
Οϋτε τί μένει σήμερα.
Ή βραδιά έκλεισε μέ �cομμάτια, κακά διαλεγμένα καί ιcακά
διαβασμένα άπό ήθοποιούς. Μαιcάρι νά μήν ξαναγίνει παρό
μοια έκδήλωση. Νά γίνουν άλλες, πολλές άλλες, καλές καί
φροντισμένες. Νά 'χουμε τή χαρά νά τίς παρακολουθήσουμε
καl νά τίς παινέψουμε. Ύπείκοντας, ώστόσο, στήν πάγια άρχή
του " Θ " νά μήν άκούει μόνο τή φωνή του, δημοσιεύουμε
δ λ α δσα ε!πώθηκαν. · Ά ς εΙναι αύτό ή . . . τιμωρία τους! . .

Ι ΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ : Μ Α ΘΗΤΕΨΑΜΕ l(ONTA ΤΟΥ

' Η ' Εταιρεία τών ' Ελλήνων Θεα7ρικών
Συγγραφέων, στή σειρά τών πολιτιστι
κών έκδηλώσεων πού έγκαινιάζει άπόψε,
τιμα τή μνήμη τοϋ άξέχαστου δάσκα
λου καl βασικοί) συντελεστ'ίj τ'ίjς δ·η μιουρ
γίας εοελληνικ'ίjς Σκην'ίjς τοϋ Γρη
γορίου Ξενοπούλου. Εϋλογ-η καl δικαιο
λογημένη είναι ή συγκίν-ησή μου, άφοϋ
είχα ,τ-fιν έξαιρετι;<ή τύχη νά , μαΘ·ητεύ�ω
κοντα του καl &πειρ·η η• ευγνωμοσυν-η
μου πού τόν νεαρό έρασιτέχν-η τόν
μετέτρεψε σέ έπαγγελματία συγγραφέα.
Ό Γρηγόριος Ξενόπουλος δέν Ίjταν
μόνο ενα άπό τά διασημότερα μέλ·η
τ'ίjς 'Εταιρείας τών 'Ελλήνων Θεατρι
κών Συγγραφέων. 'Υπ'ίjρξε ενας άπ'
τούς ιδρυτές της, 70 χρόνια πρίν, οταν
οί περισσότεροι άπό έμας, εtμαστε
άκόμα παιδάκια, αν εtχαμε 'ή δ·η γεννη
θεί ! Έκλεκτοl δμιλ·ητές, άρχίζοντας
άπό τόν πρόεδρο τ'ίjς 'Ακαδημίας Θά
άναλύσουν, σύντομα, τό εργο τοϋ τι
uωuένου συγγραφέα. Έκλεκτοl ·ίjθο1

ιΗ

ποιοl ο� διαβάσουν �κ 1νές άπ,ό τό εeγ?
του και κείμενα του .::.ενοπουλου. Στο
Θεατρικό μας Μουσείο Θά λει7ουργ·ή σει
γιά τρείς μ'ίjνες εκΘεση Ξενοπούλου.
Ί - Ι έπίσκεψ � σας Θά, είνα,ι ενα εύλα
βικό προσκυνημα στη μνημη του.
'Από τ·)ιν πρώτη , τ·Ι]ν παληά έποχ·ή , ό
Ξενόπουλος ·)j ταν δ δάσκαλός μου. Καl
15χι γιά μένα μόνο. Καl rλς μήν ·ί] ξερα
άπό τό εργο του παρά τlς " 'ΑΘψα'ίκές
:�πιστολέ � " πού εyρα�ε ό �ερίφημο5
Φαίδων , . ]!..� ίχα την τυχη ·1α συνδεθω
περισσότερο μέ τόν μεγάλο συγγραφέα
άπό τά μικρά κορίτσια του, τήν Κάκια
καl τή Λουλούκα - πού είχε συμβ'ίj
νά ξέρω άπό τό σχολείο - καl νά ξε
χωρίσω άπό τά τόσα Διαπλασόπουλα
πού μπορεί νά όίξιζαν περισσότερο. Ό
Ξενόπουλος ·)jταν δ μόνος πού μοϋ ζέ
στανε μέ στοργ·ΙJ τ·)ιν φλόγα πού όίρχιζε
να καίει μέσα μου γιι:Χ. κάτι &.λλο άπΟ
έκείνο γιά τό δποίο μέ προόριζαν οί
γονείς μου.

Στ·Ι]ν άρχ·ή, δ Ξενόπουλος μας μάζευε
κοντά '":ου στΟ σπίτι του, στ-ηv όδό
Εύριπίδου, &.πάνω άπό τά Γραφεία
7'ίjς " Διαπλάσεως " , σέ μιά έρασι τε
χνικ·ΙJ δμάδα μl: τήν περίφημη , τ-)ιν
άξέχαστη 'Ελένη Παπαδάκη . 'Εκεί
γίναμε στενοl φίλοι μέ τόν 'Αλέκο
Λιδωρίκη. 'Άλλους δέν Θυμαμαι καί
τούς ζ-ητώ συγγνώμη άν δέν τούς άνα
φέρω. 'Εκεί &.πάνω δ Ξενόπουλος μας
εδωσε τ·Ι]ν εύκαιρία νά άναπνεύσωμε,
πολλοl άπό έμας, τήν άτμόσφαιρα πού
τόσο άναζητούσαμε χωρlς νά τό κατα
λαβαίνωμε καί οί tδιοι. 'Από τ·Ι]ν δμορφ-r,
έκείν·η έποχή δέν Θυμαμαι �ντονα περισ
σότερα πράγματα άπό μιά μονόπρακτη
κωμωδία πού παίζαμε - τοϋ Τσοκό
πουλου, νομίζω - οπου σέ μιά βιαστιΚ'ί)
εtσοδό μου στ·Ι) σκ·ην·ή, κατάφερα νά
σπάσω ενα ώραίο βάζο πού είχε τοπο
Θ;τ��ει ή έξαιρετικ·ΙJ κ. Ξενοπούλου
σ ενα τρίποδο.
Τό τόσο πλούσιο Θεατρικό �ργο τοϋ Γρ·η-

γορίου Ξενοπούλου το έ:μαθα άργότερα.
Παίζοντάς το - έρασιτεχνιχά πάντα �που μποροuσα, , η δι� βάζο�τάς το : �
� χόμ� πιο χ�λα, βλ_εποντα5 το , απο
ανθρωπους που μπορουσαν
να το ερμη
νεύσουν πολύ καλλίτερα άπο μένα.
Και χαίρομαι tδιαίτερα γιατι σ·ή μερα
ξαναγυρίζει στη σχηνη δ Ξενόπουλος,
οχι γερασμένος άλλά γεμιiτος νειάτCΥ.
και φρεσκάδα, δπως τότε . Και αύτό,
νομίζω, το χαιρόμαστε δλοι μας, μά π;ο πολύ - έμ�ίς π�ύ έγχαταλε ψαμε
,
,
.
την ερασιτεχνιχη εχτελεση
ρόλων αλλων
συγγραφέων γιά τ·ί)ν πιο Ι>ύσχολη δια
γραφ·ή τους, σάν θεατριχοι συγγραφείς
και έμείς.

�

Προτοu τελειώσω, θέλω σάν πρόεδρος

της 'Εταιρείας νά εύχαριστ·ήσω γιά την
,
παρουσία του σημερα
μαζί μας Οά σiiς μιλ·ήση άμέσως μετά άπο έμένα τον πρόεδρο της 'Ακαδημίας κ. Πέτρο
Χ,άρη , παληο και καλό μο� φίλ� άπο
, θεατρικές εχδηλωσεις,
..
τοτε, οχι
στις
γιατι τον τραβοuσε περισσότερο, άπο
την άρχη ή σοβαρή λογοτεχνία. ' Εμείς
τον είχαμ;: πρόε ?ρο της Δ �απ�ασιαχ� ς
Δημοχρατιας που είχαμε ιδρυσει την
έποχή έχείνη, στον Διαπλασιαχο κύκλο
μας, εξω άπο την έρασιτεχνιχή μας δρά
ση , γιατί Ί)τανε δ πιο σοβαρος χαί πιο
ά �ιό�ογος ά�;ο δλους �;ας. 'Επ �σης θέλ,ω
να ευ;sαριστησω ,χαι ο�ους του;; χαλου7
συναδελφους, που θα, αχολουθησουν με
:-ίς ,σύντ� με � όμι) ίες τους, χ.ατά ;ή
�
σειρα που θα μι).-ησουν
: τον Παναγιω-

τη Καγιii, τον
ίχο Ζαχόπουλο, τον
Κώστα 'Ασημακόπουλο, τον Στάθη
Σπηλιωτόπουλο, τον 'Αλέκο Λιδωρίχη,
τον Κώστα Κροντηρii χαί τον 'Αλέκο
Σαχελλάριο. Θέλω άχόμα νά εύχαριστή
σω τον όίξιο Διευθυντή τοu Μουσείου
μας, τον Μανώλη Κορρέ, πού τόσο
δούλεψε χαί τόσο άθόρυβα γιά τήν ση
μερινή ήμέρα. Τούς καλλιτέχνες πού
μiiς τιμοuν άπόψε τόσο εύγενιχά μέ τήν
παρουσία τους χαί τη συμμετοχή τους,
τούς εύχαριστοuμε μέσα άπο τήν καρ
διά μας: Τον Μάνο Κατράκη , τον Θάνο
Κωτσόπουλο, τήν Μιράντα, τήν 'Αντι
γόνη Γλυχοφρύl>η, την Μαρία Σχούντζου
και τήν Γωγώ Άντζολετάχη .
ΔΗΜ. Ι ΩΑΝΝΟ ΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΗΣ : ΕΓΡΑΦΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ 2 - 3 ΒΔΟΜΑΔΕΣ
Έγνώρισα πολλούς όνομαστούς 'Έλ
�ηνες ά-r;ο χοντ.ά, μερικούς , μάλισ;α
απο πολυ χοντα, παραχολουθησα την
όργάνωση της έργασίας τους, τή μέ
Οοδό τους, καt πλούτισα τ·ί)ν πείρα
μου, μά στ ν Ξ νόπου ο,
�oU cμοϋ
�κα
, τιμη� ·ηC ;Εταιρια των
Ελλ·ηνων
με την
Θεατρικών Συγγραφέ <;>ν νά , μοu ζ·η
,
τησει
να, τον παρουσιασω στην χαθη
ερ
το� ζ�ή , σ;ον Ξενόπουλο ε!δα
νή
ι,ι- �
εχεινο που χανει αποδοτιχο το χρόνο,
αύτο το δρμητιχό, το άσυγχράτητο νερο
πού φεύγει μέσ' άπο τά χέρια μας χαt
τίς περισσότερες φορές δέ μiiς άφ-ήνει
οϋτε λίγη δροσιά. Κατάλαβα πώς πολ
λαπλασιάζονται ο[ δυνάμεις τοu άν
?,ρώπου .χαί ,έξήγ� σα πώς μπό� εσε
ενα χοντυλι
να γραψει τόσες χιλιαδες
σ�λίδ�ς, ;τού θά λέγαμ� π� ς οϋτε άπλ�ς
,
να τ,ις αν�ιγραψει
δε Οα, ε�χε , χανε �ς
τον απαιτουμενο χρόνο και την αντοχη .
Ό Ξενόπουλος γενv-ήθηκε στο Φανάρι
της Πόλης στίς 9 Δεκεμβρίου τοu
� 867, - έ:χ,ου ι,ι-ε , λοιπόν, άχόy.η μ,ιά�
ε ';έτειο : τ� εχατον δέ�α χρονι� α τ;ο
τη γέννηση του, - μεγαλωσε στη Ζα
κυνΟο δπου εζ-ησε ώς το ·1 883, δλα τά
όίλλα χρόνια του τά πέρασε στ·ί)ν ' Αθήνα,
χωρίς μεταχιν·ήσεις, χωρίς ταξίδια, καί
τελείωσε τίς ήμέρες του στίς 1 '• ' Ια
νουαρίου τοu 1 951 . 'Απο πολύ νέος ό
Ξενόπουλος ήταν ί'.να ρολόι άχριβείας.
Καί το ρολόι αύτο δούλεψε μl: άπόλύτη
άχρίβεια �χε�ον ώ � τά �γl>όντα του
.
χρόνια. ,Γην ιδια παντα ωρα
σηκωνό
ταν δ Ξενόπουλος το πρωί, τ·ί)ν ίδια
ωρα έ:τρωγε το μεσημέρι, τ·ί)ν ίδια
ωρα επαιρνε το γάλα του το άπόγεμα,
- πάντα στίς έφτα καί πάντα μ) ενα.
φραντζολάκι, - την 'ίδια ί�ρα δειπνοu
σε, τ·ί)ν ίδια ωρα πλάγιαζε . Καμιά με
ταβολ·ή , καμιά άνωμαλία, καμιά άταξία.
Και λίγες, έλάχιστες οί έ:ξοδοί του άπο
το σπίτι. Μιά φορά στtς δέκα μέρες,
μιά φορά την έβδομάδα, γιά νά περάσει
άπο το βιβλιοπωλείο Κολλάρου πού
τοu τύπωνε τά βιβλία του ·lj άπο τtς έ
φημερ ίδες πού συνεργαζόταν. Και μόνο
οταν παιζόταν έ:ργο του στο θέατρο,
έ:βγαινε σχ;: δον κ�θε βράδι, γιά ν �
,
παρακολουθησει τ·ην παραστασ·η
, να
δεί τι κόσμο ε!χε καί τι άντιδpάσεις
προχαλοuσε . 'Όλα ύπολογισμένα στον

�

Ξενόπουλο, δλα όργανωμένα, δλα τα
κτοποι·ημένα. Καt δ χαρπος της έργα
σίας κάθε ήμέρας πάντα δ ίδιος : ό ίδιος
περίπου άριθμος χειρογράφων, ή ίδια
Γρηγ6ριος Ξεν6πουλος ( 1867 1951 )
'Αποκαλεϊτι:μ " Πατέρας " τού 1ιεοελ
λη�ιικοij Θεάτρου. Κάποτε θά πρέπει
Ι'rl έρειΨ η θεf: Τί, πραγιιαrι κύ., Fί11αι :
-

.

παραγωγή . Καt ίδιο το σχημα τών χει
ρογράφων : στενόμακρα, γιά νά παρα
κο�ουθεί � � το�χειοθέτης χαλύτ�ρα το
χειμενο και να κανει λιγότερα πηδηματα,
έ:τσι χαt λιγότερα λάθη. Ό Ξενόπουλος
μποροuμε νά ποuμε δτι εχανε ζωή άσχη
τική. Δουλειά καί μόνο δουλειά. Καt
περισσότερο άπο κάθε όίλλον συγγραφέα
μας, αύτος ε!χε δικαίωμα νά γράψει
άπάνω άπο το γραφείο του χι άπάνω
άπο τον τάφο του : Nulla dies sine
l i nea, δηλαδη οϋτε μιά μέρα χωρις
μιά γραμμή.
Τά μυΘιστορήματά του τά έ:γραφε μέρα
μέ τήν ήμέρα χαl πολλl:ς φορ/:ς περίμενε
το παιδί της έφημερίδας πού τά δημο
σίε�ε νά �;άρει τή συ�έχ;; ια ;ων χειρο �
γραφων. Ωστόσο, Θα αδιχησει πολυ
τον Ξεν.όπουλο δποιος πεί δτι ήταν
προχειρογράφος. Οϋτε μιά φράση άνώ
μαλη στά άφηγηματιχά του έ:ργα, οϋτε
μιά λέξη πού νά ένοχλεί, κ' εχω ί'.να
γράμμα του, πο� ά;ι-αντii σ/: δσ�υς τον
κατηγόρησαν για την πολυγραφια του.
Ε!χε το 1 929 τυπώσει ί'.να άπο τά κα
λύτερα μυΘιστορήματά του, την " Τε
ρέζα Βάρμα Δακόστα " , μοu το έ:στει
λε και μοu έξηγοuσε : " Ε!ναι ί'.να t:ργο
πού τ5γραψα μ' έξαιρετική έπιμέλεια.
Φαντάσου μόνο πώς, άφοu το έπεξερ
γάστηκα άπο πάνω, άντέγραψα το
πρωτόγραφο μ/: το χέρι μου, εχαμα νέες
διορθώσεις άπάνω σ' αύτό, κι άφοu
δημοσιεύθηκε έ:τσι στο " 'Έθνος ", πάλι
το ξανακοίταξα γιά νά το τυπώσω σέ
βιβλίο ! Ε!ναι μιά - μιά λέξη " .
Διαφορετικά έργαζόταν δ Ξενόπουλος
δταν έ:γραφε θέατρο. Πολύ χαλά θυμii
μαι πώς μοu ε!πε δτι τά περισσότερα
Θεατρικά του εργα τά εγpαψε σ/: δυο
η σέ: τρείς έβδομάδες, άφοu δμως τά
ε!χε σχεδιάσει και τά δούλευε στο μυα
λό του πέντε, δέκα κάποτε και είκοσι
χρόνια. Και γιά νά τον δοuμε τον Ξε
νόπουλο πάλι στήν καθημερινή, στήν
οtχογενειαχ·ή του ζωή, πρέπει νά ποuμε
δτι, χωρίς νά ε!ναι κοκέτης 'f)ταν πάντα
καλοντυμένος. Ί-Ι γκαρνταρόμπα του ε!
χε ποικιλία, πού δέν της έ:λειπε το
γοuστο. Ε!χε πολύ σχέση και μέ τά
εργα του . 'Όταν δ Ξενόπουλος έτοιμα
ζόταν νά βγεί εξω, θυμiiμαι πώς συχνά
καλοuσε τήν κυρία Ξενοπούλου, μιάν
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ύποδειγματιχά άφοσιωμένη σύντροφο
ζω'ίjς και άγώνων, και τ'ίjς !:λεγε : " -Τι
τα, φέρε μου, σέ παρακαλώ, τη " Στέλλα
Βιολάντη " η φέρε μου τη " Φωτεινη
Σάντρη " . Και ή " Στέλλα Βιολάντη "
και ή " Φωτεινη Σάντρη " ήταν το
κοστούμι η το παλτο πού ε!χε χάνει
δ Ξενόπουλος μέ τ� ποσοστά αύτών
τών θεατρικών !:ργων :
'Γον Ξενόπουλο τον έγνώρισα πολύ
νέος, δέν 'i)μουνα άχόμα εrχοσι χρονών.
Ε!χα και το θλιβερο προνόμιο νά βρεθώ
κοντά του στις τελευταίες του στιγμές
μαζι μέ τον 'Ηλία Βενέζη , πού χι αι)τος
τον άγαποϋσε και τον τιμοϋσε. Πολύ
κοντά του βρέθηκα και στά τελευταία
του χρόνια, επειτα άπο τη θεομηνία τοϋ
Δεκεμβρίου τοϋ 1 9Η . Νύχτα άναγχά
στηχε ν' άφήσει το !στοριχο σπίτι τ'ίjς
δδοϋ Εύριπίδου 38, ϋπου ήταν το γρα
φείο τ'ίjς " Διαπλάσεως τών Παίδων "
καl ή κατοικία του, και νά καταφύγει
στο ήμιϋπόγειο μιiiς χαλ'ίjς συμπατρι
ώτισσάς του, στην δδο Σουλίου. Πήγαινα
συχνά και τον !:βλεπα σ' αύτη τη στενη
πάροδο τών 'Εξαρχείων πού μοιάζει
μέ ζαχυθινο καντούνι, χ' επειτα στην δδον
'Επτανήσου, σέ συγγενικό του σπίτι,
χ' Ιtνα Γεναριάτικο βραδάκι βρ'ίjχα τον
Ξενόπουλο στο κρεβάτι, οχι δμως &ρρω
στο, οχι άδιάθετο, ο1τε κακόκεφο, άλλά
άνήσυχο γ ι� το τσουχτερο χρύ ? ;tού ε
στελναν τα αντιχρινα, βουνα, και ευχαρι
στημένο κάτω άπο τις ζεστές κουβέρτες.
'Γο μάτι του t:λαμπε, 'i)συχο και καθαρό,
το πρόσωπό του t:δειχνε ύγεία και
ή Ι.Ιρεξή του έπιβεβαίωνε την πρώτη
έντύπωση. 'Όσο t:πινα έγώ τον καφέ μου,
δ Ξενόπουλος !:τρωγε μέ άπόλαυση,
σιγά - σιyά, τις :ι� έτες ένος πορτοχα�ιοϋ
,
μέ μιχρα - μιχρα χομματαχια
παξιμαδι,
μοϋ μιλοϋσε γιά βαριά χα! γιάέλαφρά φα
γητά και , λές και ντρεπόταν, χαμήλωσε

τη φωνή του χαl μοϋ ε!πε έμπιστευτιχά :
" - Νά δείς πού έγώ δ όλιγοφάγος
θέλω τώρα ολη την ώρα νά τρώω. 'Έγινα
σχεδον φαγάς 1 " .
Κ ι άλήθεια, δ Ξενόπουλος !:τρωγε πάντα
τόσο λίγο, πού άποροϋσες πώς ζοϋσε
χ' !:βγαζε τόση δουλειά. Και μοϋ Ίjρθε
τότε στά χείλη ενα φοβερο έρώτημα :
Ποϋ ήταν αύτη ή δουλειά τοϋ Ξενό
πουλου, δ μόχθος έξήντα και παραπάνω
χρόνων ; Ε!χε χι δ (διος μέσα του αύτο
το έρώτημα και σέ μιάν &λλη συνάντηση
μοϋ ε!πε :
" - 'Γά μισά τουλάχιστον άπο τά !:ρ
γα μου τάχασα το Δεκέμβριο. ΕΙχα
συγκεντρώσει σέ φακέλους τις έφημε
ρίδες και τά περιοδικά πού τά δημοσίευ
σαν, ε!χα κάμει την κατάταξη και την
έr;εξεργα� ια χt1; ι τά ε!χα, �τοιμα γιά
,
τυπωμα. .Ολα ομως,
χι αυτα και, τόσα
&λλα τά π'ίjρε ή συμφορά " .
Στάθηκε λίγες στιγμές συλλογισμένος
χ' επειτα ψιθύρισε :
" - Τουλάχιστον έχατο βιβλία χάνει
ή έργασία μου " .
Προσπάθησα, ϋσο Ίjταν δυνατό, ή άνεχ
δοτολογία, ο! αγνωστες πληροφορίες,
νά μην ε!ναι μόνο εύχάριστες, άλλά
νά γίνουν και έρμηνευτιχά στοιχεία τ'ίjς
ζω'ίjς και τοϋ t:ργου τοϋ Ξενόπουλου.
κ· έλπίζω οτι ο! φίλοι πού μέ κάλεσαν
νά μιλήσω και δρισαν το θέμα τ'ίjς σύν
τομης δμιλίας μου, έλπίζω οτι θά μοϋ
έπιτρέψουν νά τελειώσω μέ μιά γενιχη
τοποθέτηση τ'ίjς προσφορiiς του στά
' Ελληνικά Γράμματα. Ε!παν πολλοι
οτι δ Ξενόπουλος t:σωσε στις σελίδες
τών !:ργων του ενα δλόχληρο νησί,
τ·)j Ζάκυνθο :�αι τον πολιτισμό της,
!:πειτ' άπο τούς τρομερούς σεισμούς
τοϋ 1 95 3 , πού δέν όίφησαν τίποτα Ι.Ιρθιο.

�ι �ύτο εΙ�αι �λήθεια, για_:ι � παλιά;
η αυθεντιχη Ζαχυνθος, ζε ι χ !:πειτ
άπο τούς σεισμούς τοϋ 1 95 3 στά μυθι
στορήματα και στά θεατρικά του !:ργα.
'Εξακολουθεί Ι.Ιμως νά ζεί στά βιβλία
του, στά δράματα και στις χωv.ωδίες
του, χ' ενα &λλο μεγάλο μέρος τοϋ
έλληνιχοϋ κόσμου, πού !:χει σχεδον έξα
φανιστεί άπο την εισβολ·Ιj τ'ίjς μεταπο
λεμικ'ίjς θύελλας χι άπο τη διαμόρφωση
μιiiς νέας έλληνιχ'ίjς κοινωνίας. Κι αν
πολύ έπιμείνουμε στην ερευνά μας, θά
δοϋμε δτι σ' αύτο το τμ'ίjμα τοϋ !:ργου
τοϋ Ξενόπουλου, μαζι μέ πολλά όίλλα,
γίνεται καθαρότατα και ή προαγγελία
τών νέων καιρών. οι
Πλούσιοι και
φτωχοί "' ενα άπο τά σημαντικότερα
μυθιστορήματά του χι άπο τά καλύτερα
νεοελληνικά πεζογραφήματα, πού μiiς
πηγαίνει στην πρώτη έμφάνιση τοϋ
σοσιαλισμοϋ στην 'Ελλάδα, και δ Πο
πολάρος ", σκιαγραφία μαχριν'ίjς μά
δλοζώντανης χοινωνικ'ίjς άνταρσίας, μiiς
καλοϋν νά προσέξουμε άπο ποϋ &ρχισε
ή πορεία τ'ίjς έλληνιχ'ίjς ζω'ίjς γιά την ά
ναμόρφωσή της και την προσαρμογή της
στις νέες κοινωνικές καταστάσεις. Μπο
ρείτε δμως νά μοϋ πείτε πόσοι &λλοι
λογοτέχνες, διχο ί μας και ξέν ? ι, �νουν
,
τέτοια χοινωνιχα, μηνυματα
; Ο .::Ιενό
πουλος τά εδωσε αύτά τά μηνύματα,
χωρlς νά κάνει κήρυγμα, χωρlς νά πει
θαρχήσει σέ έξωπνευματικά προστά
γματα, άλλά άπο ψυχιχη άνάγχη και
μέ την οσφρηση τοϋ άληθινοϋ δημιουρ
γοϋ, πού !:χει λεπτότατες κεραίες , βα
θύτατα αισθάνεται χα! κάποτε προφη
τεύει τά γεγονότα πού άλλάζουν τή
ζωη ένος λαοϋ η και μιiiς έποχ'ίjς.
'Γά γεγονότα πού ζοϋμε τώρα ολοι
ο! 'Έλληνες και ολοι οι όίνθρωποι τοϋ
καιροϋ μας.
ΠΕ'ΓΡΟΣ ΧΑΡΗΣ
"

"

ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : ΔΙ ΣΤΑΧΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ
Πολυσυζητημένη μορφη στά Γράμματα
καl στο Θέατρο δ Ξενόπουλος. ΊΌ θε
τιχο βέβαια στοιχείο κυριαρχεί και
έπιβάλλεται στο !:ργο του. Μπορεί νά
μην ύπ'ίjρξε " μέγιστος " οϋτε " με
γάλος " . '!π'ίjρξε ομως μορφη γή ·ίνη
και " χαθημερινη " στηv !:ννοια τοϋ
ύπαρχτοϋ και τοϋ άνθρώπινου. 'Έγραφε
γιά τον ανθρωπο τ'ίjς μέσης έμβέλειας,
και γιά τά γεγονότα τοϋ μεσαίου uψους.
Και ύπ'ίjρξε πρωτοπόρος μέ μεσαία και
χαθωσπρεπιχά - μικρο ·!) μεσαιοαστιχά
ονειρα και βήματα. Δέν !:πεσε στο βάθος
και δέν σηκώθηκε στο ϋψος. 'Όμως
ύπ'ίjρξε και θά μείνη, γιατι το !:ργο του
άντιπροσωπεύει τη μαστοριά και τη
χειροτεχνία τ'ίjς έποχ'ίjς και τοϋ άνθρώπου
μέ το μεσαίο άνάστημα, πού χυριαρχεί
&λλως τε και στη φύση και στη ζωή.
Ί-Ι άξία του ε!ναι δτι , παρ' &λες τlς
μαστοριές του, δέν κατασκευάστηκε,
άπο κανένα κύκλο η έπιχείρηση, η συγ
κρότημα η κόμμα, η ιδεολογία η έξουσία,
ο π ω ς τ ό σ ο ι α λ λ ο ι σ τ ο ν χ α ι
ρ ό μας , ιδ ιοτελείς κ άπηλοι
τών ιδεών, οποιου ταλέν
τ ο υ κ α ι α ν ε τ ν α ι ο ι r δ ι ο ι.
Δέν ύπάρχει μιά σαφης και συγκεκριμένη

χοινωνιχη ιδεολογία στο Θέατρο τοϋ
Ξενοπουλου. Και, το περισσότερο, δέν
ύπάρχει συνέπεια και μαχητικότητα
στούς κάποιους ιδεολογικούς του προ
σανατολισμούς. Ό • Ξενόπουλος άπο
καλύπτει στο Θέατρό του μιά ιδεολο
γία ρευστη και συχνά περιστασιακή.
Και προ παντος �έν ε!ναι έπ�ναστάτης.
,
ΕΙναι ,,γ � νικ�. :;αι αόριστα
προοδευ�
τικος αλλα παντοτε , προσεκτιχος και
συγκρατημένος. Και κάτι περισσότερο.
ΕΙναι στο βάθος νοσταλγός , τ'ίjς παληiiς
" καλ'ίjς έποχ'ίjς " .
"Όλα τ� θεατρ; κά του ι: ργα χαp α;ι-τηρί
,
ζονται απο μια προσπαθεια
να υπερα
σπισθεί τά προοδευτικά ρεύματα τ'ίjς
νεολαίας, χωρις ομως νά θίξει, άλλά
και μέ μέριμνα, νά διατηρήσzι, πολλές
φορές, άχέραιο το γενικότερο ήθιχο
γόητρο τ'ίjς μεσοαστικ'ίjς τάξης χαι
έπίσης τ'ίjς παληίiς φεουδαρχiκ'ίjς άρι
στοχρατίας. Δέν καυτηριάζει άλλά γλυ
κομαλώνει τlς άμαρτίες τ'ίjς παληiiς
άριστοκρατίας τών τιτλούχων και τών
εύγενών και τ'ίjς άνερχόμενης μεσαιοα
στιχ'ίjς τάξης χα! τών έμπόρων, πού
γίνονται πιά Ι.Ιχι πολέμιοι , δπως Ίjταν
στην άρχη άλλά σύμμαχοί της . Δέν

ξύνει τις πληγές και δέν χρησιμοποιεί
νυστέρι. ΊΊς θωπεύει και χύνει λάδι
πάνωθέ τους. ΕΙναι ρωμαντικος 'ή ού
τοπιστης κατά τις περιστάσεις. Βλέπει
τή� κοι� ωνικ� άδικία άλλά Ι.Ιχ � στο βάθος
χαι στα α(τια της . Δέν τολμαει να, προ
τείνει την άνατροπη τοϋ κατεστημένου
άλλά συνηγορεί θερμά γιά τή συγχώρε
σή του, την άποδοχή του, τη συμφιλίω
ση και τη συνεργασία μαζύ του. Δέν
ε!ναι έπαναστάτης, οϋτε τολμηρος καί
ρ ιζοσπάστης μεταρρυθμιστής. ΕΙναι πε
ρ ιστασιακά, ε(τε συνοδοιπόρος, εrτε άπο
λογητής, ε(τε διαμαρτυρόμενος το πολύ πολύ, άλλά μέ εύστροφία και έπινοη
τιχότητα. 'Γά ριζοσπαστικά κοινωνικά
ρεύι-ιατα τ'Qς έ ;cοχ'ίjς δέν τον άηίζουν.
, χοινωνιχη του
Και δέν απλωνει την
εύαισθησία γιά πληροφόρηση καί ένη
μέρωση παρά !:ξω άπο τά σύνορα τ'ίjς
άστιχ'ίjς δημοκρατίας. οι ποπολάροι
του δέν εχουν φιλοσοφικο - κοινωνιχο
ύπόβαθρο, και δέν άντιδροϋν παρά
αύθορμητικά και ένστιχτώδικα, άπέ
ναντι στην άδικία τ'ίjς τότε μορφ'ίjς τών
άνθρωπίνων σχέσεων.
Παρ' ολ' αύτά, δμως, δέν παύει άπ/,
το νά ε!ναι γενικά προοδευτικός. Κι

αύ;ο εΙ�αι έ;�- ίσης μι� συμβολή χοινωνι)6j
στην εποχη του. Ενας δισταχτικός,
φοβισμένος " προοδευτικός " αύτή εΙναι
τελιχα ή ιδεολογία στο Θέατρο τοu
Ξενόπουλου. Κοινωνικός συναισΘ·ημα
τισμός και ιJχι κοινωνική tδεολογία.
Αύτό εΙναι πού χαρακτηρίζει τό Θέατρο
τοϋ Ξενόπουλου.

' Αντίθετα προς τήν άνύπαρχτη σχεδόν
χοινωνιχ·)J tδεολογία, δ Θεατρικός συγ
γραφέας Ξενόπουλος εΙναι ιδεολόγος
και άπολογητής τοu χαλοu γούστου,
τ'ίjς y ομψότητι;ι ς τοu λ�γο � , και τ'ίj 7
: χαλλιεργειας, σε αντιθεση
'
ψυχιχης
με
τούς ιδεολόγους τ'ίjς άσημαντολογlας
και τοu έχχυδα'ίσμοu πού Θα άχολουΘή
σουν, μ/: σύμβολο και σημαία τή φαρ
σοκωμωδία.
Σ'

ϋλα τα !:ργα του προβάλλουν άβίαστα,
ή έπιδοχιμασία και ή έπισήμανσ·η τ'ίjς
άξίας και τ'ίjς άγαΘ'ίjς συμβολ'ίjς στις

άνθρώπινες σχέσεις, τοu χαλοu, τ'ίjς
εύγέ�ειας ' , τ� ς ψυχ:_χ'ίj � ά':ωτ� ρό�ητας:
κι: ι ο�ων :χεινων ;ω� ηθι;ων αξιων χ� ι
-:ων ιδιο;ητων π�υ απε;rελε�αν παγχο
�μια :-αι πα,να,ιωνια -�Θιχο; πρό;υπα,
αχριβως γιατι αποτελουν τη βαΟυ-:ερη
ούσία και συνθετική βιολογική διαδι
κασία τοu άνθρώπινου ε(δους άνεξάρ
τητα άπΟ _:ίς κ? ινω� ικΕ:ς η :τ?.λιτικ� ς
_
δοξασίες της χαθε εποχης.
ι μνητ·ης
τ'ίjς γενναιοφροσύνης, τ'ίjς εύγένειας
στούς τρόπους, τοu σεβασμοu στούς
γεννήτορες, τ'ίjς αύτοθυσίας, τ'ίjς ψυχι
χ'ίjς καλλιέργειας, τ'ίjς χυριαρχιχ'ίjς πα
ρουσίας σ-rή ζωή 7'ίjς μη-rριχ'ίjς και τ'ίjς
έρωτιχ'ίjς άγάπης χαί τόσων &λλων
άνΘρ � πιστι� ών άξ�ών δ, Ξεν.όπουλος,
πασχιζε ι να yεφ�ρωση με ;ο �ργο το�
το χενο, που &.φησαν στην ελλ·ηvιχη
συνέχεια, τόσων αιώνων σχλαβια και
7α,πείνωσ� . �{αί προ?'παθεί � χ�μα, ένσυ�
νειδητα ·η ενστιχτωδιχα αδιαφορο, να

προσανατολίση τον 'Ελληνισμό προς
τον Εύρωπαϊχό γεωγραφικό χαί πολι
'7ιστιχό χώρο, άποσπώντας τον μαλαχα
άπό τον άνατολίτιzο και νωχελικό
και ένστιχτώδιχο τρόπο ζω'ίjς και άντί
δρασης . Καταργώντας τή φουστανέλf α
και τήν άρχα'ίζουσα τραγωδία άπό τό
Θέατρο δ Ξενόποω ος, μπάζει τον
έλληνισμό στα εύρωπαϊχα μέτρα μΕ:
τό έ:ργο του χωρις να τον ξεστρατίζει,
άπό τ·)Jν έΟνιχ·ί) 7Ου χ/.-ηρονομια χαί
φυσιογνωμία.
Νεοελληνιστ·ί)ς χαί νεο - 'Ελληνολάτρης
δ Ξενό;ι-ουλο� στο , Οεατρι:;ο τ�υ έ:ργο '
.
,
χαταξιωνει τη ζωη 7Ου με μια εΟνιχη
Θεατριχ·)J tδεολογία πού συμβαδίζει με
;α tδ:_ολοΎ,ιΥ:α άχνάρια ;'ίjς τνεοελ�η �ιχ'ίjς
επισ·ης,
αστιχης ανελιξης. Και ειναι,
δ Ξενόπουλος δ ίδεολόγος τ'ίjς χοινω
νιχ'ίjς άγάπης και τοu εύπρεποuς έρω
τισμοϋ.
Ν Ι ΚΟΣ

ΖΑ Κ Ο Π ΟΎ'ΛΟΣ

Π. Κ ΑΓΙΑΣ : ΔΕ ΜΙΜΉΘΗΚΕ ΞΕΝ Α ΠΡΟΤΥΠΑ
« . . . Τα Θεατριχα !:ργα τοu Γρηγόρr,
Ξενόπουλου μοιάζουν μ/: σχαρια χα
ρ � β;ώ� χαΘισμέν� στήν &μyιο . Κ' έπ; ι
δ·η η &.μμος ρουφαει σ-rα, βαΘη τ·ης χαθε
άντιχείμενο, πού δ/:ν !:χει ρίζα, παρόμοια
και δ Χρόνος Θα έξαφανίση τα !:ργα τοu
Ξενόπουλου, γιατι στεροuν-rαι ποίησης».
Τή δυσοίωνη αύτή προφη-rεία για τα
Ιtργα τοu τιμώμενου 'Έλληνα Θεατριχοu
συγγραφέα τήν !:χει χάνει ενας άπο
τούς Θεωρούμενους αύΘεντία στα ζητ·ή
ματα τ'ίjς Θεατριχ'ίjς τέχνης. Ό Φώτος
Πολίτης !

