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Άπολαύστε τώρα την
πλούσια γεύση καl την τόνωση
του καφε, χωρις
να ταλαιπωρείτε τα
νευρα και το
στομαχι σας.
-
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-
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ιο νέος Ο'!ιγμιαίος καφtς
SOLCAFE προέρχεται άπο ,
εύγενείς ποικιλίες PARANA
'

,

'

'

'

που περιεχουν απο τη
φύση του ς λιγώτερη καφε"Ι'νη.

Ένας στιγμιαίος καφές είναι τόσο καλός δσο n ποικιλία
- τό είδος - τού καφέ άπ' υiν όποία, προέρχεται.
Στά ύyίπεδα τfί.ς περιοχfί.ς PARANA τfί.ς Νοτίοv
Άμερικfί.ς παράγεται n πιό εiιγενnς ποικιλία καφέδων.
,
Από αiιτn τnν ποικιλία γίνεται ό στιγμιαίος καφές SOLCAFE.
Είναι tνας καφές πού 'l,εχωρί'Ζ,ει άπ' τό 'l,ανθό τοv χρώμα,
φύς λεπτούς κόκκοvς καί τό πλούσιο άρωμά τοv.
Ό SOLCAFE είναι γνnσιος, φvσικός καφές 100 % , πού άπό τn φύσn τοv
περιέχει λιγώτερn καφείνn. Γι' αiιτό, είναι πιό άyνός. Χαρί'Ζ,ει δλn τnν άπόλαvσn καί τnν
τόνωσn τού καλού καφ,έ χωρίς νά ταλαιπωρεί τά νεύρα καί τό στομάχι.
Δοκιμάστε τόν SOLCAFE. Δοκιμάστε τό είδος τού καφέ πού έχει κατακτnσει
τnν Εiιρώπn καί τnν Άμερικn.

Απολαύστε πλούσια yεύσn
καί τό άπαλό άγγιγμα
τοv δοl,αριοv στίς εύαίσθnτες
χορδές τοv όρyανισμοv σας.

Άπο την πιο εύyενη ποικιλία καφέδων

δημιουργός συλλεκτικών άξιών

Ή ΑΝΤΙΚΑ εΤναι &νας 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 ένάς άλοένσ άπσιτnτικώτερου κοί άνσπτυσσάμενου φιλότεχνου
κοινοϋ κσί ύπερrΊφανα μπορεί νά πεί πώς αύτό τό κοινό είναι κατά τό μεγαλύτερο μέρος, δnμιούργnμά τnς.
Τά μετάλλια πού έκδίδει, πλrΊν τfiς άξίας τους σάν πολύτιμα μέταλλα, έχουν άκόμn μεγάλn κολλιτεχνικrΊ κοί
συλλzκτικrΊ άξίο, μιά πού εlνοι.πρωτότυπο έργο διεθνώς άναγνωρισμένων ΈλλrΊνων γλυπτών πού κυκλοφοροϋν
σέ ούτnρά περιορισμένο άριθμό άντιτύπων.
Ή 'Αντίκα πόντο πρωτοπόρος, μέχρι σrΊμερο έχει έκδόσει τrΊν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΑΣΗΜΙ παρουσιάζοντας
ένα κανονικό στρογγυλό μετάλλιο μέ πολλά έπίπεδο βάθους. Πρωτοτύπnσε μέ τά έλευθέρου περιγράμματος
(όπως ατά άρχοίο νομίσματα) μετάλλιο τfiς σειράς ΑΛΕΞΑΝ�ΡΟΣ Ο ΜΕΓ ΑΣ κοί συνέχισε τώρα έκδίδοντος τrΊν
ΟΜΗΡΟΥΟΔΥΣΣΕΙΑ, ατό παγκόσμιο γνωστό συλλεκτικό σχnμα τών πλακεττών.Οί δύο πρώτες σειρές ε!ναι δnμι ουργίες τοϋ Γιάννn Παρμακέλn,rΊ δέ τρίτn τfiς Κατερίνας Χαλεπό Κατσάτου.

Τό κράτος τού Καναδά όνόμασετήν ΑΝΤΙΚΑ άποκλειστικό άντιπρόσωπο στά νομίσματά του.
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ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
. Χ.Ν. ΓΥΡΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΝΟΜ ΗΣ
ΔΗΜΟΚΡιΤΟΥ 8 ΑΘΗΝΑι 134 ·ΤΗΛ. 3602789
ΜΕΤΟΧιΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑιΟΝ: 17.200.000 Δρχ.

eH Swissair θέλει νά σάς θυμίσει
μερικοuς γνωστοu�σας σε 43

εύρωπαίκtς πόλεις, που θά χαίρονταν
πολu νά τοuς έπισκεφθείτε:

Μιλάνο: Τζερόλομο Κόζιο, τού Α. Μπολτρόφιο,
Pinacoteca di Brera, Via Brera 28. Ή Swissair
πετάει ατό Μιλάνο τέσσερις φορές τnν nμέρο.

Ντύσελντορφ: Ή δούκιοοο ντέ Πιέν, τnς
Ε.Βιγκέ-Λεμπρέν, Kυπstmυseυm (δανεισμένο
όπό τn ουλλογιi Μπέντινκ -Τύοοεν), Ehrenhof 5.
Ή Swissair πετάει ατό Ντύοελντορφ τρείς φο
ρές τιiν ιiμέρο.

Κοπεγχάγη: Μπέλλο
κοί Χάννο Νόθονοον,
τού Κ.Β. -Εκερομπερ
γκ, Statens Mυseυm
tor Kυnst. S0Ινgade.
Ή Swίssair πετάει
οτnν Κοπεγχόγn τρείς
φορές τnν ιiμέρο.

Όπόρτο: Ό nθοποι
ός Φερέιρο ντό Σίλβα,
τού Άντόνιο Ρομόλιο,
Μυseυ Nacional de
Soares dos Reίs, Pa lacio das Carrancas.
Rυa de Ο. Manoel 11 .
Άπό τόν Άπρίλιο τού
1978 ιi Swίssair πετά
ει οτό Όπόρτο δύο
φορές τιiν έβδομόδο.

Νίκαια: Ή Σειρnνο, τού Γκuατόβ-Άντόλφ Μο
οό, Mυsee des Βeaυχ Arts Jυles Cheret, Ανe
rιυe des Baυmettes 33. Ή Swissair πετάει οτn
Νίκαια δύο φορές τnν nμέρο.
Βασιλεία: Ή όνοιξn, τού Άρνολντ Μπέκλιν,
Kυnstmυseυm,
St.-Alban-Graben
16.
Ή
Swissaίr πετάει οτn Βασιλεία όπό 11 πόλεις.

......

Σόφια: Οί πλύστρες, τού Βλαντιμίρ Ντιμιτρόφ
Μοίοτορο, Έθνικιi Αίθουσα Τέχνnς, Μοοκόφοκο
6. Ή Swissair πετάει οτιi Σόφια δύο φορές τnν
έβδομόδο.

Βελιγράδι: Κοτορiνο Ίβόνοβιτς, τnς Κοτορiνο
Ίβόνοβιτς, 'Εθνικό Μουσείο, Trg Reρublike 1 Α.
Ή Swissair πετάει οτό Βελιγράδι κάθε μέρα.

Βαρκελώνη: -Ενος Καταλανός βασιλιάς, Βα
λένθια, τού 15ou οίώνο, Μυseυ d'Art de Cata lυnya, Parc de Montjυϊc. Ή Swίssaίr πετάει οτn
Βορκελώνn δύο φορές τnν ιiμέρο.

Λlντc;: Ίλο Έγκερ-Λiντς, έργο τού πατέρα τnς
Άλμπιν -Εγκερ-Λίντς, Galerie der Stadt Linz/
Wolfgang-Gυrlitt-Museυm, Haυρtρlatz 8. Ή
Swissair πετάει στό Λiντς κάθε μέρα.

Βουκουρέστι: Άβρόμ Γιάντσου. τοϋ Μπάρμπου
Ίοκοβέσκου. Muzuel de arte al R.S.R .. Styrbei
Voda 1. Ή Swissair πετάει ατό Βουκουρέστι
4 φορές τriν έβδομάδο.
Λονδίνο: Οί άδελφές Τσσλμάντελεί, Άγγλικιi Σχσλri του 17συ σίώνσ, Tate Gallery, Mίllbank. Ή
Swίssaίr πετάει στό Λονδίνο όχτώ φορές τιiν riμέρσ.

Στοκχόλμη: Ή μικριi μογείριοσο, τοϋ Ρέ
μπραντ. Natίonalmυseυm, S. Blasίeholms hamnen. Ή Swίssaίr πετάει οτιi Στοκχόλμn
κάθε μέρα.

Πάλμα τfiς Μοyιόρκα: Άνα. άπό τόν 150 οίώ
vο, Museo de Mallorca, Calle Portella 5. Ή
Swissair πετάει στriν Πάλμα τιiς Μαγιόρκα κάθε
μέρα.

Στουτγάρδη: Ή γυναίκα πάνω ατό άσπρο μα
ξιλάρι, τοϋ Άμεντέο Μοντιλιάνι, Staatsgalerie,
Konrad-Adenaυer-Strasse 32. ("Liegender
Fraυenakt auf weissem Kissen" © 1978. Co ρyright by ADAGP, Paris & COSMOPRESS,
Geneνa). Ή Swissair πετάει οτιi Στουτγάρδn
τρείς φορές τriν riμέρα.

Σάλτσμποuρyκ: Ό νεαρός ταχυδρόμος. τοϋ
Γιόχαν Μπαπτίστ Ράιτερ, Salzburger Residenz galerie. Residenzρlatz 1. Ή Swissair πετάει
ατό Σάλτσμπουργκ κάθε μέρα.

J1

Μασσαλία: Ό κύριος Μποιγιό, τοϋ Ο. Ντωμιέ,
Musee des Beauχ-Arts. Palais Longchamρ. Ή
Swissair πετάει στri Μασσαλία κάθε μέρα.
Μάντσεστερ: Μοίρn Κορνουάλις, τοϋ Τζώρτζ
Γκάουερ, City Art Gallery. Mosley Street. Ή
Swissair πετάει ατό Μάντσεστερ κάθε μέρα.

Βιέννη: Νεοριi Βενετσιάνο. τοϋ Άλμπρεχτ
Ντύρερ, Kυnsthίstorisches Museum. Burgring
5. Ή Swissaίr πετάει στιi Βιέννn τρείς φορές
τriν riμέρο.

Λεόνιο Μπλύντορν, τοϋ Χένρικ
Ροντσκόφσκι. Muzeum Narodowe w Warsza wie. ΑΙ. Jerozolίmskie 3. Ή Swissair πετάει
στιi Βαρσοβία 5 φορές τιiν έβδομάδο.

Βαρσοβία:
Γένοβα: Λό μούσικα. τοϋ Μπ. Στρότοι, Palazzo
Bianco. Via Garibaldi 11. Ή Swissair πετάει
oτri Γένοβα 6 φορές τriν έβδομάδο.

Βρυξtλλεc;: Ή Σφίγγα, ταϋ Φερνάν Κνόπφ, Mυsee rαyaυx des Beaυx-Arts de Belgiqυe, rυe de ιa
Regence 3. ·Η Swissair πετάει ατlς Βρυξέλλες 27 φορές τιiν έβδομάδα.

Μολόγα: Κσϊετάνο Όρντόνεθ, τοϋ Χοσκίν Πεϊ
νάντο, Μυseσ de Malaga. Secciάn de Bellas
Artes. Palacio de Bυenaνista, Calle San Αgυ stin 6. Ή Swissair πετάει στιi Μαλάγα πέντε
φορές τιiν έβδομάδα.
Μόναχο: ·Η άναπαυάμενn κοπέλα. τοϋ Φ.
Μπούχερ, Alte Pinakothek. Barerstrasse 27.
·Η Swissair πετάει ατό Μόναχο δύο φορές τιiν
ιiμέρσ.
Ζόyκρεμπ: Μαντάμ Ρεκαμιέ, τοϋ Ζάν Αντουάν
Γκρά, Strossmayer Gallery of Old Masters.
Zrinjski Trg 11. ·Η Swissair πετάει ατό Ζάγ
κρεμπ κάθε μέρα.

Βουδαπέστη: Πρlγκιπας Φέρεντς Ρακόζι. τοϋ
Άνταμ Μανιάκι, Ούγγρικιi Πινακοθιiκn ατά Άνά·
κτορσ. ·Η Swissair πετάει στιi Βουδοπέστn
κάθε μέρα.

Κωνσταντινούπολη: ·ο Μέγας Αλέξανδρος,
3ος π.Χ. σίώνας, Άρχαιολαγικό Μουσείο, Σουλ·
ταναχμέτ- Ίστσμπούλ. Ή Swissair πετάει στιiν
Κωνστσντινούπολn 9 φορές τιiν έβδομάδσ.

Φρανκφούρτη: Μιά εύγενιiς κυρlα. τοϋ Τζ.
Καρούτσι ντά Ποντόρμο, St adelsches Kυnst
institυt.
Dϋrerstrasse 2. Ή Swissair πετάει
στιi Φρσνκφούρτn 4 φορές τιiν ιiμέρσ.

Έλενα
Λισαβώνα:
Φουρμέντ, τοϋ Πέτερ
Πάουλ Ρούμπενs, Μυ·
seυ da Fυndaς;ao Ca·
loυste
Gυlbenkian,
Aνenida de Berna. Ή
S\'ιissair πετάει στιi
Λισαβώνσ κάθε μέρα.

Όσλο: Χένρικ Ίψεν,
τοϋ Έρικ Βέρενσκι
ολντ, Nasjonalgalle
riet, Uniνersitetsgt.13.
·Η Swissair πετάει ατό
Όσλο. κάθε μέρα.

Παρίσι: ·Η Γκαμπριέλ·ντ' Έστρέ καl μιά άπό τlς
σόελφές τnς, Σχολιi τοϋ Φοντσινεμπλώ, Μου
σείο Λούβρου, Place dυ Carroυsel. ·Η Swissair
πετάει ατό Παρίσι 73 φορές τιiν έβδομάδα.

Άμστερνταμ: Ού1λλισμ Β' κσl Μσίρn Στιούαρτ,
τοϋ Α. βάν Ντάυκ, Rijksmυseυm, Stadhoυder
skade 42. Ή Swissair πετάει ατό Άμστερνταμ
5 φορές τιiν ιiμέρσ.

Πρόyα: Άνρl Ρουσσώ, τοϋ Άνρί Ρουσσώ, Na rodni Galerie ν Praze, Hradcansk nam 15. Ή
Swissair πετάει στιiν Πράγα έξι φορές τιiν
έβδομάδσ.

Μαδρίτη: Μάγια. τού Γκόγια, Mυseo del Prado,
Paseo del Prado (Coρyright © Mυseo del
Prado). Ή Swίssaίr πετάει στιi Μσδρiτn δύο
φορές τnν ιiμέρα.

Ρώμη: Ό όπωροπώλnς, τού Μικελάντζελο ντό
Κοροβότζιο, Galleria Borghese. Piazzale Sci ρione Borghese 5. Ή Swissair πετάει στιi Ρώμn
τέσσερις φορές τιiν ιiμέρσ.

Ζυρίχη: Πιέρ Λοτί, τού Ανρί Ρουσσώ, Kυnst naυs, Heίmρlatz 1. Ή Swίssaίr πετάει στιi Ζυ
ρίχn όπό 85 πόλεις όπ' όλο τόν κόσμο.

Άθήνα: Ό Ποσειδών τού Αρτεμισίου, Έθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο. Τοσίτσα 1. Ή Swίssaίr
πετάει στnν Άθιiνα 2 7 φορές τnν έβδομόδα.

Μόσχα: Ή Άμαζώνα, τού Κ.Μπρύλοφ, Κρατικιi
Αίθουσα Τ έχνnς Τ ρετιόκοφ, Λαβρουσένσκι 1Ο.
Ή Swίssaίr πετάει στιi Μόσχα τέσσερις φορές
τιiν έβδομόδα.

Έλσίνκι: Τό κορίτσι
μέ τίς φράουλες, τού
Νίλς Σίλμσρκ, Ate neυmin Taidemυseo.
Kaiνokatυ
2-4. Ή
Swissair πετάει στό
Έλσίνκι κάθε μέρσ.

Άμβοϋργο: Νονό. τού
Ε. Μονέ, Hambυrger
Kυnsthalle. Glocken
giesserwall. Ή Swis sair πετάει στό Αμ
βούργο κάθε μέρσ.

Στούς περισσότερους πίνακες δεί 
χνονται έδώ μόνο άποσπάσματα.'Η

Γενεύη: Ή κόμnσσα Μαρία τού Κόβεντρυ, τού
Ζ. Ε. Λιοτόρ, Mυsee d'Art et d'Hίstoire, Rυe
Charles Galland 2. Ή Swissaίr πετάει στιi Γε
νεύn όπό περισσότερες όπό 60 πόλεις όπ' όλο

τόν κόσμο.

Swissair εύχαριστεi θερμά δλα τά
μουσεία καί όλους τούς κατόχους τών
είκονιζομένων έργων τέχνnς γιά τιiν
δδεια δnμοσίευσnς καί γιά τιi βοrΊθεια
στιiν πραγματοποίnσn αύτιϊς τιϊς
διαφrΊμισnς.

Γιά νά έπισκεφθεiτε αύτούς ii τούς
πιό άπομακρυσμένους γνωστούς σας,
ό ταξιδιωτικός σας πράκτορας ii rΊ
Swissair σάς δίνουν δλες τίς άπαραί
τnτες πλnροφορίες. Swissair, 'Όθω
νος 4, ΆθrΊνα 118, τnλ. 3231871-5
καί 3235811-9, Hilton Άθnνών, τnλ.
3231871, έσωτ. 148 καί Πριγκιπίσσnς
Τύρας 6, Λευκωσία, τnλ. 45222.
Θερινά δρομολόγια 1978.
Ύπόκειντοι σέ όλλαγές.

1

Κολωνία: Ό κύριος κοί ιi κυρίο Άλφρεντ Σίο
λεϋ. τού Ώγκύστ Ρενουάρ, Wallraf-Rίchartz
iνlυseυm, Kolυmbastrasse 5. (© 1978, Coρy
rιght by SPADEM, Parίs & COSMOPRESS,
Geneνa). Ή Swίssaίr πετάει οτιiν Κολωνία έξι
φορές τιiν έβδομόδα.

Βέρνη: Πώλ Σεζόν, τού Πώλ Σεζάν, Kυnst mυseυm, Hodlerstrasse 12. Άπό τό όεροδρό
μιο Κλότεν τιϊς Ζυρίχnς ύπάρχει 9 φορέc τιiν
ιiμέρα λεωφορείο κατευθείαν γιό Βέρνn.

Τώρα , ύστερα από 2 χpονια ,
ξανακούμε καινούργιο

Θ&Μ

------ Μiνωs Μάιααs ι:Ι Yi6s α.ε ------

10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΤΟΜΟΙ -10 ΣΥΓΚΛΟ Ν Ι ΣΤ Ι Κ ΕΣ Β Ι Ο ΓΡΑΦΙΕΣ
'Εκείνοι πού μέ τό Λόγο, μέ τήν Πέννα, μέ τό Σπαθl είπαν μιά
καινούργια «Κα λημέρα» ατόν κόσμο καl Cινοιξαν τό δρόμο γιά
τόν σύγχρονο Cινθρωπο ...

λένε τήν όλήθεια
σκοrώσιε rους

στούc Qμφι9βtιτίεc ή άλλαγή όίτημα
θά βρειτε τον εαυτό κάθε έποχής...

Στήν 'Ιστορία τής 'Ανθρωπότη
τας, 'Αμφισβητίες ύπήρξαν οί ώραίοι 1
έκείνοι δνθρωποι πού πλήρωσαν
μέ τή ζωή τους τίς ίδέες και τούς
άγώνες τους ένάντια στην άθλιότητα,
τήν πλάνη και τήν άμάθεια.
Πρόκειται γι' άνθρώπους δια
φορετικούς μεταξύ τους, πού ί:ζησαν
σέ διαφορετικές έποχές.
'Όμως, όλους τούς ένώνει ήϊδια
ήθικη στάση στή σύγκρουσή τους μέ
τό κατεστημένο.'Αρνήθηκαν μέ πά
θος νά συμβιβαστούν. Γι' αύτό καί
τό κατεστημένο τούς άντιμετώπισε
άμείλικτα: •Εlπαν τήν άλήθεια!

μιά σειρά πράγματα. 'Αμφισβητεί τό
πολιτικό, τό κοινωνικό, η τό ήθικό
κατεστημένο. Δέν ύπάρχουν,
σήμερα, «έφησυχασμένοι .. . Ή έποχή
μας άναθεωρεί και έπανεξετάζει όλες
τlς άξίες της.
Κάθε σύγχρονος δνθρωπος
στούς Μεγάλους 'Αμφισβητίες, δέν
θ� δεί μονά)(α τούς_ σ�κλοyισμούς
.
δεκα κοσμοιστορικων
εποχων. Τό
σημαντικώτερο:
Θά άνακαλύψει πτυχές άπό τόν
ιδ
' ιο τόν έαυτό του!

00C Καθένας άπό μάς άμφισβητεί

Σκοτώστε τους!•

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ό προαπόστολος τού Χ ρισπανισμοίι

ΣΑΒΟΝΑΡΟΛΑ

"Αλλά σέκάθε έποχή,δέν ί:λειψαν ποτέ ol διεργασίες πού ώθούσαν σταθερά στήν άλλαγή.
Στό πείσμα όλων τών άντιδραστικών ή άνθρωπότητα δέν ί:μεινε
στόν παλαιολιθικό πέλεκυ οϋτε στήν
έποχη τού πρωτόγονου λύ1χνου.
"Ετσι,περάσαμε άπό τά σκοτάδια τής πνευματικής, κοινωνικής και'
πολιτικής δουλείας σέ έποχές πιό
φωτεινές. Δικαιώθηκαν, λοιπόν, οί
Μεγάλοι 'Αμφισβητίες; Ό θάνατός
τους καθαγιάστηκε;
"Αλλαξαν, στην ούσία, η όχι οί
συνθήκες: Πόσος δρόμος άπομέ νει
άκόμα;
ΤΩΡΑ
ΑΜΕΣΩΣ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΟΙ

ό δοπλος προφήτης

ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ
ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ

ΜΕ

ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΟΣ

ό δγιος & ό διάβολος

ΔΡΧ.2.750

5()()ΔΡΧ.

ΑΞΙΑΣ

fνας δνθρωπος γιά δλες τlς έπαναστάσεις

.. κα1 δμως κινείται ..

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΓΡΑΚΧΟΙ

δικαιώματα στούς πληβείους

ΛΟΥΘΗΡΟΣ

Πίστη χωρίς... συχωροχάρτια
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γραψτε μας

ΠΡΟΣ Π. ΠΕΠΠΑΣ
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ΣιΑ-ΣΟ'ΙΩΝΟΣ 114-ΡΘΗΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜQ _______

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ _________
ΤΗΛ __

ΠΟΛΗ

_

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ______ ___
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Προκοrο6ολi'Ι όρι 500 (όν11110106ολή)
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-1111ιιι �- -·-- ii Τηλεφωνήστε μας
σήμερα,
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36.19. 085 - 36. 21. '793

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ:
Π.ΠΕΠΠΑΣ
ΣΟ'\ΩΝΟΣ 114 -ΡΘΗΝΑ

ο

ΑΠΟΤΗ

ΜΕΓΑΛΗ
CHRYSLER

HORIZON 1100 GL
ΧΙΛΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ ΣΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΤΟΥ
Τό καμάρι τής CHRYSLER.
Τό αύτοκίνητο πού άνοίγει νέους όρίζοντες οτά 1100 κυβικά ...

Η ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Σουσπανσιόν πού σχεδόν καταρ
γεί τlς λακκούβες και τις κακοτο
πιtς ('Ανεξάρτητη, και ατις 4 ρό
δες, μt μπάρες οτρtψεως και
όντιολισθηηκtς). Σt συνδυασμό
μt τό πραγματικό γερό κράτημα
τού δρόμου, κόνει τό όδήγημα
ξεκούραστη διασκέδαση.

Η ΠΑΝΟΠΛιΑ

Εlδική ι<ατασκευή πού προστα
τεύει τούς tnιβάτες κα\ τόν όδη
γό σt nερlmωση συγκρούσεως.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝικΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Ξεκίνημα σίγουρο κάτω όπό
όποιεσδήnοτε συνθήι<ες.
Πιό
όπλό, πιό φθηνό σέρβις και όπωο
δήnοτε καλύτερες όnοδόσεις.

ΥΓ. Γιά δσους ένδιοφέροντοι γιά περισσότερο κυβικά
κοi μεγαλύτερη πολυτέλεια: ΗΟRΙΖΟΝ 1300_GLS
HORIZON 1100 GL: κσl δλλα Ιδιοlτερα χαρακτηριστικό

Κ1vηη'\ρος 1116 11 c • 59 ΟΙΝ • Σuμnlcoη 9,6 -Έμηρόο(hο 11/vηση • ΣnοΟ"Ιό tιμόvι ·Διπλό
ι<ύιι.λωμα φρtvωv ι<Ο\ σcρβόφρcvο • θcρμοιvόμcvο όη!οθιο 11ρύοtαλλο·ΌnlοΟ10 ΦΟvόρ1
όμlχλης - Μ1ι<ρή ι<οtαvάλωση βcv(Ιvης • β φορολ inno1 • Άσφόλc1α σιις nloω nόρ1cς
yιό 1ό nα16ιό·Έγιια1όσιαση yιά ροδιόφωvο,()ιcροlα. ιιαl xωvcutό μcyόφωvΟ)·Μt 1ήv 5η
nόρ1α τοu ylvc101 οτtηοισv·βόyι<οv

8 φιιι π Ω

Ε. ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ CHRYSLEA ΕΥΡΩΠΗΣ
Π. ΕΚΘΕΣΙ� ΙΙΕΩΦ ΣVΓΓΡΟΥ 7δι 711 • ΤΗΙΙ 1123606"
Ε. λΝJλλλλΧΤΙΚΑ ΕΤΑΚ εne. ι'ΙΕΩΦ θΟΥι\ΙλΓΜΕΝΗΣ 22. JΗΙΙ 1121 711112.11236"58

οι ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ

Περισσότεροι αύτόμοτοι φωτει
νο\ δείκτες, προειδοποιούν fγ
καιρα γιό τό λόδι, γιό τή βενζίνη,
γιό τό ύγρό τών φρένων, γιό τή
μπαταρία. Εύχόριατη fκπληξη
πού καταργεί τις tκπλήξεις.

10

,

HORIZON
ΕΙΝΑ

CHRYSLER

τί θά πεϊ: πόλωση, άvαδααμός;
πώς γραφεται: qαιρια, η ει91ρ,εια;
πώς πpέπει ιεααερεις, η ιεααερις;
νά λεγεται: μέφι ιό τέλος, η ως ιό ιέλ0ς;
αιήν ϋπαιθρο, iί στο ϋπαιθρο;
,
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ΤΩΡΑ είναι στό χέρι μας νά γράφουμε κα νά μι άμε
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ΙΟ ΜΕΙΙΛΟ ΛΕΞΙΚΟΙΗΣ
ΙΕΟΕΛΛΗΙΙΚΗΣ �
(ΔΗΜΟΤIΚΗΣ)

ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

παιδεία

ΕΡΜΗΝΕΥrΙΚΟ·ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ·ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ
Περιέχει 50.000 λήμματα 100.000 τύπους λέξεων
-

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στό τρίτομο λεξικό τής Νεοελληνικής γλώσσας τής
'Εγκυκλοπαίδειας ..naιδεfa... πού ε1ναι γραμμένο σύμφωνα
μέ τούς κανόνες τής γραμματικής τού 'Υπουργείου Παιδείας.
Ε1ναι τό άπαραίτητο γιά δλους βοήθημα,ϋστερα άπό τήν
καθιέρωση τής Δημοτικής ώς έπίσημης γλώσσας.
Περιλαμβάνει: Στlς 1200 σελίδες του (σχήμα 21 χ 29)
850.000 λήμματα και πάνω άπό 100.000 τύπους λέξεων.
eφράσεις- παραδείγματα γιά τήν πληρέστερη κατανόηση
τής σημασίας η τών σημασιών τών λέξεων.
eσύντομο όδηγό γραμματικής.
eκατάλογο άνώμαλων ρημάτων τής δημοτικής
γλώσσας μέ τήν κλίση τους.
eάρκτικόλεξα (Κ.Ε.Μ.Ε.. 0.Λ.Μ.Ε., κλπ).

ΤΕΥΧΟΤΟΜΟΙ

ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Τό Μεγάλο Λεξικό τής Νεοελληνικής
Γλώσσας τής 'Εγκυκλοπαίδειας .. παιδεία ..
κυκλοφορεί τώρα σέ δεμένους χαρτόδετους
τευχότομους (8 τεύχη δεμένα σ' εναν τόμο)
eγιά νά όλοκληρωθεί σέ 4 μήνες
eγιά νά ε1ναι εϋχρηστο άπό τήv πρώτη
στιγμή
eγιά νά στοιχίσει φθηνότερα.

ΩΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ το ΕΡΓΟ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΙ

Κυκλοφορεί κάθε 15 μέρες και ί:νας
τευχότομος.
Σέ 9 τευχότομους όλοκληρώνεται
τό εργο. Τρείς τευχότομοι
θά δένονται σ' εναν τόμο.
·Η βιβλιοδεσία τών τόμων (γιά δσους
θέλουν) θά ε1ναι χρυσοδερματόδετη
(σέ πυρογραφία) γιά νά άντέχει
στή χρήση.
Τιμή: Κάθε τευχότομος εχει 128144 σελίδες και στοιχίζει μόνο
150 δρχ.. δηλαδή πολύ λιγότερο
άπό τήν άξία τών 8 η 9 τευχών

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

πού περιλαμβάνει.

παιδεία
ΕΚΔΟΣΗ:

ΑΘΗΝΑ: Μαυρομιχάλη 11. Τηλ. 363.4302
Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ:' Αγίου Μηνά 11 Τηλ. 275.382

ΖΗΤΗΣΤΕ
ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟΝ
ΤΕΥΧΟΤΟΜΟ

Στά βιβλιοπωλεία,
περίπτερα,
έφημεριδοπώλες .

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

έκείνος καί ... έκείνος

ό καραγκιόζης
παρά λίγο βεζύρης

ΚΕΔΡΟΣ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

παθήματα

κομμάτια καί θρύψαλα

το ματς

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ά
πάσχα�ιν
νίδι
ι
χ
α
α
π
ΖΙΩΓΑΣ

καληνύχτα μαργαρίτα

τό φάντασμα
τοΟ κυρίου ραμόν νοβάρο
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ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

έπικινδυνο φορτίο

ΛΟΥΛΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤ ΑΚΗ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ή . !.:! �.� η

απεργια

..

ri
ή πάλη τώv τάξεων
άπ' αύτούς πού παλεύουν

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ
ΠΩΡΓΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟγΡΣΕΛΑΣ

όλονυχτία
τό τέλος _σχόλη ...

ΚΕΔΡΟΣ
ΠΑγΛQΣ
ΜΑΤΕΣΙΣ

καθαίρεση

ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

ΧΑΚΚΑΣ

ένοχή

. .-·

, .. ·

,....,

...

το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
'Όχι μία δψη
'Όλες οί 'Απόψεις!
'Όχι μία άντίληψη
'Όλες οί Θεωρίες!
'Όχι ή μία πλευρά
'Όλες οί Γνώμες,
δλων τών 'Εποχών.

ΜΕΓΑΛΗ

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ

Πλουτίζει τή γνώση. εύρύνει τήν ι<ρίση.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
34 Τόμοι, 30.000 Σελίδες, 30.000.000
50.0()0 Συνεργάτες. Πάνω άπό 100.000

Ή έγκυρότερη, ή πληρέστερη. ή πιό σημερινή

πού

Κεντρική Διάθεση:

8 'Αθήνα,

Σταδίου

Άσκληηιοϋ

45

5

Τηλ.

-

125

3608717
'Αθήνα

έρευνοϋν έκατοντάδες χιλιάδες θέματα,

ΕΚΤΥΠΩΣΉ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ OFFSET. Χαρτί Ίλλουστρασιόν
είκόvες eξrρο πίνακες,
σχέδιο κοί χάρτες μεγάλης ίuτορικrjς. γεωγμαφικιϊς. καί

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΕ ΠΟΛ ΥΤΕΛΗ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ
ΑΚΑΔΗΜΟΣ Α.Ε.

Λ ήμματα

Λέξεις,

παγκόσμια καi έλληνικά.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Εκδοτική Έταιρiα

�..

εύρωποiκό. Χιλιάδες

8

στροτηγικiiς άξiος. δωδαοχρωμίο.

Θεσσαλονίκη, Μητροηόλεωι: 18 Τηλ. 239.651

SANITAS FOIL

'Η πιό ποΑύιιuπ ΒοnΒός τnς UOIKOHUPOς

Αίιτόματα πλυντήρια, ήλεκτρικές
σκοuπες, παρκετέζες, κουζίνες, πλυν
τήρια Π!άτων, είιρύχωρα ψυγεΊα, έ
τοιμα ψαγητa καi γλυκίσματα καi ε
να σωρο άλλα χρήσιμα προϊόντα τοu
σύγχρονου τεχνικοu πολιτισμοu, έ
χουν άντικαταστήσει, σε δλες τiς
προηγμένες χώρες τοu κόσμου, τιlv
δυσεύρετη πιa ο!κιακη δοηθό, παJ εί
δικa στην σημερινη έποχη τijς καθολ!•
κijς, σχεδόν, έξωσπιτικijς άπασχολiι
σεως τών γυναικών ή παρουσία της
καi ο1 ίιπηρεσίες της εΤναι πιο άπα
ραίτητες άπο ποτέ.

το ψάρι σας, διπλωμένα μέ SANITAS
FOIL, ψήνοντα1 ώρα1ότατα. Το φαγη
τό σας η τa γλυκά σας, σκεπασμένα
στο ταψi μέ SANITAS FOIL θa ροδο-

δρομές σας, διπλώστε
σάντουϊτς, φροίfτα κλπ.
FOlιL. Θα διατηρηθοϋν
φρέσκα, ζεστa i\ κρύα,

• • •

τό: τρόφιμα,
μέ SANITA5
άναλλοίωτα,
δτrως τa δι-

SINlllS Fοιι .

Μαζί, λοιπόν, μ' δλα αι.ι.-α, άλλο
ένα πρακτι κο προϊον προσετέθη ήδη
στην ίιπηρεσία τijς 'Ελληνίδας νοικο
κυράς. Πρόκειται γιa το άλουμινό
χαρτο, το γνωστο έδώ σCχν SANITAS
FOIL, πού σέ λίγο χρονικο διάστημα
κατώρθωσε νa κατακτήση τiς καρδιές
δλων τών άπαιτητικών γυναικών.
Στην 'Αμερική, χρησιμοποιε'ίται έ
δώ καi πολλa χρόνια σε εύρε'ία κλί
μακα, έχει γίνει δέ τόσο άπαραίτητο
στην 'Αμερικανίδα νοικοκυρa δσο καi
οί χαρτοπετσέτες τοu ψαγητοu.
Το SANITAS FOIL, παJ σaν έξοδο εϊ
ναι τελείως άσήμαντο, εΤναι πράγμcr.ι
ένα προϊον πρώτης άνάyκης, διότι δέν
διευκολύνει μόνο την έργασία τijς νοι
κοκυράς, άλλa άξισποιε'ί συγχρόνως,
μέ άμεσο τρόπο, δλες τiς οίκιακές ή
λεκτρικές συσκευές.
τοu ψυ
κ α τ ά ψ υ ξ η
Σ τ η ν
γείου σας, το κρέας, το ψάρι, δ κιμάς,
άκόμη καi τa έτοιμα μπιφτέκια, δια
τηροuνται δπως τa δάζετε, χωρiς ν:)
χάσουν τίποτα άπο τη φρεσκάδα τους,
τa συστατικά τους καi το χρώμα
τους, διπλωμένα μέ SANITAS FOIL. Δέν
θa κολλήσουν, δέν θa στεγνώσουν
καi θa χωρέση δ θάλαμος διπλij πο
σότητα άπ' δ,τι συνήθως. Στο ίιπό
λοιπο μέρος τοu ψυγείου· έχετε τερά
στια οlκονομία χώρου καi άποφεύγε
τε 100% τiς δυσάρεστες μυρωδιές,
ένώ συγχρόνως διατηρεΊτε δλόφρεσκα
καi μέ τiς διταμ'ίνες τους τa τρόφιμι:Χ
σας, τa ψαγητa ΠοU σάς έμειναν, τά
λαχανικά, τa φροuτα καi κυρίως ro
κομμένο πεπόνι, καρπούζι, λεμόνι, άy
γούρι κλπ.
Σ τ ο

φ ο Ο ρ ν ο,

το κρέας

η

κοκκινίσουν χωρίς νa καοuν. 'Επίσης,
ένa φύλλο άλουμινόχαρτου στρωμένο
κάτω στο φοuρνο, θa σάς άπαλλάξη
άπο τον κόπο τοu καθαρίσματος.
Σ' ένα πρόχειρο σαγανάκι, πού
φτιάχνετε μέ διπλΟ SANITAS FOIL, μπο
ρεΊτε νa ψήσετε στο μάτι τijς κουζί
νας σας, σέ σιγανη φωτιά, μπιψτf.
κια, φιλέττο, i\ μπριζόλες.
Σ τ η ν

έ ξ ο χ η

i\ στiς έκ-

πλώσατε, γιa πολλές ώρες καi έπi
πλέον θCχ χρησιμοποιήσετε το SAN:
TAS FOIL γιό: πρόχειρα πιάτα. Το 1διο ίιλικό, μπορε'ί κάλλιστα νa χρη
σιμοποιηθij καi γιa τη διακόσμηση
τοu σπιτιοu σας, άφοu μπορεΊτε μ'
αύτο νa καλύψετε τiς γλάστρες σας
η δποιαδήποτε άλλη έπιφάvεια έπ.-.
θuμε'ίτε. �Αλλωστε πολλές άλλες χρή
σεις τοu SANITAS FO\·L θa άνακαλύ
ψετε καi μόνες σας.

ιι

'Εδώ KLM... 'Εδώ KLM ...

Μήν ξεχαστείτε ατό "Αμοτερνταμ!
Πετίίτε yιά τή Ν. Υόρκη
...••

Πραγματικό ... δέν ύπερ6άλλουμε. Μήν ξεχαστείτε στό WΑμστερνταμ... γιατί ή πανέμορφη
'Ολλανδία μέ τή ζεστασιά καί τή φιλική έξυπηρέτηση τών 'Ολλανδών, μέ τά άμέτρητα άξιο:

θέατά της καί τήν δφθαστη νυκτερινή ζωή της εΤναι ένας πραγματικός Τουριστικός Παράw
δεισος. 'Εάν δέν Βιάζεστε νά εΤστε τήν ίδια μέρα στή Ν. Ύόρκη (όναχωρείτε πρωi όπό τήν
'Αθήνα καί φθάνετε στή Ν. Ύόρκη όργά τό όπόγευμα τήν ίδια μέρα) όξίζει τόν κόπο νά
σταθείτε γιά μιά n καί πολλές μέρες στήν 'Ολλανδία, Καί μάλιστα μέ τή μοναδική εύκαιρία
νά μείνετε πληρώνοντας μόνο $15 τήν ήμέρα όντί $100. ΕΤναι μιά
προσφορά τοϋ Όλλανδικοϋ Τουρισμοϋ πού περιλαμ6άνει τή διαμοw
νή σας στό ξενοδοχείο, τό πλούσιο πρωϊνό σας καί τήν περιήγησή
σας στήν πόλη τοϋ καταπληκτικοϋ WΑμστερνταμ n όκόμη τή δυνα
τότητα νά περιοδεύσετε καί τήν ύπόλοιπη χώρα.
Καί έπί πλέον θά έχετε τή μοναδική εύκαιρία νά κάνετε τά φθη
νότερα-όκρι6ά ψώνια στά μεγάλα καταστήματα όδασμολογήτων
είδών στό όεροδρόμιο τοϋ 'Άμστερνταμ.
'Εδώ KLM... 'Εδώ KLM...
Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες ατόν τσξειδιωτικό σας πράκτορα
n στriν Κ L Μ

•••••

Όδός Βοuλιϊς 22 Τηλ. 32.30.755/6-7-8 & 32.42.992-3

KLM "The reliable airline of those surprising Dutch:'
HOLLAND

περάστε άξtχασια

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

ιφζί υέ ιόν Γκόριςυ
τόνΦώκνερ, τον Καμύ
τίΝ Τολστόη,ιόνΜώρώ

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

κ Ω ΣΤΑ Β ΑΡΝΑ Λ Η

24

'Αποκτήστε, χα ρίστετήν 14τομη

Βασική Βιβλιοθήκη Παγκόσμιας
Κλασσικής Λογοτεχνίας

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΞΥ ΛΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟΥ Α. ΤΑΣΣΟΥ

·Όλο τό έργο. 14 ύπερπολυτελείς τόμοι,
σπιτι σας μέ 500 δρχ. προκαταβολή

οι rιολύχpωμες εlκόvες θά iυπωθοίίv dπο τiς 74 πλάκες,
τίς χαpαγμivες σέ πλάγιο ξύλο.

ΣΧΗΜΑ 33,5

χ

Παραγγείλτε σήμερα, όλο τό άπόσταγμα τής
άνθρώπινης λογοτεχνικής έμπνευσης, 20 κλασσικά,
άθάνατα έργα. σέ 14 ύπερπολυτελείς τόμους. Θά
δώσετε μία προκαταβολή καί τά ύπόλοιπα σέ δόσεις

25,5 ΕΚ.

Σελίδες 160. Χαρτί άγγλικό μέ ί>δάτινες γραμμές
Glastonbury Antique Laid.

'Ένα βάφτισμα άνθρωπισμού

•

Διαβάστε τούς άνθρώπους πού διέθεσαν τό
πνεύμα τους γιά νά δώσουν στή ζωή μας νόημα καί
περιεχόμενο. Είναι ένα βάφτισμα άνθρωπισμού σ· ένα
κόσμο τυποποιημένο καί μηχανικό.

Η Λ ΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

θά τυπωθεί σέ 1500 άpιθμημένα άντίτυπα.
'Από τό 1-100 έκτος έμποpίου
και άπό 101-1500 θά διατεθοϋν πpός πώληση.
''Ολα τά βιβλία θά ι!ναι ύπ(Jγpαμμένα άπό τον Α. Τάσσο.

20 Κορυφαίοι συγγραφείς

Σταντάλ. Μπαλζάκ. Γκόρκυ. 'Αμάντο. Μπέπυ Σμίθ,
Φώ κνερ, Σίνκλ αιρ Λιούϊς, Βολταίρος. Θερβάντες,
Κpμύ. Ζίντ, Φλωμπέρ, Άνατόλ Φράνς. Φρανσουά
Μωριάκ. Μαλρώ. Τολστόη, Γκύ ντε Μωπασάν,
Τ σέχωφ. Ρομαlν Ρολλάν, Γκόγκολ.

•

ΔΗΛ ΩΣΕΙ Σ Π ΡΟΕΓΓ Ρ Α ΦΩΝ
ΚΑΙ .ΣΤΟ

ΧΡ. ΛΑΔΑ 5-7

Μεταφράσεις

"ΘΕΑΤΡΟ,,

Τηλ. 32.32.222 - 32.22.555

άντά ξιες τών έργων

Μετάφραση Ν. Βρεπάκος. 'Άρης ·Αλεξάνδρου. Πέτρος
Χάρης κ.ό. Θά τά διαβάσετε. θά τά ξαναδιαβάσετε,
θά τά διαβάζουν τά παιδιa σας.

ΔΩΡΕΑΝ

Μαζ'ι μέ τή Βασική Βιβλιοθήκη Παγκόσμιας
Κλ ασσικής Λογοτεχνίας σάς δίνουμε δ ώρο τή
παγκόσμια Ίστορία τού Ούέλς πληρώνοντας μόνο
150 δρχ, τά έξοδα βιβλιοδεσίας .

Τέτοια έργα Οεν πρέπει νά λείπουν άπό καμμία
βιβλιοθήκη.

Τηλεφωνήστε μας σήμε ρα ,

36.32.647,36.05.509 η γρόψτε μας
Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ & ΣΙΑ Ο. Ε. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 60
·---------------�·
1
1
1
1
1
1
1

1
1

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1
1

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 60

·

ΑΘΗΝΑ

Πογκόμιας Κλασσικής Λογοτεχνίας"
Ι
κσί τό δώρο τriν"Πσγκόσμισ 'Ιστορία τού Ού έλς. Τήν όξία τους δρχ. 6.000
θό σάς κστσ6όλω ώς έξΛς:
1
Στείλτε μου τri -Βοοικri Βι6λιοθήκn

1. Προκατσ6σλri (όντικστσ6ολri) δρχ. 1000
2. Τό ύnόλοιnονσέ 10 μηνιαίες δόσεις τών

500 δρο>ι

μέ έπιταyές.

ΟΝΟΜΑ ΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ

Ο ΠΑΡΑΓΓΕλΩΝ

1

I

Ι

1

----- --- ------- - - - 1

ΠΑ ΓΓΕ Λ ΜΑ

ΠΟΛΗ

Ε

Λ

Η . ____

ΚΛΑΣΙΚΉ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

• 'Ακολουθούν:

7.

ΤΖΕΪΜΣ,

8.

ΜΩΠΑΣΣΑΝ,

Οί έκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ.,, κυκλοφορούν μιά

καινούργια σειρό. μέ κλασικό. κείμενα τής
Παγκόσμιας Λογοτεχνίας, γιό. πρώτη φορό. στό
'Ελληνικό άναγνωστικό κοινό η αναθεωρημένα

9.

ΣΑΤΩΜΠΡΙΑΝ,

10.

ΕΚΚΕΡΜΑΝ-ΓΚΑΙΤΕ.

πώς μέ άγάπη θά δείτε τήν καινούργια σειρά,
πού δίνει τή δυνατότητα νά γνωρίσουμε καλύτερα
τούς συγγραφείς καθώς καί τούς
aλλους πού άκολουθοϋν.

όπό τούς μεταφραστές τους. Εϊμαστε βέβαιοι

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ»

Άσκληπιού 3, ΑΘΗΝΑ· ΤΗΛ. 3637973. 3613029

ΘΕΑΤΡΟ
Π Ε ΡΙ Ο Δ Ο Σ

-

'J ο ύ ν η ς

1978

ΠΕΡlΟΔΟΣ Α': 1962 -66
Τόμοι

ΘΕ Α Τ Ρ Ι ΚΗ

1 - 5 . Τι:ύχη

ι - 30

'Εκδότης - Διευθυντης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΕΙ>JΣΚΟ Ι :

Τό τραγούδι τi)ς Άντίστασης άπαραβίαστο !
Τό
Διοικη τικό Συμβούλιο τi)ς ΕΛΣ έξέπεσε . . . - ΕΛΣ:
Κυβέλη:
Κάθε Παράσταση Ι .400.000 έπιχορ1iγηση !
έπελθών γάρ ό θάνατος, τί κατέλιπεν ;
σελ.
-

*

ΝΙΤΣ Ο Σ

Κ ΩΣΤΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Β"

Τό μ ο ς ΙΑ', Τ ι:ϋχ ο ς 61-63
Γι: ν ά ρ η ς

Δ ΙΜΗΝΗ

-

ΚΕΙΜΕΝΑ:

*

21

ΜΑΝΩΛ Η ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ : Ή ζωή μου καi 1Ί τέχνη
μου. 'Απομνημονεύμ ατα. Τά πρώτα βήματα : 1. Σμύρνη.
Σπάνια, πρωτοδημοσίευτη είκονογράφηση
σελ.

57

ΦΟΙ ΒΟΥ Α ΝΩΓΕΙΑΝΑΚ Η : Ό Καλομοίρης δημο
τικιστής. Τόλμησε νά γράψε� τήν αύλαία : Μ περντέ!
Κατάργησε πρώτος τήν ίταλική όρολογία στ�i Μου
σική. Είσαγωγ ικά στ' 'Απομνημονεύματα Καλομοίρη.
'Ανέκδοτη είκονογράφηση
σελ.

53

Γραφεία : Χρ. Λαδii 5-7 (Τ. 124)
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΡΘJ>Α :

Τ η λέφ ω ν α :
3232222 - 3222555 - 3238030

*
Τ Ρ Ι ΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ Δρχ.

150

Συνδ11ομή

έτήσια

Δρχ.

500

Φοιτη τική

έτήσια

Δρχ.

400

"Οργ α νισμών κλπ. Δρχ.

1 . 500

Έξω τι:ρικοϋ : Εύρώπη Δολλ. 25
Άμι;ρικj\ς 30. Αύστραλίας 40

*
Μονοτυπία, δφσετ, βιβλιοδεσία

Γ. Τσιβεριώτης, Λούβαρη
Τηλ.

11

574 - 3775 κα ί 574 - 2802

*
ΔιευΟύνσι;ις συμφώνως τφ νόμφ
'Ιδιοκτήτης - Ύπι:ύΟυνος ίίλης
Κ ώ σ τ α ς Ν ί τ σ ος, Σισίνη 35
ΎπεύΟυνος ΤΙJπογραφι:ίου
11

Γ. Τσιβι:ριώτης, Λούβαρη
*
ιι

J.;JJ((INΛ Ί'()\'

Ι·:Ξιl<Ι>Ι'ι\Λ()l':

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΚΥΒΕΛΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ

Μ ΙΑ Π ΡΩΤΗ Κ Υ ΡΙΑ τi)ς Σκηνt;ς. Μ ιλοϋν γι' αύτήν
ο [ σύγχρονοί της : Μ ήτσος Μυράτ, Γρηγόριος Ξενό
πουλος, Σπύ ρος Μελfiς, Φώτος Πολίτης
σελ.

25

Μ Η ΤΣΟΥ Μ Υ ΡΑΤ : Άπό μ ι κρ ιi ε!χε τό διάβολο
μέσα της γιά τό Οέατρο. Μ αρτυρ ία
σελ.

25

Γ Ρ Η ΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥ ΛΟΥ : Τό άβρότερον άνθος
της .. Νέας Σκηνής 'Ό Έφάνη τφόντι λαμπρός άστήρ
άνατέλλων. Μ ιά Ι 6σέλ1δη είκονογραφημένη ύ μνογρα
σ�.
φ�

26

Γ Ρ Η ΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥ ΛΟΥ : Κάθε χρόνο κ εργο
στήν Κυβέλ η . Δέν είχ' άφήσει ζωνταν1i, ζακυνθινή
Αύτοβιο
γιά ζακυνθινή. Δυό κεφάλαια άπό τήν
σελ.
γραφία " του

28

•·

Σ Π Υ ΡΟΥ Μ ΕΛΑ : Θείον πϋr: μέ γυναικείες χάρες. Ή
φων1i της αύγινό κελάιδημα κορυδαλλοϋ. Τέσσερα
κεφάλαια άπ' τό βιβλίο του "' 50 χρόνια θέατρο .. σελ.

33

ΦΩΤΟΥ 11.ΟΛΙΤΗ : Θρίαμβοι καί εύθϋναι ση;ς . . Κυ
βέλης ". 'Από τό Χρηστομάνο κ' Οίκονόμου στό ση
μερινό ξεπεσμό. 'Εντυπώσεις καί κρίσεις στό
'Ελεύθερον Βήμα · · τοϋ 1 928
σελ.

40

ΓΙΑΝ Ν Η ΣΙΔΕΡΗ : Κυβέλη, τό πλάσμα μου . . . ' Η
Ν έ α Σκηνή" πλαίσιον καi άνάβαθρόν της. Δυό γράμ
ματα τοϋ Κ. Χρηστομάνου. 'Ανέκδοτη άνακοίνωσ11
γραμμένη γιά τό .. Θέατρο " . Π ρωτοδημοσίευση τι:'ίΊν
αύτόγραφων γραμμάτων
σελ.

41

ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑ Ι>ΑΝΤΙΝΟΥ : Κυρία Κυβέλη καί μετά
θάνατον ! οι τελευταίοι ρόλοι της ζωi)ς της στό
σελ .
Κ . Θ . Β . Ε.

49

ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΖΑΚ Η : Ήθελε ρόλο τρελής Βασί
λισσας. Βασίλεψε στήν έποχή τοϋ άπόλυτου βεντετισμοϋ
σελ.

51

··

··

' 1 1 Κυβέλη, ,\Ιαρ ίζ στον " Κλέ
π-:η
τοϋ Γ. 'Όντρεϋ. Φωτο
γραφία - ντοχοuμέvτο γιά το
;]φος χαί -:ο ήθος των άρχών -:οϋ
-χtι:)να. ( Μαχέ-:-χ 'Λσ-:zρίσχοu)
"

Τά Περιεχόμενα τοϋ τεύχους συνεχίζονται καί στήν πίσω σελίδα 18

Τ Α ΤΕΥΧΗ Τ ΟΥ 1 9 7 7
'
<Ε χ ro ν ι ά έπ α ν έ κ δ ο σ η ς )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
( Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 7 )

MfKPO ΑΦΙ ΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙ ΚΟ κ· ΕΦΤΑΝ ΗΣΙΩΤJΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

'Αφιέρωμα :
Ί'ό
(:)έατρο
'Ελεύθερη '[>;λλάδα. Μαρ
-:υρίες Βασίλη l'ώτα, Γ. Κο-:ζιούλα, Γεράσιμου Σταύρου.
Καί ά11έκδοτη εtκο11ογράφηση .
• Ί'ο 'Άρμα Θέσπιδος. Ά11ε
ί.έη-:ι. σφυροκόπημα στ·ή Βr:ιιJλή.
8

στ·ή11

ΕΡΕΥΝΑ:

Ν. Μ . ΠΑΝΑ ΓJΩΤΑ Κ Η : Τό λαϊκό παραδοσιακό θέα
τρο έχει όριστικά παντοϋ πεθάνει . Άς έρευνήσουμε
σωστά τiς ρίζες μας. Συνέντευξη στήν Άθηνa Κακοσελ.
λύρη

71

ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ : Θεατρολογικά προβλήματα στό
Κ ρητικό καi Έφτανησιακό θέατρο. Άναλογίες μέ τ ή
Νοτιοσλαβική δραματουργία τfjς έποχfjς. Ά νακοίσελ.
νωση

77

ΛΑ Κ Η ΠΑΠΑ °ίΩΑΝΝΟΥ : .. Τό τσάκωμα καi τό
φτιάσιμον 'Ό Ό Δημήτριος Γουζέλης καi τά κωμικά τοϋ
Χάση. Άνακοίνωση
σελ.

90

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΡΑΣ Θά σωθεί. Πέντε έκατομμύρια
δραχμές γιά πρώτες βοήθειες. Ε!δικός άρχ ιτέκτονας γιά
άναπαλαιώσεις φτάνει άπό τήν ' Ι ταλία
σελ.

94

Ν Ι ΚΟΥ 1. ΣΥΝΟΔΙ ΝΟΥ : Τί συμβαίνει στά Κρατικά
Καλλιτεχνικά 'Ιδρύματα; Λειτουργοϋν σωστά; Έκπλη
ρώνουν τήν άποστολή τους; Μέρος I V : Τά Κρατικά
θέατρα : 'Εθνικό , ΚΘΒΕ, Αρμα Θέσπιδος
σελ.

107

ΤΑ ΑΠΛ ΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΣ άπλωμένα στή Βουλή. Έπίσημη
καταγγελία σωρείας παρανομιών καi σκανδάλων. Πλυ
τaς : Διέταξα aμεσο διοικητικό καi ο!κονομι κό έλεγχο.
Τά έπίσημα Π ρακτικά άπό τήν άνάπτυξη έπερώτησης
σελ.
τοϋ ΠΑΣΟΚ

97

ΤΟ Σ Η Μ Ο έπιβεβαιώνει κατηγορηματικά τήν πλήρη
άκρίβεια τών καταγγελιών τοϋ ΠΑΣΟΚ γιά τό καθεστώς
σελ.
Χωραφδ.

105

ΠΑΣΟΚ : Ό κ. Δ. Χωραφaς δέν έχει δικαίωμα νά
όμιλεί έφόσον έξακολουθεί νά τελεί ύπό διοικητικόν
σελ.
έλεγχον

106

Κ Υ ΒΕΛΗ Π ΡΟΣ ΧΟΥΝΤΑ : Διακηρύττω άπεριφράστως
εfμαι μαζί σας! ' Η... 2\η Άπριλίου έσωσε τήν 'Ελλάδα!
Ένα γράμμα της στό δ ι κτάτορα Γ. Παπαδόπουλο σελ.

1 17

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ τών γεγονότων τοϋ δ ιμήνου. - Διαοελ.
βάστε Καλομοίρη . - Καλλιτεχνικές άπώλειες

1 19

Α Μ Φ ΙΘΕΑ ΤΡΟ κλασικοϋ τύπου στή λίμνη τfjς Βουσελ.
λιαγμένης

120

ΕΛΣ : Άλλος ένας χρόνος γεμάτος άργίες. Όλόκληρι1
τή σαιζόν : 88 παραστάσεις τά " 'Ολύμπια " ! . . . . σελ.

121

•

ΝΤΟΚΟΥΜΕ ΝΤΑ :

λ'tατεριαλισηκό Θέατρο. "'1.>:να
δοκίμιο τοϋ Λουί 'Αλτουσέρ.
8 1 6 σελίδες έμπιστευτικά itγ
γραφα γιά τ-1]11 χρίση ΚΘΒΕ.
• " Κλυ ταιμνήστρα ; .. ά11έκδοτο
Οεατρικό έ:ργr, τ'>u 'Λ. L:τάικου.
8

ΤΟ Δ Ι Μ ΗΝΟ:

e 'Αφιέρωμα
στίς 'Ελληνσ
-:ουρ�;ικές πο ιτισ;ικές σχέσεις.
.
ε11α11τιον Μπρουκ .
e Ταυ11α11
'Αφιέρωμα
στη
Μ
α
ρί
α
Κάλας
e
καί το Γρηγι\ριο Ξεν όπουλο .
e Νά σωθεί τό θέατρ'> Σ•)ρας.

�

18

Τά περιεχόμενα τοϋ τεύχους συνεχίζονται καί στην άπέναντι σελίδα 19

Το

άφιέρωμα ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ έτοιμάζεται

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜ Ε ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΤΕΥΧΉ ΤΟΥ " ΘΕΑΤΡΟΥ "

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
( Συνέχεια άπό τ�] σελίδα J 8 )

Ν . 1. ΛΑΣΚΑΡΗ : Ή ήλικία τής Κυρίας Κυβέλης.
Δείγμα σαχλεπίσαχλης γραφής το{) πρώτου [στορικο{)
σελ.
το{) Θεάτρου μας

1 22
ΤΟ ΑΦΙΕΡΩ Μ Α

το ΨΑΡΟΠΙΛΑΦΟ τής Κυβέλης. Μ ιά συνταγή μαγει ρικής της στόν Τσελεμεντέ!
σελ.
ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ : Ή ά.ντίσταση τοϋ πνευματικοϋ
κόσμου. Νά θυμόσαστε αύτά τά όνόματα . . . Οί όμάδες
σελ.
το{) ΕΑΜ . Ό ϋμνος το{) ΕΛΑΣ. 'Ομιλία

ΤΑ ΝΕΑ Β Ι ΒΛ ΙΑ:

ΜΟΝ LΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ:
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1 24

ΜΗΝΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ : τό έλληνικό θέατρο τοϋ Βακιρτζή .
Ζωγραφικά " δρώμενα " μέ βάση τή φωτογραφία σελ.

1 27

ΓΙΑ Ν Ν Η Ν ΕΓΡΕΠΟΝτΗ : Σκέψεις καί κρίσεις γιά
τόν τόμο Βάσου Βαρίκα : Κριτική Θεάτρου, έπιλογή
\96J - 71. 'Υπηρέτησε πιστά καi έντιμα τήν πληροφόρηση το{) Κοι νοϋ
σελ.

13 1

ΒΑΣΙΛ Η ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ : Κριτική παρουσίαση τής με
λέτης το{) Π . Α. Ζάννα : 'Ιστορία καί Τέχνη στόν
" 'Ιβάν τόν Τρομερό ". Μ ιά Ιδεαλιστική προσέγγιση το{)
μαρξιση') Άιζενστάιν άπό τόν Π . Ζάννα
σελ.

1 33

ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑ Κ Η : Κριτική παρουσίαση της
Ρεμπέτικης 'Ανθολογίας το{) Τάσου Σχορέλη. Ή πα
τρότητα καi ή χρονολόγηση τών παλαιών τραγουδιών
σελ.

135

ΓΡΆΜ Μ ΑΤΑ πρός τό " Θ " : Άλέξη Σεβαστάκη : Qί
δυό Σταματιάδηδες - κ' οί δυό Σαμιώτες. - Μ ετίν Α ντ :
Braνo! - Κ. Σκλάβου : Θίασος Μέρτικα στήν άπο
κλεισμένη Σμύρνη . - Κ . Γ. Πιτσάκη : Ό Δ. Μ ητρό
πουλος κι ό Πατρών 'Ιερόθεος. - Παραβόλα, εύχαριστο{)με !
σελ.

1 37

ΚΡΙΣΕΙΣ γιά τό " Θ " : Π . Παλαιολόγος : Μιά τόλμη
το{) " Θ " : Γνώθι τόν γείτονα.- ' Ελένη Χαλκούση :
Κι άπ' τό J914 &ς τό '22;- Ν ίκος Φιλικός : Ή καρδιά
το{) " Θ χτυπάει γιά τήν Ε!ρήνη!-Παρατηρ1ιτής : Τό
.. Θ " κρίνει μέ εύθύνη και εξω άπ' τά δόντια! . . . σελ.

J 38

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ άπό δημοσιεύματα τοϋ Τύπου
γιά τό προηγούμενο τεϋχος το{) " Θ " . . . . . . . . . . . σελ.

1 40

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ : Νομοθεσία γύρω
ά.πό τό Θέατρο, τή Μουσική, τό Χορό, τόν Κινημασελ.
τογράφο καί τά Γράμματα

1 43

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ στ' 'Αθηναϊκά θέατρα. 'Από τήν
Πρωτοχρονιά &ς τό τέλος τής σαιζόν
σελ.

J 45
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1f Τό τ ραγούδι της Ά ντ ί σταση ς άπαραβίαστο !

Τό πολίτευμα της χώρας άποκαλείται Δημοκρατία. Ο ί άφε
λείς . . . άπολαμβάνουν τήν όνομασία. 'Αλλά τό κράτος καί τό
παρακράτος τη.; Δεξιάς καθημερινά έδρο.ιώνονται ! Συστημα
τικά, στυγνά, άδίστακτα. Άς όψονται οί " δημοκράτες "
πού &τρεξαν νά μποϋν στήν Κυβέρνιιση . . . ΈΘν ι κης Ένότιι
τας. Νομιμοποίησαν τιί χουντοπαραγωγό Δεξιά. Τώρα, ή Κυ
βέρνηση της Νέας Διιμοκραιίας τό δ ιαλαλεί στιί 8ουλ1i :
Δέ Θέλαμε ριζική άποχουντοποίησΊΊ . Δέν κάναμε πλ1] ρ η κά
θαρσ η . 'Αλίμονο : Ή Δεξιά δέν τρώει τά παιδιά τ ιις. Τά
" σταγονίδια " εύδοκιμοϋν στό στρατό. ΙJί πολιτικοί πρόσφυ
γες πεθαίνουν στά ξένα. Οί γιορτές μίσους διαιωνίζονται .
Ή ΈΟν ι κ ή 'Αντίσταση δέν άναγνωρίζεται . . . Π ροσπάθεια
τώριι νά καταπνιγεί καί τό άντισ·τασιακό τραγούδι . Νά τεθεί
έκτός νόμου. Δέ φτάνει πού κόβεται άπό τή λογοκρισία. Δέ
φτάνει πού άπαγορεύεται νά γραφτεί σέ κασ·έτες κα ί δίσκους.
Δέ φτάνει πού άπαγορεύεται ν.'ι μεταδοθεί άπ' τό ραδιόφωνο
καί τ1ίν τ ηλεόρασ η . Δέ φτάνει πού άπαγορεύεται ν' άκουστεί
σέ ται νίες έποχ1)ς. Τώρα Θέλουν ν' άφανιστεί τελείως. Νά
πάψει νά τραγουδιέτα ι . Ν ά μΊίν άκούγεται σέ δημόσιους χώ
ρους. Νά μπn.ίνουν φυλακή δσοι τό τραγουδaνε. Καί, ν' άπα
γορεύεται νά τό τραγουδάνε καί στή φυλακ1i τους' 'Ωστόσο,
γιά νά μ�ίν ξεσηκωθεί πρό:Υθετος θόρυβος- είχαν πήξει τή
Βουλή μέ άντιλαϊκά νομοσχέδια - πηραν Cίλλο μονοπάτι .
Τό ύπουργείο Δημοσίας Τάξεως, υ'Τίς 27 τού Όχτώβρη Ι 977,
μέ τό ύπ' άριΟμόν 1 1 . 7 1 5 Φ. 37 / Ι 3α &γγραφό του, ζι'1 τησε άπό
τό ύπουργείο Δικαιοσύνης νά βρεί κάποιο τρόπο ίδστε ν'
άπαγορευτεί τό άντιστασιακό τραγούcι χωρίς νέο νόμο. Τό
ύπουργείο Δικαιοσύνης δέν Cίργηοε νά τό βρεί. Έκανε &να
έρ<ίη ιυια στόν Εiσαγγελέα τοϋ 'Αρείου Πάγου, ϋ.ν μπορούν
νά ύπαχθοϋν τά άντιστασιακά τραγούδια στίς διατάξεις τού
Άναγκασ'Τικοϋ Νόμου 942 τοϋ. 1 946 όπότε, αύτόματα, τά
τραγούδια κη ρύσσοντc:ι έκτός νόμου κι δσοι τά τραγουδάνε
διώκοντα ι , δι κάζονται καί φυλακίζονται , χωρίς δικαίωμα
έξαγορθ.ς τ t'ί ς ποινης! 'Αλλά . . . - ύπάρχουν πολλά άλλά . . .
Διαβάσ'Τε τόν 942 νόμο καί Θά καταλάβετε : « Μ έ φυλάκισιν
ένός μέ;φ ι τρι(ί)ν μ ιινιον καί έν ύποτροπij μέ φυλάκισιν δύο
μέχρις εξ μην(ί)ν τ ιμωρείται δστις : α ) 'Αναγράφει είς τούς
τοίχους οίκιιον ii περιμανδρωμένων χώρων, εiς όδούς ii είς
πεζοδρόμια ii ο!ονδήποτε Cίλλο μέρος προσιτόν ε!ς τό κοινόν,
συνθήματα η λέξεις ii φράσει ς ii παραστάσεις δηλωτι κάς
πολιτι κ(ί)ν iδειον. β) Τοι χοκολλεί είς τά έν τφ προηγουμένφ
έδαφίφ άναφερόμενα μέρη &ντυπα τοϋ αύτοϋ περιεχομένου.
γ) Με'ίαδίδει ε!ς τό κοινόν διά ζώσης φωνης η τ η λεβοών ii
? ίουδιi ποτε Cίλλου τεχνικοϋ μέσου συνθήματα ii έντολάς η
απειλάς ii άγγελίας ii άνακοι νώσεις δυναμένας νά έμβάλωσι ν
ε�ς άνησυ_χίαν τούς πολίτας ii νά μειώσωσι τό παρ' αύτοίς
αισθη�_α ασφαλείας καί τάξεως. δ) Φέρει δημοσίςι στολι'ι ν,
σ�μ.α _η ? ιακριτ ι κόν οίονδήποτε δηλωτικόν τοϋ δτι ό φέρων
αυτο ανη κει εiς ώρισμένην πολιτι κ1ίν όργάνωσ ι ν ii ίδεολο
γίαν » . 'Αλλά . . . - τό πρ(ί)το άλλά . . . - ό 942 είναι ' Αναγκα 
στικός Νόμος " Περί λι'1 ψεως μέτρων πρός κατευνασ·μόν τ(ί)ν
πολιτι κών παθ(ί)ν " έκδομένος στίς 1 3 Φλεβάρη τοϋ '46, γ ι ά
.
συγκεκριμενο τότε σκοπό. Είναι νόμος έποχιακός τοϋ Έμφύ,
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λιου σπαραγμοί>. Σι'1 μερα, δέ συντρέχουν οί άντικειμενι κές
σ� νΟη κες γιά νά μπορεί νά ίσχύει κα ί νά έφαρμόζεται . Τό
δεχεται άκόμα καί δ ι καστ ι κ ή άπόφαση : Τό Τριμελές Πλημ
μ �λειοδι �.είο � υτιλή νης, μ � τήν �π' άρ. 274 / 1 977 άπόφασή του
. ό νομος ηταν έποχιακός κι έπομένως
δεχτηκε οχι μονο πως
σήμερα δέ μπορεί νά iσχύει, άλλά πώς είναι ήδη καταργη
μένος μέ τό άρθρο 475 τοϋ Ποινικού Κώδικα. Άλλά . . . - δεύ
τερο άλλά . . . - δπως διαβάσατι::, ό νόμος μιλάει γιά συν
Θι) μ �τα_. � ν;ο� έ � . � πε.ιλές, γιά διακ ρ ιτι κά_. στο?,ές .καί σήματα.
_
�ε τι, απ ολ αυτα, Θα μπορουσε
να χωρεσει ο χειμαρρος του
αντιστασιακοί> τραγουδιού; Βρέθηκε, ώστc'Jσο, ό Εiσαγγελέας
τοϋ ' � ρείου Πάγου Σόλων Ράγκας πού, μέ τήν παρακάτω
Γνωματευση, προσπαθεί προκρουστικά νά έντάξει τό άντι
στασ.ι ακ� τ � α γ ο_ύδι στά . . . συνΘι'1 μ �τα 1 Διαβάστε, άναγκα
?τικα, �.ην υπ αρ. 1 5 /3- � 1 -77 Γνωματευσιi του : « Κατά τήν
αληΘη εννοιαν τt'ίς διαταξεως ταύτης, συναγομένιιν καί έκ
τοϋ σκοποϋ τού νόμου, δστις είναι ό κατευνασμός τών πολι
τικών παθών � ώς συνθήματα Θεωρούνται σύμβολα ii γνωρί
σμ � τα !διαιτερως συμπεφωνημένα μεταξύ τ ι νών πρός άμοι
βαιαν συνεννόησ ι ν, τοιαϋτα δέ δύνανται ν' άποτελέσουν καί
άσ�ιατα τά όποία κατά τό παρελθόν έταυτίσΘιισαν πρός ώρι
σμενην πολιτικήν όργάνωσι v, έφ' δοΌv χρησιμοποιούνται
έπί τφ άνωτέρφ σκοπφ. 'Εάν δμως ώρισμένα άσματα καί εiδι
κώτε ρ ο � τά έν τφ συνυπ<?βαλλο �έ �φ ύπ' ά�ιΘ. 1 1 . 7 1 5 Φ. 3 7 /
Ι 3α απο 27. 1 0 . 1 977 έγγραφφ του Υπουργειου Δημοσίας Τά
ξεως άναφερόμενα προσέλαβαν τοιούτον χαρακτηρα καί έάν
περαιτέρω διά της έκτελέσεως τούτων εiς κέντρα διασκεδά
σεως, πλη ρούνται, ώς έκ τών άντ ι κειμενι κών αύτών στοιχείων
καί της προθέσεως τών δραστών, αί προίJποΘέσεις έφαρμογης
της ριιΘείσης διατάξεως, τοϋτο είναι ζήτημα πραγματ ικόν
άναγόμενον είς τήν κρίσιν τοϋ δικαστιιρίου, έκτιμώντος τάζ
κ� τ· iδί � ν περισ:άσεις, περί τού όποίου, ώς είναι προφανές,
δεν δυναμεθα να έκφρασθώμεν. Παραπέμπω, πρός τούτοις
καί εiς τήv ύπ' άριΘ. 220 / 1 965 άπόφασι ν τού 'Αρείου Πάγο�
(Ποι ν. Χρονικά Ι Ε ' σελ. 49 1 ), ή όποία καθ' δμοιον τρόπον,
άπεφάνθη έπί τών άνωτέρω Θεμάτων ». Ή άπόφαση πού παρα
πέμπει είναι του 1 965, μέ εiσηγιιτή τόν τότε 'Αρεοπαγίτη
καί, uστερα άπό δυό χρόνια, ύπουργό τ t'ί ς Χούντας Καλαμπο
κιά. Μέ τήν άπόφαση αύτή έπι κυρώθιικε ή καταδίκη προ
έδρου Κοινότητας πού, σέ γ ιορηΊ γιά τήν άπελευΘέρωση της
χώρας άπό τούς Γερμανούς, στίς 1 8 Όχτώβρη 1 964, άναφέρ
Θηκε στήν Άντίσ·τασιι καί τό άντιστασιακό τραγούδι " Βρον
τάει ό Όλυμπος, άστράφτει ι'ι Γκιώνα " . . . Είναι πρόκλησ11
κα� �τροπ1i : "0,τι δέν κατόρθωσε ή Χούντα - τόν άφανισμό
του αντιστασιακού τραγουδιοϋ - νά τό έπιδιώκει ή Κυβέρ
νησιι της Νέας Διυιοκρατίας. Μέ μιά Γνωμάτευσιι πού τρε
κλ �ζε_ι . Μ' eνα νόμο-βρυκόλακα τοϋ έμφύλιου σπαραγμοί)
που, αντικειμεν ικά, δέ μπορεί νά ίσχύει . Τό άντιστασΊακό τρα
γούδι &χει περάι;ει π ι ά στήν ' Ιστορία. Είνα ι έθν ική κλη ρονο
μ ι ά . Βαριά, βαρύτιμ η , βαρυσήμαντ η . Κανένας Ράγκας καί
καμ ιά διάταξιι δέ μπορεί ν' άπαγορέψει στό λαό νά τό τρα
γουδάε ι . Όπως δέ μπορεί ν' άπαγορέψει τά τραγούδια τοϋ
Ρ ι'ηα καί της Κλεφτουριάς. Τό άντισταοΊακό τραγούδι είναι
καθαγιασμένο, ίερό κι άπαραβίαστο. Δυστυχώς, βρέθηκαν
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μερικοί πού έπιχείρησαν νά τό έκμεταλλευτουν. Τό ρίξανε
στήν κατανάλωσ η , σέ μαγαζιά καί κασέτες, χωρίς σεβασμό,
άλλοιωμένο, παραποιημένο. Χρέος, νά ύπερασπιστουμε τό
λεύτερο τραγούδισμά του. Διπλό χρέος, δοΌ ύπάρχει άκόμα
ή γενιά πού τά πρωτοτραγούδησε, νό. διαο·ωΘοϋν, ν' άποκα
τασταθουν στή γνηοΊότητά τους, χωρiς εύτελείς καί ϋποπτους
έκσυγχρονισμούς καί άλλοιώσεις, νά μείνουν σ·τήν άρχικi1
τους μορφ1i, σεβαστά , μή έμπορεύσιμα. Αύτά τά τραγούδια
δέ βολεύονται στίς μπουάτ μέ τζίν καί ούίσκ ι . ΕΙναι τραγούδια
λευτεριάς, παλιικαριάς, άνοιχτης καρδιάς! Νά τά διαφυλάξουμε γιά τά παιδιά μας. Καί τά παιδιά τιον παιδιιον μας . . .

}f

Το

Διοικητικό Συμβούλ ιο τη ς ΕΛΣ έξ έπεσε.. .

Τό κακό εlναι γενικότερο. Στά καλλιτεχνικά δμως ίδρύματα
εlναι τ ρ ο μ α κ τ ι κ ό ! Τά Διοικητικά τους Συμβούλια άπαρ
τίζονται άπό i1μετέρους " εύυπόληπτους " κυρίους καί i)με
τέρας " καθώς πρέπει " κυρίας - δ,τι γηραιότερο καί μωρό
τερο ύπάρχει ! Συνωστισμός άπό π ρ ώ η ν . Καi νϋν; NiJν,
άργόσχολους, τιποτολόγους καί iiγνωμους. 'Ιδίως iiγνωμους!
Ή συμμετοχ1i στά Συμβούλια εχει κατανηiσει μωροφιλό
δοξη κοινωνική προβολή της άνοητότερης μορφης! ' Ανάγκη
άλλαγης νοοτροπ;ίας καi νόμου : Στά Διοικητικά Συμβούλια
νά μπουν iiνθρωποι ίκανοί, έργατικοί, μέ κοινό νoiJ καί Θάρ
ρος γνώμης. Νά συνεδριάζουν, ύποχρεωτικά, δυό καί τρείς
φορές τή βδομάδα. Καί νά 'ναι σέ Θέση νά παρακολουθοϋν,
νά προλαβαίνουν τιί Θέματα καί νά δίνουν λύσεις. Μ' ενα
λόγο, νά διοικουν. Καί, φυσικά, νά άμείβοντα ι . Νά άμεί
βονται καλά γιά τiς ύπηρεσίες πού, άσφαλό)ς, μέ τό σύστημα
αuτό, θά προσφέρουν. Τό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΣ
εlνα ι . . . ύπόδειγμα αύτοκαταpγημένου, έξαρθρωμένου, όλο
κληρωτικά έκπεσμένου Συμβουλίου. Π ριοτ' άπ' δλα, σύμφωνα
μέ έπίσημες διαπιστώσεις, δέν άκολουθεί τίς διαδικασίες ποu
όρίζει τό Διοικητικό Δίκαιο γιά τή λειτουργία τό)ν συλλογι
κιον όργάνων διοίκησης. Δέχεται , άβασάνιστα, σαθρές ε!ση
γ1iσεις κι άποφασίζει στά τυφλά! Δέ δείχνει καμιά δ ιάθεση
νά άσκ1iσει κανένα ελεγχο. -Αρα, δέν διοικεί. Π ροσφέρει
μόνο εναν τυπικό μανδύα νομιμότητας, δταν χρειάζεται νά
συνεργήσει στό πάρσιμο όρισμένων άποφάσεων. Γι' αuτό
καί συγκρο τείται άπό 1)μετέρους γιεσμεντένηδες. Άσκημέ
νους στό ναί. Δέ λέμε λόγια. Π ροσκομίζουμε άποδείξεις.
Άναφέρουμε, ένδειχτικά, μερικές άλλ' έ π ί σ η μ α δ ι α π ι
σ τ ω μ έ ν ε ς άνωμαλίες του : Στiς 6 τ' 'Απρίλη 1 976, τό
Διοικητικό Συμβούλιο άπέρριψε τό άνέβασμα τοϋ " Μαχα
γκόνυ '' . Ένα μήνα άργότερα, στίς 1 8 τοϋ Μάη, άποφάσισε
τό άντίθετο : Ένέκρινε τό άνέβασμα τoiJ " Μ αχαγκόνυ " !
Θαυμα άρτζιμπουρτζισμου! 'Αλλά τ ί εlχε συμβεί; 'Απλούστατα,
ό Μάνος Χατζιδάκις " ενευσε ·· στόν κ. πρόεδρο - " σταθ
μάρχη " του Τσάτσου καί του Συγκροτήματος στήν ΕΛΣ καί κείνος χάλασε τόν κόσμο ύπέρ του " Μαχαγκόνυ ", κατα
κρίνοντας, παράλληλα, τήν έπανάληψη του " Βαφτιστικοϋ ".
Μόνο πού, τό άνέβασμα του " Μαχαγκόνυ , . ( κι Ciς άποφεύ
χθηκε ή διεύθυνσ1i του άπό τόν άδαη Χατζιδάκι) , κατακρίθηκε
άπό τοuς πάντες, τήν ύπεύθυνη Κριτική, άκόμα κι άπό συμ
βούλους της ΕΛΣ καί, τελικά,
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είσιτή ρια, ένιο ό καταπολεμηθείς " Βαφτιστικός " 655 ! Άλλο :
Στίς 7 του Μάρτη 1 976, συζητιέται τό άνέβασμα τoiJ " ' ? Θέλ
λου 'Ό Παραδόξως, πολλοί σύμβουλοι εχουν άντιρρησεις.
Άλλά, φυσικά, ευθυγραμμίζονται μέ τόν πρόεδρό τους. Παρα
τυπία πρώτη : Μετά τή διαπίστωση διισταμένων άπόψεων,
δέν εγινε - δπως όρίζεται - ψηφοφορία. Παρατυπία δεύτερη. :
Π ρό)τος, καί όχι τελευταίος - δπως ρητά όρίζεται - �ιατ.υ
πωσε τή " γνώμη ·· του ό κ. ·· σταθμάρχης " πού, τελικα την
. . έπέβαλε , . πιεστικά καί στούς ύπόλοιπους! Αλλο : Στίς 1 8
τοϋ Μάρτη 1 976 ά.ποφασίζεται ό μ ό φ ω ν α τό άνέβασμα τoiJ
.. Βέρθερου ' Ό Δέ σταματάμε στό γεγονός πώς τό itρ γο άκόμα
δέν άνέβηκε! Στό τέλος τό)ν έπισ1iμων Π ρακτικιον του Δ.Σ.
άναγράφεται τό π ρ ω τ ο φ α ν έ ς : " Έπi της άποφάσεως
αύτfiς, ό Γενικός Διευθυντής θά έκφράσει τή γνώμη του ε.!ς
τό προσεχές συμβούλιον " ! Τό συλλαμβάνετε; Ό Γενικος
Διευθυντής . . . κρίνει ά π ό φ α σ η του Δ.Σ. Αύτό καi μόνο
κουρελιάζει τό .. κυρίαρχο · · Διοικητικό Συμβο� λ�ο. Θά μπο
ροϋσε κανένας νά συνεχίζει έπάπειρον. Δέν υπαρχ�;ι συνε
δρίαση, δέν ύπάρχει άπόφαση του Δ.Σ. ποu νά μήν έχει χτυ
πητά η άφανij τρωτά. Άλλά, γιά τόν τέλειο έκπεσμό τoiJ
Διοικητικου Συμβουλίου φτάνει ενα καi μόνο : Ό. πρόεδρός
του Σπύρος Βασιλείου, διέπραξε βαρυτάτη ά π ο κ ρ υ Ψ η
άπ ό τόν άρμόδιο ύπουργό Πολιτισμου καί Έπιστημό)ν τfiς

έκο ψε
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παραίτησης τoiJ μέλους τoiJ Διοικητικοϋ Συμβουλίου της ΕΛΣ
'Αντρέα Στράτου, έπανειλημμένα βουλευτη καi ύπουργοiJ.
Ή παραίτηση Στράτου εlχε τήν εννοια άπερίφραστης καταγ
γελίας καi εντονης διαμαρτυρίας έναντίον τοϋ Γενικοϋ Διευ
θυντη της Λυρικ11ς γιά βαρύτατο Θέμα ήθικης τάξης. Ή έπι
στολή της παραίτησης στάλθηκε στόν πρόεδρο τοϋ Δ.Σ. της
Λυρικης άλλά, ούσιαστικά, άπευθυνόταν στόν ύπουργό Πο
λιτισμοϋ καί Έπιcιτημιον πού, ο'ί>μφωνα μέ τό νόμο, διορίζει
καί παύει τό Διοικητικό Συμβούλιο. Ή παραίτηση ύποβλή
θηκε στίς 22 'fούλη 1 977 καί, χάρη σέ ντροπιαστικές γιά τήν
ήλrκία του πανουργίες τoiJ " σταθμάρχη ", ενα σχεδόν χρόνο
άργότερα - στίς 7 του Μάρτη 1 978
δταν συζητιόταν στή
Βουλή ή έπερώτηση γιά τή Λυρική, ό κ. Πλυτάς δήλωνε:
" Λυπουμαι , άλλά μόλις προχθές έπλιιροφορήθην δτ ι ύπάρχει
πράγματι αuτή fι έ1cιστολ1i, τήν όποίαν έζήτησα νά διο καί
φαντάζομαι έντός όλίγων ήμερων δτι θά φθάση εiς τό ' Υπουρ
γείον "! Ό Σπύρος Βασιλείου κράτησε μυστική τήν έπιστολή
κ' εγραψε σ τόν Α. Στράτο, παρακαλώντας τον νά μήν έπιμείνει
στήν παραίτηο·ή του, άλλά νά τήν άνακαλέσει . Ό Α. Στρά
τος άπάντησε μέ νέα έπιστολή, στίς 3 1 ' Ιούλη J 977, κι άνά
μεσα στ' iiλλα άναφέρει : " Δέν μ' άρέσουν τά σκάνδαλα
καί πρό παντός ή έπι βράβευσίς των. Γιά νά άποσύρω τήν
παραίτησή μου άπαιτείται iΊ νά φύγει ό δημιουργήσας στό
"Ιδρυμα τό σκάνδαλον ij ν' άπομακρυνθη ή πέτρα τoiJ σ·καν
δάλου ". Καi παρακάτω : " 'Επειδή δέν βλέπω νά ύπάρχει
περίπτωσις μιά έκ τό)ν ώς ιϊνω προϋποθέσεων νά πραγματο
ποιηθεί, λυπουμαι διότι δέν μπορό) ν' άποσύρω τήν παραί
τησίν μου ". 'Ακόμα πιό . . . χαρακτη ριστικά, σέ τρίτη έπι
ο·τολή του, στίς 30 του Σετcτέμβρη 1 977, καθορίζει μεταξu iiλ·
λων : " Δέν δέχομαι νά καταχράται τ ις της θέσεώς του γιά
νά συνάπτει έρωτικές σχέσεις μέ ύφισταμένους του, τοuς ό
ποίους uστερα τούς προωθεί . Λείπουν ο[ γυναίκες έκτός του
'Ιδρύματος ποu τόν εβαλαν νά διοικ1]σει; ". Δέ χρειάζεται φιλο
σοφία πώς μtά τέτοια έπιστολή παραίτησης επρεπε νά φτάσει
εγκαιρα στά χέρια τοϋ άρμόδιου ύπουργοϋ Πολιτισμου γιά
νά γίνει iΊ νά μή γίνει άποδεχτή. Ή κατακράτησή της άπό
τόν πρόεδρο το::> Δ.Σ. εlναι έπιλήψιμη κι άπό κάθε πλευρά
άνεπίτρεπτη . Ύστερ' άπ' αύτό, δέ θά χρειάζονταν κι iiλλη
άπcδειξη γιά τή μεροληπτική καί παράτυπη λειτουργία του
Διοικητικου Συμβουλίου. Ή βαρυμένη iiδη θέση του προέδρου
του, βαρύνεται ί δ ι α ζ 6 ν τ ω ς γιατί άρνήθηκε άκόμα καί
νά διαβάσει τήv έπιστολή στά μέλη του Συμβουλίου! 'Αρνή
θηκε νά περαστεί καί στά .Πρακτικά - γι' αύτό, ω λωστε, καί
δέν τή διάβασε. Έτσι κατόρθωσε νά καλύψει γιά πολuν καιρό
τίς " ζωη ρότ.ητες " του προστατευόμενού του Γενικοϋ πού,
πέραν τοϋ ήθικοiJ σκανδάλου, κόστισαν στό ίδρυμα, χαριστικά
καi π α ρ ά ν ο μ α, μερικές έκατοντάδες χ ιλιάδες δραχμές!
Ή εuθύνη του Βασιλείου δέν περιορίζεται μόνο στήν " άπό
κρυψη " της καταγγελίας καί της παραίτησης τoiJ 'Αντρέα
Στράτου γιά τό σκάνδαλο Χωραφii. Ή διοικητική έρευνα
καταλογίζει άκόμα πιό βαριά εuθύνη καί στόν ίδιο καί σ'
όλόκληρο τό Διοικη-:-ικό Συμβούλιο : ' Ενέκριναν τήν άναμφι
σβήτητα παράνομη ύπογραφή, γ ιά τήν ίδια χρονική περίοδο,
διπλης σύμβασης μέ τήν . . . " πέτρα του σ κανδάλου ". Συγ
κεκριμένα, ή ίδια μονωδός - ένιο εlχε ύπογράψει , γιά τήν
περίοδο '76 -'77, μιά έντελό)ς προνομιακή σύμβασ η , δηθεν
" μισθώσ εως έργασίας " (άλλά, στήν ούσία, σύμβαση " μι ·
σθώσεως εργου ") γιά 241 . 500 δραχμές, ύπέγραψε τήν ίδια
περίοδο, σύμβαση κατ' άποκοπήν καί ε !σέπραξε iiλλες 1 30.400
δραχμές γιά όχτώ παραστάσεις. Ε !σέπραξε, δηλαδή, δυ
?
άμοιβές - συνολικά 3 7 1 .900 δραχμό)ν - γιά έμφανίσεις που
εκανε σέ χρόνο ποu καλύπτονταν fιδη άπό τήν πρώτη σύμ
βασή της! Συμπέρασμα : "Ενα τόσο άμαρτωλό καί αύτοκατα
λυμένο Συμβούλιο πρέπει , χωρίς περιστροφές, ν' άπολυθεί.
Όσο πιό γρήγορα, τόσο καλύτερα!
-
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1 .400.000

έπ ιχορήyηση !