Για το πόσο τώρα ή προφητεία του αύτή
βγ'ίjχε η iJχι άληΘινή , μάρτυρες ϋλοι
ϋσοι συγκεντρωθήκαμε άπόψε στο Θεα7ριχό αύτό τέμενος, ϋπου τόσες φορ/:ς
εΙχε άντηχήσει δ Ξενοπούλειος Θεατρι
κός λό,γος μ,ε ;ο� ά;: ίμνφ,το Κώ �τα
.Μουσουρη και την :Αλιχη , συζυγο τωρα
τοu Πώλ Νόρ, για να τον τιμήσουμε
σαν �ε �τριχό δημιο � ργ� και μαζύ μας
.
νοε ρα �. λος δ ε" �ω χαι δ εξω
ε. �ληνισμός,
..
που, χαρηχε τα εργα
του, -rα χαίρεται
πενήντα χ' έξ·ήντα χρόνια -rώρα άπό τότε,
πού τα i:γραψε χαί Θα τα χαίρεται,
γιατί δεν ξέρω, αν !:χουν η δεν εχουν
ποίηση, Ιtχουν ϋμως τέχνη ! Και φυσιο
γνωμία ! Φυσιογνωμία έλλ·ηvιχ·ή , γνή
σια έλληνιχ-ή !
Συνεπής δ Ξενόπουλος στον έαυτό του
χαί στο κοινό τ'ίjς έποχ'ίjς του, δεν ζ·ή
τησε να μιμηΘ'ίj ξένα πρότυπα, ϋπως
χάμανε πριν άπό αύτον δ Βερναρδάκης,
δ Βασιλειάδ·ης και &λλοι, πού άχριβώς
γι' αύτόν τό� λόγο άπόfJ;εινο;ν χ� ρtς δι�; 
δόχους, χωρις συνεχιστες , αλλα πιστευ
οντας ϋτι έξελιχτιχ·)J εΙναι ή πορεία 70U
Θεάτρου σ/: κάθε Χώρα, φρόντισε, να
βάλ·η μ/: το Ι:ργο του άπλii άλλα στέρεα
Θεμέλια για τή δημιουργία Οεατριχ'ίjς
παραδόσεως. Τ'ίjς σωστ'ίjς, φυσικά, Θεα
τριχ'ίjς παραδόσεως, πού άποβλέπει,
χατα πρώτον χαl κύριο λόγο, στ·)Jν
πρόοδο τοu πρώτου χαί κύριου Οεατριχοu
παράγοντα, τοu δημιουργιχοu, τοu έ:ργου
δηλαδή, τοu ντόπιου έ:ργου χαl σε συνάρ7·ηση μ' αύτό χαl τών &λλων παραγόν-

των, τών έρμηνεuτικών, ·ijθ<ιποι'tας,
σκηνοθεσίας χ.λ.π.
ΈΙδε σωστά ! ΕΙδε, ϋτι άναστήθηχε
βέβαια ή άρχαία ' Ελλάδα μΕ: -:ο 2 1
πολιτικά ' σ;ο Θέα ;ρο ϋμως �Ι:ν ·'ήταν
,
, Ι ραγωδία
ν�ητό1 να, πα,ρουμε ;ηv αρχαία
σαν αφετηρια στους μεταπελευθερωτι
χούς χρόνους, πρώτα πρώτα γιατί έχείνη
ήταν &λλου ·χαραχτήρα Θέατρο, λειτουρ
γιχοu χα � ϋχι χοινω� ιχοu, ϋ7;ως ;ο , νεώ
τερο και εΙχε , φτα;-ει στ-ψ απο,λυτη
,
τ�λ; ιοτητα
σ τ;ο�ς Λττιχους , �ρονους
, που εβγ ι ε
.
κ υ στ,ερ� \ ιατι � νας Λαος,
�
, ο;ιω
, , α ο λ\επαλληλε σκλα �ιες
μεσ
_ς
;π �
�
νων, δεν Θα Cίντεχε, να τον παρη αμέ
σως άμέσως τόσο ψηλα τον άμανέ !
'Έπρεπε λοιπόν, ν' άρχίσουμε άπό χαμη
λότερα. Να πιάσουμε άπό το 'Άλφα κατα
χάποιον τρόπο. 'Έτσι &λ/.ωστε εΙχε
άρ χίσει χ� ί ή , άρ �αία ,Τραγωδ !α μΕ: , τον
,
,
Θ,εσπι
, στην αρχη χ,αι πριν , απ �υτ�ν
με τους Διονυσιαχους
χορους και τις
&.�λ
�πλΕ:ς τελ τ?υ �γικέ:ς πράξει5 ,
-rα �5δρωμενα ,, χαι� ακομα
και τό νεω
τερο Θέατρο σε ϋλες τίς χώρες.
\

Καl το πόσο τώρα ·'ή ταν προγραμμα-:ι
σμένη άπο τον άείμνησ-:ο Ξενόπουλο
·ή δημιουργία Θεατρικ'ίjς παραδόσεως
στον τόπο, βγαίνει άπό ενα κείμενό του
δημοσιευμένο το •J %3 στήν καΘ·ημερι
νή του στ·ήλη τών " 'Αθηναϊκών Νέων " :
« . . . Για πολύν καιρό ϋστερ' άπο -:ον
Μπόγρη - γράφει - δέν ε(χαμε δ Χόρν,
Μελiiς, �γώ' δια�όχους x� l το αtσθανό
μασ;ε �α μια. ι-ι;ειωση, μια ταπε�νωση .. :
.
γιατι εργο,
που δ/:ν βρίσχει νεους, να
-:ο συνε � ίσ��ν, � ια,δόχους, δ � ν άξ �ζει
,
πολυ. Δεν εχει επιδραση, να ! Και (,
συνεχιστής δέν εΙναι μψ:ητ·ής. Ί'ό έ:ργο
του μπορεί και πρέπει, να πηγάζ·η
άπό το !:ργο ένός παληοu, ένός προκα
τόχου; άλλα εΙναι άλλοιώτιχο, διαφο
ρετικό καί μοιραία άνώτερο. "Ως πού
ΊJ ρ?ε Θά 'λεγες ;ο πλ·ή p ωμ;χ το? χρό�ου.
Φανηκε ξαφνιχα μια, πλειαδα από νεους
συγγραφείς πού γνώρισαν άπο τα πρώτα
τους έ:ργα τ-1) μεγά/.-η έπιτυχία. 'Έτσι
κρατιέται ·ή Παράδοσ·η χαί συντελείται

ή l lρόοδος. Ό νέCJς άκολουθεί τον δρόμο,
πού άνοίγει δ παλιός, άνοίγει δικό του
δρόμο πού Θα τον πλατύνουν &λλοι,
ως ποU νιΧ φανη χάποια μΕ:ρα zαί ό
μεyάλος, ό , "�λ�ηvας Σαίξπη � να, ει
π?uμε , που �νε;< αΘεν ;Ον ε �ισει.οu�ε
σα φασγανο απανω στα χεφαλια των
vεοελ/;ήνων συγγραφέων . . . » .
Πόσες φορές άραγε Θα τοu τον είχαν
έπι.σεισει χαt :ου 'ί� ι.ου τ� μεyάλο 'Άγ :
γλο δημιουργο, λες και ειμαστε ο ι
μ?νοι. έμεϊς μέ ?α σ' Q)�o τ Ο , παγχ�σμι.ο
,
Θεα-rρο, που εχουμε
απομεινει ρεστοι
άπό ντόπιο Σαίξπηρ !
Καl μαθαίνουμε άχόμα άπό το κείμενο
τοίi άπ' Ολοuς σημερα σαν πατέρα τοϋ
νεοελληνιχοu Θεάτρου άναγνωριζόμενου
Γρηγόριου Ξενόπουλου, ϋτι το άληΘινό
ταλέν-ο, άπ' Οποι� π?�εuρα z.� αν �ρL
., , ζε · -:ην χα δια. Βλεπει
σχετc; ι, εχε
?,
; �; �
,
τό Θεατρο οχι
εν τόπω
και μονοπρόσ� π� , �αν �;έσ� ά�Ο τΟν z.αθρέφτ·rι
του, αλλα ,. εν χρονω , χαι πολυπρόσωπο . . .
Δέν πικραίνεται μέ τ-)Jν άνάδειξη χι
&λλ�ν ,δμοτ�χνων χα,l δμ.�εΟνώ� του,
, r,
γιατι ξερει, ϋτι δ χαΘενας εχει τη Οεσ·
του στο Θέατρο χαί "·η διατηρεί. '1Ί i:χα
σε δ Ξεν6πουλος άπο τ·ί)ν άνάδειξ·r,
&.λλων νεωτέρων τοu ; Τιποτα. Γι' αύτ(ι
χαl δΕ:ν Οα όρΘωΘ·ϊj ποτέ έμπόδιο άπ/,
μικροψυχία στ·ί)ν πρόοδο τοu Οεά-:ρου
στον τόπο του.
« Καμάρι μας, χαρά μας, χαί δόξα μας
" γράφει τελειώνοντας 70 &ρθρο -:ου " ,
να βγαίνουν νέοι συγγραφείς, για να
συνεχίσουν τ·)Jν παράδοση χαί να μiiς
ξεπερνοuν » !
Παράλειψ·ή μας τώρα σοβαρ·Ιj Οα ·'ή ταν,
α,, δέv άναφέραμε τον σημαντιχό, -:όν
βαρυσ·ήμαντο ρόλο, πού έ:παιξε για τ·i)
δ·η μιουργία τ'ίjς παραδόσεως, πού γι'
ύτ· παν· γυρίζε
� 1
1
; δ , Ξ εν? πουλος, ·�
εγχαρδια υποδοχη που γινCJνταν για
εvα μεγάλο διάστημα, δύο η τρείς
δεχαετlες στα νεοελληνιχα Θεατριχα
!:ργα άπό τούς &λλους Θεατρικούς παρά
γοντες. ' Ι διαίτερα, για χείνα τ'ίjς γενι;;;,
τοu τιμώμενου συγγραφέα, πού χα-:ώρ1

Ι�Ι

Οωνε, νά συν8υάζ·η μέ έπιτυχία την τέχν·η
τ'ίjς συνθέσεως, οπως είναι το Οέατρο
μl: τ-ήν τέχνη τ'ίjς ά.ναλύσεως, οπως είναι
·ί) πεζογραφία, δυο ταλέντα, πού έξ
δρισμοu ά.ποκλείουν το Ιtνα το &λλο,
δυο Οερμοκοιτί8ες ·ή μιά τ'ίjς Μαρίκας
και ·ή &λλη τ'ίjς Κυβέλης Ίjσαν Ιtτοιμες,
τά περίμεναν, γιά νά τά 8εχτοuν ά.πο
το στά8ιο κιόλας τ'ίjς κυοφορίας τους.
ο ι δυο μεγάλες μας πρωταγωνίστριες,
οπ�ς και τ;ρ�ν ά.πο ,κείνες ή Παρασ�ευο
π� υλου και ,η Βε,ρ�νη το �ίχαν γ ;α χα
,
μαρι τους, εΟνιχη υπερηφανεια, ν ανα8είχνουν νεοέλληνες συγγραφείς, νά
δ·ψ ιουργ·ήσ?υν ν �οελληνικ·ή .?εατp ι�·ή πα
ρα8οση . Και το τι σημασία εχει η εγχαρ
δι�τ-ητα αύτ·ή, _ πόσ� ,πολλα,πλασιάζει
τους . . . συγγραφεις και τις δυναμεις -:ους
μ�νο ,8σοι γv�ρ�σα �ε t7εpιχά, έν �έρει,
1 αυτη με τη Μαρίκα παντο
την ευλογια
τε, τον Βεάκ·η , τον Μουσούρ·η τον Κώ
στα, τον 'Αργυρόπουλο και τον Λογο
Οετί8η , άείμνηστους 1)).ους τώρα πιά,
μποροuν, νά τ·ήν είποuν.
Εϊπαμε μερικά ' ' γιατι οι μετέπειτα
γενιές γνωρίσανε την εύλογία αύτη
κάτω ά.πο περιορισμούς. Τά !:ργα ώφει
λαν, νά μην €χουν &λλη φιλοδοξία ά.πο
το νά τι,ροσφέρ �υ� "}�ο ώρ � ς γέ):ιο,
μόνο, στον Οεατη , . l\.αι το γελιο αυτο
ϋσο περνοuσαν τά χρόνια έπρεπε νά είναι
ολο και πιο χοντρό, γιά ν' ά.ξιωΘ'ίj -:ο
ιι

νεοελληνικο έργο τά φώτα τ'ίjς ράμπας
στο ΈλεύΟερο Θέατρο.
ΣτιΧ Ι�ρατικά, ?ί σκ·ηνοΟέτες, ποU σύ1μ φω
να με μακρα, μαχρότα-:·η παρα8οση
τ� Υ�uβερ�οϋν �πολuταρ � ι.κά � Ηηpαν 1εύ
Ους απ? την πρωτη τους, εμrα� ιση σταση
έχΘριχ·η , περιφρονητικ·η απεναντι σ-:ο
νεοελληνικο Οεατρικο έργο.
Πρόσφατο παρά8ειγμα, τελευ-:αίο, μέ
το " "Αρμα τοu Θέσπιδος ", πού γιά
νά συμπληρώση το ρεπερτόριό του
ά.ναζητοuσε πέρ μάρε πέρ τέρρα ξένο
έργο καί βρ'ίjχε τέλος Ιtνα ' Λγγλικο πε
ριφ �ο�ώντας 1 τριάν;α κ�ι , σαράντα πα
�,αια ελλψικ,α , που η αξια
τους , !:χε �
�πιχυρωΘη ? μόφ�ν,α, πα,νηγυρικα , και
απο το κοινο και απο την χρι-:ιχη.
Το " 'Άρμα " , πού εt8ικότερα αύτο
Οά έπρεπε, ν� ;-αταρτίζ·� -:? ρεπεp;ό
ριό τ�υ κατα �χα:;ο τοις ε>;ατο απ�
.
παλαια ελληνικα
εργα μεγαλης και
μέσης ά.χόμη έπιτυχίας, πού το κοινο
εχ� ι άποδείξει π�σο τα άyα:τάει κα�
,, φυσιχο να τα προτιμαει, γιατι
που ειναι
είναι εικόνα του και δμοίωσ·ή του, 8εί
χνουν τον 8ικ� ;του τρόπ� , πο� σκέ
πτεται καl που αντιμετωπιζει τσ. προ
βλήματά του και πού καθρεφτίζουν
τι� π�ραξε �ιές του καί ;tς άδ�ναrιί;ς του
για να γελαση και1 το ϊ8ιο μ αυτες, και�
-:lς χάρες του, γιά νά καμαρώση.
�

\

πώς ομως νά γίνη αύτό, οταν ·ί) τόσυ
σφαλερ·ή κρίση · τοu Φώτου Πολίτ-η
γιά τά έργα τοu Ξενόπουλου έχει γίνει
Ι>όγμα, πού ισχύει γιά ολα τά νεοελλη
νικά έργα και τοu παρελθόντος καl τοu
παρόντος καί . . . τοu μέλλοντος !
Πώς νά 8ημιουργηΘ'ίj Θεατρικ·ή παρά8οσ·η
σύμφωνα μέ τούς δραματισμούς τοu
'Έλληνα Γρηγόριου Ξενόπουλου, οταν
μοναδιχο χριτ-ή ρiο γιά νά περιληφΟ'ίj
Ιtνα !:ργο στο ρεπερτόριο τών Κρατικών
Οεάτρων είναι i5χι ·ή ά.ξία του ·ή Οεατριχ·ή ,
άλλcΧ. ;Ο πο �οστΟ τών ε�κ�ι.ριών1, πού
προσφερει για σχηνοΘετικη εκμεταλλευ
ση , γιά τ·ή μονομερ'ίj μέ &λλους λόγους
πρόο8ο τ'ίjς σχηνοΟετιχ'ίjς τέχνης;
'Η στάθμη ομως τοu Θεατρικοu πολιτι
σμοu μιας χώρας κρίνεται ά.πο τ·ήν πρόο80 τοu Θεατριχοu έργου, τοu 8ικοu της,
τ'ίjς �αΘεμιΟ:;ς, τοu κύpι�υ, ,,τοu 8:gμ ιο_ υρ
γικου παραγοντα, και οχι του ενός,
η εστω καl τών Μο &λλων, τών έρμη
νευτικών, μεμονωμένα.
Καί είναι βέβαιο, οτι iλν ζοuσε σ·ήμερα
� ά.είμ�ηστος Ξε�όπουλος, Θά τούς εΙχ�
απευΘ\lνει 8 ε ι ν η χ α τ ·η γ ο ρ ί α γ ι α
ι 8 ι ο τ έ λ ε ι α -�;ιά , t8ια δ·�λα8ή : δικ·ή
τους χαλλιτεχνικη" ωφελεια
ε ις βαρ ος
-: o u Θ ε α τ ρ ι χ ο u π ο λ ι τ ι σ μ ο u
-:- 'ίj ς Χ ώ ρ α ς !
Π. ΚΑΓ JΑΣ

ΑΣΗΜΑΙ(ΟΠΟΥΛΟΣ : ΑΔll(ΗΜΕΝΟΣ 1(1 ΑΔll(ΑIΩΤΟΣ
Θά είμαι λακωνικός, καθώς το έπιβάλλzι
ά.πόψε δ σημαντιχος ά.ριΘμος δμιλητών.
Ό Γρηγόριος Ξενόπουλος είναι ά.8ι
χη 11;ένος ;-ι ά.διχα,ίωτο,ς . ''Αλ)�οι lχλε
χτ? ι συνα8ε,ρφοι , αναλυουν χα� παρου
σιαζουν στις συντομες δμιλιες τους
-:ις ά.ρετές χαί τις ά.ξίες πού ύπάρχουν
στ·ή συγγραφιχ·ή προσφορά τοu Ξενό
πουλου. Κι ά.χόμα τονίζουν τ-ήν έπι
τυχία, τ-ήν ά.π·ήχηση, τ-ήν ά.ναγνώριση
πού είχε, και έξαχολουΘεί νά έχει,
ή προσφορά αύτ-ή στο έλληνιχο κοινό.
'Αλλά μqνο στο έλληνικό. Καί μόνο
στον έλλα8ιχο χώρο. Κι έ8ώ !:γχειται
ή ά.8ιχία χαί ή Ι:λλειψη 8ιχαίωσης πού
παρατηρείται στ-ήν προσφορά τοu Ξε
νόπουλου. Γιατί μ/: τlς ά.ρετές πού έχει
το Ι:ργο του, ώς σύνολο, &ξιζε νά εΙχε
περάσει ά.πο χαιρο τά σύνορα τ·ϊjς
χώρας μας καί νά εΙχε δια8οΘεί κι ά.
ναγνωρισΘεί εύρύτερα στον εύpωπαϊ
χο χώρο κι rσως χαl μακρύτερα. Δέν
είναι ύπερβολ·ή αύτό. "Ας έπιμείνου
με περισσότερο στό Θέατρό του γιά
�·
ά.πο8� ί�ουμε πόσο όρΘ·ή ε'ίναι ·ή
όίποψη αυτη.
'Όταν πρωτοπαίζονταν έ8ώ τά έργα
�ου, �ι y.εγάλες Θε;ιτριχέ:ς
; ou Ξενόπου
επιτυχίες
στην Ευρωπη σημειωνονταν
μέ κωμω8ίες καl οικογενεισ.χά 8ράμα
τα τοu Νιχοντέμι, τοu Μπατάϊγ, τοu
.\ Ι �;rουρντέ, τοu �1ώ ι-ι; , το_? Γχιτρύ
.
και κατοπινα,, του Ασαρ, -:ου Καουαρντ
χι &λλων μαίτρ συγγραφέων στο είδος
" μπουλβάρ ", πού λεγόταν έτσι γιατί
τά έργα αύτά Θριάμβευαν στά μεγάλα
Θέατρα τών πολυσύχναστων μπουλβάρ
τοu Π αρισιοu. Τά !:ργα αύτά περνοu
σαν &νετα τά σύνορα ξένων χωρών,
Θpιάμβευαν χαί Θριαμβεύουν ά.κόμα σ/:
_

1 '2 '2

ολη τ·ήν Εύρώπη χαl συχνά Χαl σ-:·ήν
Άμερικ·ή . Σέ σύγκριση μαζί -:ους, τά
Ι:ργα τοu Ξενόπουλου - η τουλάχιστον
τd:. χα)�ά εργα τοϋ Ξενόπουλου - Οχ ι
μονάχα τίς περισσότερες φορές δέ:ν
ύστεροϋν, μι:Χ άποδ�ικ.νύοv ται χαL πιΟ
μαστορεμένα, πιο ά.λ·ηΟινά, πιό &μεσα
μέ: το κοινό, πιό συναρπα\στικά. Κι
Οttως , τ�ϋ Ξεvόπ�υλου τά , εργα πο�έ
8εν αζιωΘη�αν το χεψοκροτ·� μα τ�ν
ξένων Θεατων, πο-:ε, -:η 8ιχαιωση -:ης
ξένης χριτικ'ίjς.
Στ·ήν 'Ελλάδα Ι:φταναν ο[ χωμω8ίες,
τά 8ραματάκια τοu i\Ιολνάρ, -:ou Φέ
ρενς και &λλων Οϋγγρων συγγραφέων
-:ou i\ Ιεσοπόλεμου - πόσα μάλιστα
τέτοια έργάχια 8έν ά.νέβηκαν σέ τοuτο
δώ ά.χριβώς -:ο Θέατρο ά.πό -:όν ά.ξέ
χαστο Κώστα i\ Ιουσούρη . . . Στ·ήν Ούγ
γαpία ομως ποτέ 8έ:ν παρουσιάσ-:ηχε
καμιά χωμω8ία τοu Ξενόπουλου Χαί
χανενος &λλου 'Έλληνα συγγραφέα,
χι iλς ξεπερνοuσε σέ: ά.ξία τον άπλοϊχο
καμβά ένος λιμπρέτου όπερέτας πού
Ίjταν οί περισσότερες ούγγαρέζιχες
κωμω8ίες χι ιΧς είχαν καl ά.λ·ήΟεια
χαl ζέσ-:α ζω'ίjς. Μ·ήπως το ϊ8ιο δέν
έχει γίνει χαl μ' έργα τοu L -'ουμάνου
Καρατζιάλε - πού μάλιστα δ πατέρας
του ·Ιj ταν Κεφαλωνίτης - χαl τοu Ί
σπανοu Μιούρα χι άκόμα μl: &πειρες
αύστριαχ/:ς καl γερμανικές χωμω8ίες
πού μετέφραζε χι έλληνοπ,;ιοuσε δ
Βα� ίλης Άρ;yυρόπου�ο�. Παίζονταν κα �
παιζονται ακόμα ε8ω - πέρισυ και
ά.ντιπρόπερσι εϊ8αμε δυό !:ργα τοu
Λ1Ι,ιούρα , σl: , Θέα;ρά μας - � ι ομ�ς }_�ς
τωρα ϊ>εν ανεβαστηχε κο.νενα του .:::.ε 
νόπουλου, στήν 'Ισπανία, στ·ή ι�ουμα
νία, σ-:·ήν Αύστρία, στ·ή rερμανία . . .
�

Τί

φταίει σέ: αύτό ; Μ·ή πως λάΟος π�
στεύουμε πώς τά Ι:ργα τοu Ξενόπουλου
σέ: σύγκριση μέ: τά έργα τών ξένων
πού ά.ναφέρω ύπερτερο?ν,
�υrγρα
�έων
ενω
στην
πραγματικότητα μειονεχτουν;
' Η μεροληπτικότητα γιά το 8ιχό μας
πράγμα είναι έλάττωμα ά.νΘρώπινο.
rΩστόσο Θέλω ,να ε!�αι άπόλυτα ,άvτι
χειμενικος στις κρισεις μου και γι'
αύ-ο χάνω μιά σύγκριση μ/: ψυχρη
μαΘηματικ·ή μέΘο8ο καl παραβάλλω
-:-d: ϊδια πάνω σε 'ί δια, κύκλο πάνω σέ
κύκλο, γιά ν' ά.πο8είξω τή σωστη
σ ;ρογγυ�,ότητα x�l ;ετράγι;)νο πάν_ω
σε τετραγω,10, για την όρΘοτητα των
γωνιών. Παίρνω 8ειγματοληπτικά, τ-ίj
" Στέλλα Βιολάντη " πού γράφτηκε
στά 1 909 - σημειώστε το α•)το - καί
πού έχει βασικό Θέμα τόν παρθενικό
έρωτα ένος &βγαλ-:ου κοριτσιοu, !:ρωτα
ά.παγορευμένο ά.πο τόν αύταρχικό, αύ
στηρο πατέρα. Παίρνω καl 8υο &λλα
έργα πού γράφτηκαν ά.ρχετέ:ς 8εχαε
τίες κατοπινά χαί μέ το ϊ8ιο Θέμα.
Τ·ήν πασίγνωστη " Κληρονόμο " τών
'Αμερικανών Ούζώ καl Γκάου καl
τ·ήν " Μίς i\ Ιπα " τοu Ροuντολφ Ματέ,
πού ά.ναφέρεται στον 8ραματιχο !:ρωτα
τ·ϊj ς Άγγλί8ας ποι·ήτριας 'Ελισάβετ
Μπάρε-: μέ: τον Ρόμπερτ Μπράουνιγχ.
Δίπλα στ·ή " Στέλλα Βιολάντη " τά
δύο αύτά Θεατρικά ρομάντσα ά.ποκαλύ
πτουν τ·ήν μετριότητά τους· χι iλς γρά
φτ-ηκαν πολύ άργότερα.
Ί - 1 " Κληρονόμος " κρατιέται ά.πο μιά
μόνο γερ·ή σχηΨή, τ·ή σύγκρουση πατέρα
καί κόρης. Καl ·ί) " Μlς Μπα " , ιΧν
τ-ήν Θυμόσαστε μέ: 1··ή Μαρίκα Κοτοπού
λη πού παίχτηκε έδώ, κι ά.ργότερα μέ:
τή Βαλάκου, χαλαρώνει, πλα8αρεύει ά.-

ΘΕΑΤΡΟΝ
φόρητα . . . 'Ωστόσο καl τά δυο γνώ
ρισαν σ' Εύρώπη καl σl: Άμεψικ·ή τε
ράστια έπιτυχία σέ όνομαστά Θέατρα,
έρμηνεύτηκαν άπό σπουδαίους πρωτα
γωνιστές. Ί - Ι " Κλ·ηρονόμος " π'ίj ρε χαl
" Βραβείο Πούλιτζερ ", γίνηκε καl
χινηματογραφιχός Θρίαμβος άπό τον
Μπίλυ Γουάιλντερ, τ·fιν Όλ(βια ντέ
Χάβιλαντ, τον l"άλφ l"ίτσαρσον, τον
Μοντγχόμερυ Κλίφτ. ' Η " Στέλλα Βιο
λάντ-η " τοϋ Ξενόπουλου, πού ξεχειλί
ζει άπό τά περιορισμένα πλαίσια τοϋ
έρωτιχοϋ ρομάντσου χαl παίρνει κοι
νωνιχές προέχτασες γιά ταξιχές άλ
λαγές, πού είναι σφιχτοδεμένη καί
συναρπαστική άπό τό πρώτο &νοιγμα
τ'ίjς αύλαίας ώς τό τελΘυταίο κλείσιμο,
ΟΕ:ν άχοUστηκε ε!ξω άπΟ τήν ( Ελλάδα.
Καμιά διεθν-ή ς πρωταγωνίστρια δέν τ·ήν
άναζήτ-ησε. J(ανένα " Πούλιτζερ " η &λ
λο μεγάλο 0Θατρικό βραβείο δέν τ'ίjς
δόθηκε. Οϋτε βέβαια - 8πως τόνισα
χι &λλο;ε - κανένας ? ιάσηι;ος �α �,α
γωγ,ός τη , σ_χέφ;ηκ� για ;αι� ι� ; l\.ι οχι
μοναχα αυτη μα μηδε χαι τη Φωτει
ν·fι Σάντρη " καί τ-fι " :Μ αργαρίτα Στέ
φα " χαl τ·ήν " Τερέζα Βάρμα Δαχό
,
στα " και τ-!) ν J{οντέσα Βαλέραινα , . . .
Γιατί ; Γιατί αύτ·fι είναι ή μοίρα τών
συγγραφέων πού γράφουν σέ γλώσσες
μl: περιορισμένη διάδοση. Νά μένουν
τά εργα τους &γνωστα στον εύρύτερο
κόσμο, ν� στεροϋν;αι κι άς τ? άξ(
ζουν - την έπιτυχια που ε!σπραττουν
καί τ' άσ·ήμαντα των 'Άγγλων, των
Γάλλων, τών Γερμανών άχόμα μέτριων
συναδέρφων τους.
(C
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ά γιατί, � Ξεν,όπουλος εΙ�α \ άδικ·? 
μένος και αδικαιωτος. Γιατι ειναι Ου
μα τ2ς περι� ρισμένης ψίJσ�ς τ-ϊj ς , έλ
ληνικης γλωσσας, που δε μιλιεται
παρά μονάχα άπό δέκα - δώδεκα έ
κατομμύpια άνθρώπους σέ 8λη τ·fι γ·ϊj .
Ι αl πέρα άπό αύτό το έμπόδιο τ'ίjς
γλώσσας εΙναι Θύμα - κι αύτος 8πως
καl τόσοι &λλοι &ξιοι συγγραφείς μας μιίiς άπόλυτης !:λλειψης κρατικ'ίjς όρ
γανωμένης μέριμνας γιά τ·ήν προβολ·fι
καl διάδ3 ση , ;�ν πνε;_υμα;ηκών καί πο
λιτιστικων αςιων του τοπου μας στον
ξένο κόσμο.
"Ας τ� άντιλ·ηοΡΘοϋι.ι-ε ,κ ι ας , το συνειδ·�
τοποιησουμε Σ , αυτους τους χαλεπους
καιρο�ς τώv άν :1αγωνισμώv, Οποu , τα
1
!σχυρα κρατη
εχουν σταθεροποιησει
τ·ή ύπεροχ·ή τους μέ τ-i)ν άπίστευτη
έξέλιξη χαί κυριαρχία τών τεχνοκρα
τικών παραγωγών τους, &λλος χώρος
δέ μένει γιά νά διατηρεί ή ' Ελλάδα
μιά όντότητα, παρά δ χώρος τ'ίjς
πρ �α;,ώνιας �;tνευματ�κ'ίjς ύπερ,οχ·�ς τ-η ς,
π�υ ομως Θ ;ι σ;υνεχι�εται και , Οα πρ �
βαλλΘται και με δλοενα καινουργιες α
ξίες, άξίες τών χρόνων μας καί τοϋ
μέλλοντος. Κι 8ταν συσ7ηματικά κι
έμπνευσμένα δουλέψουμε ώς κράτος
άλλά κι ώς κλαδικές έπαγγελματικl:ς
δμάδες γι' αύτό τό σκοπό, τότε οϋτε
δ Γρηγόριος Ξενόπουλος οuτε καl
κανένα� &�λος, ά):ηθινά &ξ ;ος τοϋ :'ό;tου
μας, Θα ειναι πια άδικημενος και αδι
χα(ωτος.
Ι<ΩΣ'l'Λ� Α Σ Η ί\ ! Α Κ Ο! J Ο ΥΛΟΣ
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ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ : ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΠΟΥ ΕΣΒΗ ΣΕ
'Αξέχαστος δ Γρηγόριος Ξενόπουλος
στΟ τέταρτο αlώνος ποU �έ 1ασz άπΟ
τό Θά�ατό το� . Άξέ�αστο ; ο �εργ,ο το� ,
που, οχι σπανια βρισκει ανοιχτες 7ις
πόρτες καl τ-ϊjς σύγχρονης έλληνικ·ϊjς
σκην'ίjς.
'Αξέχαστος, 8μως, χαί δ Ι<ώστας j\lου
σούρης, πού ύπ'ίjρξε ενας άπο τούς
έξέχο�τες έ � μηνε,υτl:ς , τώ� �ργων το �
Δασκαλου. Αλλα, δεν αρκεστηκε σ
αύτό δ !Ι!ουσούρης. Θέλησε νά τιμ-ήσει
τό σ�γγ�αφέα καί μετά, τό Θάνατό το�
- και με τρόπο που, να διαιωνίσει τη
μνήμη το_υ χαί νά πρ,οκ�λέσε ι, όίμι�,λα
μ�ταξυ' τ�ν έr; ιγόνων εκ.:_ινου. Ι,όν .ιδι?
μηνα που πεΟανε ο, .::. ενόπουλος, ο
Μουσούρης - Π ρόεδρος τότε τ·ϊjς Πανελ
λψίο� ' Ενώ::rεως ' �λευθέρου, Θ� άτρ,ου προκ�λ� σε ,απόφαση της για τ·2. συστ� 
ση , Επ,αΟλ�υ , Γρ;ηγορίου , .::.ενοπου
λου , που να απονεμεται καθε χρόνο,
8πως /tγραφε τό σχετικό πρακτικό, " εtς
τό κα�,ύτερον άπό σκη�·ϊj ς , άνα �;β�� ?
μενον ελλψικον Θεατρικον εργον . l·ην
άπόφαση τ·fι συνυπέγραψαν οι δύο μεγά
λοι Βασ[);ηδες τοϋ Θεάτρου μας, δ Βα
σίλης 'Λργυρόπουλος, 'Αντιπρόεδρος,
καl δ Βασίλης Λογοθετίδης, Γενικός
Γραμματεύς τ-ϊjς Π ΕΕΘ.
Νεώτερη άπόφαση i�ρισε οτι, κάθε
χρόνο, Θά άπονέμωνται δύο βραβεία �να γιά, 70 ,χαλύτε,ρ ο εργο πρόζ;ις i;αl
ενα για 70 καλυτερο μουσικο. Ι-1
' Επιτροπή τοϋ 'Επάθλου συγκρο7·ή -

Θηκε, μl: Π ρόεδρο το Μιχάλη ί\lαντού
δη, τότε Διευθυντ·fι Γραμμάτων καί
Θεάτρου τοϋ ' Υπουργείου Παιδείας,
άπο τούς Γιώργο 'Ασημακόπουλο, Π ρόε
δρο τ'ίjς 'Εταιρείας 'Ελ);�νων Θεατρι
κών Συγγραφέων, Πέτρο Χάρη, Πρόε
δρο, χαl ' Ελένη Ούράνη, Σύμβουλο
τ-ϊj ς Ή Ενώσεως Θεατρικών Κριτικών,
Γιώργο Χέλμη, Σύμβουλο τ'ίjς Π ΕΕΘ,
Παϋλο Παλαιολόγο, τ'ίjς 'Ενώσεως Συν
-:-ακτών καί Π έλο Κατσέλη, Σύμβουλο
�οϋ Έλ�,ηνικοϋ , Κέντρου 70U Διεθνοϋς
Ινσ7ιτουτου Θεατρου.
' Η πρώτη άπονομ·fι τοϋ ' Επάθλου /tγι
νε σέ εργα πού παίχτηκαν στ·fιν περίο
δο 1 95 1 - 5 2 . Τό βραβείο δόθηκε στήν
κω,μω?ί� τών 'Αλέκου Σακε):�'�,ριου
κ �ι Χρηστο� r: ιανν �;-οπο�, λου , �να
βοτσαλο στη λιμνη και στην επι
Θεώρ·ηση τών 'Ασημακοπούλου - Πα
παδούκα - Σπυροπούλου " Νά τι Θά
πεί 'ΑΘ·ήνα ", μέ μουσικ·i) τοϋ Γιώρ
γου � 1ουζάκη. ' Η άπόφα�η τ'ίjς : Επι
,
τροπης ·)jταν δμόφωνη, με αποχ·η
φυ
σι�α τ? U Γι � ργοu 1 Ί\σημα�οπ,;>ύλου,
που Θεωρησε ασυμβιβαστο να ειναι δ
rδιος χρίνων και κρινόμενος.
Τον έπόμενο χρόνο έ:γινε άνασυγκρό
τηση τ'ίjς Έπιτροπ'ίjς, μέ Πρόεδρο πάλι
τό Μαντούδη καl μέλη αύτ·i) τ·fι φορά
το Δημ·ήτρη Γιαννουκάχη, τον Καρα
γάτση, τό Γιώργο Φουσάρα, τον Κώ
στα Οtχονομίδη, τό Θόδωρο Κρίτα
χαl τον δμιλψ·fι αύτ'ίjς τ'ίjς στιγμ'ίjς,

J

τοϋ γνωστuϋ Οuuμασίου μυΟισιορϊιμα ·

τ<'>ς τοu
ε

')

Γενικό Γραμματέα τότε τοϋ Κέντρι,υ
Θεάτρου.
Το βραβείο πρόζας δόθηκε στ-i)ν κωμω
δία τών Σαχελλάριου - Γιαννακοπούλου
" Θανασάκης δ Πολιτευόμενος ", ένώ
τό βραβείο μουσικοϋ έ:ργου μοιράστηκε
άνάμεσα στις έπιΘεωρήσεις (( Τριάντα
το δολλάριο ", 'Ασημακοπούλου - Σπυ
ρ� πούλου � f !.απα�ούκ.� , μου �ικ� .\'Ιο_:> 
ζακη, και
Τρολλευ !Ί'[πας
των
Γιώργου Ι ιαννακοπούλου - Τραϊφό
ρο� -;-- Βασιλει,άδη, μου..?"ικ·i) Ρι,τσιάρδη.
Αυτη η, διχοτομηση του βραβειου μου
σικοϋ έ:ργου έπροκάλεσε τίς . . . δμό
φωνες διαφωνίες 8λων τών ένδιαφερCJ
μένων.
'Ανατρέχω τώρα σ ενα &ρΟρο πού είχα
γράψει -:-ότε στ·fιν " 'Ακρόπολη " : «0[
&νθρ �ποι , 70U , Θεάτρου έ�εδ?�ίf.Ι;ασαν
γενικα την Θεσπιση του Επαθλου
Ξ,ενοπο,ύ λου. , Καl τό κCJινο ,έφα�έρωσε
τ·η , δικη του ε�;rιδοκιμασ �α, με τη� π� 
κνη συμμετοχη 7Ου στην τελετη της
άπονομ'ίjς τών βραβείων τ-ϊj ς πρώτ·η ς
χρονιάς, 1 95 1 - 1 95 2 . ' Ατμόσφαιρα
πρωτοχριστιανικ'ίjς άγάπης, καλωσύνης
κ�t άvεξιγ�ακLας έπεκράτη �ε σ' αύτ·/)ν
την τελετη. , Εγκωμιαστιχες προσφω
νήσεις άπό μέρους τ-ϊj ς Π ΕΕΘ καl τ'ίjς
Κριτικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς, συγκινημένες εύ
χαριστ-ή ριες άντιφωv-ήσεις άπό μέρους
τών βραβευθέντων, Θερμά χειροκροτ·ή
ματα άπό μέρους τοϋ κοινοϋ, γελαστοί
μορφασμοί τιμώντων καί τιμωμένων
1 :.! :
ι