Τό " Θ " δοκιμάζει iiλλη μιά ίκανοποίηση γιά τούς άγό)νες
του. "Ολη ή έπιχειρηματολογία καί τά στοιχεία ποu φέραμε
στό φό)ς γιά τή φαύλη διοίκηση της Λυρικης Σκηνης άκού
στηκαν έπίσημα άπό τό βijμα της Βουλης. 'Αρκετές μάλιστα
φορές, τό " Θέατρο " καί ή διεύθυνσή του r.:ατονομάστηκαν
τιμητικά γιά τοuς άγό)νες τους. 'Από eνα αtσθημα άντικει
μενικότητας πρός τούς άναγνό)στες, πού iiκουγαν ό':Jς τώρα
τή δική μας φωνή, δίνουμε σήμερα πλήρη τά στενογραφημένα
έπ (σ ημα Π ρακτικά τijς Βουλης. Δέκα όλόκληρες σελίδες

άνελέητου καταπελτικοϋ έλέγχου καί, σέ πολλά σ ημεία, ά
μεσης έπιβεβαίωσης τ&ν κακ&ς κειμένων άπό τόν ίδιο τόν
ύπουργό, άποτελοl)ν τήν πιό σαφi'\ δικαίωση του άγώνα μας.
Ό χρόνος πάντα μδ.ς δικαιώνει. Όλα δσα κατά καιρούς έχουμε
καταγγείλει, άποδείχτηκαν άληθινά. Κι δλα κερδήθηκαν!
Ή κραυγαλέα παρανομία Μ ινωτfΊ φαινόταν . . . άπίστευτη !
Χρειάστηκε, δμως, ν ά κάνουν νόμο - έστω καί . . . χαριστικό - γιά νά τήν καλύψουν. 'Απίστευτη φαινόταν κ' ή πα
ρανομία Χωραφδ.. Τήν κή ρυξε, δμως, παράνομη τό Νομικό
Συμβούλιο τοϋ Κράτους! Κ' ή άπόλυση Χωραφδ. δέ μπόρεσε
ν' άποφευχθεί - άσχετα Ιiν άκολούθησε νέος . . . παράνο
μος διορισμός του! Ή έπιμονή τοl) " 0 " στά θέματα πού
θίγει, δίνει τήν έντύπωση . . . μονομανίας! Ε!ναι ή οηουριά
οτίς θέσεις μας. Καί τό άνηποχώρητο, &ς τή δικαίωσή τους.
Καί - δόξα στή Δημοσιογραφία πού άσκοl)με - δέν ύπi'\ρξε
παραμικρός άγώνας πού νά μή δικαιώθηκε. Μόνιμη . . . μο
νομανία μας, τιΊ. άθέμιτα κέρδη Χωραφδ.. Διορίστηκε μέ 30.
000 δραχμές τι\ μήνα. Μόνος του - χωρίς κανένα ηθικό
ένδοιασμό καί χωρίς κανένας νά τοϋ τραβήξει τό αύτί δλ' αύτά τά χρόνια, πενταπλασιάζει τά έσοδά του άπό τη Λυ
ρική ! 'Επίσημα <1τοιχεία πού κατέχει τό " 0 " άποκαλύπτουν
τή σκανδαλώδη εύνοια του Γενικοϋ Διευθυντfj τfjς ΕΛΣ
Χωραφδ. στόν . . . άρχιμουσικό Χωραφδ.! 'Από τίς 78 παραστά
σεις τfjς περσινfjς σαιζόν πού άνατέθηκαν σέ έκτάκτους
άρχιμουσικούς, ό κ. Χωραφδ.ς κράτ1ισε γιά λογαριασμό του
τίς 2 5 ! οι άλλοι δέκα άρχιμουσικοί, πού " χρησιμοποιήθηκαν"
γιά . . . θόλωμα το\) λογαριασμοϋ, διεύθυναν, κ' οι δέκα μαζί, .
τίς ύπόλοιπες 53 παραστάο·εις! Π ιό μεροληπτική καί σκανδα
λώδης εΤναι ή χρηματική άμοιβή πού πρόοψερε ό Δημήτρης
Χωραφδ.ς στό Δημήτρη Χωραφδ.. Κ' ο! δέκα μαζί άρχιμουσι
κοί - άνάμεσά τους ό μεγάλος 'Οδυσσέας Δημητριάδης,
ό Τσοl) Χούι , ό Καπαλόγκο, ό Ζώρας, ό Μ ίκης (του δόγματος
Καραμανλfjς iΊ τάνκς) , καί άλλοι - εtσπράξανε 1 . 275.500
δραχμές. Μ όνος του, ό κ. Χωραφδ.ς ένα σχεδόν έκατομμύριο!
Γιά τήν άκρίβεια 9 1 1 .400! Μπορεί τά νούμερα νά 'ναι βαρετά.
Άς ύπάρχουν, δμως, έδ& καταγραμμένα : Ό κ. Χωραφδ.ς,
έχτός άπό τίς 420.000 δραχμές τοϋ Γενικοϋ (δεκατέσσερις,
γάρ, μισθοί ) , εiσέπραξε 1 75.400 γιά τέσσερις φεστιβαλικές
παραστάσεις '' Κάρμεν ", 2 1 0.000 γιά εξη παραστάσεις " Μπό
ρις Γκουντο11νώφ ", 245.000 γιά έφτά παραστάσεις " Γάμων
το\) Φίγκαρο ", 280.000 γιά όχτώ παραστάσεις " Μπατερ
φλάυ "! Ό 'ίδιος, δρισε καί τήν άμοιβή του σέ 35.000 καί σέ
44. 1 00 κατά παράσταση. Θά έπανέλθουμε καί μ' άλλα έπιβα
ρυντικά στοιχεία. Τά άνομήματα Χωραφδ. δέν τελειώνουν.
Άλλ' ό κ. ΓF.νι"ός δέ χαρίζεται μόνο στόν έαυτό του. Χαρί
ζεται καί σέ συγγενείς, φίλους καί φίλες. Στή Βουλη έπικρί
θηκε γιά όπέρογιcη άμοιβή πρός την άδερφή του : Τi'\ς πρόσ
φερε 90.000 δραχμές γιά τή μετάφραση τοϋ " Μαχαγκόνυ ".
Ο! μεγαλύτερες άμοιβές πού έχουν δοθεί ι'.ός τώρα εΤναι : 1 8 .
000 τ ό '74 στήν πολύπειρη Βέτα Πεζοπούλου γιά τόν " 'Ορ
φέα καί Εύρυδίκη ", 20.000 τό '75 στήν Εύγενία Συριώτη
γιά τό " Σώου Μ πόουτ ", 34.000 καί 57.000 τό '76 στό Μ ανώλη
Σκουλούδη γιά τό " Μπουλούκι " καί τή " Σταχτοπούτα ".
Άν ή κ. Μαρία Χωραφδ. πληρωνόταν κατ' άποκοπήν, θά
'παιρνε 25.000. Άν πλη ρωνόταν μέ ποσοστά - καί μέ τό
άνώτατο δριο τοϋ 1 0%, θά 'φτανε τίς 45.000. Εισέπραξε
90.000 ! Άλλ' ώς γνωστόν, ή άδελφη τοl) Καίσαρος δέν πρέπει
μόνον νά εΤναι . . . Δι' δ κι ό έλεγχος άπεφάνθη : " Τό ποσό
ε{ναι ύπερβολικό, έχει χαρακτήρα χαριστικό ". Χαριστική
καταγγέλθηκε στή Βούλή κ' ή άμοι βή πού έπιδαψίλευσε ό
κ. Χωραφδ.ς στό σκηνοθέτη Μ ίνω Βολανάκη : 400.000 δρα
χμές γιά τό άνέβασμα τ&ν έργων " Μαχαγκόνυ " καί " Ποπ
παία ''. Γιά τήν άκρίβεια, εισέπραξε 1 86.000 γιά τό καθένα
- συνολικά 372.000 δραχμές. Ποσό, όπωσδήποτε, ύπερβολικό.
'Επίσημα στοιχεία πού κατέχει τό 0 " λένε δτι ό ίδιος ό
Μ ίνως Βολανάκης άμειβε ηδη πλουσιοπάροχα τόν έαυτό του :
Τό '74 - '75, ό Γενικός Διευθυντης τοl) Κ.Θ.Β.Ε. Βολανάκης
πρόσφερε στό σκηνοθέτη Βολανάκ11 70.000 γιά τό άνέβασμα
το\) " Βυσσινόκηπου ", 70.000 γιά τούς " 'Αριθμημένους ",
100.000 γιά τήν " 'Ηλέκτρα ". Τό '75 - '76, 1 00.000 γιά τόν
" 'Ασήμαντο πόνο " καί τήν " 'Ε7tίδειξη μόδας ", 1 00.000
γιά τόν " Κύρ Πουντίλα καί τόν άνθρωπό του Μάτυ ", 1 00.000
γιά τήν " Πρόσκληση. ", 1 20.000 γιά τή " Μ ή δεια ". Τό '76 '77 αύτοανταμείφθηκε μέ 1 00.000 γιά τό " Περιμένοντας τόν
Γκοντό ". Τό ξαφνικό, δμως, άνέβασμα άπό τίς 70, τίς 1 00 η ,
έστω τίς 1 20, στίς 1 86.000 γ ι ά κάθε έργο, ε{ναι άπότομο καί
ύπερβολικό. Ό έπίσημος έλεγχος τό βρf]κε κι αύτό " χαρι
στικό ". "Αλλη μόνιμη . . . μονομανία μας ο{ άργίες της
"

Λυρικfjς. Όπου νά 'ναι ό οικονομικός έλεγχος θά μδ.ς δικαιώ
σει καί σ' αύτό. 'Εμείς θά τό λέμε καί θά τό ξαναλέμε : 'Από
τήν όπερπληθώρα τ&ν άργι&ν τfjς ΕΛΣ, ξεκινάει ή οiκονομική
της χρεωκοπία. Όταν ενα θέατρο - πού τά έξοδά του τρέ
χουν καθημερινά - έργάζεται μιά μέρα καί κάθεται τρείς,
π&ς νά τά βγάλει πέρα ; Φέτος, κατόρθωσε νά δόσει στά
" 'Ολύμπια " τόν ίδιο περσινό χαμηλότατο άριθμό παραστά
σεων : όγδονταοχτώ, όλόκληρη τή σαιζόν! Γι' . . . άνταμοιβή,
παίρνει αύξημένη έπιχορήγηση 1 30 έκατομμυρίων! Έτσι
φτάνουμε στόν έξωφρενισμό : Τό κράτος έπιχορηγεί κάθε
δίωρη παράσταση της Λυρικfjς μέ . . . ενα έκατομμύριο τε
τρακόσιες χιλιάδες δραχμές ! ' Αριθμητικά : 1 .400.000 ! "Αμεση ,
καθαρή έπιχορήγησ η ! Γιατ ί , τά έξοδα κάθε παράστασης
ε{ναι άκόμα μεγαλύτερα. Τό είπαμε ηδη : ' Από . . . Χωραφά
έρρύη τά φαl)λα! Αύτη εΙναι ή μοίρα τfjς κατακαημένης κυριολεχτικά καi κακεμφατικά - Λυρικί')ς Σκηνής.

:ίf Κυβ έλη : έπελθώ ν γόρ ό θ ά νατο ς τ ί κ ατέλ ιπε ν ;

Ή Κυβέλη διέπραξε μέγα σφάλμα: 'Επέζησε τί')ς έποχfjς τnς!

οι περισσότεροι άπ' δσους τή γνώρισαν καί συνεργάστηκαν
μαζί τnς, οι φίλοι καί οί θαυμαστές της εΙχαν έκλείψει πρίν
άπ' αύτή. Καί 'κείνη, εΤχε ξεμείνει άνάμεσα σ' ενα κόσμο
πού τή θεωροl)σε άπό καιρό νεκρ1) . Ή άναγγελία του θανά
του της ξάφνιασε, άλλ' έφερε τ ε λ ε σ ί δ ι κ α οτήν έπικαι
ρότητα τήν ξεχασμένη ϋπαρξή τ11ς. Ό άνεύθυνος Τύπος τί')ς
έποχfjς έπικαλέστηκε τό θρύλο της, πού δέν εΙχε κανένα άν
τίκρυσμα στό σημερινό άδιάφορο κι άπληροφόρητο κοινό.
Καί, γιά νά τή φέρει πιό κοντά του, έγραψε ιά πιό άλλοπρό
σαλλα κι άνόητα πράγματα: Tfjς άναγνώρισε πιό μεγάλο τα
λέντο ο·τήν κουζίνα, παρά στή σκηνή! Τήν ϋμνησε σά " Μά
να Κουράγιο " - ύπογραμμίζοντας, άπό άγνοια, τήν πιό
παταγώδη άποτυχία τfjς θεατρικί')ς τι�ς ζωί')ς! Έτσι, κι ό θά
νατός της, χάθηκε σάν εύκαιρία γιά μιά ι'.όριμη τοποθέτησή
της. Τό " 0 " στέκεται τίμια άπέναντι στήν προσφορά της.
Τi'\ς άφιερώνει τό έξώφυλλο τοϋ τεύχους. Έψαξε καί βρfjκε
μιά μοναδικη φωτογραφία της, ντοκουμέντο γιά τό ϋφος καi
τό �'ι θος τ&ν άρχ&ν του αtώνα. Συγκρότ�1rrε ενα πολυσέλιδο
άφιέρωμα άπό κείμενα πού 'χουν γραφτεί άπό άνθρώπους
πού τή γνώρισαν, πού τήν ί:ζησαν, πού συνεργάστηκαν μαζί
της. Μ ιλοl)ν γι' αύτή, σέ πρώτα πρ6σωπα, ό Κωνσταντίνος
Χρηστομάνος, ό Μ f] τσος Μυράτ, ό Γρηγόριος Ξενόπουλος,
ό Σπύρος Μελάς. 'Εγκωμιαστικά, βέβαια, καί ιiκριτα. Μ ά
εΤναι ή γνώμη τους, μιλάει ή έποχή τους. Δυστυχ&ς - άπό
δειξη της πνευματικfjς μας ένδειας - δέ βρή καμε κανένα
σύγχρονο, ετοιμο ν' άποτιμήσει, μέ άντικειμενικότητα καi
γνώση , τήν ίδια καί τήν έποχή της. Νά καθορ ίσε ι , μέ δυό
καίρια λόγια, τά iδιάζοντα στοιχεία της, τό ρόλο καί τή συμ
βολή της στήν έξέλιξη τοϋ νεοελληνικοl) θεάτρου. Έτσι,
καί μετά θάνατον, ή Κυβέλη μένει άτοποθέτητη . Στό άφιέρω
μα περιλάβαμε δλα τά " δοξαστικά " τfjς άκμ�ϊς. Στά Ντα
δμως τοl) τεύχους, συμπεριλάβαμε καί μιά άπο
κρουστικη σελίδα τοϋ τέλους : ενα σιχαμερό ϋμνο τ ης στή
Δικτατορία. Ύπfjρξε μεγάλη θεατρίνα. Ύπfjρξε καί ταπεινή
χουντολάτρις. 'Υπήρξε καί τά δυό. Χωρίς τό 'να ν' άναιρεί
τό άλλο. Γιά μδ.ς - γιά τή Δη μοσιογραφία πού εύαγγελίζε
ται τό " 0 " - ήταν καθfjκον νά μήν παρασιωπήσουμε ούτε
τά πρδ:ιτα, ούτε καί τό τελευταίο. Τήν καταδικάζουμε γι' αύ
τό άπερίφραστα καί άνέκκλητα! Δέ θεωροl)με, δμως, άντιφα
τικό ν' άσχολούμαστε μαζί της. Τό " 0 " δέν πιστεύει πώς
εlναι ό ύπέρτατος κριτής τ&ν πάντων! Π ροσκομίζει δλα τά
στοιχεία καί άφήνει τόν άναγνώστη νά διαμορφώνει ό ίδιος
τήν καταδικαστική iΊ άθωωτική του άπόφαση . Ή Κυβέλη
πρέπει νά κριθεί άνάλογα μέ τήν προσφορά της στό θέατρο
κι άνάλογα μέ τό βδελυρό φιλοχουντικό της ϋμνο. Τό " 0 "
δέ
τά λόγια του. Γι' αύτό θά θέλαμε νά προσθέσουμε
όλίγα τινά: Δέν κρύβουμε τήν άπογοήτευσή μας άπό τή δια
θήκη της Κυβέλης. Ψάξαμε καί τη βρήκαμε. Περιμέναμε
πώς μιά μορφή μέ Ιστορία μισοl) αιώνα στό θέατρο, θ' άφηνε
καί γι' αύτό μιά ύποθήκη . Γνοιάστηκε μόνο γιά τήν τύχη τ&ν
ύλικ&ν της άγαθ&ν. Ούτε μιά λέξη γιά τό θέατρο πού τfjς τά
έξασφάλισε! Τέλος, κατηγοροϋμε τόν Τύπο, δ λ ο τόν Τύπο.
Θυμήθηκε πώς τόν καιρό του μεγάλου Διχασμοϋ, στόν Α'
παγκόσμιο πόλεμο, ή Κυβέλη ήταν τό είδωλο τfjς Φιλελεύ
θερης Δημοκρατικής παράταξης, ή ηγερία τι'.Ον Βενιζελικι'.Ον.
Δέ θυμήθηκε, δμως, τήν πρόσφατη φιλοχουντική της στά
ση. Πολύ περισσότερο, τήν άπέκρυψε ! Τό "Θ", μέ τή δημο
σίευσή της, άποκαθιστδ. τήν τιμή του.

καυμέντα

μασάει

οι φωτογραφίες του άφιερώματος τfjς Κυβέλης ε1ναι παρμένες άπό τό Θεατρικό Μουσείο.
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ΜΥΡΑΤ, ΞΕ Ν ΟΠΟΥΛΟΣ ,

Λίγο πρίν άπ' τά. μεσάνυκτα τ i') ς 25ης
του Μάη πέθανε, στό 1 0 1 2 δωμάτ ιο
του " Εύαγγελισμου " ή μεγάλη Κυ
ρία του Νεοελλη νικου Θεάτρου Κυ
βέλη. ΕΙχε ζi1σει έκεί τούς τελευταί
ους δέκα μηνεr; της ζωης της, χτυπη
μέν1ι, στίς 20 ' Ιούλη 1 977, άπό έγκε
φαλική συμφόρηση , πού ηi ν εΙχε άφ1i
σει aφωνη καί μέ παράλυτο τό δεξί
μισό της σωμα. Κηδεύτηκε Σάββατο
άπόγεμα 27 του Μάη καί Θάφτηκε
στό Α" νεκροταφείο της 'Αθήνας. Ποτέ

'

ΜΕΛ Α Σ,

τόσο μικρό πληθος δέ συνόδεψε τήν
έκφορά μιάς τόσο Μεγάλης καλλι
τέχνιδας. 'Απουσίαζαν, ίδιαίτερα, οί
νέο ι . Δέ μετρ1iσαμε οϋτε δέκα νέους
1iθοποιούς! Έζησε 94 χρόνια παίζον
τας, κατά διαλείμματα, 50 χρόνια θέ
ατρο! 'Εμφανίστηκε τό Σεπτέμβρη του
1 90 1 στή " Νέα Σκην i1 " του Χρηστο
�ιάνου. "Επαιξε τά πάντα : Τραγωδία,
δράμα, κωμειδύλλιο, κωμωδία, μπουλ
βάρ καί οπερέτα! Έρμήνευσι: έκατον
τάδες ρόλους. 'Ενέπνευσε κ' έπέβαλε

Φ.

ΠΟΛΙΤΗΣ

συγγραφείς. Δημιούργησε θιάσους καί
θέατρα. Π 1) ρε τρείς aντρες - Μ �)τσο
Μυράτ, Κώστα <;�οδωρίδη, Γεώργιο
Παπανδρέου - κι aφησε 4 παιδιά .
3 έγγόνια, 6 δισέγγονα, 5 τρισέγγονα!
Ήταν. πραγματ ικά , ή τελευταία μιάς
γενιάς μεγάλων 1iθοποιιίJν. Ύπηρξε
χαριτωμένη ένζενύ καί, γιά πολλά
χρόνια, γοητευτική κομεντιέν. Τά τε
λeυταία χρόνια δέν επειθε πιά. ' Ηταν,
σαφως, μιάς aλλης έποχης. 'Αφόρητα
ρομαντική. άργόπυpτ η , γλυκερ ή .

ΑΠΟ Μ Ι Κ Ρ Η Ε Ι ΧΕ ΤΟ Δ Ι ΑΒΟΛΟ Μ ΕΣΑ ΤΗΣ Γ Ι Α ΤΟ Θ ΕΑΤΡΟ
Μιa μαρτυρία τοu ΜΗΤΣΟ Υ Μ ΥΡΑ Τ πρίν aπο 50 χρ όνια

'() άλησιιόι•ητοc πρωταγωιιιστή� τοιί Ο.ληιιικοιί Οεάτριι ι•
καί πρώτος σύζυγος τ ιϊς Κυβέλης
Ι .9 03 / .? OG) , Μ·ήτσυc
Μυράτ, στό βιβJ.ίο τοιι " " Η t.ωή ;ιοιι ", πο1ί κυκλοφόρη
σε πρί11 άκρ βώς /JO χρόιιια, καταθέτει , στίc σε}.. 202 κ . έ . ,
τψ• παρακάτω μαρτ υρία γ ι ά τήι• καταγωγή τι)ς Κt>{Ηλης .
Τά παλιά χρόιιια λεγόται• dιιοιχτά πrίιc 1] /(υβΟ.η ·ιίταv
vόΟα κόρη το1ί Γεωρ γ ίοιι το1ϊ /Ι ' .
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Μ ιι'1 Κυριακ1i , τ ό Θυμάμαι σάν τώρα, ήμέρα φθινοπωρινή γύ
ριζα άπό της Θείας μου Στ,.,ατηγίου τό σπίτι, τέρμα Μ ιχαήλ
Βόδα.
- π ως άπό δω; μου λέγει ή θετή μητέρα της. Κυβέλης, ή Κυρά
Μαρία, πού λιαζόντανε στήν έξώπορτα του σπιτιου της . . . . .
Δέν περνάς μέσα νά ξαποστάσl]ς λίγο καί νά πάρl]ς καί κα
νένα καφέ;
Δυό δωμάτια συνεχόμενα στό βάθος μιάς αύλης άπαρτίζανι:
δλο τό σπίτι. Μέ πέρασε στήν κουζίνα. Μ ιά καμαρουλα χω
ματοστρωμένη . Εlχε γιά τζάκι μιά φουφου. Ή πιατοθήκη μέ
όλιγοστά πιάτα. "Ενα ξύλινο τραπεζάκι καί τρείς τέσσερες
wάθι νες καρέκλες. Μερικο ί τεντζερέδες καί τό άπαραίτητο
σχοινάκι δπου έκρέμοντο μερικά πετσετάκια της κουζίνας.
Περάσαμε στό διπλανό δωμάτιο πού χρησ ίμευε γιά κρεββα
τοκάμαρα, νά πάρωμε τόν καφέ μας. Αύτό ήταν σανιδοστρω
μένο άλλά σαρακοφαγωμένο σέ πολλές μεριές άπ' τήν πολυ
και ρία. Τρία στρίποδα ξύλινα μέ κάμποσες τάβλες έπάνω, ενα
στρ&μα μπαμπακερό δλο σγρόμπους άποτελουσαν τό κρεβ
βάτι , ενα πάπλωμα ροκοκό. Στό πλάϊ ενας καναπές παμπάλαι 
ος, δυό τρείς καρέκλες, ενα τραπεζάκι βαμμένο καρυδί ήταν
δλη ή έπίπλωσίς του. ΡουφοΟσα τόν καφέ μου μελαγχολι
κός γιά τήν άνέλπιστη φτώχεια ποϋβλεπα γύρω μουΙ. . . . . . . l Ή
γ ρηά φλυαρουσε όλοένα. Μου διηγ1iθηκε δλη της τή ζωi1 . πως
ετυχε νά υ!οθετήσl] τήν Κυβέλη .
-Είπαμε μέ τό γέρο μου νά πάρωμε ενα παιδάκι , άφου ό θεός

δέν μάς εδωσε παιδί. Π.ηγα μιά μέρα στό Έκθετοτροφείο, δέν
μ' aρεσε κανένα. Ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά μου ενα όμορφο
γαλανομάτικο κοριτσάκι μέ τ ίς χρυσές μπουκλίτσες του . . . ενα
σωστό κουκλάκι . . . Νά, αύτό τό παιδάκι θέλω. . . "Α! αύτό μοu
λέγε ι , ή κυρά διευθύντρια δέν μπορ& νά στό δώσω. Έχομε
έντολή νά μήν τό δώσουμε πουθενά. 'Εμένα μου μπηκε στήν
καρδιά, λές καί τό έρωτεύτηκα άπό κείνη τή στιγμ1; .
Τράβηξα μιά. καί δυό σ·του Λεονάρδου. ΕΙχα κάνει νταντά. στό
σπίτι του εναν κα ι ρό. 'Από σένα τό θέλω αύτό τό ρουσφέτι
του λέω."Αν δέν μου δώσουν αύτό τό παιδάκι Θά. πεθάνω. 'Εκεί
νος εΙχε· σχέσεις μέ τόν Κυρο της ' Εστίας κι' εΙχε βλέπεις τά
μέσα. Σέ . λίγες μέρες μέ είδοποιουνε νά περάσω νά πάρω τό
παιδί . . . 'Εγώ κι ' ό γέρος μου τ ρελλαθ1iκαμε άπ' τή χαρά μας,
σάν νά μάς τδκανε δ&ρο ή Παναγιά, μεγάλη ή χάρη της.
Σέ λίγο καιρό ήρθαν πάλι άπ' τό ορφανοτροφείο καί μοu
τό πηραν. Π ήγα νά πεθάνω άπ' τόν καϋμό μου, λίγο ελειwε νά
χάσω τώ φUΙ; μου άπ' τά κλάματα.
Τότες ό Λεονάρδος μάς λυπ1Ίθηκε καί πi')γε καί τό πί')ρε ό
ίδιος τάζοντας πώς θά. τό κραηiση σπίτι του νά τ' άναθρέψη
αύτός. Μπήκα πάλι κι έγώ νταντά στό σπίτι γιά νά ζώ κοντά
στό πα ιδί. 'Εκεί έρχότανε ό Σιγάλας, τήν έγνώρισε καί τήν
aρχισε έ π α γ γ ε λ ί ε ς.
"Οταν μεγάλωσε λίγο τό πή ραμε σπίτι καί τό βάλαμε εvα
διάστημα σέ μιά καπελου έδ& στή γειτονιά, νά μάθη τήν τέ
χνη, μά έκείνο εΙχε τόν διάβολο μέσα του γιά. τό θέατρο.
Μ ΗΤΣΟΣ Μ ΥΡΑΤ

ΤΟ Α ΒΡΟΤΕΡΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ CCNEAΣ ΣΚΗΝΗΣ"
ΕΦΑΝ Η ΤΩΟΝΤ Ι ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΤΗΡ ΑΝΑΤΕΛΛΩΝ
16σέλι δη εlτω νογραφημένη ύμ vογραφία τοv ΓΡΗΓΟ ΡΙΟ Υ ΞΕΝΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ
Ό Γρηγ6ριος Ξεν6πουλος, στό τέλος τού 1 9 1 0, συvέθεσε
εvαv ι'Jμνο γιά τά θεατρικά δεκάχρο�ια τής πρωταγω�ι{cιτριάς
του Κυβέλης. Τυπώθηκε cι' iiιια καλλιτεχvικό 16σέλιδο
φυλλrίδιο dπό τήιι τυπογραφ{α Μάισιιερ - f(αργαδούρη,
μi ι�εκαειιιιιά φωτογραφίες ηϊς Κυβέλης άπό τούς κυρι.6τερο11ς ρ6λους της. Τό πλήρες κείμενο τού Ξεv6πουλου,
πού μοιάζει . . . κατά παραγγελίαιι, έχει ώς έξής:
Δέν συνεπληρώθη άκόμη δεκαετία άφότου ένεφανίσθη ε!ς
τό Έλληνικόν Θέατρον ή Κυρία Κυβέλη Άδριανοϋ - Θεοδω
ρίδου. Άλλ' f]ρκεσε πολύ όλιγώτερον άπό αύτό τό διάστημα,
διά νά κατακτήση πρώτη ν θέσιν μεταξύ τ&ν έλληνίδων 1)θο
ποιlίιν. Ε!μποροϋμεν μάλιστα νά είπωμεν, δτι εύθύς μέ τήν
πρώτην της έμφάνισι ν, - ώς Ίουλιέττα ε!ς τήν έρωτικήν τρα
γφδίαν τοϋ Σαίξπηρ, - τό νέον της τάλαντον έπεβλήθη καί
ή μικρά ήθοποιός,- ήτο τότε κοριτσάκι δεκατρι&ν έτ{]Jν,
έφάνη τφόντι ώς λαμπρός άστήρ, ό όποίος, μόλις ό.νατέλλων
ε!ς τόν όρίζοντα, κάμνει νά ώχριάσουν καί οί μεσουρανοϋν
τες.
Τό καλλιτεχνικόν στάδιον της Κυβέλης ό.ρχίζει μέ τήν " Νέαν
Σκην i1ν ". Εfχεν ήδη έμφανισθ\Ι καί βραβευθΏ ώς έρασιτέ
χνις τ�"jς άπαγγελίας, ε!ς τόν Σύλλογον " Παρνασσόν ". Κα
τόπιν τ ήν παρέλαβεν ό κ. Κ. Χρηστομάνος ε!ς τήν " Νέαν
Σκηνήν ". Ό πρ&τος θίασος τοϋ θεάτρου τούτου ό.πετελέσθη ,
ώ ς γνωστόν, άπό νεαρούς έρασιτέχνας. Ό κ. Χρηστομάνος,
ό έμπνευ:ψένος διδάσκαλος, τούς έξέ/..εξε, τούς έδίδαξε, τούς
διέπλασε, τους άνέδειξεν. Άλλοι έξ αύτ&ν ό.πεχώρησαν μετά
τι να ετη ειΊδοκίμου η ό.δοκίμου " ύπηρεσίας '" άλλοι εμει ναν
ε!ς τό θέατρον καί ό.πό " έρασιτέχναι " εγει ναν όριστικ&ς
1]θοποιοί. Εrνε περιττόν νά είπωμεν, δτι ο[ τελευταίοι αύτοί
ήσαν οι εχοντες τήν μεγαλυτέραν κλίσιν. Όταν εrνε καν�ίς
έλεύθερος νά φύγl] , δέν μένει ποτέ ε!ς ενα στάδιον· έάν δέν 1ό
άγαπg, καί έάν δέν εrνε γεννημένος δι' αύτό. οι πρ&τοι έκεί
νοι έρασιτέχναι τής " Νέας Σκηνης ", ο[ μαθηταί καί οϋτως
είπείν τά δημιουργήματα τοϋ κ. Χρηστομάνου, εrνε σήμε
ρον Cίριστοι μεταξύ τ&ν νέων καί νεωτεριζόντων 1)θοποι&ν
της έλληνικης Σκηνης. 'Αλλά τό καύχημα της σεμνης αύτης
καλλιτεχνικης χορείας εfνε ή Κυβέλη . Τό άβρότερον άνθος
της ώραίας αύτης βλαστήσεως. Ή καλλιτέρα μαθήτρια τοϋ
μεγάλου διδασκάλου, ή διαπρεπεστέρα σήμερον έλληνίς ήθο
ποιός. Τό κορύφωμα της θεατρικης άναγεννήσεως, ή όποία
έσημειώθη μέ τήν ίδρυσιν τής " Νέας Σκηνης . Ή άντιπροσω
πεύουσα καi μόνη της δλην τήν τεραστίαν ό.ληθ&ς πρόοδον,
ή όποία εγεινεν είς τό Έλληνικόν θέατρον τήν τελευταίαν
δεκαετίαν. Εfνε βεβαίως μαζί της καί άλλοι καί άλλα ι . Τό πρ&
τον δμως δνομα ποϋ ερχεται ε!ς τόν νοϋν καί τά χείλη τοϋ
σκεπτομένου τήν σημερι νήν θεατρικ11ν μας ζω1Ίν, εrνε : ΚΥ
ΒΕΛ Η .
"

Κ α ί τί ώραίον δνομα! Σπάνιον, εϋηχον, εύγενικόν, προωρι
σμένον θά ελεγες έξ ό.ρχi'[ς διά τήν δόξαν καl [κανόν νό.ντηχ(\
τώρα ώς Σύμβολον. 'Αλλά καi δλα δσα έχάρισαν ε!ς τήν Κυ
βέλην ή Φύσις, ή Τύχη , α[ Μοίραι, ε1νε δπως τό δ&pον τοϋ
νουνοϋ της: ώραία, εύγενικά, ό.ριστοκρατικά. Πλάσμα πραγμα
τικ&; έ κ λ ε κ τ ό ν, τό όποίον συγκεντρώνει δλα έκείνα τά
χαρίσματα τοϋ σώματος καί τοϋ πνεύματος ποϋ κάμνουν τήν
μεγάλην καλλιτέχνιδα: Καλλονήν, εύγραμμίαν, πλαστικότη
τα, εύκι νησίαν κ' έκφραστικότητα μορφής, καί . συγχρόνως
εύφυίαν, νοημοσύνην, ό.ντίληψιν, εύαισθησίαν, νεϋρον, !διο
συγκpασίαν ό.ληθινά καλλιτεχνικήν. Ό κ. Κωνστ. Χρηστο
μάνος ε!μπορεί νά καυχάται δικαίως διά τήν μαθήτριάν του,
ό.λλά πρέπει νά όμολογηθ\Ι, δτι δέν θά έκοπίαζε καί τόσον
διά νά δημιουργ\J μέ τοιο()τον ύλικόν. Κατόπιν ή Κυβέλη ε1δεν
ε!ς τήν Εύρώπην πολλάς μεγάλας καλλιτέχνιδας. Καί μό
νη της έπίσης έσπούδασεν, ε!ργάσθη κ' έκοπίασε πολύ. Άλ-

λά μ' δλ' αύτά τί θά εfχε κάμη, Cίν δέν εfχε γεννηθ(\ Κυβέλη ;
Όπως κάθε μεγάλος καλλιτέχνης, πρ&τα εΙνε δημιούργημα
τοϋ Θεοϋ καί τοϋ έαυτοϋ της, καi έπειτα τών άλλων, ταιν κα
λών διδασκάλων καί τ&ν εύτυχών πέριστάσεων.

Τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν της ήθοποιίας ιης εΙνε μία
φ υ σ ι κ ή ε ύ γ έ ν ε ι α, τήν όποίαν, τόσον &ντονον, δέν θά
εϋρισκε κανι;ίς είς καμμίαν Cίλλην 'Ελληνίδα. Δέν έννοο()μεν
μέ αύτό, δτι ή Κυβέλη εΙνε ίκανή νά παίζη ό.μιμήτως μόνον
τούς λεγομένους εύγενικούς ρόλους, νά ύποκρίνεται δηλ. κο
μ1Ίσσας καi μαρκησίας. Όχι· ή φυσική εύγένεια, περί τής
όποίας λέγομεν, φαίνεται καi δταν ό.κόμη ή καλλιτέχνις μας
ύποκρίνεται ταπεινάς γυναίκας του λαοΟ . ΕΙνε ή έξευγένισις
τοϋ ταλάντου, τής τέχνης. Καi δι' αύτό κυρίως ή Κυβέλη κα
τορθώνει νά παίζη μέ τήν ίδίαν έντέλειαν δ,τι θέλει· ό.πό τήν
" Παριζιάναν " τοϋ Μπέκ &ως τήν γυναικούλαν τοϋ " Κόκ
κινου Ώουκάμισου ". ΕΙνε δέ τφόντι θαυμαστή ή μεταμορφω
τική της αϋτη δύναμις. Γίνεται ό.ριστοκρfιτις fι πληβεία, βασί
λισσα fι πλύστρα, νέα fι γραία, καλόγρηα fι κοκόττα, κοριτσά
κι fι παιδί,- διότι ό.λλάζει ό.κόμη καί τό φϋλόν της μέ τόση ν
εύκολίαν μέ δσην μία Cίλλη ό.λλάζει περρούκαν. 'Εάν ε!ς την
Ιδιότητα τής σωματικης αύτης μεταβλητικότητος προσθέ
σωμεν καί την Cίλλην, τΤιν άκόμη σπουδαιοτέραν, - της ψυ
χικής, - καί έάν ό.ναλογισθώμεν δτι διά τουτο ή πολύτροπος
αύτή 1iθοποιός διαπρέπει ε!ς κάθε ρόλον καί είς κάθε εfδος
ό.πό της έλαφροτάτης κωμφδίας μέχρι της τραγψδίας του Σο
φοκλέους καί του Ίψεν, θά έλθωμεν ε!ς τό συμπέρασμα, δτι
ή γ ε ν ι κ ό τ η ς ποϋ παρουσιάζει ή Κυβέλη , εΙνε πράγματι
φαινόμενον.
Πραγματικώ;: ή Κυβέλη , κατέχουσα τήν περί ής έλέγαμεν
μεταμορφωτικήν δύναμιν καi διασώζουσα πάντοτε καi ε!ς την
φυσιογνωμίαν καί ε!ς τάς έκφράσεις, καί ε!ς τήν φωνήν ό.κόμη
καί ε!ς τό γέλιο, κάτι τι τό πολύ νεανικόν, σχεδόν τό παι
δικόν, εΙνε ε!ς θέσιν νά ύποκρίνεται θαυμασίως τά παντός
είδους κοριτσάκια, τά όποία μάλιστα μέ δλως !διαιτέραν ό.γά
πην εχει σπουδάο·η . Καμμία άλλη ώρισμένως, οϋτε Έλληνίς
καί ίσως οϋτε Εύρωπαία, δέν θά ήμποροϋσε νά παίξη τελειό
τερα, φυσικώτερα, ζωντανώτερα ό.πό την Κυβέλην, τήν Έδ
βίγην της " 'Αγριόπαπιας " τοϋ Ίψεν, την Φωτεινήν Σάντρη
του " Κόκκινου Βράχου " , τό κωμικόν Κοριτσάκι της όμω
νύμου γαλλικης κωμφδίας, καί τήν Καλλιόπην, τήν μικράν
καμαριέραν τοϋ " Πει ρασμοϋ . Ή ό.δυναμία τ&ν άλλων 1)θο
ποιαιν, ποϋ δέν ήμποροϋν νά μικρύνουν, καθιερώνει τήν ε !
δ ι κ ό τ η τ α της Κυβέλης. Άλλ' αύτό δέν σημαίνει, δτι καμ
μία άλλη παίζει καλλίτερα, ψυχολογικώτερα, α!ο·θαντικώ
τερα ό.π' αύτήν τούς ρόλους ταιν μεγάλων, οϋτε δτι ή !δία Κυ
βέλη εfνε ό.νωτέρα δταν παίζη κοριτσάκι ε!ς τά " Νειfιτα "
τοϋ Χάλμπε, παρά δταν έμφανίζετσ. ι ώς 'Αντιγόνη τοϋ Σοφο
κλέους, ώς Νόρα τοϋ Ίψεν fι ώς Τζοκόντα τοϋ Δαννούτσιο.
Ε!μποροϋμεν λοιπόν νά είπωμεν, δτι την μεγάλην, τήν άλη
θινην ε ! δ ι κ ό τ η τ α της Κυβέλης ό.ποτελεί τό δτι εΙνε
ε ! δ ι κ ή καί διά τούς πλέον ό.ντιθέτους ρόλους.
Λέγουν δτ ι ή ε ! δ ι κ ό τ η ς της εΙνε τά κ ο ρ ι τ σ ά κ ι α .

ο ι γυναικείοι ρόλοι τ&ν μικρ&ν, τ&ν νεαρ&ν, τ&ν ό.φελών.

"

Προσέξατέ την π.χ. ε!ς τήν " Λολόταν ". 'Υποκρίνεται μίαν
μεγάλην ήθοποιόν, ή όποία έλκει τήν καταγωγήν ό.πό τά τα
πεινότερα στρώματα. 'Εμφανίζεται ώς ώραία καl κομψή κυ
ρία τοϋ καλλιτεχνικοί) κόσμου fι ήμικόσμου, προσπαθεί δέ
νά λησμονήση καi κάθε της έλαφρότητα, νά χαλιναγωγήση
κάθε της έλευθερίαν, ό.φου εύρίσκ:εται ε!ς εν ό.ριστοκρατικόν
σαλόνι . Έρχεται δμως στιγμή, πο() ή Λολότα αύτή πρέπει
νά διδάξη ένα ρόλον γυναικός το() λαοΟ, περιτρίμματος της

άγοράς. Καί &πει τα πάλιν &ρχεται στιγμή ποϋ, ;:ωρίς νά θέλτι
άποκαλύτττεται όποία ε!νε φύσε ι , διότι μέ τόν θυμόν, άναβαίνει
ε!ς τήν έπιφάνειαν δλη ή προστυχιά μιάς γυναικός ταπεινής
καταγωγής. Λοιπόν κα! τάς τρείς αύτάς διαφορετικάς κατα
στάσεις ή Κυβέλη , ώς Λολότα, τάς άποδίδει θαυμασίως. Είς
τήν μικράν αύτήν γαλλικήν κωμφδίαν θάντιληφθητε δλην τήν
ψυχικήν της καλλιτέχνιδος μεταβλητ ικότητα. 'Αρκεί νά τήν
!δητε &πειτα ε!ς τήν " Κόρην τοϋ 'Ιεφθάε " τοϋ Καβαλλόττη ,
ε!ς τήν " Βαρβάραν " τοϋ Γόρκυ η είς εν άπό τά πολλά τη,
" κοριτσάκια ", διά νά τήν Θαυμάσετε καί ώς Πρωτέα σω·
ματικώ;. 'Αλλά ή &κπληξις φθάνει είς τό κατακόρυφον, δταν
τήν βλέπlJ κανείς ύττοκρινομένην Ιiνδρα. Τέσσαρα ώραία &ργα
ε!ς τά όποία ή Κυβέλη παίζει άνδρικούς ρόλους, &χει τό τόσον
ποικίλον καί πλούσιον δραματολόγιόν τ η ς : τόν " Βύρωνα "
τοϋ κ. Ποταμιάνου, τόν πολύκροτον " 'Αρσέν Λουπέν ", τ ήν
" Λαίδην Ούρσούλαν ", άγγλικήν κωμφδίαν, καί τό άριστούρ
γημα έκείνο τοϋ Ίουλ. Ρενάρ, τήν " Κοκκινότριχα ".
'Εξ δσων ε"ίπαμεν, έννοεί καθείς δτι δυσκολώτατον Θά ήτο
νά όρισθi] άκριβώ; τό θεατρικόν ε!δος, ε!ς τό όττοίον διαπρέ
πει ή Κυβέλη . Ε!νε τραγική ; ε!νε δραματική ; ε!νε κωμική ;
Δέν ύπάρχει άμφιβολία, δτι ώς έκ τών περιστάσεων τοϋ έλ
ληνικοϋ Θεάτρου, ώς έκ τόΊν προτιμήσεων τοϋ άθηναϊκοϋ κοι
νοϋ, ή Κυβέλη &χει έ ξ α σ κ η Θ i.1 περισσότερον ε!ς τό ε!δος
έκείνο, τό όποίον ο! Γάλλοι όρίζουν μέ τήν λέξιν c o m ιidίe.
Διά τοϋτο ώς κωμφδός, ώς com.ιidίenn e χαρακτη ρ ίζετα ι κοι
νόΊ;. Άλλ' ο[ έκλεκτοί, ο [ όποίοι τήν έθαύμασαν καί τήν έχει
ροκρότησαν ώς Άντιγόνην, ώς Τζούλιαν τοϋ Στρίντπεργ,
ώς Τζοκόνταν, ώς Ραχήλ, δέν άμφι βάλλουν δτι Θά έχαρακτη
ρίζετο ώς ή κατ' έξοχήν έλληνίς τραγφδός, έάν άπλόΊς τής πα
ρείχετο εύκαι ρία νά παίζl) τ ραγφδίας συχνότερα. Αλλως τε
τό ε"ίπαμεν: ή Κυβέλη παίζει δ,τι θέλε ι . 'Υπάρχουν καί φάρσαι
ε!ς τό δραματολόγιόν της, κατά τάς όποίας άναπτύσσει τό
πλέον άξιοθαύμαστον τάλαντον κωμικοϋ, καί κάμνει τό άκρο
ατήριόν της νά ξεκαρδίζεται άπό τά γέλια, δπως Ιiλλοτε τό
κάμνει νά δακρύζl), νά κλαίl) μέ λυγμούς, η νά περιζώνεται
άπό τά ρίγη της ύψηλοτέρας καλλιτεχνικης συγκινήσεως.
•

Ή άλήθεια ε!νε δτι ή Κυβέλη έιφάτησε τήν σημαίαν της
Τέχνης της ύψηλά. Τό " Βαριετέ ", τό πολυσύχναστον θέα
τρcν της, είς τάς 'Αθήνας, ε!νε τό εύγενικώτερον, τό άριστο
κρατικώτερον. Ποτέ ή καλλιτέχνις δέν έτραγούδησεν είς
Έπιθεώρησιν καί Ιiν, ώς είπωμεν, α[ προτιμήσεις τοϋ κοινοϋ
τήν άναγκάζουν νά λαμβάν1J μέρος καί είς έλαφρότερα &ργα,
καμμίαν δμως εύκαιρίαν δέν παραλείπει διά νά παρουσιάσl)
καί έπι βάλl) τά σοβαρώτερα. Σήμερον τό δραματολόγιόν της
είνε δ,τι έκλεκτόν. Καί έκτός τών έργων, τά όποία άναφέ
ρομεν άνωτέρω, &χει άκόμη καί τάς έξης μεγάλας έπιτυχίας:
Τήν " Μωράν Παρθένον " καί τό " Σκάνδαλον " τοϋ Bat a i l le,
τό " Γαϊδοϋρι τοϋ Μπουρι ντάν ", τόν " Βασιλέα ", " Ό "Ερως
'Αγρυπνεί " καί τό " ' Ιερόν "Αλσος " τών πνευματωδεστάτων
Γάλλων Flers καi Ca i l lavet, τήν " 'Αδικημένη " τοϋ Deνore,
τήν " Κρήνην " τό άριστούργημα τοϋ γερμανοϋ Bloems, τό
" Παρισιάνικο Χοϋ " των Croisset καί Waleffe, τήν " Μαρίαν
τήν Μαγδαληνήν ", τό Θαυμάσ ιον δράμα τοϋ Μέτερλιγκ, τόν
" Πληκτικόν Κόσμον " τοϋ Pa i l le ron, τήν " Χειραφέτησιν "
τοϋ Σουρη , τό " Κόκκινο Πουκάμισο " καί τό " Χαλασμένο
Σπίτι " τοϋ κ. Μελα, κτλ. κτλ .

Είμεθα εύτυχείς, διότι καί τά !δικά μας ταπεινά έργα ή Κυβέλη
έξευγενίζει καί έξυψώνει μέ τήν άμίμητον τέχνην της καί μέ
τό άφάνταστον σκηνικόν της κάλλος. Μέχρι τοϋδε &χει παίξ1J
τήν " Φωτεινήν Σάντρη ", ( 1 908), τήν " Ραχήλ " ( 1 909) καί
τόν " Πειρασμόν " ( 1 9 1 0). Άν καί τά τρία έκρίθησαν τόσον
εύμενώ; καί ήρίθμησαν τόσας παραστάσεις, δεδομένου δτι
δέν ε!νε τόσον σύνη θες νά έχτι ε{ς συγγραφεύς τρείς άλλε
παλλήλους έπιτυχίας ε!ς τό ίδιον Θέατρον, δέν ύπάρχει άμ
φι βολία δτι τοϋτο όφείλεται ε!ς τήν τέχνη ν της Κυβέλης καί
ε!ς τήν !διαιτέραν άγάπην, μέ τήν όποίαν περι βάλλει τά έλ
ληνικά &ργα.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥ ΛΟΣ
�

Κυβέλη σ' ί!.να�ι άπό το·ύς πετυχημένους ρ6λο1ις τώιι πριV
των χρ6νων της : Μαρίζ στόν " Κλέπτη ". IJ'l11aι 6λ6σωμ.η
φωτογραφ{α στόν ίδιο ρ6λο μέ τό κεφάλι τού ξώφυλλο1) μας.
Πρώτη παράσταση στίς 6 Α1\γο1ίστου 1902 στη " Νέα Σκηνη "
' l-1

l(ΑΘΕ ΧΡΟΝΟ l(' ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ l(ΥΒΕΛΗ
ΔΕ Ν Ε Ι Χ' Α Φ Ή Σ ΕΙ Ζ Ω Ν ΤΑ ΝΉ , Ζ Α Ι( Υ ΝΘΙΝΉ ΓΙ Α ΖΑΚΥ Ν ΘΙ Ν Ή
Δ υο κεφάλαια aπο τη ν «Α Vτοβτογραφία» τοv ΓΡΗΓΟ ΡΙΟ Υ ΞΕΝΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ
Σέ

ι)υό κεφάλαια η)ς Αύτοβι ογραφί ς τού Γρηγ6ριου
Ξε116πουλου - πού περιλαμβά1ιεται στόν Α' τ6μο τίjς τε
λευταίας έκδοσης τώ11 'Απάντων του, μέ τόιι τίτλο " 'ΕΙ
ζωή μου σά11 Μυθιστ6ρημα " - γί1ιεται λόγος γιά τήιι
Πυρία Κυβέλη - δσο , τουλάχιστον, επιτρέπει ή πασίγνω
στη . . . περιαυτολογία τού συγγραφέα . 'Οπωσδήποτε,
τό κείμενο εί�ιαι διαβαστερό κ' ε 1ιδι. αφέρο 11 :
a

Η . , Ν ΕΑ Σ Κ Η Ν Η . .
Τ ό άλλο σπουδαίο ϊδρυμα ήταν ή .. Νέα Σκηνή " . Λ ίγο πρίν
άπό τά 1 900, ό Κωνσταντίνος Χρηστομάνος εlχε γυρίσει
άπό τή Γερμανία, δπου εlχε γίνει γνωστότατος μέ τό " Β ι βλίο
της Αύτοκρατόρισσας ' Ελισάβετ . . , τή " Σταχτιά Γυναίκα "
καί τά " Όρφικά Τραγούδια ", σέ μιά γερμανική γλώσσα
τόσο ώρσ.ία, πού ni ζήλευαν καi Γερμανοί . Εlχε φέρει μά
λιστα καί τό πρώτο αύτοκίνητο - eνα μι κρό πρωτόγονο πού τό διεύθυνε ό ϊδιος, eχοντας συχνά στό πλευρό του τήν
ώραία πρωτεξαδέρφη του, ni Σοφία Λασκαρίδου - 11 μητέρα
της, 11 σοφή Αίκrιτερίνη Λασκαρίδου, ή " φροβελιανή ",
ήταν άδερφή τοu πατέρα του, του μεγάλου χημικοu Άνα
στασίο11 Χρηστομά.νου.
'Από τούς έδώ λόγιους τόν γνώριζε καi τόν πλησίαζε μόνο
ό Καμπούρογλους . Καί άπ' αύτόν eμαθα πώς ό Χρηστομάνος
μελετοuσε τήν ϊδρυση ένός θεάτρου, μέ τό σκοπό ν' άνακαι
νίσει καί νά προαγάγει τή θεατρική τέχνι1 στήν ' Ελλάδα.
Π ραγματικά, τό Φεβρουάριο τοu 1 90 1 , μάς προσκάλεσε στό
θέατρο τοu Διονύσου - iiμαστε καμμιά δεκαριά λόγιοι της
έκλογης του - μίiς εβγαλε ένα θαυμάσιο λόγο, έκ1iρυξε ίδρυ
μένη άπό έκείνον κι' έμάς τή " Νέα Σκηνή " - κι' αύτό
τό ϊδρυμα ό Καμπούρογλους, Ciν δέ σφάλλω, τό βάφτισε καί μάς εβαλε νά ύπογράψουμε σ' ενα πολυτελές λεύκωμα
τό σχετικό πρακτικό.
Τί eγινε κατόπι , πώς δηλαδή ό Χρηστομάνος άρχισε ηi ν
προκαταρκτική έργασία πρώτα μέ δλους μας, πού στόν καθένα
εδωσε κι' άπό eνα όφίκιο - έγώ π.χ. ήμουν " Γενικός Γραμ
ματεύς " της .. Νέας Σκηνης " - πώς μάς έσχόλασε uστερα
δλους γιά νά μείνει μόνος καί . . . άνεμπόδιστος, πώς εκαμε
ηiν πρώτη έμφάνιση τοu θιάσου του άπό νέους έρασιτέχνες,
τούς περίφημους " μύστας " πού τούς εlχε γυμνάσει αύτός,
καί πώς βρέθηκε άνθρωπος νά του χτίσει έξαρχης τό παλιό
θέατρο η"jς 'Ομόνοιας - θερινό πάντα - γιά νά έγκαταστήσει
τό θίασό του καί νάρχίσει ταχτική έργασία - αύτά δλα δέ
χρειάζονται νά τά έξιστορήσω έδώ. Αλλωστε τά έξιστόρη σα
σέ μιά δ ιάλεξη πού εκαμα στήν ϊδια " Νέα Σκηνή ", λίγο
μετά τό θάνατο τοu ίδρυη"j της. Καί θά περιοριστώ στά
δικά μου.
•

Π ρέπει νά πώ εύθύς έξαρχής, πώς ό θαυμασμός μου στόν
Χρηστομάνο ήταν άπεριόριστος, κι· δχι μόνο στόν πνευ
ματικό άνθρωπο, τό συγγραφέα, τόν ποιητή , άλλά κυρίως
στό διευθυντή καί τόν έμψυχωτή τοu θεάτρου του. Γιατί
τόν εlχα παρακολουθήσει σηi ν πολύμηνη προκαταρκτικ1i
έργασία, κι· εlχα ίδεί πώς δέν ύπfjρχε κανένας ικανότερος,
είδικότερος άπό αύτόν, νά δ ιδάσκει , νά πλάθει, νέους 1Ίθο
ποιούς. Ό Λεκατσάς, ό μόνος πού iiξερα &ς τότε, ώχριοuσε
μπροστά του. Ό Χρηστομάνος ήταν καί τέλειος ήθοποιός.
Καi μετά τή θεωρη τική νά ποuμε διδασκαλία, μετά τιiν άνά
λυση τοu ρόλου, τήν άπαράμιλλη, μποροuσε νά τόν παίζει
ό ϊδιος σηiν έντέλεια, &στε ό " μύστης . , νά μήν ϊ::χ ει παρά
νά τόν άντιγράφει. Έκτός άπ' αύτό, τό τόσο σπουδαίο γιά
τήν κατάρτιση καί τήν έναρμόνιση τοu συνόλου του, εlχε
καί τήν τύχη νά τοu πέσουν στά χέρια μεγάλα ταλέντα. Κ ι'
άρκοuμαι ν· άναφέρω τήν Είμαρμένη Ξανθάκη καί τήν Κυ-

βέλη Άδριανοu. Έτσι εlχα ηiν πεποίθηση πώς ή προσπάθεια
τοu Χρηστομάνου θάνακαίνιζε πραγματικά τή Θεατρική τέχνη,
καi μέ άληθινή συγκίνηση, ενα γλυκό καλοκαιρινό βράδυ,
εlδα γιά πρώτη φορά, άπό τήν όδό Σταδίου, νά λάμπει τό
φωτεινό έκείνο άστρο σηi στέγη τοu νέου ίδρύματος. Ήταν
τό βράδυ πού ή " Νέα Σκηνή " Θά εκανε τήν πρώτη της έμ
φάνιση μέ τήν " Άρλεζιάνα " τοu Ντωντέ. Καi πρωτύτερα
βέβαια εlχε δώσει μερικές σημαντικές παραστάσεις σέ διά
φορα Θέατρα· άλλά ήταν εκτακτες καi σχεδόν δοκιμαστικές
άπό τό βράδυ έκείνο άρχιζαν οί ταχτικές.
Εlναι περίεργο μ' άληθινό : τό άθηναϊκό κοινό δέν εδειξε
έξ' άρχfjς τό μεγάλο ένθουσιασμό πού περιμέναμε δλο ι .
ΘCiλεγες πώς τ ό έξένιζε τ ό άσυν1iθιστο, τ ό νέο, ή τάξη, 1i
εύπρέπεια, ή κομψότητα κι' αύτή άκόμα 11 πολυτέλε ια. Τό
θυμο uμαι καλά : Σέ κάποια πρεμιέρα, πού, uστερ' άπό ενα
μεγάλο κάπως διάλειμμα, άνοιξε ή αύλαία καί παρουσιάστηκε
ένα Θαυμάσιο μοντέρνο σαλόνι, ό κόσμος τό ύποδέχτηκε μέ
εiρων ι κά " cii! 6'1! c'ι.i! ". Σά νάλεγε : " Ώχ, άδερφέ! ϊ::πρεπε
νά περιμένουμε μισή &ρα γιά νά ίδοuμε ένα μοντέρνο σαλόνι;
Άμ αύτά τά βλέπουμε καi στά σπίτια μας. Στό Θέατρο Θέλουμε
μικρά διαλεί μματα καi κουρέλια. Έτσ' είμαστε συνηθισμένο ι .
Έσύ τώρα θά μάς άλλάξεις; ". Τελοσπάντων, ο ί παραστάσεις
τής " Νέας Σκην1"jς ", τό καλοκαίρ ι έκείνο, δέν πήγαιναν
καλά. Στό ταμείο, τά μουστάκια τοu Παπαρρόγα ήταν δ ι α ρ
κώς πεσμένα - γιατί ό Χρηστομάνος εlχε παρατηρ1iσει πώς
μόνο δταν πουλοuσε πολλά είσιτήρια, ό ταμίας σήκωνε Θριαμ
βευτικά τά μουστάκια του. Ένα βράδυ, μάλιστα, πού τόν
ρώτησε άπέξω " πώς πάμε; " κι' έκείνος του εγνεψε τίποτα,
ό Χρηστομάνος μπ1"jκε μέ Θυμό στό ταμείο, Cίρπαξε τά μου
στάκια τοu ταμία καί τοu τά σ�iκωσε . . . διά της βίας.
Μόνο οί πρεμιέρες εlχαν άρκετό κόσμο· στίς Ciλλες παρα
στάσεις ο[ Θεατές ήταν μετρημένοι · κι' άληθινά, σοu εκανε
λύπη νά βλέπεις σχεδόν άδειο τό κομψό Θεατράκ ι , μέ τούς
κομψούς πάγκους καί τά κομψά μαξιλαράκια τους, πού εlχαν
σέ σταχτί φόντο, τό σύμπλεγμα Ν. Σ. γαλάζιο καί κόκκινο . . .
'Αλλά κείνο τόν καιρό, ο ί καλαίσθητοι καί φ ιλοπρόοδοι
'Αθηναίοι ήταν λίγο ι· γι' αύτό δέν εlχε πολλούς θιασώτες
καί ταχτικούς πελάτες ή " Νέα Σκην1i ". Κ ι' έπειδή στήν
άρχή τό δραματολόγιό της iΊταν cλο ξένα ϊ:: ργα, ό Χρηστο
μάνος άπέδωσε σ' αύτό ηiν άδιαφορία τοu κοινοu καi σκέ
φτηκε - σανίδα σωτηρίας - νά δοκιμάσει καi τά έλληνικά .
Tou σύστησαν τόν " Τρίτο " μου, 1tΟύ τόν εlχε πρωτοπαίξει .
γιά μιά μόνο βραδιά, ό Λεκατσάς. Εlχε άπρόοπτη έπιτυχία
στή " Νέα Σκηνή ", δ ιδαγμένος καi σκηνοθετημένος άπό τό
Χρηστομάνο . Ό " Τρίτος " ϊ::γ ινε άφορμή νά μέ άντιπαΘήσει,
στήν άρχή τοu σταδίου της, ή νεαρότατη Κυβέλ η . Γ ιατί
αύτή έπιθυμοuσε νά παίξει τήν Κάκια, κι' ό Χρηστομάνος,
πού ήθελε νά δώσει τό ρόλο στήν Είμαρμένη ΞανΘάκη , της
εlπε πώς " αύτήν προτιμά ό συγγραφεύς ", ένώ έγώ στή δ ια
νομή δέν εlχ' άνακατευτεί καθόλου. Ή άντιπάθεια αύηi,
άπό ένα ψέμα τοu Χρηστομάνου, δ ιατηρήθηκε στήν ψυχή
η"jς Κυβέλης γιά πάντα. Ήταν άδύνατο νά συχωρέσει τό
συγγραφέα πού προτίμησε τάχα τήν άντίζηλό της. Καi πότε
ή άντιπάΘειά της άνέβαινε στήν έπιφάνεια, γιά νά μοu ψήσει
τό ψάρι στά χείλη, πότε κρυβόταν στά βάθ η , κατά τίς
περιστάσεις.
Καί τοuτο άκόμα : Ή πρώτη φορά στή ζωή μου πού βγήκα
στή σκηνή , καλούμενος άπό τό κοινό, ήταν σ' αύτή τήν πρε
μιέρα τοu " Τρίτου ". Κ ι ' εlχα τήν ίδια αίσθηση πού εlχα
κι' δταν βγ 1ϊ κα γιά νά κάμω τή δ ιάλεξή μου σηiν παράσταση
τών " Βρυκολάκων " του Ίψεν : τά σανίδια χόρευαν, ϊ::φευγαν
κάτω άπό τά πόδια μου, σά νά περπατοuσα σέ κατάστρωμα
πλοίου . . .

Ή έπιτυχία τοϋ " Τρίτου ", ϋστερ' άπό τόσα χρόνια πού είχα

νά γράψω θεατρικό έργο - i1 " Κωμωδία τοϋ θανάτου ",
1 896 , ήταν τό τελευταίο μου - μ' έκαμε νά ξαναδοκιμάσω.
Άλλά προπάντων μ' ένέπνεε ή " Νέα Σκην1Ί ". Άπό τότε
πού ό Χ ρηστομάνος, στό θέατρο τοϋ Δ ιονύσου, μάς ζ i1τησε
κ ι ' έργα γιά τό ϊδρυμά του, λογάριαζα νά γράψω κάτι πού νά
μii μοιάζει μέ τάλλα. Καi δέ βρηκα καλύτερο, παρά νά δρα
ματοποιi1 σω ένα μικρό μου δι1Ίγημα, τό " Μυστικό της Κοντέ
σας Βαλέραι νας ".

Ή μητέρα μου είχε μάθει άπό τήν πεθερά της νά κάνει μιά
σκόνη γιά τή " Θέλα " τών ματιών καi ni ν δρκισε νά τή
δίνει πάντα χάρισμα , γιά τήν ψυχή της. Γιά πολλά χρόνια,
ή μητέρα μου κράτησε τόν δρκο της καί, μικρός, ηi θυμοϋμαι
νά κοπανίζει σουπιοκόκκαλα πού τά φύλαγε ξεπίτηδες, καi
ν' άνακατεύει ηi σκόνη τους μέ ψιλή ζάχαρ η , κάνοντας, η
άφήνοντας νά πιστεύεται, πώς πρόσθετε στό μίγμα καi κάτι
άλλο κρυφό - τό " μυστικό " της - ένώ, καθώς μοu φανέ
ρωσε άργότερα, τά μόνα συστατικά τοϋ γιατρικοϋ ήταν τό
σουπιο κ:όκκαλο κι' ή ζάχαρη. Θυμοuμαι έπίσ11ς πού έρχουν
ταν στό σπί.τι άρρωστοι - παιδιά συν1Ίθως, πού τά μάτια τους
ήταν παραμορφωμένα άπό μιά άσπρογάλαζη κηλίδα - καi
τούς έδινε τή σκόνη άφοϋ τούς έδειχνε ή ίδια τή χρ1iση της,
μά ποτέ δέ δεχόταν, δχι χρ1iματα, μά ο ϋτε τά δώρα πού της
έστελναν. " Τό κάνω γιά ψυχικό ", έλεγε. Πώς, τώρα, έπαψε
στό τέλος νά κάνει τή σκόνη της καί σέ καμμιά νύφη της δέ
νοιάστηκε νά φανερώσει τό μυστικό της, γιά νά μείνει ση i ν
οίκογένε ια, δέν έξέτασα ποτέ.
' Υποθέτω μόνο πώς, σάν έξυπνη καί γραμματισμένη γυναίκα,
i1 μητέρα μου Θά κατάλαβε - μπορεί νά ρώτησε καi κανένα
γιατρό - πώς τό γιατρικό της δέν ήταν παρά ενα ,. γιατρο
σόφι " χωρίς άξία, καi τό παράτησε, βέβαι η πώς ό Θεός Θά
τή συχωροϋσε γιά τήν άθέτηση ένός δρκου, πού ή ηΊρησή
του, κι· Cίν δέν έβλαφτε τόν κόσμο, σίγουρα δέν τόν
ώφελοuσε.
Αύτ1i μόνο ni βάση είχα. Όλα δσα βάζω στό διήγημα καί
στό δράμα, είναι φαντασία. Άλλά νομίζω πώς 1Ί ίστορία
πλάστηκε καλά.
Ή πρεμιέρα δόθηκε στiς 30 Ίουλίου 1 904. Τό Θεατράκι ήταν
γεμάτο άσφυκτικ:ά. Στά πρώτα καθίσματα ό πρωθυπουργός
Θεοτόκης μέ τό />ιχάρδο Λ ι βαθηνόπουλο καί τό Λομπάρδο
- τό νέο, ό γέρος δέν ύπηρχε πιά - ό Β ι κέλας, ό Κακλα
μάνος. Ή πρώτη πράξη Cίρεσε άρκετά. Άλλά i1 δεύτερη
πράξη έκ:ούρασε καi περισσότερο άκόμα i1 τρίτη. Ή αύλαία
έπεσε μέ λίγα τυπικά χειροκροτήματα. Έγώ, κρυμμένος δλη
ηiν ώρα στά παρασκ1Ίνια - μόνο στό πρώτο διάλειμμα άνέ
βηκαν μερικοί φίλοι νά μέ συγχαροϋν - δέν ijξερα πώς νά
φύγω. Πέρασα μιά άσχημη νύχτα άπό τή λύπη μου. Τό πρωί,
ήρθε στό σπίτι μου ό Παπαγεωργίου μέ τό χε ιρόγραφο τού
ύποβολείου. Τόν έστελνε ό Μ αρκέλλος, ό διευθυντής της
σκην1ϊς - αύτός άντικαθιστοuσε τόν Cίρρωστο Χρηστομάνο νά " κόψουμε " μερικά μέρ η , γιά νάλαφρώσει τό έργο καί νά
μήν κουράζει τόσο. Έτσι γίνεται ϋστερ· άπό κάθε άποτυχία·
νομίζουν πώς τό έργο έπεσε έπειδ1i ήταν μακρύ. Στίς έφημε
ρίδες καi τά περιοδικά, τό " Μ υστικό της Κοντέσας Βαλέ
ραινας ", τό άποτυχημένο γιά τόν κόσμο, είχε κάνει πολλούς
Θ ιασώτες. Καί πρώτο - πρώτο τόν Κακλαμάνο, πού δημοσί
ευσε στό
Αστυ " τό πιό ένθουσιώδες άρθρο πού μποροϋσα
νά φανταστώ. Τό έργο μου αύτό, έγραφε, έγκαινίαζε μιά και
νούργια έποχ1i γιά τό έλληνικό Θέατρο. Ό,τι έκ.αμε στήν
Άγγλία ό Π ινέρο μέ ηi " Δεύτερη σύζυγο τοϋ κ. Τακεράυ ",
τό εκανα κ ι' έγώ στήν 'Ελλάδα μέ τό " Μυστικό της Κοντέ
σας Βαλέραινας " : έκεί πού έπικρατοϋσαν ώς τότε οί ψυχρές
άρχαιοπρεπείς τραγωδίες, " πετοϋσα στή σκηνή eνα ζεστό
κομμάτι ζωης ". Ό ίδιος ό Λάσκαρης, ό " έχθρός " μου,
εγραψε σηiν " 'Εστία ,, πώς ή πρώτη πράξη ή ταν " άληθινό
καλλιτέχνημα, άριστούργημα, άντάξιο τfjς γραφίδος τοu
άγαπητοϋ συγγραφέως ", καί πώς Cίν εβαζα σ· αύηiν συντόμως
δσα συμβαίνουν στή δεύτερη καi στιiν τρίτη, Θά εκανα ενα
πρώτης τάξεως . . . μονόπρακτο! Κι' άπό τίς άλλες κριτικές
- τί παράξενο ! - καμμιά δέν ήταν δυσμενι;ς, καμμιά δέ
μιλοϋσε γι' άποτυχία. Τόσο, πού άρχισα νά νομίζω πώς τή
νύχτα τi)ς πρεμιέρας είχα ίδεί ενα κακό δνειρο καi πώς τό
εργο μου είχε θριαμβεύσει !
Ή άλήθεια είναι πώς δέν είχε παρά μιά μεγάλη έπιτυχία έκ
τιμ 1Ίσεως - succes d'est in1e. Τό έξετίμησαν πολύ δσοι μπό" •

' 1 1 /(ιι/Jι!λη, Οαυμ.αστή Φωτειιιι} Σάιιτρη. ' 1 1 ίδια, δι.αβάl:.011τας τόιι " J<6κκι110 βράχο " , ζήτησε άπό τόιι Ξειι6πουλο νά τής
τό κάιιει Οt'ατρο . 'Ανεβάστηκε ιι' έπιτυχlα πρίν άπό 70 άκριβώς
χρ611ια, στίς l l Λ ύγούστου 1908, στό Οερινό " Παvελλήvι.ο "

ρεσαν νά τό καταλάβουν. Μ ετά δεκατέσσερα χρόνια - 1 9 1 8
i1 Μαρίκα Κοτοπούλη μοϋ έζήτησε τό " Μ υστικό της Κοντέ
σας Βάλέραινας ", πού της τό είχαν έπαινέσει πολύ, γιά νά
τό διαβάσει. Τό διασκεύασα έλαφρά καi της τό εδωσα. Τό
διάβασε καi η;ς άρεσε. Καi τή Δευτέρα, 27 Αύγούστου, τό
έπανέλαβε στό ίδιο έκείνο Θεατράκι τfjς 'Ομόνοιας δπου
εlχε πρωτοπα ιχτεί.
-

Ά, εlχε πολύ καλή έπιτυχία τό 1 9 1 8 ! Οί νέοι προπάντων
- τά παιδιά έκείνων πού τό είχαν δεχτεί τόσο ψυχρά πρό
δεκατεσσάρων έτών - τό χειροκρότησαν ζωηρότατα. Άλλοι,
νεώτεροι κριτικοί, εγραψαν μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό τών
παλιών. Κι' ό Μελάς ό ίδιος, άντίζηλος τότε άκόμα, εγραψε
ενα άρθρο πού άρχιζε μέ τό παροιμιώδες : .. Αύτή τή φορά,
ό κ. Ξενόπουλος παρ· όλίγο νά γράψει eνα εργο ". Κι' δμως
εlχε ίδεί τόσο καλά πώς τό εργο, οϋτε παρ' όλίγο, οϋτε παρά
πολύ, 1'jταν γραμμένο τελειωτικά! . . .

Λίγα χρόνια κατόπι, ό μεγάλος ίδρυτής της "' Νέας Σκηνijς "
- άφοϋ τύπωσε σ· έλληνική Θαυμάσια μετάφραση τό " Β ι βλίο
της Αύτοκρατόρισσας " καi τό εξοχο άΘη ναϊκό μυθιστόρημά
του
Ή κερένια κούκλα " - πέθανε νέος, κουρασμένος,
έξαντλημένος οtκονομικά - τή μικρ1Ί του ιπεριουσία τήν είχε
Θυσιάσει γιά τό Θέατρό του - καί βαθιά άπογοητευμένος.
"

Ήταν 11 μοίρα τών άνθρώπων πού, στή μισοβάρβαρη άκόμα
'Ελλάδα, δοκίμαζαν νά κάμουν κάτι καλό.
Η Θ ΕΑΤΡ Ι Κ Η Μ ΟΥ Δ ΡΑΣΗ
' Η Κυβέλη ήταν άκόμα κυρία Μυράτ, δταν τήν ε1δα μιά
μέρα μέ τόν Cί.ντρα ; ης στήν πλατεία τής 'Ομ? ν� ιας. Μ �ϋ
.
μίλησε μέ φιλικ1) δ ιαχυση, πα,ράξε� η �. στε.ρ άπ? την .ψυχρο�
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Ε1χε διαβάσει στά " Παναθήναια . τον _Ι<. οκκινο �ραχο .'
της Cί.ρεσε πολύ ό τύπος της Φωτεινής Σαντρη κ ι.. η θελε ν�
μέ παρακαλέσει νά της διασκευάσω τό μυθιστορημα σε
δράμα.
Μοϋ Cί.ρεσε καi μένα ή iδέα καi της τό ύποσχέθηκα. Δέ β ιά
στηκα δμως νά κάμω τή διασκευή, γιατί έκείνο τόν καιρό
μέ άπασχολοϋσαν Cί.λλα. Στό μεταξύ, ή Κυβέλη tγινε κυρ ία
Θεοδωρίδη κι' εφυγε μέ τό δεύτερο Cί.ντρα της στό. Παρισι:
Όταν γύρισε μετά ενα - δυό χρό� ια κι' έγκατασταθηκε μ�
δικό της θίασο καί μέ τό Θεοδωριδη θιασάρχη στό θεριν�
" Πανελλήνιο ", μοϋ θύμισε τήν ύπόσχεσή μου. Κ ι ' έπειδη
μέ παρακάλεσε κι· ό Θεοδωρί�ης, . πο� έξ άρ� i'j ς μο ϋ �:αν
πολύ συμπαθητικός, βάλθηκα να τους ευχαριστησω και. σ.. ενα
μήνα ή διασκευή ήταν ετοιμη . Έτσι τό πρώτο θεατ� ικό ερϊ?
πού eγραψα μετά τό ,. Μυστικό της Κοντέσας Βαλεραινας ,
ε1ναι 11 " Φωτεινή Σάντρη ' Ό
Τό χειρόγραφο τό διάβασε πρώτος ό Θεοδωρίδη � καί κ�;εν
θουσιάστηκε. " Άν δέ σάς iiβλεπα σήμερα, μου ε1πε οταν
συναντηθήκαμε θά σάς iiγραφα γιά νά σας συγχαρώ " . Κατόπι
'
έγώ ό ίδιος τό δ ιάβασα στούς ιi θοποιούς. 'Η Κυβέλη eμι:. ινε
πολύ εύχαριστημένη.

Καi στiς J Ι Αύγούστου 1 908 , Δευτέρα βράδυ, ή " Φωτεινή
Σάντρη " πρωτοπαίχτηκε στό θερινό " Πανελλήνιο " . Ήταν
δχι ή μεγαλύτερή μου ως τότε, άλλά κι' 1) πρώτη μου άλη�
Θινή Θεατρική έπιτυχία. Άπό τήν πρώτη πράξη τό . κοινο
ένθουσιάστη κε, στή δεύτερη ό ένθουσιασμός μεγαλωσε,
στήν τρίτη κορυφώθηκε.

Οϋτ' έγώ θυμοϋμαι πόσες φορές μάς eβγαλαν στή .σκηνή,
καί τήν Κ υβέλη καi μένα. Όλοι ο! κριτικοί έτόνισαν u!-Lνους,
προπάντων γιά τό παίξιμο τής Κυβέλης. Αύτός ό Πωπ έξ
ευμενίστηκε, eγραψε πώς ήταν .. ενας θρίαμβος τf\ς. έλληνι 
κi'j ς δραματουργίας ", κ� i. τόν Cί.λ�? χρό�ο μοϋ . άν� θε�ε τη.
Θεατρική κριτική τών
Αθηνών , γιατι «μετα . την ΦΟ? 
τεινήν Σάντρη " δέν είχα άνάγκη � νά φθονώ .κανενα, έπο�ε
νως θά iiμουν άμερόληπτος». Κι οί π�ρ αστασει� το� νεου
έλληνικοϋ iiργου έξακολουθοϋσαν στό . Πανελληνι..ο . άτέ
λειωτες. Κανέν' ίiλλο δράμα δέν ε1χε κανει τόσες, ουτ. έλλη
νικό οϋτε ξένο.
Οί παραστάσεις της .. Φωτεινής Σάντρη " έξακολούθησαν
στό " Πανελλήνιο " ως τό τέλος της περιόδου κι' ή Κυβέλη,
πού θδ.φευγε γιά περιοδεία, εδωσε καί μιά άποχαιρετιστήρι.α
στό Δημοτικό. Ήταν μιά παράσταση άληθινά θριαμβευτικη.
Κατάμεστο τό μεγάλο θέατρο, άπό τήν πλατεία ως τό ύπερώο.
Στό βασιλικό θεωρείο όλάκερη ή βασιλική οiκογέν.εια -: ό
πρίγκηπας Ν ι κόλαος τήν eφερε - δλη � άρ� στοκρατ �α, ?°.�σ
σωμος ό φιλολογι κός καί καλλιτεχνι κος κοσμος και σ ενα
θεωρείο δευτέρας σειράς, δίπλα στό δ ικό μου, ό Παλαμάς.
Ή Κυβέλι1 , άποθεώθηκε. Καi στή ν τελευταία σκη νι), ε1δα
eναν Παλαμά νά κλαίει μέ λυγμούς, καi πολλή ι'.όρα άφοϋ
eπεσε 11 αύλαία . .. 'Εκείνο πού θέλει νά πεί τό eργο σου - μοϋ
είπε uστερα - τό λέει ". :<.ι' έπειδή κι' ίiλλες φορές ε1χε
κλάψει διαβάζοντας βιβλία μου, στό χαρακτηρισμό πού
μοϋ eκαμε στά " Παναθήναια ", λέει : " .. Αλλοι eχουν τοϋτο
iΊ έκείνο. Ό Ξενόπουλος tχει τό πάθος σέ κάνει νά κλαίς " .
Γιά πολλά χρόνια, ή Κυβέλη δέν επαψε ν ά παίζει τ ή " Φω
τεινή Σάντρη " καi στήν Άθι)να καί στiς περιοδείες της.
Άλλά δταν τό iiργο συμπλ1)ρωσε εικοσιπενταετία - Ι 933 ή μεγάλη πρωταγωνίστρια εlχε άποχωρήσει άπό τό θέατρο
καί δέ μποροϋσε νά τή γιορτάσει μέ μ ιά έπανάληψη πού Θα.ταν
τόσο συγκινητική. Εύτυχώς εlχε στή θέση της μιά κόρη πού
της eμοιαζε, καi δέν ήταν λιγότερο συγκινητική 11 έπανάληψη
πού eκαμε τότε στό θερινό της θέατρο ή Άλίκη.

Όταν tδωσα στήν Κυβέλη τή .. Φωτεινή Σάντρη ", ή Άλίκη
ήταν μωρό. Λίγο πιό μεγάλη ή έτεροθαλής άδερφή της, ή
Μ ιράντα. Στό Ζάππειο eκαναν παρέα μέ τiς κόρες μου, καί

τή μικρότερη μάλιστα, τήν Εύθαλία, τή φώ�αζαν ." Ν αφθα
λίνη ", γιατ' eτσι a κουσαν τδνομά της. Κ ι ' η Κυβελη , σκα
σμένη άπό τά γέλια, μοϋ έξηγοϋσε :

Πολύ γρήγορα ή Άλίκη ξεπετάχθηκε, iΊ " ξεσπούρδισε " ,
δπως τό λέμε στή Ζάκυνθο, κ ι ' άπό πολλά συμπτώματα φαι
νόταν πώς ε1χε κλη ρονομ1)σει τό ταλέντο της μητέρας της.
Κάποτε οι γονείς της τήν πήγαν στό Παρίσι καi τήν ίiφησαν
έκεί νά σπουδάσει 1iθοποιός. Όταν γύρισε - ήταν δέν ήταν
δεκαπέντε χρονών - της έπέτρεψαν νά παίξει τόν " Κοκκινό
τριχα ", άγορίστικο ρόλο πού τόν ε1χε παίξει κι' ή Κυβέλη .
Ή μ ικρούλα εlχ' έπιτυχία· θίiμενε στό θέατρο πού τό άγα
ποϋσε τόσο πολύ - eκλαιγε γιά νά τήν άφήνουν νά παίζει καi τότε ό Θεοδωρίδης μέ παρακάλεσε νά της διασκευάσω
τό περίφημο γαλλικό μυθιστόρημα " Mon oncle et mon
cure ", πού ό κύριος ρόλος, της Ρένας, θά της ταίριαζε.
- Ναφθαλίνη iiξεραν, Εύθαλία δχι.

Άπό τό μυθιστόρημα eκαμα μιά τετράπρακτη " comed ie ,
μέ τόν τίτλο " Ή έξαδέλφη μου ", πού παίχτηκε εξοχα στό
θέατρο Κυβέλης, μέ παπά τόν Παπαγεωργίου, θειά - Λαβάλ
τήν Σαπφώ Άλκαίου, Ντέ - Κομπρά τόν Λούη , καί, προ
πάντων, Ρένα τήν 'Αλίκη. Άπ' αύτή τή μεγάλη έπιτυχία
aρχισε 11 συνεργασία μου μέ τήν κόρη της Κυβέλης, πού
eμελλε νίiχει συνέχεια. Στό δραματολόγιό της ή " 'Εξαδέλφη
μου .. εμεινε σάν ενας άπό τούς καλύτερούς της ρόλους. 'Από
τότε, στήν ' Αθήνα καί στίς περιοδείες της, τόν eπαιξε πάνω
άπό έκατό φορές, κι' έπειδή τόν πήραν κι' ίiλλοι περιοδεύ
οντες θίασοι - ποιός τούς τόν eδωσε; κ ι ' έγώ δέν ξέρω - ή
.
. 'Εξαδέλφη μου .. eχει κάνει ως σήμερα τόσες παραστάσεις,
δσες τουλάχιστο κι' ό " Πειρασμός " . Ή συγγραφέας τοϋ
μυθιστορήματος Jeanne de la Brete, πού δέν έπέτρεψε νά δοθεί
σέ γαλλικό θέατρο μιά γαλλική μετάφραση της διασκευής,
πού τής ύπέβαλε ό Θεοδωρίδης - δέν έννοοϋσε νά της πει
ράξουν τό eργο της, καi ποτέ δέν eδωσε τήν ίiδεια, οϋτε σέ
Γάλλους, νά τό διασκευάσουν - tπαιρνε άπό τήν ' Ελλάδα
τά ποσοστά της, πού φρόντιζε νά της εισπράττει ό άντιπρό
σωπος ξένων συγγραφέων Τσαμαδός, άρκετές χ ιλιάδες ως
τό θάνατό της.
"

Κάποιο χρόνο, δταν ή Κυβέλη δέν eπαιζε πιά, νοίκιασε τό
θέατρό της ενας θίασος " Νέων " μέ τή Χαλκούση, τήν 'Ελένη
Παπαδάκη καi τόν Κώστα Μ ουσούρη . Γιά τό θίασο αύτό
δ ιασκεύασα τό μυθιστόρημά μου " Άναδυομένη " σέ τετρά
πρακτο δράμα. Τό ρόλο τής Κλαίλιας τόν eδωσα της Παπα
δάκη, πού πραγματικά τόν επαιζε λαμπρά· τόν ηθελε δμως
κι' 1; Χαλκούση, κι' άπ' αύτό εlχα ίiλλο ενα δράμα στά παρα
σ κήνια. Τό εργο, στό θίασο τών " Νέων " εlχε άρκετά καλή
έπιτυχία, κι' eγινε άφορμή νά συνδεθώ φιλικότατα μέ τή
Χαλκούση , πού ή καλοσύνη της μοϋ συχώρεσε τήν ίiρνηση
τοϋ ρόλου, μέ τήν Παπαδάκη , καί προπάντων μέ τό Μ ουσούρη,
πού τόν άγάπησα πολύ καi τόν άγαπώ ως σήμερα.
Τόν ίiλλο χρόνο, ίiν δέν κάνω λάθος, άφοϋ ό θίασος τών
. . Νέων " διαλύθηκε, ό Μ ουσούρης πήγε στό θίασο τοϋ
Θεοδωρίδη, στά " Διονύσια ". Έκεί, μέ τή μητέρα της, tπαιζε
κι' ή 'Αλίκ η . Ή νεαρή ingenue έρωτεύτηκε τόν jeune pι·emier,
τόν πήρε μέ τό χέρι της, εκαμε μαζί του eναν ίiλλο θίασο
" Νέων ", κι' άπό τότε, ό θίασος αύτός - Άλίκης-Μουσούρη Νέζερ - ό τόσο συμπαθητικός μου, eγινε ό θ ίασός μου.
Πουθενά άλλοϋ δέν eδινα καινούργια μου eργα. Ή " πρω
ταγωνίστριά " μου ήταν πιά ή 'Αλίκη, πού άπό μικρή συνή
θ ισα νά τήν άγαπώ σάν κόρη μου.
Έκτός' άπό τήν " 'Εξαδέλφη μου ", κι' eνα λουστράκι στή
" Δίκη τοϋ Θανάση ", ή 'Αλίκη μοϋ επαιξε ως σήμερα νέα
iiργα : " Άνιέζα ", " Έτσι εlναι δ κόσμος ", " Νά ξανα
πάρεις τή γυναίκα σου ", " Χαίρε, νύμφη ", κι' άπό τiς παλιές
έπιτυχίες της μητέρας τ11ς, έπανέλαβε τή " Φωτεινή Σάντρη ",
τόν " Πειρασμό ", τή " Μονάκριβη " καi Cί.λλα. Τελευταία
της διασκεύασα καί τό ούγγρικό δραματάκι " Τόπο στά
νιάτα " πού ε1ναι ίσως ή μεγαλύτερή της έπιτυχία. Κι' έπειδή
κι' ή Μ ιράντα επαιξε σέ πολλά εργα μου - προπάντων έδη
μιούργησε τήν Έλδα τοϋ " Ποπολάρου " στό Βασιλικό συγγραφέα της
ο[ δυό άγαπημένες μου άδερφές μέ λένε
οiκογένειας " . Εlναι, άλήθεια, συγκινητικό, καi γιά μένα
καί γιά δλους, νά βλέπουμε σήμερα τή μεγάλη Κυβέλη στό
θέατρο, νά παρακολουθεί, μέ δλο τό ένδιαφέρον της στοργής,
τίς κόρες της, δταν παίζουν ρόλους σέ eργα μου, πού τούς
··

ίίπαιξε κι' έκείνη στά νιάτα της, Τι άλλους, νέους, γραμμένους
άπό μένα γι' αύτές πού τή διαδέχτηκαν καί τή συνεχίζουν: . .
Μετά τήν έπιτυχία τής " Φωτεινής Σάντρη " , ήταν πολύ
φυσικό νά μοϋ ζητήσει κι' ή Μαρίκα Κοτοπούλη ενα δράμα
μέ ή ρωίδα κατάλληλη νάναδείξει τό μεγάλο της ταλέντο.
Καi τήν ήρωίδα αύτή δέν είχ' άνάγκη νά τή δημιουργή
σω· ύπfjρχε· ή ταν ή Στέλλα Β ιολάντη τοϋ " ' Εσταυρωμένου
Έρωτος ", πού είχε ύμνήσει ό Παλαμάς. Πρl.Οτος ό Χρηστο
μάνος μοϋ διαβίβασε τήν έπιθυμία της Μαρίκας σά δική του·
επειτα μέ παρακάλεσε κι' ή ίδια. Κ ι' έπειδή τήν άγαποϋσα
καi τήν έκτιμοϋσα πολύ, κι' οϋτε είχα κάνει κανένα συμβό
λαιο μέ τήν Κυβέλη νά μή δίνω i:ργα κι' άλλοϋ, τής
τό ύποσχέθη κα.
Είναι άδύνατο νά φανταστεί κανένας μέ πόση στοργή, φιλο
τιμία κ ι ' έπιμέλεια μελέτησε τό ρόλο της ή Μαρίκα. Άπό
τiς πρl.Οτες δοκιμές, fιξερε τά λόγια της άπέξω, καί τόσο τής
είχαν έντυπωθεί, &στε καi σήμερα, μετά 30 χρόνια, τά λέει
χωρίς ύποβολέα. ' Ετοίμασε καi τiς φορεσιές της πολλές μέρες
πρiν άπό τήν πρεμιέρα, εβγαλε μ' αύτές πολλές φωτογραφίες,
κι' ετσι μπορέσαμε νά κάνουμε ενα κομψότατο πολυσέλιδο
κι' εiκονογραφημένο πρόγραμμα - τυπώθηκε στοϋ Μάισνερ Καργαδούρη - μέ τή δ ιανομή καί τήν ύπόθεση, πού μοιρα
ζόταν κάθε βράδυ στό θέατρο , μιά καινοτομία κ ι ' αύτό γιά
τήν έποχ1]. Ή ρεκλάμα, ί5στερα μάλιστα άπό τήν έπιτυχία
τής " Φωτεινής Σάντρη ", εκαμε τό κοινό νά περιμένει μ·
άνυπομονησία κι' έμπιστοσύνη τή " Στέλλα Βιολάντη ".
Όλοι ήταν βέβαιοι πώς θά πετύχαινε, ό Λάσκαρης " έκοβε
τό κεφάλι του " , κι' έγώ ό ίδιος άκόμα δέν είχα τήν παρα
μικρή άνησυχία. Στό μεταξύ ό θίασος επαιζε τά " Πανα
θήναια " τοϋ 1 908 . Καi τήν παραμονή τής πρεμιέρας, ό Μυράτ ,
μαζl μέ τάλλα " δίστιχα " της έπιθεώρησης, είπε κι· αύτό,
καμωμένο άπό μένα :
Ό κύριος Ξενόπουλος

Μετά τή Φωτεινή,
Κ ι ' άλλη κοπέλα σκότωσε,
Κ ι' αύτή Ζακυνθινή.
Στέλλα Βιολάντη λέγεται,
Δράμα μέ μουσική,
Πού αϋριο τό παίζουμε
Έδl.Ο στή Νέα Σκηνή .
Καi τάλλο βράδυ, 1 0 ' Ιουνίου 1 909, τό έκλεκτότερο άθηναϊ
κό κο ινό γέμισε άσφυκτικά τό θεατράκι τοϋ Χρηστομάνου πού στό μεταξύ είχε μεγαλώσει μ' έξώστη καί θεωρεία - γιά
νά iδεί τό καινούργιο έργο. Μ ιά μικρή όρχήστρα, πού τή διεύ
θυνε ό Καλομοίρης, έπαιξε τήν είσαγωγή, βγήκε στό προ
σκήνιο μιά ηθοποιός - δέ θυμοϋμαι τώρα ποιά - πού άπάγ
γειλε πολύ καλά τό ποίημα τοϋ Παλαμά, κι' άνοιξε ή αύλαία
γιά τήν πρώτη πράξη. Ή έμφάνιση της Μαρίκας, άπό τήν
πρώτη σκηνή, κατάκτησε τή συμπάθεια τοϋ κόσμου. Ή νεα
ρότατη πρωταγωνίστρια ένσάρκωνε μιά Στέλλα !δανική. κ ι·
ή έπιτυχία τοϋ ίίργου ήταν δση περιμέναμε, και περισσότερη
ίσως στήν τελευταία πράξη μέ τόν ύπέροχο θάνατο. Γιατί
κοντά στήν άπαράμιλλη Μαρίκα, επαιζαν περίφημα κι' ο !
άλλοι ήθοποιοί, προπάντων ό Άθαν. Περίδης, θαυμάσιος
ώς Παναγης Β ιολάντης, κι' ή γυναίκα του ή Άγαθή Περίδου,
έπίσης θαυμάσια ώς θεία - Ν ιόνια. Άμέτρητες φορές άνακλή
θηκε στό τέλος ή Μαρίκα. Κ ι' έπειδή σ'δλες της σχεδόν τiς
έμφανίσεις έννοοϋσε νά βγαίνω μαζί της κ ι ' έγώ - μέ τρα
βοϋσε άπό τό χέρ ι - ή κόρη τοϋ Γαβριηλίδη , ή σημερινή
κυρία Συναδινοϋ, ίίγραψε στήν " Άκρόπολη " μέ άγανάκτη
ση : " ' Εμείς φωνάζαμε τή Μαρίκα μας, τή μεγάλη Μαρίκα,
νά τή χειροκροτήσουμε δσο τής άξιζε, κι' εβγαινε ό συγγρα
φεύς, σά νάχαμε δρεξη νά βλέπουμε καi τά μοϋτρα του ". Δέν
τό θυμοϋμαι αύτολεξεί, άλλ' αύτή ήταν ή εννοια. Είχαμε κι'
άφθονα ποσοστά, ό συνθέτης κι' έγώ. Καi θυμούμαι μέ συγ
κίνηση, πώς τήν πρώτη φορά πού, στό καμαρίνι τής Μαρίκας,
τοϋδωσα τό μερτικό του, ό Καλομοίρης μοϋ είπε: " Είναι τά
πρl.Οτα χρήματα πού κερδίζω άπό σύνθεσή μου. Θά μοϋ φέ
ρουν γούρι άπό τό χέρι σου! ".
Καί τοϋ ίίφεραν. Πολλά έκέρδισε κατόπι άπό συνθέσεις του
ό εξοχος Έλληνας μουσικός. ' Αλλά μέ τή " Στέλλα Β ιολάντη ..
στερεώθηκε ή καλή του φήμη. Κ ι' αύτή έγινε αiτία νά ξανάρ
θει στήν 'Αθήνα καί νά μείνει. Γιατί έγώ πήγα τότε στό Νάζο
καi τοϋ άπαίτησα νά τόν προσλάβει καθηγητή στό 'Ωδείο,

Ί Ι /(υβέλ η />αχ1}λ στό όμιύιιυμο δράμα τού Ξενόπουλου, πού
παί-χτηκε τό !909 στό ίστορι.κό θέατρο τού Χρηματι στηρlου
,

λέγοντας πώς δέν /;πρεπε ν' άφήσουμε νά ξαναφύγε ι ενας τέ
τοιος νέος μουσικός, κι' έγγυώμενος πώς στό 'Ωδείο ό Καλο
μοίρης δέ θάταν . . . μαλλιαρός.
Γιά τήν Κυβέλη τόν ίδιο χρόνο εγραψα τή " Ραχήλ . . . Είναι
ενα τρίπρακτο. δράμα, γραμμένο άπ' εύθείας - όχι δηλαδή
άπό μυθιστόρημα σάν τά δυό προηγούμενα - κι' έμπνευσμένο
άπό τά " έβραϊκά .. της Ζακύνθου, τiς άντισημιτικές ταραχές
τοϋ 1 89 1 , πού τiς έξιστόρησα άργότερα καl στό μυθιστόρημα
" Μεγάλη Περιπέτεια ", δημοσιευμένο στ· " 'Αθηναϊκά Νέα "
τό 1 937.

Ή Κυβέλη cίχε άφήσει πιά τό " Πανελλήνιο " κι. επαιζε στό

θέατρό της, τό Ιστορικό, στήν όδό Πεσμαζόγλου. Στό θίασό
της, έκτός άπό τόν Παπαγεωργίου, είχαν προσληφθεί ό Έδ
μόνδος Φύρστ, ό Λεπενιώτης, ό Χρυσομάλλης κι' άλλοι καλοί
ήθοποιο!. Καi θυμίiμαι άκόμα τόν ένθουσιασμό τους, δταν
τούς διάβασα τό νέο μου έργο· μέ σήκωσαν στά χέρια! Κ ι'
ό ίδιος ό Λεπενιώτης, ό έχθρός των ·• έλληνικl.Ον ", είχε έν
θουσιαστεί. Κ ι' ή Κυβέλη, πού βαρέως eφερε τήν έπιτυχία
της Μαρίκας στή " Στέλλα Βιολάντη '', είδε μέ χαρά πώς ή
" Ραχήλ .. θά τήν έβαζε κάτω . .. Κ ι έτσι πρέπει, μοϋ eλεγε·
κάθε νέο σας eργο, νά είναι άνώτερο άπό τά προηγούμενα 'Ό
Καί τό έργο ήταν. Γι· αύτό δέν είχα καi δέν έχω καμμία άμ
φιβολία. 'Ακόμα καl σήμερα ό Λάσκαρης θεωρεί τή " Ραχήλ "
σάν τό καλύτερό μου eργο. Άλλά λογαριάζαμε χωρίς τόν
ξενοδόχο. Καi σ' αύτήν τήν περίσταση ήταν ο[ δημοσιογρά
φοι, ο[ κριτικοί, ο[ ηθοποιοί των άλλων θεάτρων κι' ο[ καλο
θελητές. Είχα δυό πρόσφατες μεγάλες έπιτυχίες, δέν ήταν

δυνατό νά μοϋ άνεχΘοϋν, νά μοϋ έπιτρέηιουν καί τρίτη . Στήν
πρώτη παράσταση Θορύβησαν άρteετά, προσπαθώντας νά μει
ώσουν τήν έντύπωση τοϋ teόσμου, πού χειροteροτοϋσε δπως
πάντα . Καί τήν έπομένη ί:γραψαν δσες teαteίες κι' άνοησίες
μποροϋσαν. Ή . . Ραχήλ .. ί:πρεπε νά πέσει. Έτσι δλοι, σteυ
λιά μονάχα. Καί ναί μέν δέν μπόρεσαν νά ρίξουν τό ί:ργο ποτέ δέ ρίχνεται ενα έργο πού άξίζει - τό πλήγωσαν δμως
άρteετά. Άλλ' άδιάφορο. Τό χειμώνα ή Κυβέλη μέ τό Θίασό
της πfjγε στήν Πόλη. Κ ι ' έκ:εί 11 ·· Ραχήλ " έθριάμβευσε.
Κι' έξακολούθησα νά δίνω της Κυβέλης άπό ενα ί:ργο τό χρό
νο. Καi γιά τό έπόμενο teαλοteαίρι τής έγραψα τόν •· Πειρα
σμό .. . Μ ιά πολύ όμορφη teαl πονηρή δουλίτσα, Κηφισιώ
τισσα, εΙχε άναστατώσει έκείνο τόν teαιρό ενα πολύ γνωστό
μου σπίτι , δπου δλοι οί άρρενες τρελάθηteαν άπό ί:ρωτα κι'
δλες ο [ γυναίκες άπό ζήλεια. Άπό τό περιστατικό αύτό βγήκε
ή τετράπραteτη teωμωδία μου. Ό Θεοδωρίδης, δταν τήν διά
βασε . μοϋ έξέφρασε μεγάλους ένδοιασμούς: teαλό τό Θέμα,
άλλά δέν τό εΙχα έteμεταλλευτεί. Έγώ εΙχα πεποίθησι1 γιά

Ι:ϊχε εiδικ6τητα στiς κοπέλες τuι! Ξειιιίπουλου, τοϋ Χ6ρν καi
καί στi ς μικροντάμες τού ξένου βουλεβάρτου. Επαιξε
fiμως καί f(ρουf1τιiλλω ιrτιίν •• ' Α γαπητικιί τής Βο11κοπούλας " !
τού Μελr"i

•

τήν έπιτυχία. Έπειδή δμως φοβήθηκα μήν ξαναπάθαινα δ,τι
teαί μέ τή .. Ραχήλ ", σteέφτηκ:α νά δώσω τόν " Πε ιρασμό . .
μέ άλλο τίτλο, " Ένα σπίτι άνω - teάτω ", teαί σά μετάφραση
τάχα ξένου έργου, κάποιου G. Freιnd - γερμανι teά Fι·emd
Θά πεί Ξένος. Έτσι teι' έγινε. Καί χάρη στό άΘ&ο τέχνασμα,
έλειψαν άπό τήν πρεμιέρα δλα έκείνα τά ζιζάνια, πού π1iγαι
ναν συνήθως γιά νά ρίχνουν τά έλληνιteά έργα. Τό teοινό άφέ
Θηteε iiσυχο, άνεπηρέαστο, νά teρίνει. Καί, παρά τούς ένδοι
οσμούς τοϋ Θεοδωρίδη, ή έπιτυχία ήταν μεγάλη . Όχι π ιά
πράξη, άλλά οϋτε σκηνή δέν έμεινε πού νά μή χειροteροτηθεί.
Άλλά ενα πολύ δυσάρεστο έπεισόδιο έteοψε καί τή χαρά των
ήθοποι&ν teαi τή δική μου. Μετά τήν παράσταση, μιά φιλιteή
οlκογένεια τής Κυβέλης - ό στρατηγός κι' ή κυρία Μαυρο
γένη, μέ τ ιi μιteρή τότε κόρη τους Άλεξάντρα - άνέβη teαν
στ�i σteηνή νά τή συγχαροϋν. Ήμουν κ ι' έγώ μέ τή γυναίteα
μου. Καί δέν ξέρω πως, μιά στιγμή πού ή teυρία Μαυρογένη
έλεγε στήν Κυβέλη .. τi ώραία, τί Θαυμάσι α πού παίζατε " ,
έγώ εΙπα " μά ήταν καi ό ρόλος ". Δέν τ ό είπα βέβαια γ ι ά νά
μειώσω τιiν έπιτυχία τής πρωταγωνίστριάς μου teαi νά τήν
κάμω δλη δι κ1i μου. Έννοοϋσα άπλ&ς πώς ό ρόλος ήταν τοϋ
είδους της κ ι ' αύτό ήταν ένας λόγος παραπάνω γιά νά τόν παί
ξει τόσο ·· ώραία teαί Θαυμάσια " . Άλλά ή Κυβέλη, μέ τιiν
προteατάληψη πάντα πώς πήγαινα teόντρα της - γιατί teαί
μέ τιi " Φωτεινή Σάντρι1 " είχαμε πολλά μικροεπεισόδια παρεξήγησε κι· αύτήν τή φορά φοβερά.
Πήρα τό χειρόγραφό μου κ ι ' έφυγα χωρiς λέξι1. Όχι τόσο
άπό περηφάνεια, δσο άπό τή συναίσΘ 11 σι1 πώς κάθε έξήγη ση ,
έteείνη τήν ώρα, Θά ήταν μάτα ι η . Έπειτα είχα καί τήν i δέα
πώς οί άνθρωποι πού μοϋ φέρνουνταν έτσ ι , έκαναν περισσό
τερο κακό στόν έαυτό τους παρά σέ μένα. Νά πετοϋν, γιά ενα
λόγο, έργο πού λογάριαζαν πώς Θάteανε πενι;ντα παραστά
σεις, μά ήταν καί νά τούς λυπιlται teανένας. Κ ι · έφυγα χωρίς
νά . . . μισιiσω τήν Κυβέλη.
Άπό τήν ίδια βραδιά, εΙχε μαθευτεί
πώς τό ·· Ένα σπίτι άνω ,
κάτω " ήταν ό ·• Πειρασμός . μου ύπό μάσteα. Είχε μαθευτεί
έπίσης, teι' άπό τιiν άλλη μέρα σχολιαζόταν εύρύτατα, τό έπει
σόδιό μου μέ τήν Κυβέλη. 'Αλλά πέρασε μιά βδομάδα καί τό
έργο δέν ξαναδόθηκε. 'Επιτέλους ό Θυμός της Κυβέλης έπεσε.
Ή πρώτη εΙχε δοθεί Δευτέρα. Τήν Παρασteευή ήρθε στό σπίτι
μου ό Παπαγεωργίου νά μοϋ ζητήσει έte μέρους τοϋ Θεοδω
ρίδη τό χειρόγραφο. Καί τιiν άλλη Δευτέρα, ό " Πειρασμός "
ξανανέβηκε μέ τόν τίτλο του καi μέ τδνομά μου.
Άπό τό 1 9 1 3 καί κάμποσα χρόνια κατόπι, εΙχα teι · έναν πρω
ταγωνιστή: τό Ν ι κόλαο Π λέσσα. Γι' αύτόν ί:γραψα τό .. Φιόρο
τοϋ Λεβάντε .. τήν κωμωδία ένός ζακυνθινοϋ τύπου, πού τήν
πρωτόπαιξε στό Θέατρο τοϋ Συντάγματος.
Μετά ένοίκ ιασε τό Θερινό " ΆΘιiναιο . . . Κ ι ' έκεί, δπου είχε
παιχτεί καί τό πρ&το - πρ&το μου έργο, έδωσα, μετά τό " Φ ιό
ρο τοϋ Λεβάντε · ·, πού ό Π λέσσας τό ξανάπαιζε teάθε χρόνο,
τό " Δέν εΙμ' έγώ ", τόν " Ντέτεκτιβ ", δυό " φιλοσοφικές ..
φάρσες, τήν πρώτη μέ τόν ύπότιτλο
" ή Λογική " , τή δεύτερη
,
μέ τόν ύπότιτλο " ή Φαντασία . καί τ�iν " Ξανθή Περούκα .. ,
μέ τόν τίτλο ·· Ό Νίκος γυναίκα ", τii διασκευή έteείνη άπό
τό ρωσικό διηγηματάκι πού είχε άποτύχει στό Θέατρο τής
Κοτοπούλη . Έπίσης καί τρία μονόπρακτα γιά τiς τιμητικές
τής ΆΘανασίας Π λέσσα - Μουστάκα, τήν " Κεφαλή της Μ ε
δούσης ", τό " Στήν παγίδα " καί τήν " Καβαλαρία Ποπο
λάνα ". Δυστυχως, ό Θαυμάσιος κωμικός " μετεπιiδησε .. σέ
λίγο στό λυρικό Θέατρο καί ή συνεργασία μας σταμάτησε.
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Τά έργα πού έδωσα άπό τό 1 908 κι' έδωΘες στά διάφορα αύτά
Θέατρα Κυβέλης, Μαρίκας Κοτοπούλη, Συγγραφέων, Νέων
- Μουσούρη - Χαλκούση - ' Ελένης Παπαδάteη - Άλίκης
teαi τέλος στό Βασιλικό, δηλαδή άπό τή ·· Φωτεινή Σάντρη ..
ώς τόν ·• Ποπολάρο ", έκτός άπό διασκευές ξένων καί μετα
φράσεις, εΙναι άπάνω - κάτω τριανταπέντε. Κάποτε ό Σπύρος
Μελιlς τά παρομοίασε μέ τά πρ&τα σπιτάκια πού χτίζει teα
νένας σέ μιά έρημιά γιά νά γίνει μέ τόν καιρό πόλ η . Δέν ξέρω
αν έχτισα σ' έρημιά, δέν ξέρω αν τά εργα μου δλα είναι " σπι
τάκια ", η αν άνάμεσα σ' αύτά βρίσκουνται καi μεριteά σπίτια
μεγάλα. Ξέρω μόνο πώς γιά τό νεοελληνικό Θέατρο έργάστη
teα δσο κανείς σύγχρονός μου , καi πώς αν χτιστοϋν καμμιά
μέρα καί παλάτια, ο[ χτίστες τους κάτι Θά χρωστοϋν καί σέ
μένα.
ΓΡΗΓΟ Ι>ΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥ ΛΟΣ
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Τέσσερα κεφάλαια άπο τ ά "50 χρό νια Θέατρο" τοi5 ΣΠ ΥΡΟ Υ Μ ΕΛ Α

Ό ΣπυροΜeλaς εlχε γράψει σέ βδομαδι.άτικο περιοδικό
πολύ διαβαστερά καί χαριτωμέ1ια 'Α.πομιιημοιιεύμ.ατα.
'Α.ργ6τερα, τά 'βγαλε βιβλlο μέ τόιι τlτλο 50 χρ6νια
Θέατρο ". Εlχε τροφοδοτ-ι)σει μέ έργα του τψι Κυβέλη.
Δικαιούται, έπομένως, ιιά μιλάει γι' αύτ1). Φυσικά, δπως
κι 6 Ξεv6πουλος, δέ μπορεί ιιά 'ναι dμερ6ληπτος. Δίνουμε
καί τά τέσσερα κεφάλαι.α τού βιβλlου του πού dvαφέρον
ται στψι Κυβέλη μ.έ κέντρο, βέβαια, τ6ιι . . . έαυτ6 του :
"

ΜΑ ΡΙ ΚΑ - Κ Υ ΒΕΛ Η
Μ' αύτές τίς προθέσεις άρχισα νά γράφω τό •· Κόκκινο που
κάμισο " . Ό Σαίξπηρ fiτανε πάντα κάτω άπό τό μαξιλάρι
μου. ' Επικίνδυνος δάσκαλος, γιατί ξεγελάει παρουσιάζον
τας γιά εύκολα τά πιό δύσκολα πράγματα καί σπρώχνει σ'
έπισφαλfj τολμ1iματα. Όταν έμπιστεύτ11κα ο· τιi Μαρίκα τι)ν
καινούργια σύλληψη δέ φάνηκε νά ένΘουσιάζεται . ΘCiΘελε
κάτι γραμμένο έπάνω της καί iσως έμπνευσμένο άπ' αύτιiν.
Δέν μοϋ τό είχε πεί καθαρά τότε, άλλά μούκανε περιποιησεις.
Έρχότανε στό γραφείο καί μ' eπαιρνε, μ' ενα μόνιππο (χρη
σιμοποιοϋσε τότε, κατά προτίμηση, τά μόνιππα καi κυκλο
φοροϋσε τόσο πολύ μ' αύτά, πού ο[ 'Αθηναίοι, στό τέλος, τά
βάφτισαν . . . " Μαρίκες "), γιά έξοχικούς περιπάτους, δπου
μούλεγε στίχους Παλαμά, Γρυπάρη, Πορφύρα, Μαλακάση τούς iiξερε δλους σχεδόν άπ' eξω - μέ δυό λόγια: Μ ' άναβε
φωτιά . . . Μεταποιοϋσε τό πιό κοινό τετράστιχο σέ γοητευτι
κή μουσική, μέ τό β ιολοντσέλλο της καi μ' eφερνε σέ κόσμους
όνείρου . . .
Καί αύτή μέν eκανε, κατά πάσαν πιθανότητα, τήν καλλιτεχνι
κ1) δουλειά της: Ήθελε νά μέ έμπνεύσει, νά μ' ένΘουσιάσει,
νά έντοπίσει τή δημιουργική μου διάθεση στόν τύπο της καi
τήν προσωπικότητά της. ' Επιθυμούσε Θεατρικό τέκνο άπό
πνευματικό γάμο - ενα eργο έπάνω της. ' Επ ικ ίνδυνη έπιχεί
ρηση : Γιατί ποιός μπορεί νά βάλει δρια σ· ί:να τέτοιο παι
γνίδι ; Δέν Θά iiμουμα δικαιολογημένος άπόλυτα νά τό πάρω
άλλιώς; Κ ι' eτσι τό π1'j ρα: 'Αλλιώς. . . Άναψα, φούντωσα . . . .
Καί κάποιο βραδάκι τ ό πράγμα eφτασε . . . σ έ πρόταση γάμου.
'Ωστόσο δέν τήν eκανα στό βρόντο, πάνω σέ μιά έκρηξη έν
Θουσιασμοϋ. Τό εΙχα σκεφτεί. 'Αποφασισμένος ν' άφοσιωΘώ
καi νά ζi1 σω όλοκληρωτικά στό Θέατρο, iiΘελα νά περιμαζευ
τώ νωρίς - δπως έκαμα σέ λίγο μ· Ciλλο πρόσωπο - καi νά
συγκεντρωθώ στό eργο μου. Καi ποϋ Θαϋρισκα σύντροφο πιό
ταιριαστό άπό μιά τέτοια σπάνια φύση, πού λάτρευε μέχρι πα
ροξυσμών τό Θέατρο; . . . Έτσι, κάποιο σούρουπο, στήν 'Ακρό
πολη , στό Θέατρο τοϋ Διονύσου μέσα στό μούχρωμα, πού τό
ήλιόγερμα εΙχε σκορπίσει τούς Ciλλους μενεξέδες του, μετά
μιά Θερμή άπαγγελία, πού μούκανε τήν παραχώρηση νά εΙ
μαι ό μόνος άκροατής, έπάνω σέ μιά α!σθηματική παραφορά,
πού άκολούΘησε, τfjς εΙπα πrbς ό μεγαλύτερός μου πόθος ii
τανε νά γίνει ταίρι μου.
Έτσι κατάλαβα τί Θά πεί Θεατρικό δώρο! ΕΙδα νά ύποκρίνε
ται τι) βαθύτατη eκπληξη τόσο τέλεια, lόστε σάστισα, κλονί
στηκα κ ι' έγώ ό iδιος. Tfjς ύπενθύμισα τούτο, έκείνο, τό Ciλλο,
τό παράλλο, ενα σωρό έκδηλώσεις τι1ς, γιά νά καταλ1iξω :

- Τί φυσικότερο, λοιπόν, άπ' αύτή τήν πρότασ η ;
Τ ό Θαυμάσιο παίξιμό τ η ς συνεχίστηκε μ έ μ ι ά μετάπτωση .
Μούπιασε τ ό χέρι, μοϋ τδσφιξε, τρέμοντας:
- Εύχαριστώ - εΙπε καi βούρκωσε - άλλά δέν πρόκειται,
νά παντρευτώ ποτέ . . . Έγώ Θά μείνω . . . καλόγρηα τfjς τέχνης . . .
Δέν τι)ν εΙχα ίδεί ποτέ τόσο γοητευτικ1i, δπως αύτό τό βραδάκι,
έξαϋλωμένη, μέσα στό μούχρωμα, μέ πλαίσιο τά μάρμαρα

τfjς τραγικfjς κόγχης καi μέ μιά λάμψη τοϋ δακρύου πού τρε
μούλιαζε, άνάμεσα στά βλέφαρά της. Ή μουνα βαΘειά συγ
κινημένος, άλλά δέν καταλάβαινα τίποτα . . . Tfjς ξαναθύμισα:
Τοϋτο, τό Ciλλο . . . 'Αναστέναξε:
- Παρεξ1iγηση - μουρμούρισε - πνευματικός Θαυμασμός,
Θερμή φιλία μ' εναν καλλιτέχνη . . . πολύ Θερμή. Ciν Θέλεις, άλλά
φιλία . . .
Χωριστή καμε . . . φίλοι, δμως Ciσπονδοι . Χωριστή καμε στήν
πόρτα τοϋ Θεάτρου. Έφυγα μέ τήν έντύπωση δτι μοϋ εΙχε παί
ξει Ciσχημο κι' άδικαιολόγητο παιγνίδι. Καi ό Θυμός μου αϋ
ξησε, δταν πλη ροφορ1iΘηκα άπό τούς ...α ίώνιους " καλούς "
φίλους, δτι τόν iδιο καιρό, δέν άπέκρουε τό εντονο καi δχι
τόσο πνευματικό φλέρτ τοϋ Φωκά, τοi) καθηγητοu τfjς χει
ρουργικfjς. Καi δέν ήταν δυνατό νά κρατηθώ πιά, δταν ο[ i
διοι " καλοί " φίλοι μ' έπληροφόρησαν, δτι ή Έλένη Κοτο
πούλη, μη τέρα τfjς Μαρίκας, μέ κακολογοϋσε. Διέπραξα τότε
μιά άπρέπεια πού τήν μετάνοιωσα σ' δλη μου τή ζωή κ:αi πού
εΙναι καλύτερο γιά μένα νά τήν Θάψω στιi σιωπι;. Ή ταν ή ρήξη
γιά κάμποσα χρόνια.
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Εύτυχώς, γιά μένα, δτι άνέβαινε στόν όρίζοντα μ· αίγλη, γε
μάτη Ιριδισμούς καi φωσφορισμούς τό Ciστρο τfjς Κυβέλης.
Καi σ· αύτή μ ' άπόμενε νά στραφώ τώρα. Ή σταδιοδρομία τfjς
πανέμορφης αύτfjς πρωταγωνίστριας Ciρχισε μ' ενα βραβείο
άπαγγελίας, μαζί μέ τήν Είμαρμένη ΞανΘάκη. Ή ταν κι' ο[ δυό
μαθήτριες του έκπληκτικοϋ Σιγάλα - έκπληκτικοu, γιατί
δπως εΙπε κάποιος τήν έποχή έκείνη, έδίδασκε Θαυμάσια ενα
πράγμα πού έντελώς άγνοοuσε: τήν άπαγγελία . . . Καi ήταν
πολύ πετυχημένος ό άντιφατικός αύτός χαρακτηρισμός, για
τί πραγματικά ό Σιγάλας, πού δέν εΙχε καμμιά ίδέα όρΘοφω
νίας, άναπνοfjς κ.λπ. eβγαζε μαθήτριες μέ καλή άρθρωση, περί
φημες φωνές καί πάντα ώραίες . . .

Ή Κυβέλη καί 1i ΞανΘάκη στάUη καν πολύ εύχάριστ11 εκπλη
ξη στό διαγωνισμό άπαγγελίας. Ή φων1) τfjς Κυβέλης, γλυκειά
καi κρουσταλλένια είχε κάτι άπό τό αύγινό κελάϊδημα του
κορυδαλλοί). Κ ι' ή ΞανΘάκη fiτανε μιά ώραία κοπέλλα μέ
ζεστή φων1i, μ · αiσθημα σωστό τfjς μουσικfjς του λόγου καi
Ciρθρωση άρτία. ΕΙχε μάθει άπ' eξω κι. eλεγε στά σαλόνια πρiν κυριαρχήσει σ' αύτά ή τράπουλα - τό περιβόητο διή
γημα του Παπαντωνίου .. Σπαθιά στά σπλάχνα τών Θεών ",
δπου ό άδικημένος μέτριος μουσικός Τουέλος, γιά νά έκδικη
Θεί, σκΌτώνει, μ' ενα φάλτσο τούς Θεούς μιάς . . . συμφωνίας.
Ζωντανεύοντας αύτό τό διήγημα ή ΞανΘάκη, έπfjρε τόσα χει
ροκροτήματα τοϋ διαλεκτοϋ κόσμου, δσα δέν πfj ρε ούτε στό
Θέατρο.
Ό Χρηστομάνος τiς εΙχε άμέσως άρπάξει καί τίς δυό γιά τ ή

.. Νέα Σκηνή " του . . . Τ ά φώτα τοϋ προσκηνίου τiς εΙχαν δε
χτεί καί τiς δυό. Ή ίδιοσυγκρασία τfjς καθεμιάς εΙχε δ ιαφορο
ποι1iσει τήν καλλιτεχνική τους έξέλιξη. Ή ΞανΘάκη μέ τήν
κάπως ύπ0Θερμικ1) νηφαλιότητα τ"οi) νοικοκυροκόριτσου, πού
ό καημός του εΙναι ή άποκατάσταση, έπήδησε άπό τή σκηνή
στόν κόσμο, γιά ν' άξιοποιήσει τά γυναικεία της προσόντα σ'
εναν " καλό γάμο .. κι· έχάΘ11κε γιά τό Θέατρο - γιά πάντα. . .

Ή Κυβέλη έκτός άπό τίς ύπέροχες γυναικείες χάρες, πού τή
στόλιζαν, εΙχε καί τό ·· Θείο πi)ρ ". Γεννημένη καλλιτέχνις,
δέν έκμεταλλεύτηκε τό Θέατρο, γιά ν' άξιοποιήσει τά γυναικεία
της Θέλγητρα. Τό άντίστροφο: Έβαλε κ:αί τiς όμορφιές καί
τiς χάρες τ11ς στήν πειθαρχημένη ύπηρεσία τfjς τέχνης της.
Δέν εΙχε τίποτα τfjς νοικοκυρούλας. Ό Χρηστομάνος τfjς εΙχε
ξυπνi1σει τίς πιό εύγενικές καλλιτεχνικές φιλοδοξίες. Τόν εΙχε
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άγαπήσει αύτόν τόν γοητευτικό καμπουρακο, πού εlχε μαγέψει
μιάν αύτοκρατόρισσα. Κάθε φορά πού μιλοϋσε γι' αύτόν μι
σόκλεινε τά μάτια, σάν νίiθελε ν ' άναπλάσει σέ μιά όπτική
άχτίδα τήν εiκόνα του καi νά τόν φέρει κοντά της. Ή ταν 11
άγαπημένη του, τό πλάσμα, πού εlχε τορνέψει τήν πολύτιμη
ϋλη , πού βρfjκε άπό τή φύση θησαυρισμένη σ' αuτό.
Εlχε παντρευτεί, μέσα στό θέατρο (καί γιά τό θέατρο) ενα συν
άδελφό της. Καί, πιστεύω, γιά χάρη πρό πάντων τοϋ θεάτρου.
πώς ελυσε τό γάμο, γιά ν' άκολουθήσει δρόμο πού ιϊνοιγε μπρο
στά της πλατύτερους όρίζοντες. Έτσι, δταν γύρισε άπό τό
Παρίσι, γιά νά δουλέψει μέ τό δ ι κό της θίασο, πρωταγωνίστρια,
δέν τήν περίβαλλε μονάχα ή φήμη τ/ίΊν έπιτυχι&ν της στή
" Νέα Σκηνή ", άλλά καί ό θρϋλος μιας αiσθηματ ι κης περι
πέτειας καί μιας άπαγωγης, πού ό Τίμος Σταθόπουλος εlχε
άναγνωσματοποιήσει στήν έφημερίδα.
Ό πρfuτος θρίαμβός τι1ς, μετά τό γυρισμό τι1ς στήν 'Αθήνα,
στό " Πανελλήνιο " - τό κατόπιν θέατρο Μακέδου - ήτανε
μέ τή " Φωτεινή Σάντρη " τοϋ Ξενόπουλου. Ποτέ δέν ξέπεσε
άπό τήν μνήμη μου ή έμφάνισή της σ' αuτό τό μέρος τοϋ
πρώτου κοριτσιού, πού τήν άντίκρυζα. Τί όμορφιά, τί δροσιά,
τ ί χάρη άσύγκριτη ! Τί σ&μα, τί παράστημα ξανθιας 'Αρτέ
μιδας, τί άέρας πριγκηπέσσας, τί κινήσεις εuγενικές καί,
πρό πάντων, ποιά εκφραση παρθενικής άθωότητας στά φω
τεινά μάτια καί στά καθαρά, τ' άγνότατα χαρακτ η ρ ιστικά τής
μορφfjς της, πού τά ύπογράμμιζε θαυμάσια τό " μπλέ μαρέν "
φουστανάκι, τfjς μαθi1τριας, μέ τή μπλουζίτσα μέ τή μπλέ
καί ιϊσπρη φανέλλα άπό μέσα, τό ναυτικό γιακα καί τ ' ιϊσπρα
σειρήτια καί τό κοντό φουστανάκι μέ τό διπλό άσπρο γαλόνι

' 1 1 /(υβέλη στό νατουραλιστικό κοι.ιιωvικό δρύ.μα το·ϋ ιl!ελό.
"' Χαλασμένο σπίτι " πού τ' άvέβασε τό 1909 στό " Βαριετέ "

στόν ποδόγυρο! Καί ή ύπόκριση ; Σπάνια μιά σκηνι κ1ί πραγ
ματοποίηση συνταυτίστηκε, τόσο άπόλυτα, μέ τ' όνειρο
ένός συγγραφέα.

Ή κοπελλίτσα, πού λατρεύει τόν " ξαδερφούλη " κι' ένφ
περιμένει νά δώσει τήν ιϊδεια ό " καλός πατριάρχης " νά παν
τρεύονται τά ξαδερφάκια, παίρνει τό άγγελτήριο τών γάμων
τοϋ άγαπημένου της, ύψώθηκε μέ τήν έρμη νεία της Κυβέλης,
σέ τραγικήν ήρωίδα μεγάλης όλκης. Ή τραγική εύθυμία,
πού προηγείται τοϋ θανατεροϋ πηδ1iματος της 1]ρωίδας άπό
τόν " Κόκκινο Βράχο " πού " γιόρταζε ηί χαρά " τοϋ προ
δότη τli'ιν όνείρων της, εΙχε συγκλονίσει τό θέατρο. Έτσι
αuτό τό μυθιστόρημα της Φωτεινijς Σάντρ η , πού ό. Αριστος Κα
μπάνης, σέ μιά φοβερή κριτική παραγραφούλα εΙχε χαρακτηρί
σει ιnanuale aιιnanisιn i μεταποιημένο σέ δραματικn " κομεντί '',
γνώρισε, χάρη στ�iν Κυβέλη,, μιά περίλαμπρη έπιτυχία στό
θέατρο. Κι' άπό κείνο τό βράδυ της πρεμιέρας καί τόν ένΟου
σιασμό της, σκλαβωμένος ό Ξενόπουλος στήν τέχνη τής
Κυβέλης, ιϊρχισε νά σκαρώνει τήν περιβόητη (μά καί άτέ
λειωτη ) πινακοθήκη κοριτσιών, κομμένων καί ραμμένων
έπάνω της. Καί γιά νά μή μένει παραπονεμένη καί ή Μαρίκα,
έγραψε ρόλους καί γιά τ ή Μαρίκα, ρόλους καί κοριτσιli'ιν
άκόμα - δπως ή Στέλλα Βιολάντ η , πού δόθηκε στό θέατρο,
άφοϋ προηγ1iθη κε ή άπαγγελία - έκτέλεση στό θείο βιο
λοντσέλλο της Μαρίκας - τοϋ γνωστοϋ ποι1iματος τοϋ Κωστη
Παλαμα, πού άρχίζει μέ τούς στίχους :

Ψυχή τοϋ θρήνου, τοϋ μαρτυρίου καί της Ουσίας,
Στέλλα Βιολάντη ! . . .
Καί δίκαια, στό ξώφυλλο τών δυό τόμων τοϋ " Θεάτρου "
του - έκδοση Κολλάρου - ό Ξενόπουλος έβαλε στό eνα τήν
είκόνα της Κυβέλης καί στόν ιϊλλο της Μαρίκας. Τούς χρω
στοϋσε πολύ περισσότερα άπ' δ,τι τοϋ χρωστοϋσαν. Καί δχι
εiκόνες, παρά είκονίσματα έπρεπε νά τούς κάνει καί νά τούς
άνάβει καί καντηλι .
το " ΚΟ Κ Κ Ι ΝΟ Π ΟΥΚΑΜ ΙΣΟ "

Έπειτα άπό τέτοιο θρίαμβο της Κυβέλης στό ϊ;ργο του .=.c
νόπουλου, πού πολιτογραφοϋσε στή σκιινή, σέ δραματική
μορφή , τόν έρωτα τ/ίΊν κοριτσιών τ ης μέσης άστικης κοινω
νίας, ό καθένας φαντάζεται μέ ποιούς φόβους καί τρεμοϋλες
πήγαινα στό θέατρό της μέ τό χειρόγραφο τοϋ " Κόκκινου
Πουκάμισου " γιά νά τό διαβάσω στήν !δια καί στό θίασό
της. Πώ; θά τ' ιϊκουγε; Καi πώ; θά δεχότανε νά τό παίξει ;
Ρόλος γι' αuτήν δέν ύπηρχε . . .
Τό διάβασμα γίνηκε στή σκηνή τοϋ " Πανελλ1iνιου " μέ
κλειστή αuλαία. Ήτανε πολύ έγκάρδια ή ύποδοχή άπό μέ
ρους της Κυβέλης, γεμάτη άγάπη καί στοργιi, πού τίποτα
δέν τήν έθόλωσε άπό τότε. Ό Νίκος Παπαγεωργίου, ή Άννα
Βώκου, ό Ροζάν, ό Π λέσσας - κωμικός τοϋ θιάσου τότε μέ τ ριγύρισαν καθισμένοι στίς καρέκλες τους. Ή Κυβέλη
ιϊκουγε μ' ιϊκρα προσήλωση , άλλά δέν ιϊφηνε τίποτα νά φανεί
στή μορφ1i της, γιά νά μαντέψω τήν έντύπωσ1Ί της. Γι' αuτό
μοϋκανε ξεχωριστή έντύπωση, δταν στό τέλος, μοϋ εΙπε :
- Άφηστε μας τό χειρόγραφο. Τό έργο σας μοϋ άρεσε . . .
Θά παιχθεί.
- Θά παίξετε καί σείς; - ρώτησα κάπως δειλά.
- Πρώτη καί καλύτερη . . . Θά πάρω η)ν Τριανταφυλλιά . . .
Ή έκπληξιi μου τώρα δέν ήτανε μικρ1i . Ή Τριανταφυλλιά
εlναι τύπος άσήμαντης γυναικούλας τοϋ λαοϋ, πού παντρε
μένη μ' eναν έργάτη τοϋ μώλου, πέφτει μοι ραία στά δίχτυα
τοϋ λαϊκοϋ καταχτητfj 'Αχιλλέα, μόνο καί μόνο γιατί κάποιο
πρωί πού ψάρευε στό μli'ιλο, φόραγε κόκκινο πουκάμισο καί
τραβοϋσε τόσο τή ματιά της, ώστε νά μή μπορεί νά η) σηκώσει
άπό πάνω του. Πώς δεχόταν ή Κυβέλη, μέ τήν πριγκηπική έμ
φάνιση , νά πάρει αuτό τό ρόλο; . . .
- Μ ά τό μέρος αuτό . . . - εΙπα, φανερώνοντας τήν άπο
ρία μου . . .
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- Δέ μοϋ πάει ; . . . Άμα ό 1)θοποιός παίζει μονάχα τούς
ρόλους πού τοϋρχονται γάντ ι , δέν προχωρεί, μένει στάσι
μος . . . Θά πητε δτι αuτός ό ρόλος δέν εΙναι ό πρώτος, μέσα

στό εργο; Μά, ίσα - ίσα, γι' αύτό θέλω νά τόν παίξω! . .
Έσκυψα καί της φίλησα τό χέρι - τό περίφημο μακρύ καί
κρινοδάχτυλο χέρι ηϊς Κυβέλης, Ciξιο ν' άλείψει μϋρα τόν
' Εσταυρωμένο - γιά νά θυμηθ& τούς στίχους τοϋ Μαλα
κάση. Θαύμασα τήν καλλιτεχνική της πειθαρχία, τό σβ1)
σιμο τοϋ έαυτοϋ της μπροc;τά στήν !δέα της τέχνης : " Αύτός
ε{ναι ό άληθινός καλλιτέχνης - ετπα μέσα μου - δέ θέλει
νά ύπηρετηθεί άπό τό tργο, άλλά νά τό ύπη ρεη)σει ".
Τήν ήμέρα τ�; ς πρεμιέρας, πολύ πρίν γίνει " πόρτα " καί ό
φροντιστής συγύριζε τή σκ1ινή γιά τήν παράσταση , μπηκε,
ξαφνικά, στό θέατρο ό Χρηστομάνος, σέρνοντας δυό μεγάλα
κλαριά φοινικιάς. Π ροσηκώθηκα, κατασυγκινημένος, πηγα
γρήγορα καί πηρα τά κλαριά άπό τά χέρια του γιά νά τόν
άπαλλάξω άπό τό βάρος, μ' άγκάλιασε :
- Σοϋ εύχομαι καλή έπιτυχία . . .
- Εύχαριστ&, δάσκαλε . . . Κι' αύτά τά κλαριά; . . .
- Τώρα θά !δείς . . .
Ζ1)τ1ισε άπό τό μηχανικό της σκηνης μιά σκάλα, ενα σφυρί
καί καρφιά . . . Καί είδα μέ κατάπληξη τόν συμπαθητικό κα
μπουράκο ν' άνεβαίνει στή σκάλα καi νά καρφώνει μέ τά
χέρια του τά δυό κλαριά τής φοι νικιaς άπό ηΊ.ν μιά μεριά
κι' άπό τήν Ciλλη της " μπούκας ντ' δπερα " :
- Αύτό είναι, γύρισε καί μοϋ είπε, μαζί μέ τίς εύκές μου, τό
δ&ρο μου. Στόλισα τό θέατρο μέ τά κλαριά της δόξας ! . .
Τόν άγαποϋσα, τόν θαύμαζα γιά τό λυρικό του δ&ρο, γιά τό
λεπτό (μά κάπως γυναικείο) γοϋστο του καί πρό πάντων γιά
τήν άγάπη του στό θέατρο καί τήν άναγεννητικ1) του
προσπάθε ια.
Τόν ξέβγαλα &ς η)ν πόρτα μ' εύχαριστίες. 'Αλλά δέν i)τανε
ή μόν1ι εύγενι κ1) πράξη του, σχετικά μέ μένα. Σέ λίγο έκαμε
κάτι άκόμα πιό έκδηλωτικό : Ό βασιλιάς Γεώργιος Α' άπο
φάσισε νά δώσει τό Σταυρό τοϋ ΣωτίΊ 'Ος σέ μ ερικούς πνευ
ματικούς άνθρώπους. Νά ύπογραμμίσει μ' αύτή τήν τιμητική
διάκριση, τό ένδιαφέρον του γιά τά Γράμματα καί τίς Τέχνες.
Μιά μέρα δημοσιεύτηκε, λοιπόν, σ τ ίς έφημερίδες καί ό κατά
λογος τ&ν παρασημοφορουμένων, πού άπ' αύτόν είχε παρα
λειφθεί ό Χριιστομάνος κι' έγώ . . .
Τό πράμα σχολιάστηκε. Καί ό Ξενόπουλος βρηκε τήν εύκαι
ρία νά γράψει μιά κακία : "Οτι ό Χριιστομάνος, δ.μα διά
βασε τόν κατάλογο τών παρασημοφορημένων, είπε τάχα :
- Καλά, έγώ κάτι έκανα γιά τά έλληv ικά γράμματα καί τό
θέατρο καί δέν μοϋδωσαν τό παράσημο, Τί έκανε δμως αuτός
ό Μελάς, πού . . . δέν τδδωσαν κι' αύτουνοϋ; . . .
Τήν άλλη μέρα ό Χρηστομίiνος μοϋστειλε νά δημοσιεύσω
ενα γράμμα (καί δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες), δπου f:λε
γε : " Χαίρω πού ό Ξενόπουλος μέ τίς ψευδολογίες του μας
εβαλε στό αύτό έπίπεδο, στό όποίον αύτός δέν εχει, βέβαια,
καμμιά θέση . . . ".
Τό βράδυ, στήν πρώτη τοϋ " Κόκκινου πουκάμισου ", είχα
μιά δεύτερη tκπληξη : Τήν παρουσία, στήν πρώτη σειρά
καθισμάτων, τοϋ πρίγκηπος Άvδρέου καί της πριγκηπίσ·σης
'Αλίκης τοϋ Μπάτεμπεργκ - τών γονέων τοϋ δουκός τοϋ
'Εδιμβούργου, τοϋ σημερινοϋ βασιλικοϋ σ υζύγου της 'Αγ
γλίας - καί τοϋ πρίγκηπος Νικολάου. Ζi1τησαν τό πρόγραμ
μα καί τούς δόσανε ενα διεξοδικό φυλλαδάκι, πού είχε είκο
νογραφ1)σει ό Στέφανος Στεφάνου, μέ η)ν ύπόθεση τοϋ tργου,
πού είχα γράψει ό ίδιος. Παρακολούθησαν τήν παράσταση ,
πού ή παρουσία τους η ϊ ς ε{χε δώσει έπίσημο χαρακτήρα,
εδοσαν τό σύνθημα στά χειροκροτ�)ματα τοϋ κοι νοϋ στά
" φινάλε ", καί στό τέλος άνέβηκαν νά συγχαροϋν τό συγ
γραφέα καί τό θίασο. Ήμουνα πολύ συγκινημένος γιά τήν
τιμή - σπάνια τήν έποχή έκείνη καί μάλιστα πρός ενα νέο
συγγραφέα πού τήν εκανε άκόμα πιό σημαντική, δτ ι δέν είχαν
προσκληθεί, δτ ι είχαν έρθει αύθόρμητα.
Ή κριτική παίνεψε τή.ν πνο1), δείχτηκε δμως έπιφυλαχτικ1)
γιά τίς τεχνικές άτέλειες καί, γενικά, φανέρωσε λιγώτερο
ένθουσιασμό, άπ' δσον είχε δείξει γιά τό " Γιό τοϋ Ίσκιου " .
' Αντίθετα, ό έπίσιιμος κριτ ικός τοϋ " Νουμίί " . ό πολuς
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος . αύτή τή φορά . επαψε νά μέ

Ί Ι Κυβέλη στ.ό ρόλο τής 'Όλγας , στό δράμα τοι! Μελά
Μιά
ιιιίχτα, μιά twή " πο1) τ' rlvέβασε , καθuστερημ.ένα, τό l92ιf.
"

θεωρη " ποετάστρο "· βρηκε δτι " μυριζόμουνα τό δραματικό "
(στοιχείο) καί δτι " δέν ήτανε άτυχη πάντα σέ μένα , ή ζήτη.ση
τοϋ λαϊκοϋ χιοϋμορ ". Ήταν ή πρώτη άναγνώριση δραματικοϋ
ταλέντου άπό τόν " αuστη ρότερο " κριτικό της έποχης, πού
τά είχε βάλει καi μ' αύτό τόν Κωοτη Παλαμά, τό " ταμποϋ "
της λογοτεχνίας τοϋ καιροϋ. 'Ωστόσο δέν ελειπαν καί πάλι
άπό τήν κριτική του οί συμβουλές, νά προσέξω τό περι βάλ
λον, τά προβλήματά του, κοντολογης νά κάνω " κοινωνική
τέχνη ".
"Οσο γιά τήν έκτέλεσιι, οί κριτικοί δέν συγχώριισαν στήν
Κυβέλη τή φυσικά εuγενικi1 της ι';μφάνιση - δχι στό ντύ
σιμο, βέβαια, γιατί είχε ντυθεί σάν άπλή γυναικούλα τοϋ
λαοϋ - άλλά στόν άέρα, στό ϋφος. Ένας, μάλιστα, τήν i:γρα
ψε " μαρκησία τοϋ μώλου ". 'Αλλά δέν είχανε καθόλου δ ίκιο.
Π ρώτον, γιατί ύπάρχουν λαϊκές γυναίκες μ' έμφάνιση εύγε
νέστατη, κι· aν μοϋ πητε δτι είναι σπάνιες, θά σίiς άπαντήσω
μέ τά λόγια τοϋ Δουμά υ[οϋ, δτι ·· τό θέατρο ζεί άπό τίς έξαι
ρέσεις ... Καί δεύτερο, γιατί ή εύγενι.κ:ή έμφάνιση τής Κυβέ
λης ήταν άπόλυτα μέσα στό πνεϋμα τοϋ εργου, ποϋδινε λυ
ρικό πίνακα της λαϊκ1; ς ζωης, μιά μεταφορά της ζωης αύτής
σέ κάπως εuγενικώτερο έπίπεδο. Τής είπα, μόλις i:φυγαν ο!
πρίγκηπες . μέ βαθιά συγκίνηση , τό πόσο της ήμουνα εύγνώ
μων γιά τή θυσία της και τόν άψεγάδιαστο τρόπο πού είχε
έκτελέσει τό μέρος της. Είχε δώσει στ�i φωνή της ενα χ ρώμα
γν1)σια λαϊκό, ηi στιγμ1) ποϋβγαινε στή σκηνή, στήν πρώτη
πράξη , πού γύριζε άπό τι')ν έκκλησία , τραγουδώντας χαρού
μενα, τή λαϊκή έπωδό :
Ποϋντο, ποϋντο ; Νάτο, νάτο.
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Στήν άμυγδαλιά πό κάτω . . . . . . .
Όπως καί δταν έβγαινε νά φέρει €να ροΙJμι στόν άντρα της
καί τραγουδ οΙJσε:

Ή πέτρα τρώει τό σκοινί

καί τό σκοινί τήν πέτρα. . . .
Μ ά 11 κριτική τά είχε πάρει δλα ξώπετσα. Δ έ φάνηκε, πρώτα πρώτα, νά συγκινήθηκε άπό τό γεγονός δτι, μέσα στό γενικό
έμπορισμό πού μάστιζε τό θέατρο, ενας νέος συγγραφέας έμ
παινε, μέ καθαρές καλλιτεχνικές προθέσεις δτι έμεινε πιστός,
μ' άμετάτρεπτη άγωνιστική όρμή , στή γνήσια δημοτική παρά
δοση καί γλώσσα· καί, πρό πάντων, έδινε μιά λαϊκή τραγωδία,
δπου άντί τής μοίρας εμπαινε ή εννοια τοΙJ μοιραίου καί δπου
ή θεία δίκη σπρώχνει πρός τήν κάθαρση .
Τό μοιραίο είχε μπεί στό πιό άσήμαντο περιστατικό, στό κόκ
κινο πουκάμισο, πού φόραγε ό ξελογιαστής τής Τριανταφυλ
λιάς, δταν τόν πρωτοείδε: " Όλος ό κόσμος στένεψε καί χώ
ρεσε - τής λέει ό ΣταΙJρος, ό άντρας της, πού θά πάει, σέ λ ίγο,
νά βάψει κι' αύτός κόκκινο τό πουκάμισό του, (μέ τό αίμα του),
νά χτυπηθεί μέ τόν έραστή γιά τήν άγάπη της - σ' ένα που
κάμισο γιά σένα ". Καί ή θεία βουλή δείχνεται στήν άνταπό
δοση το() κακοΙJ, πού ό fiρωας εχει κάνει σ' ένα κορίτσι τοΙJ
λαοΙJ, πού τό άρραβωνιάστηκε κι' uστερα τ' άφησε κι' είχε
πεθάνει τήν ίδια μέρα, πού έκείνος στεφανώθηκε τήν Τριαν
ταφυλλιά:
- Δυό νυφάδες εσερνα, λέει ό ίδιος, τήν ίδια μέρα, ό φονιάς
έγώ, τή\' μιά στήν έκκλησιά, τήν άλληνε στόν τάφο !
Κι δταν ή Φρόσω, ή μάνα τής πεθαμένης, το() φανερώνει τό
παραπάτημα τής Τριανταφυλλιάς, όρθώνεται μπροστά του
σάν όργανο θείας βουλής :
- Τpία χρόνια ζώ - το() φωνάζει - μέ μιά έλπίδα: Νά σ'
άποδr.ίξω πώς τό κακό πού μοϋκανες ήτανε καί δικό σου. Τώρα
μποριο νά πεθάνω. Ζυγιάζει ό Δ ίκαιος Κριτής μέ ζυγαριά σω
στή : ·ο,τι έκαμες στήν άμοιρη μοναχοκόρη μου, πού τήν κα
τέβασf.ς στόν τάφο, λαβαίνεις τώρα άπ' τή γυναίκα σου.
οι άβλεψίες τής κριτικής ώστόσο δέ μ' έσκότιζαν διόλου.
Τό εlχα πάρει άπόφαση άπό τό " Γιό τοΙJ Ίσκιου ", πώς δέν
πρόκειται νά συνεννοηθοΙJμε ποτέ. 'Εκείνο πού μ' έθλιβε εl
ναι δτι , δπως πάντα, ετσι καi τώρα, είχα άνακαλύψει στήν
·· πρώτη " δλα τά λάθ η . Καi δέν ήτανε λ ίγα ! Εlδα, κατακά
θαρα, δτι εlχα δεχτεί τήν έπίδραση τοΙJ σαιξπηρικοΙJ τρόπου
στό διάλογο καί, πολύ λιγώτερο, στή συγκρότηση τών προ
σώπων, μ' δλο πού εlχα πετύχει νά στήσω έναν τύπο, σάν το()
Πεφάνη (το() κάπελα, στήν ταβέρνα πού γίνεται ό φόνος), άμε
σα έμπνευσμένο άπό τούς κωμικούς τύπους τοϋ Σαίξπηρ. Δέν
εlχα δμως καθόλου ώφεληθεί άπό τό δραματουργικό μάθημα,
πού δίνει, στή συγκρότηση τών εργων του, μ έ τ ό ν δ ι π λ ό
μ \j θ ο .
Φροντίζει πάντα ό Αγγλος ποιητής πλάϊ στόν κεντρικό, στόν
κύριο μϋθο τών έργων του, νά ξετυλίγει ένα δεύτερο - άντί
θεση ii παραλλαγή τοϋ πρώτου - γιατί ετσι φωτίζεται καλύ
τερα ό κύριος μϋθος, άλλά καi τό εργο πλουτίζεται καί παίρνει
ποικιλία, ένα παιγνίδισμα, γιά νά μήν τραβάει όλόϊσα καί μο
νότονα στή λύση. Στό " Κόκκινο πουκάμισο " δέν διασταυ
ρώνεται μέσ' στόν κύριο μϋθο κανένας δεύτερος , νά τοϋ χα
ρίσει πλοΙJτο καί ποικιλία, παρά τραβάει, χωρίς παιγνίδισμα
σηi λύση, σάν τό γαϊδουράκι στό σταϋλο.
•

Άπό τό άλλο μέρος - γιά νάρθω σ· ένα δεύτερο σοβαρό
λάθος - ένiί\ εlχα άποφύγει, στή σύλληψη τοϋ εργου, τiς
λαϊκές παραδόσεις (γιά νά μήν έπαναλάβω, δ,τι εlχε πετύχει
στό " Γιό τοϋ Ίσκιου ") έχρησιμοποίησα δμως καi σ' αύτό
τό εργο παραμύθια καί στήν πρώτη καi στή δεύτερη πράξη ,
έπειδή τό παραμϋθι τοϋ δράκοντα στό πρώτο μου έργο εlχε
άρέσει καi εlχε καταχειροκροτηθεί! Τό παραμϋθι, μάλιστα,
πού εlχα χρησιμοποι1iσει στή δεύτερη πράξη - τό παραμΙJθι
τοϋ κρασιοϋ - iiτανε ψαρεμένο άπό τό σώμα τών λαϊκών παρα
δόσεων τοϋ Νι κολάου Πολίτη.
Καί δέν εlναι μονάχα, δτι χωρίς νά τό καταλάβω, εlχα παρα
συρθεί νά παραβώ η)ν άρχή μου, δτι ό καλλιτέχνης δέν πρέπει
νά ξαναφτιάνει στά έργα του, δ . τι του πέτυχε μιά φορά, μά

πρέπει ν' άναζητεί πάντα καινούργιους τρόπους, αύτά τά παρα
μύθια - πρό πάντων του " Χρυσου Ρουμπή " - καθυστε
ροϋσαν τήν έξέλιξη τής πρώτης πράξης, τή χαλάρωναν. Γιά
δεύτερη φορά, λοιπόν, ένοιωθα όδυνηρά πώς ήμουνα μονάχος
μου - καί δράστης καί κριτ�)ς τών έργων μου.
Μ ' δλα τά χειροκροτήματα του κοινου καi τά συγχαρητ�i ρια
τών πριγκήπων, εφυγα, μετά τήν παράσταση καi πάλι πικρα
μένος. Στήν εξοδο εlχα ένα σημαντικό συναπάντημα: Ό Βλα
χογιάννης μοϋδινε τό χέρι του, γιά νά μέ συγχαρεί. Εlχε παρα
κολουθήσει τήν παράσταση κι' αύτό μοϋκανε κάποια έντύπω
ση, γιατi ό συγγραφέας τών μεγάλων ήρωϊκών χρόνων του
Σουλίου καί τοϋ Είκοσιένα δέ ουν1iθιζε νά πηγαίνει στό θέ
ατρο. Τότε δέν είχαμε γίνει άκόμα φίλοι, γνωριζόμαστε μόνο.
Τόν εύχαρίστησα γιά τόν κόπο ποϋλαβε νάρθεί:
- Δέν μπορουσα νά μήν tδώ τό νέο σας εργο. Μ' ένδιαφέρε
τε . . . .
- ' Εντυπώσεις; ρώτησα.
Καi τότε μοϋκανε τήν πιό πρωτότυπη καi πιό σωσηi παρατή
ρηση :
Έχετε δραματική φλέβα . . . 'Αλλά στήν κουβέντα τών προσώπων
περνάνε πολλές, άλλεπάλληλες δμορφες εiκόνες . . . Έτσι, 11
μία έξουδετερώνει τήν άλλη . . . . Αύτό είναι λάθος . . . οι δμορφες εiκόνες πρέπει νά εlναι πολύ πιό άραιές γιά νά λάμπουν.
Ό συνωστισμός τίς άμαυρώνει . . . .
Μοϋδινε μάθημα λιτότητας στό uφος. Τόν εύχαρίστησα καί
μπήκα στό " Πανελλti νιο ", μιά μπυραρία κ' έστιατόριο, πού
ήταν δίπλα στό θέατρο.
0[ μεγάλες έπιτυχίες του Γαλλικοϋ βουλεβάρτου tj της 'Ιτα
λικής σκηνi]ς, ερχονταν μέ τό πρώτο ταχυδρομείο, μεταφρά
ζονταν στό γόνατο μέσα σέ τρείς μέρες κι' έπαίζονταν άμέσως
πολλές φορές μέ πέντε δοκιμές. Ήτανε άτέλειωτο λαχάνια
σμα ποιός άπό τούς δυό θιάσους, τής Κοτοπούλη η τής Κυ
βέλης, θά πρωτανέβαζε τήν τελευταία βουλεβαρδιέρικη έπι
τυχία του ξένου θεάτρου. Πάνω σ' αύτό τόν άμείλιχτο άντα
γωνισμό έγινε καί τοuτο τό άπίστευτο : Έτυχε νά βρίσκεται
σέ iταλικό λιμάνι - στή Νεάπολη , δ.ν ή μνήμη δέ μέ γελάει ένα άπό τ' άντιτορπιλλικά μας δταν στό θέατρο τής Ρώμης
παίχτηκε ένα άπό τά έργα του Ντάριο Ν ικοντέμι, μέ μεγάλη
έπιτυχία. Άμέσως τηλεγράφησαν στόν κυβερν1iτη τοϋ άντι
τορπιλλικοϋ, προμηθεύτηκε τό εργο καί τό κατέβασε στήν
' Ελλάδα μ· άστραπιαία ταχύτητα, δπως καί μεταφράστηκε
κι' άνέβηκε γιά γενική κατάπληξη. Τέτοια ένημερότητα δέν
μπορουσαν νά παρουσιάσουν οϋτε οι έφη μερίδες! . . .
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. Κ Υ Β ΕΛ Η - ΑΛΚΑΙΟΥ

' Εννοείται, δτι μονάχα οι χοντροφάρσες μποροϋσαν τότε
νά καβατζάρουν τήν πρώτη βδομάδα καi νά μποϋν σέ δεύτερη
καi τρίτη . . . Συνέργησα κι' έγώ - γιά πρώτη καi τελευταία
φορά - σέ μιά τέτοια " μεγάλη έπιτυχία " μέ τό " Βαφτιστι
κό τής Κυρίας ". Ό Θεοδωρίδης μέ παρακάλεσε νά τόν μετα
φράσω. Καί μ' δλο πού εlχα μεγάλη άνάγκη άπό λεπτά, εlχα
στήν άρχή άρνηθεί. Τέλος, δέχτηκα μ' έναν δρο: Νά μή φανεί
πουθενά τ' δνομά μου. Δέν εκανα δμως μετάφραση . Πλούτι
σα τό κείμενο μέ άστεία, ψαρεμένα σέ διάφορα νερά - άκό
μα κι' άπό τό Ραμπελαί! . . . Αύτό μοϋ άπέφερε διακόσιες πε
νήντα δραχμές - μεροκάματο πείνας, μ' δλο πού οι δραχμές
f]τανε δραχμές τήν έποχή έκείνη .
Οί φάρσες διευκόλυναν πολύ τό γοργό άνέβασμα, γιατί δέ
χρειάζονταν καμμιά μελέτη καi προσοχή. Όταν δ ήθοποιός
δέν άκουγε τόν ύποβολέα - πού iiτανε δ κύριος πρωταγωνι
στής σέ κάθε παράσταση - μποροΙJσε νά λέει δ,τι θέλει, χω
ρίς ό θεατής νά ένοχλείται καθόλου.
'Ακόμα δέν εχω ξεχάσει κάτι πολύ νόστιμο, πού γίνηκε στήν
παράσταση τής φάρσας " Θόδωρας καί Σία ", στό θέατρο Θεο
δωρίδη, στήν όδό Σοφοκλέους: Κουτσοπίναμε μέ τήν Κυβέ
λη καί μερικούς 1)θοποιούς πού δέν εlχαν λάβει μέρος στήν
παράσταση. Καί βρισκόμαστε σέ μεγάλη εύθυμία, δταν εί
παμε νά γυρίσουμε στό θέατρο, νά γλεντήσουμε λιγάκι καi μέ
τή φάρσα. Έφύγαμε, λοιπόν, άπό ένα γειτονικό μπαράκι, πού
βρισκόμαστε . π1;γαμε στό θέατρο, άνεβήκαμε άπό τό πορτά-

κι τών ιiθοποιών στή σκηνή και έπειράζαμε άπό τά παρασκή
νια έκείνους ποi5παιζαν. 'Επειδή δέν είχαμε πιεί δλο τό �cρασί
της δεύτερης μπουκάλας πού είχαμε παραγγείλει, τήν εΙχα
πάρει μαζί μου, άπό τό μπαράκι �cαί τήν κρατο\jσα, χωρίς νά
φαντάζομαι δτι σέ λιγάκι θliβγαινε . . . . στή σκηνή . . . .
'Αλλά στό φινάλε μιiiς πράξης χρειάζεται ν ά βγεί πλήθος
καί νά ζητωκραυγάσει ί:ναν έμίρη τής Βουχάρας. Πλήθος
όμως δέν ίJπηρχε οϋτε άρκετό, ούτε πρόχειρο έκείνη τή στι
γμή . Καί ό όδηγός μiiς εσπρωξε στή σκηνή λέγοντας :
- Είσαστε πλήθος και φωνάζετε ,. ζήτω ό έμίρης της Βου
χάρας " !
Σ' εύθυμία καθώς ήμουν ώρμησα στή σκηνή, μέ τή μπουκάλα
καί φώναξα μ' όλη τή δύναμή μου:

Ή πλατεία μ' άνεγνώρισε καί ξέσπασε σέ χειροκροτήματα
κι· άτέλειωτα γέλια. 'Ωστόσο μ' όλη αύτή τήν κατάσταση, τή
βιασύνη, τήν προχειρότητα, σ' αύτό τό θέατρο πού κυριαρ
χο\jσε τό ξένο βουλεβάρτο, πραγματοποιήθηκαν θεατρικές
άποδόσεις καί συνόλων καί πρωταγωνιστών, πού σημείωσαν
καταπληκτικές ύποκρι.τικές προόδους. Ή τέχνη τής Κυβέλης
έφθασε στό κατακόρυφο στήν έρμηνεία τών κοριτσιών. Ή
δροσιά καί ή χάρη της ξετυλίχθη�cε σέ άληθινό θα\jμα, στό
" Κοριτσάκι " καί στό " Τρελλοκόριτσο ", δυό γαλλικές
κωμωδίες, έλαφρά, καλοφτιαγμένα καί διασκεδαστικά έργα.
Ζήτω ό έμίρης της . . . μπουκάλας ! . . .

Όταν έλεγε, στό .. Κοριτσάκι '", πικραμένο, γιατί ε!χε πι άσει
.
τόν κύριο, πού τόν άγαπο\jσε κρυφά, στό κιόσκι τοϋ κηπου
μέ μιά κυρία :

• /1 Κυβέλη, Κυρά Φροσύνη, στό όμώνυμο δράμα το·ϋ ποιητή Σω
τήρη Σκίπη, μέ ' Α λή Πασrϊ τό Νίκυ

Παπαγεωργ ίου ( 1909)

- Πηγαίνετε σείς, πηγαίνετε στό κιόσκι. . . Και μέ ;ή λέξη
" κιόσκι " τσάκιζε τή φωνή της σέ παιδιάσηκο �cλάμα, ήλέ
κτριζε τήν πλατεία μέχρι παραφοράς. Τό ίδιο και στό " Τρελ
λοκόριτσο ", δταν έμπαινε στό έργαστήρ ι ένός ζωγράφου
�cαί άναστάτωνε χαριτωμένα τή ζωή του. Καί καμμιά δέν έχει
παίξει τό " Κουρέλι " το\j Ντάριο Νικοντέμι μέ τή νταντελ
λένια χάρη τής Κυβέλης. Ένα πολύ φτηνό εργο τι'όκανε ποί
ημα. Μιά σπουδαία έπιτυχία τι1ς ήτανε και ή Γιο\j-Γιο\j στό
" Βασι.λέα " το\j Ρομπέρ ντέ Φλέρ: Ήτανε ρόλος μιiiς άλα
φριiiς Παρισινης νοικοκυρούλας, πού τήν " έρωτεύετα ι "
ό ξένος βασιλιάς. Ήτανε ι'iφθαστη στό " τέτ - ά τέτ " πού εΙχε
μαζί του. Τό βασιλιά επαιζε ό Λεπενιώτης διαγράφοντας μέ
κορφιάτικη φινέτσα τόν τύπο το\j έστεμμένου " μπούφου ".
' Α λλά θά θυμίσω έδώ κάτι πού γιά πολλούς, πάρα πολλούς,
ίσως γιά δλους, θά φανεί σάν άποκάλυψη : Ή Κυβέλη, αύτή
τήν έποχή, δοκίμασε (καί μέ μεγάλη έπιτυχία) καί τήν άρχαία
τραγωδία. Έπαιζε τή μοναδική " τραγική άθώα " τοϋ άρχαίου
θεάτρου: τήν 'Αντιγόνη - σ' αύτό τό θέατρο τοϋ δρόμου
ποϋφερε τό όνομα το\j άρμονικώτερου ποιητη το\j δραματι
κο\j λόγου . . . ΕΙχε άπλοποιήσει, φυσικά, τό άνέβασμα. Τό χορό
άντιπροσώπευαν οί δυό κορυφαίοι, πού ό ί:νας ήτανε ό άσσος
τής έποχής, στή σκηνική άπαγγελία, ό Νίκος Π απαγεωργίου.
Κι' εΙχαν διαλέξει - ίσως γι' αύτό - τή μετάφραση το\j
Μάνου. Έτσι ή τραγωδία, συγκεντρωμένη στή δράση καi
στόν ποιητικό λόγο, χωρίς μουσική καί προβλήματα έλιγ
μών χοροϋ, ήτανε, βέβαια, κάτι ι'iλλο, άπ' αύτό πού εχει έπι
τευχθεί σήμερα, άλλά πάντα ενα θέαμα συγκλονιστικά δυνα
τό. Ή Κυβέλη εΙχε τέτοια έπιτυχία καί μάλιστα στό ξέσπα
σμα το\j σπαραγμο\j της, πού μάς συγκίνησε βαθύτατα. Καi μ'
επεισε άπόλυτα, έκείνο τό άλησμόνητο βράδυ, ότι θά μπο
ρο\jσε ν' άποδώσει δλα τά τραγικά κορίτσια το\j άρχαίου θε
άτρου, δλες τίς Ίφιγένειες καί δλες τις Ήλέκτρες, μ' άξιοση
μείωτη έπιτυχία, 'Αλλά δέ θέλησε ποτέ νά καταπατήσει τά
καλλιτεχνικά ο iκόπεδα τής Μαρίκας Κοτοπούλη.
ΕΙχε καί άλλες, πολλές, εύτυχισμένες άπομακρύνσεις άπό τις
διάφορες " βαριατσιόνες .. τών κοριτσιών, πού ένσάρκωνε .
Μ ' iδιαίτερη δημιουργική πνοή έρμήνευε τά ρούσικα έργα:
'Ανέβασε στό ίδιο θέατρο, τήν " 'Ανάσταση " τοϋ Τολστόϊ
(σέ μιά καλή θεατρική προσαρμογή), τήν " 'Ανθή " το\j Άν
τρέϊεφ καί τήν " Ζήλεια" το\j Άρτσιμπάτσεφ. Μέ τήν " Ά νθή "
ε{χε θριαμβεύσει δχι πιά σάν " άθώο κοριτσάκι .. άλλά σάν
δραματική καλλιτέχνις μεγάλης όλκής. 'Από τήν έμφάνιση,
τό ντύσιμο, τό ϋφος, τό ήθος, μέχρι καί της έσχατης λεπτομέ
ρειας ε{χε άποδώσει τόν τύπο της σοβαρης, ένδόμυχης Ρωσ
σίδας, πού τό φλογερό πάθος της κρυφοβράζει μέσα της, άδιάλ
λαχτο καί άμείλιχτο, γιά νά ξεσπάσει δχι μέ λόγια, μά σέ μιά
πράξη δυνατή - στόν άφανισμό το\j άντρός, πού δέ μπόρεσε
νά σταθεί στό ϋψος τοϋ πάθους της. Ό Φέντια, ό ήρωας τοϋ
Άντρέϊεφ, σ' αύτό τό συμβολικό δράμα, πού δ ίνει μιά εiκό
να συνθετική και ζωντανή τής ύπόκωφης, άλλά λυσσαλέας
μάχης τών δύο φύλων, μπορο\jσε νά παίξει μ' όλες τίς ή λι
κίες τών γυναικών καί νά τίς δαμάσει - δχι δμως μέ τήν ώρι
μη καί δυναμική συνομήλική του, πού τόν ξεκάνει μ' ενα φαρ
μακωμένο ποτηράκι, τήν 'Ανθή. Ή Κυβέλη ένσάρκωνε τή
σιωπηλή καί δυνατή αύτή γυναίκα μέ ύποκριτική τελειότητα,
πού ύπέβαλε δλο τό έσωτερικό της δράμα. ·Ητανε έπιβλητική .
Καί ό θρίαμβός της στάθηκε χωρις προηγούμενο στό νεοελ
ληνικό θέατρο.
·εξω άπό τό δυνατό της τάλαντο ή ραγδαία έξέλιξη κι' ή έπι
κράτηση τής Κυβέλης χρωστιέται και στήν έξαιρετική της
εύσυνειδησία καί τήν έργατικότητα, προσόντα πού ξεχώρι
ζαν καί τήν έξαιρετική φυσιογνωμία τής Μαρίκας Κοτοπού
λη. Ποτέ δέν εδειξε κούραση και ποτέ δέν άρνήθηκε προσ
πάθεια. Μονάχα μιά φορά στήν Πόλη, δταν ή '" Νέα Σκηνή "
το\j Χρι1στομάνου iiτανε σέ καλλιτεχνική περιοδεία καί ε!χε
άντικαταστήσει τήν Πετρίδου, πού άρρώστησε ξαφνικά, στό
γνωστό εργο το\j Μπριέ, -· Ή Κούνια ", πηγε νά σταματήσει
στή μέση τήν παράσταση .
Ή Κυβέλη ήτανε τότε . . . δεκαπέντε χρονών καί της εΙχαν
δώσει ρόλο παντρεμένης, μεγάλης γυναίκας, πού τσακωμένη
μέ τόν άντρα της συμφιλιώνεται μ' αύτόν μπροστά στήν κού
νια το\j μωροϋ της. Ή Κυβέλη , κάποια στιγμή, κουρασμένη
νά λέει πράματα πού δέν τάνοιωθε, σταμάτησε άπότομα.
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Ό Παπαγεωργίου, πού έπαιζε τόν σύζυγο, τρομαγμένος, τής

μουρμούρισε χαμηλά, ι'.δστε νά μήν άκούσει τό κοινό, άλλά
έντονα, γιά ν' άκούσει αύτi1 :
- Λέγε . . . Λέγε! . . .
- Δέν λέω τίποτα . . . - τοϋ άπαντα χαμηλά κι' ή Κυβέληβαρέθηκα πιά.
- Μωρέ μίλα! - έπιμένει ό Παπαγεωργίου - καταστρέ
φεται ή παράσταση !
Μ ιλιά ή Κυβέλη . Χάσμα, κενό, πού άναγκάζεται ν ά γεμ ίσει,
συνεχίζοντας τά λόγια τοϋ ρόλου του - σάν μονόλογο πιά ό Παπαγεωργίου :
- Δέν όμιλεί διά τής γλώσσης σου ή μήτηρ - λέει, χωρίς
ή Κυβέλη νά έχει προφέρει ούτε μιά λέξ η .

Ή στιγμή ήτανε τόσο κωμικ11 , πού ή Κυβέλη γύρισε πρός

τό βάθος τής σκηνής, γιά νά μήν άντιληφθοϋν στήν πλατεία
δτι γελοϋσε. 'Αλλά τό μακάριο κοινό δέν εΙχε καταλάβει τί
ποτα.

Ένα Cίλλο χαρακτηριστικό τής Κυβέλης εlναι δτι κατάλαβε
βαθειά τήν κολοσσιαία σημασία πού ε{χαν, γιά τή σύνθεση
τοϋ προσώπου, πού ήτανε νά ύποδυθεί κάθε φορά, καί οί έλά
χιστες λεπτομέρειες τοϋ ντυσίματος, τοϋ χτενίσματος, τοϋ
βαψίματος. Όταν τής διάβαζα, στήν ταράτσα ένός ξενοδο
χείου τής Κ ηφισιάς κάποιο καινούργιο μου έργο, μο() εΙπε
στό τέλος :
- Θά ράψω, γιά τή δεύτερη πράξη, ένα φουστάνι
πιές " μπλέ μαρέν μέ κόκκινο κορσάζ . . .

τρουά

<Ιlι

Τόν ίδιο καιρό καi μέσα σ' αύτό, τό ίδιο θέατρο, μέ τiς τόσο
σκληρές συν()ηκες άνέβαινε, μέσα άπό τίς φάρσες καί τiς κω
μωδίες τής άλαφρότερης μορφής, τό έκπληκτικό Cίστρο τijς
Σαπφώς 'Αλκαίου, τijς μεγαλύτερης ·• καρατερίστας ", πού
έγνώρισε ή Νεοελληνική σκηνή. -Αν ή Κυβέλη βοηθήθηκε
πολύ στή σταδιοδρομία της άπό τή μόρφωσή της, ή 'Αλκαίου,
πού δέν ε{χε καμμιά, πορεύτηκε μέ μοναχό τό τεράστιο καλ
λιτεχνικό ένστιχτο. Έμπαινε, μέ τή διαίσθηση, όλόϊσια, στήν
·
ψυχή τοϋ τύπου, πού ένσάρκωνε. -ενοιωθε κι' αύτή δπως ή
Κυβέλη, τήν κολοσσιαία σημασία πού εΙχε, γιά τή σύνθεση
τοϋ κάθε τύπου, καί ή παραμικρότερη λεπτομέρεια στήν έμ
φάνιση. Καi τό άλάνθαστο ένστιχτό της είSρισκε δλες τίς
έκφραστικές λεπτομέρειες. Δέν ήτανε λεπτομέρειες πού τίς
εΙχε ίδεί γύρω της, άλλά πού τίς έπινοοΟσε τό δαιμόνιό της . . .
-επρεπε, πολύ άργότερα, ύστερα άπό χρόνια, ν' άνεβώ στίς
Σκανδιναυϊκές χώρες, γιά νά ίδώ, μέ πόσο φοβερή διαίσθησ11
εΙχε συνθέσει τό ντύσιμο τής οικονόμου τοϋ σπιτιοϋ, στήν
·· 'Αγριόπαπια " τοϋ -ιψεν. Γιατί αύτ�i δέν εΙχε πάει ποτέ στή
Σοuηδία, ούτε στή Νορβηγία. 'Εκείνη τήν έποχή άκριβώς,
πού ώργίαζε ή γαλλική φαρσάρα, ή Σαπφώ εΙχε ύποδυθεί
τόν τύπο μιας Παρισινής θυρωροϋ. Έπρεπε νά πάω νά ζήσω
στό Παρίσι, καi νά έχω ·· κονσιέρζ , . τήν ίδιοκτήτρια τήν ίδια
της πολυκατοικίας, τήν κ. Λάγκλ, γιά νά tδώ, μέ κατάπληξη,
πόσο σωστά εΙχε μαντέψει τό τέρας, ή Σαπφώ, καί συνθέσει
τόν τύπο μέ χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. ΕΙχε δραπετεύ·
σει άκόμα καί άπό τήν έθνική της iδιοσυγκρασία!
-Ητανε άπλοϊκή, σχεδόν λαός, άλλά ζεστή, κρυφοερωτιάρα,
μέτρια, στρουμπουλούλα, μέ δέρμα άτλαζωτό καί κάτι μεγάλα
μάτια, πού άρμένιζαν, βουβοί, άλλά βαθείς καi πλούσιοι κό·
?"μοι. Δέν κουραζότανε ποτέ νά παίζει . Τόσο τijς Cίρεσε &στε,
όταν κάποτε δέν άκολούθησε τήν Κυβέλη σέ μιά καλλιτεχνι
κή περιοδεία, γιά λόγους, πού μοναχά αύτή ήξερε, πi'jγε κι'
έκανε τήν " καρατερίστα " σ' ένα θίασο όπερέττας στό " Παν
ελλήνιο " (τότε " θέατρο Μακέδου "). Τυχαία μπήκα, ένα
βράδυ, καί τήν εΙδα, λυπήθηκα καi νόμισα πώς θά λυπότανε
κι' αύτή. 'Ανέβηκα στά παρασκήνια νά τήν παρηγορήσω.
Μέ κοίταξε μ' άπορία:
- Ά κου νά σοΟ πώ - άποκρίθηκε, άπό τά πρώτα μου λόγια
- μ' άρέσει τόσο νά παίζω, άδιάφορο ποΟ, άδιάφορο τί, πού
δταν ψοφήσω, μέ θάψουν καi λυώσω, νά πας στό νεκροταφείο
νά ζητήσεις τά κόκκαλά μου, νά πάρεις τό κρανίο καί νά τό

πας στό φροντιστή κανενός δραματικοΟ θεάτρου, νά τό βγά
ζουν στόν . Αμλετ " γιά τό κρανίο το() Γιόριγκ, στή σκηνή
τών νεκροθάφτηδων!
.

•

Στό θέατρό της ή Μαρίκα Κοτοπούλη άκολουθοΟσε τήν iδια
γραμμή στόν άνταγωνισμό της. Μέσα στή ρουτίνα τών βου
λεβαρδιέρικων κομματιών τό τραγικό της διαιμόνιο ί\ψωνε
ξαφνικούς πυραύλους ύποκριτικών έξάρσεων. 'Αντίκρυ στή
στρωηi καί σχεδόν μεθοδική πρόοδο τής Κυβέλης τό έκρη
κτικό τάλαντο τijς Μαρίκας προχωροΟσε μέ στιγμιαία πηδή
ματα. Γιά νά έννοηθώ καλύτερα, ή Κυβέλη έπαιζε ένα έργο,
μέ τόν iδιο τρόπο, κάΟε βράδυ, πάνω στό άναλλοίωτο άρχικό
σχέδιο. Ή Μαρίκα έδινε τόν iδιο ρόλο κάθε βράδυ άλλαγμέ
νον σέ διαφορετικό σημείο. Ά κολουθοϋσε ξαφνικές έμπνεύ
σεις, πού μερικές φορές, ι'.ίλλαζαν ριζικά τό ά.ρχικό σχέδιο.
Ένα έργο μέτριο, σάν τή " Δασκαλίτσα " τοϋ Νικοντέμι,
τής έδωσε τόν καμβa μιίiς σπουδαίας δραματικής δημιουρ
γίας. Στό θέατρο παρακμής, δπως ε{ναι κάθε θέατρο χωρίς
μεγάλους συγγραφείς, ό έξαιρετικός ήθοποιός γεμίζει μέ
τήν τέχνη του, τό κενό πού δημιουργεί 11 άπουσία τής ποίη
σης. Ή Κυβέλη καί 11 Μαρίκα, εlχανε γίνει έπi πολλές δε
καετίες, στό Νεοελληνικό θέατρο, ή ζωντανή άπόδειξη αύτijς
τijς άλήθειας.
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ " Μ ΙΑ ΝΥΧΤΑ , ΜΙΑ ΖΩΗ"
Ρίχτηκα στή δημιουργία καινούργιου έργου. . . Άλλά ένα έπει
σόδιο θλιβερό (καi πού τό δίκιο δέν 1ϊ τανε δλο μέ τό μέρος
μου) ή ρθε νά κόψει κάπως τήν όρμή μου : Ή σύγκρουσή μου
μέ τήν Κυβέλη . Τής ε{χα διηγηθεί τό μϋθο το() καινούργιου
έργου πού δούλευα. Τό ε{χα έμπνευσθεί άπό τήν έξοδο το()
νοικοκυροκόριτσου στήν έργασία, πού Cίρχιζε τότε νά γίνε
ται όμαδική καί άπό τίς δραματικές καταστάσεις πού εΙχαν
δημιουργήσει οί συγκρούσεις τής παλιάς οiκογενειακijς παρά
δοσης μέ τίς καινούργιες συνθijκες της ζωijς τijς έργαζόμενης
γυναίκας. Ένα κορίτσι, πού βγαίνει στήν έργασία, γιά νά βοη
θήσει τό σπίτι του, άντιμετωπίζει, σέ λίγο, μιά τραγική περι
πέτεια πού τή φέρνει στήν Cίρνηση τής ζωijς.
Ό Τηλέμαχος Ντάρας, πτωχευμένος έμπορος, ύπηρετεί σάν

ταμίας σέ μεγάλη έπιχείρηση, γιά νά θρέψει τήν οικογένειά
του. Κι' έπειδή τό άγόρι του δέν μπορεί νά τόν βοηθήσει εΙναι άκόμα σπουδαστής - βγαίνει τό κορίτσι του ή -ολγα,
στήν έργασία: Δακτυλογράφος στήν " 'Εταιρεία Περιτσιώτ11 ".
Γιά τό σπίτι δουλεύει άκόμα καί τό θετό παιδί τοϋ Ντάρα,
ό Μ ίλτος, άγάπη κρυφή κι' άγνή τής Όλγας, πού θά γινότα
νε φανερή μέ γάμο, Cίμα ή οiκογένεια θά καλυτέρευε τά οί
κονομικά της, &στε νά μήν έχει άνάγκη άπό τή βοήθεια τοϋ
Μ ίλτου καί αύτός νά μπορεί ν' άνοίξει σπίτι δικό του.
Τέτοια ε{ναι ή κατάσταση, δταν ό Ντάρας βρίσκεται σέ φο
βερή θέση. Ή άρρώστεια τijς γυναίκας του, βαρειά, πολυχρό
νια καί πολυέξοδη, τόν σπρώχνει χωρίς νά τό καταλάβει σέ
κατάχρηση . Ή. έταιρεία, γιά νά μήν τόν καταδιώξει καi τόν
καταστρέψει το() βάζει προθεσμία νά γυρίσει τό ποσό στή θέση
του. Αύτά δλα τά έχει κραηiσει μυστικά άπό τήν οικογένειά
του. Κανένας δέν ξέρει τήν άγωνία του. Δέν θέλει νά τούς
τρομάξει, ούτε νά φανεί καταχραστής στά μάτια τών παιδιών
του. Τ1iν κρίσιμη αύτή στιγμή παρουσιάζεται , σάν aγγελος
σωτήρας, ό Κ ράπας. ΕΙναι i:μπορος, μεγαλούτσικος στήν ήλι
κία, πού νοστιμεύεται τήν Όλγα καί θέλει νά τήν πάρει. Κάνει
τήν πρότασή του στόν Ντάρα καi δίνει σ' δλους άπό μιά έλ
κυστική ύπόσχεση. Ό γάμος εΙναι άταίριαστος, άλλά γιά τόν
Ντάρα σανίδα σωτη ρίας. ·Αρπάζει τήν εύιcαιρία νά τοϋ ζη
τήσει δάνειο (χωρίς φυσικά νά τοϋ πεί τί τό θέλει) καί παίρ
νει ηiν ύπόσχεσή του. Ή δουλειά καταντάει παζάρ ι . Ή άνάγ
κη δμως κάνει τόν Ντάρα νά μήν τό βλέπε ι .
'Αποφασίζεται ν ά γίνει έ ν α οίιcογενειακό τραπέζι . Κι· άπάνω
σ' αύτό ν' άναγγείλουν τό . . χαρμόσυνο γεγονός " τοϋ άρρα
βώνα το() έμπόρου μέ τή νέα. Καί πρέπει αύτή νά τό πεί μονά
χη της τό ·· ναi " στόν Κράπα. Ή -ολγα δμως πού τόν συχαί
νεται καί μέ κανένα τρόπο δέν τόν θέλει, φανερώνει στόν πα
τέρα της τόν έρωτά της στό Μ ίλτο. Καί ό νέος βεβαιώνει
τήν άγάπη αύτή, άλλά μαντεύοντας δτι κάποια σοβαρή άνάγ
κη σπρώχνει τόν Ντάρα νά βγαίνει άιcόμα κι' άπό τόν χαρα
κτήρα του καi νά έ�τιμένει σ· αύτό τό γάμο, δηλώνει δτι, ϋ.ν

ιΊ Όλγα δέν άκούσει τόν πατέρα της, δέν εχει νά περιμένει
δτι Θά τήν πάρει αύτός.

Ή Όλγα σέ μιά δραματική σκην11, πού ί± χουν οί δυό τους στό
οικογενειακό γλέντι, δπου πρόκειται νά πεί τό " ναi " τοϋ
προτείνει νά φύγουν κρυφά, νά κλεφτοϋν, καi νά πfι.νε μακριά,
εΙναι νέοι Θά δουλέψουν, Θά ζ�Ίσουν. Ό Μ ίλτος δμως ξεσκε
πάζει τότ � δλο τό ιiθικό βάθος τi) ς Θυσίας· του : Τό σπίτι τοϋ
Ντάρα, πρίν φτωχέψει , τόν εΙχε περιμαζέψει , δταν ό πατέρας
του τόν δ.φησε όρφανό, τόν εΙχε άναθρέψει . Τόν είχε κάμει
δ.νθρωπο. πως Οά τούς πλ1Ίρωνε, λοιπόν, τώρα, μέ μιά τρομε
ρ1i άχαριστία ; Άλλά 1Ί Όλγα δέν τ' άκούει αύτά. Κ ι άντί νά
πεί τό " ναί " στόν Κράπα, τόν ε!ρωνεύεται σκληρά καί τόν
διώχνε ι . Τότε ό Ντάρας, μέ ηi ν έλπίδα δτι ή κόρη του Θά ζη
τi1σει συγγνώμη καί Θά διορθώσει τά πράγματα, ξεσκεπάζει
τήν τραγική κατάσταση, μιλάει γιά ηiν κατάχρησή του καi
τήν έπικείμενη άτίμωσ1Ί του.

Ή έξομολόγησή του συγκλονίζει ηiν Όλγα. Κάποια στιγμή
γλυστράει ί±ξω άπό τό σπίτι . Ποϋ πάει ; Νά λύσει τό δρfι.μα.
Μέ ποιόν τρόπο; Ό Περιτσιώτης διευθυνηiς της έταιρείας πού
δουλεύει 1Ί Όλγα, δέν εΙχε μείνει καθόλου άσυγκίνητος άπό
ηi ν όμορφιά της. Τ1iν ί±χε ι πάρει προσωπι κ1Ί του δακτυλογρά
φο. Καί δέν άργεί καθόλου νά της πασάρει άνάμεσα στ' δ.λλα
χαρτιά, κι· έρωτι κά γραμματάκια. Ή νέα δμως πού δέν Θέλει
νά χάσει ηiν Θέση, μέ τό γλίσχρο, εστω μισθό, τόσο χρήσιμο
γιά ηi συνηΊ ρηση τοϋ σπιτιοϋ της, περιορίζεται νά τόν άπο
κρούει χωρίς νά δημιουργεί έπεισόδια καί όριστικ1i ρ�Ίξη.
Όταν δμως μεθυσμένη - γιατί ηϊς είχαν δώσει νά πιει, μέ
ηiν έλπίδα δτι Θδ.λεγε τό " ναί " στόν Κράπα - άλλά καί γε
μάτη άγωνία καί πόθο νά σώσει τόν πατέρα της άπό ηi φοβε
ρ1i περιπέτεια της φυλακης, πού σίγουρα Θά τόν στρύμωχναν
iiν δέν πi�γαινε τά χρ1Ίματα, ποϋλcιπαν άπό ηi διαχείρισ1Ί
του, στή Θέση τους, Θυμιiθηκε τόν Περιτσιώτη. Καί π1ϊ ρε τό
δρόμο γιά τήν γκαρσονιέρα του . . . Κάθε ι'iλλο είχε στό νοϋ
της παρά νά πουληθεί. Ό σκοπός της iiτανε νά τοϋ ίστορήσει
τά δσα γίνανε στό σπίτι της, νά τοϋ κινιiσει τόν οlκτο καί
νά τοϋ γυρέψει νά σώσει τόν πατέρα της άπό τή φυλακιi καί
τήν άτίμωση καί αύτή νά τόν δουλεύει σ· δλη της τιi ζωή . . . . . .
Άπλοϊκές σκέψεις μιίiς Cίμαθης καί πρωτόβγαλτης κοπέλλας.
Ό Περιτσιώτης ηiν δέχτηκε σάν κελεποϋρι, πού τοϋ τδστελ
νε 11 τύχη. Τ1ϊ ς κλόνισε μέ μιά έπιδέξια διδαχή ηi ν πίστη στίς
παλιές ιiΟικές άξίες, ηϊς ύποσχέθηκε τή βοήθειά του καί τέλος
πέτυχε αύτό πού iiθελε. Όταν 11 Όλγα βγηκε άπό τό iiντρο
του, τσακισμένη ψυχικά καi σωματικά, ενοιωσε πώς τής είχε
γλιστρ1Ίσει στή μπλούζα της τό χρήμα της σωτηρίας. Φτά
νοντας στό σπίτι της, δπου βρίσκει δλους άναστατωμένους,
γιά ηiν έξαφάνισή της, άφήνει τό ποσό άπάνω στό τραπέζι
χωρίς νά πεί τίποτα.
Άλλά τότc σηκώνεται. κανούργια Θύελλα : Ποϋ τά βρήκε; Όλοι
της ρ ίχνονται Cίγρια, τή βρίζουν, άπλώνουν άπάνω της, τή ρί
χνουν στό πάτωμα, τήν άναγκάζουν νά δι ηγηθεί τή ντροπ1Ί
της. Ή κατάσταση τώρα εΙναι τρισχειρότερη άπό πρίν. Ό Ντά
ρας ί± χει τώρα νά πλη ρώσει γιά νά μ�iν πάει φυλακή . Αύτά τά
λεπτά δμως τ ίνος είναι τό τίμημα; . . . Νοιώθει τόν έαυτό του
έξουθενωμένο, βουλιαγμένο στή λάσπη, δταν μπαίνει στή
μέση ξαφνικά ό Μ ίλτος: Έρχεται ή στιγμή νά πλη ρώσει τό
μεγάλο του χρέος στήν ο!κογένεια πού τόν άνάστησε. Θά ξε
"
πλύνει τήν ντροπ1;, Θά σηκώσει τό πεσμένο 1iθικό τους : Θά
προσφέρει τ' δνομά του καi τή ζω1Ί του στήν Όλγα - ηi γυ
ρεύει άπό τόν πατέρα της. Αύτή δμως, άρνιέται νά τή δεχτεί.
- Τί ί±χω τώρα πιά νά σοϋ δώσω έγώ; Τοϋ φωνάζει. Αύτή τήν
κουρελιασμένη καρδιά; Αύτό τό ξευτιλισμένο τό κορμί;
Ό Μ ίλτος τή βεβαίωσε δτι τίποτα δέν iiτανε δσα γίνηκαν

αύηi τή νύχτα τή βροχερ1i καί τή φουρτουνιασμένη . . . Ήτανε
δλα ενα δνειρο, ενας κακός βραχνάς . . . Καi άνοίγει τό παρά
θυρο. Τό φίί\ς μιfι.ς λαμπρ1ϊ ς μέρας πλημμυρίζει τήν κάμαρη .
Τά φαντάσματα σκορπίζονται :
- Κύττα τί iiλιος, τί μέρα καθαριi ξημέρωσε . . . Οϋτ ' ί± να συν
νεφάκι στόν άέρα . . . . Καινούργια μέρα, καινούργια ζω1Ί ! . . .
Θ ά φύγουν, Θά πίiνε μακρυά. ΕΙναι νέοι, Θά δουλέψουνε, Θά
ζ�Ίσουνε. Καί γυρίζοντας στό γέρο Ντάρα τελειώνει :

ΊΙ

/(ιJβt'λη, Μαρία J\ιfαγδαληιι·ή, cιτό δράμα τοϋ Μέτερλιγκ

- Όσο γι· αύτούς, πατέρα, πού φερθή κανε τόσο άσπλαχνα
καί πάτησαν τόν κάθε νόμο, Θαρθεί, καί γρήγορα, ή &ρα τους . . .
Καi τότε αύτά τ ά χέρια, πού εΙναι καμωμένα γιά δουλειά, Θά
iδείς iiν ξέρουν νά γκρεμίζουν . . .
ΕΙχα διηγηθεί στήν Κυβέλη αύτό τό μϋθο καi τήν έξέλιξή του
πρίν βάλω τό εργο στό χαρτί, γ ιατί συνήθιζα πάντα νά δουλεύω
τό κάθε τι στό κεφάλι μου πρίί\τα &ς τήν τελευταία λεπτομέ
ρεια κι' επειτα ν' άρχίζω νά τό έκτελίiJ. Της εΙχε άρέσει πολύ.
Άπάνω στή δουλειά, δμως, εΙχα άλλάξει γνώμη γιά τό φινά
λε. Μ οϋ εΙχε φανεί δτι αύτό, τό σχετικίί\ς εύτυχισμένο τέλος
έζήμιωνε τό δραματικό χαρακτήρα τοϋ ί±ργου καi δτι άφαιροϋ
σε άπό ηiν 1Ίρωίδα τήν αύστη ρή συνέπεια. ' Εκεί πού τήν εΙχαν
σπρώξει τά περιστατικά της ταραγμένης νύχτας, ί±πρεπε νά
της ήταν άδύνατο νά ζήσει. Έτσι, στό γραπτό, τήν εΙχα νά
φεύγει περ1Ίφανα καί τραγικά, ά.πό τό συμπόσιο της ζωής.

Ή ί± κπληξή μου fiτανε μεγάλη, δταν, διαβάζοντας, τελειωμένο,
τό " Μιά νύχτα, μιά ζωή .. στήν Κυβέλη, τήν ίίκουσα νά μοϋ
λέει :

- Δέν εΙναι γραμμένο δπως μοϋ τό εΙπες. "Αλλαξες τό &ργο,
τό χάλασες . . . ' Εγώ δέν τό παίζω ετσ ι ! . .
Καί μ έ ίίφησε ν ά καταλάβω δτι δέν Θ ά ί±παιζε τό &ργο ίίν δέν
διατη ροϋσα τό φινάλε, πού τής εΙχα διηγηθεί. Έμάζεψα τά
χαρτιά μου κι· &φυγα Θυμωμένος, ά.φοϋ τής έδήλωσα:
- Δέν άλλάζω οϋτε eνα " καί .. ά.πό τό κείμενο!

Ήτανε ή ρήξη. Π ροσπάθησα νά δώσω τό &ργο στήν Κοτο
πούλη . Κοινός φίλος εΙχε ά.ναλάβει νά μεσολαβήσει. Ή Μα
ρ ίκα βρήκε τήν εύκαιρία νά έκδικηθεί:
- Δέν συν11Θίζω - μοϋ παράγγειλε - νά παίρνω τ' άποφόρια
της Κυβέλης . . .
Σ ΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ
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ΘΡΙΑ Μ ΒΟΙ l(AI ΕΥΘΥΝΑΙ Σ ΤΗ Σ ··κΥΒ ΕΛΗΣ"
Α Π Ο ΤΟ ΧΡΗΣΤΟΜ Α ΝΟ Κ ' Ο Ι ΚΟ Ν ΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ Ξ Ε Π ΕΣΜΟ
Έντυπώσεzς κα ί ιφ ίσεzς τ ο ίJ ΦΩ ΤΟ Υ ΠΟΛ /ΤΗ
Ό

Φώτος Πολίτης, στίς 14 τού Σεπτέμβρη 1928, γρά
φοντας στό " 'Ελεύθερον Βήμα " μέ τίτλο Στής " f(υβέ
λης ", θρίαμβοι καί εύθύναι iντυπώσεις καί κρlσεις γι.ά
τη φάρσα " Ό σύζυγος τής δεσποινίδος ", βρίσκει τηιι
εύκαιρία γιά μιά γενι.κ6τερη άποτίμηση τής σ νμβολ1]ς
τής Πυβέλης στην προκοπη τού θεάτρου τού καιρού της :
)!

<<

Προχτές, στά " Διονύσια ", ήταν σά ν' iiρχιζε νέα περίοδος
θεατρικ1;, ύστερα άπό τήν άναγκαστικήν άργία δύο περίπου
μην&ν. Κόσμος πολύς, πού ήρθε νά ξαναϊδή καί νά ξαναχει
ροκροτήση τήν άγαπηηi του πρωταγωνίστρια. Τό πρόγραμμα
άν1iγγελλε " κωμωδίαν ". Τόσο τό καλύτερο. Ή βραδυά θά
περνοϋσε τερπνά, χωρίς πονοκεφαλιάσματα καί κατανάλω
σι ν φαιάς ούσίας.
Κ' ήταν ή βραδυά τερπνή, στ' άλήθεια. Ή φάρσα
" Ό σύ
ζυγος της δεσποινίδος " κάποιου Ντρεζελύ - εΙχε πρωτοτυ
πία στήν ύπόθεση, κ' ή κυρία Κυβέλη ήταν σ' δλο τό άχτι
νοβόλημα της όμορφιάς της. Χάρις, μαστοριά στό παίξιμο,
κέφι, τουαλέτες περίφημες. Τό κοινό ίiμει νε καταμαγεμένο.
-

Δέν ποθοϋσε τίποτε περισσότερο. Γιατί τό θέατρο έδώ iiλλο
δέν εΙναι παρά τέρψις αtσθήσεων. Καί τέτοιο θ' άπομείνη "ιιά
καιρό, ό'Jσπου ii θά φυτοζωήση ταπεινά καί θά κλείση όλό
τελα, η θά παρακολουθ1iση τήν τυχόν δημιουργία νέου πολι
τισμοί> μας καί θά τραβήξη πρός iiλλους δρόμους .
Γιά τό ίδιο τό ίiργο, πού παίχτηκε, δέν ίiχω νά πώ τίποτε. Δέν
κρίνεται ποτέ μιά έλαφρή κοινωνική κουβέντα, οϋτε ενας συ
νήθης βραδυνός περίπατος, ούτε μιά παρτίδα τάβλι ο ' ενα
καφενείο . Παίζει κανείς, μιλά, περπατά, γιά νά ξεκουραστή
άπό iiλλες άσχολίες καί νά γυρίση ύστερα πάλι πρός αύτές,
πιό φρέσκος. Ποτέ δέν κρίνεται τό ράθυμο " σκότωμα τής
ίίJρας ". Κ' ή φάρσα αύτή Ιiλλον προορισμό δέν εΙχε. Ούτε
έκεί πού πρωτοπαίχτηκε, ούτε έδω.
Καί άσφαλω; δέν θiiφτανε - έδω - ούτε στόν προορισμόν
της αύτόν, Cίν τό κυριώτερο ρόλο δέν τόν επαιζε ή κυρία Κυ
βέλη . ΕΙ ναι , πράγματι , κολακευτικό γιά τiς πρωταγωνίστριές
μας, νά ξέρουν πώς αύτές μονάχες, μέ τήν έκδήλωση τ&ν φυ-

σικων χαρισμάτων τους, τέρπουν κι' άνακουφίζουν τόν κόσμο.
Φαντάζομαι ώστόσο δτι 11 σχετική χαρά τους θά έμειώνετο
πάρα πολύ, αν έζύγιζαν καί τίς εύθϋνες πού ύπέχουν, άκριβως
έξ αίτίας τής προνομιούχου θέσεώ; των. Γιατί - διάβολε! αν άγαποuσαν οί ίδιες ηΊ σπουδή, κι' αν εΙχαν πόθο άληθινό
νά ένσαρκώσουν τίς μεγάλες μορφές των άθάνατων ίiργων,
θά τραβοuσαν τό κοινό σ' έπίπεδα άνώτερα καί θά εφερναν
τό θέατρο σέ πραγματικήν άκμ1; .
Ή εύθύνη αύηΊ θά τούς καταλογισθiΊ κάποτε βαρύτατα, κι'
ας μήν τό ύποψιάζωνται κάν τώρα, στή λάμψη του θριάμβου
των. Γιατί ή εύθύνη δέν καταμετρείται μέ ψ1;φους, ούτε όρί
ζεται άπό τόν δγκο τ&ν μακαρίων θεατών. Ή τέχνη - εύτυ
χ&; - δέν εΙναι πολιτική . -Αν μέσα στό σημερινό άκροατή
ριο, τό παραδομένο σ·τόν αίσθησιασμό, ύπάρχ1ι καί ενας μο
νάχα, εστω, σοβαρός iiνθρωπος μέ νου καί κρίση κ:αί μέ πόθους
άνώτερους, ή μαρτυρία τοϋ ένός αύτοu θά βαρύνη στό κριηi ριο
τής Ιστορίας καί της ζωης πολύ περισσότερο άπ' δλα τά χει
ροκροτi1ματα τ&ν άνθρώπων πού σκοτώνουν τήν ό'J ρα τους.
"Αλλωστε, θά μαρτυρ1iση κυρίως έναντίον τους ή ίδια ή κατά
πτωσις της σκηνής μας, κατάπτωσις καταφανής. Εlκοσι πέντε
χρόνια θεάτρου, πού άρχίζει μ' εναν Οίκονόμου καί μ' ενα
Χρ1ιστομάνο καί καταλήγει σ·τό σημερινό ξεπεο·μό, εΙναι γε
γονός πού άπαγγέλλει μονάχο του τό φοβερώτερο των κατη
γορητη ρ ίων . 'Από τέτοια κατηγορητήρια δέν σ·ώζουν οί έκ
των ύστέρων μετάνοιες, τό άνέβασμα κανένα δυό " φιλολο
γικ&ν " Εργων κάθε χρόνο, fi ή όψιμος τυχόν άφιέρωσις των
πρωταγωνισ·τριων στό σοβαρό θέατρο. Ένα σαλόνι κοσμικό;
δπου ή οίκοδέσποι να ώς iiτομον 1']ταν έπί χρόνια ό κύριος
μαγν1iτ ης, δέν μεταβάλλεται εύκολα σέ φιλολογικό έντευ
κτ1iριο . Οί κακομαθημένοι προσκεκλημένοι θ' άπαιτήσουν
γρήγορα χορούς κ' έλαφρή διασκέδαση . 'Εν περιπτώσει άρ
νi1σεως θά χασμηθοϋν καί θ' άραιώσουν.