1

'•
1

γιά φωτογραφίες τών φ ωτορεπόρ•ερς
χαl κάποιος διακριτικός συνωστισμός,
γιά νά μ·ΙJ βρεθη κανεlς πολύ παράμερα
καl δέν τον πάρει δ φακός. ΊΌ χρημα
τικό βραβείο δέν ήταν μεγάλο - δυό
μισυ έκατομμύρια τοϋ καιροϋ έκείνου
γιά το ίtργο πρόζας καί &.λλα τόσα γιά
το μουσικό, καί αύτά διαιρούμενα διά
τοϋ άριθμοϋ τών συνεργαζομένων σέ
κάθε Ιtργο συγγραφέων. 'Αλλ' αύτό
δέν εΙχε σημασία. Παραδάκι εΙχαν
εισπράξει &.φθονο οι συγγραφείς καί της
κωμωδίας " 'Ένα βότσαλο στή λίμνη "
�αι 1τής , .έπ,ιΘεωρ�σεως { ( ,Ν α τί Θά πεί
από τις πολυαριθμες παρα
Αθηνα
στάσεις τών ίtργων τους. Ί - 1 ·ήθική
β � άβε�ση �ούς έ,νδιέφερε. , KC:l αύτή
τΊJν ειχαν ανεπιφυλακτη και αδιαμφι
σβήτητη.
Στο δίμηνο διάστημα πού χρειάστηκε

γιά �ίς ;-έντ;: συνεο�ιάσ� ις της ' Ε:πι
τροπης, η φημ·η . . . εβραβευε πότε το
f.να καl πότε το &.λλο ίtργο. οι θεατρι
κές στηλες τών έφημερίοων Ιtδιναν φυ
σικά τ·ΙJ φιλοξενία τους στlς φημες, πού
άποχτοϋσαν Ετσι κάποια σοβαροφάνεια,
καί άμέσως ϋστερα, στίς ϊδιες αύτές
στηλες, f.καναν τήν έμφάνισή τους
τών φημών οι συνέπειες, διαμαρτυρίες,
δηλώσεις άποχης, ένστάσεις άρμοοιό
τητος κλπ. ' Η τελετή της άπονομη�
ltγινε καl αύτή τ-ΙJ ·φορά στό Θέατρο
Κώστα Μουσούρη. Ί-Ι ε!κόνα δμως ήταν
τώρα δλότελα διαφορετική. 'Α ντl γιά
έγκωμιαστικές προσφωνήσεις, οι έκ
πρόσωποι της Π ΕΕΘ καί ,ης Έπι
τροπΊ)ς βρέθηκαν στ-!)ν άνάγχη νά κά
μουν άπολογητικές άγορεύσεις, γιά νά
άντικρούσουν τlς μομφές χαl τlς έπι-

χρίσει� . Τlς εύχαριστ·ή ριες άντιφων·ή
σεις τις άντικατέστησε δριμύς φιλιππι
κός παρόντος βραβευθέντος έναντίον
άπόντων βραβευθέντων, έκείνων πού
χρησιμοποίησαν τήν άποχή άπό τήν
τελετή σάν &.φωνη, άλλά εuγλωττη
διαμαρτυρία γιά τή διχοτόμηση τοϋ
βραβείου μεταξύ δύο μουσιχών ltργων.
Καl το πυχνό άκροατ-ήριο της πρώτης
έορ•αστικης τελετ-ϊjς το άντικατέστη
σαν μερικοl συγγενείς καl φίλοι τών
βραβευθέντων καl άραιοl περίεργοι».
Τό " 'Έπαθλο Γρηγορίου Ξενοπούλου " ,
πού προορισμός του ήταν νά διαιωνίσει
τή μνήμη του, τον άκολούθησε στο ν
τάφο. Εύτυχώς, ή μνήμη τοϋ Ξενο
πούλου έπέζησε καί έπιζεί καί χωρίς
Ιtπαθλο.
ΣΤΑΘΗΣ Σ Π Η Λ lΩΤΟΠ ΟΥΛΟΣ

ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ : ΕΝΑ Σ Σ ΤΑΘΕΡΟΣ ΦΙΛΟΝΕ·Ι·ΣΤΗΣ
Οι νέοι γιά τον Ξενόπουλο, χαί στή
ζω·ή του καί στο εργο του, στάθηκαν
δχι μονάχα άντικείμενα ίtμπνευσης, ά
γάπης καί άοιάκοπης μελέτης άπο
μέρ��ς �ου.' μά κ� ί " προσωπικό;η
πς που η κριτικη του σκέψη και ή
άνησυχία του γιά τή δημιουργική πο
ρεία τους, γιά τlς έπιτυχίες η τίς
κακοτυχίες τους εϊτε άπάνω σ-:-1) σκηνή
·fι στή � καθημ�ρινή πο �εί': τοϋ � ίου
.
τους, ητανε
παντα - χαι αναλυ•ικα παροϋσες . . .
ι έοι ήταν καί οι περισσότεροι βασι
κοί Ί]ρωες στά κυριώτερα ίtργα του. ' Η
�τέλλα, Βι?λ�ντη, � Φω•;:,ινή Σάντρη ,
η Ι ' αχηλ, η . '\1ονακριβη , οι, Φοιτη-

•ές, δ Π οπολάρος του, δ Πειρασμός,
ή Αννιέζα, &.λλ� ι καί &.λλες, ντιπρ � 
σωπευαν πότε τα έπαναστατημενα νια
τα, &.λλοτε τά σπαραγμένα άπο οραμα
τικές συναισθηματικές άντιξοότητες καί
&.λλοτε έκεϊνα πού μέσα σέ άπογοήτευ
ση η άμφιβολία Ιtοιναν κάποια πεισμα
τική μάχη γιά νίκη καί γιά λύτρωση.
Καί το πετύχαιναν τίς πιο πολλές
φορές μέ πρόσχαρη ·fι κάποτε καί
μέ οραματική άπόχρωση, γιατί δ Ξε
νόπουλος Ί]Οελε, άποζητοϋσε, νά βλέ
πει αύτά τά νιίiτα τελικά νά Θριαμβεύουν.
Στήν τε�ευταία περίπτωση κ�τάφευ
γε, _ μέ τ;ι γνωσ;η·, του Οεατρ ικη μαε
..
,
, στο
στρια, σ ενα
ευτυχισμένο τελος
" _χάπυ ε� τ .. r;ού δχι λ �γες φορές
καποιοι απο τους κριτικους του το
καταλόγιζαν σάν ενα μειονέκτημα της
τέχνης καl της άναμφισβήτητης σπά
νιας τεχνικης του.
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Λ ύτ6γραφο, αύτοόιαφημ ιστικό κειμε 
ι•riκι τού Γρηγ. Ξε116πουλο.,. γιά τούς
" Φο ι τηη'c " τοι>. ( Αεατρικr) Μουσείο}
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ι έοι ήταν καί ol &.νθρωποι πού δέχτη
καν, · μέ περισσή στοργική διάθεση,
τή διδασκαλία του, τή βοήθειά του, στά
πρώτα λογοτεχνικά η καλλιτεχνικά
βήματά τους (δταν δ δάσκαλος βε
βαιωνόταν πώς &.ξιζε νά τήν προσφέ
ρει ) . Μέ τον άγαπητό μου παληο φίλο
καl συνάδελφο : Τον Δημήτρη Ίωαν
νόπουλο γνωρίσαμε αύτ-ΙJ τήν εύεργε
τικ·ΙJ προσφορά τοϋ Ξενόπουλου, δσο
καί ή άξέχαστη 'Ελένη Π απαδάκη κον
"ά καί σ' &.λλους πολλούς έλπιδοφόρους
" έκκολαπτόμενους " νέους συγγραφείς
η ήθοποιούς, πού τuϋ όφείλουν πολλά
σάν μαθητές του . Γιατί ή μαθητεία
κοντά του στά άνώριμα χρόνια τΊ)ς
πρώτης νιότης Ί]τανε f.να εΙδος μετά
λ·ηψης πού τόνωνε τον πυρετό, τίς φι
λοοοξί�ς , τήν � tσιοο� ξία γιά τίς μελ
λοντικες τους εξορμησεις.

Σήμερα οέν ύπάρχουν πιά δίπλα στον
νεανικο κόσμο τέτοιοι άφοσιωμένοι δά
σκαλοι πού άποζητίiνε νά δοϋνε άντά
ξιους διάδοχους γιά τ·ΙJ συνέχιση τοϋ
Ιtργου πού κέντησαν οι ϊδιοι. Βαριά ή
έποχ·ή μας σέ προβλήματα, πληθωρική
σέ &.γχη, μέ τ-!)ν άχόρταγη μανία τ-ϊjς
προβολης άκόμα καί στούς πλατιά
φτασμένους δημιουργούς, Ι>έν έπιτρέ
πει - εϊτε άπο ελλειψη χρόνου ·fι άπό

μονομανιακή έγωκεντρική διάθεση τήν προσέγγισή τους : Θερμή, ε!λι
κρινά άποστολική καί Θετικά άπο
μακρυσμένη άπο κάθε μορφή μισαλ
λοl>οξίας, μέ δσα ταλαντοϋχα βλαστά
ρια νοιώθουνε τήν άνάγκη νά έπικοι
νων-ήσουν μέ τή γνώση, μέ τήν πείρα
καί μέ τήν άκτινοβολία της αϊγλης
πού άπόκτησε δ χτεσινος Ιtμπειρος
δημιουργός. Γι' αύτο καί βλέπουμε,
άνησυχητικά εκοηλη, τή διάσταση άνά
ι ιεσα στlς νέες χαί στίς παληότερες
γενηές. Γι' αύτο καl !:χει άπολείψει
ή Θερμή έπαφή άνάμεσα στον ενα
κόσμο πού μοιραία , άπ� σύρεται κα l
,
στον καινουργιο
που τωρα ρ ίχνε�τα ι
στο στίβο γιά τήν έπιβολή καl γιά
τον κότινο της νίκης.
Π ικρο εΙναι το φαινόμενο, γιατί α ν
ήταν διαφορετικά τά πράγματα : ο ι
" γέροι " πολλά Οά ε!χαν ν ά άποχομί
σουν άπο τον γνήσιο, τον αύθόρμητο
συγχρωτισμο μέ τήν πνευματική νεο
λαία, κερδίζοντας άπο τά νιίiτα τη ς
κάτι άπο τή φλόγα μιίiς νεογέννητης
προσπάθειας. Καl άπο τήν &.λλη : ol
εύλογημένοι έρχόμενοι οέν Οά ζημιώ
ναν άντλώντας άπό τήν πηγ·ΙJ μιίiς
πείρας άναγνωρισμένης - πολύπαθης καί
ματωμένης κάποτε - τή βεβαιότητα
δτι το Παρε�θον �έν εΙναι άμελητέα
ποσότητα και ποιοτητα για, το στε
ρέωμα μιίiς γνώσης πού Οά μποροϋσε
νά εΙ�αι πολύτιμα συνεπίκο υρη στά
ξεπεταγματα. τους . . .
Ξενόπουλοι οέν ύπάρχουν πιά . . . 'Ίσως
έκείνος, παρά τίς φυσιολογικές, άνθρώ
πινες άουναμίες του πού εtσχωροϋσαν
άκόμα καl στήν έπαγγελματική ζωή
του, παρά τlς συννεφιές μά καί τίς .
ξαστεριές πού έναλλάσσονταν στlς σχέ
σεις του μέ τούς νεώτερους συνάδελ
φούς του πού οέν οιστάζαν στήν δρμη
τι�; ότ;ητ� του� νά γίνονται καμμι� φορά
και αντιπαλοι του - πολέμιοι της κρί
σης του, οέν επαυε σέ τελική άνάλυση ,
νά εΙναι πάντα στό πλευρό τους σέ κάθε
δύσκολη στιγμή . . . Βρ·ϊjτε, αν γίνε
ται, άκόμα �να τέτοιο παράδειγμα στίς
μέρες μας !
Μά ϊσως κάποιος θά ρωτοϋσε : Γιατί,

λοιπόν, -\)τανε έ:τσι δ Ξενόπουλος ;
Καl ποιά μπορεί νά -\)τανε ή ρ ίζα τοίi
δμολογημένου φιλονεϊσμοίi του ; 'Ίσως
δ ί δ ι ο ς γιατl δ/:ν μπόρεσε η δ/:ν
διαπλα
θέλησε - ποιός ξέρει ; - νά
τύνει τη ζωή του σ/: δρίζοντες πού ol
νεώτεροι τόλμησαν νά τό κάνουν- ϊσως

γιατl δ/:ν βρηκε εύκαιpίες νά ταξιδέ
ψει, νά ζήσει τfιν �;εριπέτει� καl εξ�
από τό ταπεινο, κονακι του, ϊσως γιατι
στο βάθος μά καl στην ούσία έ:μεινε
έ!νας συντηρητικός έξαίσιος τεχνίτης,
ζήτησε νά μεταμοσχεύσει τη ριψοκίν
δυνη νεανική πυράδα, τήν τόλμη, τ·fιν

έπαναστατικότητα, την άνανέωση, στΟ
σωμα τοϋ ταλέντου του κ�t σ τ·f)ν άνή �
,
,
: η
συχη ψυχη του. Π όσο το πετυχε
έπιβίωσ·ή του στον πνευματικό μας
χ'7ψο, άφήνει νά τό δοίiμε . . .

Α Λ Ε ΚΟΣ Λ J ΔΩ Ρ Ι Κ Η Σ

ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ : ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
Ό Ξενόπουλος ύπΊ)ρξε σl: ολες τlς
πνευματικ/:ς έκφράσεις της έποχης
του έ:νας μεγάλος Δάσκαλος, έ:νας
' Οδηγός, έ!νας παιδαγωγός. Στο μυθι
στόρημα, στο διήγημα, στο θέατρο,
άκόμα καl στην Κριτική, οπου πολλές
φορ/:ς στάθηκε άποκαλυπτικός, θά ε
λεγα προφητικός. ΜΙ: παρρησία καl σα
φήνεια, δ/:ν έδίσταζε νά παρουσιάζει
καl νά προβάλει λογοτέχνες καl ποιη
τές, πού κανένας &λλος δ/:ν ε!χε το
θάρρος ίSχι μόνο νά παινέψει, άλλά άπλίi
καl μόνο νά ένθαρρύνει. ΔΙ:ν πρόκειται
ομως ν' άσχοληθώ στον έλάχιστο χρό
νο πού f.χω στη διάθεσή μου, μ/: τlς
έπιδόσεις του στούς τομείς αύτούς της
πολυσήμαντης λογοτεχνικης δραστηριό
τητάς του, άλλά θ' άναφερθώ σ' έ!να
μονάχα σημείο - στην προσφορά του
στην Έλληνικη παιδική Λογοτεχνία.
Ό λογοτέχνης Δημήτρης Γιάκος στο
δοκίμιό του " ' Ι στορία της Έλληνικης
Παιδικης Λογοτεχνίας " , πού βραβεύ
τηκε πέρσυ άπό την 'Ακαδημία 'Αθη
νών και πηρε τό f.παθλο στή μνήμη
της 'Αντιγόνης Μεταξίi, χαρακτηρίζει
τον Ξενόπουλο " οικοδόμο καl θεμε
λιωτή της έλλ�νικης r;;χ ιδ ικης Λογο
,
τε �νί�ς του_ αt"?να μας : 0 f� �υκαιpία
για να παίξει τον σπουδαιο αυτον ρόλο ,
δόθηκε στον Ξενόπουλο άπό τά 1 87 9 ,
πού μαθητής άκόμα 1 1 χρονών, f.γινε
συνδρο!_Lητή � ;ης " ι?- ιαπλάσε�ς " καl
τό πρωτο . ε ρ γ ο , του στο περιο
δικό ήταν έ:να . . . αίνιγμα, πού δημο
σιεύτηκε στο πρώτο φύλλο τοίi n·
τόμου της " Διαπλάσεως " μ/: παρα
ποιημένο ίSμως τ' ίSνομά του άπό τυπο
γραφική άβλεψία - ή πρώτη του λο
γοτεχνική πίκρα - γιά νά φτάσουμε
στά 1 881 , δπότε σ/: Διαγωνισμό δι η
γήματος δ/:ν παίρνει κανένα βραβείο
άλλά άπλώς f.παινο, πέμπτος μάλιστα
στή σειρά. Καl όίλλη λοιπόν λογοτεχνι
κή πίκρα, πού δ/:ν ήταν όίλλωστε ή μόv-η
καl ή μικρότερη στην φιλολογική του
ζω·ή .
ΣΙ: μιά του άναδρομ·fι στά δέκα πρώτα
χρόνια της έργασίας του στή " Διάπλα
ση ", δ ίδιος δ Ξενόπουλος, σ/: μιά
άπό τlς περίφημες έκεϊνες " 'Αθηναϊ
κ/:ς Έπιστολl:ς " πού ύπέγραφε μl: τό
ψευδώνυμο Φαίδων, μίiς πληροφορεϊ
πώς άπό τά πρώτα του Ιtργα ήταν το
παιδικό μυθιστόρημα " Ή 'Αδελφού
λα μου ", γραμμένο στ·fι δημοτικη καl
δημοσιευμένο στη " Διάπλαση " στά
1 89 1 . Ήρω·tδα του ήταν στήν πραγμα
τικότητα ή άδελφή του Αtκατερίνη,
πού πέθανε στή Ζάκυνθο στά 1 931, .
Μετά την " ' Αδελφούλα " , δ Ξενόπου
λος πύκνωσε τlς ύπηρεσίες του στή
" Διάπλαση " , κι ίSχι μόνο μ/: τlς πάμ
πολλες μεταφράσεις του, άλλά καl

μ/: έργασίες πρωτότυπες. Ποιο Δια
πλασόπουλο δ/: θυμίiται τlς πολύτιμες
καl τόσο γεμάτες παιδαγωγική γνώση
Άθην �'ίκΕ:ς :.Επι�τολές " �ου η :α
χαριτωμενα νηπιακα δημοσιευματα της
Κυρα - Μάρθας η τlς όλόχαρες έκείνες
Κυριακές τοίi Άνανία ; Καl δ/:ν ·}j ταν
μόνο Φαίδων. ' Υπέγραφε καl ώς Φω
κίων Θαλερός, η ώς Κίμων 'Αλκίδης.
Σ:._ά 1 896 :_υπών � ι τον πp ώτο τ;όμο
, αχο
-:ου Παιδικου Θεατρου, που τον
λουθοίiν καl &λλοι δύο (στά ·J 909 καl
στά 1 92 6 άντίστοιχα ) . 'Ως Θαλερός
τυπώνει στά 1 904. την " 'Εξαδέλφη
μου " καl στά 1 92 7 ώς Κυρά Μάρθα
-:ό " Μπέμπη άρχιλήσταρχο " . Στά
.1,� 2 9 , μ/: τ' �νομ� του ! τό \Ι"υθι�τόρ·η ��
. οικογενειες .
, Ενα παιδι με τρεις
!Ί'Ιά ολα ίSσα δημοσιεύονταν στη " Διά
π)-::-ση ·:, �ού δι·ηύθυνε άr;ο ;ά 1 89 6, περ
, του.
νουσαν απο το, μυαλο, κι απο -:ό χερι
•c

'Ακόμα χαl στη στήλη της 'Αλληλογρα
φίας μποροίiσε νά καταλάβει κανεlς
πώς ol άπαντ·ήσεις στά παιδιά γράφονταν
άπό f.μπειpο λογοτέχνη , μ/: στοργη καl
-:ρυφερότητα. Ό έπισκέπτης μιίiς μικρης
άναμνηστικης έκθέσεως .πού f.χει όργα
νωθεί στο Θεατρικό Μουσείο τΊ)ς Έται
� εί�ς μας, θ� ιt,χει την ,εύκα;ρ ία νά δεί ,
αναμεσα στ όίλλα και μια παρόμοια
στήλη γραμμένη άπό τό χέρι τοίi Ξενό
πουλου. 'Όμως ή σημασία της προσφο
e ας του δl:ν ετναι μεγάλ;ιι μόνο γι� τη�
,
, ποιότητα της, αλλα
και
εκταση και, την
έπιπρόσθετα γιατl ε!χε εύεργετικη έπί
δραση στούς έκκολαπτόμενους νέους
�ογο;έχνες ,;ΊJ� έποχης. Γιατl, στ·fι
οχι μόνο δ·ημοσιευονταν
Διαπλαση
μ/: τ·fιν πρωτοβουλία τοίi Ξενόπουλου
λογοτεχνήματα η συνομηλίκων -:ου η
ι;αι πιΟ �αλιώ� � πι� νέων )��γο �εχνών,
αλλα\ έχε ι , στη Διαπλαση , οι νεοσ
σοί της φιλολογίας εϋρισχαν την πρώη1
έν?άρρυνσ·1 άπό το σ?φό καl εύγενικό
Δασκαλο. .Ετσι, με, τη στοργι;,.-η, καθο
δ·ήγηση τοίi Ξενό ';t"Ουλου " μ/: τl 7 σοφ � ς
-:ου συμβουλl: � και ;yενικα y-ε, -:ην προ
,
θυμη συμπαρασταση του, η .. Διαπλα
σ·η " εγινε μέσα στΟ πέρασμα τοϋ
χρόνου, ενα φυτώριο νέων λογοτεχνών.
Γιατl οσα παιδιά, οσοι νέοι, Ιtνιωθαν
μέσα τους την άνάγκη νά έκφρασΟοίiν,
νά δημιουργήσουν, έ:στελναν στον Ξε
νόπουλο τά πρωτόλειά τους, μέ την
πεποίθηση οτι έκεί, στο μικρό δωμάτιο
;ης δδοίi Εύρι;- ίδο� 38, κά7;οιος �ά
σκυβε στοργικα και καλοσυνατα στις
φτωχικές τους γραμμές. 'Έτσι, δη
μιουργ·ήθηκε ή Σελlς Συνεργασίας Συν
δρομ·ητών πού φιλοξενοίiσε πρόθυμα
άλλά καl μ/: ύπευθυνότητα τά ποι·ήματα
η τά &λλα δημιουργήματα τών παιδιών,
πού τά 'στελναν σuν·ήθως μ/: -:ό ψευδώ
νυμό τους.

Το δικό μου δ/:ν τό Ουμιiμαι. 'b:κείνίJ
ομως πού δ/:ν ξέχασα ε!ναι τό Ξεσπάθω
μα πού έ:καμα γιά τό περιοδικό πού
άγαποϋσα, μιά προπαγάνδα δ·ηλαδη γιά
την έγγραφη νέων συνδρομητών. Φυσική
κατάληξη τοϋ τυχεροϋ καl ταλαντούχου
φιλολογικοίi νεοσσοίi ήταν νά μετα
π·ηδ·ήσει άπό τη Σελίδα Συνεργασίας στlς
&λλες, τlς έπαγγελματικ/:ς ας ποϋμε
στηλες της " Διαπλάσεως " , σάν κα
νονικό � συνεργάτης. Καl β �θμ ;αϊ� όίρ"f-ι
,
και να επιβαλ
σαν να παρουσιαζονται
λονται ol πρώτες φιλολογικ/:ς φίρμες,
τά πρώτα όνόματα, πού άργότερα κατέ
λαβαν μιά λαμπρ·ή θέση στο λογοτε
χνικό μας στερέωμα. Δίπλα στούς
παλιούς, τον Καμπούρογλου, τον Κουρ
τ� δη, τον Παπι:διαμά�τη τον Π �λλη ,
�
-:�ν Δροσι, � , από -:ις ιδ;ες σ",ηλες,
,
και, την καλη του
χαρη στον �ενοπουλο
δι�θεση, εγ ιvαν γνω �τοl ν έοι 'Έλληνε ς,
,
_
στην
που διακριθ·ηκαν στα Γραμματα,
Τέχνη , άκόμα στην Έπιστ·ήμ·η καl την
Πολιτικ·ή . Ό Πέτρος Χάρ·ης, ό σημερι
νός πρόεδρος της 'Ακαδημίας μας,
ό πρώην πρόεδρος της Δ·η μοχρατίας
Μιχάλης Στασινόπουλος, δ ξεχωριστός
λογοτέχνης J . Μ. Παναγιωτόπουλος
:;αt &�λοι 7;ο,λλοL πού ό 7'-��νος1 8Εν μο�
επιτρεπει ν αναφέρω, στη Διαπλαση
δη�αδη �τό� Ξ�νόπουλο, �ρωστ�νε την
πρωτη εμφανιση τους στα Γραμματα.
Παρ' ολα αύτά, κι οσο κι αν σίiς φανεί
περίεργο, ό tδιος δ/:ν εδινε μεγάλη ση
�ασία στ� συμ�ολή του αύτ·ή. Καl τοϋτ?
αποδειχνυεται από τό περ ιστατιχο, που
θά σίiς άφηγηθώ : Τον Δεκέμβριο τοϋ
1 % 8 ·ή 'Αντιγόνη Μεταξίi, πού διηύ
θυνε τότε τlς παιδικ/:ς έκδόσεις 'Αλι
κιώτη , όργάνωσε στlς αίθουσες της
ΧΑΝ την πρώτη "Εκθεσ·η Έλληνικοίi
Παιδιχοϋ Βιβλίου στ·fιν Έλλά.δα. Στά
έγχαίνια ε!χε προγραμματισθεί νά μι
);ήσουν ·ή όργανώτρια της 'Εκθέσεως πρώ
τη, ό Ξενόπουλος δεύτερος χαl ό Στέλιος
Σπερά.ντζας τρίτος. Μά ό Ξενόπουλος
άρρώστ·ησε την τελευταία στιγμ·ή . ΔΙ:ν
·ijθελε ο γ-ως χαl νά μ·Ι]ν άχ?υ� τ�ί ·fι φων -ή
,
του στην πρωτόφαντη αυτ-η εκδηλωσ·η
γιά την �στορία τοϋ έλληνιχοϋ παιδικοϋ
βιβλίου . 'Έγραψε λοιπόν την όμιλία του,
τ·fιν εστειλε στην 'Αντιγόνη, παλιά
Διαπλασοπούλα χι αύτ·ή, χι Έκεlν·η
παρακάλεσε τ-fιν έπίσης Διαπλασοπο•)
λα συνεργά.τιδα έπί χρόνια τοίi Ξενό
πουλου χαl γνωστη λογοτέχνιδα καί
λαογράφο Γεωργία Ταρσούλη νά την
διαβάσει . Καί σ' αύτήν, άνάμεσα στ'
όίλλα, εγραφε τά έξης :
« ΔΙ:ν ε!μαι άπό έκείνους πού παραπο
νοϋνται καί άπαισιοδοξοίiν γιά την
!'lαιδιχ·ή μας Λογο;ε �νί� . K� l τοϋ;ο
οχι γιατι, ε!μαι χι εγω ενας απο, τους
παράγοντάς της. Κάθε &λλο ! Τη συμ-

βο);ή μου σ' αύτό τό είδος δl:ν τ·iι Οεωρώ
σημαντικ·ή κι άναγνωρίζω δτι ?1.λλοι
συνεισέφεραν πολύ άνώτερα, αν δχι
και περισσότερα. Καί πρώτα πρώτα κι αύτό τό είπα πολλl:ς φορl:ς - γιά τό
Παιδί δl:ν έργάσΟηκα μl: πρόγραμμα,
μl: σκοπό, έ κ π ρ ο μ ε λ έ τ η ς . 'Ό,τι
Ιiκαμσ τό Ιiκαμα κατά τύχ·ην, κατ'
άνάγκην καl μπορώ νά πώ έ ξ έ ν σ τ ί κ τ (J υ ».
Πώς νά χαρακτηρίσουμε τήν όμολογία
αύτ·ή ; 'Ένδειξη μετριοφροσύνης η άπλii

καl μόνο άπόρροια βαΟιiiς συναίσθησης
τοϋ μεγάλου χρέους κάΟε ταλαντούχου
λογοτέχνη νά έργάζεται γιά τά Παιδιά
" μl: πρόγραμμα, μ' έπίγνωση , μl: σκο
πό " οπως λέει ό ίδιος; 'Όπως καί
νά 'ναι θά κλείσουμε τή μικρ·ή αύτή
δμιλία μας μl: τά δικά του αίσιόδοξα
λόγια, σάν ά':άΨ:*ηση σ' �Uτούς πο�
,
γκρινιαζουν
για τ·η σημεριv-η ποιοτικη
στάθμη τ'ίjς παιδικ'ίjς μας λογοτεχνίας
καί δl:ν τήν βρίσκουν lκανοποιητι
κ·ή .

Τελειώνοντας γράφει δ Ξενόπουλος :
« "Ας εύχηθοϋμε νά έξακολουθ·ή σει ή
� ίνησις , αύτή .. τήν ά,νιοϋ�α της. Κα,ι
�πω� τωρα, ε:σι και στ? μέλλ�ν, τ�
ωραια τυπωμενα παιδικα βιβλια με
πε�ά η ει;μ�τρ � , ν � μ·)Jν �ίναι ά;τλώς
για παιδια, αλλα για παιδια . Ε).ληνων,
γιά Έ λ λ ·η ν ό π ο υ λ α ». Σ·ή μεpα,
έμείς δl:ν εχουμε παρά νά προσθέσουμε
μιά μονάχα λέξ·η 1: α κ ά ρ ι ! . . .
ΚΩΣ'JΆΣ J< P ONTJ- I P Α2:

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ : Ο "ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ" ΤΟΥ ... ΝΤΥΡΑΝ!
'Ύστερα άπό τόσους καί τόσο Οαυμά
σιους δμιλητές, γιά τον Γρ·ηγόρη Ξενό
πουλο καί τό εργο του φοβιΧμαι οτι
τό Οέμα εχει έξαντληΟεί. ' Αλλά κι' αν
άκόμα τό Θέμα δl:ν εχει έξαντ);ηΟεί, φοβii
μαι οτι εχετε έξαντ);ηΟεί έσείς. Θά
φροντί,σω λοιπον �ά ,είμ � ι �σο γίν� ται
πιο συντομος. Για να μην επι;ιναλαβω
Ο�ως πράγ�ατα πο� ήδη
-' Εχετε ά,κοUσει,
�α κ�ταφυγω στι7 πρ ? σωπικες μ�υ
αναμνη,σ ει�, στ�ς ανc:μνησεις μ�υ -:ις
παιδικες, απο την πρωτη γνωριμια μου
μl: τον Γρ·η γόρη Ξενόπουλο.
ΜαΟητάκος ή' μουνα· δταν μία Οεία μου,
τέτοιες μέρες, ετσι γιά δώρο Πρωτο
�ρονι,άτικο, μ' _εγραψε , συν ��ομητή � τή
Διαπλαση των Παιδων . . . Π οσο
γοητεύτηκα άΠ' αύτό τό περιοδικό, Οά
το καταλάβουνε ίσως μόνον δσοι ύπ·ή ρ
ξανε κι' αύτοl συνδρομητl:ς τ'ίjς " Δια
πλάσεως " . Θυμiiμαι άκόμα καl τώρα
τό χτυποκάρδι μου, δταν ξεκίνησα άπό
τ� γε;;ονιά μ�υ, γιιΧ �α πάω σ:ά γραφεία
, και\ να γνωρίσω
τηςΟ Διαπλασεως
Ο
ά� κ?,ντrΧ τ � <J>αίδω�α, τόν ' ��ανία,
_
την ΜαρΟα, την ο!κογενεια της
Δια
πλάσεως ,, οπως τήν ξέραμε χι' δπως
τή� σχ �τσcrρ.ιζ� ό ' Αν τ..ών·ης � ώττης,
τ
που στην ουσια ηταν
ενας και μόνο,
ό Γρηγόρης Ξενόπουλος. Ί - Ι καρδιά μου
φτερούγι�ε πε � ίεργ;χ �τσι καθώς , άνέ�
βαινα τρια - τρια τα ξυλινα σκαλια του
παλιοϋ μεγάρου τ'ίjς όδοϋ Εύριπίδου,
πού ιrανε τά Γ �αφ�ία τ·ϊj ς " Διαπλά
Σ� κοτεινη , ηταν, ?εο χότειv-�
�ε�_ς
η εισοδος,
σκοτεινα ·:η ταν και τα?" σκαλια
ποU τι:Χ Εκανε άκόμα πιΟ σκοτεινιΧ. τό
σκοϋρο γκρενά χρώμα τών τοίχων.
Σ' �ύτούς, τούς γκp ενά ;οίχ?υς είχαν
χαραξει με σουγιαδακι, -:α διαφορα κα
κομαΟημένα, διαπλασόπουλα τά ψευδώ
νυμά, τους : Τ �ελλό_Φοι;ητάκι, Ντ' ' ;' ρ
τανιαν, , Ι-Ιχω των Αχροκεραυνιων,
Πουλί τ'ίjς Καταιγίδος - χ?ί.ποτε εμαΟα
οτι το " Πουλί τ'ίjς Καταιγίδος " ·)}ταν
τότε ό φίλτατος Χαιρόπουλος, - χαί
διάφοροι ?1.λλοι. Γιά νά μ·)Jν ύστερ·ήσω
άπ' τούς ?1.λλους κακομαΟημένους, χάρα
ξα κι' έγώ το δικό μου ψευδώνυμο
βιαστικά : Μαϊμοϋ τοϋ Κωλέττ·η ! Καί
ήταν σiiς δρκίζομαι το μόνο πρι'Χγμα
πού εγραψα σl: τοίχο . . .
Τά γραφεία τ'ίjς " Διαπλάσεως " δl:ν ήταν
οπως τά φανταζόμουνα. Ί-Ιταν ί:να στενό
μακρο δωμάτιο ?1.βολο, γεμάτο περιο
δικά στιβαγμένα. Κι' οπως μπαίναμε,
στο βάθος δεξιά, ·)}ταν το γραφείο τοϋ
Ξενόπουλου. Μόλις πού διακρινότανε
άνάμεσα άπο τίς στίβες τών χειρογρά
φων τών περιοδικών χαί -:ών βιβλίων.
1 26

'Όπως οταν δεί κανείς άπο τό χατάστρω
μα ένός πλοίου ί:ναν ?1.νΟρωπο νά παλεύει
μέ τά κύματα, φωνάζει " "Ανθρωπος
στή Θάλασσα ! . . ", Ιiτσι μοϋ . 'ί)ρΟε
:_αt , μένα ν �c ,;ρωvάξω, Οτα� εΙδα τΟν
=.εν� πουλο : , Α�Ορ � πος σ".?' χειρόγρα
φα , ; Είχα την εν;υπωσ·� οτι χυριολε
χτικα πνιγότανε μεσα στα χειρόγραφα.
κ.α ι πν �γό�ανε �ραγματι.κ� ι ιά χι'
αυτός τα εκανε ολα : Αυτος :εγραφε,
αύτός διόρΟωνε, αύτός Ιiχανε τήν δια
χείριση, αύτός διεκπεραίωνε, αύτός ολα.
Είχα έ'τοιμη στ·)Jν τσέπη μου, μιά μικρ·ή
άγγελία, πού γιά νά τήν δημοσιεύσω,
δ�ν ετ�ωγα κ�υλούρι σ�ο σχ,ολείο έπί
εικοσι ημέρες. Ελεγε η. αγγελια : Πρω
τομπαίνοντας στο μυρωμένο σαλόνι τ'ίjς
" Διαπλάσεως ", σiiς χαιρε-:ώ ολους
χαί ολες καl ζ·ητάω άλλ·ηλογραφία χαί
μικρά μυστικά : Μαϊμοϋ τοϋ Κωλέττη .
' Αλλά, δταν πλησίασα τον Ξενόπουλο,
είδα δτι 'ί)ταν 'ή δη χοντά του έ'να πάρα
πολύ ώραίο κοριτσάκι, πού έπειδή είχα
�τάσει κι' ,έyώ!. γιά �ά μην 7:/jν �κοUσω,
ε�κυψε Υ;αι τ ?υ ψιΟυρισε στο αυτί του,
-:ο ψευδωνυμο του.
- :Μενεξεδένια.
' Εγώ, τό Μενεξεδένια, δl:ν -:ο ακουσα.
'Ι'ό είδα δμως πού τό είχε γράψει ό
Ξε�όποu).ο � σ' ενα χ_αρ,τ t ποu�ε μπρο:
στα του. ΟΕβγα).α αμεσως την μικρη
άyyελία �π ,,την τσέ�·ΙJ μοu, 1κ ι' έ;εϊ σε
μια Υ,ωνια, � σπ ?υ ν;: τελειωση η Λlε
.
νεξεδενια, την αλλαc,α
:
l lρωτομπαίνοντας στο μυρωμένο σα
λονάκι τ'ίjς " Διαπλάσεως ", χαιρετώ
ολους χαί ολες. i\'fενεξεδένια, Θέλεις
ν' άλληλογραφήσουμε ; :vfαϊμοϋ τοϋ Κω
λέττη .
'Όταν εφτασε ή σειρά μου χι' εδωσα τήν
άγγελία, ό Ξενόπουλος -:·ήν διάβασε,
μέ κύτταξε χαμογελώντας χαλόχαρδα
χαί μοϋ είπε :
- Μάλιστα . . .
Μάλιστα,'ί)ταν ·ή πρώτη λέξη πού ?1.χουσα
άπο τό στόμα τοϋ Ξενόπουλου, μάλιστα
κι' ή τελευταία, δταν λίγο πρίν πεθάνει,
στο σπίτι του, κάπου στήν δδον 'Επτα
νήσου καί Άγίου Μελετίου, φεύγοντας
άπο τήν έπίσκεψη, τοϋ είπα :
- Θά μοϋ ί:πιτρέψετε νά μεταφέρω itνα
Θεατρικό σας εργο στον Κινηματογράφο;
Ποιο Θέλεις;
- Τον " Πειρασμό " . . .
- Μάλιστα.
τ Ηταν άπλός, ·)} ταν εύγενικός, ·)} ταν
καλόχαρδος; τΙ-Ι;αν ;ίJ κα�,ωσύνη πρ? 
σωποποιημεv-η . Εκεινη την -:ελευταια
φορά πού τον είδα, φοροϋσε κάτι γυαλιά,
.