Αύτή εΙναι ή άλήθεια, πικρή δπως πάντα. Αύτή εΙναι δμως
καί ή δικαιοσύνη . Όποιος ύπέχει εύθϋνες, θά τίς άκριβοπλη
ρώση κάποτε. Γιατί ή πλη ρωμή εΙναι νόμος φυσικός.
ΦΩΤΟΣ ΠΟΛ ΙΤΗΣ
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ΔΥΟ ΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 1(. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ
Ά νέl(δο τη a ναl(οίνωση γραμμένη γιa το " Θ " aπό το Γ!Α ΝΝΗ Σ ΙΔ ΕΡΗ
Α!έ lίφατη συγκ[ιιηση, τό " Θέατρο " δημοσιεύει σήμερα
μ.ι� άvέκδοτη άιιακο[ιιωση τού άγαπηιιένου Δ ασκάλου μας
και ίστορικού τού Νεοελληιιικού Θεάτρου Γιάιιvη Σιδέρη.
Είναι γραμμέ1ιη, εlδικά γιά τό " Θέατρο ", τίς ζοφερές
μέρες ηiς Δ ι. κτατορlας. Ε ί:χαμε ύποσχεΟε ί νά τόιι έχουμε
πάιιτα κο1ιτά μας. Παί θά τό�ι έχουμε ! "Αλλοτε μέ κομμάτια
βγαλμέιια άπό τό μόχΟο του. Κι lίλλοτε μ.έ Οεατρικά ντο
κοιιμέντα - πnύ ή δικιά το υ φανατική φροιιτ lδα συγκέιι
τρωσε στό Θεατρικό Μουσείο - άξιοποιημέvα στίς σε
λίδες μας, γ ι ά νά τά χαίρο1ιται κι δσοι δt'ιι πηγαίιιουιι 1ιά
τά ι5ο·ϋιι άπό κοντά.

'Αφοϋ τελείωσε τό καλοκαίρι τού 1 905, πού 11ταν καί τό τε
λευταίο της μέσα στήν 'Αθ1iνα - τό τέταρτο, - ή " Νέα
Σκην1i " ξεκίνη σ ε γιά τή χειμερι ν1i της περιοδεία. Π ρωτα
γωνίστριά της 1'ιταν ή Κυρία Κυβέλη 'Αδριανού - Μυράτ,
σύζυγος iiδη άπό ενα χρόνο καί περισσότερο, τού έπίσης
νέου πρωταγωνι στή Μ tiτσου Μυράτ . 'Εμφανίσθηκαν σέ
δλα τά εργα τοϋ δραματολογίου, άλλά τό ζεύγος δέν άκολού
θησε τό θίασο· στερημένος λοιπόν ό Χρηστομάνος άπό τούς
δυό του εξοχους �Ίθοποιούς καί άπό πιό πρίν κι άπό τό Ciλ
λο άξιόλογο πρώτο του πρόο·ωπο, τήν Είμαρμένη Ξανθάκη ,
συμπλ1iρωσε τά κενά του μέ τ ή Θεώνη Δρακοπούλου, τή
Μυρτιώτισσα, πού τήν εΤχε χρησιμοποιήσει καί παλαιότερα,
καί μέ μπόλι κο 1 90 αίώνα - Διον. Ταβουλάρης, Ν . Λεκα
τσάς, μέ τήν 'Ολυμπία Δαμάσκου καί μέ τόν Εύάγγελο Δαμά
σκο ( 1 ) .
Ή " Ν έ α Σκ1ιν1i " δέν ητανε πιά ή " Ν έ α Σκηνή ". Τώρα στήν
ψυχή τοϋ Χρηστομάνου ό καημός γιά τίς άποσκιρτήσεις θά
συγκεντρώθηκε βαρύτερος ξεχείλησε πιά τό ποηiρι μέ
τήν άπουσία της Κυβέλης, κυρίως, aν καί δέν τοϋ εlχε
άποσκι ρτ1iσει · δμως, δταν κανείς τυχαίνει νά στερηθεί κάτι ,
βλέπει μόνο τή στέρηση , δέν τόν παρηγορούν ο ί αίτίες,
δσο πειστικές καί aν εΤναι " άκούει μόνο τ' δχι " εχει πεί
ό Γκαίτε στήν " 'Ιφιγένειά " του. Τό ζεύγος Μυράτ Εμεινε
στήν 'Αθήνα, γιατί περίμενε τό πρώτο του παιδί (2).
Όσο περνούσαν οί μέρες, ή ελλειψη τής Κυβέλης τοϋ γινό
ταν πιό πολύ αίσθηηi· δέν τήν εβλεπε στό θίασο, δέν τήν κα
μάρωνε στά εργα - γέ μιζε ή ψυχ1i του νά τή βλέπει· ή λατρεία
τών σκη νοθετών πρός τούς 1Ίθοποιούς τους δέν εΤναι πάντοτε
τρυφερή καί θερμή, δμως τό Χρηστομάνο τόν στόλιζε ή
εύγένεια καί τό ψυχικό σθένος νά μή φαντάζεται πώς ή
σκηνοθεσία του εφτανε γιά δλα καί iiξερε τί θά πεί σωστός
ήθοποιός θαύμαζε τήν εννοια Θέατρο ο τό σύνολό της καί
λυπότανε βαθιά, πού δέν ε{χε μαζί του τήν Κυβέλη · τοϋ έν
σάρκωvε τό !δανικό του, τήν όμορφιά· εΤχε μιά πνευματική
άφοσίωση σ' έκείν η , πού δέν ήταν ι'iγνωστη· στά γράμματά
του, ώστόσο, φαίνεται καθαρότερα κ' εχουν μιάν άξία έξο
μολογητ ικ1i .
1111
Αύτά τά δυό μεγαλύτερα γράμματά του πού 'ναι τό σημερι
νό μας θέμα - καί τό μικρό τρ ίτο - εΤχα τήν εύτυχία νά μοϋ
τά χαρίσει προσωπικά, τό Φλεβάρη τοϋ 1 945, ό παραλήπτης
τους, ό Χρήστος [Τάκης] Δαραλέξης, φίλος του κσί θύμα
της γοητείας του· εΤχε τελείως διαφορετικές άντιλ1Ίψεις άπό
τό Χρηστομάνο " φεουδάρχης " της Πελοπονν1;σου, μέ πλού
το άπό τή σταφίδα, κοσμικός Ciνθρωπος, λεοντιδέας τών άνα-

κτορικών χορων καί γνώστης δλων τών τύπων - στά τελευ
ταία του χρόνια, εΤχε ύπηρετήσει ώς διευθυνη]ς της έθι
μοτυπίας τού Δi1μου 'Αθηναίων. 'Αγαπούσε μέ πεισματική
μανία τήν καθαρεύουσα καί τά σχετικά της δμως, καθώς
μοϋ τό 'χε πεί ό ίδιος, ή όξεία χαραχτη ριστική φωνή τοϋ
Χρηστομάνου, τά λυπημένα καστανά του μάτια καί ή έσω
τερικ1i του φλόγα τόν eπεισαν καί τή " δημοτική " ν' άγαπή
σει καί νά γράφει τά θεατρικά του εργα στόν άπλούστερο
λόγο κι άκόμα νά γίνει φανατικός καί σ τέρεος όπαδός του.
Τόν γνώρισα ταμία στό Συμβούλιο της " ' Εταιρείας τών Έλ
λ1Ίνων Θεατρικών Συγγραφέων " τίμιο καί στοχαστικό στή
διαχείριση , καί πολλές φορές είχαμε κουβεντιάσει γιά τόν
πεθαμένο του φίλο· ή διάθεσή του τότε γι νόταν πιό πρόθυμη
γιά τ ίς μικρές χορηγίες της ' Εταιρείας ώς πρός τά πρώτα
εξοδα τού Θεατρικοί) Μουσείου.
Τόν εΤχα έπισκεφτεί καί στό σπίτι του στήν πλατεία 'Εξαρ
χείων. Ήταν παλαιό· τό μώβ χρώμα κυριαρχούσε στήν έ
πίπλωο1i του, τό " ίώδες " , θά 'λεγε ό ίδιος τό ντιβάνι σκε
παζόταν μέ μώβ άτλαζωτό ϋφασμα, μέ πολλά μαξιλαράκια
στήν ίδια άπόχρωση (").
Όταν επαιξε ή Κυρία Κυβέλη ενα δράμα του, τήν " Ίόvη
τ' δνομα σχετικό μέ τό μώβ χρώμα - τό μελάνι τού προγράμ
ματος 1Ίταν μώβ, μενεξελί ! Π{ό; ζούσαν οί παλαιότεροι 'Αθη
ναίοι άριστοκράτες! Τούς περίσσευε καιρός νά προτιμούν
καί όρισμένο χρώμα (4).
"

Τό πρώτο γράμμα Εχει γραφεί οέ διαφορετικό χαρτί , λιγότερο
διαφανές καί είναι .. ύπη ρεσιακό " - δέν εχει οίκόσημο
σάν τό προηγούμενο μικρό - μέ τή φίρμα " Ή Ν ΕΑ ΣΚΗ
ΝΉ. Διεύθυνσις ", πού θά εΤναι τυπωμένη άπό τίς πρώτες
πρ{ότες μέρες τοϋ έκλεχτοϋ πρωτοποριακού θιάσου δταν
εΤχε πολλά " τμήματα ", καταργημένα πρίν άπό τήν εναρξη .
Ο ! διαστάσεις καί τ{όν δυό έπιστολ{όν είναι 1 4 χ 2 1 . Καί
τά δυό εχουν γραμμένες καί τίς τέσσερις σελίδες τους, τό
δεύτερο εχει λόγια καί στά περιθώρια.

' Αγα.πητέ μου.

Ζάκυνθος, τήν

18

Δεκεμβρ ίου
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'Έχω τόσην π ίστιν είς τήν φιλία.ν σου, ώστε aεν φο
βοuμα.ι νc/. τ·fιν κλονίσουν οϋτε α.ί πλέον ecla ta n tes
ιη anques εύγνωμοσύνης έκ μέρους μου.
Διc/. τοuτο ΟΕ:ν πα.ρα.ξενεύομα.ι οτι μ' ένθυμε�σα.ι ά.χό
μη κα.ι κα.θώς πάντοτε ε ύ ε ρ γ ε τ ι κ ω ς { 5) μολο
νότι οΕ:ν σ' εύχα.ρίστησα. κ&.ν οιc/. τήν " όουνηριΧν
πληρωμ·fιν " όουνηρως ά.πλήρωτον κα.ι α.ύτfιν μα.ζι
μΕ: τόσες &.λλες έκοουλεύσεις.
' Η Κυρία. (6) α.ίτία. εΙναι ομως, οτι οΕ:ν εύρίσκω ποτε
χα.ιρόν κα.ι Ούνα.μιν ν' ά.ποσπα.σθω ά.πο τον ά.κούσιον
J, ό όπο�ος κυριολεκτικως οΕ:ν
α.ύτον χορον τοu [ . . .
μοu &.φησε πλέον οϋτε πνοήν οϋτε πνεuμα. οιc/. νcl. έπι. . . .

οοθω εστω κα.ί πα.ροοιχwς είς χα.τι &.λλο, χα.ί να. σοu
γράψω οπως τούλάχιστον, κα.ί οσα. Θέλω νcΧ. σοu γράψω.
Κα.ί τώρα. περιορ ίζομαι νcΧ. σοu εϊπω ε ίς άπάντησιν
τΊjς άγα.0Ίjς κα.ί εύπροσΟέχτου προτάσεώς σου, οτι
σήμερον εύρ ίσκομα.ι έν άyωνιώοει χα.ί σχεοον άπηλ
πισμένΊJ άνα.μον'(j είοήσεων έξ ' Α 0ηνwν περί τΊjς Κυ
βέλης, Ίjτις άπο ήμερων άσθενεί: σοβα.ρwς έξ έπι
λοχίου πυρετοu. 'Ελπίζω νά λυπη0?j ό Θεος α.ύτήν,
τήν Νέα.ν Σκηνήν κα.ί έμέ (7) χα.ί νΟ-. τήν οια.φυλάξΊJ ,
οιότι άν πά0ΊJ ή Κυβέλη τίποτε, Θα. παύσω χσ.ί έyώ
νcΧ. παίζω τήν τρα.γικήν α.ύτ-fιν χωμ<ι>οία.ν (8 ) .

' Εοω εύρίσκομα.ι, ώ ς Θ cΧ. γνωρίζεις, μέ την Θεώνην
ΓΙ α.ππiΧ ( 9) &να.μένων την έλευθέρωσιν ( 1 0 ) τΊjς Κυβέ 
λης, οια. νcΧ. μετα.βwμεν ( 1 1 ) άλλα.χοu. ' Η κα.ϋμένη
ή Θεώνη άπεδείχ0η χαλ·fι έργάτις, χαριτωμένη χα.ί
συγχινητιχη , περισσότερον άπο οτι •Jπέ0ετα. ( L2 ) , άλλCι.

• /-1 [(υβέλη, ιιε αρό τατη , ιίποδύθη κε n)v 'ιl.1ιτι.γό·vη τοϋ l.:οφοκλιj
κ' εlχt· συγ κι ν ήσει βαθύτατα ατή "' Νέα Σκηνή " (2 Νοέμβρη
1903 ) . Λέ11 ιjταv rίρθόδοξο ά�ιέβασμα Τρdγωδίας. Δέv ι)π 1)ρ χαι· μnιισι.κή, Χορόc κ' ι) μέτuφραση ιίταιι το1ί Χρηστομuι•ο ι·

βεβαίως οέν ·ημπορεί: ν' άντιχα.τα.στήσΊJ είς τίποτε
τ-fιν Κυβέλ-ην χα.ί προ πάντων οχι ώς πρόφασις τΊjς
ύπάρξεώς μου έν τ?j " έC'{- Σχψ(j " ( 1 3 ) . ' Έν τούτοις
άς ϊοωμεν το άποβησόμενον. Εϋχομα.ι όλοψύχως είς
τον Θεόν, οχι οι' έμέ, οϋ-τε χcι:ί τόσον οιcΧ. τ-fιν Νέα.ν
Σχηνήν άλλα οιcΧ. το Έλληνιχον Θέατρον χσ.ί τήν
Τέχνην έν γένει, άλλα ΚΙΧL οια. το οικα.ίωμα. το όποί:ον
έ:χε ι ενα. &.νθος οπως αύτή νcΧ. ΟάλλγJ ύπο τον Ίjλιον
/ [σ. 4 ] εως οτου έ:λΟη ή βρα.οειά του χα.ί σωΟ'(j χα.ί
είμαι βέβαιος οτι κα.ί σύ ένιj)νεις μα.ζί μου τcΧ.ς εύχάς
σου (14).
Όπωσοήποτε· σ' εύχα.ριστω Θερμwς οιcΧ. τήν πρότα.
σίν σου κα.ί Οέχομα.ι α.ύτήν, άν οέν πα.ρουσια.σΟwσι
συν0Ίjκα.ι κα.0ιστwσα.ι τήν πα.ρα.οοχ·fιν άΟύνα.τον. ' γπο
Οέτω οτι ι. ο abon n e me n ts προς Δρ. 25 εκα.στον μοu
άρκοuν ύπολογιζομένης κα.ί έσπερινΊjς έχτάκτου είσ
πράξεως μέχρι 1 00 ορα.χμwν έχάστοτε ( 1 5). Θα. σοu
γράψω χα.ί πάλιν, κρατwν σε ένήμερον τΊjς χα.τα.στάσεως.
Σέ &σπάζομαι
Κ.

Χ Ι> J- Ι ΣΊΌJ\Ι Ι Α Ν ΟΣ

Σος

Τό δεύτερο γράμμα εχει άλλιώτικη διάθεση. Τοϋτο συμβαίνει
όχι σπάνια στούς άνθρώπους, άλλά, χαραχτηρίζει, έπιπλέον
τό Χρηστομάνο πού χαιρόταν μέ τό πρώτο, άλλά καί πού
λυπόταν μέ προθυμία· ή λύπη της πρώτης έπιστολής εχει
φανερή πηγi1 , τή στέρηση της Κυβέλης, τήν άρρώστια τη ς
ή ίiλλη ή " χαρά " τοϋ γράμματος πού άκολουθεί, δέν όμο
λογείται : Ή δουλειά στό γοητευτικό νησί τοϋ Σολωμοϋ δέν
πηγε καλά· ή έπομένη δμως " πιάτσα ", ή Πάτρα, τόν δέχθηκε
ιιέ πολύ καλές εiσπράξεις. Τό Θέμα τ �"J ς Κυβέλης ύπάρχει
μέ τήν άγωνία του· δμως, γιό. τό Θεατρίνο - σκη νοθέτη - έ
πιχειρηματία Χριψτομάνο, 11 έπιτυχία φέρνει εύεξία καί
άναγκάζει τά πι κρά νά γίνονται λιγότερο πικρά, ίiν όχι καί
γλυκύτατα· ο! ίiνθρωποι τοϋ Θεάτρου τήν έπαγγελματική
έπιτυχία τ-ή χαίρονται πανηγυρικότερα, γιατί τούς τή μετα
βάλλει σέ κάτι θριαμβευτικό 1Ί φιλαρέσκεια, πού 1Ίταν στό
Χρηστομάνο, καθώς λέγεται , σέ μεγάλη άνάπτυξη φτασμένη.
Τό πρώτο γράμμα, πλάι στό ζόφο του, εχει, εϋλογα καί τήν
λογοτεχνική του χροιά μειωμένη , γιατί, μέσα στόν καημό
του, ξεχνάει τό " άνθη ρό " γράψιμο· οτό δεύτερο, ξαναγυρί
ζει στήν άγάπη
, . του πρός τή συμβολιστική αίσθηση καί πρός
τό " πλούσιο
ϋφος τό φτιαχτό τοϋ Ντ' Ά ννούτσιο, πού
καί ο! δυό τους έπηρέαζαν τούς δικούς μας, αύτύ. τά χρόνια·
γίνεται λοιπόν " φιλολογικότερος ", " λόγιος " καί τίς
άλιiθειες της ζωης του τίς παρουσιάζει μέ κορδέλλες εΙναι
σχεδόν προκλητικός πρός τήν προηγούμενη άπελπισία του ,
άπό τιiν άρχ1Ί .
(Γράφει στό ίδιο χαρτί κ' εχει τόσα πολλά ν ά πcί - φαίνεται
πώς ή λύπη κάνει τόν ίiνθρωπο συγκρατημένο -, &στε γε
μίζει καί τά περιθώρια τών τριών άπό τίς τέο·σερις σελίδες
του· τώρα, στή χαρά, Θυμάται τό φίλο του τό Δαραλέξη πού
εΙχε σιγήσει κ' έκείνος) .

Π άτραι 1 7 ' l α.ν. 1 906

' Αγαπητέ μου.
ΔΕ:ν έ:δωχες έ:χτοτε σημεία. ζωΊjς, έν <)> τόσην ένα.ποκείμειιο τοϋ πρώτου γρuμματuς τοϋ
/(. Χρηστομ.uι•ου πρός τό φfλο του Τάκη Δαραλέξη γιά τή�•
J(υβέλη: ' ΕJ.πlζω 11ά λυπηθij ό Θεός αύ τή v, τήιι Νέαιι Σκηvήι·
καί έμέ καί νά τήv διαφυλάξη, διότι. av πάθη ·ή Κυβέλη τίποτε,
θά παιίσω καί έγώ 1ιά παίζω τήv τραγι κ ή ι ι αύτήιι κωμωι5{αι1 . . . .
�

Τι} τετρασέλιδο αύτόγραφο
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τα.μιεύεις καθ' έκά.στην οπισθεν του τριπλοί) τείχους
τΊjς μονώσεώς σου μΕ: την έθελουσίαν άπά.ρνησιν τ·Ιjν
όποίαν άντλεί:ς άπο τ-Ιjν θλιβεριΧ.ν ρέμβην του κήπου σου·
καί άφήνεις την ήχώ του άτρίου σου να κρα.υγά.ζη
έ:ξα.λλος έκ τρ6μου, οι6τι εύρίσκεται τ6σον μ6νη (16).
ΔΕ:ν φα.ντά.ζεσαι π6σον ζηλεύω α.ύτην την γα.λ·ήνην
την όποία.ν έ:ρχομαι να. τα.ρά.ξω καί π6σον οιαπύρως
εuχομαι να. έ:λθη ή έποχη, καθ' fιν θιΧ. μοί φέρ�ης σύ
τον θ6ρυβον τΊjς ζωΊjς οια. σπανίας τινος έπιστο
λΊjς είς άπ6μακρον έρημητήριον (17). Π ρος το παρον
ύποΟύομα.ι αύτο το μέρος (18) [σ. 2 ], χωρίς καμμίαν
όιά.θεσιν, άλλ' έν τούτοις μεθ' ίκανΊjς έπιτυχία.ς, άφοu
σοί έ:στειλα. ηοη τον κ. Λα.ζαρ ίοην μΕ: τιΧ.ς " Νεφέλας " ,
α.ϊτινες προτίθενται νιΧ. βρέξωσι σωκρά.τεια 06γματα
έπί τούς συμπολίτα.ς σου , ώς έα.ν έ:φερον γλαuχας
είς τιΧ.ς ' Α θήνας (19) !
Τα. κα.θ' ήμάς σοί είναι γνωστά.. Μεγάλη συρροη
κ6σμου κα.θ' έκά.στη σχε06ν , άλλα κ6ποι καί ου
σαρέσκεια.ι άπειρά.ριθμοι καί προσωπικ·Ιj άπενταρ ία
έ:νεκα τών ύπερμέτρων ύποχρεώσεων χαί τρομε
ρών έλλε ιμμά.των Ζακύνθου (2 0). Ώς έκ περισσοu (21 )
καί ή μεγάλη θλί:ψις την όπο ίαν μοu προξενεί: ή Κυ
βέλη η μάλλον ό Μυράτ, οστις ζ·ηλεύσα.ς φαίνεται
την έπιτυχ ίαν τΊjς Θ εώνης Π αππα (22) πιθανώτατα οΕ:
3
καί την ύποβολ·Ιjν τοu Μαρκέλλου (2 ) φοβουμένου
α
[σ. 3 ] την είσχώρησιν τοu χ. Π αππ είς την " Νέαν
Σκην-Ιjν " ώς άντικαταστά.του του, μοu έ:γραψε μο
νος του έγκληματικην έπιστολήν, έν ·n μΕ: κακίζει οΊjθεν
οι6τι οΕ:ν άφΊjκα τον γελοί:ον συρφετον (24) του θιάσου
έν Ζακύνθ4J οιιΧ. να. τρέξω να. 'Cοω την Κυβέλην καί
μοu άναγγέλλε ι ξεριΧ. ξερά., οτι άποχωρεί: τΊjς Νέας
ΣχηνΊjς καί ίορύει 'C οιον θ ίασον μέλλοντα ν' άρχίση τιΧ.ς
έργασίας του &.μα τγj τελείζf άναρρώσει τΊjς Κυβέλης (25)
ητις θα. λά.βη χώραν έν N i ce η Mon ιecarlo ( ! ! ) οι'
έξ6οων τοu ύπουργοu Καλογεροπούλου (26). Καί α.ύτιΧ.
είς έμέ, οστις όλίγον έ:λειψε νCι. παραφρονήσω έκ τΊjς
ταραχΊjς μου, οταν έκινούνευσεν ή Κυβέλη καί ύπέ
χλεπτον χρήμα.τα άπο τCι.ς άπαραιτήτους προσωπι
κά.ς μου οαπά.νας (2 7 ) οιCι. νCι. τηλεγραφώ μετ' άπαντή
σεως πληρωμένης ε1ς τον ίατρον Λ οuρον ( 28) καί
τον άοελφόν μου, οστις τγj παρακλήσει μου την έπε
σκέπτετο οίς τΊjς ήμέρας χαί παρεκά.λεσα οι' ίκεσιών
τηλεγραφικών τον Θη βαί:ον (29) νιΧ.[σ. !1 ] οανείση χρή
μα.τα. οιCι. τCι.ς άνά.γκας τΊjς νοσηλείας, χαί εστελλον
συνάλλαγμα φρ. 500 έκ Ζακύνθου μ·Ιj ουνά.μενος &λλως
, '
'
'
υπ ο Ψ ιν, οτι
λαμ β ανουν
ς. ,
να' ε"λθ ω εις αρωγην. και' σεν
έ:νεχα τΊjς έγκυμοσύνης τr1 ς Κυβέλης ύπέστην χαί έφέτος
τ6σας άνυπολογίστους ζημίας, φορτωθείς Λ εκατσά.δες
,,

'

Τό δεύτερυ αuτόγραφυ γράμμα τού

,

"

�

Κυβέλη : Ό Μυράτ μ.ού έγραψε iγκληματικήv έπιστολή�ι iν n μέ
κακlζει διότι δέ11 άφ17κα τό11 γελοίο11 συρφετόν έν Ζακύνθψ δι.ά
vά τρέξω 11ά Ιδώ τή11 Κυβέληv . . . . iμέ, πού όλtγο11 έλειψε 11ά πα
ραφρονήσω έκ ηϊς ταραχ·fjς μου, δτα�ι iκιvδύ11ειισε11 ή Πυ{Ιt'λη . . .
Π.

Χρηστ ομάvο υ γιά τ·fι v

�
ι111ό riπό τίς πρώτες έπιτυχίες τ·ίjς Κυβέλης σ' έλαφρά έργα τής
" Νέας Σκψ'Ι)ς " . 'Ά11ω: Στό " 'Αριστερό χέρι " τού Βεμπέρ

(2J.4. 790:!) .
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Στήv " Γfαριζι. άνα " τοϋ Μπέκ (2/ί.6. 1903)
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καί Ταβουλάρ·ΙJδες ( 3 0) μόνον και μόνον διά. νά. συγκρατή
σω τον θίασον μέχρις έλε1Jθερώσεως τΊjς Κυβέλης, οϋτε
ύπολογίζουν τά.ς χιλιάδας δραχμών τών μισθών καί τά.ς
εύεργετιχά.ς καί τά.ς ά.πειpίας των οώρων και τά. στε
φανώματα καί τά. βαπτίσια (3 1 ) καί ολα οσα eκαμαν
την " 1έαν Σκηνην " νά. φαίνεται ύπάρχουσα καί δρώσα
μόνον καί μόνον διά. νά. χρησιμεύση ώς πλαίσιον και
ά.νάβαθρον τΊjς Κυβέλης. Βεβαίως κανείς δΕ:ν Οά. τούς
πιστεύση οσους θελήσουν ν' ά.μφισβητήσουν την στορ
γην μου προς το πλiΥ.σμά μου αύτο το περισσότερον
ίοικόν μου παρά. έά.ν ήτο κόρη μου, ά.φοϊ.i eκαμεν ίοι
κά του καί τ-fιν φωνήν μου καί τά.ς κινήσεις καί τον
έσωτερικον ρυθμον τΊjς ύποστάσεώς μου καί [ στο πε
ριθώριο τΊjς σελίδας ] : ή προς το όποίον συμπάθεια
τοϊ.i κοινοϊ.i μ' έγέμιζε πάντοτε χαράν καί ύπερηφάνειαν
ώς κατόρθωμα ίδικόν μου καί ώς ά.ποτεινομένη (32) έμ
μέσως προς έμΕ: αύτόν ! (33) Σύ τουλάχιστον γνωρίζεις
περ ί τούτου οσα ούοείς &λλο-;. Καί είς το έκ Ζακύν
θου προς σε γράμμα: μου, νομίζω, [στο περιθώριο
τΊjς σ. 1 ] : θά. διαφαίνεται ή λύπη καί ά.πελπισία,
την όποίαν μΕ: eκαμεν νά. αίσθανθω ή ίδέα οτι ήουνά
μην νά. την χ_άσω. "Αν το eχης ά.κόμη το γράμμα α:ύ' ' (3 t) . Θ α' ε ,.ινα:ι η' κα ,λ ιτερα
' αυτην
'
το' στει-λε' το προς
)
τιμωρία οι' αύτ·fιν, ή μόνη τ·fιν όποίαν θέλω νά. της
έπιβάλω.
- ΣΕ: &σπάζομαι , σος Κ. Χ Ρ Η ΣΤΟ Μ Λ ΝΟΣ
•

"Λλλη μ ι ά έπιτυχία rrn} " Νέα Σκηιιή " : Ντορί1ια στήιι " Ί'ρι.
λrιγία τιjς Ντορίvας " τrιιί Ροβέτα (πρώτη, στίς 12.8. 1902)

[ Καt στη σ. 2, στο περιθώριο, συνεχίζει , μ ' f.να ύστε
ρόγρα:φο ]: " 'Έλαβα σήμερον τ·fιν ώραίαν εύχαριστή
ρ ιον οέλτον σου, σταλείσαν έκ Ζακύνθου · εύχαριστώ
Οερμώς καί ά.ποδίοω τά. rσα. [μονογραφή 1 Ή διένεξ11 , καί τά δυό γράμματα μ έ όρισμένες φράσει ς πού
δέν τ ίς δ ια βάσαμε, πραγματικά, μέ πολλή εύχαρίστηση ,
τελειώνει ώραία, γαλι) νια, συμβιβαστικά, δπως γίνεται μέ
δσους άγαποϋν, μέ " εύτυχισμένο τέλος " :
Ό Μυράτ εΙχε σκεφτεί νά πάρει τό Θέατρο " 'Ωδείον " της

Πόλης γι' άντίδραση πάνω σ·τό Θυμό πού α !σΘανόταν κατά
τοG Χρηστομάνου. Φρόντισε νίι. τό πληροφορ1)σει σ' ένα
φλύαρο �ΊΘοποιό τfjς " Ν . Σκηνfjς " σηΊν Πάτρα βέβαιος πώς
Θά τό άνακοίνωνε· τό Θέατρο τοϋ εΙχε παραχωρηθεί (σ. 280 1 ) .
Ό Χρ ηστομάνος ε!δοποίησε τό Μυράτ νά σταματi1σει αύτές
του τ ίς ένέργειες. Ήρθε στήν ΆΘι)να, τό ζεϋγος ένώθηκε μέ
τό Θίασο καί ξεκιν1)σανε γιά η)ν Πόλη , δπου τούς περίμενε
μιά δουλειά καλi1 .
-

Π ρ ί ν ξεκινήσουν γιά τ ή ν Πόλη , τούς εΙχε πεί : " - Έκουρά
σΘηκα πολύ παιδάκια μου, δέν άντέχω πλέον . . . ' ' . Καί στό
Μυράτ : " 'Εκτός άπό τό μισθό σας, Θά σέ πάρω συνεταίρο
μου· Θά μοιρασΘοϋμε τά κέρδη τ ης Κωνσταντινουπόλεως καί
τό καλοκαίρι Θά σοG παραχωρι)σω τή Νέα Σκηνι) . ' Εσύ ποϋ
έχεις τήν Κυβέλη Θά μπορέσης νά συνεχίσης τό έργο μου ".

Καί ό Μυράτ έπιλέγει : " Πώ; δέν Ο.νοιξε γιά τ ιμωρία μου
ή γη νά μέ καταπιεί; Ή γεννα ιοδωρία του έκείνη 11ταν τό
πιό εύγενικό, άπαλό άλλά καί τσουχτερό μπατσάκι ποG μπο
ροGσε νά δώσι:� ένας πατέρας στό άσωτο καί άχάριστο παιδί
του " (σ. 282 ) .
Στήν ίδια σελίδα : " Ή σαιζόν τ η ς Κωνσταντινουπόλεως
ύπ i'jρξε άρκετά ίκαvοποιητική. Ό Χρηστομάνος τήν παρα
μον1) τ i'jς άναχωρ1)σεως μοϋ έβαλε στό χέρι 50 χρυσά ναπο
λεόνια.

Τά. πράγματα δέν έγιναν άκριβώ; δπως τά όνειρεύΘηκε,
κατά τό Μυράτ, ό Χ ρηστομάνος: Ή ίστορία τιi>v τριών προ
σώπων πού έπαιξαν τούς τρείς κύριους ρόλους μέσα σ' αύτά
τά δυό γράμματα δέν έτελείωσε , βέβαια, μαζί τους άλλά μιά
φορά πού ή έξέλιξη δέν άναγράφεται ξεκάθαρα στίς γραμμές
τους, δέν εΙναι δυνατό νά ύπαινι χΘοGμε τίποτε περισσότερο.
(Αύτά τά δυό μεγάλα γράμματα τά έδειξα στήν Κυβέλη πρίν
άπό άρκετά χρόνια, δταν άκόμη ζοGσε ή Θεώνη Δρακοπού
λου· τά πi'jρε στό σπίτι της, τά διάβασε καί τά ξανάφερε
η)ν Ο.λλη μέρα. Tii ς εΙχα πεί τό λόγο πού δέν τά εΙχα δώσει
νά δημοσιευΘοϋν· δέ συμφώνησε καί τόσο μαζί μου.
Ή Κυβέλη, έκείνο τόν καιρό, ήταν Σύμβουλος τοϋ ΈΘνι κοϋ
Θεάτρου καί ό ύπογραφόμενος καθηγητής τ�Ίς Σχολfjς. Ή
συζι) τηση έγινε στίς έξετάσεις, δταν έκείνη τ ίς παρακολου
Θοϋσε, σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό) .

ΆΘι)να,
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( !) Μ. !Ιlυράτ '" ΊΙ ::.ωιί μου ", σ. :!7(j.
(2) 'Όπο υ πιό πάιιω, σ. 276 - 8
(3) Ση) " Νέα ' Ηστία " 195 7, σ. 753 - ./ ε ίιιαι τιιπωμt'ιιυ ;:ιια
σημείωμύ. μας δταιι έφυγε άπό τή ζωή. Lτό ϊδι ο περιοδικ6,
στό Χριστουγειιιιι.άτικο φύλλο τοΠ 7953, μ.ά.ς έτυχε ·ιιά έχουμε
σχολιάσει άποσπάσμ.ατα η)ς " Φαίας και' Νυμφαίας " , τού έργου
του πού ε ί1ιαι μιύ. άvάμ1ιηση τού Μαίτερλιγrι rιαί πrιύ ή Χριι
στομ.άvος τού τ6 άιιέβασε ια' πολ·υ τέλεια.
(J) Τό γιιωστό βιβλίο το1) Χρηστομάνου γιά τήιι αύτοrιρύ.τει
ρα ' Ελι.σάβετ κυrιλοφ6ρησε γαλλιrιά στά 7 900 μέ πρ6λογο
τοϋ J11παΙJρές. Βέβαια, στψι 'Α Οι]να Οά τό ·ύποδεχΟ1]rιαιιι
οί rιοσμιrιοί μt' χαρά καί Οά έγινε κι άνάρπαστο - ιίταv γραμ
μέ110 γαλλιrιά· τό διύ.βdσε καί ή Δ αραλέξης καί Οά έγραψt·
γράμμα Οαυμασμοϋ πρός τό Χρηστομάιιο· εκείνος τού άπύ.1'
τησε μέ αύτό τό σι)ιιτομο γράμμα σt' χαρτί ιιέ περιθώριο
πέ1>Οους, σt' διαστάσεις Χ καί μ.t' 1)μερομηνία Ι Φεβρουαρlου
τ ίjς χρο1ιιά.ς πο1) διάβασε τό βιβλίο, rιο1ιτά μ.t' τψ , έrιδοσιί τrιυ.
Είι•αι γραμμt'ι•ες οί r) ι•ri πgϊίιτες τοι• rrελίι5ες :
ΣΙJΙΙL Ι:ΊΩΣΙ�ΊΣ

<<'Αγαπητέ μο υ Τάκη,
{ σ. 1 . ] Τό ώραι.6τερο·ιι, τό εύγειιικώτερο11 απο οσα έγράφησαιι
δι' Έκεί1ιηιι καί διά τό βιβλίο11 μου εlς οίο1ιδ1ίποτε πλάτος
γλώσσης, εlς οίο1ιδήποτε π1ιευμdτικfjς κορυψί)ς τό ϋφος εί1ιαι
τό lδικ6ιι Σου. No blessc o blϊκe ! Άπέ1ιαντι τ·ι)ς αlσΟ1)σεως
αύτι)ς / σ.2 / τής φράσεως καί τfίς μουσι.κfjς κρυώιιουιι πτωχά
καί γυμιιά το·ϋ Μπαρρές τά λόγια. Καί λυπούμαι σχεδ6ν,
δτι δέιι lJγραφες Σύ τό βιβλίωι 'Εκείνης, διά τό όποίο11 μέ
τ6σηιι συγκατάβασι ν μέ Θεωρείς τό11 { μιά λέξη δυσανάγι•ωστη
μέσα σέ εlσαγωγικά· Θά ·ή ταιι τού Δ αραλt'ξη στό συγχα!!ηηί
ριο γράμμα τοιι /. Σ' εύχαριστώ Οερμώς, άγαπητέ καί 1)δύ
λαλε. Κ. Χρηστομάιιος)).
Ί-Ι γνωριμία τους άκόμη δέιι lJχει. στερεωΟε ϊ · καί γι αύτό
τό " Σαι) " καί τό " Σύ " lJχουιι γραφεί μέ κεφαλαίο. Γειιικά,
ύπάρχει. μ.ιά dσφάλεια, Ιδίως στό " α·ύτfjς . . . κρυώνου11 ".
Φτάιιει δμως σέ ψηλό σημείο τιμfίς καί dγάπης πρός τό Δ α
ραλέξη, δταν γράφει : «Καί σχεδόιι λυπάμαι, δτι δέν lJγραψες
Σύ τό βιβλίον ' Εκείιιης [ α·ύτ·ή τ·ή δεύτερη φορά δέιι τό ύπογραμ
μίζει ] . 'Ά11 ξέραμε τί τού ε ίχε γράψει ό Δαραλέξης, πώς τού
έπαι:νούσε τό βιβλίο του, 1) " άσάφεια " δέ Οά ·ι}ταιι αlσΟηηί· τό
γράμμα είναι βιαστικά γραμ.μέιιο καί άπ' εύΟείας, προφωιώς,
χωρίς προσχέδιο · γι' α·ύτό - τέλος τ-ι)ς πρώτης σελίδας - 1) διεύΟυιιση " πρός τόιι κύριο·ιι Χρ·ί)στοιι Δ αραλέξηιι " πού
Θά lJπρεπε νά μπεί κάτω dπό τ-ι)ν ήμερομηιιία, έκτός aν τοϋτο
τό συιιηΟίζαιιε τ6τε οί κοσμικοί· στά δύο γράμματα τά μεγάλα,
διεύΟυιιση δέιι ·ύπάρχει . Καί τό δτι dλληλογραφούιι δείχιιει
δτι δέ Οά 1ίταιι συχνt'ς οί συιιαιιηίσεις τους, έκτός ι'iιι 1) τυπικη
συμπεριφορά δρι ζε νά γράψει κdιιείς τό Οαυμασμ6 το υ καί
ιιά τού σταλεί ·ι) άπάντηση· τσϋτο, βέβαια, συμβαίνει μέ τ?JΙ'
dιιταλλαγη τώι• βιβλίων στούς τωρι.ιιούς λογίους, έκείιιοι δμως
δέ βλέποιιται συχιιά, μέσα στη μεγάλη 'ΑΟήιια, μοιραίως,
οχι , ι'iς τό έλπίσουμε, γιατί βαριέται ό ί!νας τόν aλλον, τη φή
μη του ·ι) τη Οέση του, τυχόν, στά Γράμματα.

(5) Τό έπί(!ρημα " εύεργετικώς ", ύπογραμμισμέιιο, dιια
φέ(!εται στό " ιι' έιιΟυμείσαι " και: σημειώιιει lίχι μ' εiJστοχο
νεοελληνικό έκφ(!αστικό τρ6πο, πιvς τόιι Ουμάται κάιιο1ιτάς το11
εύεQγεσίες· ι1ν ί'jταν ιιέ τό δημοτικό τύπο " εύεργετικά", Θά φαι
ιι6ταιι, " φιλολογικό " πάιιτα, δμως πιό καταιιοητό άμέοως.
Βεβαίως, Οίασος δπως 1ί " Νέα Σκηιιη " Θά βρισκόταν συχνά
σέ οlκοιιομικές δυσχέρειες, γιατί, έπί πλέον, 6 Χρηστομάιιος
1jταιι dιιοιχτοχέρης έπικ[ιιόυνα· ποιές " οδυνηρές πληρωμές "
ύπαιι•ίσσεται δέ μάς ε ίιιαι δυιιατό νά ξέρουμε, πρόκειται
γιά κάτι πού δέιι lJχει την εύχέρεια 1ιά δημιουργεί ντοκο·υμέιιτα·
έιιώ τό Θέατρο είναι κάτι δημ6σιο, φαιιερ6, πολλά - πάρα πολ
λά, δυστυχώς, περιστατικά του κρύβοιιται στό σκοτάδι το·ϋ
παρασκηιιίου ·!} dκ6μη βαθύτερα σέ σημείο πού νά πιστέψει
και•είς πώς 'Ιστο(!ία τού Θεάτρου άληθινη, δύσκολο είιιαι νά
ύ;�άq ξει . Δ ο υλεύουμϊ δμως μέ δτι μπορούμε νά βρούμε 1ϊ
,
11 ανακαλυψουμε.
(G) Τί 1ιά Οέλει 11ά πεί τό κεφαλαίο ]( στό " Κυρία '" ε ίιιαι
κάτι πού 11ά τό καταλαβαίι•αιιε οί δυ6 τους ·fι παραδρομή;

( 7) Τό 111-υράτ δέιι τό11 dιιαφέρει · τόιι βλέπει ώς /Jνοχο γιά τψι
περίπτωση τού πυρετού· /;Ξχωρίζει τόν έαυτ6 του, τό Οίασ6 του,
καί τψι πρωταγωιιίστρι.ά του, σt' μιd έιιότητα· κανείς aλλος
δέ Οά είχε Οέση !
(8) Ό Χ(!ηστομάιιος λοιπό11 Οεωρεί τη ζω1ί το υ κdί τ·ή " Νέα
Σκηιιιί " ιίις " τραγική r.ωμωδία "; Τ6σο εlιιαι δεμέιιη ή ψυχ1)
το υ μέ τψι πρωταγω1ιίστριά του; Ί-Ι ϋπαρξη τ·ί)ς Κυβέλης
το ϋ αlσΟητοποι ο ύσε τήν ο ύσία τί)ς " Νέας Σκηιι·ι)ς '" τό ·ύπαι1ιι
χΟιίκαμε καί πιό πάιιω. ΊΙ ψυχολογικ(ι αύτ·ή περίπτωση, dλη
Θι1ιά, ε lν' έκπληχτικ1ί. Πολλοί σκηνοΟέτες δέ Θεωρο·ϋν τίποτα
. ε ίναι
iίλλο γιά βάση τ-ι)ς δουλειάς τους παρά τόν έαυτ6 τους· δε11
τρυφεροί σάιι τό Χρηστομά·vο καΟώς ε ί'παμε, dλλά συμβαίνει
ιιά σιχαίιιονται καί περιφροιιούιι τούς 1jΟοποι.σύς τους. Τ6τε
δμ.ως δέ γίιιεται Θέατρο· μέ τόιι τρόπο τού Χρηστομάιιου γί1•εται . Δ έιι τό11 lJχουμε ξεχάσει άκόμη: Νά, ή δικαlωσι) του ! ΊΙ
Κυβέλη άκτι ιιοβολούσε μιά παρΟειιικ·ή χάρη πού τόν γο·ι)τευε
μαζί μέ τήν άσύγκριτη δροσιά της, γιατί καί τά όυό 1}ταιι στοι
χεία τιjς Τέχιιης. 'Αγαπητιλίκια, ώς γ� ωστ? ι•, δ,έ σι)κων�
1) " Νέα Σκηιι1ί ". 'Ύστερα ή μικρή Κυβελη ειχε ταλαvτο και
πρωτόφαιιτο καί άξιόλογο.
(9) Παππάς 1)ταιι ό σύζ/Jγος τί)ς Θειvιιης ποι! τό πατρι.κό της
·ιjταιι " Δρακοπούλου " .
(10) Τ ό ν ά γί1ιει καλά άπό τίς περιπ/τειες τοϋ τοκετοϋ· χρη 
σ ψοποιεί μιά έκφραση λα ϊκι/ καί τψι πλαταί11t·ι .

' 1 1 μεγάλη έπιτυχία της, Κλάρα στψι " "Λπιστu " τού Μπράκο.
Πρώτο dνέβrισμα στίς 30Αvγο1ίστοιι τοv 1902 στη "Νέα Σκηv1]"

( 1 1) Δέν ι)Οελε νά πάει χωρίς τήν Κυβέλη στίς μεγάλες έλ
ληvικές Κοιιι6τητες το1) έξωτερι.κού - οχι. μό�ιu άπό τη λα
τρεία πρός τψι Κυβέλη, άλλά καί dπό Οιασαρχική εύσυιιειδησία.
( 12) Οί χαραχτηρι.σμοί. γιά τή Θεώ1ιη, παρά πού lJχουν κι
" εύνο ϊκά " έπίθετα, άποτελούν κάτι τι πικρό γιά ?)θοποιό 
γι' αύτό Μι• έπιτρέψαμε στό11 έαυτό μ.ας νά δημοσιευθούν αύτά
τά γράμματα δσο ζούσε. "Λλλο νά έπικρίνει κανείς ί!1ιαν καλ
λι τέχνη τ ι)ς Σκηνfίς, ι'iν τύχει, σέ κριτικη καί iίλλο νά τή δυ
σκολ��ει iί.11Ορωπο σά11 τη Μυρτιώτι.σσα πού δέ11 1)ταν, οv
σιαστικά, ιjθοποι.6ς. ' Επ.ι τρέπεται 11ά έπιτεθοvμε σf; κάποιον,
iίταιι αύτός έξακολο υθεί τήν πορεία του καί. μ.άλι.στα δταιι γίνει
βλαβερός ι/ δταν πέσει. σέ λάθος οχι. μικρ6.
( 13) 'Ώστε χωρίς την Κυβέλη δέ δικαιων6ταιι, μέσα του,
ή " Νέα Σκηνή ". " Α ν τήιι είχε κοηά του, δέ Θά lJφτανε
σ' α·ύτό τόν καημ6, και: στό τόσο πείσμα καί δέ Θά διατύπωνε
μιά τ6σο άπ6λυτη κρίση. Τώρα καταθλίβεται καί άγανακτεί.
"Δ'χει τ-ι)ν οργή - ίl11α α lσθημα σεβασμο ϋ πρός τό Χρηστομά110 / }ι.ι,, ποδίζε � νά πώ: ' τή λύσσα " - τού " dπατη/:!'ένου ",
,
του
ερημ.ου , · πολλοι. δασκαλοι
εχουv αι.σθανθει. παρό
μοια -· φαίι•εται. δτι μπορεί νά βασανίζουν ί!να�ι aνθρωπο
τέ τ_οιες ζ!ίλειες καί �ξω άπό τό11 ωτα ! Π,ραγματ�κά, τό καλο 
.
,
, Σκη�ιη
�
διαλυοτανε, ε ιχε διαλυθε ι_.
καιρι. του 1900, 1) , Νεα
'Η Πα Κυβέλη lJπαιξε σ έ aλλο Θίασο, aν κ α ί στό lδιο Θέατρο
πού διατ-ι)ρησε wς τά 1912 τόv τίτλο της. " Επαιξε, κατά τό
πλείστο11, τό τότε βουλεβάρτο, άλλά χωρίς τό γνώρισμα τής
" πρωτοπορίας " πού ε lχε στίς σκηιιοΟεσίες έκείνου· τό11 τρόπο
του άκολουΟούσαιι, άλλ' ώς μιά κο1ιτινη ένθύμηση, όχι ιίις δρα
ο'τικ·Υι πρ6οδο .
( 1 4 ) Μέ τήv άιιάμνηση τί)ς /Cυ{Jέλης, dμ.έσως συιιέρχεται κ'
,'

•

,

έ�
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εϋχεται 11ά γίνει καλά γιά τό έλληνικό σύνολο· ξεχνάει τον έαυ
τ6 του γιά χάρη τού προσώπου πού λατρεύει. Αλλη μιά περί
πτωση ηϊς ήθι.κής τού Χρηστομάνου· παρατηρείτε πώς καί
ή φιλία του μέ τό Δαραλέξη έχει προχωρήσει wς προς τό
μικρό γράμμα; Εl�1αι βέβαιος δτι κάνει τίς ϊδιες εύχές.
( 15) 'Η " πρ6τdσις " θά ήται1 γιά δουλειά, γιά νά συνεχίσει
τη11 περιοδεία του δ θlασος. Ό Δαραλέξης φρόντιζε σάν άλη
θι �1ός ιpίλο� . Ό ,Μ. Μυρά� διηγε!τα � (� · �82) δτι ή , συνεργασlα
με τους δυο, με τψ1 Πυβελη και με τον ιδ ιο συνεχιστηκε στην
Π6λη, άφού ή περιπέτεια τής ύγείας της είχε ξεπεραστεί. Δέ
φαίνετα�. δμω�, aν 1) συνέ�: ση στην Π6λη θά εl11αι ή ϊδια ύπ6θεση με τψ1 πρ6τασι11 .
(. 16) Θά έλεγε κανείς, a11 καί μέ τ6λμη, δτι δ Χρηστομάνος
κοροϊδεύει, ,άλλά το �το θ� 1)τα,ν λάθ,ος· αύτό τ� , ϋφο� � κοι1:0
τ6τε - θυμιζει πολυ τη Φαια και Νυμφαια' . Δεν επιτρε
πεται νά προβο.ί11ει και1είς αύθαίρετα σέ ·ύποθέσεις, άλλά τό
λογικό είνdι νά μψ1 άπομονώνετdι ί!11ας κοσμικός ά�1θρωπος
έτσι . Ισως δμως 11ά είχε πληροφορίες δ Χρηστομά11ος γιά κάτι
πού θά τού εlχε συμβεί τού φίλου του προσωπικ6, πού δέ θά
εlχε πλατύτερο ένδιαφέρον άίστε νά τό ξέρει σαφέστερα δ έnι
στολογράφος καί 11ά τό μάθουμε κ' έμείς άnό μιά ρητη μνεία
στό γράμμα. Δέν εl11αι γνωστ6, σ' έμό.ς τουλάχιστο11, aν i)ξε
ρε dπό άμεση πείρα τό άρχοντικό τού Δαραλέξη στό·11 Πύργο,
δπ6τε ή " φιλολογία " παραγί11εται μέ τό 11ά γράφει στηρι
γμένος σέ διηγήσεις, τυχόν, τού οlκοδεσπ6τη. Πάντως τό dρ
χο11τικό θά ήται1 μεγαλ6πρεπο· aνΟρωποι, περισσ6τερο σχε
τικοί μέ τό Δαραλέξη παρά έμείς, τόν είχαν άκούσει νά μιλάει
όχι λίγες φορές γι' αύτ6: Θά είχε καμάρα 1) πύλη του καί πλά
κες (καλιιτερίμι) κ' ί!να σκεπαστό διάδρομο ϋστερα, πού
θά έκανε την ήχώ ηjς αύλής νά " κραυγάζ:η έξαλλος έκ τρ6μου,
δι6τι ήτο μ6νη ". - 'Ωραιοπάθεια!
( 1 7) Παρά τό κάποι.ο κέφι, πού δείχ11ουν οί πρώτες γραμμές,
ή ιιελαγχολία ξαναγυρίζει μαζί μέ μιά κούραση πού τόν d11αγ
κιίζει 11ά όνειρε·ύετο.ι μιά dνάπαυση χωρίς νά τό πολυπιστεύει
δτι θά τη βρεί: Τό " άπ6μακρο11 έρημητήριον " τί έννοεί; Τψ1
Πάτρα; Όχι· έδώ ύπάρχει άσάφεια, θεληματικ1], μπορεί,
καρπός τού " φιλολογικού " τρ6που τού γράφει11.
( 18) Τό νά διοικεί τό Οίασο, τό νά συνεχίζει τη δουλειά, τό
ι? ά11ακατεύεται μέ ζητήματα θεdτρικά.
( 1 9) Ό Π. Λαζαρίδης ήταν ήΟοποι. ός, ί!νας άπό το ύς " πρώ
τους διδάξαι1τας " στψ1 κωμωδία τού 'Αριστοφάνη " Νεφέ
λαι " ( 1900) · δ Χρηστομάνος θά ύπαι11ίσσεται μιά περιο
δεία μi την κωμωδlα· συχνά την παlζανε σέ περιοδείες· δέ-11
είναι ό κατάλληλος χώρος έδώ γιά περισσ6τερες πληροφορίες.
(20) Τά αlώ11ια τού θεάτρου: Μιά ζημι.ά, κο.ί μετά την έπιτυ
χία, νά μ1] μπορεί κανείς νά τη χαρεί, γιατί πληρώνει.
(21) Σά νά μην έφτα11αι1 δηλ. αύτά.
(22) Στό προηγούμε110 γράμμα δέ11 έκω1ε λόγο γιά καμιά
έπιτυχία ηjς Θεώνης Δρακοπούλου· τό d11τί0ετο, την έλεγε
" καημέ11η " πού σημαίνει πώς δέν τής έδι11ε καί τ6ση σημασία.
Θ' άλλιίξει τώρα, Οέλει νά βρεί λ6γους 11ά έκΟέσει τό Μυράτ
στό Δαραλέξη.
(23) Σπύρος Μαρκέλλος· λ6γιος γερμω1ομαθημένος, μετα
φρο.στης πολλώ11 έργω11 τής " Νέας Σκη�ιής " καί άλλων ύ.ρ
γότερα· ιjταν προσκολλημένος γερά στό Χρηστομάνο, καθώς
γί11εται συχνά μέ τούς άνθρώπους πού έχουν φιλοδοξίες, ιiλλά
πού δέ μπορού11 μt' τι:ς δικές τους δ11νάμεις νά τίς φτάσουν· δέ11ονται λοιπόν μ' ί!11αν τού κύκλου τους πού τίς είχε πραγματο
ποι1ίσει τίς δικές του· παρηγοριά τούτο, άναπλήρωση. Ετσι
έξηγού11ται οί φανατι.κοι' όπαδοί καί ή άφοσίωσ�] τους. Ό φιλύ
ποπτος Χρηστομάνος πιστεύει δτι δ Μαρκέλλος φοβ6ταν μη χά
σει τη " θέση " του στη " Ν. Σκην1] " καi τή11 πάρει ό Παππάς.
(24) Τό " γελοίον συρφετό11 " θά εί11αι φράση τής έπιστολής
τού Μυράτ η θά τό έγραφε σάν κάτι πού έβγαι11ε dπό τό 116ημιί
της, Ό Μυράτ στο βιβλίο το?J " [-/ t,ωη μου ,, δέν άναφέρει
τέτοιο χαραχτηρισμ6.
(25) Ό Μυράτ, δπου πιο πάνω, ύπαινίσσεται αύτό τό γράμμα:
" . . . Σt' κάποιο μου γράμμα τοϋ έγραψα άπελπισμι'11ος [ : /
" Δrν φανταζ6μου11 ποτέ τ6ση έγκληματικη άδιαφορία έκ μt'
ρο·ιις σας: Μο1) στείλατε ί!11α γράμμα μόν011 μέ δυό λ6για δπου
ι5ικαιολογεϊσθε δτι δέ11 έχεrε χρ1)ματα. Τη στιγμη πού ή Κυ
β/λη σας κι11δ1111ε1ίει περίιιε11α άπύ τψ1 πατρική σας στοργη
•

•

•

'

-

πού τ6σο φροντίζατε 11ά την διαφημlζεται {yρ.τε], κάποια
θυσld, περlμενα 11ά στερήσετε δλους τούς άλλους ήθοποιούς
σας καί νά φροντlσετε γιά κεlνη�ι, περίμενα κάτι περισσ6τερο
άκ6μη, νά διαλύσετε τό θlασο καί ναρθήτε καί σείς στό πλευρ6
της νά ξε11υχτήσετε στό προσκεφάλι της. 'Ομολογώ εlλικρι. 11ώς
πώς τ6ση άναλγησία οϋτε στό σκυλί του και1είς δέν δείχ11ει.
έκτος a11 ύπολογlζετε κι dύτό άκ6μη δτι δέν θά σό.ς 1)τα11 χρή
σιμη προκειμέ11ου νά πεθάν:η " (σ. 278 9).
Παί συνεχlζει: " 'Ομολογώ δτι τό γράμμα μου ήταν σκληρό.
'Αλλά τό t5ικαιολογούσε ή άπ6γνωσlς μου ... ".
(26) Ό έπιστολογράφος θυμώνει τώρα καί δέν κρατιέται·
" δικαιολογείται ", δμως, γιατί αlσθάνεται τόν έαυτ6 του άt5ι.
κημένο· μιλάει άλλωστε προς ifι1αι1 έγκάρδιο φlλο το1ι κ' ε�j
πατρlδη, μέ κλειδω11ιά, βέβαια, στό στ6μα του.
(27) 'Ε11διαφέρθηκε δμως δ Χρηστομάνος.
(28) Ό Μυράτ άνdφέρει πραγματικά ( σ. 279) τό γιατρό
Λούρο, χωρίς νά ξέρει δτι τόν εlχε πaρακαλέσει ό Χρηστομά11ος.
(29) Ό Θηβαίος ήταν σχετικ6ς μέ τό κη)ριο ηjς " Νέας Σκη
νής '" δέ μό.ς έτυχε νά μάθουμε περισσ6τερα.
( 30) Ό πληθυ11τικός πού χρησιμοποιεί γιά τούς δυό παλαιούς
πρωταγωνιστές εlναι περιφρονητικός καί άσεβής· μπορεί γιά
τό r5ικ6 του σύστημα 11ά ήταν ξεπερασμένοι άλλά είχαι1 προσ
φέρει. πολλές ύπηρεσ[ες στό θεατρικ6 μας πολιτισμ6. "Ας εί11αι
κάτι έλαφρυντι.κ6, γιά τό Χρηστομά110, δ θυμός του.
(31) Δέ11 1Jται1 ό Χρηστομάνος άπό έκείνους πού σωπαί11ου11,
fίταν φανταστού11 δτι. τούς πείραξε κανείς, τό ά·ιιτίθετο 'Λ πο
χαλινώ11εται.
(32) " άποτεινομέ11η ", ή συμπάθεια δηλαδή.
( 33) Σ' αύτό τό σημείο τής έπιστολής ύπάρχει μιά σπαι1ία
περlπτωση συ11τονι.σμού σκηνοθέτη προς τόν ήθοποι611 του.
(Μ) Ά11αφέρεται στψ1 3 σελίδα τής προηγούμενης έπιστολ1jς.
( 35) J(αi. θά εlχε κουραστεί, πραγματικά, όχι άπό τά χρ61ιια·
τόν είχαν τσακίσει οί άγω11ίες, οί κ6ποι καi οί άπογοη
τεύσεις. Ποι.ός ύπηρέτησε τό Θέατρο, τη Δημοσιογραφ!α καί
τψ1 Πολιτικη καί δέ11 τσάκισε;
-

:

μεγάλη καί συ11εχης έπιτυχία της: Κοντέσσα Βαλέραινα.
'Λπό τό άνέβασμα τοv έργου τό 7 9.53 στό 'Εθ11ικό Θέατρο
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Κυβέλη σi; ρόλο - γάl'Τι : Μεγάλη "Ιuύκιdσα 'ιl:1ιαστ11dίι1.

ιlfιιt.ί

της, ή ::ι:!!όωρrι χαμ.ι'νη έκλεκτή ι)θοποιrίς Μ. ['ιαvιιακοπούλου

l(YPIA l(ΥΒΕΛΗ l(AI Μ ΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ
Ο Ι ΤΕΛΕ Υ Τ ΑΙΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ Ζ Ω Η Σ ΤΗΣ ΣΤΟ Κ Θ ΒΕ

Του ΣΩΚΡΑ ΤΗ KA PA N TJNO Y

Ό Σωκράτης
Β. Ε. , δπου

Καραντιιιός, /,ενικός Διει•θυιιτής στό /(.Θ.
ή Κυβέλη έπαιξε τούς τελευταίους ρόλοιις
τής θεατρικής ζωfίς της, γράφει άπό τ·ή συvεργασία το11ς
τίς παρακάτω ιiναμιιήσει.ς :

" Ή κυρία Κυβέλη " - ετσι τήν άποκαλούσαμε δλο ι . Τό iΊθε
λε καί ή ίδια. Άληθι νά, καί σήμερα πού πιά δέ ζεί μαζί μας,
δέ βολεί νά πεί κανείς, ή Κυβέλη . 'Απορώ κι ό ίδιος, πώς κά
ποτε πού εγραψα γιά τή μεγάλη ι'Jθοποιό, δέν τό 'χα σκεφτεί.
Ή Κυρία Κυβέλη , λοιπόν.
Νά πώ δτι ήταν μιά φύση εύνοημένη πλουσιοπάροχα άπό
τό Θεό; . . . - τό μαρτυράει δλη της ή ζωή. 'Από μωρό παιδί,
παράδεισος μπροστά της : Τό ζευγάρι τών άπλ&ν άνθρώπων
πού τήν υιοθέτησαν, ή φροντίδα τους, ή μοναδική· ή όμορφιά
της παιδί, καί νέα καί μεγάλη καί . . . γριά! Ή Εμφυτη άρχον
τιά της, ό ρυθμός πού τόν εφερνε μαζί της, ή κρουσταλλένια
φωνή της, τό ξάστερο μυαλό της, ή εύλογημένη ώρα πού πα
ρουσιάστηκε στό προσκήνιο . . . . τότε πού γινόταν μιά δημιουρ
γική κίνηση στό έλλη νικό θέατρο, μέ τό Βασιλικό καi τή Δρα
ματική του Σχολή άπό δώ, τό Χρηστομάνο άπό κεί . . . Όταν
μιλοϋσε γιά τό Χ ρηστομάνο εδειχνε δλη τήν τρυφερότητα
πού α!σθανότανε γιά κείνον, τήν ταπεινότιιτα μπροστά του,
τό σεβασμό στό δάσκαλό της, τήν άγάπη της: " Αύτό μοu
τό 'μαθε ό Χρηστομάνος ", " ετσι ελεγε ό Χρηστομάνος ".
Ύστερα άπό κοντά, έξιiντα χρόνια! Ή άκτινοβολία της πού

πάντα τήν τοποθετοϋσε στό κέντρο τών ένδιαφερόντων της
καλλιτεχνικης ζωης . . . Καi τέλος τά συναπαντήματά της: ό
Μητσος ό Μυράτ γοητευτικός τότε πρωταγωνιστής, ό άλη
σμόνητος καi θαυμαστός Κώστας Θεοδωρίδης, ό μεγάλος
Γεώργιος Παπανδρέου! Κι άπό τήν πρώτη στιγμή στό πιό
πάνω σκαλί της Τέχνης. Στό πιό πάνω σκαλί της Τέχνης, άπό
τήν τiρώτη άρχή ίσαμε τό ϋστερο τέλος. Πλούσια τά έλέη σ'
δλο τό μάκρος της ζωης της. Τά παιδιά της . τ' άγγόνια της,
τά δισέγγονα . . . .
Δέ θά πεθάνω, ελεγε, πρίν άποχτi1σω τρισέγγονα ! - μιλάω
γιά τήν έποχή πού συνεργαζόμαστε στή Θεσσαλονίκ η . Ήρθαν
καί τά τρισέγγονα ! Πέντε γενεές!
'Απ' αύτά τά τέσσερα χρόνια στό Κρατικό Θέατρο Βορείου
' Ελλάδος μοu έρχονται κάποιες σκέψεις στό νοϋ, πού ίσως
άξίζει .νά τίς μνημονέψω:

Όταν τής προτάθηκε ή συνεργασία, νομίζω δτ ι τή γοιiτεψαν
δυό πράματα . Π ρ&το . δτι θά γ ινόταν ξανά ταχτικό στέλεχος
σ' &να θέατρο . Αύτό, πιστεύω, τό λογάριαζε πολύ. Δεύτερο,
δτι θά βοηθοuσε &να καινούριο θέατρο νά προκόψει . Τό Κ . Θ .
Β . Ε . εμπαινε τότε στό δεύτερο χρόνο τ η ς ζωης του.

Τίς δυό πρώτες περιόδους ή Κυρία Κυβέλη ήταν ταχτικό στέ
λεχος τοϋ θιάσου μας. Μετά, συνεργάστηκε μαζί μας εκτακτα.
Μά η ταχτική i1 εκτακτη ,ή συνεργασία της ήταν γιά μίiς καi γιά
δλους γύρω της ενα ύψηλό δίδαγμα άξιοπρεπείας, εύσυνει-
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δησίας καi έπαγγελματικης άντίληψης. Σβήνω άπό τή μνή
μη μου μιά δυό στιγμές σ' δλο αύτό τό μάκρος - άσήμαντες
στήν ούσία τους - πού μπορεί νά μάς έπίκρανε iΊ νά τήν πι
κράναμε και μείς. Ή παρουσία της δμως κοντά μας γινόταν
ενα φωτεινό παράδειγμα. Κι ίiς άρχίοΌυμε άπό τά έπαγγελ
ματικά:
Ποτέ δέν ήρθε άργοπορημένη στή δοκιμή καi ποτέ άδιά
βαστη . Στή μελέτη της, δταν συναντοίJσε δυσκολίες, φρόν
τιζε νά τiς ξεπεράσει μέ Ιδιαίτερες έντατικές δοκιμές. Όταν
τό διάλειμμα της δοκιμης καμιά φορά παρατείνονταν, ή Κυ
ρία Κυβέλη δυσανασχετοίJσε.
Όταν είχε παράσταση έρχόταν στό Θέατρο μιάμιση ώρα πρίν,
έτοιμαζότανε γιά τήν παράσταση μέ δλη της τήν ίiνεση καi
δταν βεβαιωνόταν δτι δλα 11ταν δπως τά 1Ί θελε επαιρνε ενα
β ιβλίο, καθόταν ο-τήν πολυθρόνα τι1ς και διάβαζε. Δέν περί
μενε ποτέ τήν τελευταία στιγμή γιά νά ρίξει ξανά μιά ματιά
άπάνω της κrιi μέ τό δεύτερο κουδούνι βρισκόταν κιόλας στήν
κουίντα. Άξιζε κανείς νά τή δεί πώς ταχτοποιοίJσε τό φακιό
λι της. Π&ς δ ίπλωνε τό σάλι της, τ ίς φοίJστες της, μέ τί εύ
λάβεια τά κράταγε, σά δεσπότης πού μπαίνει στό ιερό νά λει
τουργήσει . Καί μπαίνοντας ετσι στή σκηνή εκανε έκείνο τό
εύτελέστατο γουδι της Κοντέσσας Βαλέραινας, νά γίνεται
ίiγιο δισκοπότη ρο .
Τό καμαρίνι της ήθελε νά είναι πάντοτε ταχτοποιημένο στήν
έντέλεια. Ή Μεγάλη έβδομάδα τόν 'Απρίλιο τοίJ 1 963, μάς
βρηκε σέ περιοδεία στίς έπαρχιακές πόλεις. Διακόψαμε τίς
παραστάσεις και πήγαμε στά σπίτια μας. Εlχαμε γιά τήν έβδο
μάδα τοϋ Πάσχα μιά φορά δοκιμή στή Θεσσαλονίκη τοίJ περι
πόθητου έκείνου έναλλασσόμενου δραματολόγιου καί μετά,
τήν έβδομάδα τοίJ Θωμά, Θά ξαναγυρίζαμε στήν έπαρχία. 'Ανή
μερα τό Πάσχα Θά δινόταν " ό 'Αρχοντοχωριάτης " τοϋ Μο
λιέρου πού ή Κυρία Κυβέλη δέν επαιρνε μέρος στή διανομή.
Τήν άλλη δμως μέρα καi τήν παράλλη Θά παίζονταν " Τό Νη
σί :της 'Αφροδίτης " καί " Ή Κοντέσσα Βαλέραινα ". Ή Κυ
ρία Κυβέλη εκανε 'Ανάσταση μέ τούς δικούς της στήν 'Αθήνα
καί εφθασε στή Θεσσαλονίκη τό βράδυ τοίJ Πάσχα, γύρω στίς
όκτώ. Μέρα πού ήτανε, είχαμε συνεννοηθεί νά περάσουμε
τό βράδυ σπίτι μου. Ή Κ υρία Κυβέλη 1"'ιρθε στή συντροφιά
δέκα περασμένες! Π. ηγε πρώτα στό Θέατρο, έτοίμασε τό καμα
ρίνι της και μετά ήρθε σέ μάς. " Δέ Θά είχα ήσυχία aν δέν
ταχτοποιοϋσα πρώτα τό καμαρίνι μου ". Ύστερα άπό ενα
τέτοιο ταξίδ ι !
Ή δουλειά τότε ήταν σκληρή γ ι ά δλους, μά δχι λιγότερο σκλη
ρή γιά τήν Κυρία Κυβέλη . Σέ δυό καi τρία εργα λάβαινε μέ
ρος κατά τή χειμερινή περιοδο στή Θεσσαλονίκη καί συνέ
χεια τήν άνοιξη , περιοδεία στίς έπαρχιακές πόλεις!

ο ι συνθηκ:ες βέβαια ήταν άπερίγραπτες. Σ' ενα Θέατρο ή σκη

νή ήταν, δλο κι δλο, μιά στενή λουρίδα μέ δυόμισυ μέτρα βά
θος. Π ουθενά δέν ύπηρχε μιά άκρη γιά νά δημιουργηθεί ενας
χώρος νά ντυθεί ή Κυβέλη . Οϋτε κάν μιά σκάλα ν' άνεβεί
στό πατάρι· eνα άνεμοσκαλάκι είχαμε πού, aν τό πατοϋσε, Θά
γκρεμιζόταν. της είπα: Κυρία Κυβέλη έδώ δέ Θά παίξετε. Θ'
άλλάξουμε τό εργο ή, στήν άνάγκη, Θά κλείσουμε τό Θέατρο !
Θά γελάσουμε τό κοι νό; - μέ ρώτησε. "Ω παιδί μου, μιά παρά
σταση είνα ι , Θά τά βγάλουμε πέρα.
Κρεμάσαμε σέ μιάν άκρ η ενα πανί καί έτοιμάστηκε. Τήν πιά
σαμε δυό καί τήν τοποθετi1σαμε σηκωτή πάνω στό πατάρι.
Ή παράσταση κύλησε ρολόι . Καί πάντα ό Ιδιος ένθουσια
σμός. Δέ βαρυγκόμ1ισε ποτέ. Στίς περιοδείες οι νέοι καμιά
φορά γκρινιάζανε. 'Εκείνη ποτέ! 'Αντίθετα. Σέ μιά πόλη, οί
συνθηκ:ες ήταν τέτοιες πού δέ μπορούσαμε νά περιλάβουμε
στό πρόγραμμα τά eργα της. Λίγο Θυμωμένη , μάλλον στενο
χωρημένη , μ' έρώτησε: Δέ μοίJ λέτε; γιατί δέ μέ βάλατε νά
παίξω. Τί είμαι έγώ; περιττή ii . . . άργόμισθ η ; Της έξήγησα τούς
λόγους καί ίκανοποιήθηκε. Στίς πόλεις δμως eγινε χαλασμός
Κυρίου. 'Αναφορές στή Διεύθυνση τοϋ Θεάτρου, στό Διοι
κητικό Συμβούλιο, στούς 'Υπουργούς. Σέ μιά άπ' αύτές τίς
πόλεις είχαν τοποθετήσει ενα μεγάλο πανώ καί παρακι νοϋσαν
τόν κόσμο νά μήν πάει στό Θέατρο, άφοϋ περιφρόνησε, καθώς
νόμιζαν τήν πόλη τους καi δέν περιέλαβε στό πρόγραμμα τά
εργα της κ. Κυβέλης . Δόθιικαν οί έξηγ1)σεις πού επρεπε, ό κό
σμος ή ρθε στό Θέατρο, φρόντισαν δμως νά έξασφαλίσουν τiς
- ύποτυπώδεις πάντοτε - προl)ποθέσεις, όiστε τόν άλλο χρό
νο νά πάει τό Θέατρο μέ τήν Κυρία Κυβέλη . Ό ένθουσιασμός

τοϋ κόσμου 11ταν άπερίγραπτος. Εύχαριστίες, εύγνωμοσύνη,
λουλούδια, ό Τύπος . . . κυριολεχτικά παραλήρημα!
Ό ΠαίJλος Π.αλαιολόγος eγραψε σ' ενα χρονογράφημά του
γιά τόν ένθουσιασμό τι'.ίlν άνθρώπων τf\ς 'Επαρχίας πού πή
γαιναν στό Θέατρο σά νά πρόκειτάι νά έκκλησιαστοίJν. " Τό
eζησε - γράφει - ή κ. Κυβέλη , πού έλάμπρυνε τό Θίασο μέ
τήν παρουσία της καi δπως είπε ενοιωσε στίς έπαρχιακές
πόλεις τοίJ Βορρά μιά άπό τίς μεγαλύτερες συγκινήσεις της
ζωης της " (8- 1 2-65).

Σέ άλλη περίπτωση, δταν άνέβηκε στή σκηνή μιά κυρία καί
της πρόσφερε λουλούδια, εύχαριστώντας την γιά τήν προσ
φορά της, μέ δάκρυα στά μάτια ή Κυβέλη της είπε: " μά επρε
πε νά τό δω αύτό πρiν πεθάνω " ! Καί τό Θέατρο σείστηκε άπό
τά χειροκροτi1ματα.
Τά Θέματα τοίJ Θεάτρου μας ή Κυβέλη δέν τά νοιαζότανε μόνο
δταν άφοροϋσαν τό προσωπικό της πρόγραμμα, τά εργα πού
παρουσίαζε έκείνη , τό ρόλο της. 'Ενδιαφερότανε γ ι ά δλα καί
χαιρόταν τiς έπιτυχίες του. Άγαποϋσε τούς συναδέλφους
της καi μάλιστα τούς νεότερους. Κι δταν τι") ς δινόταν ή εύ
καιρία μέ τόν πιό διακριτικό τρόπο τούς εκανε ενα ώραίο
μάθημα:
" Μ' άρέσει νά κάνω τή δουλειά μου καθαρά καi καλά. Τό
κάθετί μέ άγάπη . . . ". " Μέ άγάπη ", αύτό λέω σ' δλους τούς
νέους 1iθοποιούς. " Νά άγαπάτε τή δουλειά σας. Χωρίς τήν ά
Υάπη τίποτα δέ γίνεται " .
Ή σκη νική τ η ς σοφία ήταν άπροσμέτρητη, συνειδητή. Ό,τι
εκανε στή σκηνή τό εκανε μέ γνώση .
" Δέ μπορώ νά παίξω μ' αύτόν τόν άνθρωπο "- eλεγε γιά
ενα συνάδελφό της. " Ποτέ δέν τόν βρίσκω στή Θέση πού
πρέπει· μιά έδι'.ίl, μιά έκεί . . . ". Ήξερε αύτό πού πολλοί 1iθοποιοi
δέν τό ξέρουν καί νομίζουν πώς περιορίζεται ή εκφρασή τους
δταν προσέξουν τή γεωμετρία το() χώρου στή σκηνική δράσ η .
" Λέγε καθαρά τ ή ν κατάληξη τ η ς φράσης σου "-eλεγε σ έ νέα
ηθοποιό· " πως Θά πάρει τό σωστό τόνο ό άλλος γιά νά σου
άπαντήοει; ". Σοφότατο τό μάθημα. " 'Εγώ δίνω πάντα ση
μασία στ�)ν έμφάνιση τ&ν 1iθοποιων. 'Ωστόσο δίνω συμβου
λή στούς νέους καί τούς λέω νά μαθαίνουν πρ&τα τό ρόλο τους
καθαρά καί μετά νά κοιτάζουν τήν έξωτερικ1) τους έμφάνιση ".
Παρακολουθοϋσε πάντα τήν έποχή καί παραδεχότανε άβί
αστα τήν έξέλιξη . Όταν δόθηκε ή παράσταση " Περιμένον
τας τόν Γκοντό " ένθουσιάστηκε. " Αύτό, είναι Θέατρο είπε. Γιατί νά μή μοίJ άρέσει τό λεγόμενο πρωτοποριακό
Θέατρο! Τό καλό Θέατρο είναι καλό Θέατρο. Τό κακό Θέατρο
είναι κακό Θέατρο ! ".
Δέ γελιόταν γιά τό βάρος τών εργων πού επαιζε. Όταν τή ρώ
τησαν τί γνώμιι εχει γιά τά δυό μονόπρακτα τών άδελφ&ν Κ ι ν
τέρο είπε: " Ξέρετε τά πατηκωμένα λουλούδια, τά ξεχασμένα,
στίς σελίδες κάποιου παλιοϋ βιβλίου; Λοιπόν, ενα τέτοιο άρω
μα εχουν τά δυό δημιουργήματα τ&ν Ίσπαν&ν αύτ&ν, πού μπο
ρούν νά ΘεωρηθοίJν κάτι σάν πατέρες των μεγάλων συμπατριω
τ&ν τους, Ο"τόν τομέα τοϋ Θεάτρου· eχουν συγκίνηση, γέλιο
. . . μιά παλιά νταντέλλα άραχνοΟφαντη ".
Όταν ό Δαμασιώτης τελείωσε τη ζωή του πάνω στή σκ:ηνi1 ,
δέκα λεπτά πρίν άπ' τ ό τέλος τ η ς πρώτης παράστασης τοίι
" 'Επιθεωρητη ", ή Κυρία Κυβέλη είπε: " Τί ώραίος Θάνατος
γιά εναν 1)Θοποιό ! " . Τό είπε σά νά ζήλεψε.
Ή Θεσσαλονίκη πρωτα κ' ϋστερα δλη ή Βόρεια ' Ελλάδα εδω
σε μεγάλες χαρές καί τιμές στήν Κυρία Κυβέλη κατά τήν πε
ρίοδο έκείνη πού ήταν ή τελευταία της Θεατρικης της ίστορίας.
Της άπονεμήθηκε τό χρυσό μετάλλιο της πόλης της Θεσσα
λονίκης καί δλος ό κόσμος σηκωνότανε δταν έμφανιζόταν
έκείνη. Ή !δια είχε κατασυγκινηθεί. Σέ σημείο πού 'χε σκι:
φθεί ν' άγοράσει σπίτι στή Θεσσαλονίκη . " Τόν άγαπ& αύτό
τόν τόπο - είχε πεί. "Εχω δεθεί μαζί του. Θυμάμαι μέ πολλή
εύγνωμοο·ύνη τiς περιοδείες μου στiς πόλεις τοίJ έσωτερικοίι
. . . . Είμαι ετοιμη νά ξαναπάρω τούς δρόμους γιά νά έπισκε
φθώ τή � Άλεξ� νδρού �? λη , τήν Κομοτηνή μέχρι καί τή Φλώ
ρινα, την Κ.οζανη . . . .
Όλη ή Βόρεια ' Ελλάδα κρατάει μ' εύλάβεια γιά πάντα στή
μνήμη της, τήν ώραία μορφ1Ί καi τόν άπόηχο της μοναδικης
φωνης της μεγάλης Κυβέλης.
ΣΩΚ. ΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙ ΝΟΣ

Φιvάλt· iργσυ, έκ τώv ύστέρω11 . ιlνιιτριχιαστικ6 '/-/ Κυβέλη, Κσιιη'σσα Βαλέραινα, Οαμμι!νη ζωντανή στά λσιι).Q' ιίι1ιιι
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Β Α Σ Ι ΛΕ Ψ Ε ΣΤΗ Ν Ε ΠΟΧ Η ΤΟΥ Α ΠΟΛ ΥΤΟΥ ΒΕΝΤΕΤ Ι ΣΜΟ Υ
Τοί5 Α ΓΓΕΛ Ο Υ ΤΕΡΖΑ ΚΗ

'Από τά δημοσιεύματα στόι• Τύπο διασώζουμε έδώ τψ·
έπιφυλλlδα τοϋ Τερζάκη στό " Βήμα ", στίς 7 ' [01!1•η
Ι.9 78, μέ τό1• τίτλο " Ί-J τελευταία ύπ6δυση ".
Τ1iν ενιωΟε κανένας ν ά λάμπει καί μετά τό μεσουράνημά
της, κάπου στό χαμηλό, τό άχνισμένο άπό μενεξελιές άνταύ
γειες στερέωμα. Ήταν μιά παρουσία, άπό κείνες πού κι' δταν
άκόμα άποσυρΘοϋν άπό ηiν έγκόσμια ζωή, ύπάρχουν, γιατί
εχουν καθιερωθεί, μπi1κανε στήν περιοχή τοϋ Θρύλου. Έτσι
ήταν ή Κυβέλη . Στοιχείο της έΘνικfiς ζωης μος, άπό τά προο
ρισμένα νά τή λαμπρύνουν σταθερά.
Γιατi ύπάρχουν καλλιτέχνες πού μέ ηiν ίσχυρ1i άκτινοβολία
τους διασποϋν τόν καθαρά έπαγyελματικό τους κύκλο καί
μπαίνουν, κατατάσσονται, στόν πλατύ πολιτισμικό κύκλο.
Ή Κυβέλη, άπό τά πρώτα της β�iματα στό Θέατρο, φάνηκε
πώς Θά γίνει κόσμημά του. Κάτι τό χαρισματικό τή συνό
δευε. Ά ναθυμaμαι τόν μετέπειτα πρωταγων ισηi τοu Θιάσου
της Ν ίκο Παπαγεωργίου, νά μοϋ περιγράφει τήν πρώτη φορά
πού ηiν είδε νά ερχεται νεαρ1i, άναζητώντας τόν Χρηστομάνο.
Ό ήλικιωμένος πιά 1iθοποιός, στήν ύπηρεσία τοu ΈΘνι κοϋ
Θεάτρου τώρα, άνοιγε διάπλατα τά χέρια του, τά μάτια του
γέμιζαν Θαυμασμό, κι. ελεγε :
- Ήταν 1i άνοιξη !
Ή Κυβέλη , δπως μοϋ τήν περιέγραφε τότε, φοροuσε μιά
μεγάλη καπελίνα μέ κεράσια, είχε Θαυμάσιο άνάστημα, σώμα
λαμπρά ίσορροπημένο, καi τό χαμόγελό της ελαμπε αύγινά.
ΆναΟυμι'ίμαι κι' έγώ τήν πρώτη φορά πού ηiν είδα - iiμουν
παιδάκι - χωμένος σ' ενα κάθισμα τοϋ Θεάτρου πού τό λέ
γαμε τότε " Θέατρο τοϋ Χ ρηματιστηρίου " λόγω της τοπο
θεσίας του, νά παίζει τό " Κουρέλι " τοu Ν ι κοντέμι . "Εμενες
άναυδος, ξέροντας πώς ή Κυβέλη είναι πιά όλοκληρωμένη
γυναίκα. Έκείνο πού πρωτοεμφανιζόταν στό βάθος της
σκηνής, στή μεσιανή πόρτα, ή ταν ενα κοριτσάκι άγουρο.
μικρόσωμο, ξυπόλητο, κουρελιάρικο, μόλις νά τό πιάνει
τό μάτ ι σου. Π ώς είχε κατορθώσει νά γίνει ετσι; Κρατοϋσε
στό δεξί ενα μεγάλο μήλο, τό δάγκωνε κατάσαρκα, καί σύγ
καιρα εξυνε μέ τή μιά της γάμπα ηiν άλλη γάμπα. Είχε ξι:
σηκώσει δλα τά άπλοϊκά καμώματα μιι'ίς μι κρης άλήτισσας .
τά εκανε άλήΘεια της σκηνής, Τέχνη.
-ολη ii ΆΘήνα μιλοϋσε τότε γιά τό " Κουρέλι " . Κ ι ' δχι μόνον
αύτό, άλλά καί είχε διχαστεί τό κοινό σέ δυό φανατικές
παρατάξεις : της Κυβέλ1iς καi της Μαρίκας. Μέσα σέ τόσο
κρίσιμα έΘνικά γεγονότα, ό κόσμος εβρισκε τόν καιρό νά
φανατίζεται καί γιά πρωταγωνίστριες, νά τίς λατρεύει, νά
λογοφέρνει γιά χάρη τους. "Ομως Θαρώ κανένας άπό τούς
όπαδούς της μιι'ίς δέν άμφισβητοϋσε τήν έξαιρετικ1i άξία
της άλλης. Ήταν ταγμένος μέ τοϋτο η μ' έκείνο τό στρατό
πεδο · αύτό 1Ίταν δλο. Ή μ ικρή άκόμα ' Ελλάδα εβρισκε ηiν
πολυτέλεια νά διχάζεται καί γιά ζηηiματα καλλιτεχνικά.
"Αλλο iiν τά ταύτιζε καί μέ τά πολιτικά . . .
Ή Κυβέλη άνθισε καί βασίλεψε τρία τέταρτα τοu αiώνα.
"Υστερα άποσύρθηκε, άφοϋ πιά είχε δώσει ρόλους άλη
σμόνητους τόσο στό Θέατρο τοu βουλεβάρτου δσο καί στό

καλλιτεχνικό Θέατρο. "Ας μ1iν έπαναλάβουμε έδώ πράγματα
γραμμένα κιόλας άπό τήν είδησεογραφία. Άς περιοριστοϋμε
νά χαρακτηρίσουμε πολύ συνοπτικά τό τάλαντό τι1ς.
Ώς πρωταγωνίστρια άνηκε στήν έποχή τοu άπόλυτου βεντε
τισμοϋ. Τό νά βρίσκεται τότε ή πρωταγωνίστρια στό κέντρο
της σκην1; ς σταθερά σχεδόν καί οί συνάδελφοί της νά περι
στρέφονται , νά έλίσσονται γύρω της, 1Ίταν κάτι τό αυτονόητο.
Τό παίξιμό της �)ταν μετωπικό. Έκείνα πού χρησιμ οποιοϋσε
Θαυμάσια ή Κυβέλη �Ίταν τά χέρια της. Τά εκανε νά μαγεύουν
μέ ni ρυθμολογημένη κίνησή τους, μιά κίνηση μελετημένη
βέβαια καί που Εφτανε . καθώς καί τό σωματικό της σύνολο,
στήν ώραιοπάθεια. Είχε τ· ώραιότερο χαμόγελο της σκηνης,
γεμάτο γλύκα άλλά κ:αί κάποια αυτεπίγνωση , ύπερηφάνεια.
Όταν άποσύρθηκε, γιά χρόνια πολλά, άπό τή σκηνή καi
ϋστερα, μ ιά μέρα, ξανάρθε, περιμέναμε δλοι πώς Θά ίδοϋμε
ενα παλιωμένο εϊδωλο. Παράδοξο! Τό παίξιμό της τώρα
φάνταζε σάν τό πιό συγχρονισμένο. Μέτρο, συνέπεια αυστηρή
μέ τiς άπαιηiσεις τοϋ ρόλου, κανένας φόρτος, έναρμόνιση
αίσΘηηi μέ τό σύνολο. Έλαμπε μέ ηiν προσωπικότητά της,
δχι μέ τεχνάσματα. Στό " Μυστικό η"ις κοντέσσας Βαλέραι
νας " ('Εθνικό Θέατρο) εδωσε τό πραγματικό διαμέτρημά της.
Δημιούργησε εναν καινούργιο Θρύλο, στερεώνοντας ετσι,
ίδανικά, τόν παλαιό.
Λάτρευε τή ζω1i καί τή χαιρόταν &ς τά πιό προχωρημένα της
χρόνια. της άρεσε νά πηγαίνουμε έκδρομές μέ τ' αυτοκί
νητό της στά περίχωρα της ' Αθήνας, έκδρομές κυριακάτικες,
καί σ' δλο τό διάστημα είχε τό κέφι καί τή δροσιά κορι τσό
πουλου. Μ ιλοϋσε γιά τό Θέατρο άλλά δχι πολύ συχνά. Δέν
ήταν ό τύπος τοϋ παλαιοϋ �iθοποιοϋ, πού τοu άρέσει νά διη
γείται Θεατρικά άνέκδοτα κι· έπαγγελματικές ίστορίες. Τή
Θυμάμαι μόνο νά μοϋ λέει συχνά : «- Θέλω νά μοu γρά
ψετε ί:να ρόλο τρελλης βασίλισσας. Άκοϋτε: Τρελλfiς βα
σίλισσας. Νά κάνω στή σκην1i δ,τι Θέλω».
Κ ι · έδώ φαινόταν ό άπό κούνια ήθοποιός πού όνειρεύεται
νά τά ύποτάσσει δλα στόν έσωτερικό δυναμισμό του. 'Απλη
στία, Οά πείτε. Όχι. Τά πλάσματα αυτά, τά γεννημένα μέ τόν
άκ:ατάσχετο οίστρο τfiς gκηνi')ς, ξεχειλίζουν άπό μιά εντονη
μέθη καλλιτεχνικής ζω1; ς τέτοια, πού δέν μποροϋν νά τή
δαμάσουν. Χρειάζεται μεγάλη αυτοπειθαρχία γιά νά χωρέ
σουν στά αυστηρά πλαίσια μ ιας διδασκαλίας η ένός χαρα
κηiρα. Είναι φτιαγμένα νά δονοϋνται άπό τέτοιο δυναμισμό
πού νά τά συνεπαίρνει δλα.
Ή Κυβέλη είχε αυτόν τόν δυναμισμό. Καί δπως τόν τιθάσευε
γιά νά χωρέσει στά δρια της Τέχνης . ετσι έκείνος ξεχείλιζε
σάν κύμα έξωτικό, άόρατο καί μι'ίς συνέπα ιρνε έμfiς τούς
Θεατές της, τούς Θαυμαστές της. Τούς αυτόπτες μάρτυρες
ένός μυστηρίου πού οί άπροσδιόνυσοι δέν τό μαντεύουν
ϊσως δταν βρίσκονται μπροστά στήν άνοιχτή αυλαία.
Όμως έμCις πού τή ζήσαμε άπό κοντά. τό Θερμό κυμα μϋ.ς
συνεπαίρνει σ1iμερα, καί στεκόμαστε βουρκωμένοι γι:μίιτοι
δέος, εκσταση, μπροστά στήν τελευταία τί)ς Κυβέλης ύπόδυ σ η
σ έ μυστικόν Ίσκιο.
Α Γ Γ Ε Λ ΟΣ
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Τόλμη6ε ν a � ρ ά yε1 την αυ' λ. α1α : Μπε ρ ν τέ !
'

ΚΑΤΑ Ρ ΓΗΣΕ Τ Η Ν ΙΤΑΛΙ Κ Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ

ΜΟΥΣΙ Κ Ή

Εlσαγωγικa τοί5 Φ ΟΙΒΟ Υ Α ΝΩ ΓΕΙΑ ΝΑ ΚΗ

Τό Θ " έχει. τήιι τιμή �ιά δημοσιεύει άπ' τό τεύχος αύτό
τ' 'Απομνημο1ιεύματα τού πατέρα τfίς έθvικής μουσικ·ίjς
σχολής Μανώλη Καλομοlρη. Ό μουσικολ6γος Φοίβος Ά 
νωγειανάκης, πού στάθηκε πολύ κοντά στή ζωή καί τό
έργο τού Καλομοlρη, γράφει τήν παρακάτω κατατοπιστική
εlσαγωγή. 'Επιμένει, δικdιολογημέvα, όχι Ο'τίς μουσι.κές
άλλά Ο'τίς γλωσΟ'ικές πεποιθήσεις τού Καλομοlρη πού,
τά πρώτα χρ6vια, ταυτlζονταιι μέ τό1ι aκρατο δημοτι.κLΟ'μ6!
"

Στόν τόπο μας, στό χώρο τής μουσικής γραμματείας, τά 'Απο
μνημονεύματα - αuτά που πληροϋν τούς δρους ώστε
νά Θεωροϋνται δτι άνήκουν στό εΙδος αuτό τοϋ λόγου εΙναι λιγοστά.
Τά γνωστά εως σήμερα μουσικά 'Απομνημονεύματα σχετικά
μέ τήν εντεχνη έλληνική μουσική ('Επτανησιακή σχολή
καi 'Εθνική σχολή), μετριοϋνται δυστυχώς στά δάχτυλα τοϋ
ένός χεριοϋ : 'Απομνημονεύματα τοϋ Παύλου Καρρέρ ('Ε
πιμέλεια Ντίνου Κονόμου, " Φιλολογική Π ρωτοχρονιά '',
'Αθήνα, 1 962), 'Απομνημονεύματα τοϋ Διονύση Λαυράγκα
('Εκδόσεις Γκοβόστη, 1 937;), τοϋ Μανώλη Καλομοίρη
(" Νέα ' Εστία " 1 944 - 1 945) καi ή 'Αλληλογραφία τοϋ Δη
μήτρη Μ ητρόπουλου (Έκδ. " Ίκαρος ", 1 967).
Σέ δλα άναγνωρίζουμε όρισμένα κύρια χαρακτηριστικά τοϋ
είδους : Τήν άπόλυτη, Θά λέγαμε, συνάρτηση τής προσω
πικής δράσης τοϋ άπομνημονευτή καi τοϋ ύλικοϋ πού προσ
φέρει· τόν προσωπικό, συναισθηματικό χρωματισμό τής
άφήγησης τήν ελλειηιη αuστηρής διάταξης τής ϋλης. Χα
ρακτηριστικά πού άντιδιαστέλλουν βασικά τά άπομνη
μονεύματα άπό τήν ιστοριογραφία, γιά τήν όποία, ώστόσο,
τό άπομνημόνευμα άποτελεί άνέκαθεν σημαντική πηγή, παρά
τiς ποικίλες παγίδες πού εχει νά άντιμετωπίσει κάθε φορά
ό έρευνητής καί ό Ιστορικός.
Άν στόν παραπάνω Πίνακα άναφέρουμε καi τήν άλληλογρα
φία τοϋ Δημήτρη Μητρόπουλου μέ τήν " άγαπητή καi μεγάλη
φίλη " Καίτη Κατσογιάννη, εlναι γιατί μέσα άπό τά γράμ
ματά του ό Μ ητρόπουλος μας άφήνει τά τελευταία, ώριμα
χρόνια τf)ς ζωf)ς του. 'Ακριβές μαρτυρίες πού φωτίζουν
άπό σελίδα σέ σελίδα τόν aνθρωπο καί μαζί τόν Καλλιτέχνη :
«'Εγώ, πού έκ γενετής μισοϋσα η δέν aνοιγα ποτέ έφημερίδα
νά διαβάσω - γράφει άπ' τή Μ ιννεάπολη τό '40, τό δεύτερο
χρόνο τοϋ πολέμου - τώρα δέν μπορώ νά ή συχάσω, χωρίς
νά δ ιαβάσω τά νέα τής ήμέρας. Πώς μπορεί κανείς νά μείνει
οuδέτερος, πώς μπορεί νά μή μισήσει καi τόν Μπάχ καi
τόν Μπετόβεν άκόμη, ποu άντιπροσωπεύουν τή συστηματο
ποιημένη σκέψη της γερμανικf)ς όλεθρίας ράτσας ; Τήν
κροκοδειλίστικη σαντιμανταλιτέ τοϋ Στράους καi τών λοιπών
ρομαντικών τους, τή μακιαβελιστική τους νοοτροπία παντοϋ,
ώς καi στήν Τέχνη άκόμα ;».
Τό 1 953 ό Μ ητρόπουλος παθαίνει τήν πρώτη καρδιακή προσ
βολή καi τό 1 959 τή δεύτερη · πολi:ι σοβαρότερη . Παρ' δλα
αύτά έξακολουθεί νά διευθύνει , συχνά μέ ύψηλό πυρετό τήν τελευταία τής " Μ παττερφλάϋ " στ�1 Νέα 'Υόρκη τή διευ
θύνει μέ 39 πυρετό-καi άρνείται νά σταματήσει νά έργάζεται .
Σέ γράμμα του στό γιατρό του, γράφει : «Π ροσπαθώ ν ά τοϋ έ
ξτj γήσω δτι αuτό γιά μένα Θά έσήμαινε τήν τέλεια καταστροφή

μιας όλόκλη ρης σαιζόν καί ή τέλεια καταστροφή μιας σαι
ζόν σημαίνει κανένα εσοδο καi έπομένως τίποτε γιά νά πλη
ρώσω τόν λογαριασμό του ».
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Τά 'Απομνημονεύματα τοϋ Μανώλη Καλομοίρη, μέ τόν
τίτλο " Ή Ζωή μου καί ή Τέχνη μου " δ ιαιροϋνται σέ δυό
μέρη . Τό πρώτο μέρος ό συνθέτης άρχίζει νά τό γράφει στiς
άρχές τοϋ Β' Παγκόσμιου Πολέμου, τό 1 939, καi δημοσιεύτηκε
σέ συνέχειες στή " Νέα 'Εστία ", άπό τό Γενάρη τοϋ 1 944
εως καi τόν 'Ιούνιο τοϋ 1 945, μέ κύρια κεφάλαια : τά παιδι
κά του χρόνια· τiς σπουδές του στή Βιένη· τά πρlίΊτα χρό
νια τής έπαγγελματικής του σταδιοδρομίας στό Χάρκοβο
τής Ρωσίας καi τήν π ρώτη, ιστορική στά έλληνικά μουσικά
χρονικά συναυλία πού δίνει ό Καλομοίρης στήν 'Αθήνα
τόν 'Ιούνιο τοϋ 1 908, άποκλειστικά μέ eργα του, στήν παλιά
α'ίθουσα τοϋ Ώδείου ΆΘηνlίΊν, στήν όδό Πειραιώς.
Τό δεύτερο μέρος, γραμμένο άργότερα eμεινε άδημοσίευτο
εως σήμερα. Τό " Θέατρο ", γιά νά δώσει μιά όλοκληρωμένη
εiκόνα τlίΊν ' Απομνημονευμάτων τοϋ έθνικοϋ συνθέτη, δημοσι
εύει καi πάλι τό πρlίΊτο μέρος, μέ τiς Ιδιόχειρες δμως, πάνω
στό παλιό δημοσιευμένο κείμενο, διορθώσεις τοϋ συνθέτη,
καθώς καi τό δεύτερο, άδημοσίευτο, μέρος.
Τό δεύτερο μέρος καλύπτει μιά πολύ σύντομη χρονική πε
ρίοδο. Συγκεκριμένα ενα μόνο χρόνο ζωής τοϋ συνθέτη :
άπό τό καλοκαίρι τοϋ 1 908, πού δίνει τήν πρώτη συναυλία
του στήν 'Αθήνα, εως τό έπόμενο καλοκαίρι, τοϋ 1 909, δταν
δίνει τή δεύτερη συναυλία του στήν Άθήνα καi πάλι στήν
αίθουσα τοϋ 'Ωδείου ΆθηνlίΊν. Όσο σύντομη δμως καί Ιiν
εlναι, ή περίοδος αύτή εlναι μεστή άπό γεγονότα άποφασιστι
κά γιά τή μουσική σταδιοδρομία τοϋ Καλομοίρη . Στό χρόνο
πού πέρασε ό συνθέτης άκούει στό Χάρκοβο - δπου έξα
κολουΘεί νά διδάσκει μουσική - πολλές άπό τίς δπεpες
τlίΊν Ρώσων συνθετlίΊν καί iδιαίτερα τοϋ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ
- δπως καί, γενικά, μουσική τής " πεντάδας " - πού τόσο
έπηρέασε μουσικά iδεολογικά τή ζωή τοϋ συνθέτη . (Τήν
'ίδια χρονιά άκούει καi τό μεγάλο Σαλιάπιν στό " Φάουστ "
καi σtό " Χρυσό πετειναράκι " τοϋ Ρίμσκυ - Κόρσακωφ).
Γνωρίζεται προσωπικά η μέσα άπό τίς στήλες τοϋ " Νουμα"
μέ πολλούς δημοτικιστές. Τότε γνωρίζε\ καi τό συναθλητή στή
μεγάλη Ιδέα τής " έθνικής μουσικής σχολf)ς ", τό Μάριο
Βάρβογλη. Καi άκόμα eχει, τό καλοκαίρι τοϋ 1 909, τήν πρώτη
όδυνηρή μουσική έμπειρία τής σταδιοδρομίας του, δταν
έρχόμενος στήν ΆΘήνα γιά νά προετοιμάσει καi δ ιευθύνει
τή μουσική του γιά τή "Στέλλα Βιολάντη" τοϋ Ξενόπουλου,
βλέπει δτι ήταν άδύνατο, γιά πολλούς λόγους, νά συγκροτηθεί
μιά συμφωνική όρχήστρα άπό πενήντα περίπου όργανα,
δπως εlχε γράψει άρχικά τήν παρτιτούρα · του.
'Αποκαλυπτικές εlναι καί οί σελίδες πού έκθέτουν τούς λό
γους γιά τούς όποιους ό Καλομοίρης άρνείται, επειτα άπό τήν
πρώτη συναυλία του, νά δεχτεί μιά Θέσι1 καθηγητή 'Ανωτέ
ρων Θεωρητικών μαθημάτων καi τοϋ Πιάνου στό 'Ωδείο 'Αθη
νών. Ό διευθυντής του, ό Γεώργιος Νάζος γιά νά τόν διορίσει
ζήτησε άπό τόν Καλομοίρη νά δεχτεί τούς έξijς δρους : Νά
μήν άρθρογραφεί στό " Νουμά '" νά άπαρνηθεί τiς γλωσσικές
του ίδέες νά τυπώνει τά προγράμματα τlίΊν συναυλιlίΊν του στήν

� Πρωτοδημοσίευτο δείγμα μουσικής γραφής τοϋ Μανώλη Κα λομοίρη
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Σημειώνουμε δτι άπό τό δεύτερο μέρος τι'i'>ν 'Απομνημονευμάτων
πού Θά δημοσιευτεί τώρα γιά πρώτη φορά, μόνο λίγες σελί
δες, 1) γνωριμία του Μ ανώλη Καλομοίρη μέ τόν 'Ελευθέριο
Βενιζέλο, δημοσιεύτηκαν στήν έβδομαδιαία εκδοση του Ε. Ι .
Ρ. " Ραδιοπρόγραμμα " ( 6 J 2 Σεπτ. 1 964), μέ τήν εύκαιρία
τfις συναυλίας τfις Συμφωνικfις όρχήστρας του Ε. 1. Ρ. γιά τόν
έορτασμό τι'i'>ν έκατό χρόνων άπό τή γέννηση του Βενιζέλου,
μέ έργα Μ ανώλη Καλομοίρη έμπνευσμένα άπό τό Βενιζέλο
καί τή δράση του : τή " Συμφωνία τfις Λεβεντιaς , . ( 1 920) καi
τό " Τρίπτυχο γιά όρχήστρα " ( 1 937). Τό πρι'i'>το εΙναι έμπνευ
σμένο άπό τήν έποποιία τών βαλκανικών πολέμων καί τών
μετέπειτα χρόνων. Και τό δεύτερο άπό τό Θάνατο του Βενι
ζέλου, του " μεγάλου φίλου ", πού κυριολεκτικά συγκλόνισε
τό συνθέτη. Ή πρώτη του " Τρίπτυχου ·· εΙχε προγραμματι
στεί γιά τήν έναρκτήρια συναυλία τfις Κρατικfις 'Ορχήστρας.
τό Φεβρουάριο του '43 . Τήν παραμονή δμως τfις συναυλίας
πεθαίνει ό Παλαμaς. Τήν έπομένη, πρίν άνέβει ό συνθέτης
στό πόντιουμ του μαέστρου, δηλώνει δτι άφιερώνει τήν έκτέ
λεση του έργου στό χθεσινό νεκρό. ·ετσι τό " Τρίπτυχο ",
άφιερωμένο στόν 'Ελευθέριο Βενιζέλο, έκτελείται γιά πρώτη
φορά στή μνήμη του Κωστfι Παλαμά, του όποίου ό Καλομοί·
ρης τόσα τραγούδια εlχε μελοποιήσε ι . Ή μοίρα Θέλησε νά
ένώσει γιά μιά άκόμη φορά τά δυό πρότυπα !δανικά του συν
θέτ η .
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Στά 'Απομνημονεύματά του ό Καλομοίρης χρησιμοποιεί ενα
έντονα λυρικά χρωματισμένο λόγο, στή δημοτικ1i . Φανατικός
δημοτι κιστής - " Τό Ταξίδι μου " του Ψυχάρη τό γνωρίζει
δταν άκόμα ήταν μαθητής στό Γυμνάσιο - ό Καλομοίρης δέν
άρκείται μόνο νά διαφεντεύει μέ πάθος τiς γλωσσικές του
πεποιθήσεις στίς δ ιάφορες συζητήσεις γιά τή γλώσσα ii στά
ίiρθρα του στό " Νουμά ", του όποίου ήταν βέβαια συνδρομη
τής, άλλά καi στό ίδιο τό μουσικό του έργο. Ό Μανώλης
Καλομοίρης ε{ναι ό πρώτος πού μεταγλωττίζει στήν έλληνική
δημοτική τούς ίταλικούς δρους al legro, andante κ.λπ .

ΨΤ Χ Α Ρ Η Σ

χα ι

καθαρεύουσα· νά μή σuνθέτει μουσική πάνω σέ ποιήματα
" μαλλιαρι'i'>ν . . ποιητι'i'>ν, δπως π.χ. του Π άλλη · καί άπό τόν
Παλαμa νά χρησιμοποιεί μόνον τά " φυσιολατρικά " του
ποιήματα καi " δχι τά μεταφυσικά του πού εΙναι μαλλιαρά
καί σκοτεινά ".

Μη λα

--τ:; v- rι '.Λ 11.Λ.
.Μ . ι..ζ-<".).,..,) � tl //(1 "',Α r ' n.-ν .λ ,,ι / )C �Ί f' ( r'Ur<< .,...<.

Στά πρι'i'>τα τυπωμένα τραγούδια του ("Εκδοση Μπράιτκοπφ
καί Χέρτελ, Λειψία) γραμμένα άνάμεσα στό 1 903 καί τό 1 9 1 0,
στό Κορδελιό τfις Σμύρνης, στή Βιένη καi τό Χάρκοβο τfις
Ρωσίας, ό Καλομοίρης δέ χρησιμοποιεί τiς γνωστές ίτα
λικές ένδείξεις άγωγfις al legro, andante κ . λπ. Στή γνωστή
αίφνης " Πατινάδα ", άντί Allegro, γράφει : " Γοργά ". Στή
·· Μ ι κρούλα ", ποίηση Πάλλη, γράφει :
Μέ χάρη κι δχι
άργά ". Στή " Ρουμελιώτισσα ", έπίσης ποίηση του Πάλλη,
γράφει : " Μέ γοργάδα καί Θερμό χρωματισμό ". Στό ποίημα
του Μαλακάση " Στή νίjσο πέρα ό πυργος της άθώρητης ··,
πού μελοποιεί τό 1 906, γράφει : " Άργούτσικα καi ξωτικά .
Και στό " Χάιντε Χουρδε " του Π άλλη : .. Μ έ ντέρτι (καημό) ''.
··

._

Όλες αύτές ο[ ένδείξεις άγωγίjς καί μαζί έκφρασης - δπως
καί τόσες άλλες άκόμα πού Θά μπορούσαμε ν' άναφέρουμε,
ύΠοβάλλουν πολύ περισσότερο τό uφος και τήν άγωγή στά
τραγούδια αύτά του Καλομοίρη δταν τiς συγκρίνουμε μέ τούς
γνωστούς Ιταλικούς δρους.
Τό ίδιο χαρακτηριστικοί εΙναι καί ο[ δροι πού χρησιμοποιεί
γιά τούς χρωματισμούς. Άντι •· φόρτε .. καi " πιάνο ·· γρά
φει : ·· δυνατά ", " δυνατούτσικα ", " πολύ δυνατά .. . - Η
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ι\ιf ιά

σελlδα ιiπό τό Πρόγραμμα τ·ής ίστορι.κής Α '
v ω :
Μουσικής βραδιάς τού Μαιιώλη Καλομοlρη, πού δόθηκε στίς
11 τού Ίούιιη τού 1908 στηιι dtθονσα τού 'Ωδείον
Ψνχαρικη δημοτικ1) dπ' Cίκρον σ' Cίκρο : " Πρωτοβιiρεμ.u
καί � ιπλ� φ��γκα " (τό �ατο n; ι1ιό ·: Π�ελούδι � κ� ί διπλη φού
γκα . ) η.
Βόλεμα για δυο πιανα , (ή απλη δι.ασκευη) !
/( ά τ ω : Τό βιβλlο τού Ψυχάρη " Ρόδα καί Μ1jλα " μf'
dφιέρωση τού συγγραφέα " τού φlλον Μ. Καλομοlρη, /tf'
πολλά χd.ιρετlσματα ". Μετd τηv πρώτη συvαvλία τον, ύ
σvιιθέτης προτlμησε νά μη δεχτεί τη θέση καθηγηηj στύ
Ώδείο 'Αθη1ιώ11 παρd 11' άπαριιηθεί τό " μαλλιαρισμό " το1• !
Π ιi

ΆΟηιιώι•.

Ε ΣΤ Ι Α Σ

' σιγά ", " σιγανότερα " κ.λπ. Τόν δρο pι·in10 ten1po τόν μετα
φράζει : " στήν πρώτη περπατησιά ". Γιά τό " ριτενοϋτο ··
γράφει : " βάστα ". Κ ι δταν άπό " πιάνο ·· Θέλει " κρεσέντο · ·
γράφει : " σιγανά δσον πάει καi δυνάμωνε ", ένώ τό acce
lerando τό σημειώνει μέ τόν δρο : ,. τάχυνε ,. .
Άξίζει δμως άκόμα ν· άναφέρουμε όρισμένους δρους πού
χρησιμοποιεί οηiν πρώτη γραφή ηϊς παρτιτούρας ( 1 909 )
" Μουσική καi μελόδραμα γιά τή Στέλλα Βιολάντη ". Στή
Θέση τής άρχικής άγωγής, άντi Lento (πού Θά χρησιμοποι1)σει
άργότερα) γράφει : ·· Μοι ρολογίστικα . Σηiν όρχ1)στρα τό
δμποε καi τό άγγλικό κόρνο τά όνοματίζει, αντίστοιχα,
.. ζουρνάς . . καi " χαμηλός ζουρνάς . Γιά τά πιτσικάτα γρά
φει : " τσιμπιτά ·· καi για τό σήκωμα τής αυλαίας : " ση κώ
νεται ό μπερντές ". Τέλος ηi διασκευή ένός εργου γιά πιάνο,
γραμμένου άρχικά γιά όρχήστρα, τή λέει : " βόλεμα γιά
πιάνο .
._

._

Άκόμη περισσότερο φανατικό στiς γλωσσικές του πεποιθή
σεις βρίσκουμε τόν Καλομοίρη στά ποικίλα γραφτά του :
ίiρθρα, προγράμματα, τίτλους εργων κ .λπ.
Εϋκολα μποροϋμε νά φανταστοϋμε τό σάλο πού ξεσ1)κωσε
τό πρόγραμμα τής πρώτης συναυλίας τοϋ Καλομοίρη τόν
'Ιούνιο τοϋ 1 908, γραμμένο σέ μιά " προκλητι κ1i ·· γιά τήν έπο
χή έκείνη δημοτική - σέ μια έποχ1i δπου τά προγράμματα
γράφονταν η σέ ίiψογη καθαρεύουσα i1 " έπi τό ευγενέστερον ..
στα γαλλι κά! 'Αντί " ηj ευγεν1j συμπράξει . . . ,. ό Καλομοί
ρης ίiγραφε στό πρόγραμμα : " εχουν ηiν καλοσύνη νά βοη 
Θ1)σουν o i . . . . , καi άμέσως παρακάτω : " Κάθε είσιτήριο
δρχ. 3 . Πουλιοϋνται στό Ώδείο
.._

Βάρβαρος Θεωρ1)Θηκε καi ό τίτλος τοϋ πρώτου εργου : .. Π ρω
τοβάρεμα καi διπλόφουγκα ·· άντi " Π ρελούντιο καi φούγκα . ..
δπως άναγράφεται σ�)μερα στόν Κατάλογn τών εργων του
τό κομμάτι αυτό γιά δυό πιάνα.
Μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου ό Καλομοίρης, δπως ίiλλωστε καi
οί περισσότεροι δημοτικιστές ηΊς πρώτης γενιάς έγκαταλεί
πουν τiς άκρότητες τής πρώτης έποχής καi άκολουθοϋν τό
δρόμο πού όδήγησε τήν έλληνικιi γλώσσα στήν ίiνΘηση
καi τήν καρποφορία τής νεότερης έλληνικijς λογοτεχνίας.
Δίκαια ό Καλομοίρης κατέχει μιά τιμητική Θέση άνάμεσα
στους πρωτεργάτες ηϊς δημοτικ1; ς ίδέας.

Τά 'Απομνημονεύματα του Μανώλη Καλομοίρη σταματοuν
ουσιαστικά στό κατώφλι ηΊς μουσικής του σταδιοδρομίας.
Δέν καλύπτουν δηλαδή παρά μόνον τά πρώτα του βήματα.
-Αν καi τό iΊΘελε, δπως πολλές φορές μάς τό είχε πεί, ίδιαί
τερα τά τελευταία χρόνια τής ζωης του, δταν ενιωθε δτι πλη
σιάζει τό τέλος, δέν κατόρθωσε νά τά προχωρήσει καi νά μάς
δώσει τήν κυρίως δραστη ριότητά του ώς συνθέτη άλλά καi
ώς παιδαγωγοϋ ( πρώτα στό Ώδείο Άθηνών, 1 9 1 1 - 1 9 1 9,
μετά στό 'Ελληνικό 'Ωδείο, 1 9 1 9 - 1 926 καi τέλος στό Έθνικό
Ώδείο από τό 1 926 εως τό Θάνατό του).
Παρ· δλ' αυτά, παράλλ ηλα μέ τούς προλόγους πού ίiχει γρά
ψει στά μουσικά του δράματα, σέ ίiλλα εργα του καi σέ διά
φορα προγράμματα, τήν άρθρογραφία καi τή μουσική κριτική
πού κράτησε ·γιά πολλά χρόνια στήν 'Αθήνα, καθώς καi τα
βιβλία " Άπό ηiν ιστορία της έλληνι κijς μουσικής .. , του
Μανώλη Καλομοίρη, Άθijναι 1 9 1 9 καi " Μανώλης Καλομοί
ρης ", εκδοση Έθνικοϋ Ώδείου, Άθήναι 1 932, δλu μαζί,
άποτελοϋν πολύτιμο ύλικό γιά τή νεοελληνική μουσικ1i ίστο
ριογραφία, πού περιμένει πάντα τόν ύπεύΘυνο, ύπομονετικό
καi άμερόληπτο μελετητή του.
ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ Ν Α Κ Ι-Ι Σ
�
Δ νό πιιενματικά Ινδάλματα τοΠ Καλομοίρη : Ό /(wστιj; /lu. 
λαμaς κι ό Γιά1ιιιης Ψυχάρης. Ό Καλομο ίρ η ς μελοπο ίησε
πάμπολλα ποι1)ματα Παλαμά. Πι ό Παλαμάς ii.φιερώνει. η)
φωτογραφία τον " στό λαμπρ6 μας μ.ουdι.κό Καλομοίρη " .
Ό συιιθέτης ασπάστηκε τ ή δημοτική άπό μαθητ·ής άκόμα ατό
Γνμ1ιάσιο, δι.αβάζοντας τό " Ταξίδι μαν " τοΠ Γιάvιιη
χάρη , πού τόιι ά1ιαγ1ιωρίl:ει " Δ άσκαλο τί'jς fJωμι.οσύvης !
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Τρίτη , 1 2 του Σταυρου 1 939.
Μέσα στήν τραγωδία πού βαρειά κ ι ι'iγρια άρχίζει νά πέφτει
πάνω στήν ά\•θρωπότητα, μου ερχεται ή ίδέα νά καταστρώσω
στό χαρτί μερικά θυμητάρια τής ζωής μου. Παρ' δλο πού
βλέπω μέ δέος νά σβυουνε δλα τά δνει ρα καί νά γκρεμίζονται
τά ίδανικά, μέσα στήν παγκόσμ ια καταστροφή του καινού
ριου πολέμου, νομίζω μολαταΟτα πιbς πρέπει νά ίστορ1iσω τούς
πόθους καί τούς καημούς μου καί νά μιλήσω γιά τό κάποιο
εργο μου, δσο άσήμαντο κι i:iν εΙναι μέσα στούς κύκλους τής
αlώνιας μεγάλης Τέχνης.
Δέ θέλω νά τό άφ1iσω έκτεθειμένο, ϋστερ' άπό τό θάνατό μου,
βορά στούς κακούς, τούς άνίδεους καί τούς άνίκανους, τούς
ίδιους πού κατόρθωσαν, μαζί μέ μερικά λάθη μου, νά στρα
πατσάρουνε &ς ενα βαθμό δ,τι καλό, δ,τι ώραίο πάσχισα .
άπό τ ήν ψυχ1i μου, νά χαρίσω στόν ' Ελληνικό λαό.

μιά μεγάλη έπιτυχία χωρίς ευτυς ϋστερα νά τήν πλη ρώσω
πανάκρι βα σ' δ,τι έχω πιό άγαπητό στόν κόσμο.
Όταν μου δώσανε τό 'Αριστείο Γραμμάτων καί Τεχν&ν,
έχασα τή Μ άνα μου. Ή κ η δεία της γινόταν τήν ήμέρα άκρι
βώς, πού, σύμφωνα μέ τό έπίσημο πρόγραμμα, θά έπρεπε νά
είχε γίνει στήν 'Ακαδημία ή τελετή τής άπονομής. Ή τραγω
δία του χαμου του Γιαννάκη μου επεφτε άκρ ι β/ί>ς τ ή χρονιά
πού τό ' Ελληνικό 'Ωδείο, πού, εΙχα ίδρύσει στά 1 9 1 9, βρισκό
τανε στό καλύτερο καί πιό εύοίωνο ξετύλιγμά του . Κι δταν ό
μεγάλος καλλιτέχν1ις καί έξ ίσου θαυμαστός i:iνθρωπος, ό
Gabriel Piern e, διεύθυνε γιά πρώτη φορά στά Concerts Colon
ne τή " Συμφωνία τής Λεβεντιaς " καί τούς " -ιαμβους καί
Άνάπαιστους ", έσπαζα τό χέρι μου σ' ενα δρόμο του Παρι
σιου, δπως τό ξανάσπαζα ϋστερ' άπό τήν πρώτη του " Πρωτο
μάστορα " ύπό τή διεύθυνση του Μ ητρόπουλου στά 1 930.
-ετσι καί τώρα itχω ενα κακό προαίσθημα!
Τή στ ιγμή πού μέ τήν έχτέλεση του " Δαχτυλιδιου της Μά
νας " στό Βερολίνο πλησίαζα νά περάσω τή μεγάλη δοκιμασία
της μουσικής μου, πού τόσα χρόνια όνειρευόμουν , τό πολεμικό
ξέσπασμα γκρεμίζει δλες μου τίς έλπίδες.

Καί νιώθω άκόμα πιό έπιταχτ ική αύτή τήν παρόρμηση ϋστερ'
άπό τό τελευταίο ταξίδι πού έπιχείρησα, ενα μήνα πρίν ξε
σπάσε1 ή μάνητα του πολέμου στή Γαλλία, στό Βέλγιο . τή
Γερμανία καί τήν ' Ιταλία . Ή ύγεία μου μέ τό έλεει νό μου στο
μάχι έχει τόσο χει ροτερέψει , πού νά φοβίiμαι πώς τό " τέλος
του ταξ1διοΟ " τό όριστικό δέ βρίσκεται καί τόσο μακριά.

Φοβουμαι μήπως τό γκρέμισμα αύτό του f�χινου γιοφυριοϋ,
πού χρόνια καί χρόνια άγωνίζομα ι νά στ�iσω, εΙναι καί τό
τελευταίο.

-επειτα, εΙναι καί ή Μοίρα μου τέτοια : νά μή μπορ& νά χαρώ

Δέν πιστεύω πώς θά βρ/ί> εϋκολα δυνάμεις γιά καινούριους

- Η αύτόγραφη άφιέρωση τώ1' " 'Αnομ1ιημο11ευμάτω1 · " τοϋ Μα�ιώλη Καλομοίρη, στή δεύτερη σελίδα τοϋ πρώ
του άπό τά τέσσερα καλοδεμέιια τετράδια, δπου τά 'χει γραμμέιια. Αύτόγραφος εl1ιαι κι ό τίτλος τοϋ f!ργου
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Ό παπούς μου άπό τή μάνα μου iiτανε φούρναρης στιi Σμύρνη ,
τόν προπάπο μου τόν σκότωσαν οί Τούρκοι ο·τά Ήουρλά
στήν ' Επανάσταση τοu 2 1 , καθώς γυρ ίζανε άπό τή Σάμο
χτυπημένοι άπό τό Λογοθέτη .

Ό πατέρας μου, χ η ρευάμενος, είχε ξαναπαντρευτεί σέ μεγάλη
ήλικία καί πήρε ni μάνα μου, πού δέν i;τανε άκόμα τριάντα
χρον&ν .

Όταν πέθανε ό πατέρας μου, θiiμουνα δέ θiiμουνα τρι&ν ώς
τεσσάρων χρον&ν, κι δμως άκόμα θυμiiμαι σά σέ δνειρο τήν
καλοκάγαθη φυσιογνωμία του μέ τά iiσπρα γενάκια γύρω
γύρω καί δλο τό άλλο πρόσωπο ξυρισμένο άλά Όλλαντέζα ,
τόσο πού μοu θυμίζει πάντα τόν Ντόναλτ στό " Στοιχειωμένο
Καράβι " τοu Ήάγνερ.
Έτσι άπό πολύ μ ι κρός όρφάνεψα άπό κύρη χωρίς άδέρφι
καν&να καi μέ ηiν άγάπη της μάνας μου μόνο γιά παρήγο
ρον άγγελο καί παραστάτη . Μ ιάν άγάπη άπέραντη, πού μοϋ
δόθηκε μέ τήν πιό συγκινητική άφοσίωση δλης της άπλiiς
καί άγνi'jς της ψυχ1"j ς ώς τό θάνατό της στά 1 9 1 9.
Άν καi χη ρευάμενη νέα, δέ σκέφτηκε οϋτε μιά στιγμή νά
ξαναπαντρευτεί. Δέν iiξερε iiλλη χαρά, δέν είχε iiλλη έλ
πίδα καί φροντίδα άπό μένα.
Έτσι άναστήθηκα μέσα στήν ύπερβολικήν ίσως θαλπωρ ή
τ ή ς άπέραντης στοργής κι άδιάκοπης άνησυχίας τ ή ς μάνας
μου γιά τήν ύγεία μου aν καί κατά βάθος ή ύγεία μου, εξω
ά.πό τώρα τελευταία μέ τό στομάχι μου, ητανε πάντα άρι
στη κα i θύμιζε ηΊ.ν κατά βάθος λαϊκ1i μου καταγωγιi .
Μαζί μέ τή μάνα μου μέ παράστεκε στά πρ&τα μου παιδικά
χρόνια ή γιαγιά μου , ή μάνα της μάνας μου, ή " νενέ " μου,
δπως τή λέγαμε στή Σμύρνη .

Ό πατέρας : J(αλομο ίρ η ς 'Ιωάι•ιιης τού ' Δίιμ.αιιο ι•1j}., γι ατρός,
Η τανε μ ι ά γριούλα πού λές καί ι:ίχε βγεί ίσα ίσα άπό τό θρuλο
άπό τό Νέο Καρλόβασι η)ς Lάμοι>. Χηρευάμsιιος, είχε παιι -καί
τό παραμύθ ι .
τρευτεί, σέ μ εγάλ η ήλ ι.κία, τή μάιια μου άλλά, τριώ τεσσάρω
χρο1ιώ, μ' aφησε ορφαιιό. ΚdλοκάyαΟη φυσι ογιιωμ ία, μ�'
aσπρα γεvάκια γύρω γύρω κι δλο τ' άλλο πρόσωπο ξυρ ι σμέιιυ
άλά όλλαvτέζα, έμυ ιαζε μt' τό Ντόιιαλvτ στό " Στοιχειωμt'ι•ο · ι ι μ.άιια : ι\lαρlα, τό γέιιος Χαμ.ουδόπυυJ.ου, κόρη φυύρl'αρη,
καράβι" τού Βάγκιιερ. Φωτογραφία, γύρω στά 1885, λt110 γέιιι•ημα θρέμμ α Σμυριιιά, άπό τά Βουρλά. Όρφαvός άπό κύρη
πρίν πεθάvει, βγαλμέvη στό φωτογραφείο τού Γεωργlο1• καί χωρίc κrιι•/ι•α άδι!Ι]φι, ιίναστιjθηκα μ' τήv rJπϊρ111ιτη riγrίπη τ η ;
Σωσι άι5η, στό φαρδύ σοκάκι "Αη Δημ.ψρη τ ιjς Σμ ύρι' ΙJC
τ

τ

'

'

άγ&νες, γιά καινούριες προσπάθειες, μέσα στό φοβερό σί
φουνα πού άπ' δλα τίι. πέρατα τής Οiκουμένης ξεσηκώνεται
νά ξεθεμελιώσει δλους καί δλα.
Γι' αύτό φαντάζομαι πώς είναι καιρός ν' άρχίσω μιάν έπισκό
πηση τής ζωής μου, &ναν άπολογισμό καί μιάν άπολογία τοϋ
&ργου μου.
Θά προσπαθήσω νίι. καταγράψω έδώ τά ταπεινά άλλά άρκετά
τρικυμισμένα ίστορικά μου, καί νά δώσω μιά είκόνα τής
έλλαδικής μουσικής ζωής τ&ν τελευταίων τριάντα πέντε χρό
νων. Παρ' δλες τίς άφάνταστες μικρότητές της, παρουσίασε
μερικά στοιχεία έξαιρετικοu όργασμοϋ καί προόδου. Τά
στοι χεία αύτά θά τή φέρνανε καί πολύ μακρύτερα άπό κεί πού
&φτασε, Ciν ύπήρχε λίγη περ ισσότερη καρδιά καί στοργή καί
κάπως λιγότερος άρι βισμός . . .
Άς άφίσω δμως τ ίς ρωμαντι κές ίερεμιάδες κι iiς άρχίσω κα
λύτερα μέ ni σει ρά τά ιστορικά μου, δπως στέκει στά νοικο
κυρεμένα " 'Απομνη μονεύματα ".
1111

Μανώλης Καλομοίρης τ' δνομά μου· γεννιiθηκα στή Σμύρνη
στά 1 883, στίς 1 4 του Χριο·τοu.

Πατ{·ρας μου ό γιατρός ό Γιάννης ό Καλομοίρης, η μίιλλον :
ό ' Ιωάννης τοu Έμμανου1iλ Καλομοίρης, - δπως βρίσκεται
άκόμα γραμμένο σέ μερικά του παλιά βι βλία,- άπό τό Νέο
Καρλόβασι τής Σάμου, δπου κ' έγώ είμαι γραμμένος ο·τό σχε
τ ικό δη μοτολόγιο.
Ή μάνα μου, Μαρία Καλομοίρ η , τό γένος Χαμουδοπούλου,
γέννημα καί θρέμμα Σμυρνιά, καταγωγής άπό τά Βουρλά.
Ό παπούς μου

άπό τόν πατέρα μου διατη ρούσε φαίνεται
στό Νέο Καρλόβασι &να μεγάλο περιβόλι πού σώζεται ά
κόμα.

}(rιί
κλαaικ1ί φωr(Jyραφία nj; t:λλψικι)ς (Jίκοyέvειας : /(α0ιrπ(Jf, ή μ.ηr/ιμ1 κι ιί μπαμ.πrϊ " ι\Ιηιιι"i( ,; Οειιίς Π(Jιί 'χει άι,αί.ιί
βFι rή Οt'ση roii 1ιεκροii παr/ρα. 'Όλα r' aλλα clδέρφια ΤΟ1'ς, όρΟια. κατά
rτειράι' ·ιjλικfαc. ΛFι!rερος, ,; μικρός Καλομοfρης

ή

Πεντάρφανη μέοα στίι. σκοτεινά χρόνια τής έλληνικής σκλα
βιάς, αναστi1Θηκε από κάποια πλούσια Άρμένισσα καί μι
λο\Jσε, έκτός από τα ώραία της ρωμαίϊκα δημοτικά, καί τούρ
κ ι κα καί αρμένικα.
' Εγώ τήν πίο·τευα γιά σοφή καί παντογνώστρα, κι Cίς μήν
ήξερε νά διαβάζει καί νά γράφει- μιά κ' i1 μάνα μου δέ μι
λο\Jσε παρά μόνο τά έλλη νικά .
Όμως περ ισσότερο κι άπό τά τούρκικα κι από τ' άρμένικά της ,
ή γιαγιά μου μέ μάγευε μέ τά τραγούδια καί τά παραμύθια της.
Ήξερε ενα σωρό δημοτ ι κά μας τραγούδια, καί κάθε βράδυ
καί κάθε πουρνό μέ νανούριζε καί μέ ξυπνο\Jσε πότε μέ τό
" Λύγκο τό λεβέντη τόν αρχιληστή ", πότε μέ τά " Σαράντα
παλληκάρια από τή Λει βαδιά ", καί καθισμένη δίπλα στό
κρεβάτι μου μ' αποκοίμιζε μέ τά παραμύθια της, πού μιλούσανε
δλο καί γ ι ά βασιλοπο\Jλες καί γιά δράκοντες καί βασιλό
πουλα κι ανεράϊδες κι άραπάδες καί μάγισσες καί καλικαντζά
ρους.

" ·Ας το, καλέ, τό πα ιδί ", τiΊς iiλεγε 11 μάνα μου Cίμα μο\J τρα
γουδο\Jσε κλέφτ ι κα τραγούδια. " Μ �iπως Θά τόν κάνουμε κα
πετάνι ο ; ' Εκείνος Θά γίνει γιατρός! ".
Γιατί αύτή iiτανε ή φιλοδοξία τής καημένης τ ής μανούλας .
νά γίνω γιατρός γιά νά " διαδεχθώ " τό μακαρίτη τόν πατέρα
μου.
Δέ γίνηκα ούτε " καπετάνιος ", - ii μάλλον iiγινα, τοϋ γλυκοu
νερο\J, - ούτε γιατρός. Όμως τά τραγούδια της νενές μου .
σάν κάτι νίι. μιλήσανε στήν ψυχή μου, σάν κάτι νά χαρά
ξανε μέσα στό παιδικό μου ύποσυνείδητο καί νά' μέ κρατ ιi
σανε δεμένο στή μαγική χώρα τGJν ρυθμGJν καί τών όνεί
ρων . . .

Ίσως δμως, περισσότερο κ ι απο τή γιαγιά μου άκομα. μιά
Cίλλη γριούλα ανατάραξε τήν παι δ ι κή μου φαντασία, πού
μένει ακόμη όλοζώντανι1 στό Θυμητικό μου! Ή τσάτσα Μα
ρούκα.

"

-

Ή τσάτσα Μαρούκα, ii τανε μιά τυφλή ξαδέρφη τής γιαγιίίς
μου, κ' έρχότανε ά κουμπώντας πάντα στό ραβδί της καί κρα
τώντας άπό τό χέρι ενα κοριτσάκι πού τήν όδήγαγε. Καί
τώρα πού γράφω, καθώς τήν άναθυμάμαι , πετάγεται μπροστά
μου μ ι ά παρόμοια μορφή πού μουσι κά τήν iiχω δημιουργήσει :
ή " Μάνα " στόν " Π ρωτομάστορα ". Θαρρώ πώς Cίν μπόρεσα
νά τραγουδ1iσω, δπως ηίν τραγούδησα , τή μάνα στόν " Πρω
τομάστορα ", iiτανε γιατ ί , ίσως χωρίς νά τό νιώθω, τήν τσά
τσα Μαρούκα εlχα όλοζιί)ντανη μπροστά μου γράφοντας
τή μουσ ική τ η ς Μ άνας τοu " Π ρωτομάστορα " δπως τή μάνα
μου τραγούδησα στή Μ άνα τοϋ " Δαχτυλιδιοϋ της Μ άνας ",
καί τ�ίν άπέραντη άγάπη καί στοργi1 της γιά μένα.

Μέ τ' Cίσπρα της μαλλιά τά κακοχτενισμένα, καί μέ τό σμυρ
νέϊκο φεσάκι της. ή το·άτσα Μαρούκα έφάνταζε στήν παιδική
μου φαντασ ία σά μάγισσα βγαλμένη άπό τά παραμύθια της
γιαγιάς μου.
Μ ι ά μάγισσα δμως καλή, γι;μάτη χωρατάδες, τραγούδια καί
δι ηγ1iματα .
Γριά, κ' είχε άκόμα μιά πανώρια φωνιi . Μ ' iiπαι ρνε στά γό
νατά της, καί μοϋ γλυκόσερνε τό παραμύθι της, τό αiώνιο της
παραμύθι . . .
. . . Κοπέλλα άκόμα, άνεβασμένη αέ μιίι. κούνια, τραγουδοϋσε.
Κακόματος δ ιαβάτης πέρασε καί τήν κακομάτιασε. Σπάζει τό
σκο ι ν ί τ ή ς κούνιας, κ' i1 τσάτσα Μαρούκα χάνει άπό τότες
τό φώς τών όμματιών τ η ς .
Λ ίγο δ ιαφορετ ι κός ό μ\Jθος άπό τιi " Γ ρ ι ά Ζωή " τών " ' Ιάμβων
καί 'Αναπαίστων " τοϋ Παλαμά, δμως καί δώ τό παραμύθι
τής τσάτσα Μ αρούκας μπορεί νά μούδωσε ηίν πρώτη συγκί 
νηση πού ξεδιπλώθηκε στό διάβαομα τών Θαυμαστών στίχων
το\J Πο ι ητ �; .
Αλλη πηγή μυστη ρίου καί συγκίνηοης γιά τά πα ιδιάτ ικά μου
χρόνια fiτανε τό σπίτι μας.

•

Τό σπίτι " τοu Καλομοί ρ ι1 τοϋ γιατροϋ " στή Σμύ ρ νη iiταν ι :
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&να δίπατο σπίτι μέ σκαλάκια στό μαχαλά τής Άγια Κατερί
νας. Φάτσα ε{χε &να φαρδύ δρόμο, το\J Μαλουκάτου Θαρρ&
τόν λέγανε .
Όπως τ ά περισσότερα σμυρνέϊκα σπίτια, ε{χε μ ι ά μεγάλη
σκεπασμένη " αύλή " πάνω ά.πό ενα ύπόγειο. Στό βάθος τής
αύλής βρισκότανε μιά ά.ρκετά φαρδειά σκάλα πού ά.νέβαζε
στό πάνω πάτωμα.

Στό πάνω πάτωμα ήτανε ή κατοικία μας. Μ ιά μεγάλη σάλα,
μ' &να χαγιάτι πού &βγαζε σέ μιάν ώραία ταράτσα σκεπασμένη
μέ κληματαριά, δπου τίς όμορφες βραδιές έπαιζε τό φεγγάρι
τ' ά.νάερα καί ξωτικά του παιχνίδια. Δεξιά κ ι ά.ριστερά ά.πό
τη σάλα δυό μεγάλες κρεβατοκάμαρες μέ συνεχόμενα δυό
μικρότερα δωμάτια, ά.πό τά όποία τό ένα iiτανε ά.ρκετά σκο
τεινό καi μέ τρόμαζε καί φοβόμουνα νά τό περάσω.

'Α)J..ά καί τό άλλο μ ικρό δωμάτ ιο μ ιλο\Jσε στ�'ιν ψυχ1i μου.
-Ητανε εiκονοστάσι . Ή καντ�iλα &καιγε μέρα βράδυ μπρός σέ
λογής - λογής δ.γιες είκόνες. Μ ιά Παναγιά άσημωμένη πα
λαιϊκή καί κατάμαυρη ά.κόμα βρίσκεται καi σκέπει τό σπιτάκι
μου στό Παλιό Φάληρο.
Ύστερ' άπό τό Θάνατο το\J πατέρα μου ή νενέ μου μαζί μέ τή
λεύτερη Θεία μου, τήν Εύανθία, καί μέ τούς Θειούς μου, τ' ά.δέρ
φια τής μάνας μου, τό " μπάρμπα " Σταυρή καi τό " Θείο "
'Αρμόδιο, ή ρθανε καί συγκατοικ 11 σανε μαζί μας γιά λόγους
κοινής ο!κονομίας.
'Από τά πέντε άδέρφια της μάνας μου τά δυό αύτά πρωτοέρ
χονται στό Θυμητικό μου.
Τό &να, ό " μπάρμπα " Σταηρής, ήτανε ό τύπος το\J καλοκά
γαθου άπλοϊκο\J γλεντζέ.
Δέν ήξερε πολλά γράμματα, μά πέρασε άπό πολλές δουλειές,
πότε ύπάλληλος στά μονοπώλια τοϋ καπνο\J, πότε εμπορος
τοϋ ποδαριοϋ καί πότε χωρίς δουλειά.
Γ(έθανε ο·την Πόλη στά 1 922, ύπάλληλος σέ κάποιο ' Αγίασμα,
τ' Αη Θεράποντα νομίζω.
•

-Ητανε ό " μπάρμπας " πού στήν οίκογένεια τόν στραβοβλέ
πανε λιγάκ ι , αν καί ή γριά ή γιαγι<'.ι μου τόν άγαποϋσε πολύ.
Ή άλήθεια ε{ναι πώς κ' έγώ τόν άγαποϋσα. Τ<'.ι άστεία του, τό

κέφι του, δ.μα μάλιστα τά ε{χε καί λιγάκι " τσακίσει ", μαζί
μέ την καλή του καρδιά μέ Θέλγανε καί μοϋ &κανε έξαιρετική
χαρά ν<'.ι κάνω την παρέα του, αν καί ή μάνα μου δέν τδβλεπε
μέ καλό μάτ ι , μην " κακομάθω ".
Δέν ξέρω γιατί, Cίμα τόν άναπολώ, άναθυμίiμαι τό " γέρο
παπούλη πού μεροφάγι μεροδούλι ξεφάντωσε δλα του τά
νιάτα ", δπως λέει ό Γρυπάρης στόν " Τρύφωνα καί τή Χρυ
σόφρυδη ".
Κ' ίο·ως ή Θύμηση τοtι κα�ιμένου το\J μπάρμπα Σταυρij νά μέ
κάνει νά έπιθυμ& τόσο νά γράψω καμιά μέρα μουσικη ά.πάνω
στό ποίημα αύτό.
Ό άλλος μου μπάρμπας, ό " Θείος " 'Αρμόδιος, ii τανε άντιθέ

τως τό καμάρι τής οiκογένειας κι ό πιό χαϊδεμένος.

Μ ικρότερος ά.π' δλους, ε{χε σπουδάσει νομικ<'.ι κ' εΙχε δικό
�

Ό

J\/αιιιlJλης Καλομοίρης παιδάκι, πρ6ωρα . . . dποθανατι
σμ�'νος dπό κάποιον άγνωστο σήμερα καλλιτέχνη, μέ την
έλληνοπρεπή τσολιαδίστικη dρματωσιά του. Εκφραση κι
ι:ιύτό τής πατριδολατρείας τού έλληνισμού τής 'Ανατολής
v

�

Δείγμα γραφής : Τέσσερις σελlδες dπό τό πρώτο τετράδιο τών
αύτ6γραφων 'Απομνημο�ιευμάτων τού Μανώλη Καλομοίρη.
Εlναι οί σελίδες 8,9,10 καl 11 σέ κάποια σμίκρυνση (διαστά
στάσεις σελίδων 18,8 18,6) . 'Αξίζει νά θυμίσουμε πώς
δ Καλομο{ρης άρχίζει νά γράφει τ' 'Απομνημονεύματά τον
Τρίτη 12 τοϋ Σταυρού (Σεπτέμβρη) 1939. Έ'χει άρχίσει
ό π6λεμος στψι Εύρώπη κι ό συνθέτης εlναι μ6λις 56
χρο�ιώ - ήλικία dρκετά πρώιμη γι' 'Απομιιημονεύματα . . .
Χ
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του δικηγορικό γραφείο σέ κάποιο Χάνι, δπου καμιά φορά
πήγαινα μέ τή μάνα μου μέ δέος καi σεβασμό.
Ή τανε ίiνθρωπος έξαιρετικά μορφωμένος καί με ισορροπη
μένες άρχές. Μοϋ στάθιικε πάντα eνας πολύτ ιμος καί σοβαρός
όδηγός στά παιδικά καί τά νεανικά μου χρόνια.
Εlχε καί ώραία φων1ί μπάσσου, γιά τήν όποίαν έκαμάρωνε
πολύ, κι άγαποϋσε γενικά τή μουσική μέ νόηση καί μέ αί
σθημα.
ΕΙχε μάλιστα μάθει νά " τρανσπορτάρει " τά τραγούδια
δταν τοϋ πέφτανε ψηλά, καί τά μετάγραφε ετσι τρανσπορ
ταρισμένα, καμαρώνοντας γι' αύτό άκόμα περισσότερο.
" Μεταφερθέν ύπό ' Αρμοδίου Δ. Χαμουδοπούλου ", εγραφε
στά χει ρόγραφά του, καί περηφανευότανε σά νά κέρδιζε
καμιά δίκη άπό τ ίς λιγοστές δυcrτυχώς της έποχ1Ίς έκείνης.
Έξω άπό τούς άδερφούς της αύτούς, ή μάνα μου είχε κι ίiλλα
τρία άδέρφια.
Τό " Θείο Χρηστο ", τό " μπάρμπα " Γιωργ1; καί τό " μπαμπά "
Μ ηνά.
Ό θείος Χρηστος, παντρεμένος άπό χρόνια, βρισκότανε σέ
τούρκικη κυβερνητικ1i Θέση στή Λ1Ίμνο. ΕΙχε eξη παιδιά,
- γιός του ό γνωστός δημοσιογράφος Άντώνης Χαμουδό
πουλος. Τά γνώρισα άργότερα δταν δλη ή οίκογένεια έγκα
ταστάθηκε σηi. Σμύρνη . Ό θείος Χρηστος, δικηγόρος κι αύτός,
iiτανε ό μεγαλύτερος άπό τήν οiκογένεια καί, σάν παντρr.
μένος, άποτραβηγμένος κάπως άπό τούς ίiλλους.
Ό " μπάρμπα Γιωργ1Ί ς ", τύπος άνάλογος μέ τό " μπάρμπα
Σταυρ11 ", άλλά δχι τόσο κεφάτος καί δροσερός, iiτανε κι
αύτός ύπάλληλος ο·τά μονοπώλια τοϋ καπνοϋ πότε στήν Πέρ
γαμο, πότε σηi Χιό.
,
Άργότερα παντρεύτηκε μέ τήν " Άδελαίδα . (δλοι οί μπαρ
μπάδες, ποιός λίγο ποιός πολύ, iiτανε καθαρευουσιάνο ι ) τό
γένος Φραγκιά, μεγάλη Θεία της έξαιρr.τικης τραγουδίστριας
κ. Φραγκιά-Σπηλιοπούλου.
Ό " μπαμπά ·· Μ η νάς iiτανc ό φύλακας ίiγγελος της δλης οί
κογένειας καί ό καταπληκτικώτερος τύπος τών Χαμουδο
πουλαίων.
Άγγελος καλοσύνης� έξαιρετικό κεφάλι , πράος καί μαζί
άγωνιστής μεγάλος μέ καρδιά μικροϋ παιδιοϋ, στάθηκε στή
ζωή μου σάν άλη θινός πατέρας.
Τό ύπόδειγμα της ζω1Ίς καί τοϋ χαραχτήρα του, ύπόδειγμα
εύψυχίας, θάρρους καί άγαθότητας άνυπέρβλητης, δσο κι
ίiν προσπάθησα νά τό άφομοιώσω στιiν ψυχi1 μου , φοβ ίi μαι
πώς δέν μπόρεσα νά τό κατορθώσω.
Νέος ό Μ η νάς, μαζί μέ τό μεγαλύτερό του άδερφό, τό Χρηστο
έδημοσιογραφοϋσαν. Βγάζανε καί διαφεντεύανε χρόνια τήν.
έφη μερίδα " Π ρόοδος , . σηi Σμύρνη . Ύ στι:ρα ό Μ η νάς
βρέθηκε βουλευτής στήν τούρκικη βουλή τοϋ 1 870, δπου οί
έθνικοί του άγώνες τοϋ προκάλεσαν άρκι:: τούς κατατρεγμούς
άπό τούς Τούρκους.
.
Φίλος έπιστ ήθιο ς ' Ιωακείμ τοϋ Γ, " Μ ι' γας Ρ ιiτωρ . τοϋ Οi
κουμενικοϋ 0 11όνου, φίλος τοϋ Θεάτρου, συγγραφέας πολυ
γραφώτατος, άκόμα καί δραματ ικός συγγραφέας, - εvα δράμα
του, " Κώνστας ό ι'.ιδελφοκτόνος ", είχε παιχτη στιi Σμύρνη
άπό τόν Ταβουλάρ η , - θά επαιζε άκόμα πιό σπουδαίο ρόλο
σ' δλη τήν πολυκύμαντη ζω1i τοϋ Έθνους μας γιά τό φωτεινό
του μυαλό, τό θάρρος καί τή μεγάλη του καρδιά, ίiν δέν τόν
έλύγιζε ή μεγάλη, ή άπέραντή του στοργή στούς δικούς του
καί στιlν οί κογένειά του.
ΕΙναι τό αίώνιο κακό, τό έλλαδικό καί ίδιαίτερα τών Ρωμιών
�

}/ ά ι• ω : Ό 11/αιιωλύκ.ης Καλομοίρης μικρ6, πολύ μ ι κρ ό
παιι)άκι , ποi:άρει μt' τά γι.ορτι1ιύ του, στό φωτογραφείο τώι•
άr)ελφώιι Καστανιά. ση) Σμ ύριιη. Θά 'ναι κάποι• τεσσύρω χρυ1'ιο, γιίρω στά lfl87 . [( ά τ ω : Ό ' Εμμανουήλ, πιύ, f(αλομ.uί
ρης, ί-1ιιτεκα r)ώδεκα χροιιώ, γυμιιασιόπαι ς το 1ί ' Εθιιικού Λ ·ι •
κείου στή� '� Οήιια, �ίι�ηr ημέ�ιος ο'τ? φωτ ?γραφείυ " ' Λ;δελφοί
[>ωμ.αιr)αι ' Νι. κης ΚΓLΙ /:ρμου μ.μ, τοιι aιιαλογο ιμ·υτοr)ιuκοrtμ.ΙJ
•

τ �; ς Τουρκίας, ή ύπερβολική προσi1λωση στήν οίκογένεια,
ή θυσία τοϋ άτόμου μπρός στό οiκογενειακό σύνολο .
Χωρίς νά eχει παντρευτεί, θεωροϋοε παιδιά του δλα του τίι
άλλα άδέρφια καi τά παιδιά τους.
Έτσι κ' έγώ έμαθα άπό μικρός νά τόν θεωρώ δεύτερο πατέρα
μου.
'Αγωνιστής αύτός, γιά νά άνταποκριθεί στίς οίκογενειακές
ύποχρεώσεις πού θεληματικά άναλάβαινε, άναγκάστηκε νά
ρθεί σέ κάποιο συμβι βασμό μέ τnν " ' Υψηλή Πύλη " . Περισ
σότερο γιά νά τόν ξεφορτωθοϋν καί νά τόν άπομακρύνουν
άπό τούς έθνι κούς άγώνες τών Ρωμιών, ο[ Τοϋρκοι τόν διό
ρισαν " Καγκελλάριο ", Γραμματέα της Τούρκικης Πρεσβείας
στήν 'Αθήνα.
Αύτό ητανε - μέ δσο τό δυνατόν πιό λίγα λόγια - τό οίκο
γενειακό περιβάλλον πού βρήκα γύρω μου δταν παιδί άρχισα
λίγο λίγο νά ν ιώθω τόν κόσμο.
Όλοι συγγενείς τ η ς μάνας μου, γιατί τό συγγενολόϊ τοϋ πα
τέρα μου βρισκότανε σκορπισμένο στή Σάμο καί στό Γέ
ροντα, ενα χωριό στή μικρασιατική άκτή άπέναντι άπό τ ή
Σάμο.
Παιδί, ενα μόνο μου ξάδερφο γνώρισα άπό τόν πατέρα μου.
Τόν ξάδερφό μου τόν Ήρακλf\ , γιατρό στό Γέροντα, πού
κάπου κάπου έρχόταν στή Σμύρνη καί πού θαρρώ τόν εlχε
βοηθi1σει ό πατέρας μοu στίς σπουδές του .
Έτσι περάσανε τά πρώτα παιδιάστικά μου χρόνια αναμεσα
στό συγγενολόϊ της μάνας μου καί μέσα στό μεγάλο πατρικό
μου σπίτ ι , καί προπάντων στό μεγάλο περιβόλι δπου κατέ
βαινα μέ τή νενέ μου νά " ταίσουμε " τίς κότες καί νά ποτί
σουμε τά λουλούδια.
Μέ κάποιο καρδιοχτύπι κατέβαινα τή σκοτεινή πισώσκαλα,
πού μοϋ φάνταζε, μαζί μέ τό ύγρό καί σκοτεινό ύπόγειο δπου
κατέληγε, ενας κόσμος γεμάτος μυστ ή ρ ιο καί τ ρόμο, δπου
σίγουρα θά φώλιαζαν μερ ικά άπό τά στοιχειά καί τά τελώνια
τών παραμυθιών τ ης γιαγιάς μου.
Όμως άπ' αύτόν τόν κόσμο eπρεπε κανείς νά περάσει γιά νά
βγεί στό φώς καί στή χαρά τοϋ περι βολιοϋ μας καί στό γε
μάτο ζωή κοτέτσι μας.
Θυμάμαι άκόμα μιά πελώρια μουριά κοντά στό κοτέτσι . κ'
ενα ψηλό, τετράψηλο εύκάλυπτο πού 1ϊτανε τά πιό άγαπημένα
μου άπό τά δέντρα τοϋ περι βολιοϋ, ίδίως τή μουριά . πού κάτω
άπό τή σκιά της έπαιζα τά καλοκαίρια.
Καμ ιά φορά στό περ ι βόλι καί στά παιχνίδια μου μέ συντρό
φευε καί μιά δευτεροξαδέρφη μου. ή Μαρία. λίγο πιό μr.γάλη
άπό μένα .
Ήτανε σχεδόν ό μοναδικός σύντροφος των πρώτων παιδιά
στικων χρόνων μου . 'Από παιδί, θέλεις άπό ίδιοσυγκρασία,
θές άπό τήν άνατροφ1i της μάνας μου καί τήν ύπερβολική
της φροντίδα γιά δ,τι μέ άφοροϋσε καί τήν άνησυχία της
μή κακομάθω, ζοϋσα πάντα μόνος, καθώς δέν εΙχα κι άδέρ
φια, σχεδόν χωρίς φίλους.
Ήμουνα πολύ συχνά ντροπιάρης κι άκοινώνητος, ένώ άπό τήν
άλλη μεριά λαχταροϋοα καί ποθοϋσα τή συντροφιά φίλων καί
συνομήλι κων.
Αύτό τδχω ίiις σ t)μερα. Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς τά κατα
φέρνω νά στέκομαι άπόμακρα άπό άνθρώπους πού τούς άγαπ6:ι
καί Θά iiθελα νά έρχομαι σέ στενότερο σύνδεσμο μαζί τους,
�
Ό 11/αιιωλάκης Καλομ.uίρης, μϊ τά ι•ι.ι ιιτικά τοιι, ιι>' ι)ι•ό IJ>·ιιιιί,
.
τον, , ,πο·ύ στάθηκαιι πρότυπα γ ι ά τή Ι: ω1ί το'ΙΙ. 11 ri ιι ω : ι\Ν

τό Οεϊο 'Αρμόδιο Χαμουι)όπουλο , ι\ικηγόρο κrιί φιλόμuΙJι:το,
πο1) 'τdιι ό βεvι.αμίιι καί τό' καμάρι τιϊς uίκογέ1ιειας. (Φωτο
γραφείο Uιιi ''eΙ'-'ΙJlle ι:ττήιι όr)ό Φασουλrί τ·ής Σμ 1!ρ1ι η ς ) . /( ιi
τ ω : Ό Καλομοίρης, λίγο μεγαλύτερος, στήv
Οψια πι.ιi
(Φωτογραφείον " Άόελφοί Ι'ωμ.α tr)αι " ) . μέ τό " μ.παμπrί "
Μηvιi. Τό θαυμαστό Οείο, πο1) 'μει 11ε άι'11παvτρος κ' έγι1ιε
γιά δλα τ' άδt'ρφια του καί τά παιr5ιά τους πραγματικός πιι
τέρ ας, γι' Γl1ίτιί μπιψπrί, κι iiχι μπάρμπα , Μη ιιii.ς ! ιl άτ(!ευε
τό i\Ιαιιι!J/.η /(αλομ.ιιίρη καί τό11 >-ίχ' ι ίιιιιJΔβει ι:τrίιι πrιιδί τον
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κι δμως συχνά ε!μαι βαρύς καί δισταχτικός στή σχέση τους.
Έτσι καί τά καλοκα ι ρ ι άτικα βράδια, δταν ό μαχαλάς τής
Άγιας Κατερίνας, δπως δλη ή aλλη Σμύρνη, κατέβαινε στό
πεζούλι νά πάρει τόν άέρα του κ' tδι νε κ' επαιρνε μιά ύπαίθρια
κουβεντοβεγκέρα σέ κάθε γειτονιά, έγώ τρύπωνα στά φου
στάνια τής μάνας μου καί δέν ξεκολλουσα άπό έκεί.
Λίγα σπίτια παραπάνω ζούσανε κάτι παιδιά, οί Μουράτηδες,
πού τά παρακολουθουσα μi: καημό καί τά ζ�iλευα γιά τό κέφι
τους καί τά χωρατά τους, χωρίς νά βρίσκω ποτέ τό θάρρος
νά τά πλησιάσω καί νά τά κάνω παρέα.
Ένα άπ' αύτά τά παιδιά iiτανε καί ό Μ ήτσος ό Μυράτ, ό γνω
στός 1iθοποιός. Στ�iν Άθ1iνα, στό θίασο τ�)ς Μαρίκας, μέ τήν
έκτέλεση τής " Στέλλας Βιολάντη ", γνωριστ1iκαμε άρκετά
καί γι νήκαμε φίλο ι .
Τό ίδιο θυμάμαι άκόμα τόν καημό μου δταν tβλεπα τ ά παιδιά
κάθε Μεγάλη Σαρακοστή νά ξαμολάνε τά " τσερκένια ",
τούς " άετούς ", πού σκέπαζαν τόν ούρανό τ ής Σμύρνης.
Λαχταρουσα κ' έγώ ν' άνεβώ σέ μιά ψηλ1i ταράτσα του σπι
τιου μου νά τραβήξω μέ τά γειτονόπουλα, μά ή Μάνα μου
δέ μ' aφινε - πάντα νά μήν κακομάθω - καί έξ aλλου οϋτ'

' .- Ι πό μικρός fιμουιια ιιτροπιάρης κι άκοι11ώ11ητος. Λ ίγα σπ ί
τια παραπά·ιιω άπ' τό δικ6 μας, στό μαχαλά τής '11.γιiί Κα
τερίιιας, ζο1!dα 1 1ε κάτι παιδιά, οί Μουράτηδες. Τά ζήλευα
γιά τά χωρατά καί τό κέφι τους. Δέ βρ1jκα ποπ' τό θάρρος
ι•ά τά κάιιω παρέα. ι\ι!t' τό ί!vα άπ' αύτά, άιιταμώσαμε ιiρ
γ6τερα καί γίναμε φlλοι στήιι Ά θήιια. ' Ηται• ό ι)θοποιός Μ·ιϊ
τσος 11'1-ιψάτ. Στήιι άιιέκδοτη rτμυριιt'ικη φωτογραφία, ri fl!Hj
τdoς ι\J,,ρr1τ καθιrττ6ς, μt' τό μεγαλύτερό τοι• άr\ερφό, ' /ωrτ'Ι}ιp

έγώ τολμουσα νίι τό ζητιiσω, δειλιασμένος δπως ήμουνα
πάντα.
-οταν ε!χα γίνει έφτά χρονών, άποφάσισε ή μάνα μου νά μέ
βάλει " σκολειό ".
Πολύ κοντά στό σπίτι μας βρισκότανε τό " Παρθεναγωγείον
καί Ν η πιαγωγείον τό Παλλάδιον " τών άδελφών Πασχάλη,
πού δεχότανε κι άγοράκια σ τίς μ ικρές τάξεις.

Ή κυρία Εύδοκία, ή διευθύντριά του, μέ δέχτηκε μέ καλο

σύνη . "Ομως έγώ, Ιiμα μέ πρωτοπ1)γε ή μάνα μου, iiμουν άπα
ρηγόρητος. Κάθε πρωί πού μ' έστελναν σκολειό, aρχιζα νά
ξεφωνίζω ζητώντας νaρθει κ' 11 μάνα μου μαζί μου.

'Εκείνη άναγκαζότανε τίς περισσότερες φορές δχι μόνο νά
μέ συνοδεύει &ς τήν πόρτα του σκολειου, άλλά συχνά καί νά
κάθεται κ ι αύτή στήν τάξη δίπλα στή δασκάλα, μέ τό πλέξιμο
ΤΊ τό κέντημά τ ης, γιά νά τ ή βλέπω καί νά μένω fiσυχος.
Ύστερα άπό μερικούς μήνες ή " κυρία Εύδοκία " άνάγγειλε
στή μάνα μου πώς .. ή σχολή έπρομηθεύθη εν κλειδοκύμβα
λον " καί " ό μουσικοδιδάσκαλος κ. Διγενής Καπαγκρόσσας,
Ιiριστος καθηγητής της Μουσικής έκ Ζακύνθου, θά διδάξει τό
δργανον τουτο είς δσους έκ τών μαθητών έπιθυμοuσαν καi
θά κατέβαλλον δέκα γρόσια γερά μηνιαίως ".
Ή μάνα μου " μ' έγραψε " άμέσως καi μένα νά μάθω τό " όρ
γανον τούτο ", όχι γιατί τής περνουσε ποτέ άπό τό μυαλό
πώς μπορούσα νά γίνω " μουζικάντης ", άλλά γιατί φανταζό
τανε πώς θά iiτανε πολύ ώραίο, σά θά γύριζα κάποτε άπό τήν
" Εύρώπη " " γιατρός ", - τό αiώνιο της όνειρο - νά παίζω
.
καi λίγο π ι άνο μαζί μέ τά γαλλικά μου πού θά μιλάω.
-ετσι μέ παρέλαβε ό κ . Διγενής Καπαγκρόσσας νά μέ μάθει
πιάνο.
- κτανε ενας ψηλός καί άρκετά χοντρός μεσόκοπος aντρακλας,
πού κρατούσε μιά ρ ίγα στό χέρι καί βαρούσε στά δάχτυλα
τό μαθητή πού θaπαιζε κανένα τ ι έζ η μπεμόλ φάλτσο ii πού
δέν κρατούσε τά δάχτυλα πάνω στά κόκκαλα του πιάνου στή
θέση πού aρμοζε.
-Ετσι ό Διγενής Καπαγκρόσοας στάθηκε ό πρώτος μου δά
σκαλος άλλά καί τύραννος τής μουσικής.
Μ ' εκανε γιά κάμποσον και ρό νά μήν μπορώ νά ύποφέρω τό
" δργανον τούτο " καί νά τό πλησιάζω μέ κάποιο δέος σάν
κάτι πού προορισμό μόνο είχε νά βασανίζει τά δάχτυλα τών
παιδιών.
Ή μόνη μου χαρά, κ ι άκόμα τό θυμάμαι, iiτανε δταν i1 " κυρία
Εύδοκία " μ' έστελνε μόνο νά " μελετήσω " άπάνω στό όργανο
αύτό. Σπίτι μας δέν είχαμε τότε πιάνο.
' Εγώ, άντί νά παίζω τίς άνιαρές σκάλες καί τά π ιό άνιαρά γυ
μνάσματα του Καπαγκρόσσα, δοκίμαζα τίι διάφορα κόκκαλα,
τά aσπρα καί τά μαύρα, καί προσπαθοuσα νά βρώ δ ιάφορους
συνδυασμούς iiχων καί νά ν ιώσω τό μυστήριο πού έκανε
ιϊλλα κόκκαλα νά φαίνονται πώς άγαπιώνται άναμεταξύ τους,
aμα τά χτυπούσες ταυτόχρονα, κι aλλα σά νά μαλώνουνε.
Καί μέ δ ιασκέδαζε iδιαιτέρως νά βάζω τά κόκκαλα νά μαλώ
νουνε άναμεταξύ τους, καi στό τέλος νά τά κάνω ν' άγαπιοuντα ι .
' Εννοείται πώς ο [ παρατονισμοί μου αύτοί φτάνανr. ως τ'
αύτι ά τής " κυρίας Εύδο:�ίας ", πού έμπαινε μέσα στό δωμάτιο
τής μουσικής συνοφρυωμένη καί αύστηρή : " Μανωλάκη,
πάλι τά !δικά σου παίζεις! Θά άναγκασθώ νά σέ τ ιμωρ1iσω
καί θά τό καταγγείλω καί της μητρός σου ".
Γιατί ή καλή γυναίκα μιλούσε πάντα " είς ύπερκαθαρεύουσαν ",
τόσο πού πίστευα πώς δέν ήξερε νά μιλάει τ-i γλώσσα πού
μιλοϋσε ή μάνα μου καί ή νενέ μου. Μέ μεγάλη μου κατάπληξη,
μ ι ά φορά πού fiτανε θυμωμένη μέ τήν καθαρίστρα τοϋ σκο
λειοϋ, τήν ιϊκουσα νά τ ή βρίζει άκρι βώς στή γλώσσα πού
tβριζε καί ή μάνα μου καί ή γιαγιά μου τό δουλάκι μας.
Πήγα σπίτι καί εΙπα τής μάνας : " Μ άνα, καί ή κυρία Εύδο
κ ί α ξέρει καi μιλάει τή γλώσσα μας ! " . Καί ή μάνα μου προσπα
θοϋσε νά μοϋ έξηγ1iσει πώς ή κυρία Εύδοκία ήτανε γραμματι
ζούμενη καί μιλοϋσε τήν " καλή " τή γλώσσα, δπως έγώ φο
ροϋσα τ ίς Κυριακές τά " καλά " μου φορέματα, μά πώς μέ τήν
καθαρίοτρα μιλοϋσε τήν πρόστυχη τή γλώσσα, τή συνηθι
σμένη . " Καί καλά, έσύ κ' ή γ ιαγιά κ' έγώ είμαστε πρ όστυχοι

πού μιλάμε τό Ιδιc)·μέ τό δουλάκι μας ; " Κ' ή μάνα μου δέν
ijξερε ή καημένη τ ί vά μου άποκριθεί.
Όπως καί νδ.να ι , μέ τό Διγενή Καπαγκρόσσα κουτσόμαθα
τίς νότες καί τό πεντάγραμμο, δταν, κάποια μέρα, γυρίζοντας
άπό τό σκολειό, βρηκα τό σπίτ ι σέ μεγάλη άναστάτωσ η .
Ό " μπαμπά " Μ η νάς άπό τ ή ν 'Αθήνα καλουσε τ ti μάνα μου
κ' έμένα μαζί μέ τό θείο ' Αρμόδιο καί τή θειά Εύανθία νά πάμε
νά μείνουμε μαζί του γιά λίγους μt)νες.
Ξεκι ν i1σαμε δλοι μαζί γιά τήν 'Αθήνα , μέ κάποιο βαπόρι
πού άπό τό ταξίδι του δέ θυμάμαι τ ίποτα .
Θυμάμαι μόνο πώς πρωτοαντίκρυσα τήν πολιτεία πού ijτανε
γραφτό νά περάσω τά περισσότερα χρόνια της ζωης μου .
Καί θυμάμαι άκόμα σά σέ όνειρο τό μεγάλ ο άμάξι δπου στοι
βαχτήκαμε γιά νά άνεβουμε άπό τό λιμάνι του Περαία στtiν
'Αθήνα . 'Ακόμα τότε δέ λειτουργουσε ό tiλεκτρ ικός, άλλά
ένας άτμοκίνητος σιδη ρόδρομος μέ τέρμα τό Θησείο.
Καί θυμάμαι τό θείο 'Αρμόδιο πού έπέμενε νά μου δείξει τήν
'Ακρόπολη καί τόν Παρθενώνα καθώς άνεβαίναμε τό σκονι
σμένο δρόμο. ' Εγώ δμως πρόσεχα περισσότερο τά λουστρά
κια πού τρέχανε άπάνω.- κάτω, τούς στρατ ιώτες πού δέ φορού
σανε φεσάκια άλλά περίεργα γιά μένα κασκέτα, καί κάτι
σκονισμένες συκιές μέ ζαρωμένα συκα . Μ είναμε μερικούς
μt) νες στήν ' Αθήνα, καί άπό τή διαμονtΊ μου αύτή δέ μεί νανε
καί μεγάλα πράματα στό θυμητικό μου.
Θυμάμαι μόνο τόν καλό Μπαμπά Μ η νά δπως τόν πρωτοαντί
κρυσα στό παράθυρο της Τούρκικης Π ρεσβείας στό Κολω
νάκι , γιατί άπό μιάν άργοπορία τοϋ τελέγραφου δέν εlχε κα
τέβει στόν Περαία νά μάς δεχτεί.
Ύστερ' άπό λίγους μ η νες γυρίσαμε στή Σμύρνη μέ τtiν πρό
θεση νά ταχτοποι1Ίσει 11 μάνα μου κάτι χτηματ ι κές μας δου
λειές καί νά ξαναγυρίσουμε πάλι στήν ΆθtΊνα, νά έγκαταστα
θουμε μαζί μέ τόν μπαμπά Μ η νά, πού μέ άναλάβαινε ύπό τtiν
προστασία του " σάν παιδί του " .
Καθώς γυρίσαμε στή Σμύρνη , παντρεύτηκε κ ' ή θειά μου ί1
Εύανθία, πού iiτανε καί λίγο περασμένη στά χρόνια, μέ τό
γιατρό Μωϋσ1) Χατζη-Μωϋσέως άπό τά Κούλα της Μ ι κράς
'Ασίας, άλλά έγκαταστημένο στή Σμύρνη .
Ό γιατρός iiτανε σπουδαζάμενος στή Γερμανία.
Ό καινούριος μπάρμπας εlχε φήμη σοφου στούς συγγενι κούς
κύκλους. ' Επειδή δμως εlχε σπουδάσει στή Γερμανία, λέγανε,
ijτανε " βαρύς " κι Cίπραχτος καί δέν μπορουσε νά συναγωνι
στεί τούς Cίλλους " έπιπόλαιους " γιατρούς πού σπουδάσανε
είτε στή Γαλλία είτε στό Πανεπιστήμιο της ΆθιΊνας.
Ή άλtΊθεια εlναι πώς ό κα ι νούριος μπάρμπας iiτανε τό πρώτο
φαι νόμενο πού μου τύχαινε άπό τούς θρύλους πού πλέκονται
στή ρωμιοσύνη σ' δλους τούς κλάδους της Έπιστ1Ίμης καί
η)ς Τέχνης γύρω σέ δσους κάτω άπό μιά σοβαροφάνεια καί τό
αίώνιο παράπονο τών παραγνωρισμένων κρύβουνε κατά βάθος
τήν τεμπελιά τους ii τήν άνεπάρκειά τους.
-οπως καί νι'ίνα ι , ό καινούριος μπάρμπας ijτανε κατά βάθος
ένας άγαθώτατος λιγόλογος ι'ίνθρωπος, πού τότε μόνο μιλουσε
κάπως περισσότερο, δταν τό θέμα έρχότανε στίς σπουδές του
καί στή διαμονi1 του στήν ξενητει ά .
Λίγον καιρό ϋστερ' άπό τ ό γάμο τ�)ς θειάς μου τ ης Εύανθίας,
ξεκινήσαμε πάλι μέ τή μάνα μου καί μέ τό θείο ' Αρμόδιο γιά
τ�iν 'Αθήνα , μέ τ�iν πρόθεση νά έγκατασταΘουμε όριστικά
μαζί μέ τό μπαμπά- Μ η ν δ. . Θι'ίτανε κατά τά 1 894 - 1 895.

Π t)ραμε ένα σπίτι άντ ίκρυ άπό τήν Πύλη του Άδριανοϋ, πού
άνfΊκε στήν οίκογένεια τοϋ άδικοσκοτωμένου ποιητt) καί
λαϊκου μουσουργου Κόκκου.

-Υστερ' άπό χρόνια πολλά, καλεσμένος άπό τήν εύγενικιά
κυρία ' Ελένη Ψη μμένου , μέ συγκίνηση ξαναβρέθηκα μέσα
στούς γνώριμους αύτούς τοίχους του ίδιου σπιτ ιοϋ, δπου
πέρασα δυό χρόνια άπό τά πιό ζωντανά τfΊς παιδικης μου ζωfΊς.
Τό σπίτ ι εlχε μ ι ά Θαυμάσια θέα. Μπροστά του δλες οί στηλες
τοϋ 'Ολυμπίου Διός καί ό κηπος τοϋ Ζαππείου, άπό τήν
άλλη πλευρά καί ίσα-ίσα άπό τό παράθυρο της καμαρούλας
μου έβλεπε κατά τόν Παρθενώνα. Όμως μαζί μέ τόν Παρθε
νώνα τό σπίτι έβλεπε καί στή μάντρα τfΊς κυρά Κώσταινας.

"Οτω• ίjρθαμ•· στήι• ' Λ θιίιια, ίir>ωσα Νπάσει c; καί μπήκα στι{
Β' Γ�ιμ νασίο ι• στό ' Εθιιικό Λύκειο στψ• όδό ' Α καδημίας,
δπο ι• ι]ταιιt· γιά καιρό Στρατοδικείο. Σt' μ ι κρ6τερη τάξη ήται•
κι ή Μάριοc Βάρβογλης, πού fίταιιε γραφτό ιιά πάρει ά.ι•άλογη
μt' μ έιια θέση στό ξεηίλιγμα τής έλλψικιjς μοι•σικίjς δημ ι ο υρ
γίας. Στήι• ά.ι•t'κι>οτη φωτογραφία, ή 11/άριοc Βάρβογλης πρίι• πάει γιά μο ιισική στό Παρίσι - παρακολο ιιθο·ϋσε σΤ'Υj
Σχολή Καλώι• Ί'εχvώι• μαΟι]ματα ζωγραφικι)ς κοι•τά στό ι ! ιίτρα

Συχνά άπό τή μάντρα, σάν έβαζαν νά ψ t)σουν κοκορέτσ ι , άν
τ ιλαλούσανε στ' αύτιά μου τά τραγούδια τοϋ κύρ-Κώστα, πού
μέ μιά βραχνιασμέ ν η , μά σωστή φων1Ί, τραγουδοϋσε λογιών
τώ λογιών τραγούδια της Ρούμελης, τt)ς πατρίδας του, καί στίς
γιορτερές μέρες τδστηναν στό χορό μέ λαγοϋτα καί ζουρνάδες.
Τί τά θέτε, άπό τότε πιότερο μέ συγκι νούσανε τά ζωντανά
αύτά λαϊκά τραγούδια άπό τti θέα " της άθανάτου κλη ρονομίας
τών ένδόξων προγόνων μας ", δπως έλεγε ό άείμνηστος σε
βαστός μου καθηγ11τής τών ' Ελλη ν ι κών καί τών Λατι νικών
Γεωργιάδης, - άγιασμένο νι'ίναι τό χώμα του, - ένας άγαθώ
τατος καί άληθινά σοφός ι'ίνθρωπος, πού μοϋ εκανε στό σπίτι
τά μαθt)ματα τοϋ Έλληνικου Σχολείου καί τοϋ Γυμνασίου.
'Αλήθεια, άκόμα τόν θυμδ.μαι τό γέρο μου καθηγητ i1 , πού
δσο κι ι'ίν δέν άκολούθησα τ ίς ύποθη κες του στό γλωσσ ικό
ζήτημα , ώστόσο κρατάω βαθειά χαραγμένη μέσα στήν ψυχ t)
μου τήν ώραία του tiθική μορφή , άληθ ι νοϋ διδασκάλου του
γένους μέ άνώτερα ίδανικά, σοφοϋ τίμ ιου καί γεμάτου άπό
τούς πιό άγνούς ένθουσιασμούς. .
Του Σταυροϋ στά 1 896, αύτό τό θυμδ.μαι καλά, μετοικιΊσαμε
σ' ένα σπίτι στtiν όδό Σόλωνος.
Στό μεταξύ είχαμε μάθει τό θάνατο της καλης μου νενές στti
Σμύρνη .
Ήτανε ή πρώτη φορά - άλλοίμονο ' δχι καί ή τελι;υταία -

πού ενιωθα τό σκληρό πέρασμα τοϋ θανάτου μέσα άπό τό
στενό μου οlκογενειακό κύκλο.

πώς μέ τά λόγια δέ γίνονται τά εργα, άλλά πρέπει νά προ
ϋπάρξουνε τά έργα γιά νά εχουνε κάποια θέση τά λόγια.

Ή καλή μου ή γ ιαγιά δέ θά μοϋ ξανάλεγε πιά παραμύθια, οϋτε
θά μοu τραγουδοϋσε τό " Λύγκο τό Λεβέντη τόν άρχιληστ�i ",
πού ϋστερ' άπό χρόνια iiτανε γραφτό νά τόν τραγουδήσω
έγώ στό Συμφωνικό μου Κοντσέρτο γιά πιάνο καί όρχi1στρα!

Καi μέσα στήν τόση μου πατριωτική άπογοi1τεψη , μοu ή ρθε
ξαφνικά ή άποκάλυψη πώς ό τόπος μας μδ.ς θεωροϋσε ξένους,
σχεδόν έχθρούς, άφοϋ ό μπαμπδ.-Μ η νδ.ς είχε δ ιατελέσει Γραμ
ματέας της Τουρκικης Πρεσβείας.

Σ' αύτά άπάνω μaς βρηκε τό 97 καί ό πόλεμος.

Έφυγε καi ό ' Αρμόδιος σάν Τοϋρκος ύπήκοος γιά τήν Πόλη ,
καί μείναμε μόνοι ή μάνα μου κ' έγώ στήν 'Αθήνα, ως πού
άποφάσισε αύτή νά μπαρκάρουμε κ' έμείς γιά τήν Πόλη .

Όλος ό άναβρασμός πού προηγήθηκε ως τήν κήρυξη τοϋ πο
λέμου έσυγκλόνισε βαθειά τό μ ικρό δμιλο τοϋ σπιτιοϋ μας.
Όλοι σκεφτόντανε καί νιώθανε βαθειά έθνικά, καί φυσικά
κ' έγώ, μ' δλο τόν ένθουσιασμό καί τό φανατισμό των παιδιά
τ ικων μου χρόνων. Ό Μ ηνaς, δπως γράφει καί ό Δαμβέργης
στίς άναμνήσεις πού δημοσίεψε λίγο πρίν πεθάνει , φίλος προ
σωπικός τοϋ Τρικούπη , είχε φτάσει στό σημείο νά τόν συμ
βουλεύει τί πρέπει νά άπαντi1σει στίς νότες καί τά διαβ1iματα
τοϋ Τούρκου πρέσβη .
Αύτό δέν έμπόδισε νά γίνει ό Μ η νaς Χαμουδόπουλος στόχος
της έλλαδικης πατριδοκαπηλείας έκείνης της έποχης, καί
μάλιστα της " ' Εστίας ", πού φαίνεται πώς άπό τότε iiτανε
γραφτό νά παίζει ρόλο καταστροφικό στ�i ζωή μου. 'Από τήν
άλλη μεριά οί Τοuρκοι δέν του είχανε έμπιστοσύνη , καί λί
γους μηνες πρίν τόν πόλεμο τόν άνακαλέσανε στήν Πόλ η .
'Εμείς οί άλλοι βρεθήκαμε στήν κήρυξη τοϋ πολέμου μόνοι
μέσα στήν 'Αθήνα. Κ' έγώ μαζί μέ δλο τόν κοσμάκη πίστευα
στό θρίαμβο των έλληνικων δπλων καί στήν καταστροφή
της Τουρκιaς. Είχα μεθύσει άπό τούς πατριωτικούς λόγους
καί τά άρθρα των έφημερίδων πού άπληστα έδιάβαζα .
Σάν κεραυνός πέσανε κι άπάνω στό μ ικρό μου τό κεφάλι οί
είδ1iσεις γιά τίς 1)ττες μας. 'Από τότε άρχισα λίγο νά νιώθω

ΘCίμουνα τότες δέ θάμουνα δεκατέσσερω χρον&, κι δμως τό
θυμaμαι άκόμη αύτό τό ταξίδι μέ κάποιο ξενικό βαπόρι , ίτα
λικό ii αύστριακό νομίζω.
Γιά πρώτη φορά άντίκρυζα τά Δαρδανέλλια κ' ύστερα τήν
Πόλ η , τήν Πόλη τή θρυλικi1, πού μέσα στή φαντασία μου την
εβλεπα σά μ ιά Πολιτεία όνειρεμέν η , γεμάτη άπό όμορφες
βασιλοποuλες καi μαρμαρωμένους βασιλιάδες, καi πού τή
βρωμίζανε άραχλα στοιχειά καi τελών ια μέ σαρίκια κι άρα
πάδες, οί Το\Jρκο ι .
Καί θυμaμαι πώς άπάνω στό βαπόρι, έγώ πού σάν παιδί ή μουνα
μδ.λλον ήσυχος καί δχι έπιθετικός, δάρθηκα μ' ενα Τουρκl
της ήλικίας μου, γ ιατί μέ είπε γκιαούρη καί κορόϊδευε τούς
" γιουνανλfjδες ", έν& ή μάνα μου άγωνιζόντανε νά μδ.ς συμβι
βάσει , " μή βρο\Jμε κανένα μπελδ. ".
Στό ίδιο τό ταξίδι , άπάνω στό βαπόρι γνώρισα κ' ενα κορι
τσάκι π ιό μικρό άπό μένα, πού κατόπι επαιξε κάποιο ρόλο
στ�)ν 'Ελληνική Μουσική καί lδίως στήν κίνηση γιά τή
μουσική μας λαογραφία : τ ή Μέλπω Λογοθέτη , τή σημερινη
κυρία Μερλιέ. Ύστερ' άπό τό ταξίδι δπου παίζαμε μαζί, δέν
την είχα ξαναδεί γιά πολλά χρόνια, δταν άργότερα άκουσα
νά γίνεται λόγος γι' αύτήν σά δημοτικίστρια καi σά μουσικό.

ΣυμμαΟητ-ι]ς μου ση} Β' Γυμιιασίου, ση)v Άθιίvα, ήπ.ιvε ό f(λέωv Τριαvταφύλλο υ (dριστερά), ό πασίγvωστος dργότερα 'Α.ττίκ.
Είμαστε οί βειιιαμί.ν τής τάξης καί περνούσαμε γιά τά nιό φρόνιμα καί μελετηρά παιδιά τού σχολειού. Μιά τάξη παραπάνω
dπ' τή δικ·ή μας, ήτανε κι ό μεγαλύτερός μας Κίμω11 Τρ ι α ιιταφύλλου, dδερφός τού {(λέωvα. Καλοσπουδασμένος κι αύτός dτό
Παρίσι ύπijρξε γιά πολλά χρόνια καθηγητής τραγουδιού καί πρωτοπόρος ι5άσκαλος μελοδραματικής Τέχνης στό 'Ωδείο Άθηνώv
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Στήν 'Αθήνα ξαναδώσαμε γνωριμία, καί μείναμε άπό τότε
πάντα καλοί φίλο ι .
'Από τ�)ν Πόλ η , ή μάνα μου κ ' έγώ περάσαμε γ ιά λίγο στή
Σμύρνη στό Καλομοιρέϊκο, κι άπό κεί πίσω στήν 'Αθήνα.
Μέ τήν είρήνη είχε ξαναπάρει τή Θέο ιι του ό Μ η νάς στήν
ΆΘ1iνα. Ό 'Αρμόδιος έμενε όριστικά στήν Πόλη , καί σέ
λlγον καιρό διοριζότανε Νομικός Σύμβουλος της ίεράς Συ
νόδου στό Πατριαρχείο.
tl(Ι

Τήν Ιστορία αυτη τήν είχα σταματι)σει έδω καί κάμποσους
μήνες . . . Ξαναρχίζω νά γράφω 0 1iμερα, 22 τοϋ Σποριά στά
1 940, καί μοϋ φαίνονται τώρα δλα τά δ ι κά μου τόσο Θαμπά,
τόσο άπόμακρα κι άσ1)μαντα, μπρός στά γι:γονότα πού ξετυλί
γονται μπροστά μου καί πού βαραίνουν έτσι τή Μοίρα τοϋ
Έθνους μου, πού δέν ξέρω iiν Θά βρω τό Θάρρος καί τ iι δύ
ναμη νά τή συνεχίσω.
tllΙ

1 8 τοϋ Χριστοϋ 1 940.
Χωρίς νδ.χει μπεί κάπο ια γαλήνη στ1Ίν ψυχ1i μου πού πάντα
είναι άνταριασμένη, δμως κάπως πιό γαληνεμένος γιά τά πε
πρωμένα μας κ' έλπίζοντας πώς στό τέλος Θά Θριαμβέψει
τό δίκιο καί ή ίδέα της έλευθερίας, συνεχίζω.
Στήν ΆΘ1iνα ή μάνα μου κ' έγώ βρήκαμε τό μπαμπά - Μ ηνά,
πάντα καλό, πάντα άγαθό, καί μείναμε στό ξενοδοχείο " Τό
Άστυ ", πού iiτανε τότε στήν όδό Σταδίου δίπλα στό σημερινό
" Ξενοδοχείο των Άθηνων ".
Έδωσα έξετάσεις καί μπηκα στή Β" τάξιι τοϋ Γυμνασίου στό
'Εθνικό Λύκειο στήν όδόν 'Ακαδημίας, δπου iiτανε γιά καιρό
τό στρατοδικείο καί ή στρατολογία.
Τό διεύθυνε ό μακαρίτης ό Φούντης, πού δ.φησε ϋστερα τή
φιλολογία καί έγινε χρηματιστής, καί ό καημένος ό Βυζάντιος
πού λίγο άργότερα αύτοχτόνησε τόσο τραγικά.
Στό 'Εθνικό Λύκειο, ϋστερα πού τόσον καιρό, σπούδαζα σχε
δόν πάντα μέ ίδιωτικά μαθήματα στό σπίτ ι , βρέθηκα στήν
πολυθόρυβη καi πολύτροπη συντροφιά των άγοριων της τάξης
μου καί το{) σκολειοϋ. ' Εκεί βρήκα άρκετούς συμμαθητές
πού τούς συνάντησα άργότερα καί στόν καλλιτεχνικό μου
δρόμο.

Μιά τάξη παραπάνω άπό η) δ ικ1ί μου ( Β' γυμνασίου) βρισκό
τανε ό Κίμων Τριανταφύλλου, ό γνωστός καθηγφ1)ς τοϋ
τραγουδιοϋ, μεγαλύτερός μας άρκετά, άφοϋ iiτανε δευτεροε
τής στήν ίδια τάξη .
Συμμαθητής καί στενός μου φίλος iiτανε ό άδερφός του, ό
γνωστός μουσικοσυνθέτης έλαφράς μουσικης Κλέων ό 'Αττίκ.
Ό 'Αττίκ κ' έγώ ήμαστε οί βενιαμίν τής τάξης, καί τό περίεργο
είναι πώς περνούσαμε γιά τά πιό φρόνιμα καί μελετηρά παι
διά τοϋ Λυκείου!

Συμμαθηηiς μου iiτανε άκόμα κι ό Γιωργος ό Παπαδιαμαντό
πουλος, πού ή γυναίκα του ή Κούλα Παπαδιαμαντοπούλου,
κόρη Α. Βλάχου, στάθηκε μιά άπό τίς πιό πολύτιμες ουνεργά
τισσές μου στό ' Ελληνικό καί στό 'Εθνικό 'Ωδείο. 'Επίσης ό
Γιωργος ό Στεφάνου, πού έπαιζε ώραίο πιάνο, καί σέ μ ικρό
τερη τάξη ό Μ άριος ό Βάρβογλης, πού ήτανε γραφτό νά πάρει
καί άνάλογη μ' έμένα Θέση στό ξετύλιγμα τής έλλη νικής

Μέ τψι ijττα το·ϋ '!)7 μπαρκάραμε άπ' τψι 'Αθψιιι γιι.ί τ·fιιι
Π6λη. "Ημουιια δέιι fίμ.ουιιct δεκατεσσάρω χρονώ δτctιι άντί
κρνσα τά Δctρδαιιέλλια καί τrιv ι31ιειρεμέ1ιη πολιτεία. Στό ίδιο
βαπ6ρι γιιώρισα κ' ί!να μικρ6τερ6 μου κοριτσάκι πού, άργ6τερα,
έπαιξε μεγάλο ρ6λο στην έλληνικfι μουσικfι λαογραφία. 'Ητα11
ή Μέλπω Λογοθέτη, σύζυγος κατ6πι.11 τού Όκτάβιου Μερλιέ,
ή μεγάλη 'Ελληνίδα πο1ί ϊδρυσε καί τό [(έιιτρο Μικρασιατι
κών Σπονδών. [( ά τ ω ' Τ-1 καθηγήτρια τού πιάιιου Κο·ύλα
Παπαδιαμαvτοπούλου, κ6ρη "Αγγ. Βλάχοι> καί γυναίκα σνμ.
μαθηηϊ μου στό σχολει6. ΜΙ> τά χρ61ιια, στάθηκε πολύτιμη
rιννεργάτισσά μου καί rιτό ' Ελληιιικό καί rιτό ' Εθ1ιικό 'Ωδείο
_...,....

:

μουσικής δημιουργίας. Θυμάμαι καί τόν καθ1ηητή μου Καρ
βούν1ι, σοφόν άνθρωπο άλλά νευρικό, πού τόν πειράζανε τά
παιδιά, καθώς καί τόν ύπέροχο μαΟηματικό Φιντινκλή καi τόν
καημένο τόν Βυζάντιο, πού τόν λατρεύανε κυριολεχτικά δλα
τά παιδιά. Τό περίεργο ε{ναι πώς σηΊν περίοδο αυηΊ η-;ς
ζωής μου κατά τά 1 898 μέ 1 899 άρχισα νά νιώθω δλο καί μεγα
λύτερη άγάπη καί κλίση γιά τή μουσικ1i .

Ή χαρά μου καi ή μανία μου ήτανε δταν βρισκόμουνα μόνος
στό δωμάτιό μου μπρός στό πιάνο, ν' άπλώνω τά δάχτυλά μου
νά τρέχουν στά κόκκαλά του καί νά όνειρεύομαι λογιών τω
λογιών Ιστορίες καί παραμύθια, πού φανταζόμουνα πώς τά
έρμήνευα μέ τούς ήχους πού εβγαζα άπό τό δργανο.