πού το έ'να τους τζάμι, δέν ξέρω γιά
ποιο λόγο ·)} ταν Οαμπό. 'Αδιαφανές.
Αύτά τά γυαλιά μέ τό στυλό του κι'
&λλα άναμνηστικά του, τά είχαμε χρό
νια στά γραφεία τ'ίjς 'Εταιρείας Θεατρι
κών Συγγραφέων, καί τά χάϊδευα πάν
τα μέ τά μάτια μου, δταν π·ήγαινα. Τώ
ρα είναι ολα στο Θεατρικό μας Μουσεί(),
ΔΕ� ξέρ � rlν ·�;αν τuχ�ία � έπ;λοy�
για τη
του Θε ατ�ου , Μουσ υρη
,
..
σημερινη, εκδηλωσι. Ε �ιναι ομως
απο
λύ�ως έ� ιτυχ·ή ς. Ι�αλύτερη δ�ν Οά ιιπο
ρουσε να γίνη . Ο Μουσουρης εκτι
μοϋσε βαθιά χαί άγαποϋσε τον Ξενό
πουλο, δπως καl ό Ξενόπουλος τον
[οu_σού � η . , ,
,
1
�Εδω,
σ αυτο το Θεατρο, παιχτηχε το
τελευταίο εργο τοϋ Ξενόπουλου, μιά
δι� σχευ·)J, ά:'ο τά Γ�λλικά, ii� δl:,ν γ�
λιεμαι με τον τίτλο Τόπο στα νιατα , .
Κι� δ Λ�ουσούρ·η ς :)jτ�ν ό μό�ος π�ύ
βγ·ηκε αντρίκια να υπεpασπιση τον
Ξενόπουλο, έναντ(ον τοϋ δποLοu, μετ.Χ
τον Οανατό του, liγραψε ενα λίβελλο
ό μαχαρίτης χι' αύτος πλέον Αtμίλιος
Χουρμούζιος. Τον είχανε πληγώσει πολύ
οι κριτικοί τον Ξενόπουλο. 'Αλλά κι'
αύτός τούς τήν είχε φιάξει ώραία.
' Απ ά π ώ α , βή 1 ατά , του δέχθη,κε
; y ;απο τους
1; τοτε κριτικους.
πυρα? ομαδων
Κι' έπειδ·ή παράλληλα εκανε μεταφρά
σεις καί διασκευl:ς άπό ξένα εργα, τοϋ
γράφανε : ΔΙ:ν βλέπει ό κ. Ξενόπουλος
πώς γράφουνε οι ξένοι συγγραφείς πού
μ�ταφράζει, ,ωσ;ε �ά τ�ύς μιμ·� Οεί τ?ύ :
λ'7χ �στον και ,να μ·η μα,ς σερβιρει αυ�α
τα ανόητα και παιδαριωδη κατασκευα
σματα πού μiiς σερβίρει .
'Γο� τ �π�ν 11;ιά1, τοϋ τ �π�ν δu � , Wς
π?υ μια μφα αν� βηκε μια, νε � μεταφρα:
� � τα γαλλιχ . �-!ταν μ α
ση το� απ
�
�
κωμωδια
καποιου Ντυραν ·η Ντυπον
η κάπως ετ ι, με τΟν tτλο �"Ο p: α
� ,,
' . Αρεσε, η; κ � μc;>δια αχό�
τρικό ,σπιτι
, κριτικους, που ακόμα και
μα και στους
στlς καλές τους κριτικl:ς δl:ν παραλεί
ψανε νά χτυπ·ήσουνε τον Ξενόπουλο :
Αύτ·ή ή κωμωδία, μάλιστα. ΔΙ:ν είναι
σάν αύτές πού μiiς σερβίρει συνήθως
ό προχειρογράφος Ξενόπουλος. 'Έχει
έξυπνάδα χαί φινέτσα καί σωστή σκη
νιχ·)J οικονομία. Καl τότε, μετά άπό τίς
κριτικές, δ Ξενόπουλος, άπεκάλυψε οτι
·)}ταν ί:ντελώς, διχ·ή του. Μιά άπό τίς
πιο χαριτωμένες κωμωδίες τοϋ Ξενό
πουλου, πού τήν ξέρουμε χι' έμείς μέ
τον πραγματιχό της τίτλο : Ό Πει
ρασμός "
ΑΛΕΚΟΣ ΣΑΚΕΛΑΑΡΙΟ Σ
,

•

Ct

"

f(

>

ο
�
<
<
..
<
"'

!\

<
<
w
..
<
>
ο
"'
<
<
..

�
w
<
r

ΒΑΡΛΑΜΟΣ Εll(ΟΝΟΓΡΑΦΕΙ ΣΟΦΟl(ΛΗ
ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΙ(Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΕ " ΑΛΛΟΘΙ "
Στό θέατρο, συμμετέχουν δλες οί τέχνες. Άλλά καί σ· δλες
τiς τέχνες μποροΟμε νά βροΟμε στοιχεία άπό τό θέατρο. Ίδι
αίτερα, τόν τελευταίο καιρό, Cίλλοτε τά θέματα, Cίλλοτε οί
ϊδιοι ο ί ζωγράφοι, μας θυμίζουν συχνά τή στενή αύτή σχέση ,
στίς έκθέσεις πού βλέπουμε. Ό Γ. Βαρλάμος, αϊφνης , μέ τά 48
σχέδια - άκουαρέλες του γιά μιά παρισινή βιβλιοφιλική εκ
δοση τών Τραγωδιii'>ν τοϋ Σοφοκλή, μας θύμισε, τόν περασμένο
Νοέμβρη σηiν " Ώρα '", μορφές κ' έπεισόδια άρχαίων Τρα
γωδιii'>ν. Τόν ϊδιο καιρό, στήν ϊδια γκαλερί, βλέπαμε τήν τε
λευταία δουλειά ένός ζωγράφου, τό ϊδιο η καί περισσότερο
γνωστοϋ άπό τό θέατρο - τοϋ σκηνογράφου Σάββα ΧαρατσίΌ ζωγράφος καί χαράκτης Γ. Βαρλά
μος φιλοτέχνησε 48 έπι - σχεδιασμέ ι ι� ς
άκουαρέλες πού είκονογράφησαν τρείς
τόμους μέ τίς σωζόμενες τραγωδίες τοϋ
Σοφοκλή , μεταφρασμένες στά γαλλικά
άπό τόν Ζάκ Λακαριέρ. Κυκλοφόρησαν
τό 1 973 στό Παρίσι, στή σειρά της
βιβλιοφιλικfiς Un idn Lat ine d' Ed i
t ions τοϋ Μωρίς Ρομπέρ. Τά πρωτότυπα
τών είκόνων τοϋ Βαρλάμου εlχαν έκτε
θεί τόν Όχτώβρη τοϋ '73 στό Παρίσι
κι ό έκδότης θέλησε νά έκτεθοϋν καί
στήν Άθi1να. Ό Βαρλάμος ι'ιντέδρασε
- καί μπράβο του ! Ήθελε νά δείξει
τή δουλειά του, δταν δέν θά ύπ fi ρχε
Χούντα στή χώρα μας.
Ό ϊδιος ό Βαρλάμος γράφει γιά τ ιi

δουλειά του :

« Γιά τήν είκονογράφηση τοΟ i:ργου
χρειάστηκα ένάμιση χρόνο. Άρχισα
μελει-ώντας στό 'Αρχαιολογικό Μου
•είο ·ιά άρχαία άγγεΤ.α , γιά νά ξαναβρε
θώ κοντά ι;τό πνεΟμci τών 'Αρχαίων καί
στόν τρόπο της δουλειάς τους, νά τόν
άφομοιώσω δσο μποροϋσα, καί νά ξε-

δη. Παράλληλα, ό Γιii'>ργος Βακιρτζ1"jς μί'iς ϊ:δειξε στίς " Νέες
Μορφές ·· τά ζωγραφικά του " Δρώμενα ··, δπου οί μορφές πού
χρησιμοποίησε κι ό τρόπος της σύνθεσής τους άπόδειχναν
στενή σχέση μέ τό θέατρο. Ά κόμα περισσότερο, ό Γιώργος
Βακαλό παρουσίασε, τό Δεκέμβρη στό " Μούλτι ··, μιά σειρά
τέμπερες, συνθεμένες, έλεύθερα βέβαια, άλλ άποκλειστικά
καί μόνο άπό στοιχεία της σκηνογραφικής κ' ένδυματολο
γικfjς του δουλειάς στόν Άριστοφάνη καί σ· άλλα γνώριμά
μας θεατρικά i:ργα. Όλ" αύτά, δημιουργοΟν μιά πρόσθετη
άνάγκη παρακολούθησης άπό τό Δίμηvο καi τά'>ν είκαστικii'>ν
έκδηλώσεων. Σήμερα κιόλας, άρχίζουμε μέ τό Βαρλάμο.

κινήσω τό i:ργο μου άπό έκεί. Δέν ήταν
i1 πρώτη φορά πού έρχόμουν σ' έπαφή
μέ τή σεβάσμια αύτή τέχνη . Μερικά
χρόνια πρωτύτερα, εlχα πάλι άσχοληθεί
μέ τή ζωγραφική τών άγγείων, καί ίδι
αίτερα τά'>ν άττικών ληκύθων , μαζί μέ
τόν Κεφαλληνό, τό δάσκαλό μου, κι
άλλους συναδέλφους, γιά τό λεύκωμα
" Δέκα λευκές λήκυθοι τοϋ Ά ρχαιολο
γικοΟ Μουσείου Άθην&ν ". Έτσι ii
μουν προετοιμασμένος γιά τήν είκο
νογράφηση τοϋ Σοφοκλii .
' Εντυπωσιασμένος άπό τήν όμορφιά
πού i:χουν τά φόντα τών λευκά'>ν ληκύ
θων, μιά όμορφιά πού δέν 1'1ταν ήθελη
μένη , πού δέν ύπ fi ρχε άπό τήν άρχ i1 ,
άλλά τή δημ ιούργησε ό χρόνος καί οί
περιπέτειες τά'>ν άγγείων ώσπου νά
φτάσουν στά χέρια μας, κατάληξα στήν
ίδέα ένός φόντου άφη ρημένου, πού μέ
τά χρώματά του καί τούς τόνους του
νά δίνει τό συναίσθημα πού ήθελα νά
ύποβάλω στό θεατ ή . 'Απάνω έκεί ζω
γράφιζα, μέ έξαι ρετικά " μελετημένη
έλευθερία ", ενα σχέδιο πού νά άφηγεί
ται τό έπεισόδιο της τραyωδίας. Σχέ
διο τελειωμένο έκεί πού επρεπε, καί

•

άλλοϋ σβησμένο, σάν νίι είχε καταστρα
φεί άπό τό χρόνο, δπου δέν 1'1 ταν άπα
ραίτητο, ii ήταν καί έπιζήμιο γιά τήν
έντύπωση πού ήθελα νά προκαλέσω.
Κοντά σ' αύτά τά προβλ1iματα, iiς προ
σθέσουμε καί τίς δυσκολίες άπό τήν
άρχιτεκτονική τοϋ βιβλίου, πού είχι:
ύπαγορευθεί άπό τόν έκδότη . Ή εί κ:όνα
ί:πρεπε νά πιάνει δύο σελίδες, κ· έπο
μένως ί:πρεπε νά δ ιπλώνει στή μέση .
Έτσι tjμουν ύποχρεωμένος νά μήν εχω
θέμα, τουλάχιστο οuσι&δες, στό κέντρο
της είκόνας. 'Επιπλέον, κάθε τραγωδία
επρεπε νά εχει σχεδόν τόν ϊδιο άριθμό
είκόνων, κι άκόμα τά θέματα νά έπιλε
γοϋν σέ ϊσες περίπου άποστάσεις με
ταξύ τους. Τέλος, τά φόντα πού ύπα
γόρευαν τό συναισθηματικό τόνο ε
πρεπε νά ποικίλλουν καί νά έναλλάσ
σονται, ετσι &στε δχι μόνο νά μήν
είναι μονότονα παρά καί νά δημιουp
γοuν στόν άναγνώστ ι1 κλίμα άνάλογο
μέ τιi συγκεκριμένη δράση τής τραγω
δίας ».
Ή δική μας άποψη γιά τή δουλειά τοίι

Βαpλάμου :

Τά itργα του είναι δίκαιο νά iδωθοϋν
σέ σχέση μέ τήν εiκονογραφική άντί
ληψη πού Θέλησαν νά έξυπηρετήσουν.
Τό ρομαντικό πνεϋμα - πού, στήν
Εύρώπη, διαποτίζει πάντα τή στροφή
πρός τούς κλασικούς-έξηγεί τήν προσ
φυγή τοϋ Βαρλάμου στiς γνώριμές του
λευκές ληκύθους καί τήν προσπάθειά
του νά μιμηθεί μέ τό χρώμα τοϋ φόντου
τήν πατίνα πού 'χουν πάρει άπό τό
χρόνο. Μέ τό δηλωμένο έπηρεασμό
άπό τiς λευκές ληκύθους, τό σχέδιό του
σβήνεται η· διακόπτεται σά νά 'χει
περάσει πάνω κι άπ' αύτό ό χρόνος,
βυθίζοντάς το σέ άσυμπλήρωτα κενά
καi μισόθαμπα μν1)μης. Σκοπεύει, δπως
άναφέραμε, στό κλίμα πού ή Εύρώπη
κοιτάζει τούς κλασικούς μέσα άπό στρώ
ματα χρόνου, καi στήν αiσθητικότητα
πού δημιουργείται άπό τούς έλαφρούς
καί χαμηλωμένους τόνους τοϋ χρώμα
τος, τiς ρευστές μεταλλαγές του πού
δ ιαχέονται σ' δλο τό φόντο, καi τό
μουσικό ρυθμό τοϋ σχέδιου πού άπο
χτιέται άπό τό χαμήλωμα ό':ις τό σβή
σιμο τοϋ Θέματος πού, ετσι, περνάει
Ciνετα άπό τή σαφήνεια στήν ύπόμνηση.
Τό itμμεσο, λοιπόν, Θέμα τής άπόστασης
τοϋ χρόνου δημιουργεί, κυρίως, τό
Θέλγητρο τής εύαίσθητης αύτής εικο
νογράφησης . Καί δένει αiσθητικότατα
τό καλλιγραφικό σχέδιο, μέ τήν άρχαιο
πρεπi'j ώραιοποίηση τών μορφών, μέσα
στό γενικό κλίμα έξιδανίκευσης-συμ
πληρωμένο μάλιστα κι άπό Θεματικά
καί μορφολογικά στοιχεία - πού οι
νεότεροι α!ώνες Εχουν συνδέσει μ' αύτό,
όπωσδήποτε πιό εlδυλλιακά άπ' δ,τι Θά
μποροϋσε νά δεχτεί ή κλασική αύστηρό
τητα - άκόμα κ· ετσι Ιδεαλιστικά Ιδω
μένη.
Όπωσδ1)ποτε, αύτό πού έπιχείρησε ό
Βαρλάμος, τό όλοκλή ρωσε μέ συνέπεια.
-εκανε δμως λάθος έκκίνηση, άντιμετω
πίζοντας τίς λευκές ληκύθους μέ τόν
τρόπο πού πέρασαν στό εύρωπαϊκό
πνεϋμα. Γιατί, έχτός πού ό ρομαντισμός
άντιτίθεται στήν Τραγωδία, τό ίδιο
τό σχέδιο τών νεκρικών ληκύθων φαί
νεται ετσι συναισθηματικά φορτισμένο
μέ τήν άπόσταση της μνήμης. Τό άντί
Θετο, άκριβώς, άπ' δτι Θέλει 1) Τραγωδία ,
δπου ή μνήμη - μύθος είναι π α ρ ό ν .
Μέ δυό λόγια : Ή ζωγραφική έρμηνεία
τοϋ Βαρλάμου βασίζεται σ' ενα " Ciλλο
Θι ". Εlκονογραφεί τήν άρχαιότητα
μέ τήν πατίνα τοϋ χρόνου πού μεσο
λάβησε. Σάν έντύπωση δέν ξαφνιάζει
- άφοϋ ετσι λειασμένη άπ· τή φθορά
itφτασε ό':ις έμίiς. Σάν ε ί κ ο ν ο γ ρ ά φ η σ η , δμως, κειμένου Τραγωδιών
π ρ ο δ ί ν ε ι τ ή δ ύ ν α μ η τοϋ πρω
τότυπου.

Καί όλίγα τεχνικά : Οί είκόνες τοϋ
Βαρλάμου είναι σύνθετες ζωγραφικά :
άκουαρέλες, έπι - σχεδιασμέ1ιες. Τά itρ
γα άναπαράχθηκαν σέ itγχρωμα φίλμς
καί τυπώθηκαν μέ τήν κοινότατη μέθοδο
τi'jς δφσετ. Οί γν1)σια " βι βλιοφιλικές
έκδόσεις itχουν τ ε λ ε ί ω ς διαφορε
τική ποιότητα δουλειάς. Οί καλλι
τέχνες χαράζουν ξύλο, χαλκό η πέτρα
καί οι εlκόνες τοϋ βιβλίου τυπώνονται
ά π ε υ Θ ε ί α ς άπό τό ξύλο, τό χαλκό
η τήν πέτρα, πού 'χουν χαραχτεί άπό
τό χέρι του καλλιτέχνη. Δέ μεσολαβεί
··

�

L.:οφuκλιj " Φι λ uκτ ιίτιις "
Σοφοκλf'ι " Φι.λοκη)της
Σοφοκλ-ιj " Φιλοκτήτ ης "
"

(2)
(3)

( 7)

. . . φωτογράφηση τοϋ εργου καί τύπωμα
μέ . . . δφσετ!
Καί, γιά νά μαθαίνουν μερικοί ·· άρ
μόδιοι " : Τέτοιες γνήσιες " βιβλιο
φιλικές " έκδόσεις έχουν κάνει, σέ
άριθμημένες σειρές τοϋ έξωτερικοϋ.
μόνο δυό άπό τούς Έλληνες χαράκτες :
Ό Δ. Γαλάνης κι ό Α. Τάσσος. Κανέ
νας άλλος ! Ό Γαλάνης εικονογράφη
σε " Οtδίποδα Τύραννο " τοϋ Σοφοκλη
καi τό " Τρωίλος καί Χρυση ίδα " τοίι
Σαίξπηρ στή σειρά Limited Edition
,
Club Ν . York . κι ό Τάσσος - στήν
ίδια σειρά - άλλα τρία κλασικά έλλη
νικά εργα, πού έκδόθηκαν σέ τέσσερις
,
τόμους : Τά " 'Αργοναυτικά . τοϋ 'Α
πολλώνιου τοϋ Ρόδιου, τό 1 957, μέ
36 έγχρωμα σχέδια (33 Χ 24 έκ. ) . Τήν
·· Κύρου 'Ανάβαση " τοϋ Ξενοφώντα .
τό 1 969, μέ 1 0 έγχρωμες καί 28 μαυ
ρόασπρες ξυλογραφίες σέ δρθιο ξύλο
(29 χ 22 έκ.). Τήν " 'Ιστορία " τοϋ Θου
κυδίδη, τό 1 974, σέ δυό τόμους, μέ 8
δίχρωμες καί 46 μαυρόασπρες ξυλο
γραφίες σέ πλάγιο ξύλο (27 χ 1 8 έκ. ).
"

Α ΡΝΉΘ Η Κ Ε ΧΟΥΝΤfΚ Η ΧΟΡΗΓΙΑ

Το
Θ - πού εύαγγελίζεται τήν
άνάγκη λειτουργίας έθνικ'ijς μνήμης δ/: χάνει τήν εύκαιpία νά τιμ·ήσει , κι άπό
δώ, τήν όίρνηση τοϋ Βαρλάμου ν' άπο
δεχτεϊ μιά άπ' τlς 80 πρώτες χορηγίες
τ'ijς Δικτατορίας - πού πολλοί ξεφωνη
μένοι σήμερα " άντιστασιακοί " ξεκο
κάλισαν μέχρι τέλους ! Ό Βαρλάμος
μάς εΙχε στείλει το παρακάτω γράμμα.
πού δημοσιέψαμε, τότε, στά " 'έα · ·
τ'ijς 5ης Γενάρη 1 97 3 :
Ι<ύριε Διευθυντd ,
Παρακαλώ δημοσιεύσατε στήν έ:γκριτ<Jν
έφημερίδα σας τά κατωτέρω :
ΕΙδα στίς έφημερίδες τ' ονομά μου άνά
μεσα στούς όγδόντα πού π'ijραν τίς κρα
τικl:ς χορηγίες. Λόγοι ·ήθικ'ijς τάξεως
δ/:ν μοϋ έπιτρέπουν νά δεχθώ τήν χο
ρηγία, μl: ολο τον σεβασμό πού διαφυ
λάττω σ/: ώρισμένα μέλη τ'ijς έπιτροπ'ijς
πού ά ��αλ ς μέ πρότ� ιν�ν. Γιατί :τ;�
, οτι τετοιας μορφης έκλεκτικη
στευω
χορηγία δ/:ν λύνει βασικά προβλήματα
τών άνθρώπων τ'ijς τέχνης . ' Επίσης, τά
κριτήρια τ'ijς άπονομ'ijς, καθαρώς έξω
� αλλι_:τεχνικά, ,δημι?υργοϋν πι;; ρία ,καί
αγανακτησιν. Π αντικειμενικη κρισις
tπρεπε νά στηριχΟ'ij στήν άρχαιότητα
τών έπι{:ορη γ?υμέ��ν καί στή γενιΥ;ή
,
τους υλικη
και' ·ηθικη υπόσταση. , Αγνοη
Οηκαν καλλιτέχναι πού διαχονοϋν σεμνά
ή ζω·ή τους τήν τέχνη, μi:
�· αντ
?λόκληρη
; ,
.
,
αφ
ι;:ιστ� ς �λικες κ� l ηθικ/:7 Ουσιες
,
για: να υ π α ρ χ ε ι Ελληνικη τέχνr, .
' Αρνοϋμαι τή χορηγία, έπειδή άκόμα
πιστεύω, οτι καμμιά έπιτροπή, άπό
δπ? ιι:δ·ή';οτε καλοπρο � ίρετα π� όσωπα
,
και αν απαρτιζεται
, δεν εΙναι αρμόδια
νά κρίνη τούς καλλιτέχνες. Η όνον οί
rδιοι οι καλλιτέχνες παρέχουν άντικει
μενική έγκυρότητα κρίσεως.
Εύχαριστώ, μετά πάσης τιμ'ij�
"

"

�

Ό

ΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΡΛ ΑΜΟ�

Βαρλάμος εΙναι 55 χρονώ. Γενv-ίj
θηκε στήν Πάρο. Σπούδασε ζωγραφι
κή καl χαρακτική στήν ΑΣΚΤ καί μέ
•)ποτροφία τοϋ f . Κ.Ύ'. στή Βea ι ι χ A r l � .
�

Σοφοκλή
Σοφοκλή
Σοφοκλή

"
"
"

Οlδfποι•ς έπi. Κολωι'<p ( 1 )
Οlδ{πονς Τύρανι•οc " (R )
Τραχf,.ιεί:

"

(3)

"
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ΧΡΉΣΙΜΗ Σ ΥΛΛΟ Γ Ή ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ
Α ΛΚΗ Θ Ρ Υ ΛΟ Υ : .. ΤΟ ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚΟ Θ ΕΑΤΡΟ " Α ' ΤΟΜΟΣ 1927 · 1933
Σκέψε1ς καί κρίσεις τού ΓΙΑ ΝΝΗ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ
vΑλκη Θρύλου : Τό 'Ελληνικό Θέα
τρο. Α' τ6μος, 1927 - 1933. vΕκ
δοση : Άκαδημlα 'Αθηνών, 'Ίδρυμα
Κώστα καί Έλέ11ης Ούράνη [ 1].
Άθή�ιαι, 1977. Σελlδες 510.
Ή συγκέντρωση - άπλα. καl μόνο ή
συγκέντρωση - τοϋ έίργου πνευματικών
άνθρ�πων πού σημάδεψαν, �έ τό , πέ
, πολιτιστικη σταθμη
ρασμα τους, την
τοϋ τόπου, άναντίρρητα άποτελε'ί προσ
φορά.
Τελευτα'ία, μέ μεγάλη χαρα. καl συγ
κίνηση, π'ίjρα στα. χέρια μου - φαντά
ζομαι κι ccλλοι φίλοι τοu θεάτρου - τον
τόμο τοϋ 'Άλκη Θρύλου μέ τον τίτλο
" 'l'ό Έλληνικό Θέατρο " . Μια. έίκδοση
τοϋ 'Ιδρύματος Κώστα καl 'Ελένης
Ούράνη, τό δπο'ίο στεγάζεται στήν
Ά�αδημί� 'Αθηνών- Κ�ί λέω, μέ ,χαρα.
και συγκινηση γιατι,, αληθινα, θα ., ταν
πάρα πολύ χρ·ή σιμο, σ' αύτή τ-)ι σειρά,
να. έκδοθοϋν οι κριτικές και ιΧλλων, καl
παλιότερων, ώστε, μέ τήν πλήρωση
ο? χρόνου, να φ ;άσ?υμε κάποτε σ ' ε�α
;ετησιο
δελτι' � που να, περι�α�α�νε ; τις
πιο σημαντικες κριτικες. Για να υπαρξει
ή καταγραφή μιiiς σωστ'ίjς παράδοσης,
άφοϋ ή ίστορία τοϋ Θεάτρου - δυστυ
χ�ς η ε�τυχώ� - γράφετα; μέ , βά�η
τις κριτικες. Το εΙδος δέν ,εχει ατυχη
σει - ώς προς τlς έκδόσεις, έννοώ.
'Έχει, για. τήν ώρα, έκδοθε'ί τό κριτικό
έργο τοϋ Θεμιστοκλ'ίj 'Αθανασιάδη ό α, το? Φώτου Π?λίτη {έ!: ιλ,?γές ) ,
Ν
τουJ3 Βαρικα
καί, τωρα, του Αλκη
Θρύλου. Ξεσκαλίζοντας ώστόσο πα
λιές έφημερίδες καl περιοδικά, έίχω
βρε'ί κριτικα. κομμάτια τρομερα. ένδια
φέροντα {'Ανδρεάδης, Ρώτας, Ί-Ιλιοϋ,
Ροδiiς, Τερζάκης πιο ϋστερα καl ιΧλλοι) .
" Τό 'Ελληνικό Θέατρο " τοϋ 'Άλκη
Θρ,ύλου εΙναι εν�ς τόμος r;ού περιλ�
βαινει τίς κριτικες της, που δημοσιευ
ονταν, δπως εΙναι γνωστό, κάθε δεκα
;:ενΟ,ή μ� ρο , σ;? φ,ιλολο,γικό πεp ιοδικο
Νεα Εστια που ιδρυθηκε στα 1 92 7 .
Στον τόμο πού έκl>όθηκε, Θα. παρακο
λουθήσουμε τlς κριτικές της άπό το
t 927 rσαμε το 1 933.
'Απ' τον τίτλο ν' άρχίσουμε· καί γενι
κολόγος εΙναι, καl άπατηλΟς για. το
περιεχόμενο. 'Όχι τό 'Ελληνικό Θέατρο
άλλά, άπλα. και μόνο, οι κριτικές πού
γράφτηκαν άπό τον 'Άλκη Θρύλο, για.
τα. έίργα πού παίχτηκαν στlς σκηνες
τ'ίjς 'Αθήνας καί μάλιστα άπό το ' 2 7
&ς τό ' 3 3 . Τον τίτλο τοϋ βιβλίου,
οϋτε ή (δια ή συγγραφέας δέ Θά Όελε.
' Π έίκδοση, άπό φιλολογικη ιΧποψη

τυπογραφική της έπιμέλεια εΙναι
Θαυμάσια - δέν εΙναι καθόλου ικανο7;=οι,ητικη η, ;για. ' �α. το ποϋyε στήν
αθανατη - που Θα λεγε κι ο τελευ
τα'ίος άπό τούς μεγάλους, δ Καραγά
τσης - καθαρεύουσα, ούl>όλως εΙναι ίκα
�οποιο,ϋσα και τον τα.ς έλαχίστας έίχοντα
απαιτησεις !
'Ένας πτωχός, άνέμπνευστος, κι <lχι στο
ϋψος τοϋ έίργου καί τ'ίjς κριτικοϋ πρόλο
γος, τοϋ προέδρου τ'ίjς Εtδικ'ίjς Διοικού
σας τοϋ 'Ιδρύματος Έπιτροπ'ίjς, δμοιά
ζει όλίγον . . . ύποχρεωτικός. Καί, στο
τέλος,. ενα Ε �ρε,τήρι� όνομάτ�ν,- μόνο
όνοματων ! Αυτα, και μόνο αυτα, συνο
δεύουν το έίργο. Δέν ξέρει κανένας αν
ή έίλλειψη σεβασμοϋ εΙναι προς τή
συγγραφέα και δωρήτρια τοϋ ιδρύματος,
η 1 7:ρός το κοιν_ό . �ηλα �ή, αν �άποιος
Θα Θελε να' δει τη :y11ωμη του Α.Θ.
για. τον έξπρεσιονισμο η τό νατουραλι
σμό η την ηθογραφία στο Θέατρο . . .
Θα. πρέπει νά διαβάσει ολο τό έίργο καl
να. σημειώνει μόνος του 1 Αύτό τό άνέ
φερα σχετικα. μέ δσα σκέφτηκαν 'i)δη να.
κάμουν. Γιατί, δσα οϋτε πού τούς
πέρασαν άπό τό νοϋ, εΙναι καμπόσα.
Δέν ύπάρχει πουθενα. οϋτε μια. σημείωση
δτι ή κριτικός ήταν μόνιμη συνεργάτρια
στο περιοδικό " Νέα 'Εστία " . 'Έτσι,
δ άναγνώστης δέ μπορε'ί να. ξέρει ποϋ
ν' άνατρέξει για. τα. πρωτότυπα.
Ούδεμία ύποση !-';εί� ση πλΎ),ροφορε'ί ποτέ
και, κανέναν, για τιποτα ! Οταν ο, Α.Θ.
άναφέρεται σε κριτική ιΧποψη ιΧλλου
συναδέλφου της, δ άναγνώστης - άν
θελήσει να. βρε'ί τήν ιΧποψη άκαίρια Θα. πρέπει να. ψάξει μόνος του, άπ'
άρχ'ίjς. 'Όταν άνα:Ρ �ρ�ντ� ι χώροι θεα�
τρικοί, τίποτα δεν υπαρχει που, να
δί>ηγήσει τον άναγνώστη σέ δρισμένο
τόπο. Γιατί, δπως ξέρουμε, πολλQ-. έίχουν
άλλάξει στα. πενήντα αύτQ-. χρόνια άκ?ι;α καl δ προ τ'ίjς 'Ακαδημίας 1χώ,ρος,
που γινε στασιό λεωφορείων και, ακα
δημαϊκ'ίj άσυλίqι, λιμουζινών ! . .
'Όσο για. τό περίγυρο τό πολιτικό, το
κοινωνικό, τό ιστορικο τελοσπάντων,
ούδεμlα " νύξις " . Ώς φαίνεται, μη
κ' έίχανε τό Θέατρο την καθαρότητά
του ! Καl, νομίζω, δεν εΙναι πράγματα,
πού ζητάω, ποιος ξέρει τl. ΕΙναι πρά
yu.ατα πού, και βιοπαλαιστές άκόμα
έκ.�ότες, τα. φροντίζουν δταν καταπια
στο:')ν με τέτοιου εtδους έκδόσεις. ( Καl
μήν 'Τ"ροβάλει κανένας πώς κ' οι ιΧλλες έκ
Ι>όσειι:. οι παρόμοιες ώς προς αύτό, εΙναι
έλλιπεϊ:ς. Ποιος εΙπε, πρώτον, πώς
είν::ιι καλές καί, δεύτερο, τοϋ 'Αθανα
σιάδη �τναι πληρέστερη στις σημειώσεις,
-ή

τοϋ Φώ,του p:ο�τη εΙναι έντελώ,ς δια �
φορετικη και του Βαρίκα εΙναι από το
' 6 1 και 'δώ, δηλαδ·ή έντελώς πρόσφατη
ώστε να. συγχωρε'ίται ώς να. ύπάρξει ας εύχηθοϋμε - ιΧλλη μελλοντικ·ή, πλή
ρης ) .
Δ ε νομίζω πώς άξίζει ν α. ψάξει κανένας
γιιΧ περισσότερα. Θά 'χε έ:να νόημα, να.
ύποδείξει κανένας κάποια πράματα σέ
κάποιους, αν ύπ'ίjρχε έλπίδα να. ε!σακου
στε'ί.
, ,,,

"Ας έίρθουμε τώρα στη� έργασία τ'ίjς
κριτικοϋ πού πραγματικα σημάδεψε μέ
τό πέρασμά της - πέρ' άπό τις μικρό
λογες κάποτε καl στενόκαρδες άλλά
καί στενοκέφαλες άντιγνωμίες, άκόμα
και πέρα άπό τlς σοβαρές άντιρρήσεις
τις !δεολογικές, φιλοσοφικές, αισθητικές
πού, έξ οσων δύναμαι νά γνωρίζω στό
χώρο μας, δέ νομίζω νά 'χουν διατυ
πωθε'ί ύπεύθυνα καl ψύχραιμα. 'Ένα
παράπονο τ'ίjς δικιiiς μας γενιiiς εΙναι
πώς ή μαρξιστική σκέψη, στον τόπο
μας, έλάχιστα ξεπέρασε τόν τόνο μιiiς
έπιδερμικ'ίjς - πολιτικολόγας - πολεμι
κ'ίjς. Συνθ'ίjκες, Θα. μοϋ ποϋνε. 'Εντάξει
οι συνθ'ίjκες, άλλα. δικαιούμαστε το
παράπονο· κι δχι μόνο ή δική μας γενιά,
άλλα. κ' οι κατοπινές μας. (Έμε'ίς τί
κάνουμε; Τίποτα. Άλλ' αν κάναμε κάτι,
δέ Θά 'χαμε διάθεση γιά παράπονα . . . )
Τελευτα'ία κάτι γίνεται. "Αν <lχι σέ
ντόπια σκέψη , πάντως σέ δάνεια, και
έλληνικη σκέψη γονιμοποιούμενη έίξω.
'Από τοϋ ϋφους άρχίσωμεν. Σέ οσους
παρακολουθούσαμε τlς κριτικές της, το
ϋφος της δεν εΙναι ιΧγνωστο. ΕΙναι τό
ρέον τ'ίjς καθημεριν'ίjς κουβέντας, χωρίς
έπιτηδεύσεις και λογοτεχνισμούς, τούς
τόσο ;<ακοϋ 1:οUστ�� �νLοτε 6?,στε �:
άνακραζει κανενας κατω τό υφος !
( καί, άπέφευγε τά κακα. τοιοϋτα δ
'Άλκης , Ε!ρ�λος παρα. τ? οτι ,- καl
rσως γι αυτο - εΙχε ξεκινησει με πρό
ζες - άν Θυμiiμαι καλά, ϋστερα άπό
εrκοσι χρόνια πού εΙχα διαβάσει έ:να
εΙδος πεζοτράγουί>ά της ) . Προσωπικά,
τό γράψιμο τοϋ Α.Θ. μ' άρέσει· τό
προτιμώ άπό τό στυλιζαρισμένο φορμα
λιστ;ικό,, χωp lς τοϋτο ,ν α. σημαίν� ι φυ
σικα πως δzν εΙναι παντα πιό ευπρόσ
οεκτος και προτιμητέος δ λόγος δ αισθη
τικός, δταν πηγα'ίος και ταυτόσημος μέ
τόν γράφον-:α. 'Ωστόσο, τό δτι δ λόγος
της έίχει την άπλότητα και την ε!λι
κρίνεια άνθρώπου πού διαθtτει κοινό
νοϋ καl " κοινη " αtσΘηση λαλιiiς, σέ
καιρό μάλιστα πού καθαρολόγοι (καl
τ'ίjς καθαρε )ουσας και τ'ίjς δημοτικ'ίjς )

άσελγοϋσαv άσύστολα στή γλώσσα τήv
έλλήvική, αύτό καl μόvο εΙvαι στο
έvεργητικό της. Κοvτα σ' αύτό, !:χω vα
σημειώσω καl κάτι &λλο, πού κι άπό
πα� ιότερα εΙχα προσέξει - ,στα δοκί
μια της γιr;, τη, vεοελ�ηvικη λογοτε
,
χvία - τό οτι,
παρα, τα φοβερα, δια
βάσματά της, αποφεύγει τήv έπίδειξη
τώv γvώσεώv της. (Τόv rδιο καιρό
πού σημαίvοvτες συvάδελφοί της - δέ
θέλω vα πώ πώς γιvόταv έπιδεικτικώς,
άλλα πάvτως τα γραφτά τους €βριθαv
γvωμικώv,
άποφθεγμά
γvωμώv,
τωv κ.τ.τ. ) .
'Όμως, κάτω άπό τόv άπλό τρόπο
σκέψης καl εκθεσ·ης τώv άπόψεώv της,
πάvτα θα βροϋμε καl γvώση καl αrσθηση.
Κυριότερα ομως, γεvvαιότητα καί τόλ
μη . Κι άκόμα, άγωvιστικότητα. ( Στόv
τόμο πού 'χω μπροστά μου καί γιά
τήv περίοδο πού άσχολιέται ) . Καί πάvτα
μέσα στα ορια της εύπρέπειας. Ποτέ
δέv εΙvαι δ·ηκτικ·ή. Ποτέ δέv εΙvαι έλ
λειμματική. 'Ασκεί κριτική, οχι άπο
θέσεως ισχύος, άλλα άπο άγάπη γι'
�ύτη τή δουλε;ά. , :qοτε ,sεv περ1νάει ;α
εσκαμμέvα, γι αυτο και πιστευω πως
δέ θά 'χει δώσει ποτέ δικαιώματα,
άκόμα καί στούς έπα·tοvτες, vα χαμο
γελάσουv σέ βάρ ? ς τη� . 'Ένα �αρακτη � ι
στικό, που, μετραει παρα πολυ. Πιστευω
π�ς � ιέθετε \ ίσως άπό άγωγ·ή: άλ),α
και εσωτερικη ψυχολογικη δομηση )
τήv , αίσθη,ση τοϋ γελοίου. ,Γ ι:, αύτ�, καl
μοιαζει καποτε συvτηρητικ·η. Οχι ομως
άvτιδραστική. Κ' έπειδή ζοϋμε σέ μιά
έποχή πού ή ώραία εννοια της άμφι
σβήτησης άμαυροϋται μέ τήv " άρvη
τική " της άμάθειας καί της στρέβλω
σης και, κάτω άπ' αύτό τον κίvδυvο,
φοβόμαστε πια να χρησιμοποιοϋμε λέ
ξεις πού μποροϋv vα θεωρηθοϋν " κακές "
άπό τον πρώτο έλλειμματία νεαρό,
όφείλω να ύπερασπιστώ τη λέξη πού
χρησιμοποί·ησα, τήν εύπρέπεια. Τή χρη
σιμοποίησα χωρίς τή μικροαστική φόρ
τιση πού θέλουν vά 'χει κάποιοι δηθεv
άναρχούμενοι έσωτερικώς - διότι, έξω
τερικώς, βρlσκοvται πολύ καλα τακτο
ποιημέvοι έ:vεκεν τακτοϋ χαρτζιλικίου
τοϋ (συvήθως ) καλοστεκούμεvου καl
άστικο1;tοιημέ�ου " \l"παμπ,ii ". Τ-'rι �ρ -1 σιμοποιησα, αv φταvει αυτό, ως αντι
θετο της &λλ·ης έκείvης λέξ·η ς, της
άπρέπειας. Θεωρώ εύπρεπέστατους τούς
άvθρώπους πού άμφισβ·ητοϋv ολους τούς
&λλους, γιατί πιστεύουν ( κ' εχουv κά
ποιους, βρέ άδελφέ, λόγους ) στοv έαυτό
τους. r:νωρ,ίζοvτα5 τον �αυτό του� καl
τό γιατι πρεπει vα πιστευουν στον εαυτό
τους, θ' άvαγνωρίσουv κάποτε καl τούς
&λλους, οσους άξίζει v' άvαγνωρίσουv
ώς προσωπικότητες - φορείς δ·ημιουργι
κότητας καl οχι σύμβολα αύθεvτιώv.
'Ωστόσο, θεωρώ άπρεπείς οσους άρ
vοϋvται ολους, άσυμφιλίωτοι μέ τόv
έαυτό τους, τοv δποίο βέβαια δl:ν €χουv
ποτέ σκεφτεί vα θέσουν ύπό άμφισβή
τηση . Νομίζω πώς €δωσα να καταλάβει
κανέvας πού θά 'θελε βέβαια κι δ ίδιος
vά καταλάβει, γιατί, οποιος μας ποτέ
δέ θέλει να καταλάβει, φυσικο ε!vαι
ποτέ του καl να μή καταλάβει !
Ό 'Άλκης Θρύλος ύπηρξε άγωvιστικός,
προπάντωv σέ θέματα ούσιαστικά. Στοv
πρώτο αύτο τόμο, μπορεί καvέvας vα
δεί τόv έπίμονο καl συvεχη άγώvα της