Ύστερ' άπό τiς διάφορες Έλβετογερμανίδες δασκάλες τής
κακής δ:ιρας, καί μιά συμπαθητική νέα, τής δ . τότε 'Αντω
νίου, που ε{χα κατά καιρούς γιά δασκάλες τοϋ πιάνου, ό Μη
νάς άποφάσιο·ε νά μέ άναθέσει καί σ' eναν καθηγητ�i, τόν
Τιμόθεο Ξανθόπουλο. Ό Ξανθόπουλος, παλιός συμμαθητ�'ις
τοϋ 'Αρμοδίου στήν ευαγγελική Σχολ1i τής Σμύρνης καί άπό
φοιτος τοϋ 'Ωδείου τής Βιέννης, άρχισε νά μοϋ δίνει κάπως
πιό συστηματικά μαθήματα μουσικής άπό τά έρασιτεχνικά
κι άκατάστατα πού επαιρνα ως τότε.

Ή μάνα μου άλλωστε, πού ή καημένη δέν εν ιωθε τ ίποτα άπό
μουσικi1 , ι'iμα μ' άκουγε ν' αυτοσχεδιάζω μοϋ φώναζε πάντα
άγριεμένη : " Πάλι τά δικά σου παίζεις, Μανώλη, κ' εχει δί
κιο ό κ . Τιμόθεος πού λέει πώς δέ μελετάς " .

Ό καινούριος καθηγ1ιτής μοϋ εκανε τότες μεγάλη έντύπωση

καi μοϋ φάνταζε ίδιαιτέρως γιά τίς συνθέσεις του.

'Εκτός άπό μερικά γλυκοστάλαχτα τραγουδάκια που δέν τά
πρόσεχα ίδιαιτέρως, Θαύμαζα κυρίως τά διάφορα έμβατ1iριά
του. Ε!χε γραμμένα πολλά γιά κάθε περίσταση καί γιά κάθε
γεγονός έσωτερικό η παγκόσμιο, καί τά εστελνε άφιερωμένα
στους ίσχυρούς τής ή μέρας δικούς μας καi ξένους.
'Εγώ δμως τότε τά επαιρνα πολύ στά σοβαρά, καi άγαναχτοϋσα
πού δέν άναγνώριζε ό κόσμος τή μεγαλοφυία τοϋ δασκάλου
μου.
Φυσικά, μαζί μέ τά μαθi1ματα τοϋ Ξανθόπουλου, έξακολου
Θοϋσα πάντα νά αυτοσχεδιάζω στό πιάνο δ,τι μοϋ περνοϋσε
άπό τό κεφάλι καi τά δάχτυλα, χωρίς δμως ν' άποκρυσταλώνω
μιά όρισμένη σύνθεση καί χωρίς νά τήν καταστρώνω στό
χαρτί.

Ποτέ δμως μπροστά σέ κόσμο. Όταν μέ άνάγκαζαν νά παίξοο
μπρός σέ τ ρίτους, επαιζα φρόνιμα-φρόνιμα τή σονατίνα μου η
τό " Τροβατόρε ", - φαντασία πού κάποτες μοϋ είχανε μάθε ι .

Μ όνο μιά φορά ό μπαμπά-Μ η νάς, πού τυχαία μ' άκουσε ν '
αύτοσχεδιάζω, μ έ ρώτησε μ έ κάποιαν άπορία : " Γιά στάσου!
Ποϋ τά βρl'\κες αυτά; Μοιάζουν σάν Έλλη νικά καi σάν 'Ανα
τολίτικα! ". ' Εγώ δεν iiξερα οϋτε ποϋ τά βρή κα, οϋτε Cίν iiτανε
' Ελληνικά ii 'Ανατολίτ ικα. Όμως άπό τότε, Cίν καί ό καημένος
ό Μ η νάς δέν μοϋ τό ε{πε γιά νά μέ μαλώσει , άλλά μάλλον μέ
μ ιάν ευχάριστη εκφραση στό πρόσωπό του, φυλαγόμουν
άκόμη περισσότερο καί δεν καθόμουν στό πιάνο γ ι ά ν' αυτο
σχεδιάσω παρά σάν ήμουνα βέβαιος πώς δέ μ' άκουγε κανείς .
'Εκείνο τόν και ρό συνέβηκε καi κάτι πού μοϋ εκανε μεγάλη
έντύπωση, καί ίσως νά εδωσε ηΊν πρώτη άφορμή γιά νά συνε
παρθώ τόσο άπό τή μουσικ1i.
Έδινε τότε παραστάσεις στήν ΆΘ1iνα κάποιος " μεγάλος "
σχετικά βέβαια - Ιταλικός μελοδραματικός Θίασος, νομίζω
τοϋ Λαμπρούνα. Πάντως, Θαρρώ πώς ε{ναι σήμερα, Θυμάμαι
πώς τραγουδοϋσε eνας τενόρος πού ξετρέλανε τότε τους 'Αθη
ναίους καί πρό πάντων τίς Άθηναίες ό πολύς καί άργότερα
διάσημος Anselm i .

Τό ίστορικό κτήριο τού 'Ωδείου ΆθψώΙ', στήιι όδό Πειραιώς, σt' μιά σπάιιια φωτογραφία τού 1889. /(τ·ήμα το·ϋ Δημοσίου, dπό
δωρεά τής οlκογέvειας Βλαχάκη, παραχωρήθηκε στό " Μουσικό καί Δραματικό Σύλλογο " γιά νά στεγάσει τό πρώτο 'Ωδείο
Άθηνώ11, πού ι'ίνοιξε τό 1872. Ώς τότε, στέγαζε τή Σχολή Τεχvώ11, πρόγονο τού Πολυτεχ1ιείου. Ό /(αλομοίρης δέν " έκκολάφ
θηκε " στό σεβάσμιο αύτό ϊδρυμα. Τόιι φόβιt,ε 1j έμφάνιση τού παλιού χαμηλού χη]ριου καί τό " έμβριθές ϋφος " τού θυρωρού του
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ή " Μποέμ " δέν iΊτανε ίσορροπημένο εργο, - ό Πουτσ ί ν ι
έκείνη τ ή ν έποχ1i περνουσε γιά έπαναστάτης κ α ί ύπερμοντέρ
νος! - καί θά χαλουσα τά δάχτυλά μου διαβάζοντας μιά τόσο
δύσκολη καί στριφν1i μουσική!
Στό άναμεταξύ οί φίλοι μου, ό Στεφάνου καί ό 'Αττίκ, μέ
προτρέπανε νά πάω νά γραφτώ στό μεγάλο καί σοβαρό μου
σικό ίδρυμα η'j ς όδου Πει ραιώς, πού τότε μόλις είχε " άνακαι
ν ιστεί " μέ ενα νέο διευθυντ1i σπουδαζάμενο κ ι αυτόν στή
Γερμανία, τόν κ. Γεώργιο Νάζο, - δταν ή ζωi1 μου ίiλλαξε
πάλι ριζικά κ' ετσι δέν είχα τήν τ ιμ1i καί τήν ευτυχία νά κατα
λέγομαι κ' έγώ μεταξύ τών " έκκολαφθέντων " άπό τό σοβαρό
μας μουσικό ίδρυμα.
Ό Μ η νάς πήρε ξαφνικά άπό τήν Π όλη διαταγή πώς μετατί

θεται έκεί σέ κάποιο ύπουργείο. Τόν άκολουθήσαμε ή μάνα μου
κ' έγώ.

Ή άλιiθεια είναι πώς άρκετόν καιρό πρίν φύγουμε γιά τήν
Πόλη θά μπορουσα ν ά είχα γραφτεί μαθητής στό 'Ωδείο.
Μά δέν ξέρω γιατί, κάποτες που πήγα νά ζητήσω τό φίλο μου
Γιώργο Στεφάνου, ή δψη του παλιου καί χαμηλου χτιρίου
του 'Ωδείου 'Αθηνών, που iΊτανε άπό τότε στά ϊδια χάλ ια πού
εΙναι καί σήμερα, τό έμβριθές ϋφος του προσωπικου πού είδα
στήν είσοδο, καρτερώντας τό φίλο μου, μου προξενi1σανε
κάποιο δέος ψυχικό άνάλογο μ' έκείνο πού ενιωθα, δταν,
παιδί, κατέβαινα στό ύπόγειο του σπιτιου μου τής Σμύρνης
κ' ετρεχα νά βγω στό φώς καί τόν άέρα του περιβολιου μου.
Έτσ ι , παρ' δλο που κ' ή μάνα μου κ' οί φίλοι μου μέ παρακι
νουσαν, δέν iΊθελα μέ κανένα τρόπο νά ξαναβάλω τό πόδι μου
έκεί μέσα.
Στό τέλος δέν ξέρω τί θίiκανα, πάντως μέ τήν άναχώρησή
μας στά 1 899 εχασα τήν έπαφή μέ τήν Άθi1 να &ς τό καλοκαίρι
του 1 908, πού i:δωσα τήν πρώτη μου " Μουσι κ 1) βραδυά " στήν
αίθουσα του ίδιου του 'Ωδείου 'Αθηνών που τόσο δείλιαζα νά
τό πλησιάσω.
Μ Α ΝΩΛΗΣ Κ ΑΛΟΜΟΙ ΡΗΣ

Γεώργιuς Νάζος, ό ίκαvότατος καί γερά σπουδασμένος μου
σικός, πού d11αδιοργάνωσε καi στερέωσε τό 'Ωδείο Ά.θηνώ·v,
σέ μιd φωτογραφία τού 1891, τή χρονιά dκριβώς πού d11άλαβε
τή διεύθυ νση τού 'Ωδείου. Ό Καλομοίρης θd δώσει σ' αύτό,
τό 1908, τή11 παρθενική συναυλία iργω11 του. Θά χρειαστεί
ιιά περάσου11 τρία χρόνια γιά vά καταλαγιάσει ό τρόμος τού
Νάζου dπό τό . μαλλιαρισμό τού Καλομοίρη . Τελικά, ό [(αλο
μοlρης θά διδάξει στό 'Αθηvώ11 8 χρόιιια, dπό τό ' 7 1 ιί'.ις τό 1 9 1 .9
ii τίς σιγοτραγουδουσε, Π]lΥαινε καί σ' αύτές τίς παραστάσεις

Ό Μ η νάς, πού ήτανε έξαιpετικά φιλόμουσος καί ηξερε δλες

τίς τρέχουσες ίταλικές δπερες τής έποχ1'jς καί τίς σφύριζε

κι ίiρχισε νά μέ παίρνει μαζί του.

Ή έντύπωσή μου ητανε καταπληχτι κή. Τά πλούσια δργανα
τής όρχ1iστρας, ή χορωδία, οί ώραίες φωνές, μέ συγκλονίσανε
σύψυχα. 'Ιδιαίτερα μαγεύτηκα άπό τή " Μποέμ " πού τότε
πρωτοπαίχτηκε στήν Άθι'ινα κι δπου ό Anseln1i ήτανε ύπέρο
χος Rodolfo, κι άπό τό " Μεφιστοφελή ' ' του Βοϊtο, έπίσης
νομίζω πρωτόφαντο τότε γιά τήν 'Αθήνα.
Όλη τήν ήμέρα δέν εκανα παρά νά όνει ρεύομαι γ ιά δικές μου
τέτοιες δπερες, καί διεύθυνα άπό τό πρωί &ς τό βράδυ μιά
φανταστική όρχήστρα, τραγουδώντας μέ ηiν πάντα δυσάρεστη
καί φάλτσα φωνιi μου φανταστικές ίiριες καί πρελούδια.
'Από τό μικρό μου χαρτζιλίκι οίκονόμησα σιγά-σιγά τό κο
λοσιαίο γ ιά μένα ποσόν τών δέκα δραχμών πού χρειαζόντανε,
καί κατόρθωσα κρυφά άπό τ ή μάνα μου ν' άγοράσω ενα σπαρ
τίτο γιά π ιάνο " σόλο ", πού φιγουράριζε στήν προθήκη άπό
τό μουσικό κατάστημα του Βελουδίου, καί πού βδομάδες καί
βδομάδες τό παρακολουθουσα έρωτικά μέ φόβο μή μου τό
πάρει κανένας ίiλλος.
Θυμάμαι τίς φωνές πού πάτησε ό καημένος ό Τ ιμόθεος δταν
μ ιάν ώpαία μέρα του τό παρουσίασα, παρακαλώντας τον νά
μέ μάθει νά παίζω τ ίς νότες του σπαρτίτου!
Μου ελεγε πώς έκτός πού δέν ημουνα σέ θέση νά τό έχτελέσω,

Στό έπόμενο :

l f, Π ό λ η .
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Στό "ίδιο διπλό τεύχος τής " Νέας ' Δ'στίας " 3.98 - 9, lης
καi 1,5ης Γενάρη 1944, δπου είχε δ ημοσιε υτε ί ή πρώτη
συvέχει.α τώ11 'Αποι.ι11ημο1ιευμάτω11 τού Καλομοίρη, δημο
σιεύτηκε καί τό παρακάτω γράμμα του, πού 'χει τή θέrτη
του κ' έδώ :
Ά γα πη η'ι " Νέα 'Δ'στία ",
Γράφοντας τίς σελίδες τ·ίjς " Ζωής μου καi τής Τέχνης μου ",
πού έχεις τήιι καλοσύιιη νά φέρεις σέ φώς, δίσταζα πολύ ι'i·11
θaπρεπε νά δημοσιευτούιιε δσο βρίσκομαι dκόμη στή ζωη ·ι/
dργότερα μετά τό θάνατό μου.
'Ύστερα δμως dπό wριμη σκέψη, κατέληξα στό συμπέρασμα
πώς τά σημειώματα αύτά, πού dναγκαστικά μιλούνε γιά Ιίλυ
τό έλλαδικό μουσικό ξετύλιγμα τών τελευταίων τριανταπέντε
χρόνωιι, καί πού προσπαθούιιε μέ dπόλυτη καλή πίστη dλλά
καi ώμ.ή εlλικρlνεια ιιά δώσουvε μ.ιά11 εl�όιια τής μουσικ1)ς μας
ζω1jς, θά ειτανε ίσως άvαvδρία μου llιι τά aφινα ιιά δημοσιευ
τούιιε " μετά θά�ιατον ". Γιατί ll11 ό " τεθvεώς δεδικαίωται "
ό ζω�ιτανός ι5έν δεδικαίωται δταιι δέιι έχει δίκιο, - καi καμιά
φορά κι' δταν έχει .
Μέ τήν ίδια εύκαιρία θά παρακαλο·ϋσα καi τούς d11αγ1ιώστες
σου κ' έσένα 1 ιά κρί1ιου1ιε μέ έπιείκεια τά δοκίμια αύτd έ�ιός
μουσικού, πού ll11 dγάπησε σχεδό11 δσο καί τήv Ιδιαίτερή το υ
τέχ·ιιη τά γράμματα, δμως δέν εlναι a1ιθρωπος τώ11 γραμμάτων.
/(' ί-!νας μουσικός πού καταστρώνει τή σκέψη του μέ τό λόγο
άντίς μέ τόιι ήχο, θά θυμίζει πάντα λίγο ij πολύ τό ναύτη ποιί
χρόιιια καi χρόιιια σκαμπανεβαίνει σέ φουρτουιιιασι.ιέιια πέλαγα
καί θάλαrτrτες καί περπατάει τρικλlζοντας aμα παη)σει στη
πτερΗl.
ι\ιΠ dγάπη
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Ή Διεθν1iς Συνάντηση Μεσαιωνικού
καί Λαϊκού Θεάτρου της Ζάκυνθος
1Ίταν εμπνευσιι του άξέχαστου κ.
Πορφύρη . Πρόφτασε νά όργανώσει
μόνο δυό : Τό '65 καί τό '66. Μ ετά

ΣΩΣΤΑ

ΤΙΣ

ΡΙ Ζ ΕΣ

ΜΑΣ

Συνέντευξη με τό ν κα θηγη τη Ν . Μ . ΠΑ ΝΑ ΓΙΩ ΤΑ ΚΗ

ηi δι κτατορία, χωρίς έκείνυν πιά,
πραγματοποιήθηκαν Cίλλες δυό : τό
'76 καί '77. 'Αρχές Σεπτέμ βρη θά
γίνει καί ΪΊ Πέμπτ η . Τό " Θέατρο "
βλέπ•ι τή Συνάντηση θεσμό χριiσιμο.

Τί εlναι Λαϊκό Θέατρο καί ποιά ιi σημασία του στίς μέρες
μας; Πώς άξιοποιείται ή παράδοση σιiμερα καi τcώς έπιχει
ρείται νά ξαναλειτουργιiσει μέσα άπό σύγχρονες, καί γι' αύτό
άλλοτριωμένες, αίσθητικές φόρμες. Καi τελικά, λ ε ι τ ο υ ρ
γ ε ί έκεί δπου έπιδιώκεται νά λειτουργιiσει : στό λαό - τόν
ταλαίπωρο αύτό " δέκτη ", μιά πού σιiμερα, μέ τά λ α ϊ κ ά
μέσα διαπαιδαγώγησης πού ρυθμίζουν τήν . . . παιδεία του
(Ραδιόφωνο, Τύπος, Κ ινηματογράφος, TV), δέ μπορούμε νά
πούμε πώς συνεχίζει νά εlναι " δημιουργός ·· λαός.
Όλ' αύτά τά θέματα τά θίξαμε σέ μιά συνομ ιλία μέ τόν καθη
γητή η')ς Μεσαιωνικης Έλληνικης Φιλολογίας στό Πανε
πιστιiμιο Ίωαννίνων - καί πρωτεργάτη βασικό του Πανεπι
στιiμιου Κ ρ 1iτης κ. Ν. Μ . Παναγιωτάκη, μέ άφορμή τίς έργα
σίες τf'jς "Δ' Δ ιεθνούς Συνό.ντησης Μ εσαιωνικού καί Λαϊκού
Θεάτρου .. πού Ύινε στ1i Ζάκυνθο τόν περασμένο Αϋγουστο.
Ποιά ·ι) γιιώμη σας, κ. Παιιαγιωτύ.κη, γιίι τό έλληvικό
παραδοσιακό θέατρο καί τί άκριβώς είιιαι οί !:ακυθηιιt'ς
' Ομιλίες.
Ν. ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΑ Κ Η Σ : Θά μοu έπιτρέψετε, παίρνοντα'i ά
φορμή άπό τιiν άναφορά σας στό " έλληνικό παραδοσιακό
Θέατρο .. , ν' άρχίσω μέ μιά γενικότερη άνασκόπηση του
Θέματος. Π ρέπει νά πώ δτι, κατά τή γνώμη μου, εlναι πλάνη
νά πιστεύουμε δτι ύπάρχει έλληνικό παραδοσιακό λαϊκό
Θέατρο, μέ ni σημασία πού Εχουν ο[ δροι αύτοί σέ Cίλλους,
εύρωπαϊκούς κυρίως, πολιτισμούς. Τά αϊτια της άνυπαρξίας
αύτι')ς πρέπει νά τά άναζητιiσουμε στό μεσαιων ι κό μας παρελ
θόν, άπ' δπου ξεκινοϋν οί ρίζες τοϋ λαϊκού μας πολιτισμοϋ.
Όπως εlναι γνωστό, . στό Βυζάντιο 11 έκκλησία εβλεπε μέ
άποστροφή καί καταδίκαζε κάθε εϊδους Οεατρική καί παρα
θεατρικ1i δραστηριότητα, κι αύτό εlχε ώς συνέπεια τή βαθμιαία
έκμηδένιση της ζωηρότατης λαϊκf'jς Θεατρικης κίνησης πού
παρατηρείται στιiν ϋστατη άρχαιότητα. ' Εμείς, μέσα στιiν
άπελπισία μας γιά τιi γυμνιi αύτιi δψη . της λαϊκης μας παρά
δοσης, βαλθ1iκαμε νά έντοπίσουμε καί έντοπίσαμε τελικά
Θεατρικές μορφές, πού εlναι πολύ μεταγενέστερες καί έπεί
σακτες καί δέν Εχουν καμιά σχέση μέ τιi γνιiσια νεοελληνική
παράδοση, καi τίς βαφτίσαμε νεοελληνικό λαϊκό Θέατρο.
' Εννοώ κυρίως τόν Καραγκιόζη . 'Ιστορική γνησιότητα εχουν
μόνο τά ποικίλα εύετηριακά καί άλλα δρώμενα πού συναντοϋμε
σέ δ ιάφορες περιοχές του έλληνικοϋ χώρου, κυρίως κατά τήν
περίοδο της Άποκριάς. 'Ωστόσο, παρ· δλη τήν κάποια ύπο
τυπώδη Θεατρικότητά τους, τά λαϊκά αύτά δρώμενα δέ μπο
ρούν νά Οεωρηθοϋν Θεατρι κά . Μ άς έvδιαφέρουν δμως, γιατί
εlναι πιθανό δτι δημιούργησαν πρόσφορο κλίμα γιά ν· άνα-

Συνιστά, μόνο, νά γίνεται άραιότερα.
Άλλο ιώ; γρiΊΥορα θά ξεπέσει καί Οά
'ναι περ ιττιi . Καλύπτοντας ηiν Δ'
Συνάντησιι, δημοσ ιεύουμε τρία, μέ
διαφορετι κούς στόχους, κομμάτια.

πτυχθοuν .. Οεατρι κότερες " έθιμικές έκδηλώσεις μέσα στά
πλαίσια της 'Αποκριάς.
Τέτοια έθιμ ικιi έκδ1iλωση, περιορισμένη γεωγραφικά, εlναι
καί ο[ ζακυΟηνές 'Ομιλίες, πού, δπως εlναι γνωστό, i1 προέ
λευσi1 τους δέν είναι λαϊκή. Π ροέρχονται άπό Εργα τού
έπίσημου Θεάτρου τιϊ ς 'Αναγέννησης καί τοϋ μπαρόκ, δηλαδή
άπό λόγια κείμενα, πού διασκευάζονται καl προσαρμόζονται
σύμφωνα μέ τά λαϊκά γούστα. Είναι δύσκολο νά παρακολου
Θιiσουμε τή διαδικασία αύτης της μεταλλαγης του άστικοϋ
Οεάτρου σέ λαϊκό, γιατί έλάχιστα πράγματα γνωρίζουμε γιά
τίς 'Ομιλίες. Π ιθανότατα ξεκινούν άπό τό 1 70 αίώνα, οί πλη
ροφορίες δμως καί τά κείμενα πού μάς σώζονται άνιiκουν
δλα σχεδόν στιiν περίοδο γύρω άπό τό 1 900 ii άκόμα άργό
τερα. Γιά τ� μεταλλαγή πού άναφέραμε, μόνο ύποθέσεις μπορεί
νά γίνουν : Στό παραδοσιακό μεγάλο άποκριάτικο ξεφάντω
μα της Ζακύνθου (δπου άμβλύνονταν σημαντικά οί ταξικές
διαφορές), επαιρνε μαρτυρημέν α μέρος όλόκληρος ό λαός
της πόλης καί έπίσης ένα μεγάλο τμημα τού πληθυσμού των
χωριών. Ή πρόσβαση πρός τιiν πόλη 1τμαν εϋκολη καί ο ί
άποστάσεις μικρές.
Βασικό στοιχείο τιϊ ς άσυνιiΟιστα εντον ης πανηγυρι κότητας
τού ζακυθηνοu καρναβαλιού ι'] ταν καl οί όργανωμένες άπό
κατοίκους τι')ς πόλης Θεατρικές παραστάσει ς εργων της έπί
σημης δραματουργίας σέ μεγάλους ύπαίθριους χώρους. Τό
κοινό 1']ταν άνάμει κτο καί πολυπληΟέστατο, μέ κυρίαρχη τήν
παρουσία τών λαϊκών άνθρώπων τιϊ ς πόλης καί τών χωριών.
Δημιουργιiθηκε ετσι σιγά σ ιγά ένα κλίμα γνωριμίας, οίκειό
τητας καί δεκτι κότητας, καί τελικά διαμορφώθηκαν οί κατάλ
ληλες συνθηκες πού έπέτρεψαν τήν ο!κειοποίηση καί τή
μεταφορά του εϊδους καί εξω άπό τιiν πόλη καl τιi συνεπακό
λουθη μεταλλαγ1i του σύμφωνα μέ τίς λαϊκές προτιμήσεις.
Ό περιορισμένος γεωγραφι κός χώρος τού νησιού διευκό
λυνε τή διάδοση, τιi μορφολογική σταθεροποίηση καί τελικά
τιiν έΟιμι κιi καθιέρωση τού εϊδους.
Λαϊκές διασκευές καί παραστάσεις λόγιων εργων βρίσκουμc
καί σέ Cίλλες έλληνικές περιοχές, δχι δμως μέ τιi συστηματική,
όργανωμένη έθιμική μορφή πού εχουν οί ζακυθηνές 'Ομι
λίες. Όπως φαίνεται , ιi μεταλλαγή πού άναφέραμε προχώ
ρησε δραστικότερα στιi Ζάκυνθο, ϊσως γιατί έκεί ύπηρχc
μεγαλύτερη δεκτικότητα άπ' δ,τι σέ Cίλλες περιοχές. Στιi
ΖάκυνΟο λοιπόν άνιiκει δ ικαιωματικά τό προνόμιο νά όργα
νώνει έκδηλώσεις σχετικές μέ τό λαϊκό καί μεσαιωνικό Θέατρο.
Τό lδι.6τυπο καί μοvαδικό αύτό θεατρικό είδος, οί Όμι -

Στίς έπ6με1ιες δυό σελίδες 72 καί 73 : Τέσσερις φωτογραφlες άπό τ·ή Γκι6στρα, π ο ύ παραστάθηκε τόιι περσινό Α.iiγουστο στιj
Δ' ιεθιιfj Συιιάιιτηση μεσαιωvικού καί λαϊκσϋ θεάτρο υ. 'Η Γκι6στf!α, μέ βάση τό κονταροχτύπημα άπό τόιι " '1Ξρωτ6κριτο "
;.ο� ,Βι ; σέιιτζου Πορvrjρου, παρ ? σταίιιε�αι αύτοτε!,ώς στή , Ζάκυιιθ,ο, σάv : Ομιλία. Τό, χωριό �κ� υλικάδ? έχ� ι μ � κ ψ ά παράδοσι!, :
rov Αρετόκρι.το ειχαvε συιιηθιιο 1ια τ6vε παιζο'Uιιε παι•τα στο χωριο μας . . . Παθε γειιια καvουvε ομιλι.α τοv Α.ρετ6Υ.ριτο .
(Κ. Πορφύρη : Ζακυιιθιιιές 'Ομιλίες; " Θέατρο " τεϋχ.
(1964), σελ. 28) . ' Η περσι�ιή Γκι.όστρα παραστάθηΥ.ε, μέ ηί φρσvτίδα
το·ιj παπα - Αά;ιπρο'V Πολυβa, άπό τό Λαϊκό 'Όμιλο τοϋ χωριοΠ Σκουλι.κάδο στrιv πλατεία Διο 1ιυσluυ Σολωμού τί'jς Ζάκυιιθος
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λlες, dποτελεί, δπως δέχτηκε κα i τό έπιστημο1Jtκό ΣΙJ
μπόσι ο, σταΟμό σημαι1τικό στι]v έξέλιξη το·ϋ παραδοσιακο 'ΙΪ
λαϊκού μας θεάτρο υ. JΞί11αι δμως δυι1ατό 11' d·ιιαβιώσει καi
·11ά λειτο υργι)σει μέσα στiς σύγχροι1ες κοι ι1ω11ι.κι!ς συιιΟιjκF-c
1) είι1αι προορισμέιιο 11ά συι1εχίσει τή11 παρο υσία του καi
η) λειτουργικότητά του ώς είδος ιι ουσειακό;
Ν. ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΑ Κ Η Σ : Άσφαλώς είναι δυνατή 1; άναβίωση
τ�ϊ ς ζακυθηνfjς 'Ομιλίας. Βέβαια, ή άναβίωση αύηi Θά είναι
άναγκαστικά τεχνητή, άφοϋ (καi έδώ μπαίνω στό δεύτερο
στοιχείο τfjς έρώτησης) δέ μποροϋμε δυστυχώς νά μιλοϋμε
γιά λειτουργικότητα τοϋ λαϊκοϋ Θεάτρου σl)μερα. Ή άναβί
ωση τών Όμιλιών, πού έδώ καi πολλά χρόνια εχουν πάψει νά
συγκινοϋν τιiν ψυχ1i τοϋ λαϊκοϋ άνθρώπου, είναι εϋκολη
κι άπό μερικές άπόψεις ϊσως νά είναι καi χρήσι μ η . Σέ δλους
τούς άνθρώπους (καί ίδιαίτερα στούς Έλληνες) άρέσει ή
νοσταλγικ1i έπιστροφ1i στό παρελθόν, iiνα εtδυλλιακό καί
έξωραϊσμένο παρελθόν : πρόκειται γιά ενα είδος φυγi'jς άπό
τήν εύτέλει α καί τά προβλ1)ματα τfjς καθημερινης πραγματι
κότητας. Πέρα δμως άπό τόν ψυχολογι κό, άναφέρω καί εναν
ίiλλο λόγο της άναβίωσης τών 'Ομιλιών, μέ κίνδυνο ϊσως νά
φανώ κυνικός. Ή άναβίωση τών παραστάσεων, πιό φαντα
χτερή άπό τίς παραστάσεις τοϋ παλιοί> καιροϋ, είναι βέβαιο
δτι Θ' άποτελέσει πόλο τουριστικ1ϊ ς ελξης. Τώρα, πόσο έπι
Θυμητή ε!ναι ή αύξηση τοϋ τουρισμοΟ στή Ζάκυνθο, αύτό
Θά τό άποφασίσουν οί ϊδιοι οί ΖακυΟηνοί. Έγώ, ενας ξένος
φιλοζακύνθιος, Θά τliν άπευχόμ ουνα.

' Επανέρχομαι στή λειτουργικότητα τοϋ λαϊκοϋ Θεάτρου, γιά
νά πώ δτι , κατά τή γνώμη μου, τό λαϊκό Θέατρο πέθανε η πε
θαίνει παντοϋ, σέ όλόκληρο τόν κόσμο, καί πολύ περισσό
τερο στ1iν 'Ελλάδα, δπου ούσιαστικά δέν εζησε ποτέ. Όπου
διατηρείται, διατηρείται μέ τεχνητές άναπνοές. ΕΙναι αύτο
νόητο δτι τό λαϊκό Θέατρο άρχισε νά σβήνει άπό τιi στιγμή
πού ό Κ ι νηματογράφος, 1; Τηλεόραση καί τά λογης κατανα
λωτικά άγαθά εγιναν προσιτά καί στόν τελευταίο ίiνf!ρωπο
τοϋ λαοϋ. Οί άγχώδεις άναβιωτι κές προσπάθειες της iντελλι
γκέντσιας γίνονται έρήμην τοϋ λαϊκοϋ άνθρώπου καi χωρίς
άναφορά στiς προτιμ1)σεις καi στίς άνάγκες του.

-

Φέτος, οί παραστάσειc ση) Ζάκυ11Οο έπεκτάΟηκαι1 κuι'
σε μια συιιοικιακή πλατεία, τήιι ίστορική πλατεία της
Φ αι:ερωf έιιης μ ι! τ
ι
? �παράμιλ�ο , σ;' λ � τό;·η τα aρ.χιη.κ;u
ιιι.κο καλλος
1) επεκταση αυτη, που εγιιιε για πρωτη
φορά στ·ι)11 ίστορία τής Συι1ά1ιτησης, ε ίχε πειραματικύ
χ �ρα� τ·1ρα . .Νοι� ίζετε ,οτι aποδόθ,ηκε ό λαϊκός �αρακ: ιίρα�
σ αυτες τις ι;κδηλωσεις - που, aλλωστε, αφοροιJΙ• τιι
λαϊκό θέατρο;
Ν. ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΑ Κ Ι-ΙΣ : -Υστερα άπ' δσα είπα παραπάνω,
1i άπάντηση δέν είναι δύσκολη . Είναι πραγματικά δμορφη
ή πλατεία της Φανερωμένης, χαί είναι σωστό καί έπιθυμ11τό ή άναβίωση τών Όμιλιών νά συντελείται μέσα σ· iiνα
περ ιβάλλον δσο γίνεται πιό πρόσφορο καi έντυπωσιακό. Συμ
βαίνει δμως ή πλατεία (καλύτερα : προαύλιο) της Φα\ ερω
μένης νά είναι στενόχωρη καi ίiβολη, πράγμα πού άντιστρα
τεύεται τιiν δποια σκοπιμότητα, νά δίνονται οί παραστάσcις
σ· iiνα περι βάλλον κατά τό δυνατό λαϊκότερο.
Ύπάρχει δμως αύτ1i 1; σκοπιμότητα; 'Αμφι βάλλω πολύ. Κοινό
τών Όμιλιών είναι, καί θά έξακολουΘ1iσουν νά είναι, δχι
τόσο ο ί ίiνθρωποι τοϋ λαοϋ, δσο οί .. καλλιεργημένοι ..
ντόπιοι καί έπισκέπτες. Γιατί λοιπόν νά τούς χαλάμc τι;ν
άπόλαυση καί τήν άνεσή τους; Ή συγκεκριμένη περίπτωση
τfjς παράστασης στ�i Φανερωμένη δ ι καιώνει δοα λέω. 'Ανα
πόφευκτα ϊσως τιi συντριπτική πλειονότητα τοϋ κοινοϋ έκεί
νης ηϊς βραδιάς τιiν άποτελοϋσαν άναστατωμένα παιδάκια
πού ε!χαν χάσει τόν ϋπνο τους. Μέ ίiλλα λόγια, δέν καταλα
βαίνω πώς Θά φτάσουμε σέ κάποια λαϊκότερη διάσταση, ίiν
οί παραστάσεις γίνονται σέ λαϊκές συνοικίες (άναφέρομαι
πάντοτε στήν πόλη της Ζακύνθου, δπου οί άποστάσεις είναι
μι κρές). Ή διασύνδεση τών παραστάσεων μέ τιiν ίστορία
τοϋ χώρου (ρεμπελιό τών ποπολάρων) καi άνιστόρητη είναι
καί άνεδαφική . Έχει σημασία νά μliν ξεχνάμε δτι τό λαϊκό
Θέατρο εχει πολύ μεγαλύτερη σχέση μέ τούς άδελφούς Μ άρξ
παρά μέ τό μακαρίτη τόν Κάρολο Μάρξ . . .
" ιJ 11 οί ' Ομιλίες - ίiτσι δπως παίζοι•ται σιjμερα, στό παJ.
κοσι!ιιικο τίjς Κειιτρικιjς Γ fλατείας, χά11ουι• η)11 πριύτη

η) />ι)γισσu, τή Ουγατέρα :ους Ί � ρετούσ
� κα! τούς Σιιμβουλάηιρές του, παρακοί.uυΟυϋι•
τήιι ίiκβαση τιjς Γκι. όστρας '}'ιά ιιά βραβέψο 1111 τό πιό ά1Ιf\ρειωμέ110 uρχοl'Τοπουλο . Απο τ ι}11 παράσταση τού χωριού Σκου}.ικάr5ο

Ό Ριίγα ς τ ίjς 'Αθιj11ας Ί!ράκ}.ης, μt'
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μ jπως θά 'πρεπε νά
τους γ1ιησι6τητα καί dμεσ6 τ ητα
έπι χ ι ρ η Οε ί 1•ά γ ίνο1 ι τα οί παραστάσει.ς στούς δρ6 ιο
τώι' χωριώ11, δπου έξασφαλίζεται ή κατάλJ,ηλη dτμ6σφαι
ρα, δπως dποδε ίχθ κ dπό τ ίς δοκιμές στά διάφορα χω
ριά, πού ε /.χ α! ιε �ήιι τύχη 11� παρ �κολο θ � σο με, ({J�. ι!
πε πρ6βες της , Γκι.6στρας , στο χωριο Σκουλικαδο
καί πρ6{Jε τ·ής " Χρ11σομαλούσας " στό χωριό Λ ι.θακιά):

1
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ηε
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υ

υ
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Ν . Π Α ΝΑΓΙΩΤΑ Κ Η Σ : Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι οί παρα
στάσεις τ&ν Όμιλι&ν κερδίζουν σέ γνησιότητα δσο πιό προσε
κτικά ·· μουσειακ1i ., είναι ή άναβίωσή τους. Οί δρόμοι καί
οι πλατείες τ&ν χωρι&ν πλαισιώνουν λιτότερα τiς παραστά
σεις, κι αύτό, άσφαλ&ς, ίκανοποιεί περισσότερο τούς άθερά
πευτους νοσταλγούς μιας φανταστικής 'Αρκαδίας. Άς μii
μιλάμε δμως γιά άμεσότητα, γιατί δέν ύπάρχει. -Αν ύπάρχει,
ύπάρχει μόνο στήν πολυδαίδαλη ψυχή τοϋ καλλιεργημένου
Θεαη; . Γιά τούς άνθρώπους τοϋ χωριοϋ (τοϋ λαοϋ, γενικά)
δέν πρέπει νά γίνεται λόγος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τiς
συζητήσεις τ&ν χωρικ&ν στό χωριό Βολίμες, δπου δόΟη κι;
παράσταση βελγικοϋ κουκλοθεάτρου στά πλαίσια της
Συνάντησης. Τό πρόβλημα τ&ν χωρικ&ν 1Ί ταν δ.ν δ.ξιζε τόν
κόπο νά χάσουν τό τηλεοπτικό έπεισόδιο τ�'j ς σειράς .. Χαβάη
5-0 , γιά νά παρακολουθήσουν τό κουκλοθέατρο. Καi τούς
κατανο& άπολύτως.

"

Μ τ ά τrμι Π;ολύ; ιμη σ μpο ?.-ιί σας στίς έ?γα �ίες τοίί Σι'
μποσιο υ, θα θελαμε μια γεv κ6τερ η και ο υσιαστικ6τερη
dιιι.ίπτυξη τής προβληματικής σας πάιιω στό σύ1ιολο τώv έκ
δηλώσεωv. ομ ίζε τε δτι τά δυό σκέλη στά όποία λει.τουρ
γεί dπό παρά δο σ η ή " Συ1,άι,τηση - παραστάσεις καί
σ�μπληρf!v ο 1• τό
;ι αρά � λ-ι;ιλα έπι � τημ � 11ικ� Συμπ6σιο
'Ι'α τ aλλο ; Πως τα βλεπετε στη σ 1ιοχ η τους η στη χω
ρισΓή λ ιτου γ ικ6 τητ
τους;

δ ,

υ

ι

Ν

ε

ρ

"
ι1

ι.ί

υ.

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Κ ΗΣ : Π ιστεύω δτι πρέπει νά συνεχιστεί
όπωσδήποτε 1Ί " Συνάντηση ··, καί πρέπει έπίσης νά πώ δτι
1Ί φετινι'j διοργάνωση είχε έπιτυχία καί άξίζουν Θερμά συγχα
ρητ�)ρια σέ δσους κοπίασαν γιά νά πετύχει . Ό διαχωρισμός
τ&ν Θεατρικωv έκδηλώσεων άπό τό έπιστημονικό Συμπόσιο
εΙναι άναπόφευκτος καί βολικός. Έπρεπε δμως νά ύπάρχι:ι
μεγαλύτερη άλληλεπίδραση καί συνάφεια άνάμεσα στά δυό
αύτά " σκέλη " . Φέτο παρατηρ1)θηκε άθρόα άποχ1i τοϋ μορ
φωμένου κ:οινοϋ των έκδηλώσεων άπό τiς έργασίες τοϋ Συμπο
σίου. Αuτό μοu φαίνεται άρκετά παράλογο. Άφοϋ, είτε τό
Θέλουμε είτε δχι, οί 'Ομ ιλίες καi γενικά τό λαϊκό Θέατρο
ί:χουν γίνει είδος " μουσειακό ", καλό Θά 1Ίταν νά ξέρουμε τ ί
άκρι βως είνα ι . Τό φαινόμενο τ ή ς άποχής δ έ ν είναι ίσως
δυσεξ1)γητο. Ή άπέχθεια πρός τό συγκεκριμένο άποτελεί
χαρακτηριστικό γνώρισμα τής σύγχρονης νεοελληνικής κουλ
τούρας. Τελικά, τό Θέμα αuτό δέν είναι άσχετο μέ τήν ύφη
τής παιδείας μας. Δέν είναι λ.χ. τυχαίο δτι ή άπεσταλμένη
μεγάλης άΘηναϊκ1'j ς έφημερίδας, πού ή ρθε νά παρακολου
Θ1iσει τή Συνάντηση, τό μόνο πού διάλεξε ν· άναφέρει γιά τό
Συμπόσιο 1Ί ταν 1Ί άπρογραμμάτιστη άπαγγελία μιας σατιρι
κής διαθ1iκης άπό τό συμπαθέστατο τελάλη τ�'jς πόλης.
'Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια γιά νά βελτιωθεί καi νά προκό
ψει 1i Συνάντηση. Αύτό δμως ποu πρέπει νά έπιδιωχθεί πάνω
άπ' δλα σ' αύτή τή φάση εΙναι νά διασφαλισθεί 1Ί συνέχισ1i
της. Θά είναι πραγματικά κρίμα νά διακοπεί 11 λαμπρή αύτή
πρωτοβουλία.
Άν έπιτρέπεται νά δώσω συμβουλές πρός τήν κατεύθυνση
αύτή, νομίζω δτι 1Ί Συνάντηση πρέπει νά γίνει καθολικότερη,
καί έπίσης περισσότερο προσγειωμένη στήν πραγματικό
τητα, είτε μfiς άρέσει είτε δχ ι . Τέλος, πρέπει όπωσδ1iποτε νά
όργανώνεται άραιότερα, γιατί άλλιως ύπάρχει ό κίνδυνοc νά χά
σει άρκετά άπό τήν ποιότητα καi τήν άποτελεσματικότητά της.

ι 1ι

' Εδώ τελε ώ ει ή σ1111/eιιτεvξ η ιιέ τό11 καθηγηη] Παιιαγιωτι.ίκ η

ΑΘΗΝΑ Κ Α ΚΟΛ Υ Ρ Η
�

Δ υό σκηιιές άπό τ·ή
Χρ ·υσομ αλ ο· σα
πvύ πα!!σστι.ίΟηκt-,
τόιι περσινό Αliγουστο, άπό τό Λαϊκό Όμι λ τής Λιθακιaς,
στ'Ι]ιι πλ α εία Α γίου ιlfάρκου τής Ζάκυvθος. Ίf 'Ομιλία εlvαι
μιά συντομευμένη παραλλαγη το-ϋ έπικο·ϋ πο ιήμα ο το-ϋ
Ά.'Αντωιιιι.ίδη " ' fl Χρυσομαλούσα τώιι Σφακ ίω 1
πο·ύ
περιγράφει /!.να περιστατικό τής /J�ιετο κρατ ίας στι/11 /(ριίτη
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1 " ( 1883),

�ΆΝ ΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
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;�.;-Ε ΑΛΗΝΙ ΚΟΤ θΕΑΤΡ ΟΤ
�
ΠΑΝ Δ Η Μ Ο'r

Θ ΕΑΤΡΟ ΛΟΓll(Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ Α
ΣΤΟ l(PHTll(O 1(' ΕΦΤΑΝΗ Σ ΙΑl(Ο ΘΕΑΤΡΟ
Α Ν Α ΛΟΓΙ ΕΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΤ Ι ΟΣ Λ ΑΒ Ι Κ Η ΔΡ ΑΜ ΑΤΟΥΡ Γ Ι Α Τ ΗΣ
'Α νακοίνωση τ οv θεατρολόγου ΒΑ Λ ΤΕΡ
Περισσότερα άπό έκατό χρόνια τώρα, οί φιλόλογοι άσχο
λουνται μέ τιiν άποκατάσταση του άρχικου κειμένου τών
Κ ρητικών καί Έφτανησιακών ίiργων του Οεάτρου, μέ τιi σύγ
κριση διαφόρων χειρογράφων καί έκδόσεων, μέ τ�iν έπίλυση
γλωσσολογικών η έτυμολογι κών προβλημάτων της έλ ληνο
βενετικής διαλέκτου, μέ τόν καταρτισμό κριτικών έκδόσεων,
μέ προβλ1iματα χρονολόγησης, ταυτότητας του συγγραφέα
καt στοιχείων τ�;ς βιογραφίας του, μέ τ�iν παραβολ1i μέ συγκε
κριμένα ξένα πρότυπα κ.τ.λ. κ.τ.λ. ( 1 ) . Όσα ίiχουν έπιτευχΟεί
εΙναι σημαντικά, τόσο ώς πρός τίς λεπτομέρειες δσο καί ώς
πρός τή γενικ1i είκόνα τ�; ς ποι ητι κης δραστηριότητας τ�;ς
έποχής έκείνης. Μ όνο γιά τό Κρητικό Οέατρο της Άναγέν
νησης ίiχουν γραφτεί πάνω άπό δ ιακόσιες μελέτες (2). Παρ·
δλ' αύτά δμως, 1i Οεατρικιi ιστορία της Κ ριiτης εΙναι άκόμα
άρκετά σκοτεινιi . "Οσο γιά τά ' Εφτάνησα, οί πληροφορίες
πού ίiχουμε γιά τή Οεατρική ζωιi μέχρι τό \ Ί 50 είναι πολύ
πενιχρές . Μετά ηiν καταστροφή τών Έφτανησιακών άρχείων
άπό τούς σεισμούς, ο[ έλπίδες μας γιά Ciμεσες πλη ροφορίες
πού Οά βοηΟi1σουν τήν έπίλυση ούσιαστικών προβλημάτων
της Οεατρικης ίστορίας στρέφονται στούς άκόμα άνεξερεύ
νη τους Οησαυρούς τών άρχείων της Βενετίας (3). Δέν ξέρουμε
μέ άπόλυτη βεβαιότητα πότε , που, πώς, γιά ποιόν καί άπό
ποιόν παίχτηκαν τά σωζόμενα ίiργα του Κρητικού ρεπερτο
ρίου , καί έπίσης έλάχιστα ξέρουμε γιά τά έλληνικά ίiργα
(μέχρι τό \ Ί50) τού Έφτανησιακου ρεπερϊορίου (' ) . Μέ έξαί
ρεση τιiν " Έρωφίλη .. (5) δέν ίiχουμε καμιά Ciμεση πληροφορία
δτι τά ίiργα αίιτά παραστάΟηκαν έπί σκηνης. Λίγες εΙνα ι ,
γενικά, ο ί μαρτυρημένες παραστάσεις πού ξέρουμε : τ ό \ 5Ί Ι
οί .. Πέρσες . . του Αίσχύλου άπό έρασι τέχνες στιiν ίταλικιi
γλώσσα στή ΖάκυνΟο (i1 πληροφορία αύτιi τοu Δε Βιάζι1
δέν μ�ρεί πιά νά έπι βεβαιωΟεί) (G), τό 1 6 1 1 ό " Pastor Ficlo . .
τού Giaιηbιιtt ista G ιιaΓini στό Μεγάλο Κάστρο τής Κριiτης
(καί Ισως καί μιά παράσταση κάποιου Οιάσου Coιηn1ed ia
de\ \ 'aΓte) (7), τό \ 6Ί \ μιά παράσταση Ciγνωστου εργου στή
βενετι κιi διάλεκτο σηi Ζάκυνθο (8 ) , καί , τέλος, τό 1 728 ιi
· · Έρωφίλη " στά έλληνικά σέ μιά ίδιωτι κ1i αlΟουσα πρίν
άπό συμπόσιο ( 0 ) .
Αύτή 1i πενιχρή είκόνα συμπληρώνεται εύτυχώς άπό ίi μμεσες
πληροφορίες στά !δια τά κείμενα γιά τιi σκηνική πρ αγματο
ποίηση τών ίiργων η άπό συλλογισμούς μέ βάση διάφορες
Ciλλες πληροφορίες. Τό Οέμα η)ς σκηνικης παράστασης τό
πρόσεξαν κυρίως οί μελετητές τών τελευταίων δεκαπέντε
χρόνων, δπως μiiς δείχνει μιά σύντομη ματιά στή σχετ ικ1i
βι βλιογραφία : τό γεγονός αύτό δέν μπορεί νά 'ναι τυχαίο,
άφοu ή εντονη φιλολογική άπασχόληση μέ τό δραματολόγιο
μιiiς έποχής ίiχει σάν άναπόφευκτο συνεπακόλουθο καί
ηiν έφαρμογιi τής Οεατρολογι κής μεθόδου, μέ τιiν έπίγνωση
δτι τό Θεατρικό ίiργο όλοκληρώνεται στή σκηνικ1i συγκε
κριμενοποίησi1 του. Φαίνεται δτι τό στάδιο τ�;ς καΟαρά
φιλολογικ1) ς άπασχόλησης μέ τό Κ ρητικό καί Έφτανησιακό
δραματολόγιο πλησιάζει πρός τό τέλος του, μιά πού ο ί εμ
μεσες πηγές μiiς παρουσιάζουν άρκετά εντονη τιi Οεατρικ1i
ζωιi σ· αύτά τά έλληνικά νησιά τής Μεσογείου τό \ Ίο αίώνα.
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Σκοπός της μελέτης αυτης ε ί ναι i1 διεύρυνση τού όρίζοντα
τών εμμεσων πηγών καί μιά προσπάθεια συστηματοποίι1σης
καί έπεξεργασίας του πληροφοριακού ύλικοϋ πού μελετιiΘηκε
μέχρι τώρα καί πού έμπεριέχουν τά ϊδια τά κείμενα, καί ή
διασταύρωσ1i του μέ τίς συμβατ ι κές συνιiΘειες καί τίς σκη
νικές δυνατότητες τοϋ ίταλι κοϋ Θεάτρου της έποχης, πού
άποτέλεσε τό πρότυπό του. Τό άντι κείμενο καί ί1 μέΟοδος
δέν έπιτρέπουν τά άποτελέσματα μιiiς τέτοιας μελέτης νά
είναι άπόλυτα. ' Επειδή δμως μiiς λείπουν σαφέστερες καί
πολυπληθέστερες πληροφορίες γιά Θεατρι κές παραστάσεις,
τά σχετ ικά συμπεράσματα εΙναι άρκετά άξιόλογα γιατί δια
φωτίζουν άρκετά ενα πρόβλημα πού δέ συγκέντρωσε τό έν
διαφέρον τών μελετητών δσο Θά 'πρεπε. Καί οί δυό μεγάλοι
ίστορι κοί τοϋ νεοελληνι κοϋ Θεάτρου, ό Ν ι κόλαος Λάσκαρης
καί ό Γιάννης Σιδέρης, άπέκλεισαν τό Κρητικό Οέατρο άπό
τιiν ιστορία τους λέγοντας δτι ίiχει ξενικό καί δχ ι έλληνι κό
χαρακτήρα r1 0 ) .
'Ωστόσο τελευταία γράφτηκαν σημαντικές έργασίες πού
λαβαίνουν ύπόψη τους κι αύτή τήν πλευρά · φτάνει νά άνα
φέρω έδώ όνόματα δπως τών καΟηγητών Λίνου Πολίτη (1 1 ),
MaΓio V i t t i (12), Ν ικόλαου Παναγιωτάκη ( "!), Μ ανούσου
Μ ανούσακα ( 14 ) καί Ciλλων μελετητών, δπως της Lidia MaΓ
t i n i (15) , τοϋ Σπύρου Εύαγγελάτου (1u), τοu Στυλιανοϋ Άλε
ξίου (17), τοϋ Άλέξη Σολομοί) (18), τής Χριστί�ας Δεδούση ( 1 " )
κ.Ci. ο ι παρατηρ1iσεις τους ώς πρός τό Θέμα αύτό εΙναι βέβαια
σκόρπιες, δείχνουν δμως εναν προβληματισμό πού μπορεί
νά άποβεί καταλυτικός γιά τιi διεξαγωγή συστηματικών έρευ
vών γύρω άπό τίς παραστάσεις τοϋ Κρητικοϋ καί του Έφτιι
νησιακοϋ Οεάτρου.
-

J

-

Άς άρχίσουμε μέ τό σημείωμα τοϋ Lιιdovico Dolce στόν
πρόλογο τών " 1 Fat t i e le PΓodezze di Mano l i B lessi St1·a
thioto . . τοϋ Μ. Α . Μ ο l ί ι10 deιto B ιι Γchie \ l a , πού έξέδωσε
παλαιότερα ό Κωνσταντίνος ΣάΟας (20) καί μiiς τό Θύμισε
πρόσφατα ό καθηγηηiς M aΓio Y i t t i (21 ), γραμμένο τό 1 56 1 ,
πού λέει : . . Onde aνenne, cl1e ρer 11011 istaΓe ot ioso, ί η Corrιι
e ί n Candia cοιηίncίό a eseΓcitιι ι·s i ίη Γecitaι· con1edie 'Ό Άν
αύτό τό σημείωμα μπορούσε νά δ ιασταυρωΟεί καί νά έπι
βεβαιωΟεί μ έ βάση καί Ciλλες πληροφορίες, τότε πρέπει νά
ύποΟέσουμε δτι ιi άρχιi τόσο του Κρητικού δσο κα ί τοu Έφτα
νησιακοϋ Οεάτρου πρέπει νά τοποΟετηΘεί γύρω στά μέσα τοu
Ι 6ου αίώνα. ' Εκείνη άκριβώς τιiν έποχή καί ως τά μέσα τοϋ
\ Ίου αiώνα διαπιστώνετα ι μιά CiνΟηση της Οεατρικ1; ς παρα
γωγ1; ς καί δραστηριότητας, πού βρίσκεται έπίσης κάτω άπό
τιiν έπίδραση του βενετσιάνι κου πολιτισμού καί άποτελεί
έπίσης άντι καΘρέφτισμα του ίταλι κοϋ Οεάτρου τής έποχής.
στό μι κρό έλεύΘερο κρατίδιο της Ragιιsa (τό σημερινό Dιι
bΓονη ί k ) καί στό δαλματι κό νησί Lesina (τό σημερινό ΗνaΓ) (22).
Ή περιφερειακή Οέση τ η ς περιοχ1ϊ ς σ έ σχέση μέ τιiν πολιτι
στικιi σφαίρα έπιρροής της Γαληνοτάτης καί τό όμοιο κοι
νωνικοοικονομικό πλαίσιο τών μεγαλοαστών έμπόρων καί
τής τοπικής καί βενετσιάνικης άριστοκρατίας μiiς έπιτρέπουν

περ ίτεχι•ες χαλκογραφίες το ιί Ιταλού χαριίκτη Jι'ι·αιι.ce�ι·ο 11 alesίo. πο ύ κοσμοuιι τό γραμμέ110 Ιταλικά ποι
αιιιοι·οsο l•'eιle " τοi! /(ρητικοιί ποιητιj 'Λ.ιιτώιιιου Πιίvτιμου, πο1ί έκδ60ηκε στή 13ε1ιετία τό 1G20. Ό δεκαο
ϊ. τιίχρο1ιος, τ6τε, ποιητι)ς ·ι)ταιι σπουδαστής πτό Παvεπιση)μι ο τ ιjς Πιί ι ιτοβας κ' έγρα ψε τό έργο
τήιι ε-ύκαιρία τώ11 γάμ ω ι •
τ r ι ιί ίππ6τη Φραγκίσκοιι l Κουερίι•ι μi τψ• Καλλέργα /(αλλι!ργη, πο1� ' γ 1 11α1• στό Χιίι1δακα τό 1G79. 1Jlκ611a άπό τό LιίΟιι
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χρ1iσιμες συγκρίσεις άνάμεσα στή Θεατρικ1i ζωή τών περιο
χ(J)ν αύτών (Κρ1iτη, Έφτάνησα, Δαλματικιi άκηi ) . Όπως
χρησιμοποιείται στήν άκμή η;ς Κρητικης καi της έπη ρεα
σμένης άπ' αύηiν Έφτανησιακ1; ς λογοτεχνίας τοϋ Ι 7ου αiώνα
ll έλληvοβενετική διάλεκτος, ετσι χρησιμοποιείται καί έκεί,
στίς Δαλματικές άκτές, 1i βενετοκροατική διάλεκτος, ενα !δίωμα
έπίσης γνωστό στi1 Βενετία. 'Αποσπάσματα όλόκληρα στά
εργα εlναι δ ίγλωσσα. Καί τά Θεατρικά ε!δ11 εlναι δμοια :
π.χ. τό Θρησκευτικό δράμα, δπως " Ή Θυσία τοϋ 'Αβραάμ ··
καi 1i " Εύγένα ", ριζωμένο έν μέρει μόνο Cίμεσα σηi μεσαιω
νική παράδοση τών Sacre ι·appresentazioni καi περισσότερο
στήν όργανωμένη άναβίωσi1 τους στά πλαίσια της άντιμεταρ
ρύθμισης, πού εχει έπη ρεάσει καθαρά καί τό " Ζ1iνωνα "
Ό Βενεδικτίνος καλόγερος M aνro Vetranic ( 1 482 - 1 576)
γράφει μιά " Κάθοδο τοϋ Χριστοϋ στόν Άδη " , μιά " Σου
,
ζάννα , καi εναν " 'Α βραάμ " , μέ πρότυπο δχ ι τό εργο τοϋ
Luigi GΓOto ( 1 586), άλλά τοϋ Feo Belcaι·i ( 1 449) (2"). Ό μεγά
.
λος M a ι·in Drzic ( 1 520 - 1 567) γράφει έπίσης eναν " 'Α βραάμ .
καi μιά " Γέννηση τοϋ Χριστοϋ " πού 11 ύπόθεσιi της μοιάζει
περισσότερο μέ βουκολικό εiδύλλιο παρά μέ Θρησκευτικό
δράμα. Πολλές φορές, δπως στήν περίπτωση ηϊς Robinja ··
(Σκλάβας) τοϋ Haniba 1 Lucic (τυπωμένη εκδοση Βενετία
1 556), τό εργο παίζεται στή συνέχει α μιας Θρησκευτικης
παράστασης. Στήν παράσταση άναγνωρίζουμε κοινά μοτίβα
της λογοτεχνίας της έποχης 11 Robinja εχει άπαχθεί άπό
Τούρκους κουρσάρους καί πουλιέται τώρα σά σκλάβα στήν
άγορά της Ragιιsa. Ό έραστi1ς της μεταμφιεσμένος η;ν άνα
ζητεί καί ηiν άγοράζει . 'Επακολουθεί 1i άναγνώριση καί τό
l1appy end (2'1 ). Αύτό εlναι τό πρώτο Εργο τοϋ νοτιοκροατικοϋ
ρεπερτορίου ηϊς 'Αναγέννησης καί τοϋ Μπαρόκ καί παί
χτηκε μετά τό 1 530 στό νησί Lesina.
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Χαρακτηριστικό εΙναι έπίσης ή σύνδεση της παράστασης
αύηϊς μέ τίς γιορταστικές έκδηλώσεις τοϋ καρναβαλιοϋ.
πράγμα πού τό συναντfiμε έπίσης στό Έφτανησιακό Θέατρο
καί πού πρέπει μάλλον νά ύποθέσουμε δτι συνέβαινε καi στι)ν
Κρ1iτη . Φορείς η;ς δραστηριότητας αύτης 1'j ταν 11 άριστο
κρατική νεολαία (μόνο 11 άνδρική, έννοείται ). Ο! παραστάσεις
γίνονταν σηi μεγάλη piazza ηϊς πόλης, η σέ αtοουσες άριστο
κρατι κ(J)ν σπιτιών, η καi στό δημαρχείο. Όπως συμπεραίνει
τώρα γιά ηiν Κρ1iτη ό Στυλιανός 'Αλεξίου στηριγμένος
στόν πρόλογο τοϋ " Φορτουνάτου ", 11 κωμωδία αύτιi πρέπει
νά εΙχε παρασταθεί σέ κάποια πλατεία κοντά στiς πύλες τοϋ
Μ εγάλου Κάστρου της Κ ρ1iτης, Ισως στήν πλατεία " Τρείς
Καμάρες " πού εΙναι καί σ�iμερα 1i κύρια πλατεία τοϋ ' Η ρα
κλείου (2 5 ) . Ίσως δμως νά εγιναν καί σηi μεγάλη μονόροφη
loggia τοϋ Χάνδακα (26), δπως γινόταν στή loggia η;ς Κέρ
κυρας, πού χτιζόταν άπό τό .1 663 ως τό 1 69 1 καί χρησιμο
ποlliθηκε άπό τό 1 720 καί πέρα ώς κτίριο μονίμου Θεάτρου (27 ).
Ίσως νά επαιξαν δμως καi στή " sa l a 111ajo1· " η σηiν " aula
aud itoria " τοϋ Palazzo D ιιcale στό Χάνδακα (28). 'Υπάρχει
καi μιά Cίλλη περίπτωση πού άφορα τό νησi Lesina. ' Εκεί ,
τό 1 6 1 2 μετατρέπεται ενα μονόροφο όπλοστάσιο μέ τόν
έξης τρόπο : στό ίσόγει ο κατασκευάζεται ενα νεώριο (ταρ
σανάς) δπου τοποΘετοϋνται ο! βενετσιάνικες γαλέρες καί
στόν πρ(J)το δροφο γίνεται μιά α!Θουσα Θεάτρου, πού σώζεται
- μέ τροποποιήσεις της έσωτερικης διαρρύθμ ισης βέβαια 
άκόμα ως σ�)μερα (20). Τίς παραστάσεις στό ϋπαιΘρο καi στά
Ιδιωτικά σπίτια πρέπει νά τiς φανταστοϋμε μέ ούδέτερο σκη
ν ι κό", μέ μερικά μόνο συμβολικά άντικείμενα, ένώ στiς παρα
στάσει ς στό δημαρχείο η σέ μόνιμη αtθουσα Θεάτρ ο υ μπο
ροϋμε νά ύποΘέσουμε δτι χρησιμοποιοϋσαν τή σκηνικιi
τεχνική της προοπτικης μέ τά γωνιακά πλαίσια, δπως συνη
θιζόταν στήν Comιηedia erudita στήν ' Ιταλία (30). ' Ενδείξεις
γιά τήν έφαρμογή αύτης ηϊς τεχνικης ύπάρχουν στά !δι α τά
Κρητικά καi τά Έφτανησιακά κείμενα.
�

Ξεπερvούιι τίς διακ6σιες οί μελέτες πού 'χου�ι γραφτεί γιά τό
μεσαιωνικό Κρητικό κ' 'Εφταιιησιώτικο θέατρο. Κυριάρχησε,
δμως, τ6σο πολύ ή καθαρά φι.λολογική έρευιια, έτσι πού 1ί
θεατρικ1} ίστορία τής Κρήτης 1ιά μέ1ιει άκ6μα στά σκοτάδια.
Δίπλα, τά ξώφυλλα άπό δυό κρητικές τραγωδίε.ς : τή�ι " ' Ε
ρωφlλη " τού Γεωργίου Χορτάτση καί τό " Βασιλιά Ροδο
λίνο " τού Ίωάνιιου 'Ανδρέα Τρωίλου. (Ί-! πρώτη παγκ6σμια δημοσίευση η'jς Γ' καί Δ' πράξης τού έργου άπό τό1•
καθηγηη} Μαιιούσο Μαvούσακα έγινε στό Θ ", τεύχ. 4 / 1962)
"

Ξεκινώντας λοιπόν άπό γνωστά στοιχεία τοu νοτιοσλαβ ικοu
Θεάτρου ηΊς 'Αναγέννησης μποροuμε ϊσως τίς ερευνες γιά
τόν τόπο τών παραστάσεων, γιά τό χαρακηiρα τους, γιά
τούς 1iθοποιούς καi γιά τό κοινό τοu σύγχρονου μ' αύτό
Κρητικοί) καί Έφτανησιακοu Θεάτρου νά τίς κατευθύνουμε
σέ μιά πιό συγκεκριμένη κατεύθυνση . Έτσι φαίνεται άπί
,
Θανη 1i ύπόθεση τοu Στυλιανοu 'Αλεξίου δτι ό " Γύπαρης .
εργα
άνεβάστηκαν
πρόχειρα,
δπως
τά
καί Cίλλα βουκολικά
ίσπανικά εργα της έποχ1Ί ς τοu Lope de Rueda : " Στά ποιμε
νικά i:ργα - γράφει - τά σύνεργα τών ιiθοποιών, πού τά
κουβαλοuσαν σ' eνα σακκί ήταν φορεσιές άπό προβιά,. γενειά
δες, περοuκες καί γκλίτσες. Ή σκην1i ήταν eνα πρόχειρο
σανίδωμα στημένο πάνω σέ τέσσερε ις πάγκους καί μιά κου
βέρτα πού χρησίμευε γιά παρασκήνιο κ:αί σκηνικό. Π ίσω
άπ' αύτή τραγουδοuσαν οί μουσικοί. 0[ Θίασοι γύριζαν άπό
πόλη σέ πόλη καi εδιναν παραστάσεις σέ πλατείες " (3 1 ) .
Ά ν τ ό σκηνικό 1)ταν τόσο πρόχειρο τότε πώς έξηγείται ή
παράσταση τών iντερμέδιων; Άν τό γεγονός μιfiς παρά
στασης ήταν τόσο άσ1iμαντο, τότε γιατί γράφει ό πρόεδρος
της 'Ακαδημίας . τών StΓaνaga n t i 'Ανδρέας CoΓnaΓO ( 1 572 1 6 1 3 ) eνα ποίημα μέ ηiν εύκαιρία μ ιfiς παράστασης τοu
. .. Pastor Fido " τό 1 6 1 1 στό Χάνδακα; (32). Άραγε οί παρα
στάσεις αύτές ήταν κοινωνικά γεγονότα τοu κύκλου τών
nobi l ί , καί τούς 1iθοποιούς πρέπει νά τούς άναζηηiσουμε
μfiλλον ό.νάμεσα σηi νεολαία τών ο!κογενειών πού ήταν
γραμμένες στό Ι ίbιΌ d'oro, δπως συνέβαινε καί στό. 'Εφτά
νησα ; ( 33). Δέ γνωρίζουμε Cίν ύπϊ;ρχε στήν Κρήτη φαινόμενο
παρόμοιο μέ τίς ύπαίθριες λαϊκές παραστάσεις τών 'Ομιλιών
τ�;ς Ζακύνθου. Σηi μεγαλόνησο δέν ύπάρχει καμιά ενδειξη
πολιτιστι κϊ;ς δραστηριότητας εξω άπό τίς πόλεις Αλλωστε
1i σκληρή καταπίεση τοu άγροτικοu πληθυσμοu μfiλλον
δέ Ο ά έπέτρεπε καμιά έκδ 1iλωση Θεατρι κϊ;ς ζωϊ;ς στά
χωριά (3'1 ).
.

•

Καi i1 πρεμιέρα τοu ποιμενικοu εργου " Dubι·aνka . , του
Ι νο FΓan G uncl u l ic τό 1 626 μπροστά άπό τήν έκκλησία του
Άγίου V lahoν τή μέρα η;ς γιορτi'jς του 1)ταν γεγονός έπί
σημο (35). Ή Dιιbι·aνka (προσωποποίηση του DιιbΓονn ί k),
1; πιό δμορφη βοσκοπούλα, πρέπει νά παντρευτεί μέ τόν πιό
Cίξιο βοσκό. Τό εiδύλλιο εΙναι γεμάτο πολιτικά ύπονοούμενα ,
σέ βαθμό ώστε τό Θεατρικό είδος αύτό νά μετατρέπεται σέ
έπίκαιρη ό.λληγορία ,(36). Μ �iπως πρέπει νά ύποθέσουμε καί
γιά ηiν " Πανώρια . πολιτικό συμβολισμό η καί γιά τό
εργο " L'aιηorosa fede " τοϋ 'Αντωνίου Π ανδ1iμου ; Τό ί:: ργο
τοϋ G u nd u l ic άνi1 κει όλοκληρωτικά στι;ν έποχή τοu Μ παρόκ
καi έμπεριέχει πολλά στοιχεία μανιερισμοϋ (37). Άλλά μήπως
καί i1 διχασμένη καi άπό ψυχολογικης άπόψεως ό.ξιοπερίεργι1
προσωπι κότητα τοϋ " Βασιλιfi Ροδολίνου " (πού έκδόΟηκε
τό 1 647) δέν ό.νήκει περισσότερο στό Μ παρόκ παρά στήν
'Αναγέννηση ; Όπως παρατήρησε εϋστοχα ό καθηγητής
M a ι·io V i t t i , τό φάσμα τi'jς iταλικϊ;ς έπίδρασης δέν περιορί
ζεται σέ μιά στερεότυπη μίμηση τών Θεατρικών ε!δών της
'Αναγέννησης άλλά εΙναι πιό πλατύ (38). Τό 1 594 γεννιέται
σηiν ' Ιταλία i1 δπερα. 'Από τό 1 679 καί πέρα ό Κρητικός
Ά ντώνιος Άρκολέος γράφει τρείς δπερες πού παρουσιά
ζονται μέ μεγάλη έπιτυχία στά θέατρα τών ιταλικών αύλών (39) .
Στά χειρόγραφα τοu Ά νδρέα Cornaι·o βρ1;κε ό καθηγητής
Ν. Παναγιωτάκης καί ώδές καί μαδριγάλια πρός τιμήν της
μεγάλης πριμαντόνας A d ι·iana Basile ("10) πού κατέβηκε μέ
τόν άδερφό της καί στήν Κρήτη καi τραγούδησε έκεί ('11).
Τό 1 653 έκδίδει ό G un d u l ίc μιά έλεύθερη δ ιασκευ1i της " Arian
na '' , μιίίς άπό τίς πρώτες όπερες τοϋ Claudίo Monteνeι·d i (42).
Έ ν συνεχεία γράφει ό Junije l'a ln1otic ( 1 608 - 1 657) ενα δικό
,
του μελόδραμα, τή " Danica . (43). Αύτά τά γεγονότα μfiς
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Περισσ6τερα άπό έκατό χρ6 ·vι α, οί φιλ6λογοι καταγίι,υvτuι
μέ , τή v άποκατάσταση τώ1' κειμέ1ιω11 τού Κρητικού κ' Έφτα1ιησιώτικου θεάτρου . Μ6λις, τά τελευταία δεκαπέ�ιτε χρ611ια,
ή lρευvα aρχισε ά11ιχvεύει τά Οέματα τής σκηιιικής τους πραγ
μάτωσης. "Ας έπιτραπεί νά ύπομ 1 1 ησΟε ί πώς τό " Θ " lχει
συμβάλλει άποφdσιστικά σ' αvτ6. Ώστ6σο, lχουμε άκ6μα
πολύ δρ6μο γιά μιά σuστημdτική θεατρολογικη μελέτη. Δί
πλα, τά ξώφuλλα άπό δυο θρησκευτικές τραγωδίες : Τψ'
" Εύβιέ�ια " (πρώτη παγκ6σμια δημοσίευση όλ6κληρου τού lρ
γου, άπό τό 11εο ελλη�ιιστή καθηγητή Μάριο Βίττι, στό " Θ "
τεύχ. 7././7964), καi τή�ι πασlγιιωστη " Α11σlα τοiί 'Αβραάμ "
ν

'

Π(/.ριί Νιχολά� τrf Σάp� , Ι. 7 Ι J .
Τuποιe.:ι.φ/ru Α'.,ΠιJιι;ιι � Βόp nιλι ,

ε;ς ")f.

79

κάνουν ν . άναρωτιόμαστε μήπως eγι ναν παραστάσεις δπερας
καί σέ πόλεις της Κρήτης καί τών Έφτανήσων κατά τό πρώτο
μισό τοϋ Ι 7ου α!ώνα. Τά Ιντερμέδια είναι στενά δεμένα μέ
τήν έξc:;λιξη της δπερας, καί μιά συστηματική μελέτη γιά
τόν πιθανό ρόλο της μουσικ1;ς στά Κ ρητικ.ά καί τά Έφτα
νησιακά eργα Θά μποροϋσε ίσως ν' άποκαλύψει ίχνη μελο
δραματικης δομης στόν τρόπο της έξέλιξης της ύπόΘεσης ("'' ).
Ό καθηγηηiς Γεώργιος Μ έγας έξέφρασε πρώτος τήν ύπό
Θεση δτι i1 " Θυσία τοϋ 'Αβραάμ ·· συνοδευόταν άπό μουσική
η τραγουδιόταν, κι αύτό γ ι ατί άποσπάσματα τοϋ μυστηρίου
τραγουδιοϋνται καί στόν 20ό α!ώνα κατά ηiν Τυρινή σηiν
Κρήτη, πάντα σέ όρ ισμένους σκοπούς ('15). 'Αντίστοιχα ό
Γάλλος φιλέλληνας De G uys διαπίστωσε παλαιότερα δτι δί
στιχα ηϊς " Έρωφίλης · · τραγουδιοϋνται κατά τόν Κλ1iδονα
στά νησ � ά τοu Αtγαίου ('111 ) .
ΧαρακτηρΊστική είκόνα τού πνευματι κού όρίζοντα αύτοϋ
τοϋ κοινωνικοu στρώματος τών nob i l i , πού είχαν συν1iΘως
ούμανιστική μόρφωση καί σπουδές στά ίταλικά πανεπιστιiμια,
μας δίνει ή άπογραφή μιας άποστολης β ι βλίων άπό τή
Βενετία σηi Ragusa τό 1 549. Μεταξύ aλλων βρίσκουμε καί
1 3 άντίτυπα ηϊς κριτικης eκδοσης τοϋ Τερέντιου, 6 άντί
τυπα τ&ν " Supposit i . . τοϋ Ludoνico Α ι·iοsιο, τοϋ ίδιου τόν
· · Νegι·οιηaηιe . . καί τι; " Lena . . τιiν ·· Ca landι· ia . . τοϋ καρ
.
δινάλιου Bibbiena καi 1 0 άντίτυπα
της τραγωδίας .. Oι· becche ··
τοu G i Γa l d i Cinthio (47). Παρόμοια άποστολή Θά μποροϋσε
χωρίς aλλο νά eχει γίνει καί στήν Κρ1iτη. Ή άνακάλυψη
τέτοιων καταλόγων άπό άποστολές βι βλίων Θά μποροϋσε
ίσως νά διευκολύνει ηiν ανακάλυψη τών άκόμη άγνώστων
προτύπων η;ς Κρητικ1; ς κωμωδίας.
Είναι πιθανό δμως ο! κρητικές κωμωδίες νά μ�iν εχουν καθό
λου συγκεκριμένα πρότυπα, άλλά νά ε!ναι φτιαγμένες μέ τήν
ίδια συνταγή κωμικών καταστάσεων καί στερεότυπων προ-

σώπων δπως οί γνωστές κωμωδίες τοϋ MaΓin Dfzic, πού άνιi 
κουν κι αύτές σέ ενα ένδιάμεσο στάδιο μεταξύ η;ς Cοιηιηed ίa
erιιdita καί της Coιη111ed ia del l'aΓle ('18). Οί χαρακτηρες του
.
μέ τήν έξάρτησ1i τους άπό τό τυποπο ι ημένο ρεπερτόριο
τοϋ Πλαύτου καί τοϋ Τερέντιου καί τήν ά.ναπροσαρμογ1i
τους άντιστοιχοϋν μέ τούς τύπους της Κρι1τικ1; ς κωμωδίας ,
καί μιά άπλ1i άνάγνωση τών ύποΘέσεων άποδεικνύει μιά στενή
συγγένεια μέ βάση ηiν παράδοση της ρωμαϊκης καί άναγεν
νησιακ1; ς κωμωδίας (49) . Τέτοια eργα μαζί μέ βουκολικά είδύλ
λια παραστάθηκαν ά.πό διάφορους Θιάσους πού καΘοδ1iγησε ό
ίδιος ό DΓzic άπό τό 1 548 6)ς τό 1 555 δημόσια σηiν πλατεία
η στό δημαρχείο κατά τή διάρκεια τοϋ καρναβαλιοϋ η στά
σπίτια τών πατρίκιων μέ ηiν εύκαιρία τών γάμων τους (50).
Μ ιά τέτοια συστηματικ1i σύγκριση της νοτιοσλαβι κης καί
της κρητοεφτανησιακ1; ς δραματουργίας, πού δέν eχει έπι
χειρηθεί μέχρι σιiμερα, Θά μποροϋσε νά συμβάλει δχι μόνο
στι;ν έπίλυση Θεατρολογι κών προβλ ι1μάτων , ά.λλά Θά είχι:
καί καΘεαυηi μεγάλο ένδιαφέpον γιά τή συγκριτική
φιλολογία.
-

11

-

Ή δεύτερη προσπάθει α γιά έμπλουτισμό τών eμμεσων είδιi 
σεών μας γιά παραστάσεις μας όδηγεί στά ίδια τά κείμενα.
Έξαιρετικ�'] σημασία άπ' αύηi την aποψη eχουν οί πρόλογο ι ,
ο [ έπίλογοι καί ο ί . . δ ιδασκαλίες ·-, δηλαδιi ο [ σκηνικές
όδηγίες. Τό πιό βασικό έρώτημα ε!ναι ποιά ένδεικτικ1i ά.ξία
eχει τό πληροφοριακό ύλικό πού βρίσκεται μέσα στά τυπω
μένα κείμενα καί στά χειρόγραφα ώς πρός τό Θέμα : δ.ν καί
μέ ποιό τρόπο παραστάθηκαν τά κείμενα αύτά. Παλαιότεροι
καί νεότεροι μελετητές άσχολ1iΘη καν - συμπτωμα η κά μάλ
λον - μέ τό πρόβλημα καί κατέληξαν σέ άρκετά άντιφατικά
συμπεράσματα.

'f'αυτόχροιια fl�' τψι ϋπαρξι/ τo 'ij J(ρητικοϋ θειίrρου, έχει έιιτοπιστε ί μ ι ά uιιιίλογιl δραματο υργία καί στό έλειί0ε(!Ο κρατίδι.ο τι/ς
Ραγούσα - τό σημεψ �ό Ντουμπρ�βνικ - κα ί στ� δαλι �ατικύ ιιησί ι1ε σίιια. 'Γό. 1 6 12, στό �ιησί αύτό, έγι1; ε ι) πιύ ':αριίξειι �ι
,
.
- αποθηκης
1
1 : rι, ισόγειο
,
μετασκευη. κτηριοι•
μιας παλια;
οπλωιι
μετατραπηκε
σε . . . ταρσαvα για. βενετσιωιικες γαλερες και.,
στ? •' πρr!πο ?ροφο, δημιουργ1ίθη�ε �ιιά α ϊθου σ_α
Οειίτ�ου, πού ?'ώζετ? ι καί �ειτουργεf ι�ι� τά , σήμερα ! 'Αρι � τεριί ' στό
, τα
. , παιζονται• τα πολυ διαδιψειια τήιι εποχη έκει ι•η θρησκευτικα δραμα
βαθος, διακρινεται i�ιας ιιαής, στοι• αvλ6γ11ρο του οποιου
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Ό Κωνσταντίνος Σάθας γράφει π.χ. γιά τό '"Ζήνωνα" (51) δτι
" έγράφη καi π ιθανώς έδιδάχθη έν Κρήτι.1 ·- . ή eρευνα το ϊ>
Σπύρου Εύαγγελάτου καθιστa π ι θανή η)ν ύπόθεση δτι γρά
φτηκε άπό Κεφαλλονίτη καθολικό καl παραστάθηκε τό
Φεβρουάριο τοl) .1 683 στή Ζάκυνθο (52). Έτσι άνατρέπεται
καi ή θεωρία τοl) Στέφανου Ξανθουδίδη ώς πρός τό γλωσ
σικό χαρακτήρα τοl) eργου : ·· . . . ή έν Χάνδακι κυκλοφορία
τοl) ποι1)ματος καi αί άπό θεάτρου παραστάσεις έν αύτφ καί
αί κατόπιν άντιγραφαi θά έξηφάνισαν καi πολλούς άλλους
Ιδιωτισμούς τής δυτικής Κρήτης . . . " (53). Τό συμπέρασμα
τοl) Εύαγγελάτου δτι ό άγνωστος συγγραφέας (54) πρέπει νά
ήταν θεατράνθρωπος, δπως προκύπτει καi άπό τiς εύστοχες
άπλοποιήσεις τών έκτενών σκηνικών όδηγιών τοϊ> λατινικοί'J
προτύπου (55), παραμένει σχετικό, ώσπου νά άποδειχθεί δτι
δέ μεσολάβησε μιά - άγνωστη &ς σήμερα - Ιταλική μετά
φραση το\) ίησουιτικοl) δράματος, δπως .πιστεύει ό Στυλιανός
'Αλεξίου (6 6). Oi σκηνικές όδηγίες τοϊ> . Ζήνωνα .. εiναι πιό
πολυάριθμες καi πιό περίπλοκες ώς πρός τό σκηνικό μ ηχα
νισμό άπ' δλο τό ρεπερτόριο τοl) Κρητοεφτανησιακοl) θεά
τρου. Ό " Ζήνων " δέν άνήκει π ιά στή συμβατική σκην�
τής 'Αναγέννησης, άλλά στό ί ι1σουιτικό θέατρο τής άντι
μεταρρύθμισης, πού χρησιμοποιεί άπό τήν άρχ1) στήν 'Ιταλία
δλο τόν τεχνικό έξοπλισμό πού διαθέτει ή σκηνή τής δπεpας μπαρόκ καi τι.ον iντερμέδιων (57).

' Ο πρl.Οτος έκδότης τι.ον κρητικών δραμάτων, ό Σάθας, ύπέ
θεσε, λόγω τοl) πρώτου ίντερμέδιου, δτι ό " Στάθης " " έγράφη
καi έδιδάχθη έπl τής μακράς τι.ον ΌΟωμανΙ.Ον πολιορκίας " (58),
ένl.Ο ό Nourney χ ρονολογεί τήν παράσταση μετά τήν πτώση
τοl) Χάνδακα (59), ύποθέσει ς πού άπορρίφθηκαν άπό τόν
καθηγητή Μ . Μ ανούσακα (60), άπό τό Σπύρο Εύαγγελάτο (61),
κα ί, τέλος, άπό τή Lidia Martini (6 2 ), χωρ ίς ο[ μελετητές
αύτοi νά συμφωνοl)ν μεταξύ τους στή χρονολόγηση (63).
' Εντελώς άση)ρικτη εΙναι ή παρατήρηση τοl) Σάθα ώς πρός
τό Φόλα, αύτό τό αίνιγματικό πρόσωπο πού λέει τόν έπί
λογο καi τόν τρόπο τής παράστασης: ·• Ό Φόλας - γράφει κατά πάσαν πιθανότητα άπετέλει μέλος θιάσου ήθοποιl.Ον
περιερχομένων τάς πόλεις καi διδασκόντων κωμικά ώς έπi
τό πλείστον δράματα, τών όποίων κύριος σκοπός ήν ή άπλή
δ ιασκέδασις θεατl.Ον άδυνατούντων νά έκτιμήσωσι κατ' άξίαν
τήν τεχνικήν λεπτότητα τών ήθοποιl.Ον καi τήν πρωτοτυπίαν
τής δραματι κής πλοκής ·· (64). Καi πρός τό τέλος τής διεξο
δικής του είσαγωγής σημειώνει : " Ό Στάθης δέν έδιδάχθη
έπi τοl) συνήθους τι.ον ΚρητικΙ.Ον θεάτρων, άλλά έπi μεταβα
τικής σκηνής δημωδών ήθοποιl.Ον " (65). Καμι ά eνδειξη γιά
τήν ύποστήριξη τής ύπόθεσης αύτής δέν ύπάρχει. 'Αντίθετα :
μιά τέτοια ύπόθεση άντιβαίνει στό γ ιορταστικό καi λαμπρό
χαρακτήρα τι.ον παραστάσεων, πού ήταν κοινωνικά γεγονότα
γιά τόν κύκλο τι.ον nobi l i καi τι.ον μεγαλοαστl.Ον (66). Πεν1)ντα
χρόνια άργότερα ό Max Lambertz έπαναλαμβάνει στά γερμα
νικά τήν ϊδια άποψη τοl) Σάθα καi προσθέτει δτι αύτός ό
Φόλας ήταν ό ϊδιος ό ποιητής πού λέγεται καi " Μηνωτής " ,
δπως σημειώνεται στό χειρόγραφο δίπλα στό δνομα του
Φόλα (67). Ό καθηγηη)ς Μανούσακας άπέδειξε δτι στό
σημείωμα ·· Menotes Γil ius sr. Menote Σπύρου " δίπλα στό
όνομα τοl) Φόλα δέν έννοείται ό ποιητής του eργου άλλά
ό ήθοποιός πού έπαιξε τό ρόλο τοl) Φόλα καi πού άνήκει
σέ γνωστή Ζακυνθινή οίκογένεια {68). Μ' αύτό συμφωνεί
καi τό τελικό συμπέρασμα τής Lidia Martini, δτι τό έργο
στή σημερινή του μορφή άποτελεί συντομευμένη διασκευή
τοl) άρχικοl) κειμένου, πού έγινε μάλλον άπό θιασάρχη η
ήθοποιό στά 'Εφτάνησα καi άποτελεί ένα άπό τά ί.ίγνωστα
στάδια στήν έξέλιξη άπό τό Κρητικό ρεπερτόριο στiς Έφτα
vησιακές 'Ομιλίες (69).
Στήν ίδια μελετήτρια όφείλουμε καi μιά άλλη σημαντική
φιλολογική παρατήρηση : δτι ή γλώσσα τι.ον σκηνικωv
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πρώτ.u έργο τ.ο·ϋ, άνιίλογuυ μέ τό κρητικ6, ιιuτιοκρuατ.ι.κuιj
μεσαιωνικού δραματuλόγιο1• εlναι
τό θρησκε·υ τι.κό δράμα
" f>ομπlνια " πού σημαlνει Σκλάβα. Δ ι αδραματlζεται ατά
γvωστά χνάρια τής έποχής : ·Η Ρομπlνια έχει άρπαχτεί
ιiπό Τούρκους κουρσάρους καί πουλιέται. σκλάβα στ·(ιv ιί
γορά τής Τ>αγούσα. Ό έραστής της, μεταμφιεσμέιιος, τψ·
ιiιιαζητάει καί τήν ιiγοράζει . ' Επακολουθεί ιiναγvώριση καt . . .
α ίσιοιι τέλος ! Τό έργο πρωτοπαLχτηκε τό .1530 καί έκδόθηκε τύ
l.J.'i(j. Ί'ά ι5υό ξώφυλλα , ε ίναι. ιiπό τίς έκδόσεις 1685 καί /fjJf!
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J<ύ.τω άπό τ·ι)ι• κοιι•ι) έπίi'J ραση τυϋ βεvετσιάι•ικu ι• πuλι τισμ.οϋ και' σάιι άl'Τι κuΟρt'φτισμα τu1ϊ ίταλικuιϊ Οεάτuυ ι• τιjς έπuχι) ς, ιίτuι•
φνσικrι 1) ϋπαρξη δραματουργίας, άιιάλογης μt' τήv Κρητικ,ή, στά παράλια τίjς Δαλματίας. Παραπάιιω, τό έσωτερικό τοιί Οεά
τρον ποv προαιιαφt'ραμε, στό δαλματικό 1ιησί Λεσί1ια
τό σημερι ι•ό Χβάρ. Ίδρνμέvο τό 16 12, έχει έκσι>γχροvιστεί γύρω στά
1800 καί διασώζεται , δπως άκριβώς είκο1ι[ζετα ι . Εlι·αι ή άρχαι6τερη αϊθοι·dα μ611ιμο 1• θέατρο ιι στό χrί;ρο τίjς '.ι l ι5ριατι κι)c
-

σ11μειώσεων είναι πιό συντηρητι ιοi άπό τό κείμενο (70). Ή
Χριστίνα Δεδούση , άπό τίς διαφορές πού ύπάρχουν στίς
σκηνικές όδηγίες τών ίντερμέδιων τοϋ " Γύπαρη .. καί τών
άντίστοιχων σκηνών τοϋ " Κατζούρμπου " πού ταυτίζονται ,
συμπεραίνει δτι δέν προέρχονται άπό τό χέρι τοϋ ποιητη.
Τό ίδιο πιστεύει καί γιά ηiν περιγραφή τοϋ σκηνι κοϋ καί
τών .D.-an1at is Personae ( 7 1 ) . Ίδιαίτερο ένδιαφέρον έχει τό
πρόβλημα τοϋ " χεριοϋ πού δείχνει · · στό περιθώριο τοϋ
χειρογράφου. ·· Σκηνοθετι κή σημασία - γράφει ί1 μελετή
τρια - Θά έχη τό " ενα χέρι πού δείχνει ", πού ύπάρχει
σέ μερικά σ ημεία καί στά δύο χειρόγραφα. Οϋτε καί στό
σημάδι αύτό συμφωνοϋν τά δύο χει ρόγραφα. Ύπάρχει άκόμα
μετά άπό τό στ . 239 (πρ. 1 η ) ενας σταυρός " σημείο πώς
κάποιος έμφανίζεται .. σημειώνει ό έκδότης κ. Λ. Πολίτης στό
κριτικό ύπόμνημιι. Δέν εlναι ίσως περιττό τό σημείο αύτό
άφοϋ ύπάρχει καi ή σκηνοθετικιi iiνδειξη " Βγαίνει δξω "; ( 72 )
- Αύτό τ ό χέρι παραη)ρησε καί ό καθηγητής Μ ανού
σακας καί σέ άλλα iντερμέδια. Στό τέταρτο ίντερμέδιο τοϋ
" Κατζούρμπου ", τή στιγμή πού σφάζεται ή Πολυξένη άπό
τόν Πύρρο, " . . . άπει κονίζεται άντί γιά χέρι ενα άκτινωτό
σχ1ϊμα, ίσως τροχός, καl δεξιά του ενα σπαθί. Τά σχήματα
αύτά - καταλ1)γει ό έκδότης - παρουσιάζουν ένδιαφέρον,
γιατί δείχνουν πώς μερικά τουλάχιστον χει ρόγραφα τών κρη
τικών δραμάτων τά χρησιμοποιοϋσαν καi ο [ 1iθοποιοl στίς
παραστάσεις τους καl ίσως μάλιστα είχανε γραφεί άποκλει
στικά γιά τόν σκοπό αύτό " (73). Ή Χριστίνα Δεδούση , άφοϋ
άναφέρει καi άλλα παραδείγματα δπου έμφανίζεται στό πλάι
τοϋ χει ρογράφου τό χέρι , χωρίς νά μπορεί νά προσδιορίσει
τό άκριβές νόημά του (διότι άλλάζει άπό περίπτωση σέ περί
πτωση δπως δείχνει i1 κάπως περιττή σκηνική διδασκαλία
δίπλα), καταλήγει στό συμπέρασμα δτι ούτε οί σκηνικές
όδηγίες οϋτε τά σημάδια αύτά άνήκουν στό χέρι τοϋ πο ιητη.
.. 'Ωστόσο δέν μποροϋμε νά άποφασίσουμε σέ ποιόν Θά πρέπει
νά άποδοθοϋν καi ο[ σκηνοθετικές όδηγίες καl τά σκηνο
θετικά σημάδια, Ciν δηλαδή cχουν τοποΘετηΘ1ϊ άπό " σκηνο-

Θέτη .. της έποχης πού χρησιμοποίησε τό κείμενο γιά παρά
σταση η άπό λόγιο πού Θέλησε νά διευκολύνει ni φαντασία
τοϋ άναγνώστη καi τοϋ μελλοντικοϋ σκηνοθέτη" ('·').-Νομίζω
πώς ή γνώμη τοϋ καθηγητιϊ Μανούσακα είναι όρθι). Τά σημά
δια αύτά δέν έχουν κανένα άλλο συγκεκριμένο νόημα παρά
νά τραβ1)ξουν τιiν προσοχή αύτοϋ πού διαβάζει τό κείμενο.
γιά νά μήν ξεχάσει τιi σκ11νικ1i πράξη πού περιγράφεται
στή διπλανή διδασκαλία. Τά σημάδια δηλαδή εΙναι η γιό
τούς 1;Θοποιούς πού μαθαίνουν τό κείμενο τοϋ ρόλου, γιά νά
συντονίσουν τόν τάδε στίχο μέ τήν τάδε πράξ η , η γιά τό\'
άνθρωπο στά παρασκι)νια πού ρυθμίζει τίς έμφανίσεις τώ\'
1iθοποιών σηi σωστή στιγμ1) . Νά μιλ1)σουμε γιά σκηνοθέτη
μέ τή σ11μερ ινή εννοια πάει πολύ , γι ατί μέχρι τό 1 90 αίώνα
ο[ Θιασάρχες ήταν αύτοl πού κυρίως κανόνιζαν τήν είσοδο
καi τή'.( εξοδο τοϋ 1iθοποιοϋ καθώς καί ηiν άλλαγή της στάσης
έπί σκ11νης. Δέ νομίζω πάντως δτι πρόκειται γιά έπαγγελματικούς Θιάσους, γιατί τά σημάδια αύτά δέ σημειώνονται μέ
συνέπεια καί, δπως φαίνεται , προέρχονται μάλλον άπό έρα
σιτέχνες ιiθοποιούς πού μάθαιναν άπέξω τούς ρόλους τους.
Καi ό καθηγητής Λίνος Πολίτης καταλ1)γει στό συμπέρασμα
δτι ο! Κρφι κές κωμωδίες δέν παραστάθη καν άπό έπαγγελματίες ιiθοποιούς πού περιόδευαν (75), γιατί τά κείμενά τους
δέν άφι)νουν πολλά περιθώρια αύτοσχεδιασμών καί δέν ένισχύουν ηiν ύπόθεση δτι χρησιμοποιοϋνταν προσωπεία (76) .
Ή πανηγυρική έμφάνιση δλων τών ιiθοποιών στιiν τελευταία
σκηνή τοϋ .. Κ ατζούρμπου " μiiς δείχνει δτι ό θίασος είχε
1 3 �iθοποιούς, ήταν δηλαδ1i άσυνήθιστα μεγάλος κ:αί δυσκολο
συντήρητος, Ciν τόν συγκ!ρίνουμε μέ τούς έπαγγελματικούς
Θιάσους της ' Ι σπανίας τοϋ Ι 6ου αiώνα. Πάντως, αύτά τά
σημάδ ι α πού βρίσκονται σέ μερικά χει ρόγραφα άποτελοϋν i σχυρ1i ένδε ιξη δ τ ι τ ά έργα παίχτηκαν πράγματι έπί σκηνης.