κριτικοϋ για v' άποχτήσει ή χώρα
Θέατρο 'Εθvικό. Τόv άγώνα της για
ν' άvεβεί τό έπίπεδο τοϋ ρεπερτόριου
(vα ξεφύγει άπο τό βουλεβάρτο ) και
έπίσης τώv παραστάσεωv. Συχvά, μι
λάει για τήv !:λλειψη τοϋ σκηvοθέτη ,
τότε. Άγωvlζεται για το vεοελληvικο
!!ργο ( πού, τότε, ή μοίρα του, τηρουμέ
vωv καl τώv άvαλογιώv, ήταv πολύ
καλύτερη· ήθοποιοί καl κοιvό άγαποϋ
σαv τη vτόπια παραγωγή, δέv τό 'καμαv
άπό ύποχρέωση, οϋτε γιατί το χοντρό
πόπολο θά 'θελε το ρωμέικο να βλέπει
στή σκηνή . . . ) . οι παρατηρήσεις της
πρός τούς συγγραφείς, κάποτε εϋστο
χες, κάποτε πέραv τώv δυvάμεώv τους,
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άντίθετα, σελίδα τή σελίδα, βλέπω άπο
κάτω vά ύπάρχουv γερα γράμματα.
'Άλλο αν δέv ύπάρχει δ τιπουκειτισμός
&λλωv, τό τσιτάτο καί ή παραπομπή . . .
Βλέπετε, το 1 92 7 ε!vαι πιο κοvτα στούς
Λόπε vτέ Βέγα καl τούς Σαίξπηρ, πιο
κοντα στό σανίδι τοϋ θεάτρου. 'Απο
τότε - δέ λέω αv καλώς η κακώς - το
σαvίδι εγιvε πανεπιστημιακη έ:δρα, κάπως
ετσι το παίρvουv, καl καλούμεθα vα
παρακολουθήσουμε μαθήματα, για τα
δποία πρέπει νά 'χουμε μελετήσει (καl
έvτρυφήσει; ) κάποια προεισαγωγικά
στόv ήμερήσιο Τύπο σημειώματα. Δέv
ξέρω καl πάλι, μπορεί vά 'ναι καλύτε
ρα τώρα, άλλά, για τώρα, ίσως κι
δ Χουρμούζιος vα κριvότανε άνεπαρκης
κριτικός . . .
'Άv στόv άvαγνώστη μπορεί κάτι vα
πεί αύτο πού πρόκειται να πώ, ας τό
άvαφέρω. Στlς 500 σελίδες τοϋ βιβλίου,
οπως βλέπω, εχω σημειώσει για v'
άvαφερθώ σέ 60 καl παραπάvω όξύτατες
καl έvδιαφέρουσες (καl σήμερα ) παρα
τηρήσεις. 'Επειδή δ χώρος τοϋ " Θ "
πολυτιμότατος, ένδεικτικα άvαφέρομαι
σέ έλάχιστες : Για το θέατρο, το σιvεμα
καl το μιούζικ χώλ, σελ. 1 32 . Για το
'Εθνικό 1 35 , 336 - 8, '•3 1 , lι88 κ.α.
Για τη σκηvοθεσία, 1 65 . Για το ρεα
λισμό, 1 68 . Θεατρικές σχολές, 1 7 1 ,
1 7 9 , 1 98 . 'Αρχαίο Δράμα, 2 7 8 , 301 ,
308, 336 - 8, 3 '1 1 κ.α. Για τηv -η θο
γραφία, 2 1 0 κ.α. 'Ενδεικτικά, γιατί,
αv άvτιγράψω ολες μου τίς σημειώσεις,
θά 'ναι εvα μέρος της δουλειiiς πού,
μέ περισσότερη σχολαστικότητα για
τελειότητα και πληρότητα, θά 'χε χρέος
vα κάvει δ έκδότης.
•11•
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Τό ξώφυλλο τού Α ' τ6μου τ·ής συλλογής
θεατρικών κριτικών τού Αλκη Θρύλου,
μέ τόν τlτλο " Τό ' Ελληνικό Θέατρο "
•

πικραίνουν βέβαια, άλλά, τ[ vα γίνει,
ολες οι δουλειές έ!χουv καl τlς πίκρες
τους. Καί φυσικα ή κριτικός δέν ήταv
άπό τούς άνθρώπους πού δέν άναλά
βαινε τίς εύθύνες τ·η ς. Κάτι, πού θά
'πρεπε να της το μετροϋν στα ύπέρ,
τό χρησιμοποιοϋv ( οι πολλοί, ο[ όργα
νωμέvοι πάντα μέ ρεύματα μυστικά ) ,
έναvτίοv της . Κ ι δμως, οσο κ ι αν ε!vαι
έστετίστικ·η ή θέση της στήν κριτική,
ε!ναι δεδηλωμέvη ( κάπως την ίδια
θέση ε!χε κι δ Θεμ. 'Αθαvασιάδης Νόβας ) : " Ό κριτικός, ομοια μέ κάθε
&λλο συγγραφέα, έξωτερικεύει γύρω άπό
τ? θέμα του, τίς πρ? σωπικές του συγ;ιι
νησεις, δοvησεις, ανησυχίες, κατευθυv
σεις καl πεποιθήσεις . . . " (σελ. 1 9 7 ) .
'Άλλωστε, δέv ε!vαι διαλεκτικό v α βλέ
π?υμε τά πράγ�ατα μ,Ε: τα ι:ιάτια το�
σημερα. Τότε, έ:τσι καπως ηταv. Και
θά 'θελα vά 'ξερα, για πόσους τάχα
κριτικούς - κι οχι μόvο τοϋ θεάτρου ε!vαι πολύ διαφορετικα σήμερα.
Τό εuρος κ' ή βαθύτητα της παιδείας της
ε!ναι δεδομέvη - !:χω άκούσει πώς ήταv
. . . άγράμματη · δέ βλέπω τέτοιο πράμα,

Παρόλο πού 'χω τηv αrσθηση πώς μόvο
vύξεις μπόρεσα, στα οσα μοϋ ένεργο
ποι�θηκα_:.ι \l"έ τήν άνάγνωσ;ι τώv κρι
,
,
τικωv του , Αλκη Θρυλου,
ομως
η, αr
σθηση της πολυτιμότητας τοϋ χώρου,
μέ έπαvαφέρει στήv πραγματικότητα
(καl τη δεοvτολογία . . . ) της συvοπτι
κότητας. Νομίζω πώς, ή άvάγνωση
τοϋ βιβλίου ε!vαι ώφελιμότατη και,
προσωπικά, τή βρηκα καl τερπvότατη.
'Αβίαστη, ρέουσα καl προκαλοϋσα τό
έvδιαφέρον. Για τούς θεατρόφιλους, οι
σελίδες πρέπει να γυρίζοvται μέ γοργό
τητα - κάποιες στιγμές καl μ' έ:ξαψη κι οχι μέ τή vωχέλεια καl τη βαριεστη
μ�ρα πού κάπ?τε γυρίζο�ται ά;ιόμα
, εvτε
, ) και στην
(η, προπαvτος σ αυτη;
λώς τρέχουσα " λογοτεχvία " μας ! Καί
τή θεωρώ 61φελιμότατη, γιατί ή γυ�αίκα,
πού παρακολουθοϋσε τό θέατρο μέρα
μέ τή μέρα, σέ ολες του τίς έκδηλώσεις
(προλάβαμε τή γραφική της σιλουέτα
οπου θεατρική έκδήλωση καl κατα τό
βαθύ γηρας της ) καί πού, κυρίως,
!:γραφε κάθε δεκαπέvτε άvελλιπώς,
αύτή ·ή γυvαίκα διέθετε κοινό νοϋ,
κοιvό γοϋστο καl τρομερα ρεαλιστικrι
αίσθηση . Δέ γεvνήθηκε ποι·ή τρια. Οϋτε
ήράσθη τοϋ θεάτρου έμμαvώς. 'Όχι.
Δέ γεvvήθηκε για άκόλουθος τοϋ Διό
νυσου. 'Όμως, γεvv-ήθηκε για σεμνός,
παρατηρητικός καl μέ πολλή συμπάθεια
θεατής, τοϋ άγέραστου, καl έv μέσω
τόσων καl τόσων δειvών τε καl δινών,
περιπλανωμέvου θιάσου του.
ΓΙΑΝ ΗΣ Ε Γ Ρ Ε Γ ΙΟΝΊ'Ι-Ω:

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ : ΜΟΥΣΙΚΉ ΣΤΗΝ Α ΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Κ Α ΛΎ Π ΤΕΙ ΣΟΒΑΡΗ Ε ΛΛ ΕΙΨΗ ΚΑΙ ΠΛ ΟΥΤΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙ Ε Θ ΝΗ ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙ Α
Ή παρουσίαση στfι ν 'Α καδημία aπο το ΜΕΝΕΛΑ Ο ΠΑΛ Λ Α ΝΤΙΟ
Ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, μιά 'Εγκυκλοπαίδεια γιά τήν
'Αρχαία 'Ελληνική Μουσική, ήρθε νά καλύψει σοβαρό κενό
πού ύπήρχε στή διεθνή βιβλιογραφία. ΕΙναι γραμμένο στ'
άγγλικά, άλλ' εΙναι έ λ λ η ν ι κ ό ! 'Οφείλεται στό γνωστό
συνθέτη , άρχιμουσικό καί μουσικολόγο Σόλωνα Μ ιχαη
λίδ η . Τό " Θ " μέ πολλή χαρά τό άναγγέλλει, δημοσιεύοντας

'Έχω τή11 τιμη νά παρουσιάσω στήν
'Ακαδημίαν 'Αθηνών την νέαν 'Εργασίαν
τοϋ κ. Σόλωνος Μιχαηλίδη στήν άγ
γλική γλώσσα, ύπδ τδν τίτλο\/ " Tl1e

Music of ancient Greece, an Ency
clopaedia , !:κδοση τοϋ οrκου Faber
and Faber
τοϋ Λο11δίνου.
"

Ό

"

"

κ. Σόλω11 Μιχαηλίδης, Κύπριος
μουσουργός, διευθυ11της όρχήστρας και
μουσικολόγος, μετέχει άπδ τδ 1 95 7
�ως σήμερα κατά τρόπο\/ ένεργδν και
!:11το11011 στην έλληνική μουσικη ζωή,
ε(τε στην άρχή ώς Γε11ικδς Διευθυ11της
της Κρατικής 'Ορχήστρας Θεσσαλο11[
κης και Διευθυντής τοϋ Κρατικοϋ της
'Ωδείου, ε(τε κατόπιν ώς Πρόεδρος η
μέλος διαφόρων 'Επιτροπών τών 'Υ
πουργείων Παιδείας καt Πολιτισμοϋ
σέ θέματα μουσικής, η ώς μέλος 'Επι
τροπών μουσικών Φεστιβάλ σέ πολλά
μέρη τής Εύρώπης. Τδ 1 97 5 ή 'Ακαδη
μία 'Αθηνών τοϋ άπένειμε Βραβείο γιά
την δλη του μουσική δραστηριότητα.
Τδ παρουσιαζόμενο σήμερα βιβλίο, καρ
πός πολύχρονης έ:ρευνας και μόχθου,
άποτελεί Ιtργον ζωής γιά τδν συγγρα
φέα του καl μπορεί δικαιωματικά νά
διεκδικήσει τδν τίτλο τοϋ πρώτου
βιβλίου τοϋ εrδους μέχρι σήμερα στήν
παγκόσμια μουσικ�λ�γία. Έκ�δς , άπ?
τδ� συγγρα�έα, που ε :;θέτει στην αρχη
τους σκοπους και τους στόχους του,
ή έγκυκλοΠαιδεία προλογίζεται καt άπδ
το\/ καθηγητη τώΙΙ , Αρχαίων 'Ελληνικών
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Λονδίνου κ.
Winnington - Ingram, πού θεωρείται
ώς αύθεντία στά θέματα της άρχαίας
έλληνικής μουσικής. Χαρακτηρίζει τδ
!:ργο ώς μο11αδικδ καt συνεχίζει : «Χωρίς
άμφιβολlα, πολλές άπδ τlς πληρο
φορίες μποροϋν νά βρεθοϋν μέ άναδί
φηση σέ λεξικά και πολύτομες έγκυ
κλοπαιδείες έδώ μέσα, δμως, σέ μικρή
σχετικά !:κταση, δ έρευνητής θά βρεί
όίρθρα πάνω σέ ποιητές και μουσικούς
και μουσικά δργανα, πάνω σέ θεωρη
τικούς της μουσικής και σέ τεχνικούς
ορους. Και δχι μό110 αύτό, άλλά άκόμη
καl έπίθετα χρησιμοποιούμενα σέ μου
σικές έκφράσεις λυρικών ποιητών, μέ
πολλές σπάνιες πληροφορίες».
Παρέθεσα !:να τμήμα τοϋ προλόγου
τοϋ καθηγητοϋ κ. Winnington - In
gram, γιά νά κάμω γνωστές τις πρώτες
έντυπώσεις έπιφανών άρμοδίων, άπδ τά
χειρόγραφα άκόμη τοϋ κ. Μιχαηλίδη.
Ε!ναι εύνόητο δτι ή μή \Sπαρξη ένδς
παρόμοιου συγκεντρωτικοϋ !:ργου στην
παγκόσμια μουσική βιβλιογραφία, Ιiκανε

δυό παρουσιάσεις του : Τήν πρώτη " έπίσημη ", το\J άκα
δημαϊκο\J Μ ενέλαου Παλλάντιου στήν 'Ακαδημία Άθηνό'>ν
(20 Όχτώβρη 1 977) καί μιά βιβλιοκριτική το\J συνεργάτη
μας Γιώργου Λεωτσάκου. Εύχόμαστε ή πολύτιμη αύτή 'Ε
γκυκλοπαίδεια νά κυκλοφορήσει καί στά έλληνικά. Τό γρη
γορότερο! Άν δέν σπεύσει aλλος, θά τό κάνει τό " Θ " .

τήν !:ρευνα τοϋ συγγραφέα έπίπονη καl
μακροχρόνια, πολύ περισσότερο 8ταν
πρόκειται γιά έγκυκλοπαιδεία, 8που ή
έπισήμανση και ή έπιλογή τών δρων
πρέπει νά γίνεται μέ συνεχείς δια
σταυρώσεις και συγκριτικές μελέτες.
Τδ κυρίως κείμενο τοϋ βιβλίου, έκτος
προλόγων, πινάκων κ.τ.λ. , άπασχολεί
365 σελίδες σχήματος 8ου και περι
λαμβάνει περισσότερα άπδ 1 1 00 όίρθρα,
76 μουσικά παραδείγματα, 1 0 εικόνες
και 1 0 σχέδια έλληνικώΙΙ μουσικών όρ
γά�ω� . Κάθ,ε όίρθ � ο Ιiχει , τδν τί;λο του
στα αγγλικα και ελληνικα, μέ την προ
φορά στήν νέα έλληνική. Στδ τέλος
ύπάρχει πίνακας μέ την άντίθετη σειρά
τών τίτλων, πρώτα στά έλληνικά και
\Sστερα στά άyγλικά. Σέ κάθε όίρθρο
γίνονται παραπομπές σέ άρχαία κεί
μενα στά έλληνικά μέ άγγλική μετά
φραση, καθώς καl σέ πηγές μέ πλήρη
σύγχρονη βιβλιογραφία.
'Η διάταξη της \Sλης γίνεται μέ άλφα
βητική σειρά τών όίρθρων, πού καλύ
πτουν κάθε τι πού μπορεί νά !:χεί
σχέση μέ τήν έ�ληνική μουσι_κή: ·8πως
, ορους, μουσικα δργανα,
π.χ. τεχνικους
χορούς, θεωρητικούς της μουσικής, συν
θέτες, έκτελεστές, δραματικούς χα! λυ
ρικούς ποιητές, φιλοσόφους και συγγρα
φείς πού κατά κάποιο τρόπο ε!χαν
συμβάλει στη μελέτη η την έξέλιξη
τής μουσικής, η πού ε!χαν - σύμφωνα
μέ ιστορική μαρτυρία η άπδ παράδοση σχέση μέ τήν έλληνική μουσική, η μέ
κάποιο άξιοσημείωτο μουσικό γεγονός,
μιά άξιόλογη καινοτομία, κ.τ.λ. 'Ανά
μεσα σ' αύτά, ύπάρχουν σημαντικά
σέ Ιiκταση και λεπτομερειακή έξέταση
όίρθρα - ικανά ν' άποτελέσουν ξεχω
ριστές και αύτοτελείς μελέτες -, σχε
τικά μέ τlς θεωρητικές άπόψεις πού
κατά καιρ ούς ,έμφ�νίσ�ηκα� η έπ�κρά;
, αρχαια Ελλαδα για τη
τησαν στην
μουσική γραφή τών 'Ελλήνων, γιά τδ
σύστημα μελέτης της μουσικής (8πως
τδ σημερινό solfege ) , γιά τούς \Sμνους
και τις μελωδίες πού διασώθηκαν και
έ:χουν μεταγραφεί στή σύγχρονη μου
σικη γραφή, γιά τά σπουδαιότερα μου
σικά 8ργανα, 8πως δ αύλός, ή λύρα,
ή κιθάρα, ή φόρμιγξ, ή σύριγξ κ.τ.λ.
'Όλα αύτά τά όίρθρα συνοδεύονται άπδ
πλήρη βιβλιογραφία τδ καθένα. 'Επίσης
δ συγγραφεύς Ιiχει καταβάλει ιδιαί
τερη προσπάθεια 11ά έπισημάνει την
ιστορική προέλευση και πορεία βασικών
μουσικών 8ρω11, πού μέχρι σήμερα
χρησιμοποιοϋμε συχνά μέ διάφορη !:ν-

νοια, 8πως μουσική, άρμονία, συμφωνία
συναυλία, νόμος, τρόπος, τόνος κ.ο.κ :
οι πηγές τοϋ συγγραφέα άπλώνονται
σέ δλόκληρη σχεδόν τήν άρχαία γραμ
ματολογία, με βάση τά διασωθέντα
μουσικοθεωρητικά βιβλία τοϋ 'Αριστο
ξένου, τοϋ 'Αλυπίου, τοϋ 'Αριστείδου
Κοϊντιλιανοϋ, Βακχείου τοϋ Γέροντος,
Νικομάχου, Εύκλείδη καt όίλλων έπώ11υμω11 και άνώνυμων συγγραφέων. 'Ε
πίσης σέ θεωρητικές άντιλήψεις η με
λέτες τών Πυθαγόρα, 'Ηρακλείδη τοϋ
Ποντικοϋ, Θεοφράστου, Διονυσίου τοϋ
Άλικαρνασσέως, Λάσου τοϋ Έρμιόνιου,
καθώς και βυζαντινών μελετητών, 8πως
τοϋ Μανουήλ Βρυέννιου, Μιχαήλ Ψελ
λοί) χα! Γεωργίου Παχυμέρη.
Μουσικοl 8ροι η έκφράσεις ειδικής μου
σικής σημασίας Ιiχουν άναζητηθεί σέ
8λους σχεδόν τούς άρχαίους συγγρα
φείς και τραγικούς, λυρικούς και κω
μικούς ποιητές, μέσα άπδ τlς πιδ
πρόσφατες έκ�όσ�ις, διασωθέντων , Ιiρ
γων τους, καθως επισης κα! σε νεωτε
ρους η έντελώς σύγχρονους μελετητές
της άρχαίας ρυθμοποι'tας, τής μελο
ποι·tας και, γενικά, τοϋ χαρακτηρα
της άρχαίας έλληνικής μουσικής.
'Από τις γενικες αύτές παρατηρήσεις
συνάγεται 8τι δ κ. Σόλων Μιχαηλίδης
έπεδίωξε νά περιλάβει στδ σημα11τικό
του αύτδ έ:ργο, κάθε Ιiκφραση της μου
σικής ζωής τών άρχαίων 'Ελλήνων και
νά δώσει μιά πλήρη, κατά τδ δυνατόν,
εικόνα, μέ τή σύνθεση 8λων τών στοι
χείων και τών χαρακτηριστικών αύτης
τής μουσικής. Με τδ παρουσιαζόμενο
σήμερα Ιtργο, ή διεθνής βιβλιογραφία
συμπληρώνει μίαν Ιiλλειψή της και,
ταυτοχρόνως, πλουτίζεται θετικά.
'Η τιμή τής πνευματικής αύτης προσ
φορ(iς γιά τήν άρχαίαν έλληνική μου
σική, άνήκει, 8πως &φειλε, σέ 'Έλληνα.
Προσωπικώς, συγχαίρω θερμά άπδ τδ
βήμα αύτδ τδν συγγραφέα κ. Σόλωνα
Μιχαηλίδη, σεμνό καt άκάματο έργάτη
της τέχνης, πού έργαζόμενος άθόρυβα,
κατ' άντίθεση προς τδ πνεϋμα τής έπο
χής, και μέ άτομική του δαπάνη, προ
βάλλει διεθνώς μέ τδ βιβλίο του τδν μου
σικό πολιτισμό της άρχαίας 'Ελλάδος.
Πόσο θά ήτα11 δίκαιο, σκόπιμο και ά
ναγκαίο, τέτοιου εrδους πολύτιμες συμ
βολές στήν διεθνή πνευματική και
καλλιτεχνική προβολή τοϋ τόπου μας,
νά μήν περνοϋσαν άπαρατήρ-ητες άπδ
την Πολιτεία και τά ιΧρμόδια ιδρύματα.
""Ας τδ έλπίσουμε !
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΉ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΕΝΑ ΕΡ ΓΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑΕ Ι Α Ι Σ ΘΗΜΑΤ Α ΘΑ Υ Μ Α ΣΜΟΥ , ΣΕΒ ΑΣΜΟΥ Κ Α Ι ΑΓΑΠΗ Σ
Κριτ ικiι παρο υσίαση άπό τό ΓΙΩΡΓΟ ΛΕΩ ΤΣΑ ΚΟ
Solon Mίchaelίdes : " The Music
of Ancίent Greece, an encyclopae
dίa " . Wίth α foreword by R.P
Wίnnίngton - Ι gram. Ed. Faber
and Faber Lίmίted, ίn assocίatίon
wίth Faber Musίc Lίmίted, Lon
don 1978, 24, 7 + χ 7 cm, pp X VI
+ 366 + x plates.

'Αρχίζουμε μεταφράζοντας στά έλλη
νικά τον τίτλο τοu βιβλίου τοu Σό
λωνα Μιχαηλίδη : " Ή Μουσικη τ'ίjς
'Αρχαίας 'Ελλάδας, μιά έγκυκλοπαί
δεια " . Μ' δλο πού σιΧν έπίσημη ήμε
ρομηνία παράδοσής του στην κυκλο
φορία δρίστηκε άπο τον έκδότη ή
20ή Γενάρη 1 9? 8 , ή έκτύπωσή του,
στην Κύπρο, τέλειωσε άρχές Δεκέμβρη
1 9 ? ? . 'Έτσι μποροuμε νιΧ ποuμε δτι
στάθηκε γιιΧ την περσινη χρονιιΧ το
έκδοτικο γεγονος της Έλληνικης Μου
σικολογίας, δπως γιά το 1 9 ? 6 τιΧ " Έλ
ληνικιΧ Λαϊκά ΜουσικιΧ 'Όργανα " τοu
Φοίβου Άνωγειανάκη. 'Έργα ζωης
τών συγγραφέων καt συνάμα ι:ργα
ύποδομης καt τά δυό, προσιτιΧ στη
�ιεθνη άπ? τίμηση (το , βιβλίο τοu ,Φ.
Ανωγειανακη μεταφραζεται κι αυτο
άγγλικιΧ ) χαρίζουν στην Έλληνικ·η
Μουσικολογία μιιΧ άκτινοβολία πού
ι:ρχεται σέ δραματική άντίθεση μέ
την ώς τώρα ύπόσταση της έπιστήμης
αύτης στον τόπο μας. Μιας έπιστήμης
δπου έν έ:τει 1 9? 8 δέν ι:χει άκόμα άξιω
θεί μιιΧ πανεπιστημιακη �δρα καt πού
οι θεράποντές της δουλεύουν συχνιΧ
μέ στερήσεις : οι 1 50.000 δρχ. μέ τtς
δποίες ή 'Ακαδημία δίκαια βράβευσε
το βιβλίο τοu Σόλωνα Μιχαηλίδη σί
γουρα καλύπτουν μέρος μόνο δσων
δ συγγραφέας ξόδεψε σέ πληθος ταξίδια
γιά νιΧ συμβουλευτεί δυσπρόσιτες πηγές
σέ μεγάλες βιβλιοθηκες τοu έξωτερικοu .
Δέ θεωροuμε περιττη έδώ μιιΧ ύπόμνηση
της πολιτείας καt της προσφορας τοu
Σόλωνα Μιχαηλίδη (γεν. Λευκωσία
Κύπρου, 1 2 Νοέμβρη 1 905 ). Σπουδα
σμένος στο Trinity College τοu Λον
δίνου ( 1 92? - 30, έπίτιμος έταίρος 1 952 )
καθώς καt στην Ecole Normale de
Musique ( 1 930 - 3�, μαθητης τ'ίjς Νάν
τιας Μπουλανζέ στην άρμονία, άντίστιξη
και φούγκα και τών Maize και Κορτο
στο πιάνο ) καt στη Schola Cantorum
(σύνθεση μέ το Λιονκούρ, διεύθυνση
δρχήστρας μέ το Λαμπαt ) τοu Παρισιοu,
δ Σόλων Μιχαηλίδης, συνθέτης, άρχι
μουσικος και μουσικολόγος, ώς πρό
σφατα ε!χε διοχετεύσει στις δυο πρώ
τες άπο τις ιδιότητες αύτές το μεγαλύ
τερο μέρος μιας πλούσιας και πολύ
πλευρης δραστηριότητας : διευθυντης τοu
'Ωδείου Λεμεσοu ( 1 93!1 - 5 6 ) στ+ν
Κύπρο, διευθυντης τοu Κρατικοu 'Ωδείου
Θεσσαλονίκης ( 1 95? - ? Ο ) καt ταυ
τόχρονα γενικος διευθυντης και θεμε-

λιωτής της Συμφωνικης 'Ορχήστρας
Βορείου 'Ελλάδος (Σ . Ο . Β . Ε . ), τ'ίjς
κατοπινης Κρατικης 'Ορχήστρας Θεσ
σαλονίκης ( Κ . Ο . Θ . ) , φυσικο ήταν νά
μή διαθέτει πολύ χρόνο στη συγγραφή :
ώς τώρα το μεγαλύτερο σ' !:κταση
δημοσίευμά του ήταν ή δίτομη " 'Αρμο
νία της Σύγχρονης Μουσικης " (Λεμε
σός, 1 94 5 ) .
ΤιΧ δσα άκολουθοuν άποβλέπουν σέ μιιΧ
παρουσίαση τοu βιβλίου καθώς και σ' ι:να

'Η

κουβερτούρα άπό τήν πολύτιμη
'Εγκυκλοπαlδεια Μουσικής τής 'Αρ
χαlας 'Ελλάδας τού Σόλωνα Μιχαηλlδη
πού μόλις κυκλοφόρησε στ' άγγλικά

φόρο τιμης προς το συγγραφέα. Δέν
άποτελοuν κριτική, άφοu δέν ειμαστε
ειδικοι της 'Αρχαίας Έλληνικης Μου
σικης. ΤιΧ δποια έρωτήματα (μεθοδολο
γικά κυρίως ) διατυπώνονται, ένδέχεται
νιΧ μην ε!ναι παρά φυσικές η μη άπο
ρ(ες ένος έρευνητ'ίj &λλου κλάδου. Κ'
ι:πειτα τι καλύτερη έπικύρωση μπο
ροuσε νά έπιδιώξει μιιΧ τέτοια έργασ(α
άπο τη θερμότατη, προλογική σύσταση
ένος κορυφαίου μελετητη τ'ίjς 'Αρχαίας
Έλληνικης Μουσικ'ίjς δπως δ R. Ρ .
Winnington - Ingram ;

Ή

έγκυκλοπα(δεια (προσέξτε τη σε
μνότητα αύτοu τοu .. μιά έγκυκλοπα(
δεια ,,' στον τίτλο ) άποτελείται άπο
1 1 2 2 λήμματα πού καλύπτουν πρόσωπα
(άπο τον 'Αγάθωνα και τον Αισχύλο
ώς το Θέωνα το Σμυρναίο και τον
'Ίωνα το Χίο ) άλλά καt πράγματα :
δρους πού άναφέρονται σέ δργανα, σέ
μέρη η έξαρτήματα δργάνων, σέ μορφές

μουσικ'ίjς, ποιητικ'ίjς, δρχηστικ'ίjς, στη
μετρική, στη ·θεωρία τ'ίjς μουσικ'ίjς, σέ
κάθε λογ'ίjς χορούς και τραγούδια άλλιΧ
καt έπίθετα {λ.χ. έριβρεμέτης, εύεπής,
εϋγηρυς κ.λπ. ) πού άναφέρονται στο
χαρακτήρα τ'ίjς μουσικ'ίjς, τ'ίjς έκτέλεσης
κ.λπ. 'Ένα άπιθανο λεξιλόγιο πού
άπο τον aντυκα, την άρπαλύκη, τον
αύτοκάβδαλο, το βαβούλιον, τιΧ βαρύλ
λικα καt τη βρυαλλlχα (τά δυο τελευ
ταία χοροt γιιΧ τήν 'Άρτεμη και τον
'Απόλλωνα ) &ς το χορο σκόπα, τη
σπάδικα (ι:γχορδο σιΧν τη λύρα ), τον
φώτιγγα αύλόν και τιΧ ώσχοφορικά μέλη,
ξεσκεπάζει στο μη ειδικο �ναν δλόκλη
ρο κόσμο δπου άκόμα και το &κουσμα
τών λέξεων, γεμάτο μουσικότητα καt
μαγεία, λές και προσφέρει μιιΧ πρόσθετη
ι:νδειξη της ι:μμεσα, δυστυχώς, τεκ
μηριωμένης εύαισθησίας τών προπα
τόρων μας στον ήχο.
ΣτιΧ δποια σωζόμενα τ'ίjς άρχαιοελληνι
κ'ίjς μουσικ'ίjς κοσμογονίας, &πειρα ε!ναι
τά άμφιλεγόμενα σημεία πού διχάζουν
τούς ειδικούς. Σ' αύτά, δπως έπισημαίνει
και δ R. Ρ. Winnington - Ingram,
δ Σόλων Μιχαηλίδης παραθέτει σεμνιΧ
και συ�ετιΧ �ις διάφορε� άπ�ψεις, φρό
νιμα αποφευγοντας να παρει θέση.
Τά λήμματα, φυσικi, παρουσιάζονται
γραμμένα μέ: " παχέα " λατινικιΧ ψηφία.
Άκολουθοuν, πλάι, ή γραφη στιΧ Έλλη
νικιΧ καθώς και ή φωνητικη άπόδοσή
της. Παραδείγματος χάρη : Ballismos
(βαλλισμός; m .pr. Vallism όs ) (m.pr.
modern pronunciation, δηλαδη νεό

=

τερη προφορά) . Στο τέλος δμως τοu
βιβλίου ύπάρχει έξυπηρετικότατο άλ
φαβητικο εύρετήριό τους στην έ λ λ η ν ι κ η γραφή. "Αν κρίνουμε άπο το
δικό του πρόλογο, κύρια φροντίδα τοu
συγγραφέα, ήταν ή κάλυψη μιας ζω
τικότατης άνάγκης τών σπουδαστών
τ'ίjς άρχαίας
Έλληνικ'ίjς μουσικ'ίjς

(" This Encyclopaedia is principally
addressed to students of ancient
Greek music ", πρόλογος, σελ. VII ) .