Τό ίδιο δέν μπορεί νά πεί κανείς γενικά γιά τίς σκηνικές όδηγίες, πού άποτελοuν λογοτεχ νικιi καινοτομία τοϋ θεατρικοϋ
είδους της Άναγέννησης ( 7 7 ) . Ή ένδεικτικ1i άξία τους γιά

�

πραγματικ1i παράσταση του κειμένου πρέπει νά έξετάζεται
κατά περίπτωσ η . Συνήθως δμως καλύπτουν δλη τή σκηνική
δραστη ριότητα έφόσον αύτή δέν ύπαγορεύεται άπό τό ίδιο
τό κείμενο &στε νά μή μένουν πολλά περιθώρια αύτοσχεδια
σμου. Ό καθηγητής Λίνος Πολίτης, διαπιστώνοντας στόν
.. Κ ατζουρμπο " μερικές κωμι κές σκηνές μέ eντονι1 δράσ η ,
πού θ ά άποτελέσουν. άργότερα έμβρυακές μορφές τών αύτο
σχέδ ιων lazzi της Co111ι11edia del l'aι·te (78), δέ θέλει ν· άπο
κλείσει τήν πιθανότητα παραστάσεων της Coι11ι11ed ia del l'
aι-te στιiν Κρήτη καί στά 'Εφτάνησα (79), πού άναφέρονται
άλλωστε καί σέ iiνα σημείωμα του 'Ανδρέα Κορνάρου (80).
Στά ίδια τά 1iργα ή σκηνική δραστηριότητα σημειώνεται μέ
τιi μορφή σκηνικών διδασκαλιών.
Τό δλο θέμα άπαιτεί έξαντλητικιi μελέτη, μιά πού μερικές
σκηνι κές όδηγίες δέ φαίνεται νά eχουν λειτουργική σχέση
μέ τό κείμενο, ένώ άλλες ποικίλλουν άπό χειρόγραφο σέ
χειρόγραφο, η λείπουν καί συμπερα ίνονται μόνο άπό τό κεί
μενο. Πιθανό νά άνιiκουν σέ διάφορες χρονολογικές φάσεις
καί νά προστέθη καν, δπως τά άλλα σημάδια , σέ δ ιάφορες
εύκαιρίες.
' Επανειλημμένες παραστάσεις τών eργων αύτών δείχνουν
καί οί δυό πρόλογοι του " Γύπαρη " καi τά έναλλασσόμενα
iντερμέδια, πού σέ μιά περίπτωση είναι άπλώς σκηνές άπό
τόν " Κατζουρμπο ". Γιατί άραγε άφθονουν oi σκηνικές
όδηγίες στόν " Κατζουρμπο " καί σπανίζουν στό " Στάθη ··
καί στό ,. Φορτουνάτο " ; Γιατί είναι έλάχιστες στιiν " Έρω
φίλη ", λεπτομερειακές στό " Βασιλιά Ροδολίνο ", καί πολλές
καί περίπλοκες στό " Ζήνωνα "; (8 1). Γιατί στιi " Θυσία του
'Αβραάμ " είναι τόσο λιτές, στούς .. Λόγους παρακλητικούς
είς τά τίμια καi Ciγια πάθη του Κυρίου ήμών Ί η σου Χριστου ..
είναι η προεξαγγελτικές (δπως τό στερεότυπο " ό δέ εΙπεν · ·
της 'Αγίας Γραφης) η άφηγηματικου χαρακτιiρα σέ παρωχη
μένο χρόνο ( 82 ), καi στήν " Εύγένα " δέ συνοδεύουν τίς
πάμπολλες πραγματικές σκηνικές άλλαγές ; (83). Γιατί στά
τρία χειρόγραφα ηϊς .. Πανώριας .. eχουν διαφορές τόσο στό
λειτουργικό δσο καί στό γλωσσικό χαρακτιiρα; (84 ) . Γιατί
συσσωρεύονται στήν " Ίφιγένεια .. του Κατσαίτη ξαφνικά
στήν πέμπτη πράξη, ένώ κατά τά Ciλλα σχεδόν δέν ύπάρχουν
δπως καί στό " Θυέστη " ; (85) . Στιiν ,. Κωμωδία τών ψευτο.
γιατρών " ή μόνη σκηνική δράση πού έπισημαίνεται έπανει
λημμένα μέ διδασκαλίες είναι δταν οί τέσσερις γιατροί
εiσπράττουν λεφτά άπό τούς πελάτες τους. Γιατί ; - Ή πο ι
κίλη πρισματικότητα τών μορφών καί τών λειτουργιών τώv
σκηνικών όδηγιών φαίνεται νά μCίς δείχνει διάφορες δ ι α
στάσεις της θεατρικης ζωης στήν Κρ1iτη καί στά Έφτάνησu
πού λόγω της eλλειψης ιστορικών πληροφοριών δέν μπορουμι;
νά τίς διακρίνουμε άκόμα. Τό θέμα αύτό είναι περίπλοκο καί
δέν είναι δυνατό νά θιγεί σ' αύτή τή σύντομη άνασκόπηση
τών μέχρι σ�iμερα συμπτωματι κών μας γνώσεων. 'Απαιτεί
συστηματική άνάλυση δλων τών eργων αύτών άπό δραματο
λογική Ciποψη .
Άπό τ ό δεύτερο πρόλογο του · · Γύπαρη ·· ό Στυλιανός Άλε
ξίου συμπεραίνει δτι άνάμεσα στό κοινό δέν 11ταν μόνο Βενε
τσιάνοι καί ντόπιοι άριστοκράτες ( 86 ) άλλά καί ο! γυναίκες
καί οί κόρες τους (87 ). Ό όβολός στίς δημόσιες παραστάσε ις
θά πληρωνόταν μάλλον πρίν άπό τήν παράσταση, γιατί στόν
έπίλογο δέν άκούγεται ποτέ εκκληση γιά οi κονομική συμ
παράσταση . Αύτό δέν πρέπει νά σημαίνει ύποχρεωτικά ότι
ό θεατρικός χώρος ήταν άπομονωμένος ii περιφραγμένος.
Ή δημόσια παράσταση μπορεί νά δ ινόταν δωρεάν, έπιχορη
γούμενη άπό eνα μαικήνα του κύκλου τών nobi l i . Στόν έπί
λογο του " <Ι>ορτουνάτου ·· διαβάζουμε : ·· Κοπιάστε τό
λοιπονίς νά πηαίνωμε δλοι όμάδι / σπίτι μου, πρίχου πλιό
τερα μCίς φτάξη έδώ τό βράδυ ... Ό Στυλιανός Άλεξίου συμ
περαίνει άπ' αύτούς τούς στίχους ότι ή παράσταση eγινε τό
άπόγευμα στό ϋπαιθρο χωρίς σκεπή γιά τόν ίiλιο (88) . κ ι
αύτό δέν είναι έντελώς ύποχρεωτικό , ίiν λάβουμε ύπόψη τό
συμβατικό χαρακτήρα του έπιλόγου μέ τήν πρόσκληση νά
eρθει τό κοινό στό γευμα του γάμου στή σκηνή ii νά πάνε
σπίτι τους i1 μέρα πού τελειώνει είναι της σκηνικης δράσης
(δχ ι i1 πραγματική) σύμφωνα μέ τήν άριστοτελι κ1i ένότητα
του χρόνου, τήν όποία άκολουθεί τό ιταλικό θέατρο τfι ς
Άναγέννησης.

Ή πιό συστηματική άξιολόγηση τών διαφόρων πληροφορ ιών
γιά τήν παράσταση πού έμπεριέχουν τά κείμενα εγινε πρόσ-

φατα άπό τόv 'Αλέξη Σολομό (8u). Ό γνωστός σκηνοθέτης π ι στεύει δτι τά Εργα του κρητικου ρεπερτορίου γράφτηκαν γιά
παράσταση καί τό ύποστηρίζει μέ τά έξης έπιχειρ1iματα :
0[ έγκωμιαστικές άφιερώσεις σέ γνωστές προσωπι κότ η τες
σκοπεύουν μάλλον στήν κάλυψη τών .έξόδων μ ιaς παράστασης
παρά μιας έκτύπωσης 1i χαλκογραφία του Ά1ιτρέα Πανδιi μου μ έ τ ή ν έπιγραφ1i ·· 'Αναγένν ησις έλληνικου θεάτρου · ·
πιθανόν ν· άντικαθρεφτίζει μιά κάποια άλήθεια · οί πρόλογοι
πού άναπλάσσονται κάθε φορά · οί σκη ν ικές όδηγίες τά i:ργα
πού τα ιριάζουν στή συμβατική σκηνή της έποχilς i1 ϋπαρξη ί ντερμi::δ ιω·J καi 11 άταξία τους οί έναλλασσόμενοι τίτλοι
στό .. Γύπαρ η .. καί στόν ·· Κατζουρμπο .. · i1 προσφώνηση
του κοινου στόν έπίλογο · τό σημείωμα του Τρωίλου ότι δέν
Cίφησε νά κυκλοφορ1iσcι τό eργο του στό Θέατρο - Cίρα
αύτό ήταν ό κανόνας. - Μερικές άπ' αύτές τίς ένδείξεις εΙναι
- δπως είδαμε - προβληματικές, Ciλλες πάλι πολύ πιθανές.
Σύντομος λόγος πρέπει νά γίνει γιά τούς προλόγους καί τούς
έπιλόγους. πού άπευθύνονται στό κοινό.
Ό χαιρι;τισμός του κοι νου πού συγκεντρώθηκε καi ιi εκκλ η σ η
ν ά προσέξει ..συναντιουνται σ έ πολλούς προλόγους :
Φορ
τουνάτος ·· : Δότε μας τό λοιπό τ· άφτιά . . . · · (στ . 1 5 1 )
·· τό Οέ νά ποϋσι άκούσετε . . . ·· (στ. 1 53).
Κωμωδία τώv
ψευτογιατρώv ·· : ·· . . . κ· είστε περμαζομένοι / · ς τοϋτο τ· Ciξιο
· ·

.

··
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Θέατρο . . . . ιστ. 2 3). " Βλέπω καί στέκεστ' έκθαμβοι . . . "
(στ. 5). Ότι τό κοινό " στέκεται " τό βρίσκουμε καί στόν
'J .έπίλογο τοD " Κατζούρμπου " : " γιατί έκαταδεχτήκετε τόση
ώρα νά σταθήτε / στήν κωμεδία μας σήμερο . . . " (στ. 523 524), άλλά έδώ μπορεί \ ά έχcι καί τήν έννοια τοD " παρευρί
σκομαι ". Ή στρέφεται πρός τούς περαστικούς στήν πλατεία
πού σταμάτησαν τή βόλτα τους νά δοDν τήν παράσταση ; Ό Φιλόσοφος στ�iν " Εύγένα " λέει : " ' Ετούτη είναι 1Ί
κωμεδιά, καί λέγω νά σταθήτε / παρακαλώ σας, ι':ίρχοντες,
ώς διά νά τήν έδήτε " (στ. 1 5 1 - 1 52). Στόν ίδιο πρόλογο
περιγράφεται καί ή σύνθεση το(j κοινοD : " Άρχοντες, καλώς
iiρθετε, πτωχοί , μικροί, μεγάλοι , / Άρχόντισες, καί σείς
πτωχές, κοράσια λέγω πάλι, / Όπού έκαταδεκτ�Ίκετε κι'
iiρθετε έπά σιμά μου, / Καί Θέλει άγρικήσετε τί έχει νά πή
ή καρδιά μου. / Διά ενα ρήγαν πού 'ναι έδώ, σέ τούτηνε τήν
σένα . . . .. (στ. 79 8 3). 'Ακολουθεί τό argumentuιη. Στόν
πρώτο πρόλογο τοD " Γύπαρη
1Ί •· Θεά τής κωμωδίας "
λέει : " Μά φαίνεταί μου, βλέπω σας καί δλοι σας καρτε
ρείτε / περίσσα πεθυμητικοί έμέ ν' άφουγκραστείτε . . . ..
(στ. 5 - 6). Καί στό δεύτερο ό Δίας : " Πόσην άγάπ11ν σάς
βαστώ, γυναίκες τιμημένες / καί κορασαίς μου εύγενικαίς

-

"

Τρείς εlκο·ιιογραφημέιιες σκηιιές άπό τό χειρόγραφο τού ποι
μενικού δράματος " Πανώρια " πού, ιϊις τό 1963 τό ξέραμε
dάν " Γύπαρη " ! Πρώτος τό 'χε έκδ6σει τό 1 879 6 Κ. Σάθας,
μέ βάση τό χειρ6γραφο τού Νανιαιιού κώδι.κα η)ς Μαρκιαιιijς
Βιβλιοθήκης ·rijς Βε1ιετίας. Τό 1940, 6 Έμμ. Κριαράς έκαιιε
11έα έκδοση, χρησι.μοποιώντας καί τό χειρόγραφο 2.978 τής
'Εθιιικής Βι.βλιοθ1jκης (πού περιέχει καί τήν κωμωδία " Κα
τζούρμπος ". Τριανταπέ1ιτε χρ6νια άργ6τερα, τό 1975, πάλι
6 Έμμ. Κριαράς έκανε 11έα έκδοση, βασισμέιιος καί σέ τρίτο,
aγιιωστο κι άχρησι.μοποίητο d'ις τ6τε, χειρ6γραφο πού διάσωζε
στή συλλογή του 6 φιλ6τεχνος παπά Μάριος Δαπέργολας
καί άνακοί1ιωσε πρώτη 1j Μπri.μπη Οlκ0116μοιι, τόιι 'Γούιιη 1963

-

καί ώμορφοκαμωμένες . . . .. (στ. 91 92).- Άπ' αύτά τά λίγα
παραδείγματα φαίνεται δτι ή προσφώνηση τοϋ κοινοD στόν
πρόλογο γίνεται σχεδόν πάντα μέ τούς ίδιους γλωσσικούς
!διωματισμούς. Ό πρόλογος είναι συμβατ ι κός, μιά λογοτε
χνική συνήθεια χωρίς καμιά σχεδόν δραματουργι κή λειτουρ
γία, γράφεται άπό τούς Θιασάρχες στό πόδι , καί άποτελεί
ενα ίδιαίτερο ρεπερτόριο, κάπως ι':ίσχετο μέ τό έργο, δπως
καί τά ίντερμέδια (90). Δέν άποτελεί δηλαδή άπόδειξη δτι
τό έργο τό όποίο προλογίζεται γράφτηκε μέ τήν προοπr ική
παράστασης.
Κάτι δμοιο συμβαίνει καί μέ τούς έπιλόγους : Ο ί εύχαρ ι
στίες πρός τό κοινό, i1 πρι'>σκληση στό γαμ1Ίλιο γεDμα στή
σκηνή ii 1Ί προτροπή νά πi'ί.νε στά σπίτια τους νά δειπν1Ίσουν ,
άποτελοϋν συμβατικά στοιχεία άπό τή λατινική κωμω δία ·
ή προτροπή γιά χειροκρότημα, έάν τό έργο Cίρεσε, άντιστοι 
χεί άκριβώς μέ τό plausun1 date τοD Π λαύτου καί το(j Τερέν
τιου (91).
Παρακαλώντας σας πολλά νά κάμετ' δλοι όμάδι /
ι':ίν είναι καί σi'ί.ς Cίρεσε κάποιο μικρό σημάδ ι " τελειώνει ό
" Κατζοϋρμπος ". Στήν " 'Ιφιγένεια " τοϋ Κατσαίτη έπιλο
γίζει ό 'Οδυσσέας : " Λοιπόν εύχαριστοDμε σας, πειδή άξιώ
σετέ μας / μέ σιωπή ι; ύγενικ1i κι' άφουκραστ�iκετέ μας. / Μά
τώρα αu τό τό σώπασμα τσακi1σετε δλοι όμάδι · / 1i τραγωδία
a σi'ί.ς Cίρεσε νά δώσετε σημάδ ι " (στ. 45 - 49). Καί στό τέλρ ς
τοϋ " Θυέστη " προτρέπει ό Αίγισθος τό κοινό του : " 'i τ'
άρχοντικά κοπιάσετε διά ν' άναπαγητε " (στ. 40) . Καί ό Φa
νεύς (ό δήμιος δηλαδή ) στήν " Εύγένα ", άφοϋ έκοψε τό
κεφάλι τής βασίλισσας, προσκαλεί μέ άρκετά μακάβριο
χιοϋμορ τούς Θεατές : " Καί δποιος δέν έδείπνησε, λέγω,
ι':ίς δειπνήσει τώρα!" (στ. 1 542).- Ή λατινικ1i παράδοσ11
νά άποχαιρετά κάποιος άπό τούς 1iθοποιούς τό κοινό στόν
έπίλογο καi νά συνοψίζει τό δίδαγμα άποτελεί συμβατικό
λογοτεχνικό μοτίβο της 'Αναγέννησης καi δέ σημαίνει άναγ
καστικά δτι τό έργο αύτό παραστάθηκε πραγματι κά έπί σκη
νής.
"
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'Επίσης, στούς προλόγους φαίνεται να υπαρχουν άναφορές
στή σκηνογραφία. Έτσι άναφέρει 6 Χάρος στ�iν " Έρωφίλη . .
" τοϋτες τίς πυραμίδες " (τό έργο δ ιαδραματίζεται στήν Αί
,
γυπτο) καί παρακάτω " τοϋτο τό ψηλό καί εύγενικό παλάτι .
(92) σά νά παριστάνονται αύτά στή σκηνή. Στόν πρόλογο
τής " Εuγένας " ό φ ιλόσοφος δ ιαβάζει τό δνομα τοϋ βασιλιά
στήν πύλη τοϋ παλατιοϋ του, πού προφανώς παριστάνεται
έπί σκηνής. Ό " Γύπαρης " άπαιτεί δάση, μιά πηγή, μιά
σπηλιά, καi τό ναό της 'Αφροδίτης. Στήν άρχή τοD " Κα
τζούρμπου " διαβάζουμε ενα σκηνογραφικό σημείωμα : " Ρα
φιγουράρεται χώρα μέ πόρτες καί στενά, παραθύρι τής Που
λισένας ", πού, κατά τή Χριστίνα Δεδούση (93), προστέθηκε
άργότερu. Ό Λίνος Πολίτης έρμηνεύει : " Θά είναι δηλαδή
ενας άνοιχτός χώρος, δρόμος η πλατεία, μέ τiς προσόψεις
δύο σπιτιών, τό ενα είναι τής Πουλισένας, δίπατο μέ τό παρά
θυρο ψ η λά (δπως τά προϋποθέτουν καί οί σκηνές 85, Γ8 κ.ι':ί. ) ,
τ ό Cίλλο τοϋ Άρμένη , δίπατο καί αuτό, έπίσης μέ κάποιο
παράθυρο ψ η λά (βλ. π.χ. 67 - 70). Ίσως νά παριστάνονται καί
ι':ίλλες προσόψεις σπιτιών καί σίγουρα, σέ προοπτική τά
" στενά " πού σημειώνονται στό κείμενο (9'1). Ή σκηνο
γραφία δμως της Λατι νικης κωμωδίας καi τής κωμωδίας τής
'Αναγέννησης παριστάνει κατά κανόνα μόνο ενα δρόμο μέ
δυό σπίτια μπροστά δεξιά καί άριστερά (95). οι προσόψεις
τών πρώτων δύο-τριών σπιτιών στή σειρά είναι ζωγραφισμένες
"

�

Σκηνοθετι.κή dημασία θά πρέπει νά 'χει τό " ilvα χέρι πού δεί
χ1ιει " πού ύπάρχει σέ μερι. κά σημεία στό περιθώρι.ο τών
χειρογράφω11 τού " Γύπdρη " καί τού " Πατζούρμπου "
('Εθνική Βιβλιοθ1jκη 2.978). Χέρια πού δεLχιιουιι ύπάρχο·υιι
στά φ. 6α πα, 2 1α, 26β, 41β, 44β, 48'>-, 69β, 98α, 99β, 105α,
115β καί 1 19β. 'Όμως, τό 116ημά τους, δέ μπορεί 11ά προσδιο
ριστεί άκριβώς, έπειδή άπό περίπτωση σέ περίπτωση άλ
λάζει .. Οϋτε, φαί1ιεται νά οφείλο1ιται στόν ποιητή, άλλά στόν
ήθοποιό η κάποιο11 aλλο πού χρησιμοποιούσε τό κεlμενο.
Τό άκτινωτό σχήμα καί τό σπαθl, πού άπεικονίζονται στό
μεσαίο άπ6σπασμd τού κειμένου, συμβολlζουιι τόν άποκεφα
λι.σμό τ'fίς Πολυξένης dπό τό11 Πύρρα, στό Δ' Ιντερμέδιο τού
" Πατζούρμπου " (Έθιιικη Βιβλιοθήκη χειρ. 2978, φ. 12 zα)

σ' ενα παρασκήνιο τό καΟένα, ένώ τά ύπόλοιπα είναι ζωγρα
φισμένα μέ ηiν όπτική άπάτη της προοπτικης στήν " προσπε
τίβα ", στό βrιΟος πού κλείνει τή σκην1i στό πίσω μέρος. Μ έ
τ ά .. στενά .. έννοουνται μάλλον oi πάροδοι πού άφήνονται
άνάμεσα στά πρίί>τα σπίτια καθώς προχωρουν σηiν προο
πτικ1i τους πρός τό βάθος. Έτσι έξηγείται μίιλλον καi τό
όνομα η;ς ·· ρουφιάνας " " Άνέζα του στενου " : φαίνεται
δτι iiχει τό σπίτι της σέ μιά άπ' αύτές τίς στενές παρόδους
πού σχηματίζουν τά παρασκήνια (96). Άπό eνα καινούριο
χειρόγραφο της . . Έρωφίλης ·· προκύπτει δτι ii σκηνογραφία
εδειχνε μιά είκόνα τ�; ς πόλης (07). Αύτά άντιστοιχουν άπόλυτα
μέ δσα γράφει ό Sebast iano Serl io ( 1 475 - 1 554) στήν " A rc h i 
ιectura .. του καi άντιπροσωπεύουν σκηνικά πού ήταν συν η 
θισμένα στήν Ίταλία η ; ς 'Αναγέννησης (08 ) . 'Υπάρχουν
καθορισμένα μόνιμα καi στερεότυπα σκηνικά γιά τό κάθε
είδος του Θεάτρου : τό παλάτι γιά τήν τραγωδία, τά άστικά
σπίτια γιά τ�iν κωμωδία, τά δάση καί τά λιβάδια γιά τό ποι
μενικό δράμα. "Ολ' αύτά σέ προοπτικ1i, μ έ τρία η περισσότερα
γωνιακά πλαίσια, μέ τήν προσπετίβα .. στό βάθος.

Ή .. Θυσία του 'Αβραάμ .. καί ή ·· Εύγένα .. άν1iκουν σέ μιά
··

Cίλλη σκηνογραφι κιi παράδοση : τίί>ν Sacre Γappι·ese11tazioni
μέ μερικά περίπτερα (ιηansiones) ii καί Cίρματα. Ο ί παράλλη
λες σκηνές τ�; ς .. Θυσίας .. καί οί ξαφνικές καί πολυάριθμες
σκηνικές άλλαγές τfjς . . Εύγένας ·· δέν άφήνουν καi Cίλλη
λύση , έκτός aν Θέλουμε νά ύποθέσουμε δτι δέν άνεβάστηκαν
καθόλου καί 1Ίταν άπλίί>ς λαϊκά άναγνώσματα. Τά πρότυπά
τους δμως είναι άκόμα πιό άπαιτητικά ώς πρός τή σκη νι κ1i

Τό Δουκικό ά v άχτο ρο τοϋ Χάι,δακα ( 1-/ρ ακλε lο υ ), σt' τρείς
άπ6ψεις τώιι χρ6 v ω v τ·ής έιιετοκρα τ{ας . ' Επί Το υρκοκρα τ{ας
είχε ijδη έρειπωθεί καί καταστράφηκε, πρ ί ιι φω τογρ α φηθε ί,
πιθαιι6τατα άπό τό σεισμό τού 1856. Στή μέση, ή παλαι6τερη rιιωσ.τή , άπ� ικ6v:σιi ;ου , ?πό τόιι πε� ιηγ ψή Βιι:οιι�el
ιιι.οιι tι, σης αρχες του !Ε αι ω ιια ( 1429 ) . Λ παvω και. κατω,
άπ6ψει.ς, κατά .160 χρ6·vια ιιε6τερες, άπό τό Λ/αρκι a ιιό κώδικα
τού r. [(λώντζα . ( /(αί τά τρ{α πιστά σχεδιάσματα τού ζω
γράφ� υ <j)ωμa �αvουράκη). : Εχ τός �πό ;1) μεγά�η α ί�ουσά
.
του, ει,r5εχt-ται
ιια πα ι ζ6 τ a ιι θεατρο και στηv πλατεια που βρι
πκnτω• fΙΠ(!Οrπά πτό άι,rίι. το ρ ο τιιιί ff•·ι•ηιιιί 'l ο ι�κα τ ιjς f((!ι)ηι.:

πραγματοποίηση καi είναι βέβαιο δτι παραστάθ11καν. Ή
πορεία των τριίί>ν ήμερίί>ν του Πατριάρχη καί του γιου του
σηiν κορυφή του βουνου Θά πρέπει ν' άποδόθ11κε συμβολ ι κά
μέ πορεία άπό τό 'να περίπτερο στό Cίλλο, πού καλύπτει
περίπου 1 20 στίχους. Τό ϋφος τfjς παράστασης πρέπει νά τό
φανταστουμε άρκετά συμβολικό. Άπ ' αύτή τ ιi σκηνογρα
φικιi παράδοση ξεφεύγουν ό " Ζ1iνων " καί τά 1ντερμέδια
έντελίί>ς, ή " Πανώρια " καi ό " Θυέστης .. έν μέρε ι . Ή σκη
νική όδηγία του λατινικου προτύπου του .. Ζ1iνωνα " , scena
conveι·sa, πού προϋποθέτει τήν έφαρμογή περιάκτων γιά τ ή
σκηνικ1i άλλαγή, άποδίδεται στήν έλληνική μετάφραση μέ
τήν όδηγία " μαυρίζει ή σένα " (90) . Οί περίακτοι έμφανί
ζονται γιά πρώτ11 φορά ώς μέσο άλλαγης της σκηνης στό
εργο του Jacoιηo Barozzi da Vignola τό 1 583 ( 199). "Οπως
φαίνεται έκατό χρόνια άργότερα στήν παράσταση στή Ζά
κυνθο δέν ύπηρχαν τέτοιες σκηνικές έγκαταστάσεις. Κ ι
όμως : .. Τότες άνοίγει ή σένα καi φαίνεται πώς άνοίξασι
oi ούρανοί " (Δ 62) : Άν δέν Θέλουμε νά ύποθέσΜ\.Ιε σκ11 ν ι κές
μηχανές, τότε ό τόπος της σκην ι κης δράσης του . . Ζ1iνωνα ..
ήταν ζωγραφισμένος σέ κουρτίνα (δπως στά όλλανδικά ιa
b leaux viνants της Άναγέννησ11ς), πού μπορουσε νά άνοίξει
καi νά δείξει κάτι Cίλλο. Ή μεταγλώττιση του λατι νι κου
s i pa ι·iuιη σέ " προσπετίβα " φαίνεται νά ύποστηρίζει μιά
τέτοια έρμηνεία (Α 68).
Πιό δύσκολα προβλήματα εχει 1i παράσταση τίί>ν ίντερμέ
δ ιων : μπαίνουν Θηρία στή σκηνή, καταστρέφεται eνας παρα
δείσιος κηπος μέ φωτιά, καταστρέφεται 11 πύλη της Τροίας
καί μέρος του τείχους γιά νά μπεί ό τεράστιος Δούρειος
Ίππος, κατεβαίνει ενα σύννεφο άπό τόν ούρανό, μέ τή μάγισσα
Άρμίντα καί τόν ίππότη Ρινάλντο μέσα, καί Cίλλα παρόμοια.
Τήν έποχή του Κρ11τικου καί των άρχων του Έφτανησιακου
Θεάτρου, ή σκηνική τεχνική στήν Ίταλία είναι !διαίτερα
άναπτυγμένη . Τά πάντα μπορουν νά γίνουν- τό έρώτημα εlναι
μόνο aν οί κοινωνίες του Χάνδακα καί τfjς Ζακύνθου ήταν
οίκονομικά σέ Θέση νά πραγματοποι1iσουν τά όπτικά Θαύ
ματα τίί>ν !ταλικ:ων αύλίί>ν. Ίσως πρέπει ν' άναζητήσουμι:
γιά τά Κρητικά ίντερμέδια πιό άπλές καί πρόχειρες λύσεις.
Πάντως τό πρόβλημα ποιά έπίδραση εlχε ή συμβατική σκηνο
γραφία του Μπαρόκ πάνω στό Κρητικό καί Έφτανησιακό
Θέατρο παραμένει άνοικτό.
-Αν συνοψίσουμε τέλος τά Θέματα Θεατρολογικου ένδιαφέ
ροντος στό Κρητικό καί Έφτανησιακό Θέατρο τίί>ν δύο πρώ
των αίώνων μετά τήν 'Αναγέννηση , βγαίνει τό συμπέρασμα
δτι καί ή πιό πρόχει ρ η καί έπιφανειακή συζ1iτηση τίί>ν βασι
κων ζητημάτων της παράσταση ς δημιουργεί Cίφθονους προ
βληματισμούς. Άλλες άπόψεις δέν τίς Θίξαμε κάν, δπως τήν
ένδυματολογία, τίς άντιδράσεις του κοινου, τήν ύποκριτική
κ.τ.λ. Τό Θεατρικό κείμενο είναι μιά μόνο Cίποψη του συνό
λου της παράστασης. Ή παράσταση ενα μό\ Ο μέρος της
Θεατρικ1;ς ζωης ένός τόπου. Γιά τή Θεατρική ζωή στiς άρχές
της iστορίας του νεοελληνικου Θεάτρου ξέρουμε έλάχιστu
πράγματα. Τουλάχιστον αύτό είναι άποδεδειγμένο γεγονός.
Κι αύτή 11 κατάσταση tlς γίνει έρέθισμα ώστε 11 παραπέρα
i:ρευνα νά στραφεί πιό έντατικά καί πιό συστηματικά στά
θέματα αύτά.
ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ
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δlας " Σ.τάθης ". Πρητι.κά Χρο1ιικά Η' ( 7954) σσ. 291 - 305.
( 7 5) Στάθης ", Κρητική κωμωδlα. Ι\ριτ. έκδ. μέ εlσαγωγή,
σημει.ώσεις και' λεξιλ6γιο. Lίdία Μαι· ι ίιι ί. Αεσσαλο1ιlκη 7976
( Βυζαιιτι. ν ή καί νεοελληνικ·Υι βιβλιοθήκη 3 ).
( /()) Σπ. /.:.�ύαγγελάτος : Χροl'ολ6γηση, τόπος σιιγγραφίjς τrηί
(6) Δt'

·

·

"

,

"

" Ζψιωvο� " και ερευιια γιά τό·11 ποιητιί τοιι. Θησαυρlσματα
.5 ( 7968) σσ. 1 7 7 - 204.
( 1 7) Στ. Άλεξlου : Τό Κάστρο τιϊς /(ρ·ι)της καί ·ή ζωι) τοι•
στό11 !ΣΤ' καί lZ' αlώιια. l(ρητικά Χρο1ιικά 79 ( 7965) σσ.
746 - 7 7/\.

( 18) .. 1 . Σολομός : Τό Κρητικό θέατρο. 'Από τή φιλολογία
στ·Υι σκηιιή. Άθή�ια 1973.
( 79) Χρ. Δεδούση : " Ό /(ατζο·ϋριιπuς " καί ·ή λατιvικ·ιί
κωμωδlα. Συμβολή στήv έρμηvεlα ηϊς κρητικής κωμωδlας.
'Επιστημονική 'Επετηρίς τής Φιλοσοφικ-ιϊς Σχολ·ίjς το ϋ Πα
�ιεπιστrιιιlο Θεσσαλονlκης 10 ( 1968) σσ. 24 1 - 280.
ι•

(20) (;. 8a t h ω; : D ο cιιιιιeιι ts ίιιedίts ι·elα ιί(s ά l' hίs toiι·e
de lα Cι·ece . . . 'Jllll ( Ραι·ίs 1888) ρ ρ . 4 7 1 - 4 7 2 .

(2 1 ) /\/. V ί ι ι ί : Nίcola 8ο(ίαιιόs
ιίrαrιιιί

dί

Α.

Βίcclιί.

Ναμ οlί

e

la

cοιιιιιιedία deί

ιι·e

7966, ρ. 37.

(22) G . Ceseιι�αιιιι : Dίe seι· b o lo·o a t ίsclιe L ί ι eι·α tuι'. Pots
danι. 7930, ρ . 16((. Η . Κίιιdeι-ιιιαrι ιι, The a t eι·gesc lιiclι t e
Εuι·οριιs. 11.
!�erιaίssaιι ce. Sal z b uι·g 7959, p . 42 1{{.
(23) Feo

Belcaι·ί :
Gι·ο ιο , L o Isa c h .

Rαμμeseιι tαzίοιιe

dί

S tella.

L u ίgί

Βλ. Γ. Θ. Ζώρας, Περί τάς πηγάς ηjς θ
σlας τού 'Αβραάμ. ' Ι.:.'ν 'Αθήναις 1945 .

ι ι-

(24) J . Cι·egoι· : Deι· Sclιαιιsρiel{ίί lι.ι·eι" Bd . .5. 8 t ι.ι. t tgιιι·ι •
1957, fi · 9 1{.
(25)
σημ. 1 7 )
767.

(2ϋ)

:

Στ. 'Αλεξlου (οπως
σ.
Στ. Γ. Σπαvάκης ' f-1 ιJ ό Dζα τοιj 'Ι-Ιρακλεlοιι. J(ρητικf'�

\:

•

'

Σελlδες 3 ( 1 939) σσ. 437 - 452, 686 - 729. Βλ. 17,,,, /(IJ'
ι:Ικ. 2. Στ. Άλεξlου (δπως σημ. 17 ) .
(27) Δ. Ρώμας (δπως σημ. 1 0 ) .
(28) Στ. Άλεξlου : Τό Δουκικόν Άνάκτuρuι• τu1ί Χά11<)ακο( .
Κρητικά Χρονικά 14 ( 1 960) σσ. 102 - 108.
(29) Βλ. Ι-1. }(ίιιdeι·ιnαnιι (δπως σημ. 22) εlκ. σελ. .J.22,
καί τ6μ. ΙΙΙ. Bαroclczeίt, Sαlz b urg 1967, εlκ. σιλ. 6(}R.
(30) Βλ. Ι-1. Πίιιdernιann (δπως σημ. 22) σ. 423.
(31) Στ. Άλεξlου (δπως σημ. 17) σ. 164 κ. έξ.
(32) Ν. Μ. Παvαγιωτάκης (δπως σημ. 7) σ. 62 .
( 33) J(αί μερικές σκηνοθετικές όδηγίες φαίνεται νά ύποστη
ρίζουv τήν ύπ6θεση δτι οί ήθοποιοί ήταν κατά κύριο λ6γu
έρασιτέχνες.
( 34) Στ. 'Αλεξίου : Ί-1 κρητική λογοηχνlα καί ή έποχή
της. Πρψικά Χρονικά Η' ( 1954) σσ. 76 - 108.
(35) J . Gregor (δπως σημ. 24) σελ. 95 κ. έξ.
έξ.
(36) Η. Kίndermαnn. (δπως σημ. 2.9 ) σελ. 605
.

(42) V. Se tsclι lcare{f
3 7)
38
(43) Λ . Cron ίa : Tea tro Ser b o - Cι·oa t o . Mίla n o L9!ίfΊ,
p. 30.
(44) V Pecoraι·o : Cοιι tι·ί b u t ί allo s tudίo del Ιeο. tι·ο cι·e
tese. 1 : 1 prolog lιί e glί Iιι ternιczzί.
2,J
( 1 9 72)
367 - 413.
(45) Γ.
'Η
'Αβραάμ. " .
'Λ
1954,
86.

(δπως σημ.

.

σ.

κ. έξ.

.

Κρητικά χρονικά
σσ.
Μέγας : " Θυσία τοϋ
J(ριτ. έκδ.
θήναι
σ.
( 46) Βλ. Στ. Ξαvθουδlδης : Γ. Χορτάτση " ΆΔ'ρωφlλη ".
Τραγωδlα (1600). Πριτ. έκδ. (Άθfίιιαι 1928). Εlσαγωγ·rι

( Tex te ιιιιd Foι·sclιungen
sclιeιι Plιίlologίe 9 ).

zur

byzan t ίιι.ίsclι - n e ιιgrίeclιί

J(.

( 47)
Jίrece lc : Beί tι·iίge zur ragusanίsclιeιι Lί teι·a tur
gesclιίclι te. Archίv fίίr .<la ιvίsclιe Phίlologίe ΧΧΙ ( 1899)
Ρ. 399 - 542. b es. 512.

(48) Λ. Πολlτης : Ό " J(ατζοϋρμπος " καί. οί πηγές τ·ής
κρητικής κωμωδίας. Κρητικά Χρονικά 15 - 76 ( 1961 - 62)
fl, , σσ. 406 - 407.
(49)
D u n do Maroje (παράσταση 1 550), άιιάλυση J . Gι·egυι·
(37) V. Se tsclιkareff : Dίe Dίch tuιιgeιι Gιιιιdιιlί6.< ιι.ιι d ίhr
(δπως σημ. 24) σ. 87 κ. έξ. , Τίrαιια ( 1548) σ. 88 κ. έξ.,
p o e t ίsclιeι· S tίl. Bonn
1952.
S lcup ( 1555) σ. 8 9 κ. έξ
(38) Μ. V ί ttί : 'Η dκμή τής Πρητικής λογοτεχνίας καί τό
Εύρωπαϊκό σύιιολο ( ΙΣΤ' -ΙΖ' ). Πεπραγμένα τοϋ Γ'Διεθνούc (50) F. Π. Πιιιιι bα tο vίc : Das Tlιea teι· deι· Renaί.�.�aιι ce
Πρητολογικού Συιιεδρlου,�Τ6μ. Β' (Άθήιια 19 74) σ. 3 7 1 κ.έξ. ίιι Dalm.a tίen. Maslce und Πo tlιuι·n, Wίen 1959.
Clearco ι rι Negrop o ιι
( 51) ](, Σάθας : Πρητικόν θέατρον fι συλλογι) άvεκδ6τω11 καί
( 39) " La Rosaura " 1679,
1685, " Βeιιιιο ίιι Efeso " 1690.
άγvώστωιι δραμάτων. Βειιετlα 1 879, σελ. ιδ'.
(40) Ν. Μ. Παναγιωτάκης (δπως σημ. 7) σ. 62 κ. έξ.
(52) Σπ. Εύαγγελάτος (δπως σημ. 10) σ. 187.
(4.l) Βλ. τό έπαιιιετικό ποίημα στή συλλογή " Ll Tea lrtι
(53) Στ. Ξαvθουδlδης : Διορθωτικά εlς τά J(ρητι.κά κείμειια.
d elle Glorίe della Sίgnora Α dι·ίο.ιιο " . V ene tίιι 1623.
Byzan tίnίsclι - ιιeugrίech.ίsclιe J a h ι· b ίίclι.er 11 ( 1921) σσ.
66 - 85, lδ. σελ. 68.
( 54) Ίi θεωρία τού Ξαvθουδlδη γιά τόv J(αλομάτη τόιι
·Η άρχή τοϋ ποι. μεvικιιϋ δράματος "Πανώρια"-Πράξη πρώ
έχει άπορριφθεί όλ6τελα (Φ. Μπουμπουλίδης : Τύ
τη, Σκηνή πρώτη- μέ τό μον6λογv τοϋ Γύπαρη " Ώ δάση Φραγγιά
πρ6τυπον τοϋ " Ζψωvα ". 'Ηράκλειοιι 1955, σ. 12).
μου πυκν6τατα . . . ". 'Από τήν πρώτη κι6λας φράση, μιά έμμεση (55) Σπ. Εύαγγελάτος (δπως σημ. 10) σ. 197 κ. έξ.
σκηνογραφι.κη έvδει. ξη. Χει.ρ6γραφο τής συλλογής .ιtαπέργολα.
(56) Στ. 'Αλεξίου : Φιλολογικές παρατηρήσεις εlς κρητικά
κεlμι:ιια. Πρητικά Χρο1ιικά Η' (1954) σσ. 238 - 2 72, !Ιι. σt·λ.
264 κ. έ/;.
(57) Η. Κίιιderιιιαιι n (δπως σημ. 29) σ. 329.
(58) Κ. Σάθας (δπως σημ. 51) σελ. κ'.
κ.

"

ιe

"

(59) J . Nouι·ney : La teίrι.ίsches ιιιι d l talίeιι isc h e8 ι ιι
/(re tischen Ποnιοdίe. Βαι·ί 1961, p JJ . 16 - 1 8

.

ιler

Μ. 1. Μανούσακας (δπως σημ. 1) σ. 55 έξ.
Σπ. Εύαγγελάτος : 'Η χρονολ6γηση τοϋ " Στάθη ".
Πεπραγμένα τού Γ' Διεθιιούς ](ρητολογικοϋ Συνεδρίου, Τόμ.
Β' (Άθψια 1 974) σσ. 8 4 - 93.
(62) L. Μαr tίιιί (δπως σημ. 15) σ. 23 κ. έξ.
(63) Μανούσακας 1620 - .J.8, Δ'ύαγγελάτος 1585 - .9:!, Μαι·ti
ιιί λlγο μετά τό 1604.
(6.J) Σάθας (δπως σημ. 5 1 ) σ. κα'.
(65) Σάθας (δπως σημ. . .51 ) σ. πη'.
(66) Στ. 'Αλεξίου (δπως σημ. 3.J). Ε. /(ριαρό.ς : Ό λαϊκ6τρu
πος χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχvlας, οί λογοτεχιιίες
τής άναγέννησης καί ή βυζαvτι1ιη δημοτική παράδοση. /(ρη
τικά Χρονικά Ζ' (1953) σσ. 298 - 3 14. Ν. Β. Τωμαδάκηc:
Ό έθvικός χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχvlας. 'ιlγγλο 'Ελληνική 'Επιθεώρηση Λ.' άρ. 8 (Όκτ. 1 945) σσ. 19 - 2 1 .
(67) Μ. Laιιιbeι· tz : Deι· li teι·arίsche Chaι·alc t eι· deι· lfl·e
tisclιeιι Dι·αnιeιι " Στάθης " uιιd " Γύπαρις " . Byza n tί
nίsclιe Zeίtsclιrίft 41 ( 1941) σσ. 3 19 - 339, lδ. σελ. 324. ' Επί
σης χωρίς συγκεκρι.μέvα στοι.χεία σημειώνει ό Ρ. J οαιιιιοu γι.ά
τι)11 άιιώvυμη κρητική μετάφραση τοϋ " Pas tοι· J�ίdo " : J:s
(60)
(61)

κ.

ίs t s c h o n αιιzιιιιe/ιnιeιι, dαβ urιsere υ beι·se tzuιιg ίιι veιιe
ziaιιίsch - gι·ίeclιίsclιeιι Kreίsen ,,,, ο /ιlbelcαιιιι t uιιd belίeb ι
ιvαr ιιιιd of t als Tlιea teι·s tuclc aufgefίί lιι· ι ιvιιι·de "
!-'.
"Ό
"
Deι· tι·eιιe Sclιii.feι·.
. Jοαιι.ιι ο u
" Der / >ιι.ι; tοι· fid o " des G. Β. Guαι·ίιιi vοιι eίιιeιιι Αιι οιιy
ιnus ίιιι 1 7. J h . ίιι /(ι·etische Μιιιιdιι.ι·t ιϊ beι·s e t z t . Βeι·liιι
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1962).

(

(68)
(69)
( 70)
( 7 l)
( 72)
( 73 )

J\I. /. J\ Ια ι•ούσα κας (οπως σημ. 14).
Ε . J\Ιαι· ιίιιί (οπως σημ.. 15) σ. 22.
Ε.

σημ. 15)

( οπ ως

Μαι· ιίιιί

σ.

Χρ . Δ ε δ ο11ση (οπως σημ.

19)
Χρ. Δεδούση (οπως σημ. 19)

σ.
σ.

5!ί .
272.
277 κ . Ν:.

Λ/. / . 11/αιιούσακ ας : ' Ιl ιιέκt)οτα Ι·vτερμ.t't\ ι α τού " /(ρη 
τικού Οε ιίτρου " . J(ρητ ι κά Χροιιι κά Λ ' ( 19J.7) tHT . .52:i - :ί80.
lr5 .

528

σελ.

( 74 )
( 75)
( � 6)

έξ.

κ.

.19) σ. 2 ί 'ί' Ν;.
7 1 ) σ . μ::'.

Χρ . Δ εδ ο ·ύση ( δπως σηιι .

ιι .
' Ι�

Πο λlτη ς (οπως σημ .

�
·

·ύ π60εση .τού _ιι ι. ιιι ?ι /ιeι· ι:;, οτ ι ο κρητ ι κ/c κωμω
ι5ιες παι χ τη κ αιι μ Ε μασκες ε ι ναι λα ι1 Οασμt 11η .

( 77) Χ(!. Δ εδ ο·ύ ση ( οπως σημ . 79) rτ. 2 / fj .
( 78) Λ . l Ιο λfτη ς (οπως σημ . 7 7 ) rτ . μ Ο ' κ . Η .
( 7.9 ) Λ. Πο λfτης (οπως σημ. . 7 1 ) σ. ι•ι.ι ' .
(80) Βλ. Ν. Μ . Παναγι.ωτι ίκ ης ( fiπως σημ . ϊ . ) .

(8�)

ί

( .. -

έ

Πρέ,πε! ιιά σημ ειω Οε έδώ ϋτι ο ί σκ ηιι ι κ ς άι•ιίγκ•·ς ξt·
φε ι ιγ ο 1 11• απο τό11 κ αι• 6ιια . Είιιαι πο λύ άπαι τητι κt'ς . "{σως ι·ά
Π(!οέρχο 11 τ α ι άπλώς άπό τ ή μετιίφραση καi δ/11 έχu ιΙJΙ καμ ι ιί
έ ι•δει κ τ ι κ ή άξfα γ ι ά παριίσταση τού έργοι•.

•

(82) J\I. / . Μω•ο·ύσακας - Οι·. ['αι·lαιιgelί : "Λ γι•ωστn /(Ι!ιι
τ ι κό " J\Ιυσηίριο τώ1ι παΟώιι το·ι) Χ(!ιστο·ϋ ". Κ'.}ητικά Χρο πκιί
/ / ' ( 79/ί-J) σσ. 709 - 132, !t). σελ . .17 /ί σημ . Ι :i .
(83)
(8-J )

' ·; ι ι ί

ιΙΙ.

( οπως

7 2) .

σημ .

Γ. Χορτ ά τ σ ιί : " Πα ι•ιvρ ι α " . }(f! ι τ . έκι) . μ έ είσαγωγιj.
σχ6λια καi λεξιλ6γ ι ο . ' Εμ.μαι•ουήλ J(ριαρίις.
Θεσσα?,ο ι•fκιι
7975 ( Βut,αι•τι νή καί vεuε λλη � ιικ ι) βι βλι ο Ο1 κη 2).

)

(8 5 )
.Ι<ριαρϋ.ς :
Ι<α τσα tτ ης : " Ίφιγέι · ει α " - " Θ υt'στι ; "
- " l<λ α Ομός Πελοποvιιήσοι• " . J((! ι τ . έκδ. ' Λ Ο1) 11α 7950 ( CoL
Leι· t ioιι ιle L' Ιιιs ι ί ι ιι l e
Fι·a111oise iι Λ ι/ιeιΗ '.< .J . J ) .

Δ'.

( 86) ' 1 1
(Χρ.

άριdτοκρατία Μι• δια κωμ . ωδι t'τα ι ποη'
Λ ει5 ο ιίση ( ϋπ ως σημ . 79) σ. 269).

(87)

Στ .

Ίl λεξlοιι

( οπως

σημ .

77)

J 6 (j

σ.

στι)

σκψιj

έξ .

κ.

(88) Στ. ΊΙ λεξίο υ ( οπως σηιι. 7 7) 1 6 / κ. έξ. ιl!ιά aλλη έι•ι)ει ξ η
στόι• πρ6λογο τ ο ύ Χάρο 11 στήιι " ' Ερωφlλη " π ο ύ πλη(!οψο(!εί
τα ι τό κοι ι ιό οτι Οά r\ε ί τόι• Οιίι•ατο τσίi
ι λογιv110 1• " :-τρi ι·ιί
περιίση ή μέρα " .

(89) ιι .

(90) 1 ' .
(97)

Φ

Σολομ ός

18)

(ϋπως σημ..

σ.

183

Ι 'ec ο ι·αι· ο (οπως σημ . . J .f ) .

19)

Χ(!. Λ εδούση ( οπως σημ .

(92)

Στ.

Ί l λ εξlου

(ϋπως

σημ .

1 7)

(93)

Χρ.

Λ εδο ύση

( ii:-τως

σημ .

19)

(95)

Βλ.

καί

Χρ.

(96)

!Jλ .

Χρ.

Δ εδο ιίση ( οπως rτημ.

(9-J) ιι . Ι Ιολίτης

( οπως

σημ .

Δ εόο ιίσ ιι

1 1)

rτ.

κ.

έξ .

2 7 3 κ . ft

σ.

/(j/ί.

rτ .

:! / :! .

σ.

λ ιι ' .

(ϋπως σημ .

19)

19)
σ.

σ.

:! ί' :!.

:!6!ί, :! ϊ :!.

·

(97) ιl . ι . J 11:11ce11 ι : . ι ιl!ιιιι ιιs l'/'iμ ι ο{ C'lι.oι· to t" e.,' " ι� 
ι· ο μ !ι ίle " ίιι Βίι· ιιιίιι g/ιιι ιιι . Uιι i <' . ο{ JJίι· ιιιίιι �/ιιι ιιι Ι ! ί" ι υ 
ι·ίι·ιιl J ο ιιι·ιιιιl Χ Ι / , :! ( 1970) ρμ . 26 1 - :!6 7 .
(!J 8) 1 1 .
(.IJ9)

2.,'π .

( 1 00) 1 1 .

/(ίιιιleι· ιιι.ιιιιιι

Θαγγελ ιίτιις
f(ίιι ιleι·ιιι rιιι ιι

( ϋπως
(ϋπως

σηιι .
σημ..

( iίπως σημ .

.Ζ:!) σ .

16)

σ.

:!:!)

rτ.

/(1(1

κ.

199

κ.

έξ.

i!:; .

! Ο lί κ. Ν .

:1 uό σελ[ι)ες άπό τό σημαιπ ικ6 τυ. τ ο χε ι ρ6γρυ.φu τ ιίc " Ι lαι•ιfι 
ρ ι ας " Γίjς συλλο γ ς το·ϋ
ρχ αι 6 φι.λο υ παπά ι lfιί(! ι ο ι • _J υ.π�Ι! 
γ � λα , πού ά'J!ακο 1' c:ι σ� π.ρώ � η _;ιj Λ πάμπη ,Οlκ ι·6μο �·· ':, Ι πι;
�
το χει ρ6γραφο αυτο - με τα ι 2 φυλλα και τους δι•ο αιπ ι 
γραφε ίς του, χ ρο νο λογημέιιο τ ό 7673 - ιlποκαλ ύφτηκαι• τιί
aγιιωστο ι;ίς τ 6 η: ονομα τ ο ϋ ποι.ητίj τοϋ έργο 1• Γεωργίu ι ι
Χορτιίτ � η : " , ,
ρτζη ι ι ά 1,1-ii; , π ώ ς λ σι ιιε, Χο ρ ά (:. ιι
;
τή γειι ι α μου
και ο πραγματικος τ ι τλος τ ου έργο υ, πuυ ιιαι
" Παvώρια " κι οχ ι πι ά " Γύπαρης " πού δί-ιιωιε τά δυύ uλλα
γιιωστά χει ρ6γραφα. ' Α λJ.' χ τός κι άπ' α ύτιί, τό χειρόγραφο
/Ια πέργολα ι5ιασώζει έκι)ηλα πιό ;ηιιίσι υ τι\ κεί;ιε11υ το'/Ϊ έ(!γu ι •

c

C' ,

�
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ή

ά
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� �ΤΟ ΤΣΑl(ΩΜΑ l(AI ΤΟ ΦΤΙΑΣΙΜΟΝ"
Ο Δ Η Μ ΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΖ Ε Λ Η Σ Κ Α Ι ΤΑ ΚΩΜ Ι ΚΑ Τ Ο Υ Χ Α Σ Η
Ά νακοίvωση
Τό Έφτανησιακό Θέατρο, δπως είναι γνωστό, ί:χει τό βασικό
πυρ1Ίνα του στή Ζάκυνθο· αύτό δέ σημαίνει δτι περιορίζεται
άποκλειστικά σ' αότό τό νησi ή iόνια Θεατρική παραγωγή·
άλλά ή Ζάκυνθο, περισσότερο άπ' δλα τ' άλλα νησιά τοϋ
έπτανησιακοϋ χώρου, είχε δημιουργήσει τiς προϋποθέσεις
(παραδοσιακές κυρίως) γιά τήν καλλιέργεια καi τήν άνά
πτυξη τοϋ Θεάτρου.
Τό Θέατρο στή Ζάκυνθο ή ταν, στό ξεκίνημά του, iταλόφωνο (1) ·
αύτό ίσως iΊταν άναπόφευκτο έξαιτίας τής βενετοιφατίας
και έπειδή τά 'Επτάνησα ή ταν πιό κοντά στήν Εύρώπη καi
περισσότερο δεκτικά στήν πολιτιστική, τήν καλλιτεχνικ1Ί
ειδικότερα, παραγωγή της. οι μαρτυρίες πού ύπάρχουν άνα
φέρουν δτι πρiν δημιουργηθεί ζακυνΘινη Θεατρική παρα
γωγή λειτουργοϋσε !tαλόφωνο Θέατρο. ' Εκφραστές αύτής τής
Θεατρικής ζωής, ή όποία προέρχονταν κυρίως άπό τήν 'Ιταλία,
ή ταν ο! άρχοντες, ο[ εύγενείς τοϋ νησιοϋ. Τό Θέατρο αύτό
τό 1 80 αίώνα παρακμάζει , σιγά σιγά μαραζώνει , ώσπου
σβήνει τελειωτικά τiς πρώτες δεκαετίες τοϋ έπόμενου αίώ
να (2).
Παράλληλα μέ τήν έπισι1μότερη Θεατρικη παραγωγη, πού
είχε ξενική προέλευση , λειτουργεί τό ζακυνθινό λαϊκό Θέατρο
μέ όπαίθριες παραστάσεις, τίς λεγόμενες 'Ομιλίες πού παί
ζονταν κατά τη δ ιάρκεια τής άποκριfiς. Ή σύζευξη αύτή
λαϊκής παράστασης καί καρναβαλιοϋ δέν είναι τυχαία καί
παρατηρείται σ' όλόκληρο τό έπτανησιακό Θέατρο. Σύμφωνα
μέ τό Διον. Ρώμα " Ό συγχρονισμός αύτός μέ δλο πού φυσικά
κληρονομήθηκε άπό τή Βενετία εΙναι ούσιαστικά βυζαντι
νός (3).
"

οι 'Ομιλίες, γνήσια πνευματικά δημιουργήματα τοϋ ζακυνθι
νοϋ λαοϋ, γραμμένες σέ δεκαπεντασύλλαβους στίχους, στηρί
χτηκαν στό ξεκίνημά τους στό βενετικό Θέατρο, δηλαδή σέ
παραστάσεις γιορταgτικές, ψυχαγωγικές καί έθιμικές (4).
Γρήγορα τή μίμηση άντικατέστησε ή πρωτοτυπία τόσο σ:rά
Θέματα δσο καi στή μορφή. Έτσι στη Ζάκυνθο γεννηΘηκε ενα
καινούριο λαϊκό Θέατρο μέ σατιρική διάθεση συνδυασμένη
μέ κοινωνική κριτική. Ό συνδυασμός επειτα τοϋ καρναβα
λιοϋ καi τής 'Ομιλίας σωστά ψυχολογημένος, γι' αότό καi
πετυχημένος, βρήκε μεγάλη άπήχηση στά πλατύτερα λαϊκά
στρώματα τής Ζακύνθου.

Θά ή ταν παράλειψη aν δέ σημειώναμε τήν έπίδραση πού
δέχτηκε τό ζακυνθινό λαϊκό Θέατρο άπό τό κρητικό Θέατρο (5) '
ή έπίδραση αύτή έκφράζεται μέ τή διασκευή καi τήν προσ
αρμογή τών ί:ργων τοϋ κρητικοϋ Θεάτρου στό ζακυνθινό
γλωσσικό iδίωμα· ώστόσο ή ταν δύσκολο τό κρητικό Θέατρο
μέ τόν τραγικό του χαρακτήρα καi τήν Ιδιάζουσα σοβαρό
τητά του νά έπιβληθεί στό ζακυνθινό θεατρικό πνεϋμα, πού
τό χαρακτήριζε ή ε!ρωνεία, ή σατιρικη διάθεση καi ή εύθυ
μία.
οι 'Ομιλίες άποτελοϋν σημαντικη έκφανση τοϋ νεοελληvικοϋ
λαϊκοϋ Θεάτρου · δέ Θά πρέπει δμως νά λησμονοϋμε δτι ο[
άποκριές στή Ζάκυνθο μέ τό ί:ντονο παραδοσιακό τους χρώ
μα έπέτρεψαν στiς 'Ομιλίες μιά σπειροειδή κατακόρυφη άνά
πτυξη καθώς έπίσης καi ο[ ίπποδρομικοi άγώνες πού όνομά
ζονταν .. γκιόστρες " (6). Όταν γιά πολλούς λόγους οί ιπ
πικοί άγώνες, ώς ί:θιμο πού έντάσσονταν στά χρονικά πλαίσια
τής άποκριaς, άτόνισαν, άπαγορεύτηκαν καi τελικά καταρ
γήθηκαν, ο[ άποκριάτικες γιορτές άπόχτησαν ούσιαστικότερο
χαρακτήρα μέ τή δ ιοργάνωση συγκεκριμένων παραστάσεων
στό ϋπαιθρο, τiς 'Ομιλίες. Τό Θεατρικό αύτό είδος, πού στά
1 750 περίπου εΙχε πιά ξεπεράσει τό στάδιο τής μίμησης τοϋ
βενετικοϋ θεάτρου έξέφραζε τό συλλογικό γοϋστο τοϋ ζα
κυνθιvοϋ λαοϋ πού εΙχε τήν τάση νά σατιρίζει πρόσωπα καi
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πράγματα. ' Ηταν λοιπόν έντελώς φυσικό νά άπασχολήσει
και έπώνυμους λογοτέχνες.
'Εκείνος πού θεωρείται ώς ό σημαντικότερος " όμιλιογράφος "
είναι ό ζακυνΘινός Δημήτριος Γουζέλης ( 1 774 - 1 843). Τό
ί:ργο τοϋ Δημητρίου Γουζέλη ό " Χάσης ", πολό γνωστό στοός
ζακυνθινούς, άγαπήθηκε καi παραστάθηκε πολλές φορές
παρ' δλ' αύτά 1Ί φιλολογικ1) έρευνα τό ί:χει ούσιαστικά παρα
μελ1Ίσε 1 , μόλο πού τό θεώρησε πολύ σημαντικό.
Ό Δημήτριος Γουζέλης κατάγονταν άπό εϋπορη οικογένεια·
γιός τοϋ Διονυσίου Γουζέλη καi τής Ίσαβέλας Μαρτελάου,
γενν1Ίθηκε σηΊ Ζάκυνθο τό μ1Ίνα Μ άρτιο τοϋ 1 774 (7). Ή
ο!κογένεια τοϋ πατέρα του άνηκε σηΊ μεσαία κοινωνική
τάξη τής Ζακύνθου, ένώ ή ο!κογένεια τής μητέρας του άνηκε
στή μεγαλοαστική τάξη . Τά πρώτα μαθi1 ματα τά πήρε άπό τό
θείο του 'Αντώνιο Μαρτελάο κι άπ' αύτόν έμαθε τά έλληνικά
καi τά λατινικά· Ιταλικά καi γαλλικά διδάχτηκε άπό φραγκι
σκανούς Ιερείς κι άπό τό λατίvο [ερωμένο Ν ιcοlό Reinaud (8) .
Ό 'Αντώνιος Μαρτελάος (9), άπό τούς σπουδαιότερους άν
θρώπους τής Ζακύνθου αύτής της έποχής, άσκοϋσε έπίδραση
στό περιβάλλον του. Στό νεαρό Γουζέλη μετέδωσε τήν ίδεο
λογία τής Γαλλικής 'Επαναστάσεως καi τόν έκανε νά πιστέ
ψει δτι ή σωτηρία τής Ζακύνθου έξαρτιόταν άπό τή ναπο
λεόντεια θέληση. Ήταν πολύ φυσικό ό Δημήτριος Γουζέλης
νά μισεί τήν άριστοκρατία πού εΙχε εύθυγραμμιστεί μέ τήν
πολιτική τής Βενετοκρατίας καί δέν έξυπηρετοϋσε πιά τά
συμφέροντα τοϋ ζακυνθινοϋ λαοϋ. Όταν οί Γάλλο ι έπανα
στάτες, καταπατώντας τiς άρχές τοϋ άγώνα τους, καταλύουν
τή βενετική κυριαρχία στά 'Εφτάνησα καi τήν άντικαθιστοϋν
μέ τή δική τους στά 1 797, ό Γουζέλης μαζί μέ τό ζακυνθινό
λαό χαιρέτισε τήν έλευθερία. Τά ποι1Ίματα τοϋ Μαρτελάου
ήλέκτρ1ζαν τiς ψυχές τών δημοκρατών ζακυνθινών. 'Αλλά τόν
'Οκτώβριο τοϋ 1 798 τούς δημοκρατικούς Γάλλους διαδέ
χονται ο[ Ρωσοτοϋρκοι οί όποίοι ξαναδίνουν στούς άριστο
κράτες τά προνόμια πού είχαν χάσει κι άρχίζει ενας άγριος
διωγμός τών φιλελευθέρων πολιτών- ό Μ αρτελάος καταδιώ
κεται καi κατηγορείται άπό τούς άντιπάλους του· ό Δημήτριος
Γουζέλης μαζί μέ άλλους όμοϊδεάτες συμπολίτες του, πού
έθελοντικά συμμετε!χαν στή γαλλική φρουρά τής πόλης τής
Ζακύνθου, πιάστηκε, ρίχτηκ:ε στίς φυλακές καi μεταφέρθηκε
στά κελιά τοϋ Ναυστάθμου τής Κωνσταντινούπολης. Όταν ή
Ρωσία καί 1) Γαλλία ύπέγραψαν συμφωνία, ό Γουζέλης άπο
φυλακ:ίζεται καi έπιστρέφει στά 1 799 στή Ζάκ:υνθο. Ή παρα
μονή του έκεί είναι πολύ προβληματικ:ή γιατi ο[ ποπολάροι
δχι μόνο είχαν όριστικά παραγκωνιστεί άλλά καi άντιμετώ
πιζαν τούς σκληρούς διωγμούς τώ ν εύγενών ( 10) . Έτσι άναγ
κ:άζεται νά έγκαταλείψει τήν πατρίδα του καi νά ζητήσει
καταφύγιο στήν Τεργέστη . 'Εργάζεται σέ έμπορικό οΙκο
γραμματέας καi γνωρίζεται μέ τούς Έλληνες άπόδημους πού
ζοϋν έκεί. 'Αργότερα τόν συναντοϋμε στήν 'Ιταλία δπου ύπη
ρετοϋσε ώς λοχαγός στή λεγεώνα τοϋ Ναπολέοντα ή όποία
στρατοπέδευε στό Μ ιλά•ο. Στά 1 8 1 1 βρίσκεται στήν 'Αφρική
αίχμάλωτος τών πειρατών τής Μεσογείου. Φυλακισμένος
δυό χρόνια περίπου σ' ενα κελi μοναστηριοϋ στή Σικελία
γράφει τή " Νέα 'Ιλιάδα " πού τήν όνομάζει άργότερα Ή
Κρίσις τοϋ Πάριδος ". Μέ τό έργο του αύτό άποδεικνύεται
πώς τόν κέρδισε τελειωτικά ό λογιωτατισμός (11).
"

Όταν στήν 'Ιταλία διαλύθηκ:ε 6 δημοκρατικός γαλλικός
στρατός, ό Γουζέλης δέ μπόρεσε νά βρεί διέξοδο στiς άνησυ
χίες του κ' έπιστρέφει στήν Τεργέστη δπου έργάζεται ώς
δάσκαλος γιά νά μπορέσει νά έπιβιώσει . Ή Τεργέστη τήν
έποχή αύτή φιλοξενοϋσε άπόδημους Έλληνες πού δροϋσαν
συνωμοτικά μέ σκοπό τή δημιουργία μιας μελλοντικής έπα
νάστασης τών ύπόδουλων βαλκ:ανικών λαών. Ό Γουζέλης
άρχισε μ' αύτούς τiς πρώτες έπαφές καi μυείται στά μυστικά

τfjς Φιλικfίς 'Εταιρείας άποδεχόμενος τiς άρχές της ( 12) .
Όταν ξέσπασε στiς παραδουνάβιες ήγεμονίες ό άπελευθερω
τικός άγώνας, έγκατέλειψε τήν Τεργέστη γιά νά πραγματο
ποιήσει τούς σκοπούς στούς όποίους πίστευε τότε πού άπο
δέχτηκε τiς έθνικοαπελευθερωτικές άρχές τ&ν Φιλικ&ν. Πέ
ρασε ση1 Ζάκυνθο δπου ή ρθε σέ έπικοινωνία μέ τούς ντόπιους
Φιλικούς. Μ έ έκατό άποφασισμένους έθελοντές συμπατρι&
τες του περνάει στήν Πελοπόνν11σο στiς άρχές τοϋ 'Αγώνα.
Ό Φωτάκος, στούς " Βίους Πελοποννησίων άνδρ&ν ", ση
μειώνει : " Ό Δημήτριος Γουζέλης έλθών είς Π ελοπόννησον
κατά τάς άρχάς τοϋ άγ&νος ύπηρέτησε τήν πατρίδα στρατιω
τικ&ς καi πολιτικ&ς καi έφάνη χρήσιμος δ ιά τάς γνώσεις
του " (13). Ο ί ύπηρεσίες του καi 1; δλη δραστη ριότητά του
τόν κάνουν γνωστό πέρα άπό τήν Π ελοπόννησο. Τόσο ό
'Υψηλάντης, δσο καi ό Κολοκοτρώνης τόν έκτιμοϋσαν, τόν
παραδέχονταν καi τόν άγαποϋσαν. Έλαβε μέρος στήν πολιορ
κία τfίς Μ εθώνης καi ό Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος, τοπο
τηρητής τοϋ Δημητρίου ' Υψηλάντη, τόν άπέστειλε νά παρα
λάβει τό Νεόκαστρο μετά τή συνθη κολ όγηση. ' Επίσης eγινε
μέλος της έπιτροπης τοϋ Έπτανησιακοϋ σώματο ς , τό όποίο
εΙχε άρχηγό τόν Ίθακήσιο στρατηγό Δ ιονύσιο Εύμορφόπου
λο. Όλες ο[ κυβερνήσεις της ' Επαναστάσεως έκτιμοϋσαν τήν
προσωπίκότητά του, τό κύρος καί τίς γνώσεις του καί τόν
χρησιμοποίησαν ώς Διοικητή tΊ Έπαρχο. Μ ετά τήν άπελευ
Θέρωση, ή κυβέρνηση τοϋ Καποδίστρια καi της 'Αντιβασι
λείας τόν άποκατέστησε στiς προηγούμενες θέσεις του. Όταν
δολοφονήθηκε ό Καποδίστριας, ό Γουζέλης πέρασε στό συν
ταγματικό κόμμα καί ή ρθε σέ άντίθεση μέ τόν Αύγουστίνο,
άδερφό τοϋ δολοφονημένου Κυβερνήτη.
ΕΙναι χαρακτηριστικά δσα σημειώνει ό iδιος ό Γουζέλης στό
βιβλίο του " Τά κατά τούς Έλληνας, διαιρούμενον είς δύο
μέρη έλεγκτικόν καί παραιvετικόν ", πού κυκλοφόρησε στήν
Αίγινα στά J 833 :
«Έστω μοι συγκεχωρημένον νά καυχηθ& έν άληθείι;ι δτι
καi στρατιωτικ&ς καί πολιτι κ&ς καί χρηματικ&ς καί σπου
δαίως ύπη ρέτησα τήν Πατρίδα. Στρατιωτικ&ς έπειδή ή λθα
άπό τήν Ζάκυνθον έξ άρχής τfίς έπαναστάσεως μέ ύπέρ τούς
έκατόν φιλογενεστάτους συμπατριώτας μου καi γενόμενος
εύθύς 'Αρχηγός τfjς πολιορκίας τοϋ Νεοκάστρου έπί τοϋ
πρίγκιπος Δ. Ύψηλάντου μετά τόν άριστον Γ. Κ. Τυπάλδον
πολλάκις έκινδύνευσα νά άπολέσω καi τήν ζωήν είς πολέμους
καί κακοπαθείας έκεί καi άλλαχοϋ. Πολιτικ&ς δέ έπειδή
καi Κριτής 1]ξιώθην δλης η;ς Πελοποννήσου έν Τριπολιτσ�
έπί της Γερουσίας καi ού μόνον άμισθί άλλά καί μέ iδια έξοδα
διά τήν στρατιωτικήν φρουράν καi έκτέλεσιν. Χρηματικ&ς
πάλιν, έπειδή καi συνεισφοράς είς πολεμοφόδια έκ Τεργέ
στης ό ίδιος εφερον καi διεδίδοντο έν Καλαμάτι;ι εις τούς
άόπλους Έλληνας τά δπλα μου δωρεάν όJσπερ ρόδα. Λέγω
δέ καί σπουδαίως καί διά καλάμου έπειδή καί συνέγραψα πρiν
της 'Επαναστάσεως περί της έλευθερίας τοϋ Γένους καi μετά
πάντοτε γράφω ώς δύναμαι ύπέρ πατρίδος. Έν τούτφ δ ' έχω
τό eνδοξον άλλά κακοτυχές άτύχημα ν' άπομείνω πτωχό
τατος είς τά γηρατειά μου έξηκοντούτης ων καi άπολέσας
καi τήν ύγείαν μου, άγωνιζόμενος σ�iμερον δώδεκα eτη εiς
τήv 'Ελλάδα . . . ».
'Αργότερα ή πολιτεία, πού δέν επαψε ποτέ νά παραδέχεται
τήν έθνική του προσφορά, άναγνώρισε καi τυπικά τiς ύπηρε
σίες του προσφέροντας στό Γουζέλη τό Χρυσό Σταυρό τοϋ
Σωτηρος, τόν 'Αργυρό Σταυρό τ&ν Π ρομάχων τοϋ Γένους
καθώς καί άλλα δ ιπλώματα άπό τήν κυβέρνηση τοϋ Καποδί
στρια καi άπό τόν Όθωνα. 'Επίσης τοϋ δόθηκαν κτήματα
_ στήν περιοχή της ' Η λείας τά όποία όφειλε νά έξαγοράσει
δπως ό iδιος σημειώνει στή διαθήκη του γραμμένη στά J 839.

Ό Θάνατος τοϋ γιοϋ του Διονυσίου ( 1 4) κλόνισε τήν ύγεία
του καi στίς 1 7 'Απριλίου τοϋ J 843 πέθανε στό χωριό Τζόγια
τής ' Η λείας στό σπίτι τοϋ συμπατριώτη του 'Εμμανουήλ
Λεονταράκη καi τάφηκε στόν Πύργο (1 5) . ' Επιθυμία του ή ταν
νά ταφεί στή Ζάκυνθο δπως σημείωνε στή διαθήκη του καί
παράγγελνε στό γιό του .. ι':ίμα eλθη εις ήλι κίαν της γνώσεως,
ι'iν eλθη, καi μάθη ποϋ άπέθανε καί έτάφη ό πατήρ αύτοϋ, νά
πλακώση τόν σκοτεινόν του τάφον μέ τινα λίθον καi νά
έπιγράψη έκεί έπάνω τάδε : " Ώδε κείται ό Δημήτριος Γου
ζέλης, Ζακύ\1θιος, πολλά παθήσας διά τήν άνεξαρτησίαν τfίς
'Ελλάδος ". ' Επίσης στό ποίημά του " Ύμνος εις τήν Ζά
κυνθον " εlχε έκφράσει τήν ίδια έπιθυμία :

Πavαγι.ά τής Φαvερωμέ11ης, 1ί ιιι•ημει.ακή iκκλησιά τού
76ου αlώvα, πρ6σφερε τό προαύλι6 της στίς περσι11ές έκδη
λώσεις ηϊς Λ' Συvάvτησης Μεdαιωvικού καί Λαϊκού Θεάτρου
'//

··

Είς Ίωάννην τόν Ναόν τόν Θείον τοϋ Γουζέλη
ι'iς κηδευθη τό σ&μα μου καί ταϋτα μου τά μέλη "
•ΙΙι

Τό σημαντικότερο eργο τοϋ Γουζέλη εlναι ή κωμωδία του
πού δλοι οί έκδότες &ς τά σήμερα τήν έπιγράφουν " ό Χάσης ".
( Μ έ τ' όνομα αύτό κυκλοφόρησε καi ή τελευταία εκδοση στά
1 969 άπό τίς έκδόσεις " Μ έλλον " Ζακύνθου μέ εiσαγωγή
τοϋ Γιάννη Χρυσικόπουλου) . 'Ωστόσο, ή έπιγραφή τfίς κωμω
δίας αύτfjς βρίσκεται στή διαθήκη τοϋ ποιητη πού εlχε γρα
φεί στά 1 839. Ό Δημήτριος Γουζέλης εlχε πρ&τα έπιγράψει
τήν κωμωδία του " Μπακιακούκια " καi άργότερα της eδωσε
τόν τίτλο Τό τσάκωμα καi τό φτιάσ ιμον " πού μ' αύτόν θά
έπιθυμοϋσε νά δεί τυπωμένο, τό βιβλίο του. Ή σχετική παρά
γραφος της δ ιαθήκης του εΙναι ή άκόλουθη :
··

«Όλα τά άτύπωτά μου συγγράμματα, ι'iν δέν προφθάσω νά
έπιδιορθώσω καί καλλωπίσω ώς εχω κατά νοϋν, έπεθύμουν νά
μένωσι άφανfί εως ο ύ τά αύξ1iση καί προκόψη ό υ[ός μου εiς
τά γράμματα νά τά τακτοποιήση αύτός, ώς άπαιτοϋσι πολλήν
διόρθωσt\ καi ι'iν τά κρίνη ι'iξια τύπου τότε μόνον νά τά έκ
δώση εiς φώς ι'iν ίδη δτι συμφέρει καi ι'iν βούλετα ι . Τά τοϋ
Χάση δμως, fιτοι τήν μόνην κωμωδίαν έπονομαζομένη ν
" Τό τσάκωμα κ α ί τ ό φτιάσιμον " κ:αί δλα τά παροιμιακά μου,
ώς άπαιτοϋσιν αύτά όλίγην μόνον διόρθωσιν, αύτά δύναται
ό έπίτροπός μου ι'iν θέλη νά κ:άμη νά τυπωθώσιν εtς όφελος
της άνατροφης τοϋ πα.ιδίου μου κ:αί εiς έκτέλεσιν της ύπο
σχέσεώς μου πρός τό κοινόν τής Ζακύνθου νά έκ:δώσω τά
κωμικά μου . . . » (16).

Τονίσαμε παραπάνω δτι ή σημαντικότερη eκφραση τοϋ
έπτανησιακοϋ Θεάτρου εlναι οι 'Ομιλίες, λαϊκές ύπαίθριες
παραστάσεις πού παίζονται στή Ζάκυνθο άπό τίς άρχές τοϋ
1 8ου αίώνα. Ή ώραιότερη στιγμή τ&ν 'Ομιλιών καi ό κ:υριότερος έκφραστής της έπτανησιακ:ης Θεατρικης δημιουργίας •
αύτή τήν έποχ1] εlναι ή κωμωδία τοϋ Γουζέλη πού προαναφέραμε. Άν ό Γουζέλης έπιζεί σήμερα καi γίνεται άντικείμενο έρευν&ν, τό όφείλει σ' αύτό τό νεανικό Θεατρικό του εργο
πού στέκεται μακριά άπό τό λογιωτατισμό, τή μ ίμηση καί τή
�
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λογοτεχνική έκζi1τηση . " Τό τσάκωμα και τό φτιάσιμον,
(τά κωμικά τοϋ Χάση) ", κωμωδία λαϊκή καi παραδοσιακή,
ζωντανεύει τή ζακυνθινή κοινωνία τfjς έποχfjς έκείνης προ
βάλλοντας τόν τύπο τοϋ ψευτοπαλικαρά. Τόν τύπο αύτό, μέ
αύθεντικά λαϊκό τρόπο, παρουσιάζει ό δημιουργός του.
Γνήσιο κοινωνικό εργο αύτή ή σατιρική κωμωδία εΙναι ή
γέφυρα πού συνδέει τό κρητικό μέ τό νεοελληνικό θέατρο.
Σέ πρόσφατο σημείωμά του ό Κ ώστας Γεωργουσόπουλος θε
ωρεί τό " Χάση " πατέρα τfjς νεοελληνικfjς κωμωδίας (17). Ό
Δημήτριος Γουζέλης όποστηρίζει δτι εγραψε τήν κωμωδία
αύτή .. διά ξεφάντωσιν τ&ν φίλων " (18) · ώστόσο τό εργο
θεωρείται άπό τά σπουδαιότερα κείμενα τfjς νεοελληνικfjς
θεατρικfjς παράδοσης- κοσμαγάπητο έργο, γνώρισε πολλές
έπαvεκδόσει ς μέ τίτλο ό " Χάσης ", άνεβάστηκε πολλές
φορές στή Ζάκυνθο άπό αύτοσχέδιους θ ιάσους άλλά δέν
έκτιμήθηκε ή άξία του δσο θά έπρεπε άπό τούς άνθρώπους
τοϋ θεάτρου. Φωτεινή έξαίρεση ό Φ&τος Πολίτης (10), ό
Σπύρος Εύαγγελάτος πού τόν διασκεύασε (20) και τόν άνέ
βασε στά 1 964 και σήμερα ό θίασος τ&ν 'Ελεύθερων Καλλι
τεχν&ν πού τόλμησαν - γιατι γιά τόλμημα πρόκειται - νά
μiiς τό παρουσιάσουν (2 1) .
" Τό τσάκωμα καi τό φτιάσιμον ", άποτελείται άπό πολλές
έναλλασσόμενες σκηνές πού έμφανίζουν άνάμεσά τους χά
σματα πού τίς χωρίζουν- ετσι έξηγείται γιατί ή κωμωδία αύτή
παιζόταν πολλές φορές άποσπασματικά. Ή γλώσσα παρου
σιάζει πολλά προβλήματα· ιταλικές λέξεις καi Ιδιωματισμοί
τοπικοi καθιστοϋν δύσκολη τήν κατανόηση τοϋ έργου. Τό
εργο έχει πολλά χαρακτηριστικά τfjς !ταλικfjς Comn1edia
dell ' arte χωρίς νά σημαίνει αύτό δτι σταθμεύει στό ιταλικό
θέατρο. " Τό τσάκωμα καί τό φτιάσιμον " έχει δημιουργηθεί
άπό συγκεκριμένα περιστατικά καί δλα τά πρόσωπα τοϋ
εργου δέ; εΙναι φανταστικά. Σατιρίζει γειτονική οiκογένεια
τfjς συνοικίας τοϋ 'Αγίου Π αύλου πολύ γνωστή γιά τήν καθη
μερινη λογομαχία της καί τη γελοία έγωκι;ντρικη διάθεσή
της.
Ό Διον. Ρώμας θεωρεί την κωμωδία αύτη άριστούργημα τfjς
ζακυνθινfjς θεατρικfjς σατιρογραφίας καί κρίκο συνδετικό
άνάμεσα στό άρχοντικό καί τό λαϊκό θέατρο τοϋ νησιοϋ (22) .
" Τό τσάκωμα καί τό φτιάσιμον " ίiρχισε νά τυπώνεται άπό
τά 1 8 5 1 μέ τήν έπιγραφή " Ό Χάσης "· μέχρι τότε κυκλο
φοροϋσε σέ χειρόγραφα. Ήταν μεγάλη ή διάδοση καί ή άπή
χηση πού εΙχε τό εργο τοϋ Γουζέλη · ό Διονύσιος Λουκίσας,
ζακυνθινός, έπη ρεάστηκε άπ' αύτό καί έγραψε κωμωδία μι
μούμενος τό πρότυπό του (23). 'Ωστόσο χειρόγραφα αύτο
τελfj τfjς κωμωδίας τοϋ Γουζέλη πού θά βοηθοϋσαν στήν
κριτική άποκατάσταση τοϋ κειμένου δέ μiiς έχουν δ ιασωθεί·
σώζεται μόνο ενα άκέφαλο καί κολοβό χειρόγραφο άπό
δωρεά τοϋ Μαρίνου Σιγούρου στην Έθνικη Βιβλιοθήκη
τfjς 'Αθήνας. Ό Δημήτριος Γουζέλης και τό έργο του, καί
ε!δικότερα ή κωμωδία του " Τό τσάκωμα καί τό φτιάσιμον,
(τά κωμικά τοϋ Χάση ) ", πρέπει νά πάρουν τη θέση πού τούς
ταιριάζει στήν Ιστορία τfjς νεότερης 'Ελλάδας καί τ&ν νεοελ
ληνικ&ν γραμμάτων (24).
Τό έργο τοϋ Δημητρίου Γουζέλη εΙναι γνωστό άπό τίς έκδό
σεις πού κυκλοφόρησαν :
1 . Τζάκομα τοϋ Αϊ Ρόκου καί τοϋ Αϊ Θωμa. Γιά νά άνοίξη
τό ούράνιο παλάτι νά έμπη ή άρχοντοποϋλa Σαμεροii. Ε!ς
τό Παρίγγι . . . (τοϋ 1 800 ή έκδοση).
2 . Ή 'Ιερουσαλήμ έλευθερωμένη . Ποίημα ήρωικόν τοϋ Τορ
κουάτου Τάσσου. Μ εταφρασθέν έκ τfjς 'Jταλικfjς έποποι !ας
ε!ς τήν άπλfjν έλληνικήν διάλεκτον κατά στιχουργίαν μετά
τινων όποσημειώσεων, καί καλλωπι.σθέν μεθ' δλων τό)ν χαλκο
γραφι&ν του. Παρά τοϋ Δ ημητρίου Γουζέλη Ζακυνθίου.
Πρώτη έκδοσις. Εiς Ένετίας, καί τύπους Πάνου Θεοδοο·ίου
τοϋ έξ 'Ιωαννίνων. 1 807. Θεριστίου . . .
3 . Ή κρίοΊς τοϋ Πάριδος, ποίημα Μ υ θολογικόν, 'Ερωτικόν
καί 'Ηθικόν Δημητρίου Γουζέλη τοϋ έκ Ζακύνθου. Έκδοσις
πρώτη μετά διαφόρων ύποσημειώσεων, έν αΙς περιέχονται
iστορικ&; σύν τοίς ίiλλοις καi βίοι άξιολόγων άνδρ&ν ούκ
εύάριθμοι . 'Εν Τεργέστη. 1 8 1 7 . Παρά τφ Άντωνίφ Μαλδίνη
τυπογράφφ, δαπάνη τοϋ Ιδίου συγγραφέως.
4. Πρός τούς Έπτανησίους καί λοιπούς Πατριώτας. Φίλοι
Πατρι&ται ! . . . 'Εν Ναυπλίφ Α' Σεπτεμβρίου 1 826. Ή Έπι•
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'ΣΕΡΓΙΟr Χ. ΡΑΦΤΑΝΗ.

Ό Χάσης, δημοφιλέdτατος dτά 'Εφτάνησα! Τό ξώφυλλο τ·ης
τρlτης dτή σειρά έκδοσής του, πάλι φυσικά " έν Ζακύνθψ "
- δέκα, μ6λις, χρ6νια μετά τήv κυκλοφορ{α τijς πριότης

τροπή τοϋ Έπτανησιακοϋ Σώματος Δημήτριος Γουζέλης . . .
Ό Γραμματεύς Ν ικόλαος Φλογαίτη ς .
5 . Σάλπισμα πολεμιστήριον. Περιέχον τ ά τ fj ς 'Ελλάδος. Ποί
ημα νεοφανές Δημητρίου Γουζέλη. 'Εν Ναυπλίφ 1 827.
6. 'Ερμηνεία πρακτικη τοϋ Δημητρίου Γουζέλη περί κατα
σκευfjς τ&ν κρασίων, σέ στίχους, π. Ή 'Ηώς, άριθ. 1 2 , έτος Α',
έν Ναυπλί� 1 830 , σσ. 31 - 32.
7. Ή Σίφνιος Μοϋσα. 'Ιστορικά τ&ν παλαι&ν καί νέων Έλλη
νων. Προκήρυξις. [ στό τέλος : ] Ό συγγραφεύς Δ . Γουζέλης.
Γενική 'Εφημερίς τfjς 'Ελλάδος, άριθ. 54, έτους ΣΤ, έν Ναυ
πλίφ 1 8 'Ιουλίου 1 8 3 1 . (Παράρτημα, σσ. 3 2 1 - 322. ) .
8 . Πρός τήν Αύτοϋ Μ εγαλειότητα τόν Βασιλέα τfjς 'Ελλάδος
Όθωνα ·Ανα τά κατά τούς Έλληνας (έκδόθηκε καί σέ ξεχω
ριστό φυλλάδιο : Τά κατά τούς Έλληνας, διαιρούμενον είς
δύο μέρη έλεγκτικόν καί παραινετικόν. Ποιημάτιον Δημη
τρίου Γουζέλη . Έγραφον έν Μ η ν ί 'lανουαρίου 1 833. 'Εν
Αtγίνη 1 833 . . . ) .
9. Ή 'Αρχοντιά καί ή φτώχια κωμωδία ε ! ς δύο πράξεις ύπό
Δημητρίου Γουζέλη . 'Εν Αtγίνη έκ τοϋ τυπογραφείου 'Ανδρέου
Κορομηλii 1 834.
1 0. Ή μεγαλοφιλία Φιντίου καί Δάμωνος, iΊ Διονύσιος ό
τύραννος τ&ν Συρακουσ&ν, δρiiμα πατριωτικόν παρά Δημητρίου τοϋ Γουζέλη . 'Εν Ναυπλίφ 1 83 5 .
.
1 1 . Γνωμικά παρά Δημητρίου Γουζέλη τοϋ έκ Ζακύνθου, 'Εν
Ναυπλίφ 1 836.
1 2. Ό Χάσης κωμωδία ποιηθείσα τφ 1 786 ύπό Δημητρίου
Γουζέλη Ζακυνθίου κατά τόν τότε ζακύνθιον !διωτισμόν.
'Εκδίδεται νϋν δαπάνη τ&ν συνδρομητ&ν καί Περικλέους
Καλοφώνου. 'Εν Ζακύνθφ . . . 1 8 5 1 .
1 3 . Ό Χάσης, κωμωδία ποιηθείσα τφ 1 786 ύπό Δημητρίου

Γουζέλη Ζακυνθίου κατά τόν τότε ζακύνθιον iδιωτισμόν. Έν
Ζακύνθφ . . . 1 860.
1 4 . Κωμωδία ό Χάσης ύπό Δημητρίου Γουζέλη Ζακυνθίου.
Έκδοσις νέα βελτιωθείσα καί μετά συντόμου βιογραφίας τοϋ
συγγραφέως πλουτισθείσα, διά δαπάνης Σεργίου Χ. Ραφτάνη .
Έν Ζακύνθφ 1 8 6 1 .
1 5. Δημητρίου Γουζέλη Χάσης, κωμωδία εiς πράξεις τέσσα
ρας. Έκδοσις νεωτάτη έπιδιορθωμένη . Έν Ζακύνθφ, τυπο
γραφείον Φώσκολος Νικ. Σ. Καψοκεφάλου. 1 900.
16. Δημητρίου Γουζέλη Ό Χάσης, κωμωδία Τι σκηναί ζακυν
θίου βίου είς πράξεις τέσσαρας τi:'ι βάσει παλαιι'.ί>ν χειρογρά
φων, μετά είσαγωγf\ς, βιογραφιι'.ί>ν Γουζέλη καί Καταπόδη,
κριτικι'.ί>ν τοϋ Χάση καί πολλι'.ί>ν σημειώσεων τi:'ι συνεργασίQ.
πολλι'.ί>ν λογίων. Έκδοσις νεωτάτη καi πλήρης ύπό έφημερί
δος " Έλπίς " Ζακύνθου. Έν 'Αθήναις . . . 1 927.
1 7. Δημητρίου Γουζέλη Ό Χάσης, είσαγωγή - βιογραφικό
σημείωμα Γιάννη Χρυσικόπουλου, έκδόσεις " Μέλλον ",
Ζάκυνθος 1 969.
1 8 . 'Ανέκδοτος έπιμνημόσυνος λόγος τοϋ Δημήτρη Γουζέλη
στό Λόρδο Μπάυρον, έκδότης Ντίνος Κονόμος, Ζακυνθινά,
1 , 'Αθήνα, 1 974 σσ. 3 - 1 6 .
1 9 . Δημητρίου Γουζέλη Τ ό τσάκωμα τ ο ϋ Ά ϊ Ρόκου κ α ί τοϋ
Αϊ Θωμά, προλεγόμενα Γιάννη Χρυσικόπουλου, έκδόσεις
" Μέλλον ", Ζάκυνθος 1 976.
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Έργα τοϋ Δημητρίου Γουζέλη, πού άναφέρει ό ίδιος στή δια
θήκη του καί i:μειναν άνέκδοτα &ς τώρα καί π ιθανότατα i:χουν
χαθεί, ε{ναι :
1 . Ή ώραία παρθένος Ζακυνθία είς τόν Παράδεισον (σέ
στίχους).
2 . Ό Φαίδρος (συμβουλές: στό γιό του Διονύσιο σέ στίχους).
3. Διηγήματα ή περίεργα άνέκδοτα (διάφορα κείμενα, περισ
σότερα άπό τριακόσια).
4. Πατριωτικοί λόγο ι .
5. Τό ρητορικόν παίγνιον.
6. Ή μεγαλοφιλία Φιντίου καί Δάμωνος . . . έπιδιορθωμένη
μέ σκοπό νά έπανεκδοθεί.
7 . Τά ιστορικά τf\ς 'Ελλάδος (σέ στίχους ) .
8 . Συλλογή παροιμιι'.ί>ν μ έ τίτλο " Παροιμιακός ", καί άλλα
διάφορα συγγράμματα.
ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑ· J ·ΩΑΝΝΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
(1) Διονύση Ρώμα " Τό θέατρο στή Ζάκυνθο άπό ι'ίρχοντες
καί ποπολάρους ", π. " Θέατρο ", τεύχος 1 4, 1964 σ. 32 κκ.
- Τού ίδιον, τό " 'Επτανησιακό Θέατρο ", π. " Νέα 'Εστία ",
άφιέρωμα στά 'Επτάνησα, τόμ. 76, Χριστούγεννα 1964, rJ. 98.
(2) Κώστα Καιροφύλλα "
Ζάκυνθος δπως τήν εlδαν οί
Περιηγηταί ", Ίiμερολόγιον Μεγάλης 'Ελλάδος, 'Αθήναι
1932, σσ. 1 76 - 1 77. - Κυριάκου Σιμόπονλον " Ξένοι τα
ξιδιώτες στήν Έλλάδα " . Τόμ. Γ2. 1810 - 1820, Άθήνα 1975,
σσ. 289 - 290.
(3) Διονύση Ρώμα " Τό ' Επτανησιακό Θέατρο ", δ.π. σ. 99.

'Η

(4) Ντίνου Κονόμον " Τό λαϊκό θέατρο στή Ζάκυνθο ", π.
" 'Επτανησιακά Φύλλα ", άριθ. φύλλ. 4, Ζάκυ11θος 19J.6,
σ. 45.

(5) Γλνκερίας Πρωτοπαπά - Μπονμπονλίδον " Τό Θέατρυι•
έν Ζακύνθψ άπό τού ΙΖ' μέχρι τού ΙΘ' αlώ11ος ", Άθ'ήι1αι
1958, σ. 21 δπον καί ή σχετική βιβλιογραφία.
(6) Γλνκερίας Πρωτοπαπά - Μπονμπονλlδον, δ.π. σ. 15 κ.κ.
(7) Λεωνίδα Χ. Ζώη " Δημήτριος Γονζέλης (Ποιητής καί
Πατριώτης) ", έφ. " ' Ελπίς " Ζακύ11θο11, φύλλ. 1603, 25
'Ιονν. 1906, σ. 1.