Και θιΧ πρέπει νά προβληματίστηκε
δχι λίγο ώσπου νιΧ βρεί (καt τη βρ'ίjκε ! )
τή χρυσή τομη άνάμεσα στο έγκύκλιο
βοήθημα και στο μουσικολογικο πό
νημα - πού και τιΧ δυο τόσο ι:λειπαν,
ιδίως στον τόπο μας. Πράγματι, παριΧ
την ένασχόληση άρκετών μέ την άρ
χαία Έλληνικη μουσική, ή άρχαία
'Ελλάδα παραμένει σέ πάρα πολλούς
Νεοέλληνες (φυσικά ol μουσικοί μας
δέ μποροuσαν ν' άποτελέσουν έξαίρεση )
κάτι το ιδιοσυγκρασιακιΧ άλαργινό δπως σωστιΧ παρατηροuσε κάποτε δ
άείμνηστος Καλομοίρης σέ μιά συζή
τηση πού !:τυχε νά ε!μαι αύτήκοος
μάρτυς της. Πιο κοντά μας το Βυζάντιο
και ή τόσο πλούσια Έλληνικη κληρο
νομιιΧ τών χρόνων τ'ίjς Τουρκοκρατίας.
'Έτσι ol άρχαίοι θεωρητικοί μας, πού
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τόσα δίδαξαν στούς 'Άραβες, παρα έπιστήμονα μέ τδν δποίο βρεθήκαμε
μένουν άκόμα άμετάφραστοι στή νέα κοντά τά χρόνια τ'ίjς δικτατορίας στήν
έλληνική - καl μποροίίμε νά τcpοβλέ έ�ληνική Ι:κδοση τ'ίjς Britannica (τελι
, δέν πραγματοποιή
ψουμε, δίχως μεγάλο κίνδυνο νά πέ κα τδ σχέδιο αυτό
σουμε πολύ έξω, πώς θά περάσει μπό θ�κε ), " έγκυκλοπαίδεια σημαίνει, κατά
λικος καιρός άκόμα πρlν γίνει κάτι �υρ ;ο λόγο, δχι αύτδ πού βάζεις μέσα
τέτοιο. Καl συχνά σέ: μiiς τούς Νεοέλ αλλ αύτδ πού διαλέγεις γιά ν' άφήσεις
ληνες λείπουν κι αύτά τά έγκύκλια άπόξω " .
β �ηθήματα πού θά μiiς έπιτρέψουν νά Στον πρόλογό του πάντα, δ συγγραφέας
�:αρου ιι-ε μιά Cί.νετ� , σωστr γενική και προειδοποιεί τδν άναγνώστη δτι θεώ
αρκετα περιεκτικη εικόνα τών δσων ρησε πιδ βολικο νά περιλάβει στδ
πληροφοριών σώθηκαν γιά τήν άρχαία
� είμενο, (έν�. το9 κάθε λήμματος ) τlς
'Ελληνική μουσική κ' ιδίως γιά τή αναφορες
στις διαφορες πη ές, άρχα(ους
θεωρία της. Νά γιατί τδ βιβλίο τοίί συγγραφεις
_ κυρίως, άντι, ναy καταφεύγει
Σόλωνα Μιχαηλίδη, πλάι στδ θαυμάσιο σέ ύποσημειώσεις, " πράγμα πού στήν
κε φ άλαιο τ'ίjς Isobel Henderson " 'Αρ προκειμένη περίπτωση θά 1jταν δχληρό ".
χα ία 'Ελληνική Μουσική " στον Α' Σέ δρισμένες περιπτώσεις στδ τέλος
τόμο τ'ίjί; " Νέας 'Οξφορδιdνης 'Ιστο τοίί λήμματος (βλ λήμματα Αlσχύλος,
ρία,ς τ'ίjς Μουσι;<'iiς " (σέ\ 336 - 4.03 ) Μουσική κ.Cί.., ) παρατιΘεται μιά συνο
που, προσωπικα μ, έμπασε, στδ θέμα πτική η γενική βιβλιογραφία πού χρη
δσο καμιά Cί.λλη πηγή, l:pχεται νά σιμεύει σάν δδηγδς σ' δποιον θέλει νά
συμπληρώσει Ιtνα τεράστιο κενό αύτοίί προχωρήσει παραπέρα. 'Ωστόσο σά
τοίί εtδους, γιά δσους έπιθυμοίίν μιά γενική βιβλιογραφία χρησιμεύει μiiλλον
τέτοια έ ν η μ έ ρ ω σ η πάνω στδ θέμα. δ πί�ακας τών Συντομογραφιών (Abbre
_
Καl θά 'ταν εύχ'ίjς l:ργο νά μεταφραζόταν :r1at10ns
σελ. ΙΧ - XV ), δπου μέ κάποια
αύτή ή 'Εγκυκλοπαίδεια καl στά 'Ελλη έ�::πληξη διαπιστώνουμε δτι σά λεξικά
νικά, δσο κι iίν σέ: καιρούς δπου ή της Έλληνικ'ίjς γλώσσας άναφέρονται
�γγλομάθεια εΙναι τόσο διαδομένη, ή μόνο τδ " Μέγα Λεξικόν δλης τ'ίjς
έκδοση τούτη κάνει τήν iJλη τοίί βιβλίου 'Ελληνικ'ίjς γλώσσης " (9τ., ΆΘ'ίjναι
προσιτή σ' Ιtνα μεγάλο ποσοστό 'Ελ ! 96 4 ) , τοίί Δημητράκου καθώς καl
_
λήνων μουσικών η φιλομούσων.
εκεινο τών Χένρυ Σ. Λίντελλ κα!
Σκόττ, τόσο στήν άγγλική
Περνcpε στ!ς έπ! μέρους παρατηρήσεις Ρόμπερτ
και στήν έλληνική του !:κδοση.
μας. 1:1έροντας τδ συγγραφέα δέ διστά δσο
δμως καl δ περίφημος Thesaurus
ζουμε ν' άποδόσουμε στήν έμφυτη "qχι
Lωguae Grecae τοίί 'Ερρίκου Β' .
σεμνότητά του τδ δτι στδ δικό του� Στεφάνου
(Stephanus, Estienne : 1 53 0
ύπερβολικά σύντομο, πρόλογο άποφεύ
- 1 59 8 ) , πού συμπληρώθηκε κ' έκδό
γει_ ν' άναφερθεί στή μέθοδο τ'ίjς δου θηκε
λειας του η νά προβεί σέ κάποια χρονο τδν σέ 9 τόμους ( 1 831 - 1 86 5 ) άπδ
'Αμβρόσιο Φιρμίνο Διδότο. 'Επί
λ�γική κα! χεωγραφική δριοθέτηση, σης
(πάντα στή γενική βιβλιογρα-·
θα λέγαμε, του υλικοίί του. Θά θέλαμε λχ φία ) ένώ
άναφέρεται ή " ' Ιστορία τών
λίγα λόγια γιά τδ χρονολογικό φάσμα
. Λ!.ουσικών :οργάνων " τοίί Curt Sachs
�;ού καλύπτουν ol άρχαίες πηγές του ( The H1story of Musical Instru
η πιδ κοντινή σέ μiiς φαίνεται νά εΙναι m
ents ", New York, 1 940 ) δέν άνα
δ Μιχαήλ Ψελλός ( 1 0 1 8 - 1 0 7 9 ) - φέρεται
τδ περίφημο " Real - Lexikon
και rσως κάπως περισσότερα γιά τδ der Musikinstrumente
" τοίί tδιου
πώς άντιμετώπισε τδ Θέμα τοίί διαχω
συγγραφέα, πού έκδόθηκε τδ 1 9 1 3
ισμοίί
(ιδίως
σ'
δ,τι
άφopii
τά
δργανα
)
�
Βερολίνο κ ι άνατυπώθηκε σέ facsi
ανάμεσα σέ " άρχαία " καl " βυζαντινή " στ_δ
τδ 1 97 2 άπο τδν οΙκο Georg
μουσική καθώς κα! τοίί ποίί θεώρησε m1le
Olms (Hildeslιeim - New York ) . 'Εδώ
δτι !:πρεπε νά σταματήσει. Μέσω βρίσκουμε
λ.χ. ένδιαφέροντες έξ�λλη
Βυζαντίου ύπάρχουν λ.χ. άξιομνημόνευ νισμένους προφανώς
δρους δπως λ.χ.
τες διασυνδέσεις (iίν και ή λέξη μοίί ή dβωβάς
(" συριακή δν�μασ(α τοίί
αίνε
ται
κάπως
Cί.τυχη
)
τ'ίjς
άρχαίας
:ι� ,
", άπο τδ Abub η Anbub )
Ελλαδας μέ τούς 'Άραβες. Κ' έδώ γίγγρα
ή χνούη ( Chnue, σελ. 7 9 ) , εΙδος
εΙναι πολύ χαρακτηριστικό Ιtνα ένδια- ηαιγυπτιακοίί
γνωστοίί στήν
φέρον δημοσίευμα τοίί Henry George 'Ελλάδα πού δ κέρατος
συγγραφέας ισως συνάν
Farmer, κορυφαίου μελετητ'ίj τ'ίjς πα
τησε χα! άλλοίί, καθώς και Cί.λλοι
ραδο<;Jιακ'ίjς άραβικ'ίjς μουσικ'ίjς, τδ " By δπως
τδ dπάρτισμα χορδών ( σελ r,5 ),
zan t1ne Musical Instruments" (J our
;τού δ Sa�hs θεωρεί σά νεοελληνικο ( ; )
nal of Royal Asiatic Society
δρο. ( ,Απαρτισμα χορδών, κατά Sachs :
Part ΙΙ, 1 92 5 , σελ. 299 - 304. ) . Βέ�
τδ σύνολο τών . χορδών ένδς δργάνου,
βαια, εϋκολα καταλαβαίνει κανεις δτι άγγλ.
set of str1ngs, γαλλ garniture,
" άνοίγματα " δπως τδ τελευταίο (καl
bezug, ιταλ incordatura ) . 'Εδώ
τδν πειρασμό τους σίγουρα θά τδν γερμ.
ο�ως πέφτομε ξανά rσως στο πρόβλημα
ένιωσε δ συγγραφέας ) θά καθυστεροίίσαν της
χρονολογικ'ίjς - γεωγpαφικ'ίjς δριο
έπ! χρόνια ισως άκόμα τήν έκδοσ·η Θέτησης
iJλης τοίί βιβλίου. Νά λ.χ.
ένος βιβλίου τόσο έπιταχτικά άναγκαίου. και πάλιτ'ίjς
σέ τι θά χρησίμευαν κάπως
Καl δέ χωρεί άμφιβολία (βλ τδν πρό έκτενέστεpες
προλογικές διευκρινίσεις
λογό του ) δτι δ Σόλων Μιχαηλίδης πού θά μiiς έξηγοίίσαν
. rσως γιατί πα
ε�χε δξύτατη, iίν δχι άλγεινή, έπίγνωση ραλείπεται κα! Ιtνα έκτενές
λ'ίjμμα σχε
της άπεραντοσύνης τοίί ύλικοίί του . 'Ω τικό μέ τούς μουσικούς ιiγώνες
στήν
στόσο θά θέλαμε ν' άκούσουμε άπδ άρχαιότητα η γιατι ol προσηγορίες
τδν tδιο μiiλλον, άντ! νά τδ εικάζουμε δρος πού άπαντii στο Μιχ. Ψελλό:
έμείς, τδ τι θεώρησε άπαραίτητα (και άναφέρονται στδ κείμενο τοίί λήμματος
πολύ σωστά ισως ! ) νά παραλείψει. ι3νομασlα
η ι3νοματοθεσία.
Σύμφωνα μέ μιά σοφή κα! καταξιωμένη
άπδ τήν πείρα παρατήρηση 'Έλληνα 'Από τήν Cί.λλη πλευρά ομως τl πλοίίτος
_

πληροφοριών, τl πυκνότητα - πληρότητα
πληροφόρησης παντοίί και ιδίως σέ
λήμματι:: οπως τά. Λεlψανα 'Ελληνικής
Μ_ουσικης ( Rema1ns of Greek Music ) .
Τ ι κόπους κατέβαλε, άπ' οσο ξέρομε
δ συγγραφέας γιά νά περιλάβει σ' αύτ�
και τδ ύπ' άριθ. 1 5 και πιδ πρόσφατο�
Ιtνα μικρό άπόσπασμα άπδ τήν " 'Ιφι
γένεια έν Αύλίδι " τοίί Εύριπίδη πού
άνακ�λυψε τδ Δεκέμβρη 1 97 2 ή κ.
? eωse J ourdan - Hemmerdinger σ'
.
ενα παπυρο
τοίί Πανεπιστήμιου τοίί
Λέυντεν (άρ. καταλ. 51 Ο ) !
"<}μως στήν ολη έκτίμηση τ'ίjς προσφο
ρ �ς του_ Σόλωνα Μιχαηλίδη, άπ' έκείνες
(ας τδ τονίσουμε ) πού καταξιώνουν
·μιά ζωή, παρατηρήσεις σάν κι αύτές
πού διατυπώσαμε πιδ πάνω κι iίν
ά�όμα έχου� �άποιο βάρος, τδ βάρος
�υτδ εΙναι αν; ιστροφα άνάλογο μέ τήν
έ:κταση , που,, αναπόφευκτα, καταλαμβά
νουν πανω στδ τυπωμένο χαρτί. Κάθε
φορά πού άνοίγουμε αύτή τήν Έγκυ
κ�οπαίδεια γιά νά διαβάσουμε κάποιο
λημμα� μiiς γεμίζουν αισθήματα θαυ
μα�μου, σεβασμοίί, εύγνωμοσύνης κι
άγαπης. Προσωπικά, τά αισθήματα
αύτά άνήκουν σ' Ιtναν Cί.νθρωπο πού
γαλουχήθηκε μέ τά Larousse και πού
�εωρεί τά γαλλικά αύτά πρότυπα, σάν
αμετακ(ν!!τα καταξιωμένο άπδ τήν πείρα
μέτρο του τ! πρέπει νά εΙναι Ιtνα Λεξικό
κ� l μιά 'Εγκυκλοπαίδεια. Και iίς θεω
ρησει δ συγγραφέας σάν τδ ούσιαστι
κότερο rσως άπδ μέρους μας έγκώμιο
τη διαβεβαίωσή μας γιά τδ οτι ολο και
περισσότερο νιώθουμε τδ πόσο κοντά σέ:
;έτοια πρότυ �;α βρ�σκεται ή πραγματικά
ανεκτίμητη εργασια του.
ΧΟΡΩΔΙΑΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΜΑΝΤΑΚΑ

" Χορωδιακή Μουσική "
(τεύχος
ιiρ.) 1. 'Επιμέλεια - σχόλ ια : Γιάν
νη -!"fάντακα; Εκδ. (φr:υτοστοιχειο
θεσια - έκτυπωση) Μακεδονικού Ώ
δεlου, Θεσσαλονίκη 1977. 24 χ 1 7
lκ., σελ. 32.
•

'Από τδ βορειοελλαδικό χώρο οπου κι
δ Σόλων Μιχαηλίδης έ:δρασε τόσα χρό
νια, δημιουργικά, έρχεται τοίίτο τδ βι
βλιαράκι. "Αν δμως τδ βιβλίο τοίί
,
Κυπριου
συνθέτη, άρχιμουσικοίί καl
μουσικολόγου ετναι, οπως εrπαμε, Ιtνα
έπιστημονικδ " Ι:ργο ζω'ίjς " πού άπευ
θύνεται κυρίως σ' Ιtνα διεθνές κοινό
έπιδόξων η φτασμένων έπιστημόνων
καλύπτοντας συνάμα, σά δουλειά ύπο�
δομ'ίjς, και τούς άγγλομαθείς μουσικούς
κα� φιλόμουσούς μας, αύτδ δέ σημαίνει
, τδ τό�ο ταπειν'ίjς (σέ σύγκριση
και πως
μέ τδ προηγουμενο ) έμφάνισης εντυπο
τοίί Μακεδονικοίί 'Ωδείου, δΕ:ν καλύπτει
σ' Ιtνα Cί.λλο χώρο, Cί.λλες άνάγκες έ ξ
rσου σημαντικές : άνάγκες πού ή σωστή
ι�ανοποίησή :ους μπορεί ν' άλλάξει
την εικόνα της μουσικ'ίjς ζω'ίjς μας '
ιδίως στήν έπαρχία.
'Η ιδέα - σύλληψη τοίί τεύχους δφεί
λεται στδ χαλκέντερο Γιάννη Μάντακα,

διευθυντή της Χορωδίας τοϋ Πανεπιστή
μιου Θεσσαλονίκης, διευθυντή τοϋ Μα
κεδονικοϋ 'Ωδείου και έπι δεκαετίες
εναν ciπό τούς πρωταρχικούς έμψυχωτές
της μουσικης ζωης της συμπρωτεύουσας.
Ή πρώτη αυτη ίiκδοση (έλπίζεται
ν' ciκολουθήσουν κι &.λλα τεύχη ) δλοκλή
ρωσε τήν 8λη προσπάθεια τοϋ Α'
Σεμινάριου Χορωδιακης Μουσικης πού
δργάνωσε το 'Ωδείο στις 26 - 30 Σε
πτέμβρη 1 9 ? ? στή Θεσσαλονίκη. Τό
σεμινάριο αύτό, μέ τελική συμμετοχη
45 ένδιαφερομένων ciπ' 8λες τίς γωνιές
της Έλληνικης γης, στάθηκε ούσιαστικό
κέντρισμα γιά. την ένθάρρυνση μιίiς
χορωδιακης κίνησης σ' 8λη τή χώρα :
φαίνεται 8τι, μεταξύ &.λλων, βοήθησε ση
μαντικά. και στο να συνειδητοποιήσουν,
8σοι τό παρακολούθησαν, το 8τι ή χο
ρωδία ε!ναι μουσικός πυρήνας σχετικά.
εύκολοδημιούργητος. Δέ: χρειάζεται παρά
λίγους ciνθρώπους μ' ίiρωτα γιά. τη
μουσική (ύπάρχουν δεκάδες χιλιάδων
στήν 'Ελλάδα ! ) και μέ κάποια φωνη
τικά. προσόντα καθώς κ' ίtναν ένθουσιώ
δη έμψυχωτή - διευθυντή μέ σωστές
γνώσεις φωνητικης τεχνικης, φυσιο
λογίας της φωνης κ.λπ. καί κάποια μουσι
κή παιδεία περιωπης. 'Ένας τέτοιος πυ
ρήνας (κι αύτό ε!ναι το σπουδαιότερο )
μπορεί εϋκολα νά. ζήσει καί νά. στεριώσει,
δίχως ciνάγκη τοϋ Κράτους, αιώνια
&.τυχου συντονιστη ( ; ) της μουσικης
μας ζωης : τά. μέλη του εδκολα μποροϋν
ν' ciντιμετωπίσουν έξ ιδίων τίς λιγοστές
δαπάνες λειτουργίας του.
Κι ciκριβώς τό τεϋχος τοϋτο !:ρχεται
νά. καθοδηγήσει μιά. χορωδία στά. πρώτα
της βήματα σέ 8,τι ciφορίΧ το πρόβλημα
τοϋ ρεπερτόριου. " vΕτσι νομ{ζουμε πώς
μ' αύτό τό τετράδιο οί 'Ελληνικές χο
ρωδlες θά έχουν στή διάθεσή τους
μερικά χορωδιακά έργα πού εlναι γιά τίς
δυνατ6τητές τους ", γράφει σΠ>ν ciρχή
δ Γιάννης Μάντακας. Στήν έπιλογή
πού ε!ναι φανερό πώς εγινε ciπό &.νθρωπο,
μέ π)ατιά μουσική κουλτούρα καί
μακροχρόνια πείρα σ' αύτή τή δουλειά,
άξιοθαύμαστο ε!ναι το πώς μέσα ciπό
τα σόντομα καt σχετιχα άπλα αύτά
κομμάτια - δείγματα, διαγράφεται σχε
δόν σ' 8λο τό πολυδιάστατο μεγαλείο
της, ή έξέλιξη της Ι:ντεχνης μουσικης
8χι μόνο στη Δύση μά. και στήν 'Ελλάδα.
Ή uλη τοϋ τεύχους, 29 σύντομα κομμά
τια, χωρίζεται σέ τρείς ένότητες :

'Η πρώτη καί μεγαλύτερη ( 1 ? ciριθμοί )
ξεκινίΧ άπό το περίφημο άρχαιοελλ·ηνικό
Σχόλιον τοϋ Σεικίλου ( 2ος αt. π.Χ. 1ος αt. μ.Χ. ) , ίtνα ciπόσπασμα ciπό
τούς Βυζαντινούς " Τρείς Παίδες έν
Καμίνc�> " (χειρόγραφο 1 5ου αt., μετα
γραφή Μιχ. Άδάμη ) κ' ίtνα γρηγοριανο
ϋμνο καί προχωρεί σέ μερικούς άπο
τούς γίγαντες της Δυτικης πολυφωνίας :
Γκυγιώμ Ντυφαι (1 400 - ?4 ), ' Ορλάντο
ντι Λάσσο ( 1 532 - 9 4 ) , Παλεστρίνα
(1525 - 9 4 ) , Τομά.ς Λουίς ντά. Βιττόρια
( 1 5!10 - 1 6 1 1 ), διάφοροι ' Ανώνυμοι, Μ.
Πραιτόριους ( 1 553 - 1 621 ), Τζών Ντώ
ουλαντ (1 563 - 1 62 6 ), Κλεμάν Ζαννε
κέν ( 1 480 - 1 560 ) , Κλαούντιο Μοντε
βέρντι (156? - 1 6113, τό περίφημο έκεί
νο Lasciate mi morire [
άφηστε
με νά. πεθάνω ] ) , το " Σταύρωσον
Αύτόν " , άπό τά. " Κατά Ίωάννην
=

Πάθη " τοϋ Χάινριχ SchίiLz ( 1 585 1 6 ? 2 ) και, σά.ν κατακλείδα, τό θέμα
της Φαντασίας γιά. πιάνο, χορωδία κι
δρχήστρα Ι:ργο 80 τοϋ Μπετόβεν πού,
8πως
ξέρουμε, προαγγέλλει σαφέ
στατα το θέμα τοϋ " 'Τμνου της Χα
ι'ίiς ", στήν 'Ενάτη Συμφωνία.

Ή δεύτερη ένότητα (8 άριθμοί ) τιτλο
φορείται " Νεοελληνικη Χορωδιακη Μου
σική ". Και πάλι ίiχουμε μιά. συνοπτικη
εικόνα της ιστορικης της έξέλιξης ! ΊΌ
" 'Άγιος δ Θεός " , άπό την ' Ορθόδοξη
Λειτουργία τοϋ γενάρχη Μάντζαρου
(1 ?95 - 1 892 ) κι ciπ' έκεί περνίiμε στον
τραγικό Μακεδόνα μαθητή τοϋ Βάγκνερ
Δημήτριο Λάλα {1 848 - 1 9 1 1 ) , στο
" 'Έγια Μόλα " τοϋ θεμελιωτη της
Έθνικης Σχολης Μανώλη Καλομοίρη
(1 883 - 1 962 ) και στούς νεότερους :
" Περιβόλι δργωμένο " τοϋ Μίκη Θεο
δωράκη
1 9 2 � ), ε� α .. JΊ�οιpολόι ,,
και το
Τπνε
του Θ . Αντωνίου
(γ. 1 935 ) και τέλος Γιάννης Χρήστου
{ 1 9 2 6 - ?Ο, τό " "Αγκνους Ντέι " άπό
Π. νεανική " Λατινική Λειτουργία " )
και Γιάννης Άνδρ. Παπαϊωάννου (γ.
1 9 1 0 ) , το α' μέρος άπό το " Τριέλι
κτον ", σέ στίχους 'Ανδρέα Έμπει
ρίκου, ίtνα άπό τά. πιο πετυχημένα
Ι:ργα της Πέμπτης 'Εβδομάδας Σύγ
χρονης Μουσικης, τέλη τοϋ 1 9? 6 .

.\ι

Ή τρίτη, τέλος ένότητα, άποτελείται
ciπό 4 διασκευές η έπεξεργασlες δημο
τικών τραγουδιών άπό τούς Ε.Κ. Φλώρο
(1 892 - 1 966 ) , Μιχ. Άδάμη (γ. 1 92 9 ) ,
'Άλκη ΜπαλτίΧ (γ. 1 94 8 ) και Γιάννη
Ίωαννίδη (γ. 1 930 ) . Και στο τέλος
παρατίθενται ι, σελίδες μέ σημειώσεις
και σχόλια : συνοπτικές πληροφορια
κές - βιογραφικές νύξεις γιά. κάθε συν
θέτη η γιά. κάθε Ι:ργο, μετάφραση τών
ξενόγλωσσων κειμένων στά. 'Ελληνικά.
και μερικές (σύντομες πάντα ) δδη
γlες γιά. τήν έκτέλεση , τήν ποιότητα
τοϋ 7)χου, τή διεύθυνση - ρυθμοδό
τηση κ.τ.λ.
'Όσο κι αν ύπάρχουν κάποιες εϋλογες
έπιφυλάξεις άρχης γιά. τό θεμιτό τών
διασκευών τών δημοτικών μας τρα
γουδιών, δέ μπορεί νά. μ-ί� διαπιστώσει
κανένας τι τεράστια άπόσταση χωρίζει
τη μικρη αύτή ciνθολογία άπό πολλά
συνηθισμένα προγράμματα τών άφα
νών ( άλλά. και πολυπληθέστατων,
πράγμα πού δέν ι:χει γίνει συνείδηση )
ΑΠΟ το

ΑΛΛΟ

ΤΕΥΧΟΣ

Συστηματική
παρακολούθηση
τ6Ίν έκδόσεων κάθε διμήνου.
ΣΤΟ

Π ΡΟΣΕΧΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ :

Βιβλιοκρισίες τών συνεργατών
τοϋ " Θ .. : Φοίβου Άνωγειανά
κ:η, Γιώργου Λεωτσάκου, Γιάννη
Νεγρεπόντη, Πέτρου Μάρκαρη
καί Βασίλη Ραφαηλίδη .
Άνάμεσα στ· άλλα, κ ρίνονται
βιβλία τών : Βάσου Βαρίκα,
Γιώργου Διζι κιρίκη, Παύλου
Ζάννα. Λάμπρου Μυγδάλη καi
Τάσου Σχορέλη.

χορωδιών μας της έπαρχίας (Δές έπι.
φvλλlδα μας " Βορειοελλαδική 'JΞμπει
ρlα ", " Βήμα ", 18 . 9 . 1976) πού κι
νοϋνται μεταξύ κάποιων χορωδιακών
Χαίντελ η ιταλικών δπερών καί κά
ποιων παλιομοδίτικων διασκευών δημο
τικών τραγουδιών. (Σέ πολλές περι
πτώσε ις οι χορωδίες αύτές θά. ήταν
θαυμαστά. έξελίξιμες αν έπί κεφαλης
δέν ύπηρχε δ κλασικός καλοπροαίρε
τος άλλά. φτωχης τεχνικης κατάρτισης
και μουσικης παιδείας ciπόφοιτος μιας
μεγάλης, δυστυχώς, μερίδας ώδειακών
καταστημάτων μας - πού, φυσικά, δέ
μπορεί νά. κατηγορηθεί γι' αύτό πού
τον ίiκαμε τό κοινωνικό κλίμα ) . Κοντο
λογίς, ή έ:κδοση αύτή άποτελεί προσπά
θεια σπουδαία πού πρέπει ν' άποχτήσει
και έκδοτικη συνέχεια καί εύρύτερη
δημοσιότητα. Εuγε και στο Μακεδονικό
'Ωδείο καί στο Μάντακα !

ΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟ ΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Δ ημήτρη Γιάκου : " 'Ιστορία τής
'Ελληνικής Παιδικ·ής Λογοτεχνlας
άπό τόν ΙΘ' αlώνα lως σήμερα ",
Βραβείο Άκαδημ{ας 'Αθηνών. vΕκ
δοση Βιβλιοπωλείου τής " 'Εστ{ας "
{'!. Δ . Κολλάρου καί Σlας), 'Αθήνα
1977, 21,5 Χ 14,3 έκ., σελ. 128.
Γνωστός συγγραφέας πού !:χει άφιε
ρώσει δλάκερη ζωή στή συστηματικη
μελέτη και διακονία τοϋ παιδικοϋ βι
βλίου καί λογοτεχνήματος, δ Δημ.
Γιάκος, στο ένδιαφέρον, χρήσιμο, και
όξυδερκοϋς δπτικης μελέτ-ημα αύτό
(ciναγχαστιχά. σύντομο και περιεκτικό,
τοποθετεί ώστόσο τις βάσεις γιά. έπι
μέρους Ι:ρευνες καί γιά. μιά. γενική
βιβλιογραφία της νεοελληνιχης παιδι
κης λογοτεχνίας ) , δέ θά. ε!χε λόγο
ν' άπασχολήσει τη μουσικη χριτικη αν
δέν άφιέρωνε δλόκληρο κεφάΧαιο (σελ.
1 09 - 1 1 3 ) στίς " Μελοποιήσεις Παιδι
κών Ποιημάτων " . Ό πλοϋτος τών
άπαριθμήσεών του ε!ναι φανερά καρ
πός Ι:ρευνας συστηματικης καί έκτετα
μένης : προσφέρει ύπηρεσίες στο μελε
τητή της 'Έντεχνης Νεοελληνικης Μου
σικης άκόμα κ' έκεί 8που ή περιορι
σμένη ίiκταση τοϋ βιβλίου του τον
άναγκάζει ν ' ciναφέρει άπλώς όνόματα
συνθετών πού τόνισαν παιδικά. ποιή
ματα. Εύτυχώς, οι σημαντικότερες ciνα
φορές του, σέ συνθέτες μας πού τα
Ι:ργα τους ε!ναι διασπαρμένα η καί
χαμένα (' Αλ. Κατακουζηνός, Θ. Πολυ
κράτης και ιδίως 'Εδουάρδος και Γεώρ
γιος Λαμπελέτ ) , μέ τήν ciκρίβεια τών
παραπομπών τους βοηθοϋν άφάνταστα
τίς προσπάθειες καταλογογράφησής τους.
Και δ όξυδερκέστερος έρευνητής δύ
σκολα θά. σκεφτόταν ν' άναζητήσει σε
λίδες τών συνθετών μας αύτών, σ1:
παλωύς τόμους λ.χ. τ'Ϊ)ς " Διάπλασης ".
Πιστεύουμε λοιπόν πώς ή έργασία τοϋ
Δημ. Γιάκου πρέπει νά. έπισημανθεί κι
ciπό μίiς και δ συγγραφέας ν' ciκούσει
κι άπ' το στόμα μας τον καλό λόγο
πού άξίζει.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
1 35

Τ Η Λ ΕΦ Ο Σ :
ΤΟΥ

Ή σχηνιΚ'ή έπιβίωση τοϋ άρχαίου δρά
ματος ε!ναι άπό τά: πολλά: τεκμήρια
γιά: τό οτι ή άρχαία δραματικ-/ι παρα
γωγ-/ι συγκινεί άκόμη καί σήμερα καί
βρίσκει εtiκολη πρόσβαση στο στοχα
σμό καί στη11 ψυχ-/ι τών συγχρό11ων
άνθρώπωΙΙ, πού άν καί ά11ήκουν σέ
&λλη έποχ-/ι καί !!χουν διάφορες ά11τι
λήψεις έντούτοις καταφεύγουΙΙ στην
πηγ-/ι τοϋ τραγικοϋ λόγου καί άνοίγουν
διάλογο μέ τούς μεγάλους δημιουργούς
καί προσπαθοϋν νά: συλλάβουν τό μή
νυμά τους. Λέγω, οτι ή σκηνικη έπι
βίωση ε!ναι �να τεκμήριο, διότι - φυ
σικά: - ύπάρχουν &πειρα " σημεία ",
πού μiiς ύποδεικνύουν την έπικαιρό
τητα �οϋ ά �χαίου λόγου (έκδόσεις,
μεταφρασεις, υπομνηματισμοί, διασκευ
ές, έπιβίωση θεματική, έπιστημονική
i!ρευνα κ.λπ. ) . Καί ε!ναι tδιαίτερα ση
μαντικό, οταν διαπιστώνει κανείς ' οτι
ή σκηνικ-/ι αύτή έπιβίωση δέν !!χει μόνο
χρονικ-/ι συχνότητα, άλλά: και τοπικ-/ι
εύρύτητα. Διότι τό γεγονός τών παρα
στάσεων άρχαίων τραγωδιών στην Έλ�
λάδα μπορεί νά: συνδεθεί καί μέ τήν
έθνική
μας πνευματιΚ'ΥJ παράδοση
- οπως συμβαίνει σέ πολλές χώρες,
πού συντηρείται η διατηρείται ή πνευ
ματικ-/ι (έδώ συγκεκριμέ11α : θεατρικ-/ι )
παραγωγ'1j τοϋ παρελθόντος. 'Όταν ομως
σέ χώρες ξένες παίζονται άρχαία δρά
ματα - οχι άπό έλληνικούς θιάσους καί έρμηνεύονται σκηνικά: μέ σοβαρό�
τητα καί γίνονται θέαμα σέ λαούς
πού μόνο ή άκατάλυτη καλλιτεχνικ
άξία καί τό βάρος τοϋ ποιητικοϋ λόγου
μπορεί νά: τούς συνδέσει μέ τό !!ργο
- �ξω άπό κάθε έπιδεικτικη η έθνικι
στικ-/ι σχέση -, τότε τό πράγμα πρέπει
vά: έξηγηθεί και νά: άξιολογηθεί άνά
λογα.

�

"Ημου11 στη Βουδαπέστη ( 2 5 Σεπτ.
1 Όκτ. ) προσκεκλημένος άπό τό έκεί
Πανεπιστήμιο, γιά: διαλέξεις καί συ
ζητήσεις γιά: τίς κλασικές σπουδές
στην 'Ελλάδα και στην Ούγγαρία καί
γιά: διάφορα προβλήματα παιδείας. Μέσα
στο πρόγραμμα τών ήμερών αύτών
-
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ήταν και ή παρακολούθηση άρχαίας
τραγωδίας. Στο κρατικό θέατρο παι
ζόταν δ " Φιλοκτήτης " τοϋ Σοφοκλ7j !
Ποιά: ήταν ή �κπληξη τοϋ 'Έλληνα καt
κλασικοϋ φιλολόγου, οταν διαπίστωσε
οτι οχι μόνον δ " Φιλοκτήτης " άλλά:
στον tδιο μήνα παίχτηκαν άκόμη στη
Βουδαπέστη ή " 'Ελένη
ή " 'Άλκη-

ΕΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ !

'Ο 1;' ήλεφος τής " Καθημερινής ",
που χε συμμεριστεί παλι6τερα τόv
άγώνα τού " Θ " γιά τό Μαλλια
ροπούλειο τής Τρlπολης, συμμερ{
στηκε πρ6σφατα καl τη χαρά μας
γιά την 6ριστικη διάσωσή του. Στlς
4 τού Δεκέμβρη, μέ τόν τlτλο
" Θεατρικό φώς ", άναφέρθηκε τι
μητικά στό " Θέατρο " . 'Εχτιμάμε
κα� τ�ν ά� αγνώριση τού άγώνα μας
και τις ευχές του :

Αύτή τή φορά, ή ρουμπρίκα τfjς σελίδας δέv κυριολεκτεί! Στεγάζει μόνον ε ν α
γράμμι;ι καi πολύ περισσό;ερες κρίσεις πού γράφτηκαν γιά τό " Θέατρο ". Αt
σθανθηκαμε, δμως, χρέος τη φιλοξενία τους καί μιά εύκαιρία γιά ένα εύχαριστ&.

Ό καθηγητης τού Πανεπιστήμιου
τής 'Αθήνας καl Δ ιευθυντης τού
Σπουδαστήριον Κλασικής Φιλολο
γίας κ. 'Αριστ6ξενος Δ. Σκιαδάς,
πού βρέθηκε γιά έπιστημονικούς
λ6γους στην Ούγγαρία, μάς γράφει
γιά τη ζωντανη παρουσία τής άρ
χαίας Τραγωδίας μέ πέντε διδασκα
λίες Τραγωδιών στη Βουδαπέστη.
'Αξιοπρ6σεχτο τό έπιμύθι6 του: Θά
'ταν πολύ χρήσιμο μερικοί " φωτι
σμένοι " σκηνοθέτες μας νά βλέπανε
τέτοιες παραστάσεις γιά νά διδα
χθούν πώς ή έρμηνε{α τής Τραγω
δ.lας δέν χρειάζεται έξαλλους πειρα
ματισμούς άλλά συνεlδηση εύθύνης.

" Θ "

« 'Ένας άγώνας τοϋ " Θεάτρου " , πού
!!γινε στη συνέχεια χ,αί δικός μου άγώ
νας, δέν π7jγε στά: χαμένα. Τό ώραιό
τατο " Μαλλιαροπούλειο " της Τρίπο
λης σώθηκε ! "Ιι;τως οι άναγνώστες μας
θυμοϋνται τό S.0.S. της στήλης, !!πειτα
άπό την καταγγελία τοϋ περιοδικοϋ
" Θέατρο ", οτι το ιστορικό κτίριο
tπρόκειτο νά: κατεδαφιστεί γιά: νά: γίνει,
τι &λλο, πολυκατοικία. 'Όμως νά: πού
ύπάρχουν καί άγώνες πού δικαιώνονται.
Τό Θέατρο της Τρίπολης, !!πειτα άπό
τη γε11ικη κατακραυγή, κρίθηκε δια
τηρητέο μνημείο. 'Όμως αύτό δέν άρκεί.
Θά: πρέπει καί νά: λειτουργήσει . Το
" Θέατρο " ύπόσχεται νά: συνεχίσει τώρα
τον άγώνα του προς αύτη την κατεύ
θυνση . Τοϋ εύχόμαστε " Καλη έπι
τυχία " .
ΤΗΛΕΦΟΣ » .
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τής " Αύγής ", στην καθημερινή
�ου σ�ήλη " Λ6yοι καί Άντlλογοι ",
αναφερθηκε στις 8 τού Δεκέμβρη
στδ " Θ ", άναγνωρlζοντάς το " δη
μοσιογραφικά άρτιο καί έκδοτικά
λαμπρό " πού άσκεί " έλεγχο άνέν
δοτο κι άνυποχώρητο " :
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Πρ6γραμμα παράστασης " Φιλοκτήτη "
στις· " καt ή " 'Ιφιγένεια έν Ταύροις "
τοϋ Εύριπίδη . Πέρα άπό τίς άντιρρή
σεις, πού μπορεί 11ά: �χει κανείς γιά:
θέματα έρμηνείας και γιά: μερικές έπεμ
βάσεις τοϋ σκηνοθέτη , πρέπει νά: λεχθεί,
οτι ή παράσταση - και οι ήθοποιοt ήταν στά: πλαίσια πού θέτει άπο τη
φύση του τό άρχαίο · θέατρο. Ε!ναι
χαρακτηριστικό, οτι κάθε βράδυ τό
θέατρο ήταν κατάμεστο καί οτι μέ
δυσκολία μποροϋσε νά: βρεί κανείς
εισιτήριο, άπό πολλές μέρες προηγου
μένως. Αύτό δείχνει τον τρόπο, μ� τον
δποίο �να .. μη έλληνικο ,, κοινο δέχε
ται τό άρχαίο θέατρο και την δύναμη
έπιβιώσεως και τήν ύπερχρονικη διάρ
κεια, πού περικλε!ει το άρχαίο δράμα
ώς ποιητικό καί θεατρικό δημιούργημα.
Θά: ήταν πολί; χρήσιμο, μερικοί " φωτι
σμένοι " σκηνοθέτες μας νά !!βλεπαν
;έτοιες παραστάσεις γιά: νά διδαχθοϋν,
οτι ή σκηνικ-/ι έρμηνεία ο\Jτε ι:ξαλλους
πειραματισμούς tπιτρέπει , ο\Jτε προσω
πικές φιλοδοξίες εύνοεί.
'Απαιτεί σύΙΙεση, γνώσεις, σεμνότητα
προβληματισμό και συνείδηση εύθύνη
ΑΡΙΣΤΟ Ξ. Δ. ΣΚΙΑΔΑΣ

<

Ή θεατρικη τέχνη !!χει στον τόπο
μας προσελκύσει τό ένδιαφέρον πλατύ
τερων μαζών και άπόδειξη οτι οι έφη
μερίδες διαθέτουν άρκετές στηλες τους
καθημερινά γιά τη θει�ιτρική κίνηση.
Αύτό σημαίνει πώς τό θέατρο παίζει
σπουδαίο ρόλο στον έκπολιτισμό ένός
λαοϋ. 'Όταν, λοιπόν, σ' αύτό τον τόπο
μιλiiμε γιά: θέατρο δέν ε!ναι δυνατό
νά παρακάμψουμε την άποφασιστικη
συμβολη τοϋ " Θεάτρου " τοϋ φίλου
Κώστα Νίτσου, τοϋ έκδοτικοϋ αύτοϋ
κατορθώματος πού ε!ναι άφιερωμένο
στΎι_ διακονία · της προγονικ7jς μας σκη
νικης τέχνης.
Κάθε φορά: πού ξεφυλλίζω τό &ρτιο
δημοσιογραφικά: καί έκδοτικά: λαμπρό
αύτο περιοδικό σκέπτομαι άκόμα πόσο
σωστά: !:χει " πιάσε ι " δ Νίτσος τη
θεατρική άναγκαιότητα. Θέατρο δέν
ε!ναι μόνο ή τέχνη καί οι συντελεστές
της, άλλά καί τό χρέος της πολιτείας
νά το συντρέξει σωστά. Σ' αύτό τον
τομέα δ !!λεγχος τοϋ " Θεάτρου " ε!ναι
άνένδοτος καί άνυποχώρητος. Καt προσ
φέρει θετικότατες ύπηρεσίες.
«

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ »

ΠΛΗΓΗ ΑΝΟΙΧΤΉ ΜΕ . . . ΤΡΥΠΑΝΗ
Π ΑΤΑ ΓΩΔΗ Σ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚ Ή Α ΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ Α
'Εν δψει τής κάλπης τοΟ περασμένου Νοέμβρη , ό χρονογράφος τοΟ " Ριζο
σπάστη " Νίκος Φιλικός, θέλοντας νά. κρίνει τήν πολιτεία τής καραμανλικής
τριετίας στόν πολιτιστικό τομέα, !:κανε " βόλια " άπ' τiς σελίδες τοΟ "Θεάτρου ",
πυροδοτώντας . τό παρακάτω χρονογράφημα ( 8 Όχτώβρη 1 977) στό " Ρίζο " :

Γιά. τό περισπούδαστο !!ργο της " νεο8ημοκρατικ'ίjς " τριετίας, στό 'Υπουρ
γείο Πολιτισμοϋ και στά. εύγεν'ίj του
φέου8α, δ λόγος σήμερα έν ιsψει της
έκρηκτικ'ίjς κάλπης . . . Λιγάκι φώς στά.
σκοτά8ια 1 Τί t:κανε, άλήθεια, κατ'
έντολήν της κυρίαρχης 8εξιiiς έξουσίας,
και κατά. τά. γοϋστα της δ ύπουργός
κύριος Τρυπάνης ; Τό έκλεκτό τέκνο
της, τό κατ' εικόνα και δμοίωσή της ;
Τήν άπάντηση μiiς τή 8ίνει έπιγραμ
ματικά. !!να σχόλιο, στούς πυρακτωμέ
νους " 'Αστερίσκους " του, τό περιο8ικό " Θέατρο ", πού άναφέρεται στήν
άναστάτωση τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου
Βορείου Έλλά8ος.
Τίτλος : Κ.Θ.Β.Ε. : " Πληγή . . . μέ
Τρυπάνη ". Κατακλεί8α : " Ή βρώ
μικη ύπόθεση αύτοϋ τοϋ θεάτρου - κο
ρυφαίος δίθλος Τρυπάνη - πρέπει νά
φωτισθεί άπό κάθε πλευρά . . . Πρέπει
νά. φτάσει στή 8ημοσιότητα λεπτομε
ρειακά. και πιστά. κάθε γεγονός . . . " .
Γύρευε τώρα έκεί μέσα σκυλοφάγωμα
γιά. τό ψητό . . . " Πληγή μέ . . . Τρυπά
νη " /Sμως ήμπορεί νά. χαρακτηριστεί
δλόκληρη ή " έκπολιτιστική " 8ράση
της 8εξιiiς τών ροπάλων και τών στε
ναγμών . . . Τό τι t:γινε μέσα στά. κρα
τικά. θέατρα ετναι νά. σέ πιάνει άη8ία,
κλάμα και βαθύ παράπονο. Ί8ού οι
μαρτυρίες τών εt8ικών :
" 'Α8ικήσαμε - γράφει τό " Θ " - τό
Μάνο Χατζι8άκι . Ό έλέω Καραμανλ'ίj
αύθέντης και κύριος της μουdικ'ίjς ζω'ίjς
τοϋ τόπου, 8έν κουλαντρ(ζει μόνο τήν
Κρατική 'Ορχήστρα και τή Λυρική
Σκηνή, και τό Τρίτο της Ρα8ιοφωνίας.
Γεύεται κι δίλλο πόστο. Ετναι Καλλι
τεχνικός Σύμβουλος τοϋ ΕΟΤ 1 . . Μου
σικό, λοιπόν, τέρας μέ τέσσερις κε
φαλές 1 " .
Και στήν δίλλη σελί8α μέ τεράστιους
δλοσέλι8ους τίτλους : " Συναμετάξυ
τους συνομολογοϋν καt συναπο8έχον
ται . . . οι 8ιαβόητες συμβάσεις, &που
δ κύριος 1 . Ν. Θεο8ωρακόπουλος χο
ρηγεί κάθε τόσο πρόσθετες άμοιβές
350.000 8ραχμές στόν κ. Μινωτη . . . " .
Και δλα αύτά, μ έ τ ά. πρακτικά, μέ τις
ύποyραφές, μέ έπισημότητα . . . Δη
λα8η . . . Μπiiτε καραμανλικοι κι άλέ
στε , κι άλεστικά. μή 8όστε. Κι ΙSλα γιά.
τήν Τέχνη !
'Όλοι, βέβαια, οι παραπάνω άναφερό
μενοι κορυφαίοι δίν8ρες της τέχνης και
της φιλοσοφίας, άνήκουν εtς τήν Δύσιν,
εις τήν κουλτούραν της, εtς τήν " σιω
πηρά.ν " πλειοψηφίαν τών έπικερ8ών
ύποθέσεωv, άρκεί νά. κάνουν τέχνη κατά.
τά. γοϋστα και τά. συμφέροντα τοϋ
άφέντη . . . (Ποϋ ετσαι καημένε, μεγάλε,
φίλε μου Κώστα Βάρναλη ! ) .

'Εγώ 'μαι ή Τέχνη τών Τεχνώ,
(Θεός και πατρί8α τό ψαχνό 1 )
πού τραγου8άω καt 8ιαφεντέβω
κάθε τι σάπιο και πού ζέχνει,
χωρις καθόλου νά. πιστεύω
γι' αύτό μας τών Τεχνών ή Τέχνη ! . .

ΚΩΣΤΑ
ΟΥΡΕΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ :
ΓΙΑ

ΤΟ

" ΘΕΑΤΡΟ "

Οί Ώτοβλεψίες τών " Νέων " . . . 8ι
πλο8έχτηκαν τό τελευταίο τεύχος τού
" Θ " . Μ' ίlνα κεlμενο, γιά τά " πάντα
ένδιαφέροντα περιεχ6μενά του " στίς
29 Νοέμβρη καί μ' ίlνα σκ[τσο τού Κώ
στα Μητρ6πουλου στίς 13 Δεκέμβρη:
« Συναγερμός τών φιλότεχνων : Πραγ
ματικό συναγερμό τών φίλων τοϋ
Θεάτρου και τ'ίjς Τέχνης προκάλεσε
ή Ι:κ8οση τοϋ καινούριου τεύχους
τοϋ περιο8ικοϋ " Θέατρο " τοϋ Κώστα

Κι δταν τό " Θ " κατάγγειλε πώς σχε8ίαζαν τή μετατροπή τοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου σέ t8ιωτική έπιχείρηση, τ7jν
ι:πνιξαν στή συνωμοσία της σιωπ'ίjς τά.
άμαρτωλά. κυκλώματα Τύπου και μόνον
δ " Ριζοσπάστης " χνάφερε και τήν
πληροφορία και τήv πηγή . . . Αύτή
ετναι μιά. θαρραλέόι δμολογία ένός περιο8ικοϋ περιωπ'ίjς. Δρέψατε τώρα έρα
στές, εύδαίμονες ναρκίσσους, στόν εύώ8η βάλτο δπου ρ ίξανε ρίζες δλα τά.
δίνθη τοϋ κακοϋ .
Κι άφήνουμε τό " Θ " νά. τραγου8άει ,
στις παρακάτω σελί8ες του, τ ό θαυ
μαστό λα�κό πολιτισμό της Έθνικ'ίjς
μας 'Αντίστασης στά. βουνά.
Μέσα στήν Εύρυτανία
και μέσ' στά. ΣουλινιΧ
άντάρτες κυνηγiiνε
χιτλερικιΧ σκυλιά . . .
Τί δίφησε, άλήθεια, όρθό ή " πληyt,
. . . μέ Τρυπάνη " στόν τομέα τοϋ έποι
κο8ομήματος σ' αύτ7j τή θεοσκότεινη
άτλαντική της τριετία ;
Τά. πάντα, μιά. πληγή και μιά. βαλτώ8ικη
σαπίλα, πού 8έν τήν καθαρίζει οiJτε δ
άτλαντικός τους ώκεανός. 'Ένα /Sργιο
μονοπωλιακ'ίjς συναλλαγ'ίjς κάθε ώραίου,
κάθε t8ανικοϋ . Παντοϋ κυριαρχοϋν τά.
" ήμέτερα /Sρνια " τών Γραμμάτων καt
Τεχνών μέ σι8ερένιες μύτες. Καt ΙSλα, μά.
ΙSλα, μιά. " πληγή μέ . . . τό ΤρυJtάνη " .
Τ ό θέατρο, /Sπως τ ό εt8αμε. Τραγω8ία.
Ό κινηματογράφος σέ δίγρια έξέγερση
κατά. τοϋ τρισάθλιου κατεστημένου. Ή
Κρατική ' Ορχήστρα πού λιμοκτονεί σέ
άπεργία της άπελπισίας. Τά. άρχαία
μας και τά. έθνικά. μνημεία ξεμάντρωτα
χωράφια. Τό βιβλίο στό Ι!λεος της
κρατικ'ίjς ά8ιαφορίας καt άγριότητας
τών κερ8οσκόπων και τών παρακρατι
κών καθαρμάτων πού 8έν δίφησαν βι
τρίνα βιβλιοπωλείου χωρις νά. τήν κά
νουν θρύψαλα και έκπολιτιστικη όργά
νωση τοϋ λαοϋ χωρtς φωτιά. και βόμβα.
Τά. σχολεία, άπ' τά. νηπιαγωγεία μέχρι
τήν 'Ανώτατη Έκπαί8ευση, θρ'ίjνος,
κλαυθμός και 68υρμός.
Μέσα ομως σ' αύτό τό σκοτα8ερό χάος
στά. τρία χρόνια τών ροπάλων και τών
στεναγμών άπάλυνε τήν ψυχή μας �να
φώς άνέσπερο. Τό ΚΚΕ. Ή ΚΝΕ μας.
Τό φέστιβά.λ της έλπί8ας. Αύτό ομως
ετναι μιά. δίλλη ιστορία πού θά. τή χαρεί
ή στήλη μας.
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ

Νίτσου. Ή άθρόα αύτ7j ζήτηση ένέ
πνευσε στό συνεργάτη μας Κώστα
Μητρόπουλο τήν τόσο χαρακτηριστικΥ,
γελοιογραφία πού παραθέτομε .
ΩΤΟΒΛΕΨΙΕΣ » .
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Ό Νlκος Φιλικ6ς, στίς 8 τού Δε

κέμβρη, άσχολήθηκε πάλι μέ τι).
" Θέατρο ". Κλεlνοντας τό χρονο
γράφημά του μέ τόν τlτλο " Περι
συλλογή ", κάνει τήν παρακάτω
τιμητική άναφορά στό " Θέατρο "
μέ τούς " δαγκωτούς 'Αστερlσκους "
καί τήν " καταλυτική κριτική τής
Δεξιάς στόν έκπολιτιστικό τομέα " :

« . . . Στή χαρούμενη περισυλλογή μας
καt τό λαμπρό περιο8ικό " Θέατρο " ,
τεϋχος 5 7 / 5 8 . Μιά καταλυτικ7j κριτικ71
της Δεξιiiς τοϋ αύταρχισμοϋ στόν έκ
πολιτιστικό τομέα, μt 8αγκωτούς " 'Α
στερίσκους " : " 'Εθνικό Θέατρο - λέει
- μπiiτε καραμανλικοι κι άλέστε ! . .
Φατριαστι:;ή σπατάλη 8ηι;οσίου χρ+,
ματος . . . . ,,Ενα πλουσιωτατο περι
ε χόμενο t8εών και τέχνης, σέ 1 28 σε
λ(8ες άνάτασης και αtσθητικ'ίjς χαρiiς.
'Ένα 8ημιουργικό κέντρισμα στοχασμοϋ.
Πόσο 8ιψάει, άλήθεια, μέσα στό σημε
ρινό δίγχος του δ δίνθρωπος τό ώραίο,
τό άληθινό, τήν περισυλλογή του 1 Μιά
ώρα 8ημιουργικοϋ στοχασμοϋ γιά. νέα
άγωνιστικά. ξεκινήματα 1

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΚΟ Σ » .
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Πόσα λει τούργησαν, πό<rα καi ποιά εργα παίξανε

1111 ΑΘΗ Α (Πάντζας, 'Ερήμου, Νι
κολα"ίl)ης, Λένωση, Καραγιάννη ) : 'Άρ
χισε τ·i]ν 1 ' Ι ούνη , με την κωμωδία
τοϋ Κώστα Πρετεντέρη " Και δ Θεος
επλασε τη γυναίκα ". Σταμάτησε στlς
25 Σεπτέμβρη.

ΑΘΗΝΑ Αtγάλεω {" Παρουσία " ) :
'Άρχισε στις 1 8 Ίούv-η , μέ το εργο
τοϋ Ρ ικάρντο Ταλέσνικ " Βαριέμαι " .
Σταμάτησε στις 25 Σεπτέμβρη • 'Απο
τις 29 Αύγούστου και κάθε Δευτέρα
&ς τις 3 Όχτώβρη " ΊΌ Θέατρο
τοϋ Ένος " με τά δυο μονόπρακτα
τοϋ
τίνου Ταξιάρχη " Δυο λαϊκές
ζωγραφιές " .
1111

1111 ΑΘΗΝΑ· Ι · ΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ,
Μαυρομματαίων { Ρ ίζος, Τζεβελέκος ,
Δαδινόπουλος , Βρανά) : 'Άρχισε στις
10 ' Ιούνη , μέ την κωμωδία τοϋ
Τσιφόρου " Τά παιδιά της π ιάτσας "
σέ διασκευη των Ν. Καμπάνη καl
Β. Μακρίδη . Σταμάτησε στlς 25
Σεπτέμβρ η .
1111 Α Θ Η ΑΙΟΝ
(Κ. Καζάκος - Τζ.
Καρέζη ) : 'Άρχισε στlς 1 1 'Ιούνη , με
το εργο τοϋ ' Ιάκωβου Καμπανέλλη
" 'Η Παναγία τών δολλαρίων " . Στα
μάτησε στlς 25 Σεπτέμβρ·η .

ΑΛΙ ΚΗ, Κηποθέατρο Πεδίου 'Ά
ρεως {Άλ. Βουγιουκλάκη - "Αγγ. ' Αν
τωνόπουλος ) : 'Άρχισε στις 1 7 'Ιούνη ,
ι-ι;έ, την ,κωμωδία τοϋ Τ �; Μπέρναf Σω
Ωραια μου Κυρία . Σταματησε
στ� 25 Σεπτέμβρη.

τος " e Στις 8 Σεπτέμβρη, στο Δημο
τικο Στάδιο Καλλιθέας, ή τραγωδία
τοϋ Σοφοκλ'ij " 'Ηλέκτρα " .
1111 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΛΛ JΤΕΧΝΕΣ,
έταιpικος θίασος : 'Άρχισε στις 2 9
'Ιούνη μ έ τ ό εργο τοϋ Δ·ημ. Γουζέλη
" Χάσης " . "Ως τις 2 ' Ι ούλη, στο
Δημοτικο Στάδιο Καλλιθέας. Δόθηκαν,
συνολικά, 31 παραστάσεις σέ συνοι
κίες τ'ijς Άθ·ήνας και στήν έπαρχία.
1111 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π ΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : Στίς ·1 1 και
12 Μάη, ή λαϊκή οπερα τοϋ Σπ.
Σαμο·tλη " ΊΌϋ γιοφυριοϋ της 'Άρτας "
σε στίχους Ν. Πανδ'ij, στό Ώδεϊ:ο
' Ηρώδη • Στις 20, 2 ·1 καί 22 Μάη
" οι μύθοι τοϋ Αtσώπου " στο προ
αύλιο τοϋ Ε.Μ.Π. 8 Στίς 23, 24
και 2 5 Μάη " Ό καφές και ή Δημο
κρατία " διασκευή της δμώνυμης σει
ράς διηγημάτων τοϋ 'Αζίζ Νεσίν.
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ : 'Από τίς
2 &ς τlς 8 Αύγούστου, στό 'Άλσος
της Πανεπιστημιούπολης στά ' Ιλίσια,
με τό εργο τοϋ Μολιέρου " Σκαπίνος "
σε διασκευή τοϋ Δημ. Ιlοταμίτη .
( ' Από τlς 1 9 Αύγούστου &ς τις 1 8

1111

1111 ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡ ΑΤΙ ΟΥ {Θίασος
Γυναικών ) : 'Άρχισε στις 29 ' Ιούνη,
ι;έ το εργο τ�ϋ .r· Σκούρ;η " Κάτ�
η φαλλοκρατια . Σταματησε στις
5 Αύγούστου.

Α ΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΑ
(" 'Ελεύθερο Θέατρο " ) : 'Άρχισε
στlς 9 ' Ιούλη, μέ το !:ργο " 'Άλλα
λόγια ν' άγαπιώμαστε " (συγγραφή
συλλογική άπ' το θίασο ) e 'Απο τις
1 7 Αύγούστου, σε παράλλ·ηλες παρα
στάσεις μέ το προηγούμενο εργο,
ς' ΤΟ τριΧμ, τ� τελε�;αϊο •, ' Α_π?
ςτις
23 Αυγουστου
Το τραμ το
τελευταίο " .
1111

))

1111 ΑΤΊΊΚΟΝ {Ί-Ιλιόπουλος, Βαλσά
μη , 'Απέργης ) : 'Άρχισε στις 27 i\'J'άη ,
μ1: την κωμωδία τοϋ Γκόρντον Τόμας
σ' έλεύθερη διασκευή τ'ijς Μέλπως
Ζαρόκωστα " Φροντιστήριο γυναι
κών " . Σταμάτησε στις 2 Όχτώβρη.
1111 ΒΕΜΠΟ {Βογιατζ·ijς, Γκίνη, Τσού
κας, Παϊτατζ'ij ) : "Ως τις 26 'Ιούνη,
" Σόδομα καl Γόμορα, ΕΡΤ καl
1Έ ΕΔ " τοϋ Κ. Καραγιάννη 8 'Από
τι� 29 Ί ούλη �ς :_ις 2 Όχτ� βρη ,
,
δευτερο !:ργο
:
Πως να, κερδισετε
τον όίνδρα σας " τοϋ Χριστοφίδη.
1111 ΔΕΣΜΟ Ι
( 'Ασπασία Παπαθανα
σίου ) : Στις 7 Σεπτέμβρη, στο Χαϊ
δάρι , το εργο τοϋ 'Αριστοφάνη " Πλοϋ-

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

( Θεατρικές παραστάσεις Ήρώδειου ) .
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ : 'Αριστο
φάνη ·: Εtρήνη " 2 2 , 23 καl 24/7 .
1ΙΙ•

1ΙΙ1 Κ.Θ.Β.Ε. : Μαργαρίτας Λυμπερά
κη " 'Άγιος Πρίγκηψ " 30 καί 3 1 /7 .
1111 ΕΘΝΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ : Εύριπίδη
" Μήδεια " 6 και 7 /8, 2 4 καl 2 5/9
8 Εύριπίδη " ' Ιφιγένεια έν Ταύροις "
1 2 , 1 3 και 1 1. /8 • Σοφοκλ'ij " Οιδί
πους έπl Κολωνώ " 1 ·1 /9 8 Εύριπίδη
.. 'Ελένη " 1 6, 1 7 και 1 8/9.

E.0.'f. )
ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤ Η Σ :

( Προφεστιβαλικες έκδηλώσεις
•ΙΙ1

Βιτζ. Κορνάρου " Έρωτόκριτος " 3 ,
ι, , 1 1 κ α ι 1 2/6.

1111 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (Σπύρου Εύαγγε
λάτου ) : ' Αριστοφάνη " Βάτραχοι "
23, 2lι καί 25/6.

ΤΑ ΕΠΙ Δ ΑΥΡΙΑ

Τ Ο Υ 1977

ΕΘ Ι ΚΟ Θ ΕΑΤΡΟ : Σοφοκλ'ij
" Φιλοκτ·ήτης "
1 0/7 8 Εύριπίδη
" 'Ελένη " 1 6 και 1 7 /7 • 'Αριστο
φάνη " Ίππ'ijς " 23 και 2tι/7 e Αι
σχύλου " 'Ικέτιδες " 30 καί 3 1 /7
8 Σοφοκλ'ij " Φιλοκτήτης " 6 καl 7 /8 .
1111

1111 ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ :
Εύριπίδη
" Βάκχες " 1 3 και 14/8 • 'Αριστο
φάνη " Άχαρν'ijς " 20 καί 2 1 /8 .
1111 Κ.Θ.Β.Ε. :
'Αρισ-:c.φάνη " Σφ'ij
κες ,, 27 και 28/8 • 'Αριστοφάνη
" Βάτραχοι " 3 και ι, /9.

�επτέμβρη στό 'Άλσος Παγκρατίου ) .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ (" 'Α
νοιχτό Θέατρο " ) : 'Από τlς 9 &ς τίς
18 Σεπτέμβρη, ή τραγωδία τοϋ Εύρι
πίδη " Τρωαδίτισσες " .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣ
ΣΑ {" Θίασος Ρεπερτορίου " Ν. Χα
τζίσκου - Τ. Νικηφοράκη ) : 'Άρχισε
στlς 7 ' Ιούλη , μέ τήν κωμωδία τοϋ
Σαίξπηρ " 'Έμπορος της Βενετίας "
(έπανάληψη άπό πέρσι ) . Σταμάτησε
στίς 1 8 Σεπτέμβρη .

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΑΠΛΑΝΩΝ 6
{Θίασος Γ ιάννη Τσαρούχη ) : 'Από
τις 3 &ς τις 25 Σεπτέμβρη , ή τραγω
δία τοϋ Εύριπίδη " Τρωάδες ", σε
διασκευή Τσαρούχη .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ : Στίς
12 και 13 Σεπτέμβρη, στο χώρο τοϋ
Δημαρχείου Καισαριαν'ijς μέ τό !:ργο
" 1 8 2 1 , ή 'Επανάσταση, δ Καραγκιό
ζης και τά ήμίψηλα , , .
1111 ΘΕΡΙ Ο Θ . ΤΕΧΝΗΣ {Κάρολος
Κούν ) : 'Άρχισε στlς 1 0 ' Ιούνη, με
τό εργ� τοϋ r,. Σκούρτη " Κομμάτια
και, θρυψαλα .
1111

•111 Λ Αr κπ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΕJΑ :
Δυό παραστάσεις στlς 3 ' Ιούνη, στά
ΚΑΤΕ Αιγάλεω μέ τό έ:ργο τοϋ Νίκου
Καλογερόπουλου " Ό Μπαμπούλας " .
(Στις 1 2 ' Ι ούνη στά Νέα Λιόσια ) .
•ΙΙ1 ΛΟΥΖΙΤ Α ΙΑ {Μπουγιουκλάκης
Ζέζα ) : 'Άρχισε στlς 6 Μάη , με το
!:ργο τοϋ Γ. Διαλεγμένου " Χάσαμε
τή θεία - στόπ ". Σταμάτησε στίς
:2 Όχτώβρη.
1111 ΜΕΤΡΟΠ ΟΛΙΊΆΝ ( Κωνσταντά
ρας, Κοντοϋ, Κωνσταντίνου ) : "Αρχι
σε μέ τή μουσικη κωμωδία τοϋ Γ .
Κωνσταντίνου " οι λόρδοι τ'ijς λόρ
δας " . Σταμάτησε στις 2 Όχτώβρη .
1111 .Μ Ι ΚΡΟ
δρεβ ιώτου ) :
στήν Πνύκα,
στοδούλου "

ΘΕΑΤΡΟ {Χαρά Καν
'Άρχισε στίς 30 ' Ιούνη
μέ τό !:ργο τοϋ Δημ. Χρι
Τά δπλα τοϋ 'Αχιλλέα " .
•ΙΙ1 ΜΙΝΩΑ {Γ. Μιχαλόπουλος, Βίλμα
Κύρου, Γιαννόπουλος, Κάππης, Λι
βυκοϋ, Τζώρτζης ) : Άπο τίς 1 2 .Μάη
&ς τίς 12 ' Ιούνη ' ή έπιθεώρηση των
Λαζαρίδη - 'Αθερινοϋ " Ol δέκα έντο
λές . . . σύν μία" 8 'Από τις 9 ' Ιούλη
ol Βουτσάς, Λειβαδίτης , Τζάννετ, Μι
χαλόπουλος, Πλατ'ijς, Λιβυκοϋ καί
Λάσκος μέ τήν έπιθεώρηση των Λαζα
ρίδη-Άθερινοϋ " Σφίξτε τά ζωνάρια " .
1111 ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ (Πρέκας, Λαέρ
τη ς ) : 'Από τις 27 'Ιούλη &ς τις 31
Αύγούστου τό φολκλορικό μιούζι
καλ τοϋ Μ. Λαέρτη " Ό γυρισμος
τοϋ Ζορμπά " 8 'Από τις 2 ι'}ιc τ1.c
1 1 Σεπτέμβρη δ θίασος των Βα
σταρδ'ij, 'Αλιφέρη, Πρού,σαλη με τήν
κωμωδία των Α. Παππά - Β. Ίμπρο
χώρη " Σοϋ χαρίζω τη γυναίκα μου "

e ' Από τίς ·1 8 ώς τlς 25 Σεπτέμβρη
το " 'Αχαϊκό Θέατρο " μέ το l!ργο
τοϋ Θάνου Κωτσόπουλου "'Ατρείδες".
(Παράβας, Στυλιανοπού
1111 ΠΑΡΚ
λου, Τσιβιλίχας ) : 'Από τ!ς 1 7 ώς
τίς 26 'Ιούνη, ή έπιθεώρηση των Κ.
Καραγιάννη - Δ. Τζεφρώνη " Μάθη
μα σολ . . . σέξ " 8 'Από τ!ς 1 6 ' Ιούλη
ώς τlς 25 Σεπτέμβρη, δεύτερο €ργο :
" Πρόσκληση σέ κέφι " των 'Αλ ..
Σαχελλάριου - Ναπ. 'Ελευθερίου σέ
συνεργασία Δημ. Ψαθii.
1111 ΠΑΡΟΔΟΣ : Στlς 26 Σεπτέμβρη .
στο γήπεδο μπάσχ�τ τοϋ zωγp �φο � ,
,
'
του_ Δημ. Αντωνιου
Εσυ,
το Ιiργο
δ Μότζαρτ χι ή Μουριά " .
1ΙΙ1 ΠΟΡΕΙΑ
(Λαϊκό Πειραματικό
Θέατρο ) : 'Άρχισε στ!ς 1 0 'Ιούλη ,
μέ το Ιiργο τοϋ Βαγγέλη Γχούφα
" Ρωμέιχο πανόραμα " .
(Γκιωνάκης, Ξενί
1111 ΡΟΥΑΓΙΑΛ
δης, Πολίτη, Άτζολετάκη, Άδρια-

νός ) : 'Άρχισε στlς 2 Ίιιύνη, μέ την
�ωμωδία σέ , έλεύθε,� η , δι�σ;;ευή τ?,ϋ
Αλ. Σακελλαριου Ί ο εξωγαμο .
Σταμάτησε στlς 25 Σεπτέμβρη.
1111 ΣΜΑΡΟΥΛΑ ( Σμ. Γιούλη, Γ. Μι
χαλακόπουλος, Θ. Καρακατσάνης. Σύμ
πραξη Μαίρης Χρονοπούλου ) : 'Άρχισε
στlς 25 'Ιούνη, μέ τήν έπιθεώρηση
των Μουρσελii - Μπόστ " Έφημερέ
βομεν ". Σταμάτησε στίς 1 8 Σεπτέμ.
1ΙΙ1 <Ι>Λ.ΟΡΙΝΊΆ
(Μουστάκας, Γιου
λάχη, �πονέ�λο� , Κα):ογ�ρου ) : "Α� 
χισε στις 3 Ιουνη, με την χωμωδια
�ω,ν Π. Βασιλειάδ� -,1: . �ιχα� λίδη
Ο σιγανοπαπαδιας . Σταματησε
στίς :! Όχτώβρη .
ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΟΝ Π Ε Ι ΡΑ Ι Α
1111 ΒΕΑΚΕΙΟ, Καστέλλα (" 'Αμφι
θέατρο " Σπ. Εύαγγελάτου ) : 'Από
τl7 Η �ς ;ίς 1 8 �επτέμβρη Άριστοφανη . Βατραχοι .

1ΙΙ1 ΔΕΛΦΙ ΑΡΙΟΝ (Βέγγος, Παπα
γιαννόπουλος, Σταυρίδης, Μεταξόπου
λος - Φοντάνα ) : 'Άρχισε στίς 11 'Ιού
νη, μέ τήν έr;�Θεqρηση τc:>ν ΝιΥ;ολα'tδ·� 
Πυθαγόρα Ζητω που χαηκαμε , .
Σταμάτησε στlς 25 Σεπτέμβρη.
1ΙΙi ΠΕlΡΑ·Ι·ΚΟ ΛΎΡΙΚΟ (Βασταρ
δ'ίjς, 'Αλιφέρη, Προύσαλης ) : 'Από τlς
1 2 Μάη ώς τίς 5 'Ιούνη, ή κωμωδία
των Α. Παππii - Β. 'Ιμπροχώρη " Σοϋ
χαρίζω τ·ίj γυναίκα μου " 8 'Από
τίς 7 ώς τίς 23 'Ιούνη το συγκρότημα
τοϋ Θ. 'Ανδρεάδη μέ το " Βαριετέ "
τοϋ Γ. Λογοθέτη 8 'Από τlς 2 5
'Ιούνη ώς τlς 21 Αύγούστου, δ Θίασος
τοϋ Χρόνη Έξαρχάχου με -:ήν κωμω
δία τοϋ Λ. Μιχαηλίδη " 'Όπου φτωχός
χι ή μοίρα του " 8 'Από τlς 26
Αύyούστου δ Θίασος των Καλουτii,
Φωτόπουλου, Στρατηγοϋ μέ τήν έπι
Θεώρηση των 'Ελευθερίου - Δανίχα
" Διπλοπεννιές στlς γειτονιές ". Στα
μάτησε στlς 2 Όχτώβρη.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤ ' ΑΘΙ-ΙΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΑΠ' ΤΗΝ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ (Κ. Καρρiiς ) : 'Άρχισε
Όχτώβρη, μέ το Ιiργο τοϋ Νικολάι
Γκόγκολ " Το ήμερολόγιο ένός τρελ
λοϋ " 8 Παιδική Σκηνή (Ξένια Κα
λογεροπούλου ) : 'Από 30 Όχτώβρτ,
μέ το Ιiργο τοϋ Ράινερ Χάχφελν7
" Ό Μορμόλης ".
1 1 11 ΑΘΗΝΩΝ (Δημ. Μυράτ - Βούλα
Ζουμπουλάκη ) : 'Άρχισε Η Όχτώ
βρη, μέ τούς " Πλατωνικούς Διαλό
γους " σέ μετάφραση χαl διασκευή
Δημ. Μυράτ.
11 1 1 ΑΚΑΔΗΜΟΣ
(Ζ. Λάσκαρη - Β.
Τσιβιλίκας ) : 'Άρχισε 2 7 Όχτώβρη,
μέ τήν αισθηματική κωμωδία τοϋ
Νήλ Σάιμον " Ξυπόλητη στο πάρκο "
8 Παιδική Σκηνή (ΘεατριΚ"ίj Πρωτο
πορία) : 'Από 2 7 Νοέμβρη, τά Ιiργα
τ'ίjς Μαρίας Γουμενοπούλου " Ή Στα
�τ,οπούτα και τΟ ,ά�χο1ντόπου��� " χαt
Ο Μπόζος και η Αλίκη .
11 1 1 ΑΚΡΟ ΠΟΛ (Παράβας, Στυλια
νοπούλου, Μηλιάδης, Μοσχονii ) : 'Άρ
χισε 2 6 Νοέμβρη, μέ τήν έπιθεώρηση
τοϋ 'Ηλία Λυμπερόπουλου " Γιου
σουρούμ . . . 'Ελλάς " .
1111 ΑΛΑΜΠΡΑ (Κ. Βασιλάκου - Θ.
Μυλωνiiς) : 'Άρχισε 30 Σ επτέμβρη,
μέ το Ιiργο τοϋ Μαξίμ Γκόρκι " Ol
μικροαστοί ". ( Δεύτερος χρόνος )
Τζένης
8 Παιδαγωγική Σκηνή τ'ίjς
Φ ωτίου : Αρχισε t, Δεκέμβρη μέ το
μιούζικαλ " Ό φίλος μου κ' έγώ " .
1111 ΑΛΙΚΗ ( 'Αλ. Βουγιουκλάκη - •Α .
'Αντωνόπουλος ) : 'Άρχισε 2 6 Νοέμ
βρη, μέ το μιούζικαλ τοϋ Τζ. Μπέρ
ναρ Σω " 'Ωραία μου Κυρία " (συ
νέχεια άπ' τή Θερινή περίοδο ) 8 'Από
28 Νοέμβρη χα! κάθε Δευτέρα, 'Αρι
στοφάνη " Βάτραχο ι " άπό το " 'Αμφι
θέατρο " τοϋ Σπ. Εύαγγελάτου.
1111

Η

ΤΗΣ ΣΑ Ι ΖΟΝ

1111 ΑΛ<Ι>Α
( " Σύγχρονο 'Ελληνικό
Θέατρο ", Ληναίος - Φωτίου ) : 'Άρ
χισε Η Όχτώβρη, μέ το €ργο τοϋ
Γεράσιμου Σταύρου " Καληνύχτα
Μαργαρίτα ". (Δεύτερος χρόνος ) .
1111 ΑΜΙΡ ΑΛ
(Πειραματικό Θέατρο
Μαρ. Ριάλδη ) : 'Άρχισε 27 Όχτώβρη,
μέ τήν έπιθεώρηση τ'ίjς ]Ίιf. Ριάλδη
ΚαφΕ: - Σαντάν ".
1111 ΑΜΦΙ - ΘΕΑΤΡΟ (Σπ. Εύαγγε
λάτος ) : 'Άρχισε 24 οέμβρη, μέ το
Ιiργο του Σαίξπηρ " Τίτος 'Ανδρό
νικος ".
1111 Α ΑΛΥΤΗ (Κ. Άναλυτ'ίj - Κ. Ρη
γόπουλος ) : 'Άρχισε 7 Όχτώβρη, μέ
τήν κωμωδία των Τζήν Στόουν καί
Ραίη Κούνεϋ " Σούχι - Γιάκι ".
1111 ΑΝ Α - ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΑ (Έ
λεύθε�? Θέατ�ο ) : "Ως τ!ς lι , ,Δεχ,έμ
βρη, Τό τραμ το τελευταιο • Α
πό 1 7 Δεκέμβρη " Στέλλα Βιολάντη "
τοϋ Γρ. Ξενόπουλου.
1111 ΒΕΑΚΙ-Ι (Λαϊκή Σκηνή Θεάτρου
Τέχνης ) : 'Άρχισε 9 οέμβρη, μέ
τήν άναγεvνησιακή κωμωδία τοϋ
Ρουτζάντε " Λα Μοσκέτα " ο Πα
ράλληλα, άπό 1 1 Νοέμβρη, το Ιiργο
τοϋ Κώστα Βάρναλη " 'Αληθινή άπο
λογία του Σωκράτη ".
1111 ΒΕΜΠΟ (Γιούλη, Μιχαλακόπου
λος, Καρακατσάνης, Διαμαντ(δου, Β ο
γιατζ'ίjς ) : 'Άρχισε 27 Όχτώβρη καl
ώς τίς 1 3 Νοέμβρη τ·η σάτιρα τοϋ Γ.
Σουρ'ίj " Τα rδια καί τά rδια " e 'Από
2lι Δεκέμβρη δ Θίασος Γιούλη, Έξαρ
χάκου, Βογιατζ·ij, Βρανii, Δεμίρη, Κα
ραγιάννη μέ τήν έπιθεώρηση των Δα
λιανίδη - Καμπάv-η - Μακρίδ·η " Ποϋ
τον €ρριξες τον ψ'ίjφο σου, μπαμπii; , ,
cc

_

•

Ό ](. Βουτσάς είχε τό τάλαl'Το γιά vά
παίξει Ντάριο Φ6. Μ6νο πού ό Φό, σάv
ι'ίλ�ο εlδος θε�τρον, άπαιτε! ε/δ� κή ;ιρο �
παιδεια, εlδικο μεταφραστη και ειδικο
σκηιιοθέτη. Ό Βοντσiiς, iί.μεσο ς λαϊκός
1jθοποι6ς, πού αύτοσχεδιάζει καί μe τό
σώμα, έδικαιούτο νά εύτνχήσει . 'Οπωσ
δήποτε, πέτυχε πολλά καί μπράβο τον !

•

Καραβία " Κομμέντια τέλ 'Άρτε "
1111 ΒΕΡΓΗ ('Έλσα Bερyij - Χρ'ίjστος
Φράγκος ) : 'Άρχισε 2 Δεκέμβρη, και του Σλαβομιρ Μρόζεκ " 'Ένα
με τό εργο του Σ. Μπέρμαν " Μις εύτυχες γεγονός ".
Φρόιντι ", σε μετάφραση - διασκευη 1111 ΚΑΠΠΑ ('Αλεξανδράκης, Κούρ
Βαγγέλη Κατσάνη.
κουλος, Γαληνέα, Διαμαντόπουλος ) :
1111 ΒΡΕΤΑΝΙΑ
(Γ. Γκιωνάκης ) : 'Άρχισε 8 Όχτώβρη, με τό Ι:ργο
'Άρχισε 1 5 Όχτώβρη, με την κω του Χάρολντ Π ίντερ " ' Η έπιστροφή ''.
μωδία του 'Αλέκου Σακε;λλάριου " Ό 1111 ΛΟΊ'ΖΙΤΑΝΙΑ (" Νέα Πορεία " ,
φιλαράκος μου ".
έταιρικός θίασος του Σ.Ε.Η. ) : "Άρ
χισε 1 7 Δεκέμβρη, με τη σάτιρα
1111 ΓΚΛΟΡΙΑ (Βουτσάς, Κοντου, Φι
λιππίδης ) : 'Άρχισε στlς 8 Όχτώβρη του Γιώργου Χαραλαμπίδη " Τό τε
καl &ς 22 Δεκέμβρη επαιξε την κω λευταίο θαυμα " .
μω� ία του Ντάριο Φό " "�π� ιος κλ�: 1111 ΜΑΜΑ� , Μο �χά;ο (Θίασος Σ;�ύ
, πόδι, κερδίζει, στην αγαπη . . .
βει ενα
Φαρμακη . Οι Θεατρίνοι ) :
πού, σ;1J διάρκ; ι� τών παραστάσε<?ν ρου
'Άρχισε
2 Δεκέμβρη μέ τό !:ργο του
1
μεταβαφτησαν Ενας άνακατωσου Μάκη 'Αντωνόπουλου
" Καφενείο ή
ρας ταξιτζής " • ' Από 25 Δεκέμβρη ή 'Ιθάκη
".
κωμωδία του 'Ασημάκη Γιαλαμά
" Μπαμπά, ποιος ε!ναι δ μπαμπάς 1ΙΙ1 ΜΙΝΩΑ (Πάντζας, Μιχαλόπουλος,
μου ; " • Παιδικη Σκηνή : 'Από 4 Κάππης, Μαντζουράνη, Μπουγιουκλά
Δεκέμβρη τό εργο του Γ. Δρόση κης, Λιβυκου, Λάσκος, Δανάη ) : "Άρ
" Σταχτοπούτα και τό χρυσό γοβάκι " . χισε στις 6 Όχτώβρη κι &ς τις 11 Δε
κέμβρη Ι:παιζε την έπιθεώρηση τών
1111 ΔΙΑΝΑ (Θίασος Γ. Κωνσταντί
Γ. Λαζαρίδη - Ν. Άθερινου " Σφίχτε
νου ) : Άρχισε 14 Όχτώβρη, με την τά
ζωνάρια . . . και άπ' τις κάλπες τί
κωμωδία του θιασάρχη " Μη μαδιΧς . . . χαμπάρια
25 Δεκέμβρη ή
την άδελφή σου " 8 " Θέατρο γιά έπιθεώρηση" •του'ΑπόΓιώργου
παιδιά ": 'Από 1 8 Δεκ. " 'Ένας πί " 'Όλα στο σορολόπ " e ΤόΛαζαρίδη
Θέατρο
θηκος στο τσίρκο " τ'ίjς Μέλπως Ζα του Παιδιου : "Αρχισε στις 4 Δεκέμ
ρόκωστα.
βρη μέ τό μιούζικαλ του Κώστα Τζα
μαλ'ίj " Ό Κοντορεβυθούλης " .
1111 ΔΙΟΝΊ'ΣΙΑ (Μουστάκας, Μπονέλ
λου, Καλογήρου; 'Απέργης) : Αρχισε •111 ΜΟΊ'ΣΟΊ'ΡΗ (Θίασος Τζ. Ρουσ
8 Όχτώβρη, με την κωμωδία τών
: 'Άρχισε 8 Όχτώβρη, μέ τό
Βασιλειάδη - Μιχαηλίδη " Ό σιγα σέα) του
Νόελ Κάουαρντ " Ή γυναίκα
νοπαπαδιάς " (συνέχεια άπό τη θε Ι:ργο
φάντασμα " • Παράλληλα, άπό
ρινη περίοδο ) • " Θέατρο Παιχνι μου
8 Δεκέμβρη, " Καλοκαίρι και κατα
διου " του "Άγγελου Σιδεράτου : "Άρ χνιά
" του Τεννεσ'ίj Ούίλλιαμς.
χισε στις 3 Δεκ. με τό μιούζικαλ του
Δημ. Ίατρόπουλου Ό πλανήτης 1111 Μ ΠΟΊ'ΑΤ ΚΊ'ΤΤΑΡΟ (Κουκλο
θέατρο " Καλημέρα " ) : 'Άρχισε 3
τών παιχνιδιών " .
Δεκέμβρη, μέ τό !:ργο τ'ίjς Εύγενίας
1111 ΕΘΝΙΚΟ : "Αρχισε 5 Νοέμβρη,
με τό !:ργο του Τίτου Μάκκιου Πλαύ Φακίνου " Ξύπνα Ντενεκεδούπολη " .
του " 'Αμφιτρύων ".
•ΙΙ1 ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ
(Λαμπέτη Κατράκης ) : 'Άρχισε t, Νοέμβρη, μέ
1111 ΕΝΤΌΠΙΑ : 'Άρχισε 29 Δεκέμβρη
με τό Ι:ργο του 'Έντουαρντ Μπόντ ;,ο Ι:ργο το� ',Αλεξέι :;\-ρfl;-:ι-ούζωφ
Φθινοπωρινη Ιστορία • Μικρό
" Μπίνγκο, σκηνες γιά τό χρ'ίjμα και
Λαϊκό Θέατρο " : Άρχισε 12 Δεκ. μέ
τό θάνατο " .
τό !:ργο του Ρόμπερτ Π άτρικ " Η
1111 ΘΕΑΤΡΙΚΌ ΕΡΙΆΣΤΗl�Ι ( " Θέ
γενιά τών Κέννεντυ " .
ατρο Διαλόγου " ) : Άρχισε 1 5 Ό
χτώβρη, με τό Ι:ργο του Γ. Γκίκα 1111 ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ Έθνικου Θεάτρου :
'Άρχισε 1 2 Νοέμβρη κι ως 26 Δεκέμ
" Προοπτική ".
βρη " Ό 'Υπάλληλος " του Μιχ. Χουρ
1111 ΘΕΑΊ'ΡΟ ΕΡΕΊ'ΝΑΣ (Δ. Ποτα
μούζη • 'Από 29 Δεκέμβρη δ " Καλ
μίτης ) : 'Άρχισε 1 4 Όχτώβρη, με λιγούλας
" του 'Αλμπέρ Καμύ.
τό !:ργο του Μολιέρου " Σκαπίνος "
• Παιδικη Σκηνή : 'Από 22 Όχτώ 1111 ΟΡΒΟ (Φόνσου, Μαλαβέτας, Σί
βρη " Ό θαυμαστός κ. Φάζ " του σκος ) : 'Άρχισε 8 Όχτώβρη, μέ την
Κεν Κάμπελ.
· κωμωδία του Άντρε Ρουσσεν " Τό
μικρό καλύβι ".
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: "Άρ
χισε 1 3 Νοέμβρη, με τό Ι:ργο του 1111 ΡΙΑΛΤΟ (Θανάσης Βέγγος ) :
Μιχαηλ Χουρμούζη " Ό Λεπρέν 'Άρχισε 3 Δεκέμβρη, με τη μουσικη
της , , .
σάτιρα τών Γ. Μιχαηλίδη - Γ. Ξαν
θούλη " Μάμ, Κακά, Κοκό και Νάνι ''.
•111 ΚΑΒΑ (Θίασος Ρεπερτορίου, Χα
τζίσκος - Νικηφοράκη ) : 'Άρχισε στις
•111 ΡΕΞ (Βλαχοπούλου, Ρίζος, Νικο
7 του Όχτώβρη και ώς τις 1 8 Δεκέμ
βρη Ι:παιξε την τραγωδία του Σοφοκλ'ίj λα·tδης) : 'Άρχισε 7 Όχτώβρη, μέ
" Οιδίπους Τύραννος " • 'Από 26 Δε την έπιθεωρησιακη κωμωδία τών Πα
κέμβρη τό !:ργο τ'ίjς Κωστούλας Μη παδούκα, Καραγιάννη, Καμπάνη, Μα
κρίδη " Ή Ρένα, δ κοντός καl τό σόϊ
τροπούλου " Τέσσερις έρημιές " .
τους )).
1111 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α
ΘΗΝΩΝ : 'Άρχισε 5 Νοέμβρη, με •ΙΙ1 ΣΟΊ'ΠΕΡ ΣΤΑΡ (Κ. Καζάκος τά !:ργα τ'ίjς Αίας Χατζοπούλου - Τζ. Καρέζη ) : 'Άρχισε 9 Νοέμβρη,
,

•

"

μέ τό Ι:ργο
του Γ. Ρούσσου " Πάπισσα
Ίωάννα , ,,
•111 ΣΤΟΑ : 'Άρχισε 24 Σεπτέμβρη,
μέ τρία μονόπραχτα του Μήτσου Εύ
θυι;-ιάδη ,, μέ τό γενικό τίτλο " Ό
Φωντας .
•111 ΤΕΧΝΗΣ (Κάρολος Κούν ) : 'Άρ
χισε 1 Όχτώβρη, μέ τό !:ργο του Γ.
Σκούρτη " Κομμάτια καl θρύψαλα "
(συνέχεια άπό τη θερινη περίοδο ) &ς
τlς 2 7 Νοέμβρη • 'Από 1 Δεκέμβρη
" Φαγκότο " του Θανάση Κωσταβάρα.
1111 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΊ' (Φωτόπουλος,
Γιουλάκη ) : 'Άρχισε 21 Όχτώβρη,
μέ την έπιθεωρησιακη κωμωδία τοϋ
Γιάννη Δαλιανίδη " Κουκλίτσες και
. . . καλόπαιδα ".
ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ :
Τη βδομάδα πριν άπό τις έκλογες τά
θέατρα λειτούργησαν ώς έξ'ίjς :
Δώσανε κανονικά παραστάσεις, ως
τό Σάββατο 1 9 Νοέμβρη : 'Ακάδημος,
Άναλυτ'ίj, Άμιράλ, Βρετάνια, Γκλό
ρια, Μπροντγουαίη, Κάππα και Σουπερ
Στάρ.
Τό " 'Αθηνών " !:παιξε Πέμπτη άπόγ.
και Σάββατο άπόγ. καl βράδυ.
Τά θέατρα 'ΑθηνιΧ, Διονύσια και "Ορβο
Ι:δωσαν μόνο δυο παραστάσεις τό
Σάββατο 19 /1 1 .
Τά θέατρα 'Αλάμπρα, 'Άλφα, Διάνα,
'Έρευνας, Μινώα καl Ρέξ, Ι:μειναν
κλειστά δλη τήν πριν άπό τlς έκλογές
βδομάδα.
ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
•ΙΙ1 ΑΊ'ΛΑΙΑ (Γ. Τζώρτζης - Τ. Κα
ζιάνη ) : 'Άρχισε 14 Όχτώβρη, μέ
την κωμωδία τών 'Άλκη Παππά Γιάννη Πολίτη " Μίλα μου γι' άγάπη "
• 'Από 1 6 Δεκέμβρη ή μουσικη κω
μωδία του Κούρτ Μάγιερ " 'Ένα κο
ρίτσι στή σοφίτα μου " σέ διασκευη
Θόδωρου Κατσαδράμη .
•111 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙ
Α : 'Από 1 &ς 16 Όχτώβρη δ
θίασος του Γιάννη Τσαρούχη με την
τραγωδία του Εύριπίδη " Τρωάδες "
• 'Από 22 Όχτώβρη, ιΧλλος θίασος
και ιΧλλο !:ργο : " Πέντε στρέμματα
παράδεισος " τών Γερ. Σταύρου 'Αντρέα ΦραγκιιΧ • " Τό Θέατρο του
ΠειραιιΧ " : 'Από 28 Νοέμβρη καt
κάθε Δευτέρα, τό !:ργο του 'Αλ. 'Αρ
μπούζωφ " 'Υπόσχεση " • Παιδική
Σκηνή Κέντρου Κλασικου Μπαλλέτου:
' Από 4 Δεκέμβρη " Η ώραία κοιμω
μένη " του Τσαϊκόφσκι.
•ΙΙ1 ΚΊ'ΒΟΣ (Θίασος Γιάννη Γεωρ
γιάδη ) : 'Άρχισε 30 Νοέμβρη, μέ τό
Ι:ργο του θιασάρχη " 'Εδώ Ροβινσώ
νας " - μιά παραλλαγή του Ροβιν
σώνα Κρούσου του Ντάνιελ Ντέ Φόε.
•111 ΠΕΙΡΑΙΕΊ'Σ (Σαπουντζάκη, Βα
σταρδ'ίjς, Τσούκας ) : 'Άρχισε 22 Ό
χτώβρη, μέ την έπιθεωρησιακή κω
μωδία τών Κ. Καραγιάννη - Στ. Σα
κελλάρη .. ' Ι__Ι zω5ώ, δ καπετάνιος
και δ . . . μουτσος .

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΡΓ Α ΤΑΣΣΟΥ κΑ1 ΜΟΡΑΛΗ
Μουβε ιακa

κομ μάπα

τής

Cο l l e c ι e ur

άπο

καθαρό

άβή μ ι

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Α Π ' Τ Α ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΙΝΕΙ Υ ΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Σ Ε Ν ΕΟΥΣ Κ Α ΛΛΙΤΕΧ Ν ΕΣ

C H έταιρία COLLECTEUR , με τις εκδόσεις εργων τέχνη ς σε μικρο σχή μα

πάνω σε πολύτιμο μέταλλο, ερχεται να καλύ ψ ε ι συλλεκτ ικες άνάγκες σε
πο ιότητα και σε χρον ικη δ ιάρκεια σχεδον μου σε ιακή .
Το ύψηλο επίπεδο τών καλλιτεχνών, που εργα τους προσφέρει στου ς συλλέ
κτες και του ς φ ιλότεχνου ς, εlναι ό κύ ρ ιος στόχος τή ς έταιρ ίας.

CH σειρa ΤΑΣΣΟΥ και

η

ύπο εκδοση σειρa Μ Ο Ρ Α Λ Η το π ιστοποιούν .

C H έταιρία, μετa άπο πρόταση τού χαράκτη Α . Τάσσου , άποφάσισε τη χορή 

γη ση ετη σίας ύποτροφ ίας σε άποφο ίτου ς τή ς ' Ανωτάτη ς Σχολή ς Καλών Τε
χνών. Στην πρώτη ύποτροφία, που πή ρ ε ό Γιάννη ς 'Αδαμάκος, οtκονο μικη
συ μμετοχη εlχε και ό Α . Τάσσος.

C H έταιρία θa συνεχίσει τις εκδόσεις σε ύψηλο επίπεδο και τις ύποτροφ ί ε ς .

collecteur
·

®

1

δο υλ ε ι ά μ ο υ εlνα ι
κάτι σάν 1]μερολό γιο πο ύ
ε lναι Όγαλμένο Cιπό τίς
συγκι νήσε ι ς, τίς
ε ντ υπώσεις, κα ί τίς
αναζητή σε ι ς μ ι άς
όλ όκληρης ζω ής» .
Γ. Μόραλ ης
« <Η

Αu θ εντ ικά εργα τού Γ ιάννη Μ ό ρ αλη μπο ρ είτε νά ο ρ είτε
στά Μου σεία, σέ συ λλογ έ ς
ι

ι

ι

ι

κ α ι τωρα στο σπ ιτ ι σας.
Σ έ 5 rργα δλη 11 πορεία
ένός καλλιτέχνη
Ή σπρά το ί• Μ όραλη χαλί•ππι δλη
T 1l\' χαλλ ιπχν ι χ ιΊ πο ρ Ε ί α τ ο ί•
ζωγ ράφ ο ι • uπό τό 1 t)40 μ έχρι τ ί ;
μ f ρ c ς μας.
1 . Κ ο ρ ί τ σ ι α στόν χήπο. 1 t) 4 0 .
ξ ι • λογραφία
2. ΣΥ ΘΕΣ Η Α . , 1 lJ4lJ- I lJ 5 8 . Λ άδ ι .
3 . Έ π ι τ ί ψ ο ια Σ ύνθεση 1 9 5 8 , Λ ά δ ι
κ α ί Α ύγό
4. Έ π ι τ ύ μ οια Σ ύνθεση Ε, Ι % 3 .
Π λαστ ικό σέ μουσαμά.
5. Τό κορίτσι πού γδύνεται . 1 lJ 7 2 ,
Λάδι.
'Έτσι δ λ η ή σ ε ι ρ ά ε χ ε ι σάν σε ιρά
ί δ ιαίτερη άξία ένώ κάθε μ ε μονωμ ένο
[ργο �;[ναι δλοκλη ρωμ ένη εκφραση
το ί• όράματος τού καλλ ιτέχν η .

collecteur

Α . Δ Ο ΥΜΑ

9- Σια Ο. Ε.

Κ ά θ ε Εργο uξίζει 7 . 000 δρχ.
Μπορείτε νά άποκτιΊσετε δλη τιΊ
σει ρ ά Ιi μ εμ ονωμένα [ργα. δποια
θέλετε .

Κ α ί ι ί ν ω 11 nιΗ;ηη cr oρcΊ π ο ί• 11 τ ί-z ν η
τ ο ί• Μ ί1 ρcι λ η μ πορt· i \'C°l γ ίη- ι z τ iη ω
πολλ ιiJ\' ύ.ν(- ) g ιi1πι1 J\' .

Μ ι ά εί,τυχισμένη συνύπαρξη

Έπει δ1Ί δ άρι θμός τών Εργων είναι
άπόλυτα καθο ρ ι σμένος θά τηρηθεί
άπόλυτη προτtραι ότ ητα.
Π ροηγούνται δσοι γράφονται γιά

Τέχνης καί Τεχνικι) ς .

Ή μ παcr οgcΊ ο ϊ cl. ο ι'1 μ ι τιi1ν ϊ ργων
τ ο ί• Μ ίψα λ η ϊγ ι ν ι· μ ϊ η1 σ ι • μ μ π ο χ ι1
τ ο ί• Ϊ Ο ι ι η • το ί• Χ < ( λλ ι τ ί'χνη. ίl1οπ τ ί>
uποτέλcο ι ι c ι νϊ( c'ι.π ο π λ ι ί
α ι. f ) ί•πug � το ϊργο τϊχνη;.

_!������---- - -- - -�
ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

CO/leι·fpur ·

Τά ί\1yu t· l \•αt ι'(g t Ο μ η μ ϊνu. ι· λ ι·γ μϊν ι (
κuί ί•πογιygυ . μ ϊ \' ( ( ιl.πί> τ{η· ϊ Ι'> ιο τί>ν
Μ ί> g α λ η . Θ ά z ι •zλο ψ ο ρ 11σο ι • \' μ ί>νον
400 cΊ.ντ ί τ ι•πυ. z (( ( ) ι · ί\>yο ι • ( 1 - .+ΟΟ )

Ο. Ε.
Πρό<; rήν
Τσακdλωφ 7 - Άθήνα Τ. Τ. 136 Τηλ. 36 17332
Παρακαλώ νό μt tγγρόψετε, τηρώντας rr)v nροrερσιό τηrσ nσρσ·
λοθr}ς τού δελ rlοu μου, ατή σειρά · Ζωγραφική Ι Μόραλη ..
κοf νό μού σrεlλε rε rό tpyo ·

' Ολοκλη ρωμένα ε ργ α
Τ ά Εργα προσφέ ρονται σέ uρκετά
μεγάλες δ ια στάσε ι ς ίί1στε νά μπορούν
καί νά άναρτ ηθούν άκό μ η
αύτοδύναμα. Οί πλάκες uση μ ι ο ύ
δ
,
1
,
,,
ει ναι χει ρωτοι ητες. εχουν ι αστασε ι ς
'
οι 4, 1 Ι Χ Ι 4 και, η, μι' α 1 1 , 5 Χ Ι 3

Τσακάλωφ 7 .

ΆΟήvα

1 30 . Τηλ . 30 17 332

1

1
1
1
1

Ι

ί J ·εnιrύμθιο Σύνθεση
ι l Κοριrσιο orov κήnο
: 1 ΈπιruμΒια Σ ύ ν θ c ο η Ε

: 11 ;���;� ;

(σημειώστε μ t σταυρό r d tρyα πού tπιθuμείτε)
Τήν όξ/α τού κdθε tρyoU (7.000 δρχ.) θd tξοφλώ
.
μt Αν rικοrοθολtι
ΟΝΟΜΑ

εnnNvMo
1 ΟΔΟΣΙΑΡ
1
1
1
1

1

o u yδuνε rαι

.

.

ΤΗΛ

' Ε πάγγελμα

ΠΟΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

collecteur *
ενα σημαντικό γεγονός στήν αίσθητική σας ζωή
5 α ύθεντι κά χαρα κτι κά τοο
Τάσσοu σέ όσιl μ ι , δι κά σας
�'

Σίγο υ ρα θά όνειρε υόσαστε έ:να χαρακτικό τού ΤΑΣΣΟΥ
στό γραφείο σας ιϊ στό σπίτι σας. 'Ένα άπό αύτά τά έ ργα
πού περικλείνουν ενα κοινωνικό μήνυμα καί όναδίνουν
τήν αlσθητική συγκίνηση τού άληθ ινού έ:ργου τέχνης.
Τώρα μπορείτε νά άποκτήσετε κι' έσείς. 'Ένα Τόσσο
αύθεντικό όπό τή σειρά 5 χαρακτικό τού Α Τόσσο υ » πού
κυ κλοφορεί σέ αύστηρό περιορισμένο όριθμό.
..

'Έργα όξίας προσα ρμ οσμένα
σέ ότόφιο κελε μπέκι.
Τά έργα προσφέρονται σέ χειροποίητες πλάκες όπό
καθάρό όσήμ ι 999° σφραγισμένο, Βάρους 100 γραμμάρια

μlνιμουμ, δ ιαστάσεων 12 Χ 7,5 cm.
οι πλάκες είναι ένσωματωμένες σέ άτόφιο κελεμπέκι,
διαστάσε ων 17 Χ 13,5.

Τό κελεμπέκι είναι τό ϊδιο πολύτιμο ξύλο πού
χρησιμοποιεί ό ΤΑΣΣΟΣ γιά τή χάραξη τών tργων του.

Άγρότι σες

'Έργα ύπογεγραμ μ ένα
Κάθε ένα άπό τό 5 έργα θό κυ κλοφορήσει σέ
περιορισμένο όριθμό όντιτύπων (μόνο 400) πού έχουν
έλεγχθεί. άριθμηθεί καί ύπογραφεί ενα πρός ένα όπό τόν
ϊδιο τόν χαράκτη. 'Έτσι τό κάθε έ:ργο άποκτά ίδιαίτερη
άξία καί αύθύπαρκτη ζωή.
Κάθε έ:ργο άξίζει 7 .000 δρχ. Μπορείτε νά όποκτήσετε δλη
τή σειρά ιϊ μεμονωμένα έργα.
Έπειδή ό άριθμός τών έργων είναι αύστηρό
περιορισμένος θά τηρηθεί όπόλυτη προτεραιότητα πού
θά ύπολογίζεται μέ τήν ήμερομηνία παραλαβής τών
δελτίων έγγραφης άπό τό Ταχυδρομείο. 'Επίσης,
προηγο ύνται οί έγγραφόμενοι γιά δλη τή σειρά.
Δυό λόγ ι α πρίν στείλετε
τό δελτίο tγγρ αφής .
Τό πρώτο έργο παραδίδεται μέσο σέ

20

Τά 5 χαρακτικά τού Τόσσου σέ άσήμι εlναι μ/α σειρά άπό
τά πιό άντιπροσωπε υτικά tργα του. Συγκεκριμένα
περιλαμβάνει:

1 Άγρότισες
2 Κορίτσια μέ περιστέρια.
3. Τοπlο τής έγκατάλειψης
4 Μνήμη Παναγιώτη Ε.
5 'Αγρότες τής Μεσσηνία
ς
.. - - - - - ϊ- -

20

μέρες μετά τ ή ν παρα
μέρες, μέ

όντικοτοβολή η χρέωση τής πιστωτικής σας κάρτας.

τιμή κάθε έργου είναι συγκεκριμένη κ α ί δέν πρόκε ιται νό αύ·

ξηθεί μέχρι νά όλοκληρωθεί ή σειρά, άκόμη κ α ί aν στό μεταξύ
αύξηθεί ή τιμή τού άσημιοϋ.
Άποκτείστε ένα α ύ θεντικό Τάσσο. Σ υ μπληρώστε τό δελτίο έγ
γραφής ΤΩΡΑ.

Στή θέση σας θό σ υ μ πλ η ρώναμ ε ό μ έ σως τό
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-

-

- -

- -

- -

Α. ι10 ΥΜΑ
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Τηλ. 36173:n

όοήμι

Άyρότιοες
Κορlrοια μt περιοrtριο
Τοπlο rής tγκοτόλειψης

Μνήμη Πονογιώrη Ε.
Άγρόrες rής Μεοοηνίος
(σημειώστε μt σταυρό τά tργο nού tπιθυμείτε}
Τήν όξίο rού κάθε tργοu (7.000 δρχ.) θό tξοφλώ:
U
μt Άνrικοrο8ολή
(]
μt χρέωση rής πιοrωrικης μου κάρτας
ΕΠΩΝ ΥΜΟ

.. . . . . . . . ... .. . . . .. ..... . ........ ...............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΟΔΟΣΙΑΡ . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΗΛ . . . . . . . . . . . . . . . ΠΟΛΗ

collecteur ®

- -

-

Παρακαλώ νό μέ tγγρόψετε. rηρώντος rήν προrερσιόrηrο πορσ ·
λοθής rού δελ rιou μου. οrή σειρά .5 χαρακτικό ot
τού λ.
Τάσοοu• καί νό μού σrεlλεrε rά tρya:

ΟΝ ΟΜΑ

δελτίο έγγραφης.

-

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
Πρός rήν COLLECTEUR 0. Ε.
Τσακάλωφ 7
'Αθήνα Τ. Τ. 136

λαβή τ ο ύ δελτίου έγγροφής κοί τά έπόμενο κάθε

Ή

·Αντιπροσωπε υτικό f ργα τοϋ Τάσσου

. . . . ........

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

7-

0Λe.jow

136

-

Tr]l. 36 11 uι
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studio - l i ne

Οί πορσελάνες Rosenthal ατό εlδικ() τμ1]μα τού κατασπ] ματος

�Κ ΡΟ Ν

κα ι

ή

άστhρ
όπέ:δ ε ι ξ ε α ύ τ ή τ ή ν όγόπη.
Δείτε τlς ε l σπρό ξ ε ι ς τών θεότρων όπου π α ί ζο υ ν
ο ι πρωταγω ν ι σταl τ ώ ν έ κ πομπών μας .
Ή έ π ι τ υ χ l α τους δέ:ν λ έ μ ε ό τ ι όφε ί λ ετα ι σέ: μάς .
Ό χ ι βέβα ι α !
οι πρωταγω ν ι σ τ α l μας κ έρ δ ι σαν
τό μεγόλο κ ο ι νό μέ: τ ή ν ό ξ l α τους .
Τ ή ν ό ξ ί α τους όμως τ ή δ ε ί ξαμε έμείς
στό μεγόλο κ ο ι ν ό .
Καl φ ι λοδοξοϋμε σ ύ ν τομα νa προβό λουμε
όλους τούς άξ ι ου ς ήθοπ ο ι ο ύ ς .

ΑΣΤΗΡ Τ V

F ILMS, ΟΜΗΡΟΥ 1 3 , ΑΘΗΝΑ , τηλ. 605.61 8 - 6 3 0 . 3 7 3
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όπό τούς ίδιους τούς δημιουργούς.
1 8 0 ·X PQN I A Λ I Θ Q ΓΡ Α φ I Α Σ •κοίΣέύπογεγρομμένο
μεγάλο μέγεθος 50Χ70 έκοτοοτό, χρωματιστό, γιό νό κοσμή·
αουν τούς χώρους σος.
Γ. Β α ρλά μ ο ς , Κ. Γ ρ α μ μ ατόπουλος , Β. Σ ε μ ε ρτζί δ ης
• Έπετειοκές χαράξεις σέ 240 κομμάτια μέ τεράστιο συλλεκτική
Γ. Σι κελιώτ η ς , Α . Τόσσο ς , Π . Τέτσης .
όξίσ. Σέ συμβολική τιμή 2.300 δρχ. 1ό κάθε ένα.

Γ . Ιtορλιψος L f υ_μνο

Β. lιμφ·rζιδης 0 Λιομο'(,ώκrρο

Γ. Σιι.:ιλιωιης [=3 0ιι.:ο γlι'ι ιο

Κ . Γραμματόπουλου , Β . Σεμερτ�ιδη, Γ . Σικελιώτη, Α . Τάσσου καί Π . Τέτση , στό
Γαλλικό Ίνστιτο ύτο Άθηνών μέ άφορμή τά 1 80 χρόνια άπό τήν γέννηση τής
λιθογραφίας, ή ARTIGRAF συνεχίζει τήν προσπάθειά της γιά τήν προβολή κοί

�

Μετά τήν τεράστια έπιτυχία πού είχε ή έκθεση Λιθογραφίας τών Γ. Βαρλάμο υ ,

διάδοση τής νεοελληνικής τέχνης σ' όλη τήν χώρα.
Έτσι, ή ίστορική ούτή έκθεση θά μεταφερθή καί σέ ά�ες έλληνικές πόλεις

ένώ, παράλληλο, μικρός όριθμός ό�ιτύπων θό διατεθεί μέ ά�ικοτοβολή.
� Τέλος, γιά όσους · Αθηναίους δέν πρόλαβαν τήν παρου σίαση τών έργων στό
Γαλλικό Ίνmιτούτο, λειτουργεί τό μόνιμο έκθετήριο στά γραφείο τής
ARTIGRAF, Άριστοτέλους 95-97.

Πρός τήν ARTIGRAF ΕΠΕ. Άριστοτέλσυς 95-97. Άθήναι , τ. τ . 1 04. Τηλ. 8820 .25 1 .

Έnιθυμώ νό μσύ σταλούν τό έργα πού tχω σημειώσει κότω όnό τήν φωτογραφία έτσι[ΒJ
Τό έργn θό τό nαραλόβω ταχυδρομικώς
Τήν άξια τών fργων, 2 . 300 δρχ. τό καθένα θό tξοφλώ μt όν11κατα8ολή κατό τήν nαραλα8ή
ΟΝΟΜΑ

.

ΕΠΟΝVΜΟ
ΟΔΟΣ .
ΠΟΛ ΙΣ . .

.

.

. .

..

.

.

..

.

.

...........

.

. . . . . . . . . . . . . . • .

. .Αριθ.
. . . . . . . . . . Τ.Τ.

ΤΗΛ.

Τό έργο θό όnοοτέλλονται μέσα σέ 20 ήμέρες όnό τήν nοραλοβή τού δε°λτiου σας μέ
εiδική αυσκευασίο όσφαλεiος.

artίgraf

Πρώτος ιrτοθμός Λόpισο 3-16 'Απριλίου οiθουσο tκθtσεων •Τό Έpyαστήpι•.

"'

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95-97. ΑΘΗΝΑ 1 0 4 . ΤΗΛ.8820.251

Οί λιθογραφίες αύτές δέν είναι ένυπόyραφες όντιyραφές άλλων έργων,

------

είναι

έργα πρωτότυπα, αύθεντικό, χαραγμένα άπό τούς δημιουργούς

••&••W'
ΧΑΤΖ Η Τ Ρ ΙΑΝΤΑΦΥΛ Λ Ο Υ
'

'

Πο1ότητα β τ α τ ροφ1μ α
*

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 10

*

ΚΑΝΑΡΗ 26, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ASSURANCE*
h άσφαλιστική έταιρεία πού
μπορεί καί (έξ)άσφαλίζει τhν ίbια της
τη συνεπεια.
:Απέναντί σας, φυσικά.
•

•

πού τού όφείλει ή έταιρία. Τό σύστη μα έργαΠΩΣ ; Πρώτα - πρώτα , έχουμε τήν
σίας πού έφαρμόζουμε . ή έπιλογή καί ή έκπαίάναμφισβήτητη οικονομική δυνατότητα νά
δευση τών συνεργατών μας αύτη τή φ ιλοσοφία
πληρώνουμε άμέσως καί χωρίς κάμία
καλλιεργεί καί αύτην ύπηρετεί! Γι ' αύτό φτάσακαθυστέρηση , όποιαδήποτε άποζη μίωση. Μ έχρι
με μέχρι έδώ , γι' αύτό οί πελάτες μας εfναι φασή μερα , οϋτε ένας πελάτης μας δεν έχει
διατυπώσει παράπονο ! Άλλά , ή συνέπεια δ έν
νατικοi όπαδοί μας. 'Όχι μόνο γιά τά σωστά
άσφαλίζεται μόνο μέ την οικονομικη δυνατότη- άσφαλιστικά προγράμματα πού έχουμε ειδικά
σχεδιάσει γιά την έλληνικη πραγματικότητα ,
τα Πρέπει νά ύπάρχει καί ή σχετικη νοοτροπία.
' Ε μείς , γιά παράδειγμα , δέ συγχω- ...................-.1111..
άλλά κυρίως γιά τό πάθος μας στή
11
Ρ-Ού f.:!ε ατόν έαυτό 1-!9:.c; τήν άσυΣΥΝ Ε Π Ε Ι Α . Γιατi εt'μαστε ή έταιρία
άσφαλειών ζωή ς πού μπορεί καί
νέπεια.Θεωροϋ με άπαράδε κτο νά
(εξ)άσφαλίζει (μέ κάθε τρόπο ) τη
ταλαιπωρείται ό άσφαλισμένος πεσυνέrτειά της άπέναντί σας.
ριμένοντας την άποζη μίωση

CAN N O N ASS'U RAN C E· ιιMΙTE D
Cannon
Assurance

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ, & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ. ΟΜΑΔΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
229527/222421/279664

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΨΕιλ: ΚλΡλΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ
ΤΗΛ.

ΗΡΑΚΛΕIΟ ' ΠΛ.

�

2

ΔΑΣΚλλΟΓΙΑΝΝ Η C ΜΕΓΑΡΟΝ

Π ροφtρεται

3238.290, 1, 2
θΕΣ /ΝΙΚΗ: ΒλΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ · ΚΟΜΝΗ ΝΩΝ 26
222866 · ΙΩλΝΝΙΝλ: ΝΑ ΠΟΛ . ΖΕΡΒΑ 2 · ΤΗΛ. 29.012
ΔΗΜΟΥ) · ΤΗΛ. 281065

· λθΗΝλΙ · ΤΗΛ.

ΛλΡΙΣλ : ΚΥΠΡΟΥ 80 · ΤΗΛ.

Κάνον Ασ ο ύ ρ ανς

ΑΓ ΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τ ΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

η ΑΤΕ ειναι :

ενας συγχρονος τραπε�κος οργανισμος με 1 84
υποκαταστηματα και γεωργικες υπη ρεσιες σε ολη
την Ελλαδα πο υ καθ ιε ρωσε συγχρονα συστη ματα
αγροτικης πιστεως , προωθει την αναπτυξη των
. αγροτικων βιομηχανιων και ε ργαζεται για την δ ια
δοση της συγχρονης αγροτικης τεχνολογιας και του
αγροτικου συνεργατισμου στη χωρα μας.
850. 000

η ΑΤΕ εξυπηρετει :

καλλιε ργητικες μοναδες.
7. 200 γεωργικους συνεταιρισμους.
200 αγροτικες συνεταιριστικες οργανωσεις.
260 δη μοσιους αγροτικου ς οργανισμο υς.
350. 000 καταθετες.
το 1 976 δ ιοχετευθη καν απο την ΑΤΕ σ ολο κλη ρη
την αγροτικη Ελλαδα 62.000.000.000 δραχμες σε
βραχυπροθεσμα και μεσομακροπροθεσμα αγροτικα
δανεια.

η Αγροτικη Τραπεζα :

α ν ο ι γ ε ι νεο υς δρομους για την ελληνικη γεωργια
στη συγχρονη δημοκρατικη Ελλαδα , κ α τ ε υ θ υ ν ε ι
τον αγροτικο τομεα στο υς νεους οικονομικους ρο
λους του μεσα στα πλαισια τη ς Ε υ ρωπαϊκης Οικονο
μικης Κοινοτητας και ε ρ γ α ζ ε τ α ι για την πολιτι
στικη ανοδο και τη βελ τιωση των συνθη κων ζωης της
ελληνικης υπαιθρου.

ΔΕΧ ΕΤΑΙ ΣΤΑ Υ Π Ο ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ Τ Η Σ
ΚΑΘ Ε Μ Ο ΡΦ Η Σ ΚΑΤΑΘ ΕΣ Ε Ι Σ

ΔΙ Ν Ε Ι Μ Ε ΓΑΛΥΤ Ε ΡΟ το κο Α Π Ο ΚΑΘ Ε ΑΛΛΗ Τ ΡΑΠ Ε ΖΑ

που,

'

ΟΔΙΙΙΟ

οτο

Λ ύν ε ι 6λα σας τό προβλήματα.
Πού θό θρεiτε κομ μωτή ριο ;
Πώς θό καθαρίσετε τό καλοριφέ ρ ; Δίνει' άπαντήσεις σ 'δλα σαςτό έρωτή ματα .
Άπο τό πιο συνηθ ισμένα (γιατρός ,
Πόσο θ ό σο ς στοιχίσε ι ή μ όνωση ;
ταβέρνα , ύ δρα υλι κός κλπ. ) ώς τό πιο
Ποιό α ύτοκίνητο σο ς συ μφέρε ι ;
άσυνή θ ιστα (περ ιελίξε ις κινητή ρων, π υ ρο

ποιι, πως, nοσο, ποιο

τεχνή ματα , χάντρες ,τροφές πο υλιών κλπ.).

Στο Χ ΡΥΣΟ ΟΔΗ ΓΟ.
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Τίποτα δtν είναι άγνωστο στο Χ ΡΥΣΟ
ΟΔΗ ΓΟ. Καί 6 ,τι ξέρει α ύτός θό το μάθετε
καί έσεϊς .

ιιου.nως,ιιοσο, nοιο στοΧΡΥΣΟ ΟΔΗΙΟ
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M t το Χ ΡΥΣΟ ΟΔΗ ΓΟ έχετε 6λη τη ν άγορό
μέσα ατό οηίτι σας .

8ρέ8nια:

χρυσ ος 0
ο δη γ ος
άντί νά γυρίζετε στούς δρόμους, γυρίστε τίς σελίδες τοο.

Α

Ε

Ρ

Ο

Π

Ο

Ρ

Ι

Α

οί διακοπές σας
άρχίζο υv μέσα στό άεροπλάvο

�Η

Eylure

• • •

δ η μ ιο υ ργεί πάντα γ ι ά σάς

Τέλος στά σπασμένα νύχια. ' Υπάρχουν γιά σaς 5 δ ια
φορετικοί τύποι νυχιών. Διαλέξτε αύτά πο ύ ταιρι
άζουν στό δικό σας χέρι. Μπορείτε νά τά λιμάρετε καί
νά τά βάψετε. Κολλήστε τα μέ τήν κόλλα EY LU R E καί
μπορείτε δφοβα νά κάνετε κάθ ε τί. Καί δλα αύτά
χωρίς νά σταματήση ή άνάπτυξη τοϋ δικοϋ σας νυ
χιο ϋ .

Βλεφαρίδες NATU RALITES όπό φ υσική τρ ίχα
καί FASHION όπό τεχνητή. Σέ 22 δ ιαφορετικο ύς

τύπο υ ς . 'Ό ,τι σό.ς πάε ι καλύτερα. Μ έ τήν κόλλα

EYLU R E είστε πάντα σίγ ο υ ρη .
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69. 1 8 . 1 30
Θ Ε Σ/ Κ Η Μ . ΞΟΥ Ρ Η - Γ. ΚΟΥΡΟΥ Π Η ΟΕ - ΚΑΛΑ Π Ο ΘΑ Κ Η 8 ΤΗΛ. 229.507
ΓΕΝΙΚΟΙ

ΑΝΤΙΠ Ρ Ο ΣΩ Π Ο Ι

ΤΡΙ ΜΠΑ

ΟΕ -

Κ Η Φ ΙΣ ΙΑΣ

51

Τ.Η Λ .

...

!

ιpάπεzα

σημαίνει
μόνο χρfίμα ...
·

. . . είναι ένας όλόκληρος κqσμος πού κινείται δραστήρια,
πού αίσθάν.εται καί σκέφτεται,
πού συμπαρίσταται καί προβλέπει.
Είναι ένας κόσμος πού έργάζεται γιά
τή δική σας έξυπηρέτηση,
qτά πλαίσια τής οίκονομικής
άναπτύξεως τής χώρας .
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