(8) Ντίνου Κονόμον " Καπιτάν Πεφαλάς ό δέσμιος τοιί 116στον ", 'Αθήνα 1977, σ. 85, σημ. 7 .
(9) Ντί11οv Κονόμον " Τό ζακυ11θινό ράrJο στήν ' Εθνεγερσία " .
'Αθήνα 1971, σσ. 7 - 3 0 κdί 7 5 - 83.
(10) Σπ. Δέ Βιάζη " Δημι/τριος Γονζέλης ", π. " ' Εβδομάς ",
άριθ. φύλλ. 16, έτος Α', 1884, rJ. 123.
(11) Φώτου Πολίτη " Δημήτριος Γονζέλης, ό ποιητής τυ·ιί
Χάση ", έφ. " 'Ελεύθερον Βήμα " 17 Δεκ /lου 1927, σ.2.
(12) Σπ. Δέ Βιάζη, δ.π. σ. 123. - Ντίνου /(011όμον " Πί11αξ
τών κυριωτέρων έκ τών έ11ταύθα {: Ζάκυνθος} μνηθέ11τω11 μελώ1•
τής Φιλικής 'Εταιρείας κατά τά έτη 1819 καί 182 1 ", π.
" '.ΙΞπτανησιακά Φύλλα ", τόμ. Ζ', 'Αθήνα 1969, σ. 79.
(13) Φωτάκου " Βίοι {fελοπο11νησ{ων 'Ανδρών ", έκδ. Σταύ
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τού 1839 σέ ήλικία πέντε έτών.
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άριθ. φύλλ. 1604, 2 Ίονλ. 1906.
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( 19) Φώτgν Πολίτη, δ.π. - Τού ίδιον, Ό " Χάσης ", ·ήθο
γραφική σάτιρα, έφ. " 'Ελεύθερον Βήμα " 7 Ίαν /ίου 1928,
σ. 2 .
(20) Δημητρίου Γονζέλη " Ό Χάσης " , Ζακυνθι.νή Πωμωδlα,
1 790, ' Ελεύθερη άνασύνθεση : Σπ. Ά. Εύαγγελάτον, έκδ.
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(21) Τό καλοκαίρι τού 1977 ό θίασος τών " Έλεύθερω11 Παλ
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Θαυμάσιος έναγκαλισμός ζωής μέ τό ίστορικό περιβάλλον τού νησιο·ϋ : Κι' άπ' τίς δυό πλευρές, τής θαυμαστής Παναγιάς τ·ίjς Φα
νερωμένης, ε lχαν στηθεί πάλκα vιά τίς έκδηλώσεις τής περσινής Δ' Συνάντησης Μεσαιωνικού καί λα ϊκού θεάτρου τ·fjς Ζάκυ11θος
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Σ Υ ΡΑΣ ΘΑ Σ Ω ΘΕΙ

Πέ ν τ ε έκ ατομμύ ρ1α δ ρ αχ. � 1 a 11 ρ ώτε ς βοή θειες

Ε Ι Δ Ι ΚΟΣ Α ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Γ Ι ' Α Ν Α Π Α Λ Α Ι ΩΣΕΙΣ ΦΤΑ ΝΕΙ Α Π Ο Ί Ή Ν ΙΤΑ Λ Ι Α
Κι aλλος άγώνας τού " Θεάτρου " δ ι καιώνεται : Τό νεοκλα
σικό θέατρο τής Σύρας σώζεται όριστ ι κά άπό τήν όλοκλη ρω
τικi1 του καταστροφή . Ε!ναι ή δεύτερη νίκη , μετά τή σωτηρία
τού νεοκλασι κού θεάτρου τής Τρίπολης.
Τό " Θ " &κανε τό καθήκον του, προασπίζοντας τή διάσωσιι
τών δυό ίστορικών θεάτρων της έπαρχίας. Τό σημαντι κό
είναι πώς άνταποκρίθη κε άμέσως στό καθ�jκον του κι ό άρ
μόδιος ύπουργός Πολιτισμού καί 'Επιστημών Γ. ΠλυτCις.
Τό καταθέτουμε μέ πολλή χαρά. 'Αντί - άλά Τρυπάνη νά ένοχληθεί γιά τόν και νούpιο μπελά πού τού άνοίγαμε,
εσπευσε νά μCις εύχαρισηiσε ι , νά μCις συγχαρεί καί - κυρίως
- νά κάνει δ , τ ι καλύτερο μπορούσε γιά τόν Ιστορικό " 'Α
πόλλωνα ". Σέ μ ι κρό διάστημα, βρέθηκε τρείς φορές στή
Σύρα γιά έπιτόπου άποφάοΈις. Καί - δπως ε!χε πράξει καί
μέ τό θέατρο η"ις Τρίπολης - διάθεσε άστραπιαία πέντε
έκατομμύρια δραχμές γιά τίς τεχ ν ι κές πρώτες βοήθειες!

Ή άπαραίτη τ η μελέτη γιά τή " στατι κή έπάρκεια τού φέροντος

όργανισμοu " δπου νά 'ναι τελειώνει . 'Ελπίζετα ι , πρίν άπ'
τόν Όχτώβρη , νά 'χει προκιιρυχτεί κι ό διαγωνισμός γιά
τήν άνάθεση τών έργασιών τfις έξωτερικt"ις άποκατάστασης
του θεάτρου. Καί - δσο κι iiν δέν κολακεύει ηiν έθνικ1i μας
φιλοτιμία - ό ύπουργός πljρε τή σωτήρια πρωτοβουλία νά
μετακαλέσει εναν 'Ιταλό άρχιτέκτονα, είδι κευμένο στή συν
τήρηση καί τήν άναπαλαίωση άνάλογων κτη ρίων τής ίδιας
έποχfις.
Θά καταβληθεί προσπάθεια, ή άνεπανόρθωτη ζι1μιά πού 'χει

γίνει στό θέατρο άπό τήν άλόγιστη χρί1ση τού μπετόν, νά
περιοριστεί στό έλάχιστο. Γίνεται πρόβλεψη τά θεωρεία
νά έπενδυθοuν πάλι μέ βελοuδο καί ξύλο καί νά χρησιμο
ποι1ιθοuν τά παλιά διακοσμη τ ι κά στοιχεία, πού δείγματά τους
είχαν, εύτυχώς άποξηλωθεί καί φυλαχτεί σέ άποθ1iκη τοu
Δtiμου.
Ένας σοβαρότατος κί νδυνος πού διαγράφεται ε!ναι μήπως .
έξαιτίας τών γραφειοκρατικών διατυπώσεων, δέν προφτάσουν
νά προκη ρυχτοuν οί άπαραίτητοι διαγωνισμοί . νά άνατε
θοuν κα ί νά προχωριiσουν τά εργα, ώστε νά 'χουν άπορ
ροφηθεί τά κονδύλια τών πέντε έκατομμυρίων ίίJς τό τέλος
τοϋ χρόνου. Γιατί, άλίμονο, στήν άντίθετη περίπτωση , ξα
ναγυρίζουν στόν κρατι κό προϋπολογιqμό.
Χρέος νά μ�iν παραλείψουμε κάτι παρήγορο : ηiν εύαισθη
σία πού 'δειξε, αύτή τή φορά,
, ή Κοινή Γνώμη καί ό Τύπος.
Ή έπι τόπια tρευνα τοϋ " Θ . στή Σύρα, ε!χε άποδώσει εναν
καταγγελτ ι κό ' /.Ι.στερίσκο, τό πολύχρωμο ξώφυλλο τοϋ πε
ρασμένου τεύχους καί δέκα σελίδες μέ συγκλονιστικά φωτο
γραφικά ντοκουμέντα άπό τήν άνείπωτη καταστροφή του
θαυμαστοϋ Οεάτρου. Ή συγκίνησιι πού προκάλεσαν ήταν
άπρόσμεν η . Τά γράμματα καί τά δημοσιεύματα τοϋ Τύπου
ήρθαν βροχή! Καί . άσφαλώς, τό ένδιαφέρον πού δείχνει
τό Κοινό συνδαυλίζει καί τό ένδιαφέρον τών άρμοδίων.
Τό ξαναλέμε : Τό " Θ " δέ θά πάψει ν' άσχολείται μέ τά νεο
κλασ ικά θέατρα τής Τρίπολης καί τής Σύρας iiν δέν τά δεί,
άνακαι νισμένα, ν' άρχίζουν παραστάσεις!

Στήν άπάνω φωτογραφία : Μ ιά ι'iλλη ι'iποψη τοϋ " 'Απόλλωνα ". Ή νοτιοδυτι κ1i του πλευρά, μέ τά παράθυrά του χτ ισμένα!
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ιΊ Μ ι λάνου. Ο ί δυ ό φωτογραφίες τ ό άποδεικνύουν άπόλυτα
λ
' Ο " ' Απόλλων " της Σ , φ ας ήταν πιστη μικρογραφ ία τfjς Σκά ας το

Άλλη μιά. φωτογραφία άπό τό έσωτερικό του " 'Απόλλωνα " προτοu τό μπετόν καλύψε ι κάθε άρχιτεκτονική του εύαισθησία . . .

Έπίση μη καταγγελία σω ρεί ας πα ρανομιών καί σκανδάλων

Τ Α Α Π ΛΥΤΑ Τ Η Σ Ε.Λ.Σ.

ΑΠΛΩ Μ ΕΝΑ ΣΤΗ Β ΟΥΛΗ
ΠλυτCiς: Διέταξα aμεσο διοικη τικό καί οiκονομικό έλεγχο

Τό
Θ " κά·ιιει sν' άκόμα βήμα σωστής Δημοσιογραφίας: Χρόνια άσκεί ύπεύθυ11η κριτική γ ι a τις άθλι
'
ότητες στή Λ υρ ικ1ί. Μά, δέ θέλει ν άκούγεται μό110 1] φω1ιή του ! Στις 7 τού Μάρτη άναπτύχτηκε, γιά
ώρες, στή Βουλ'ι) έπερώτηση βουλευτών τού ΠΑΣΟΚ γιa τή σκανδαλώδη και παρά11ομη πολιτεία τού
Χωραφa στήν ΕΛΣ. Ό καθημερι11ός Τύπος και τa κυβερ11ητικa Μέσα " 'Ενημέρωσης " , άδικαιολόγητα,
προσπεράσανε τό θέμα. Τό
Θέατρο " σταματάει και δημοσιεύει , έ π ι λ έ ξ ε ι, τa έπίσημα Π'ρα 
κτικa η]ς Βουλής. 'Έτσι, οί ά11αγ11ώστες μας θά. 'χουν τό προνόμιο νa παρακολουθήσουν άπό έπίσημα
χείλη τά. χάλια τής Λυρικ1]ς. Παί, τόν άρμόδιο ύπουργό Πολιτισμού κ' 'Επιστημών νa δέχεται έπίση
μα, ένώnιον τής Βουλ1]ς, ά11επίτρεπτες άνωμαλίες, κατάφωρες παρα11ομίες και νά ύπόσχεται κυρώσεις.
''

"

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙ ΚΑ Α Π ' ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Ι L ΡΟΙ�Δ ΡΟL: (Δημή-:-ριος l' . Παπασπύρου ) 'Επί έπερω
τήσεως τών χ.χ. ,Α . !<� ,_;λαμά.νη2 1 . Παπασ_πύρ �υ �αί Λ .
Κ�υτσόγιωργ� χ�τα ;το� 'Χ π,ουργου Πολιτι�μου κ� ι ,, �πισ-:-η:
μων, σχετιΥ;α με τ,ο �πα�αδ7χτο _ χαθεσ�ως , που ε,π ικρα-:-ει
, , Εθνιχη Λυριχη Σκ·ηνη, ο πρωτος -:-ων επερω-:-ων-:-ων χ.
στην
Κακλαμάνης €χει τον λόγον.
ΑΠΟΣ'lΌΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ : Κυρίες καί κύριοι συνά
δελφοι, iiνας άκόμη τομέας άποτυχίας -:-ής Κυβέρνησης -:-ής
Νέας Δ1 μοκρατίας στην π� ο·η,γ �ύμ�νη �ερίοδο ,,1 97� - ! 97?,
εΙναι και δ πολιτιστικός. Σ αυτ·η την αιθουσα εχουμε
ασκη
σει, ,π?λλΕ:ς φορΕ:ς ;<-αt , �ντοvο μάλι.στ� , f:.λεγχο,_ χωρίς �Uσι.α
,
στικο αποτελεσμα.
Η ιδιόρρυθμ·η περιπτωση -:-ου τό-:-ε c 'Χ πουρ
γ�u Π ?λιτ ; σμοu κ. Τρuπάνη καί :ΙJ iiλ�ειψη ούσιασηκής έτ;α
φης με τ·η σημερινη πνευματικη και πολιτιστιχη: , Ελλαδα
κ�L �αΘώς, _Οπως, φαίνε;αι, ΟΕ:ν �ταν μόνο, τΟ ύ�ιχ.Ο, σ \οι.χείο
, την ζωη και -:-α προ
της αποκοπης για πολλες δεχαετιες απο
βλήματα τής Χώρας μας πού εφταιγε, εΙχαν σάν έπαχόλουθο
άντι να προωθοuνται λύσεις στά ύπάρχοντα προβλ·ήματα, νά
δημιουργοuνται νέα καt σοβαρώτερα. Δυστυχώς παρά -:-ίς
άρχικές μ�ς �λπίδ�ς πού �τηp ί�αμε στο , ρ7,αλισμό, -:-η, ζωτι
κότητα και τη γνωση που θα επρεπε να εχει, τουλαχιστον
τών προβλημάτω,ν τής ',Αθ·ήνας, � νέος :Υπουργός }Ίολιτισμ�u,
βρισκόμαστε στη δυσαρεστη θεση να διαπιστωσουμε, ο-:-ι
ή άποτυχ·ημένη έκείνη πολ•. τικη τοu κ. Ί'ρυπά.νη συνεχίζεται,
yιά. 1νCι. μ·? �πεκταΘω σε , 8�,ο�ς, τού� τομείς, δπω �Ο·ήπ?τε, στΟv
τομεα που αναφέρεται αυτη η επερωτηση . Δηλαδ11 στα θεματα
τής ' Ε.�νικ�ς �υρικής �κηνής. !<αt αύτό δείχνει κ,ατ� τ·ίj ;γνώμη
μου, οτι υπαρχει μια γενικοτερη χυβερνητικη ανεπαpκεια,
πού έπικαλύπτει τίς ένδεχομένως χαλi:ς προθέσεις -:-ou συγκε
κριμένου Ίπουργοu.
Πραγματικά., στ-ήν περίπτωσ·ή μας, δ νέος 'Υπουργός εδωσε
σ/: κάποια στιγμη την έντύπωση σi: δσους παρακολουθοuν
άπό χρ�νια, τ�ρα τΊJν κα�οδαιμο� ία ;ής Λυρι�ής, Σ �ηνής, δτι
,
εΙχε και τ-η θεληση , αλλα
καt τη δυναμ·η και την ικανότητα
να βάλει βαθιά το χειρουργικο νυστέρι στό σώμα τοu μονα
δικοu Λυρικοu μας Θεάτρου καt νά άποκόψει δλα τα καρκι
νώματά. του, ώστε να σταματ·ήσει το κατρακύλισμά. του,
πού συνεχίζεται, να άναδιοργανωθεί και να όρθοποδήσει.
Δυστυχώς, ένώ εΙναι ύποχρεωμένος δ χ. 'Υπουργός, σεβό
μενος και τόν έαυτό του και τίς διαβεβαιώσεις του προς πολλi:ς
κατευθύνσεις νά συμφωνήσει μαζί μου δτι ή άντικατάσταση

-:-ou σημεpιvοu Γενιχοu Διευθυντή -:-ής Λυρικής Σκηνής χ.
Χωραφii, εΙναι δρος έκ τών ι"'uν ούχ όίνευ, για -:-ην έκκαθά.
ρι;5η -:-�� κ�τά�τ�ση5 έκεί, π�ρ�λληλ� Θα , πρ,έπει ν � δμολο �
. αυτοι που, απο πολυ
γ·η σει, αν οχι εδω, εστω κατ tδιαν, ο-:ι
ψηλα σ-:ηρίζουν τόν χ. Χωραφii, κατόρθωσαν, ταπεινώνον-:-ας
-:tς .'Ύπ?υργιχές . άντιρρήσεις, χαt άδιαφ?ρώ�τα� για τό '"'f'πουρ�
γικο γο·η -:ρο, να τον έπιβαλουν, παρα -:η θεληση και παpα
-:-tς άποφάσεις -:-ou Ίπουργοu, για όίλ!.-η μιά φορά σ-:-η Γενιχη
Διεύθυνση -:-Ύjς Λυρικής Σκηνής.
' Αλλά γιατί. νά θέλει, χ. συνάδελφοι, ό χ. 'Υπουργός την άν-:-ι
χατά.� -:-ασ·� -:ou χ Χωρ,αφii; 'Απά.ν;η �η : Για �t ή Λυρικη
ΣΥ;ΨΊ/ βpισ�ε;αι, σε μι� �;ορεία, με �πι-:-αχυνομενο ρυΟμ?,
διαλυσης και ο όίμεσος υπευθυνος γι, αυτό εΙναι δ σημερινος
Γενιχος Διευθυντής, χα.τα πρώτο λόγο. Φυσικά., ύπεύθυνα
εΙναι καl -:ά μέλ·η -:ou Διοιχητικοu Συμβουλίου -:ής Λυρικής
Σκην'ίjς, -:-ών δποlων τίς παραιτήσεις, δπως έ:χω πληροφορ·η
θεϊ, χ. 'Υπουργέ, ζητ·ήσατε τελευταία, άλλά δi:ν τtς λά.βα-:ε,
διότι 6φιναν δτι μποροuσαν κάλλιστα νά βρίσχον-:αι έχεί,
εστω χαt αν δi:ν μποροuν νά συνεργάζονται, άρμονιχά., μαζί
σα7 . Προτιμοϋν, φα Lνε-:-� ι, νά ε�ουν :ΙJν έμπι?το ?όΨη �λλ<;>ν,
πο_:ι βρίσκονται_πολυ, πιο ;Ιι·ηλα �πό σας. , Ji!_κτος ι:π� τ� μελ·η
�
-:ου Διοικητιχου Συμβουλιου
και τον χ. Χωραφα υπευθυνοι,
έπίσης, εΙ�αι Υ;α� ol πρω':.ά-:-οχ?ι το� σημεριν �u 'Τπουργοu
Πολιτισμου και Επισ-:-·η μων, οι όποιοι τοποΟετ·η σαν -:ον χ.
Χωραφii έχεί, άνέχθ·ηχα� τα εργα καt τtς ·Ιj μέρες του σ-:-ΊJ
Λυρικη Σκηνη χαί, τέλος, ύπεύθυνος εΙναι καt δ σημερινος
'Υπουργός, πού άποδέχθ·ηκε -:όν έπαναδιορισμό τοu κ. Χωραφii
;;αt παρ,ά.)�ληλ� τ�ν φαλκ,ίδευση τοu ύπουργιχ�u" του γοή τ_pου:
Ολα αυτα που λεγω για το γό·η τpό σας, κ. 'Χ πουργέ, θα -:α
άποσύρω καt Θα ζητ·ήσω συγγνώμη, ilν άμφισβ-ητ·ήσετε αύτό,
πού ισχυρίζονται πολλοί πού άσχολοuνται μi: τα θέμα-:-α τ·ίjς
Λυρικής Σκηνής, δτι θέλατε δπωσδ·ήποτε να μ·ήν έπαναδιο
ρισθεί δ χ. Χωραφiiς στή θέση του. Καt αύτ·ή τη θέσ·η σας
τ-ή διακηρύξατε πρός πολλi:ς κατευθύνσεις.
Κύριοι συνάδελφοι, δi:ν μοu άρέσει να προσωποποιώ -:-ά θέματα
χαt μάλιστα δταν εχουν γενικότερη σημασία. 'Αλλα ·ή περί
πτ,ωσ·� Χωραφ,ii άποτε�εϊ, ,άχρ,ιβώς, , το �ασικό ,στ�.ιχεϊο,
για να προχωρΊJσει χανεις πιο περα στη μελετη, στην ερευνα
καt στη διόρθωση τών κακών πού ύπά.ρχουν στήν Κρατικ·ή
μας 'Όπερα. Γι' αύτο άναγκά.ζομαι να άναφέρομαι, βασικά,
στό Γενικό Διευθυντ·ή τής Λυρικής, σ-:-ον χ. Χωραφii.
.
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Ό κ. Χωραφάς διορίστηκε στη Λυρικη το 1 9 7 4 τον 'Οκτώ
βρη άπο τον τότε Ύπουργο Πολιτισμοu, παράνομα, Ιtπειτα
άπο λαθεμένη ύπηρεσιαχη εισ-ήγηση , πιστεύω, παρά τη ρητη
διάταξη τοu όίρΘρου 5 παρ. 2 καl 4 παρ. 1 τοu Ν.Δ. lι.8/74
γιά τ·Ιj νόμιμη συγκρότηση τ'ίjς Καλλιτεχνιχ'ίjς Έπιτροπ'ίjς χαl
τη διαδικασία πλήρωσης της Θέσης τοu Γενικοu ΔιευΘυντη,
δπως παράνομα, καl πάλι επειτα άπο λαθεμένη ύπηρεσιακ-Ιj
εισήγηση, νομίζω, δ tδιος 'Υπουργός, διόρισε τον κύριο Μι
νωτη, σάν Γενικο ΔιευΘυντη τοu ΈΘνικοu Θεάτρου, κατά
παράβαση τοu όίρΘρου 1 2 παρ. 2 τοu Ν.Δ. 1 10 1 3/59 πού δρίζει
το 650 ετος της ήλικίας σάν άνώτατο δριο διορισμοu, δριο
πού εΙχε ύπερβεί: προ πολλοu δ κύριος Μινωτ'ίjς, γενv-ημένος
το 1 900 η το άργότερο το 1 906.

Καl στην περίπτωση μέν, τοu κ. Μινωτη εγινε μία άπό
πειρα, μέ μία διάταξη τοu όίρΘρου t� τοu . 261 /76 νά νομι
μοποιηθεί:. Μιλώ γιά άπόπειρα γιατί αύτη ή διάταξ·η εΙναι
άντισυνταγματικ·ή . Γιά τον κ. Χωραφά ή παρανομία συνε
χίστηκε. 'Αφοu κράτησε 3 χρόνια, έπαναλήφΘηκε στο τέλος
της 3χροv-ης Θητείας του μl: την άπόφαση 53lι.58 /8 . 1 Ο . 7 7
τοu Ύπουργοu Πολιτισμοu κ. Τρυπάνη . 'Ύστερα άπο δμό
φωνη γνωμοδότηση τοu Νομικοu Συμβουλίου τοu Κράτους
γιά το παράνομο τοu διορισμοu τοu κ. Χωραφά, πού ϊμεινε
έπι 3 χρόνια, έπαναλαμβάνω, σ' αύτη τη Θέση παράνομα,
άχολουΘήΘηχε κάποια μεθόδευση. Παραιτ·ήΘηκε δ χ. Χ ωρα
φάς, συμπληρώθηκε ή Καλλιτεχνικη 'Επιτροπή, έπανεκλέ
χτηχε, παρά τlς άντιρρ·ήσεις δπως σάς εΙπα, τοu κ. Ύπουρ
γοu, πού ζήτησε και τ-ίjν παραίτ·ηση , δπως πληροφοροuμαι,
τών μελών τοu Διοιχητικοu Συμβουλίου, και τελικά έπάνα
διορίστηκε δ χ. Χ ωραφάς, χωρίς νά τηρηΘοuν οι διαδικασίες
τοu νόμου. Γι' αύτο πιστεύω, δτι, αν γίνει προσφυγ-/ι στο
Συμβούλιο 'Επικρατείας Θά άκυρωΘη καl αύτη ή έκλογή,
δπως Θά άχυρωνόταν χαl ή προ·ηγούμενη, καl άκριβώς γιά
το λόγο αύτό, Ιtγινε αύτ-Ιj ή μεΘόδευσ·η πού προανάφερα.
Γεννάται, δμως, ενα Θέμα άκόμη, αν εΙναι νόμιμη ή σημε
ρινη διαδικασία. Τί γίνεται μέ τlς πράξεις τοu κ. Χωραφά
σάν Γενιχοu ΔιευΘυντη της Αυρικης έπί 3 δλόκληρα χρόνια;
.Πάσχουν προφανώς καί εΙναι ενα Θέμα πού πρέπει νά άντι
μετωπισΘεϊ: νομοθετικά. Ό κ. Χωραφάς πρω-:οδιεύΘυνε οπερα
στην ' Ελλάδα στ-Ιjν περίοδο τ'ίjς 7ετίας, σάν εύνοούμενος τοu
έπί δικτατορίας, έπίσης, γενομένου ' Αχαδημαϊκοu, κ. Μενέ
λαου Παλλάντιου, άδελφοu τοu " 'l'πουργοu " της δικτατορίας,
καl εΙχε την εϋνοιά του, πράγματι, περισσότερο άπο κάθε
όίλλο ξένο η 'Έλλ-ηvcι μαέστρο της Λυρικης. 'Έτσι Θεώρησε
σωστό, φαίνεται, νά συνεχίσει αύτ-� τ-f)v εϋvοι.α στΟν έαυτό
του, οταν i:γινε Γενικος ΔιευΘυντης καί σέ i:να κύκλο 'Ελλ·ή
νων χαί ξένων φίλων καί συνεργατών, πού δημιούργησε καί
l;ημιουργεί: στη Λυρικ·Ιj Σκηνή. Τά στοιχεία πού Ιtχουν δημο
σιευθεί: στον Τύπο χαί ιδιαίτερα στο γνωστο γιά -:η σοβαρό
τητά του περιοδικο " Θέατρο " τοu μαχητ'ίj δημοσιογράφου
Κώστα Νίτσου, πείθουν, κα-:ά -:η γνώμη μου, κάθε άντικει
μενικο κριτη δτι το μόνο πράγμα πού άπασχόλησε σοβαρά
τον κ. Χωραφά, σάν Γενιχο ΔιευΘυντη της Λυρικης, ·)j ταν
πώς Θά ικανοποιήσει -:lς φιλοδοξίες του, πώς Θά προβάλει
τον έαυτό του στο έξωτερικό, δπου -:ακτικότατα κάνει ταξί
i)ια καί γιά ιδιωτικές του ύποΘέσεις, μέ δαπάνες, ομως, της
Λυριχης Σκηνης καί, πάνω άπ' δλα, τον προσωπιχο πλου
τισμό του σέ βάρος αύτης -:ης Κρατικης μας Σκηνης, δπως
θά άκούσετε στη συνέχεια, πού Θά σάς άναφέρω το ϋψος των
άποδοχών τοu κ. Χ ωραφά.
( Εις το σημείον αύτό, την προεδρική i:δρα καταλαμβάνει δ
' Αντιπρόεδρος της llουλης κ. 'Αρίσταρχος Γκίλλας) .

Γ'

Κύριοι συνάδελφοι, ·ή μ·ή, πιο πέρα, σοβαρη ένασχόληση τών
μελών τοu Διοι�ητ ικοu Συμβουλίου έκτος άπο 2 - 3 τιμ·ητι
�
,
,
κές, πραγματικα, εξαιρεσεις,
μέ: τα Θέματα, μέ τά προβλή
ματα, το? �εά;ρου, ή �σ� δοσία , πο� πα� αχώ ρ·η σ,ε στο r;νικο
,
.
ΔιευΘυντη , ·η ασυζ·η τητι αποδοχη των ε ισηγησεων
του, εχουν
δημιουργ·ήσει μιά, πραγματιχά, άπαράδεκτη κατάσταση στη
Λυρικη Σκηv-ή. 'Αρκεί: νά σάς πώ, ύπεύΘυνα, δτι ή συντριπτι
χη πλειοψηφία τόσον τοu καλλιτεχνικοu, δσον καί τοu διοικ·η
τιχοu προσωπικοu, εΙναι άνάστατη. Καί αύτο ε!ναι πάρα πολύ
έπιχίνδυνο γιά το μέλλον τοu Θεάτρου αύτοu. Καl δμως πολ
λοί, δίκαια, πιστεύουν, νομίζω, δτι i:να Ιtμπειρο, lκανό, Διοι
κητιχο Συμβούλιο και i:νας ίκανος Γενικος ΔιευΘυντης - δχι
άπαραίτητα καλλιτέ;r,νης, άντίΘετα, νομίζω, δ καλλιτέχνης
Ι\σο μεγάλος καί αν ε-!ναι μοϋ φαίνεται δτι σέ: Θέματα Διοί-

κησης τόσο σπανιότερα τά καταφέρνει καλά - Θά μποροuσαν,
Ιtχοντας την Κρατικ-/ι συμπαράσταση , νά άνορΘώσουν τη Λυ
ριχη Σκηνή, νά άντιμετωπίσουν τά προβλήματά της καί νά
δημιουργήσουν όίλλες προοπτικές καί γιά το Θέατρο αύτο χαl
γενικά, γιά το Μελόδραμα στον τόπο μας.
Στην 'Ελλάδα, δπως ξέρετε, σέ άντίΘεσ·η μέ δ,τι συμβαίνει
σέ: όίλλες χώρες, τά " 'Ολύμπια " εΙναι το μοναδικο λυριχο
Θ�ατρ 0 πού Ιtχουμε. Γνωρίζου� οι πάντ,ε ς , δτ � ε!ν� ι eνα έντ�
,
.
1
λως ακαταλληλο
κτίριο, τόσο εσωτεριχα αλλα και εξωτερικα,
κοινη c;_ άρ;χιτεκτονικ�ς χ� l ;<:ωρlς προβολ·ή, δσον �αl άπο
1
πλευρα� Θεσης του, σ αυτη
;ην, πυ�νοκατοικ-rιμέ�η χα � κυ;-λο
φοριαχα φορτισμένη περιοχη, ιδιαιτερα μετα απο -:·ην ανοι
κοδόμηση πολυκατοικίας πάνω άπο το Θέατρο.

·:ο\1-�ς, οϋ;ε το πρόβ�η ι;α , μεταφορ �ς τοu ,Θε�τρ �υ, οϋτ�
η αναγκ·η , η πολιτιστικη αναγκη
, ιδιαιτερα για την ελλ·ηνικη
έπαρχία, γιά την δημιουργία ένος άκόμ·η λυρικοu θεάτρου σέ
κάποιο έπαρχιακο μεγάλο άστικο κέντρο, άπασχόλ·ησε το
Διοικητικο Συμβούλιο καί το Γενικο Διευθυντη τ'ίjς Ε.Α .Σ. ,
σέ άντίΘεση , μέ δ,τι συνέβαινε στο παρελθόν, πού παλαιότερες
Διοικ·ήσεις ε!χαν άπασχοληΘεϊ: σοβαρά μέ το Θέμα αύτο καί
ε!J.αν καθιερ � σει, μάλ;στα κάθε χρόνο νά ,δίνετα,ι σειρά ;tολ�
λων παραστασεων στη Θεσσαλονίκη , στην Πατρα, και σε
κάποια όίλλη , αν δέ:ν χάνω λάθος, μεγάλη πόλ·η , πρωτοβου
λί� , π�ύ συνε� ίζεται τώρα, μέ 7:�λύ λίΎ,ες βέ �αια παι:;� σ-:άσει�
κ�ι. μο� � ? τη Θεσσαλον �κ� , ? πο� , �ναπτ�σσει, : ωρα χ�ι
,
Οελω με την ευκαιρία αυτη να την επαινεσω, μια σοβαρη
ροσπάθ
ια
δ
Σπuρος
Εύαγγελάτος, όίξια ύποστ·ήριξης, κύριε
;t
;
Υπουργε.
Θά πρέπει νά σημειώσω άκόμη, χυρίες χαί κύριοι συνάδελφοι,
δυο όίλλα σοβαρά σημεία τοu θέμα-:ος αύτοu. Τ·Ιjν άγνόησ·η
τοu έλληνικοu καλλιτεχνικοu δυναμικοu και τη μη άξιοποίησ·η
της έλληνικης μελοδραματικης παραγωγης. οι 'Έλληνες
καλλιτέχνες άγνοοuνται, παραγνωρίζονται, παραγκωνίζονται,
άό ικ�Uνται, ;αταόικάζοv;αι σΕ: άπόγνωση , κ� L μαρασμό.
1
Αυ, τη ε!ναι η πρ σωπικη μο δι πι1 -:ωση απο συζ τησεις
�απο το
� c: Ζουν κατω
"
� , αυτους.
,
,
, απ
που' εχω
καμει
με? μερικους
όίγχο� τ� ς άπόλ� σης, κ. 'Ί'πο� ργέ, , καί πολλά , φημίζοντα,ι
χα
-;-- ,ι θα �;αρεκ�λουν ε ι� ικα αυ;rο , να �ο σημ� ιωσετε, - γι�
απολυσεις υπαλληλων, τωρα που ανανεωθηκε η Θητεια του
κ. Χωραφά, τον προσεχη Αϋγουσ-:ο .
_

Καl ξέρετε δτι ή άπόλυση ένος καλλιτέχνη της 'Όπερας ση
μαίνει και άναγκαστική Ιtξοδο άπο -:ο έπάγγελμα. Δέν ltχει
ποu άλλοu νά πάει, θά πάει στίς κοσμικές -:αβέρνες, δπου
πηγε μιά μεγάλη καλλιτέχνις μας στην περίοδο -:ης δικτατο
ρίας, ή 'Ανθ1j Ζαχαράτου, γιά νά έπιβιώσει. 'Εκεί: άναγκά
σΘηχε, άπολυμένη άπο τον κ. Χωραφά, νά πάει καl ή γνωστη
καλλιτέχνιδα Λαιλαούνη .

' Α λλά, παριΧ. την πλούσια - χαL ε!ναι αύτΟ ποU ot νέοι μας
ιδιαίτερα δέν το γνωρίζουν - παρά -:ήν πλούσια παραγωγή
πού Ιtχουμε, έλάχιστα ltργα έλλ·ηνικά άνεβαίνουν στ-/ι Λυρική
Σκην·ή. 'Έχουμε δπερες - λένε οι ειδικοί, πού τά. ξέρουν καλ
λίτερα άπο μένα - τοu Σαμάρα, τοϋ Λαυράγκα, πολύ γνω
στές, -:ίς δποϊ:ες δέν τίς ξέρουν οι νέοι, γιατί δέν παίζον-:αc
στη Λυρικ-/ι Σκηv-ή . 'Έχουμε όπερέττες, πού έπίσης δέν τlς
παίζουν καί δέ:ν τlς ξέρουν οι νέοι, ξέρουν οι παλαιοί μερικές
άπ' αύτές. Καί στην περίοδο αύτ·Ιj μετά. το 1 97 lt. ε!ναι ζή
τημα αν εχουν παιχθεί: 3 t, έλληνικά �ργα καί Ιtχω ύπ' δψει
μου -:ο τελευταίο άπ' αύτά, το " Βαφτιστικο " πού θά ξέρε-:ε
δτι σημειώνει μεγάλη έπιτυχία και �χει καλύψει το παθητικ/,
τών μισών σχεδον ξένων Ιtργων, πού άνέβασε ή Λυρική Σκηv1.1
έφέτος. Νά τί σημαίνει ενα καλο έλληvικο Ιtργο νά παιχΘει
έχεϊ:, άπο πλευράς οιχονομικης. Δέ σάς λέω γιά τά. ύπόλοιπα,
τά καταλαβαίνετε πολύ χαλά, άπό τ·Ιjν &ποψη δηλαδη τ'ίjς
πολιτιστιχης άγωγ'ίjς τοu Λαοu μας.
Θέλω στο σημείο αύτό, νά σάς διαβάσω ενα σχόλιο τοu πε
ριοδικοϋ " Θέατρο ", στο δποϊ:ο άναφέρθηκα καί πιο πρίν.
Λέει έκεϊ: ό Κώστας Νϊ:τσος :
-

« Ί-Ι Νέα Δημοκρατία δέ φαίνεται πώς Θά μπορέσει νά έπα
ναφέρει τήν έκτόπισ·η . Ό κ. Χωραφάς την έφαρμόζει κιό
λας στο δικό του Δοβλέτι ! Το Έλληvικο ltργο τήν έπλήρωσε
πρώτο, παράνομα. Ί-Ι μία καί μοναδικη κρατικη 'Όπερα της
χώρας μας, πρωταρχιχο χαΘηκον Ιtχει νά ύπηρετεϊ:, νά προ
βάλει, νά έπιβάλει το έλληνικο �ργο. 'Όχι χαθηκον . . . ·ήθι>ιό,
άλλά νομοθετικά κατοχυρωμένο στον ιδρυτικό της νόμο. Γι•

'Η έπιλογή τών μονίμων χαλλιτ.� χνώ� στή δια � ομ�
, -:-ών δια�
, , χαθε αλλο r;αρα αζιοχρατικα
φόρων ρ,�λ�Υ · φαι0�;:τα; πως
,
1
γίνεται. Ιό μεσο , οι συστασεις, οι συμπαθειες, ol ποικιλό
μορφες τοϋ χ. Χωραφιi καί τοϋ μέχρι προχΘΕ:ς συνεργάτ·r,
καί φίλου του κ. Χατζιδάκι, παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο.
Θά Ί]Θελα νά ρωτήσω τον κ. 'Υπουργό νά μιiς πεί, ιΧν Ιtχει
λάβει γνώση έπιστολ'ίjς, πού εστειλε παραιτούμενος, ό πρώην
'Υπουργός, γνωστός γιά τό 'ηθος χαί -:-Ίjν έν-:-ιμότητά του
καί στ-Ιjν πολιτική άπό δπου πέρασε καί Ιtξω άπό τ·Ιjν πολι
τική, ό 'Ανδρέας ΣτιJιiτος. Θά ·/)Θελα, νά μιiς πεί δ χ. 'Υπουρ
γός, τί λέγει έκεί δ χ. Στριiτος, σχετικά μΕ: τό πώς προ
ωΟοϋνται ώρισμένοι καλλιτέχνες καί πώς χρησιμοποιοϋνται
στΊj ΛυριχΊj Σχην·ή. Φαίνεται, δτι σ' αύτό τό σημείο παίζουν
ρ?�.ο καί, ol �υμπάθ_:: ιες τών μελ'Ξ>ν τοϋ Δ.�. ΔΕ: Θ� �ναφερθ'Ξ>
σ ολα -:-α μελη του Διοιχητιχου Σ.υμβουλιου. Θα αναφερθω
μόνο στον Πρόεδρό του, γιατί έχεί ε!μαι βέβαιος, οτι Θά
συμφων·ήσει μαζί μου δ χ. ' Ύ'πουργός. Πρόεδρος ε!ναι ό χ.
Σπϋρος Βασιλείου. Μοϋ Ιtκανε &.σχημη έντύπωση δταν στο
" Βαφτιστικό " ε!δα έ:να κομπάρσο, εtδιχά. φτιαγμένο σωσία
τοϋ Προέδρου τοϋ ΔιΙJιχητιχοϋ Συμβουλίου, νά. περιφέρεται
έ�ώ και κεϊ, έπά�ω στή σ7ηνή και στΟ τέ)ος της, π�ρά,στασ� ς
� και να εμφανι
να τόν παίρνει από τό χερι δ χ. Βασιλειου
ζονται μπροστά. στο κοινό καί νά. ύποχλίνονται, ύπερ·ήφα
νος δ κομπάρσος γιά. τον ρόλο πού Ιtπαιξε καί δ χ. Βασι
λείου η έκείνοι πού lχανοποιοϋν μ' αύτό τον τρόπο τίς άδυ
ναμίες τους, γιά τη διόλου σοβαρΊj κατά τη γνώμη μου
ltμπνευση.
Θέλω, άκόμα, κόf LOL �υν�Οελφο ι, �ά ,πω Οτι ε!ν� ι �π�ρά
ι �μένοι α ο αυτου , ους,
δεκτο ωρι
� ; , αξιοτιμους . κατ� τα αλλC::
;ι
κυρίους, να χαταδεχονται να αναθετουν στον εαυτο
τους, με
άμοιβή, έργασίας. Ό χ. Βασιλείου, γιά παράδειγμα σκηνο
γραφεί. Ό χ. Χωραφίiς οπως ξέρετε διευθύνει το 1 /3 τών
έ!ργων, πού άνεβαίνουν κάθε χρόνο χαί πάντα το έ!ργο έκείνο
πού Ιtχει τίς μεγαλύτερες άμοιβές, 50.000 την παράσταση ,
στο Φεστιβάλ 'Αθηνών. Ό κ. Μ ινωτ'ίjς στο 'Εθνικό, ε!ναι
οπως ξέρετε δ Γενικός Διευθυντής, ·ή θοποιός, σκηνοθέτης
καt ιΧν ύπ'ίjρχε κάτι &.λλο πού Θά ε!χε μ' αύτό κάποια σχέση ,
Θά. -:-ό �κ �ν� κ'7 ί αύτό, �;rάντ�τε, σψ βα.λ�όμενος ι;έ τον έ�υτό
-:ου, με αμοιβες φυσιχα. Αυτα -:α πραγματα ομως, χυριοι
συνάδ�λφ�ι, έγώ _ δ�ν τά., άντιλαμβάνομα.ι καί δΕ:ν -:-ά Θεωρι-;)
σωστχ, -:α Θεωρω απαραδεχτα.
Τά. προσωπικά κριτήρια σ-:ή διανομή -:ών ρόλων χαί οί άθρόες
μετακλ·ήσεις καλλιτεχνών - σέ 96 έ!ργα -:'ίjς περιόδου 1 959 1 96� εrχαμε t, t, μεταχλ·ήσεις, ένώ, τώρα, μέσα σε ίtνα χρόνeι
έ!χ�υμε τον αύτον .. άριΘι:ο , μ� ταχλή �εων ,yιά ι Ο - 1 '1 , έ!ργα
που παίχτηκαν - ολα αυτα εχουν επιπ-:-ωσεις σ-:-α, οιχονο
μι:;ά. -:-οϋ �εάτρ?υ, γιατί έπιβαpύνετα,ι μΕ: ε�οδα γι� -:ίς με-:-α
χλ·ησεις -:ων ξενων χαλλιτεχνων και γιατι πληρωνονται χα.ι�
ol ·ί) Θοποιοί πού δέν χρησιμοποιοϋνται άλλά κύρια €χουν
έπιπτ&)σεις Υ.αί στο χαλλιτεχνιΚΟ έπίπεδο τών παραστάσεων.
"'Εχω πάρα πολλά. παραδείγματα νά. σίiς άναφέρω. ' Αλλά έπει
δή δ χρόνος πού διχαιοϋμαι νά μιλ·ήσω πλησιάζει στο τέλος
-:ου, Θά περιορισθώ σΕ: μερικά άπό αύ-:-ά. Γιά. -:-·Ιjν " Κάρμεν ",
πού τό άνέβασμά της σ-:-οίχισε πέντε έκατομμύρια. δραχμές,
με-:ακλ·ήΟηχε μιά Γαλλίδα μεσόφωνος πού έλάμβανε 68.00 0
Ι\ραχμΕ:ς -:ήν βραδυά, ιΧν χαί κατά. κοινή άναγνώριση, χαί ή
rΙΙια ή καλλιτέχνιδα χαί ·η παράσταση 'ηταν ίiνα " φιάσκο ".
Ί'� ltρ'(o -:-JI διε�Θυνε ό χ. Χωραφιiς , παίρνον-:-ας 50 .000 δραχμΕ:ς
για χαΟε παρασταση.
Κύριοι συνάδελφοι, πρόσφατα παίχτηκε ενα έ!ργο πού Ιtβαλε
έπίσης " μέσα " τή Λυριχ·ή. Ε!ναι -:-ό " Μαχάγχονυ " καί
στοίχισε ι .000.000 το άνέβασμά του. Π άλι μιά. ξένη σοπράν"
μεταχλ·ήΟηχε γιά. μιά άχόμα άποτυχία, ι ΟΟ .000 δpαχμΕ:ς
π'ίjρε (, χ. Βολανάκης σά σχηνοθέ-:-ης τοϋ " Μαχάγκονυ "
χαί τ'ίjς " Σ.τέψης τ'ίjς Π οπαίας " μιιiς νέας άποτυχία.ς, δπως
προβλέπε-:-αι.
'Επίσης κάτι πού δέν τό Θεωρώ σωστό γιά. λόγους τάξεως,
ε!ναι ·ή μετάφραση τοϋ ltργου " Ί\ι}αχάγχονυ " πού άνατέθηκε
στΊjν άδελφΊj τοϋ κ. Χωραφιi ά.ντί 90 .000 δρχ. Μπορεί βέ
βαια νά. ε!ναι μιά. καλΊj μετάφραση η νά. προυπ'ίjρχε ·ή μετά
φραση αύτη καί νά ε!ναι μιά. έξαιρετικ·Ιj έπιστ-ήμων ή χ. Χω
ραφιi, άλλά, νομίζω οτι έ:νας Γενικός Διευθυντ-Ιjς δέν πρέπει
νά ένεργεί Ιtτσι, σΕ: σχέσει μέ στενό συγγενικό του πρόσωπ".
�ομίζω δτι αύτό ·)jταν σφάλμα, χωρίς βέβαια νά άπυl\ίl\ω
χαί tδt(J-:έλεια στην κ. Χωρα.φίi.
·

βουλευτης τού ΠΑ . ΣΟ. Κ. 'Λ π6στολο' /(ακλαμ ύ. ης
-:ττύσσει στη Βουλη τήιι έπερώτηση γιιΊ τιΊ χάλια
.1/ελοδράματος :
ιJ υρικη Σκηvή, τόιιισε, βρίσκεται. σ>'
πορεία �ιάλυσης f Lf' έ'!: ι τdχυιιομι,ν � ρυθμό κ_αί uμεσ� ς ι}πε·ι}
Οιιvος ε ι ναι, κατα πρωτο λόγο, ο σημερι1ιος Γε ικο ς Δ ιει•
Ουιιηίς της. Ό κ. ύπουργός, σ υ έχ ι.σε, εlναι ύποχρεωμένο.;
ι•ιΊ συμφω �) σει μαζί μο1• fίτι
άvτικατάσταση τού κ. Χωραφά
t l11αι δροc έκ τώ11 rJ>ιι 01Ίκ f1.1•ε11 γιrί τη σωτ ηρία τίjc Λ υρικήc
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χύ�ό δη � ιουργήθη χε, γι' �υ-:ο •)πάρχει χχί γι· αύ-:i.ι έπιχιιp-r,
,
,
γειται με εκατό
εχατομμυριχ
-:ό χρόνο » .
Εtδικά γιιi τ·ήν χατάσ-:αση -:cιϋ χαλλι-:εχνιχοϋ προσωπικοϋ
ε!ναι χαρακτηριστική νομίζω ή γνωσ-:ή άπο -:όν Τύπο ι)ξύ
-:ατη άντιδικία τοϋ Σωματείου 'Ηθοποιών "\'fελοδράμα-:ος χαί
Όπερέττας καί -:οϋ χ. Χωραφιi. Ί'ό 4ωμα-:είο αύτό, στο
όποίο_ ε!�αι , όργαν<;> μένοι , ολοι ol κ�λλιτέ�νες τ'ίjς Λυριχ�ς
�κηνης απευθυνε μια βαρυτα-:·η μομφη χα-:α του_ χ. Χωραφα,
πού i:μεινε, νομίζω, άναπάν-:η-:η . Τον χα-:ηγ6ρησε δτι συνερ
γάζεται μ/: γνωσ-:ο Καλλι-:εχνιχό Γραφείο -:οϋ Π αρισιοϋ,
μέσω τοϋ όποίου χάνει ολες, σχεδόν, -:ίς με-:αχλ·ήσεις ξένων
καλλιτεχνών κατά κανόνα με-:ρίας η άμφίβολης χαλλι-:εχνιχ'ίjς
άξ ιας, ξοδεύοντας 7εpάσ--:ι� ποσα. χαt μilιισ-:α σε ξένο σuviί.
λαγμα. Καί €χει χατηγορ·ήσει έπίσης -:ο Σ.Η.ΛΙ .0. -:ον χ.
Χωραφιi, δτι άποβλέπει σ-:·Ιj σ-:αδιαχή άντιχατάσ-:αση -:οϋ
μεγάλου μέρους τών Έλλ·ήνων χχλλι -:εχνών μέ ξένους η μέ
"Έλληνες πού βρίσκονται Ιtξω. Αύ-:ο Οά ·)jταν Θετιχο σ·ημεί"
ιΧν τά κριτήρια Θά 'ηταν άξίας καί uχι σχέσεις διχσυνlΗ:σεως
κχί &.λλα, γιά τά όποία δέν Θέλω νά έπεκ-:αθώ έδώ περισ
σότερο, κ. 'Ύ'πουργέ.
' Εκείνο δμως, πού ε!ναι πολύ &.σχημο, ετναι δτι μιά -:έτο•.")'.
πολιτική δΕ:ν Ιtχει κάν -:·ίjν προοπτιχ·Ιj τ'ίjς έξασφάλισης αύτών
-:ών &.δικα άπολυόμενων καλλιτεχνών, δεδομένου οτι γνωρίζετε
ποιο! ε!ναι ol δροι συνταξιοδότησης, 8χι μόνο γι' αύτούς
άλλά γενικά, γιά ολους τούς 'Έλλ·ηνες ·ήθοποιούς. Ε!ναι &.Θλιοι
ol οροι καί προοιωνίζονται &.Θλια γηρατειά γιά οποιον φεύγει
άπο το λειτούργημα αύτό, για-:-ί γιά μένα λειτούργημα ε!ναι
-:-ό έπάγγελμα τοϋ ·ήθοποιοϋ, -:-οϋ καλλιτέχνη .
�υγκεκριμένες περιπτώσεις Ιtχουν καταγγελθεί στον Τύπο.
γιά την πολιτική αύτη στη Λυρικi) Σχην·Ιj χαί -:-ά γεγοvότχ
χύτά έπιβεβαιώνουν -:-ίς καταγγελίες.
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Σάς ε!πα καl πρlν γιά το ϋψος τών εισπράξεων. Το Σ.Η.Μ.Ο.
κατάγγειλε έπίσημα οτι για το ίtτος 1 97 5 - 76 π·ίj ρε δ κ. Χω
ραφάς 1 ,5 έκατομμύριο δραχμές. Γιά το 1 97 6 - 77, 1 . Ιι 'Ι 2 . ΟΟΟ
δραχμές καl για τη σαιζον αύτη Θά πλησιάσει έπίσης το 1 ,5
έκατομμύριο δραχμές. 'Ενώ αύτi:ς ε!ναι οι άποδοχi:ς τοu
Γενικοu Διευθυντη - συζητείται δέ οτι rσως δίδονται σi: ξένο
συνάλλαγμα, γιατl λέγεται οτι ίtχει διπλή ύπηκοότ·ητα δ
κ. Χωραφάς, έγώ ξέρω μόνο δτι ε!ναι μόνιμος κάτοικος Γαλ
λίας άπο πολλές δεκαετίες - ο[ καλλιτέχνες τ'ίjς Λυρικης
παίρνουν άπο 1 5.000 μέχρι 28.500 δραχμές, το πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, άντιλαμβάνεσθε δτι οι πολλαπλές άπα
σχολήσεις τοu κ. Χωραφά καl στο έξωτερικο πού πηγαίνει
τακτικότατα, εχουν σά συνέπεια την ύπολει-:-ουργία -:ης Λυ
ρικ'ίjς �α ι, σέ σύγκp ιση μέ ττ;αλαιότερ� ς περιόδους, , άναλογι:ι.ά,
,
ε!ναι ελαχιστες,
οι παρασ-:-ασεις που δίδον-:αι -:-ωρα.

' Απο πλευράς διοικητικών ύπηρεσιών ή κατάσταση έπίσης
ε!ναι φ:ιβερή. 'Υπάλληλοι Β' κα-:ηγορ(ας προ"ίσ-:αν-:-αι -:-ών
� ιαφόρων τμ_ημ,άτων τ� ς Δ,ιοίκ-ησης, ,χα[, 7;αρ � τήν πρόσ,φατη
απόφαση του Συμβουλιου Επικρατειας, δεν αντικατασ-:αθηκε
δ Προ�ωπάρχης της � υρ ;κ'ίjς' άφοu ή με �άταξή '70� ά7;ο την
,
, Υπαρχει σειpα ευνοου
Β , στην Α , κατηγορια ακυρωθηκε.
μέ�ων ύπαλλήλων Β' ;-ατ,ηγορίι:_ς πού ε!ναι �οποθεηψέ�οι
στα δια, r ορα πόσ;α. Δ,εν ,ενοχλ� υμαι ;όσο γ ια-:-ι ε!ναι ,υπα�,
ληλοι Β �ατ1!γορι;ις, αλ�,α ι;ια-:ι κρι-:-ηρ �ο δεν ε!�αι, για τους
πιο_ πολλους, η πειpα και :!J, ι-;ανότη;α. . Ε-:-σι, υ. �;αλληλοι , πτυ
'
χιουχοι , Ανωτατων
Σχολων αναγκαζον-:αι να εγκα-:-αλειπουν
τήν Ε . Λ . Σ .

Ό, κ. Τρυπάνης σ:r lς 1 5 . ί . 7 6 κ�l σ-:lς :1 7 7 . ϊ 6 μα� μ!λησ�
;
,
για διοικητικο και οικονομικο
έ:λεγχο στη Λυρικη Σκηνη
σ�ν ά;τοτέλεσ�α των -; ατ?'-γγ :λι,ών πού είχαν ,γίνει. Νομίζω,
.. στα δυο αυτα χρόνια που, περασαν, σχεδόν, .
κυριε Υπουργε, οτι
Θα !:πρεπε να ε!χε τελειώσει αύτος δ ελεγχος καl να ξέρουμε
τi γίνεται έκεί.

Πιστεύω, κύριοι συνάδελφοι, ο-:ι εΙναι καιpος να παρθοuν
μέτρα, πρώτα για την άντικατάσταση -:ou Γενικοu Διευθυν-:οu
καl την τακτοποίηση τοu Θέμα-:ος Διοικ·η-:ικοu Συμβουλίου
καl Ύπουργοu. Κάποια άπο τlς δυο πλευρές νά κα-:-ισχύσει .
'Η διάσταση πού ύπάρχει άποβαίνει σ i: βάρος -:-'ί)ς λει-:ουργίας
:;'ίiς .t\υ �ικ'ίjς ΣΥ:Ψ'ii_ς �αl δέν ?δηγεί �Πι,ν άναδιορyάνωση πού
εχει αναγκη για να ορθοποδ·ησει και να προχωρησει .
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (Άρίσ-:-αρχος Γκίλλας ) : Ό κ . Ι<ου-:-σό
γιωργας εχει τον λόγον έπl της αύτ'ίjς έπερωτήσεως.

ΑΓΑΛΙΙΕΜ ΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, δέ
νομίζω δτι μπορώ να άπασχολ·ήσω τ·ίj Βουλή μετά τήν τόσο
έπιμελη άνάπτυξη τοu κ. Κακλαμάv-η . Θά 'ιjθελα ομως καί
έγώ, να π9 δυο λ�ξει� στο ;πρόβ�ημα τοu προσι:>πικ�u, καl
'
να επισημανω αυτ-η
την μεγαλη απόσταση μεταξυ του Γενι
κοu Διευθυντ'ίj μέ άποδοχές βασιλικές, τών 1 .50 0 .000 δρχ . ,
καl τών καλλιτεχνών, πού πραγματικα οι κατώτατοι μισθοί
ε!ναι 1 5.000 καl οι άνώτεροι 28.000, οταν δ μισθος τ'ίjς κα
θαρίστριας, σύμφωνα μέ τlς έπίσημες συλλογιyές συμβάσεις
έργασίας, εΙναι σ·ήμερα 1 7 .300.
"Ηθελα να έπισημάνω άκόμη, αύτο το δποίον εχει προκα
λέσει οχι μόνο τήν άναστάτωση καί την άγανάκτησ·η τών
καλλιτεχνών τ'ίjς Λυρι';'ίjς �κην'ίj ς, :τού , δλόκλη � ο , το , βίο τους
τον διαθέτουν μόνο και μόνο για_ να καμουν αυτη την προα
γωγή γενικότερα στο Λυρικό μας Θέατρο, μl: άποτέλεσμα
να εΙναι ο[ μόνοι πάντοτε πού άδικοuνται Υ.αί άγνοοίίνται
γ;ατί ή Κυβερνητική π,ολι-:ι�·ή , ένώ άπο τ� μι� π?,ευρά ι:Ι:
,
-:-ις διαφορες
κατανεμημενες αρμοδιότητες και στο , 1 πουργειο
Προεδρίας Κυβερν·ήσεως, γιατί ούσιαστικα περl αύτοu πρό
κειται, γιατί αύτο άσκεί τήν έποπτεία έπί τοu ΕΟΤ σέ συνερ
γασία μi: το 'Υπουργείο Πολιτισμοu, πού έπίσης άσκεί την
έποπτεία σέ ολα αύτα τα Νομικά Πρόσωπα, οτι έ:χουμε φθάσει
σ;ο σημείο νά μετα�;αλοuν;αι έδ� fJ;I: τα � ιάφορα φε�τιβάλ
, ες, π,ου πολλ ς φορες ν πληρωνονται έ αστρο
ξενοι ;-α �λιτεχ
�
�
�
ι;
,
, να� αποτελε
νομικες αμcιβες, και αυτο
ι το μαρασμο ουσιαστικα
τ<;>ν άνθρ �πων, οι ?ποίοι μοχ�οuν γι� ν� μ;τ ορέσο�ν να , προσ
φερουν κ�-:-ι σ;ο� ελλ·�νικο , Χωf ο, με την ελληνικ;η πραyμα-:-ι
παραγωγη , και τι αυτ? δεν αντιμ τωπί�Θηκε , με ρι ημερα
_: και κατα τη� διαμκεια,
?
�
ποτέ, και: συνεχιζουν
να λιμοκτονουν

κύριε 'Υπουργέ, πού εΙναι πράγματι καλλιτέχνες άφιερωμένοι
,,
σ-:-ο εργο
-:-ους.
'Αλλά, μ·ήπως εΙναι τυχον καλύτερη ή -:-ύχη του μετά, κατά
την συνταξιοδότησ·ή -:-ου; Καμμ(α μέριμνα άπο τήν Κυβέρνηση
μέχρι σήμερα δέν εγινε για να λυθεί το συνταξιοδοτικο Θέμα
-:-ών καλλι -:εχνών, τών -�Θοποιών γενικώτερα. 'Τπάρχει -:ο
περιβ?ητο Ταμε_ίο Σ �ν α � ης ' ΗΘ πο wν, ο δπ ίο , εΙναι ό
:;
;
�
-:� ;
φτωχοτ,ερ,ο -:αμει? που υπ� ρχ� ι, και το δπ? ι ?, ποτε �εν κατόρ
,
θωσε να ορθοποδησει, πο-:ε δεν μπόρεσε να εχει, τουλαχιστον.
itνα προγραμματισμό πού ή Κυβέρνησ·η καί το Κράτος ν' άν-:ι
με ;ωπίσει καί _αύτον, τ?ν τόσο συμπ�Θ'ίj κλάδο τών -�θ<Jποιώ� .
, ,
και καλλιτεχνων, με απο:-έλεσμα, οπως ακουσα-:-ε
προηγου
μεν� ά:Cο τον κ. Κ�κλαμάν·η , τοu τ ι , ίtγ;νε μέ τή , Ζαχαρ �-:-ου
,
κατα τη i>ιαρκεια της i>ικτατορίας και με τόσους όίλλους αφα
νείς καλλιτέχνες πού δέν μποροuσαν να έξασφαλίσουν οϋ-:ε
τον έπιούσιο όίρτο.
Φαντασθείτε, οτι άπό τούς μουσικούς καί άπο την Κρατική
:.ορχήστρα γε�ικότερα ύπ�ρχο�ν &νθρ �ποι, οι δποίοι, δτα�
' εισπρατουν ουτε
.
ερχονται σέ συνταξη i>εν
·ι .500 δραχμες και
i>Ι:ν εΙναι i>υνατον ν' άντιμετωπίσουν ol όίνθρωποι αύτοί -:-η
ζω·ίj μέ τίς 1 .500 δρχ. Καμμία κρατικη μέριμνα δέν έ).-ήφθr.
μέχρι σ·ήμερα.
Το δεύ_τε�ο �ημείο, το δποί?ν ·ί)Θελα, ν� -:-ονί�ω, εΙναι αύ�ό
το δπο ιο ακο�σ;ιτε 7;ροηγο�μενω� ' που _βεβαι;ι η κακοδαιμ?νια
,
.
βρισκεται
στα υψ·ηλα κλιμακια, οπως
αναπτυχθηκε τόσο επι
μελώς άπο τον προ·ηγούμενο συνάδελφο και, 6χι μόνο σ-:ό
Γενικο Διευθυντ·ή, άλλα καί στίς διάφορες παρεμβάσεις, πα
ρ : μβά�εις κυ �ερνητικ�ς πολ�,ές φορές ':αλ�πτόμ νες, ομ� ς, οπu:ς
;
ξερει η Κυβερνηση να Υ.αλυπτε-:-αι σε καθε μεθοδο την δποια
χρ·1 σιμοπ?. ιεί, οτ?'-ν Θέλει y ια �α έξασc�: αλίσει ?ρι�μέ·�ες κατ�
στασεις, οπως γινεται και στη Λυρικη Σ κηνη με τις συχνες
παρεμβάσεις, οσον άφορα τήν κατανομή τών ρόλων μέ τίς
μεθόδους, τίς δποίες άκούσατε προηγουμένως, καί οι δποίες
εΙναι γνωστές καί σέ μάς στήν 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία,
άλλα καί σi: μεγάλο ποσοστο τοu κοινοu, δηλαδή, οτι γίνεται
ή κατανομή τών ρόλων χωρlς κανένα πράγματι άξιοκρατικο
κριτ·ήριο, άλλά άνάλογα, μέ τίς συμπάθειες τών έκάστο-:ε
ιθυνόντων εrτε αύτοί πρόκειται να εΙναι μέσα στα tδια τά
Νομικα Πρόσωπα, εtτε καί σέ ύψηλα κλιμάκια, οπως εΙπα
προ·ηγουμένως,

' Αγ.
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/(υ11τιf6γι ωργας, ιί τρίτος τώv έπερωτιίηιτωιι βοιιλεuτών

'Έχουμε φθάσει σέ σημείο να ύπάρχει μεγάλ·η άποδιοργά
νωση μέσα στον ολο διοικητικο μηχανισμό, διότι δέν άρκού
μεθα μόνο στο πρόβλημα τών καλλιτεχνών, δέν άρκούμεθα
μόνο στο Θέμα τών προγραμμάτων η τών εργων τα δποία
�κο�σατε � οπ,ως άνέπτυξε λεπτομερ�ς δ , κ. Κ�κλαμά,νης.
,
τετοια αποΕδω και στο Διοικητικο προσωπικο υπαρχει

διοργάνωση, πού ε!ναι φοβερο το να ακούγεται 8τι ύπάλληλιιι
Β' κατηγορίας προ·tστανται ύπαλλήλων Α' κατηγορίας. Δη
λαδή, όί.νΟρωποι οι δποίοι €χουν πτυχία 'Ανωτάτων Σχολών
και προσόντα, και δυνατότητες, και προϋποθέσεις γιά νά
μπορέσουν νά προσφέρουν κάτι σέ: εναν 'Οργανισμό, δ δποίος
τούλάχιστον - γιά νά μή άναφερθώ στο ποφελΘόν, γιατί καί
τότε ο[ Κυβερνήσεις τ'ίjς δεξιiiς ήταν πάντοτε πάνω σ' αύτή
τήν χώρα, άλλά μετά άπο τήν Μεταπολίτευση - ε!ναι ίtνας
άπο τούς περισσότερο άποτυχόντες 'Οργανισμούς. Καί ένώ,
λέω, ε!ναι διαπιστωμένο και βεβαιωμένο, ή Κυβέρνηση καί
δ προηγούμενος .. Υπουργός, δεν ξέρω άκόμα γιά τον παρόντα
'Υ,.ουργό, γιατί δέ:ν ε!χε τον άνάλογο χρόνο γιά νά έπιλη
φΘεί 8λων αύτών τών Θεμάτων, Θά κληθεί 8μως και με:-ιχ
άπο αύτέ:ς τίς διαπιστώσεις καί τlς άναλύσεις, ο[ δποίες γί
νονται ένώπιον της ΈΘνικης 'Αντιπροσωπείας, πρiiγμα πού
άπ� τελε� σ�νείδ� ση 8χι �;ιό�ο στο� καλλι�εχν;κο κ όσμο, άλλ�
και στους ανΘρ�r;ους που α�χολο�ν;αι με τα Γρα, μμ,ατα και
,
τίς 'l'έχνες, και ακόμα σε, ενα ευρυτερο κοινό, να, αναλαβει

τlς ε�Θύνες του, έ�ν �χι βέβαια σε ι;-εγ άλο χρονικο �ιάσ;ημα
δέν αποφασίσει να παρει ριζικα, και αποτελεσματικα μετρα,
και νά σταματήσει αύτή ή άποδιοργάνωση , ή δποία Θά €χει
σάν άποτέλεσμα 8χι μόνον νά καθηλώσει κάθε εύγενη προσ
πάθεια πού καταβάλλεται άπ' αύτον τον καλλιτεχνικό κόσμc,
και πού άποτελεί μεγάλη ζημιά γενικότερα γιά το 'Έθνος
μας, γιατί 8πως ξέρετε ή προβολή πού γίνεται ε!ναι &ν πρά
γματι αύτοl ο[ 'Οργανισμοί στέκονται στό ϋψος πού Θά
€πρεπε.
Δεν ε!ναι δυνατόν, κ. Πρόεδρε, να υπάρχει αύτ-ή ή μεγάλη
διάκριση πού ύφίσταται τό διοικητικό προσωπικό καθώς
και ή άδικία στο καλλιτεχνικό προσωπικό άπό μισΘολογι
κης πλευρiiς, 8ταν ή δποιαδ·ήποτε τραγουδίστρια, τοϋ δποιου
δ·ήποτε νυχτερινοϋ κέντρου, και Θά έπικαλεσΘώ μία άπόφαση
ή ποία έξεδόΘη άπό τό Πρωτοδ �κ��ο ' ;'- Θηνών, 8που :ι-αλ�
,
,
λιτεχνιδα εlσεπραξε
προκαταβολικα ενα εκατομμυριο
για να
τραγουδήσε ; σ� ν�χτερινό :έν; ρο, Χ<;> ρίς καμμιά ;tροηγ?ύμενη
καλλιτεχνικη εκτιμηση των ικανοτητων της και χωρις κα
νένα προσόν, άλλά και χωρίς κανένα άφιέρωμα χρόνου, 8πως
κάνουν ol καλλιτέχνες της Λυρικης Σκηνης, οι δποίοι €χουν
βίωμα τό νά προσφέρουν ενα ίtργο, καί πού 8μως ή �(υβέρ
νηση με τόση άδιαφορία άφήνει αύτό τό μεγάλο δυναμικό πού
€χει τεράστια σημασία γιά τό 'Έθνος μας με 1 5.000 δρα
χμές τόν μηνα, με μισθό, 8πως ε!πα μικρότερο καl αύτης
τ'ίjς καθαρίστριας.

�

Σ' �ύτά τά Θέματα, λέω, Θά άν� μένουμε με;ά άπο ;ή� άπο
ψινη τόσο καλόπιστη κριτικη, την δποία καναμε, να εχουμε
σέ σύντομο χρόνο μία άπάντηση ή δποία νά έξυπηρετεί τά
συμφέροντα τών 'Οργανισμών, καί ούσιαστικά τά συμφέ
ροντα τοϋ 'Έθνους μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( 'Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Ό κ. 'ίπουρ
γός €χει τον λόγον.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΥΤΑΣ ('Υπουργός Πολιτισμοϋ καί 'Επι
στημών ) : Κύριε Πρόεδρε, έπιΘυμώ νά εύχαριστ-ήσω τούς
δύο συναδέλφους, οι δποίοι πράγματι έπεχείρησαν μιά καλό
πιστη κριτική στο Θέμα τ'ίjς Λυρικης Σκην'ίjς.
Θά ηΘελα 8μως, προτοϋ προχωρήσω εις τήν άπάντησιν, νά
δ·ηλώσω 8τι ίtχω δρισμένες άρχ/:ς τίς δποίες, εστω καί &ν
� γινα Ύ;tουργός Πολιτισμοϋ, δέν ε!μαι διατεθειμένος νά τίς
απεμπολησω.
Θά ηΘελα ιδιαιτέρως νά έπιμείνω εις 8σα ε!πε ό άξιότιμος
κ. Κακλαμάνης, σχετικώς προς τόν έπηρεασμόν μας η τάς
έντολάς τάς δποίας ένδεχομένως ίtλαβον άπο άνωτέρους.
ΔΙ:ν ε!μαι συνηθισμένος νά λαμβάνω έντολάς άπο ούδένα,
ε!μαι Ύπουργος ύπεύΘυνος και σ&ν ύπεύΘυνος 'Υπουργός,
άσκώ τά καθήκοντά μου 8πως έγώ νομίζω καλύτερον. Κατά
συνέπειαν, εις τήν προκειμένην περίπτωσιν, εις 8,τι άφορii
τόν κ. Χωραφii δέν Θά έδεχόμην παρέμβασιν ούδενός. Το
δηλώνω ύπεύΘυνα άπο τ'ίjς Θέσεως αύτ'ίjς.
Πράγματι, 8μως, τ� Θέμα τοϋ κ. Χωραφii ·)jτο Θέμα το όποίον
!:πρεπε νά μέ: άπασχολ·ήση άπό τήν πρώτην ήμέραν πού ίtγινα
'Υπουργός, 8πως καί πράγματι με άπησχόλησε. 'Έκαμα 8,τι
Ύ)το δυνατον καί ·ήρεύνησα καλύτερον τό Θέμα τ'ίjς έκλογ'ίjς
του ώς Γενικοϋ ΔιευΘυντοϋ. 'Ανέθεσα τ·ήν μελέτην τ'ίjς νομίμου
έκλογ'ίjς του εις Νομικον Σύμβουλον, καl μάλιστα ίtφΘασα
καί εις το Νομικον Συμβούλιον. 'Ήθελα νά Ι:χω πλήρη κατο-

Ό ύπουργός Ιlολιτισμοιj
' Δ'πιστημώιι Γεώργιος Πλυτύ.ς
εlς ιjχο�ι . . . πλάγιο11 : " Όσοιιδήποτε
έάιι είμαι δυσά
ρεστος εlς έκείνους οί όποίοι. σήμεροιι άποτελοϋv τήιι Διοί
Λ υρικfjς
θά ήθελα vά πώ οτι {Jε{Jαίως δέ11
μοϋ άρέσει
δέ11 θά τό έκαμα ποη' έάv ήμουιι μέλος το1j
Διοι.κητικοιί Συμ{Jουλίο11 vά άvαλαμ{Jάιιω
έπ' άμοι
{Jfι " . ο; έχοντες ίlπα . μπαρμπα ΓΙΚΟ Ι»'τωιrαι• . . .

καi

κησιν τ·fjς

κdί

καί

Σκηvής,

έργασ{ας
Σπι!ρο,

χύρωσιν, εις 8, τι ά�ορii -:� ς άπ� φάσεις τ�ς όποια � Θά έλάι;
βανα. Διεπίστωσα οτι η, εκλογη του πραγματι η:-ο παρα
νομος. Καί έξήτασα φυσικά διά ποίον λόγον ·)jτο παράνομος .
Ί-Ιτ ο παράνομος διότι ή σύνθεσις τ'ίjς Καλλιτεχνικης Έπι
τροπ'ίjς, 8πως άνέφερε ό κ. Κακλαμάνης, δέν Ύjτο νόμιμος.

'Όπως Θά γνωρίζετε, ό Γενικος Διευθυντής :-Ύjς Λ.υρικης
Σκηνης έκλέγεται σέ χοινο συμβούλιο άποτελούμενο άπό τήν
Καλλιτεχνική 'Επιτροπή καί τό Διοικ·ητικο Συμβούλιο. 'Ηκύ
ρωσα τήν έκλογήν τών /!ύc, παρανόμων συμβούλων τ'ίjς Καλλι
τεχνικης Έπιτροπ'ίjς χαί σύμφωνα με το Καταστατικό και
μέ: τον Κανονισμόν, διώρισα ούο έτέρους συμβούλους. Καί
οϋτω ή Καλλιτεχνικη 'Επιτροπή ·fιτο πλέον νόμιμος.
'Η

Καλλιτεχνική 'Επιτροπή ωφειλε μετά τήν παραίτησιv
τοϋ κ. Χωραφii, οπως όί.λλοτε τό έ:πραξε καί ε!χε ύποχρέωσιν
νά το κάνη , νά προχωρ·ήση πλέον σε κοινο συμβούλιο μέ το
Δι� ικητικ � , στήν έκλογή νέ�υ Γενικοϋ Διευ� υν�οϋ. Ύπ? 
, Θέσιν δια τον Γενικοv
χρεωσιν δεν ε!χε να, προκηρυξει την
ΔιευΘυντήν. Τοϋτο, 8μως, :-ο ίtπραξα έγώ, δ·ηλώσας εις τάς
έφημερίδας άμέσως οτι, έντος τόσων ήμερών - δέν ένΘυ
μοϋμαι πόσων άκριβώς - άπο της δημοσιεύσεως :-Ύjς ειδή
σ�ως ά ε!χε δικαί� μα �iiς τις ένδι�φερ μενος, νά ύπο:
, εκλογην του εις την Οεσιν του Γενικου
βαλη αιτ-ι�σιν δια, την
Δ; ευ�υντο? . � ομίζω, &� Ου_μiiμαι χα�ά, 8τι δέν �ρ ? σ-ίjλ?ε
,
ουδεις πλην ενός, δ δποιος απο μαχρου διεξεδικει
αυτην την
Θέσιν και δ δποίος ένώ είχε άξιόλογους τίτλους, δέν συνεχέν
τρωνε φαίνεται τά ύπό τοϋ νόμου προβλεπόμενα προσόντα.

�

�

_

ΚΩΝΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ : Ποιος ε!ναι αύτός, κ. 'Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓJΟΣ ΠΛΥΤΑΣ ('Ύ'πουργος Πολιτισμοϋ καί Έπιστ-η
μών ) : Ό κ. Βώχος.
'Ηρώτ·ησα διατί αύτή ή άπροθυμία τών δυναμένων νά €χουν
ένδιαφέρον γιά τήν γενικήν διεύΘυνσιν καί μοϋ άπ·ήντησαν
8τι λόγοι προσωπικ'ίjς εύΟιξίας δεν τούς έπέτρεπαν νά ύπο
βάλλουν τέτοιες αιτήσεις.
Κατίιπιν τ:�ύτου ή Καλλιτεχνικ·ή 'Επιτροπή, σέ κοινον συμ
βούλιον μ/: το Διοικητικον Συμβούλιον, προέβη εις τήν έκλο101

γήν τοϋ κ. Χωραφα. ΔΙ:ν μποροϋσα παρά νά δεχθώ τήν έκ
λογ-)jν αύτή τοϋ κ. Χωραφα, έφόσον &λλωστε δ/:ν ύπ'ίjρχε καl
&λλος δυνάμενος νά εχη τά προσόντα, διά νά καταλάβη αύτήν.
τήν θέσιν. Τώρα δμως τό θέμα, χωρίς νά θέλω νά άναφερθώ
εις τό παρελθόν, εύρίσκεται εtς τά χέρια διοικητικοϋ άνα
κριτ'ίj, δ δποίος κάνει τήν διοικητικ-)jν άνάκρισιν. Μέχρι στι
γμ'ίjς εχει έρευνήσει περίπου 1 2 00 σελίδες πρακτικών χαl
εισέρχεται εtς τό βάθος τ'ίjς διοιχητιχ'ίjς δραστηριότητος τοϋ
χ. Χωραφα καl τοϋ Διοιχητικοϋ Συμβουλίου.
'Γό άποτέλεσμα αύτ'ίjς τ'ίjς άναχρίσεως δέν θά ερθη στά χέρια
μου σάν πόρισμα, παρά μόνον, δυστυχώς, σl: έ'.να μ'ίjνα, γιά νά
μπορέσω νά έξετάσω τό ολον θέμα άπό διοιχητιχ'ίjς πλευρας.
'Επίσης διέταξα χαί οtκονομικόν καl διαχειpισ'rικόν Ι:λεγχον.
Θά ήδυνάμην νά τόν άναθέσω εις τό 'Υπουργείον τών Οtχο
νομιχών ώς συνήθως γίνεται εις παρομοίας περιπτώσεις,
άλλά έθεώρησα δτι 'ητο σχοπιμώτερον νά άφήσω τόν Ι:λεγχον
τοϋ 'Ύ.'πουργείου Οtκονομικών νά άκολουθήση &λλψ δδόν.
Κατά συνέπειαν, άνέθεσα τόν Ι:λεγχον στούς δρχωτούς λογι
στάς, ο! δποίοι χαl έπιλαμβάνονται τ'ίjς μελέτης τών οtχο
νομικών χαl διαχειριστικών τ'ίjς Λυριχ'ίjς Σχην'ίjς.
Μετά ταϋτα θά παραχαλέσω χαί τό ' Ύ.'πουργείον τών Οtχο
νομικών νά έξαντλήση μέ κάθε δυνατήν αύστηρότητα τόν
Ελεγχόν του, οϋτως ί�στε νά μπορέσω διά τών πορισμάτων τά
δποία θά μοϋ τεθοϋν ύπ' οψιν, νά σχηματίσω γνώμην χαl νά
άποφασίσω.
"Ί<,τσι εχει τό θέμα τ'ίjς έρεύνης, ή δποία θά γίνη σχετικώς
πρός τόν κ. Χωραφα χαl έκ τών πορισμάτων θά άναλάβω
έγώ τήν εύθύνψ, διά νά έπιβάλω κυρώσεις, έφ' δσον θά προ
κύπτουν έκ τών πορισμάτων τέτοια θέματα, τά δπrJία θά μοϋ
δώσουν τό δικαίωμα νά πράξω τοϋτο. ' Αλλά ε!ναι δύσκολος
ή θέσις ένός 'Υπουργοϋ, δ δποίος ε!ναι δποχρεωμένος νά
χιν'ίjται μέσα εtς τά πλαίσια τ'ίjς ισχυούσης νομοθεσίας. Καl
δι' αύτό Θά παραχαλέσω, εtς δ,τι άφορα αύτήν τήν ένέργειάν
μου, νά τήν Θεωρήση ή 'Αντιπολίτευσις σάν ένέργεια, ή δποία
προέρχεται άπό έ'.ναν &νθρωπον δ δποίος κινείται μ/: τήν διά
θεσιν νά δώση τήν καλλιτέραν δυνατήν λύσιν εις έ'.να πρό
βλημα, τό δποίο πράγματι άπασχολεί ;ό 'Ύ.'πουργείο Π ολι
τισμοϋ καl τήν Κοινήν Γνώμην, θά ελεγον.
Εtς δ,τι άφορα τά έπl μέρους Θέματα, τά δποία άνεφέρθ·η
σα� , τόσον άπό Jόν χ. Κ �χλαμάν� , , ϋσο χα� άπό τ?ν χ �ου
-,
τσογιωργα, θα1 ηθελον να εϊπω ολιγα : Βεβαια δεν με ιχα
ν� ποιεϊ διόλου χα � τό �τό�ισα - αύ;ό δέ:ν Ι!χω χ �νένα λόγον
,
1
,
να τό αποκρυψω
από την Εθνιχην Αντιπροσωπεια - δ τριS
πος μ/: τόν δποίον διοικείται τό προσωπικό.
Δι' αύτόν τόν λόγον εδωσα γραπτώς έντολήν, δταν έξεδό
θησαν οι άποφάσεις τών άνωτάτων δικαστηρίων, ο! διω
χθέντες νά καταλάβουν τ!ς θέσεις των, πραγμα τό δποίον
πρέπει νά γίνη χα! θά γίνη έφ' δσον ε!μαι έγώ ' Ιπουργός
1 1 ολιτισμοϋ.

Εtς δ,τι άφορα τό χαλλιτεχνιχόν προ'!ωπιχόν, ή γενιχωτέρα
έντολή ε!ναι νά χρησιμοποιείται δσον ε!ναι δυνατόν περισ
σότερον τό ύ:rάρχ?ν χαλλιτ�χ� ιχόν προσω;τιχ?ν. Διότι πρά
.
γματι ε!ναι απαραδεχτον να εχουμε
εtς αδρανειαν χαλλιτε
χνιχόν προσωπικόν. 'Έχομεν ύποχρέωσιν νά τό άπασχολή
σωμεν. Τόσον διά νά μή' άδραν'ίj δσον χαl διά λόγους χαθα"
ρώς οtκονομικούς. Διότι δ/:ν ε!ναι δυνατόν νά τούς πληρώ
νωμεν καl νά μή τούς χρησιμοποιοϋμεν.
Εtς δ,τι άφορα τlς μετακλήσεις ξένων καλλιτεχνών άπό τό
έξωτεριχόν, βεβαίως θά πρέπει - χα! έδώ rσως διαφωνήσω
μέ τούς έπερωτώντας βουλευτάς, - νά χαλοϋμεν έχ τοϋ έξω
τερικοϋ ο, τι καλύτερο ύπάρχει. Διότι πράγματι ο! μεταχα
λούμενοι βοηθοϋν και θά βοηθήσουν χαl εtς τό μέλλον χαl
τούς δικούς μας καλλιτέχνες. 'Εάν ή πληροφορία τήν δποίαν
μεταφέρατε εtς τό Σώμα ε!ναι άχριβής διά τήν χρησιμο
ποίησιν ένός χαλλιτεχνικοϋ γραφείου, αύτό ε!ναι άπαράδεχτο.
Θά μποροϋσε νά γίνη μ/: άπ' εύθείας συνεννοήσεις. Αύτό
ε!ναι κάτι τό δποίον θά έρευνήσω, τόσον διά τήν χρησιμοποίη
σιν αύτοϋ τοϋ Γραφείου δσον καl οιουδήποτε &λλου χαλλιτε
χνικοϋ Γραφείου.
'Όσον άφορα τήν διανομήν τών έ'.ργων, Ι!δωσα tδιαιτέραν προ
σοχήν καl ύπέβαλα πολλάκις παράχλησιν εtς τήν Διεύθυν
σιν χαl εtς τό Διοιχητιχόν Συμβούλιον νά προσέξουν, {�στε νά
l02

μή γίνεται μέ καθαρώς προσωπικά χριτ·ήρια, άλλά βάσει τ'ίjς
άξlας ένός έχάστου τών καλλιτεχνών. Ε!μαι tδιαιτέρωζ εύτυ
χής, διότι έπεσημάνατε τόν " Βαπτιστικό ", διότί, τοϋτο έγέ
νετο κατόπιν παραχλ·ήσεως έχ μέρους τοϋ 'Ύ.'πουργείου Πολι
τισμοϋ νά παίξουν δσον τό δυνατόν περισσότερα Έλλ·ηνιχά
έ'.ργα, πραγμα τό δποίον πιστεύω οτι Θά κάνη ή ΛΙJριχή Σκηνή
καl ε tς τό μέλλον.
'Οσονδήποτε χα! έάν ε!μαι δυσάρεστος εtς έχείνους ο! δποίοι
σήμερον άποτελοϋν τήν Διοίκ·ησιν τ'ίjς Λυρικ'ίjς Σχην'ίjς, θά
Ί)θελα νά πω δτι βεβαίως δ/:ν μοϋ άρέσει καl δ/:ν θά τό εχαμα
ποτΕ: έ Cι..ν � μουν μέ�ος οϋ Δ ιοι η ικο�, Συμβ�υ�ιου , νcΧ. άνα
_ ;[ουτο
;
; �
1
1
,
λαμβανω
εργασιας
επ , αμοιβη.
ομως το ηρευνησα
και�
εΙδα οτι ε!ναι δυνατόν νά γίνη χαl κατά συνέπειαν μέσα εtς
τά πλαίσια τ'ίjς νομιμότητος ένήργησαν οι δύο κύριοι, τούς
όποίους άναφέρατε προηγουμένως.
ΑΠ ΟΣΊΌ ΛΟΣ Κ Α Κ Λ Α Μ ΑΝ Ι- Ι Σ : Δέν Ι!θεσα θέμα νομι
μότ-ητυς, άλλά ·ήθιχ'ίjς τάξεως. Καl συμφωνείτε βλέπω
μαζί μου.
ΓΕΩΡΓJΟΣ

Π Λ l'Ί'Α Σ ('ίπουργός Πολιτισμοϋ χαl 'Επιστη
μών ) : 'Όσον άφορα τήν έπιστολήν τοϋ χ. ' Ανδρέα Στράτου,
λυ7;οϋμαι, �λ�ά ' μ�λις πρ? χθέ:� έπληροφ� ρ1θην οτι ύτ:_άρχε�
πραγματι αυτη η επιστολη, την δποίαν εζητησα να, δω και
φαντάζομαι έντός όλίγων ήμερων οτι θά φθάση εtς τό
'Ύ'πουργείον.

Τό κόστος τών ι!ργων δπως ε!ναι τό ι!ργον :· �1αχάγχ ?.νυ "
πράγματι ·ίjτο ύπερβολιχόν καl ή διοικ·ητιχΊJ αναχρισις ηρχι
σεν νά έπιλαμβάνεται τοϋ θέματος αύτοϋ. Θά συνεργασθ'ίj δέ
μέ τούς δρχωτούς λογιστάς διά νά δοϋμε άφ' ένός μέν τό οtχο
νομικόν άποτέλεσμα χαl άφ' έτέρου τlς διάφορες λεπτομέ
ρειες, ο! δποίες εΙναι ένδιαφέρουσες, διά νά μπορΊj δ 'Ύ.'πουρ
γός, ό δποίος έλέγχει άπλώς, νά χάμ·η πιό άντιχειμενιχή τήν
παρέμβασίν του.
Διά τάς συντάξεις τών ·ή θοποιών δυστυχώς, δέ:ν ε!μαι άρμό
Οιος χαL κατα συνέπειαν, έπ' αύτοϋ Θά έ:πρεπε vcX. άπαντήσn
&λλος ' Ύ'πουργός.

Ol μισθοί πράγματι ε!ναι χαμ·ηλοί χαl δι' αύτό Θά χάνω δ,τι
ε!ναι δυνατόν περισσότερον διά νά τούς προσαρμόσω πρός
τήν σημερινΊJν οtκονομιχήν πραγματικότητα, βεβαίως πρά
γματι μέσα εtς τά πλαίσια τ'ίjς δυνατότητος, τήν δποίαν έ'.χει
!:νας 'Υπουργός χαl εις τά πλαίσια τΊjς οtχονομιχ'ίjς πολιτι
χ'ίjς, τ·)jν δποίαν άχολουθεί ή Κυβέρνησίς μας.
Ί-Ι

έπιχορ·ήγησις δέν άνέρχεται εtς τό ποσόν τ'ίjς τάξεως
τών 1 00 έχατομμυρίων, άλΧά τ'ίjς τάξεως τών 80 έχατομμυ
ίων χ � ί �ύτό πά�ι ?ά μελετηθ ?. � ιά ν� ϊδωμεν, ε ι,ς ποίον
e
υψος
θα δυναται να ανέλθη χατα; . την τρεχουσαν περιοδον.

Καί έπειδ·)j άνεφέρθητε καί εtς τό Θέατρον τ'ίjς Βορείου 'Ελ
λάδος θά Ί)θελα νά προσθέσω κάτι περισσότερον άπό έχείνα
τά δποία εlπατε. Π ράγματι τό Θέατρον τΊjς Βορείου 'Ελλά
δος μ/: τόν Εύαγyελατον πρέπει νά θεωρηθ·ϊi δτι έ'.χει έπιτύχει,
τοσούτt;J μαλλον καθ' δσον τώρα τελευταίως i!φερε 'Έλλη
ν�ς, ?l δπο�? '· έργ�ζον�αι εις τ � έξωτεριχ�ν και παρουσίασ�ν
,
την οπερα
Φιντελιο , η. δποια ητο
πραγματι πρός τιμην
τοϋ Θεάτρου τΊjς Βορείου 'Ελλάδος. Καί πρός τιμΊJν αύτοϋ
τούτου τοϋ ιδίου τοϋ διευθυντοϋ. Θά προσπαθ·ήσωμε νά έπε
χτείνωμε τήν δραστηριότητα τοϋ Θεάτρου τ'ίjς Βορείου 'Ελ
λάδος, έχτός τΊjς Βορείου 'Ελλάδος χαί πρός τά Νότια οϋτως
ί:)στε νά γίνη έ'.νας άνταγωνισμός μεταξύ τών δύο Θεάτρων.
Αύτά Ίjθελα νά εϊπω. 'Ελπίζω νά μήν έλησμόνησα τίποτε
άπό έχείνα τά δποία άνεφέρατε, κύριοι συνάδελφοι. 'Εάν τό
έ'.πραξα, παρά τάς σημειώσεις, τάς δποίας έχράτησα, παρα
καλώ νά μοϋ τό δπενθυμίσετε χαί θά ε!μαι πρόθυμος νά
άπαντήσω. Σας εύχαριστώ. {Χειpοκροτ·ήματα ) .
ΠΡΟΕΔ Ρ Ε J.ΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : 'Ο
μάνης εχει τόν λόγον, διά νά δευτερολογήσει.

χ.

Κακλα

ΑΠΟΣΊΌΛΟΣ ΚΑΚ.Λ Α ΜΑ ΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε δ χ .
' Ιπουργός μ /: τήν άπάντησ·ή του, πρέπει νά παραδεχθώ, οτι
μl: εφερε σέ δύσκολη Θέση. Γιατί σ/: τl νά έπερωτήσεις έ'.να
'Υπουργό, πού μ/: αύτά πού λέει, άλλά περισσότερο μέ: αύτά
πού έννοεί, δείχνει 8-ι συμφωνεί σχεδόν έξ δλοχλ·ήρου
μαζί σου.
'Όμως δρισμένα σημεία νrψίζω οτι πρέπει νά διευχρινιστοϋν

\ 1 i i �1

Δι'ν είναι θεωρεία θεάτρου. }(αί τό στριμωγμένο σ' αύτά κοινό δέ βλέπει. καμιύ. παράσταση. Δϊναι θεωρεία τής Βουλής, μέ καλλι
τέχνες τής ΕΛ.Σ πού παρακολονθοϋν τ-Υιν ιiνάπτνξη τής έπερώτησης τοϋ ΠΑ .ΣΟ. Π. γιά τά χάλια τής 'Εθνικής Λ.νρικής Σκη1ι·ijς . . .

περισσότερ(J χαl πιστεύω οτι αύτό θά είναι χρήσιμο χαl στον
κύριο 'Υπουργό. Πρίν προχωρ·ήσω, -\)θελα νά τοϋ ύπενθυμίσω
- ε!ναι φυσικό νά μη θυμiiται ολα οσα ε!πα, δέν ε!ναι ύπο
χρεωμένος - κάτι, ομως, βασικό. Ε!πα έπανειλημμένα , οτι
ζητήσατε νά παραιτηθεί τό Διοικητικό Συμβούλιο τ'ίjς Λυρι
κ'ίjς �χην'ίj � κα_l r;ερίμενα μιά άr;άν_:rησή σας σ' αύτό: "Αν
,
, απαντηση, για, να, συνεχίσω.
μπορειτε, να μου δωσετε τωρα
την
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΎ'ΤΑΣ ('Υπουργός Πολιτισμοϋ χαl 'Επι
στημών ) : 'Ίσως έμμέσως άπήντησα, οτι ·ήρεύνησα τό θέμα
άπό νομικ'ίjς πλευράς, έαν ε!χα δικαίωμα να ζητήσω τήν παραί
τησίν του. Δεδομένου οτι ή έχλογ-ΙJ Ιtγινε διά 3 έ:τη , τοϋτο
δέν ε!χα δικαίωμα νά τό πράξω.
Α Π ΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛ ΑΜΑΝΗΣ : Κύριε 'Υπουργέ, κατα
λαβαίνω πολύ χαλά τό νόημα τ'ίjς άπάντψrής σας. Ό νόμος
σiiς έ:δεσε τά χέρια. Θά θέλατε φυσικά αν δέν σiiς έ:δενε τά
χέρια, νά παραιτηθοϋν ol κύριοι πού ε!ναι στο Διοικητικό
Συμβούλιο τ'ίjς Λυριχ'ίj� Σχην'ίjς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π Λ l'lΆΣ ('Υπουργός Πολιτισμοϋ χαί 'Επι
στημών ) : Μέ συγχωρείτε. Ε!ναι δόσχολον νά ζητήσω τήν
παραίτησιν τοϋ Διοιχητιχοϋ Συμβουλίου, έαν δέν έ:χω έρευ
νήσει τό ολον θέμα αύτ'ίjς ταύτης τ'ίjς λειτουργίας τοϋ Σώματος,
τό δποίον διοικεί.
Α ΠΟΣΊΌΛΟΣ ΚΑΚΛΑJ.\ιlΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεί>ρε , συμ
φωνώ χαί έyώ οτι πρέπει νά γίνονται μεταχλ·ήσεις ξένων
καλλιτεχνών, αν αύτδ είναι χρήσιμο χαl στούς 'Έλληνες καλ
λιτέχνες χαl στο Κοινό, πού παρακολουθεί τίς παρασ-:-άσει�
τ'ίjς Λυριχ'ίjς Σκην'ίjς.
Καl φυσικά χαl 'Ελλήνων πού διαπρέπουν στο έξωτεριχό,
οχι ομως άπλώς γιατί ε!ναι 'Έλληνες καλλιτέχνες αν ή με
τά �λη
τους δ�ν σ�μφέρει, στή σ�γχε>;ριμένη περίπ;ωση
. βλαπτει οιχονομιχα και χαλλιτεχνιχα.
και μαλιστα αν

σ;'J

'Όμως, γιά τον τρόπο πού γίνονται αύτές ol μετακλήσεις
θέλω νά έπιμείνω σ' αύτό πού ε!πα πρίν χαl θά πρέπει νά
τό έρευv-ήσετε : 'Έχει γραφεί στον Τύπο, χαί καταγγέλθηκε
έπίσημα σέ συνέντευξη Τύπου, στην δποία παρέστησαν πολλοί
�ημοσιογράφοι καl Βουλευτές, 8-:-ι χρησιμοποιείται χάποι(J

γαλλικό Καλλιτεχνικό Γραφείο, νομίζω Στά"ίγχες - δέν ξέρω
αν θυμiiμαι χαλά τό ονομα - άλλά ή άρμοδία 'Υπηρεσία τοϋ
Ί;rο� ργείου σ�ς θά Ιtχει τά �ημοσ ιεύματα α�τά τοϋ Τύπου
,
,
; θα, πρέπει να λαβετε
για τις μεταχλησεις. Νομιζω,
οτι
μέτρα
άνεβάζοντας τήν έπιχορήγηση τ'ίjς Λυρικ'ίjς Σχην'ίjς γιά άπο
δοχές, κυρίως, τοϋ προσωπιχοϋ. Καl μιλώντας γιά τό προσω
πικό, θά -\)θελα νά πώ δτι θά πρέπει νά σταματήσουν ol προσ
λήψεις στο διοικητικό προσωπικό, πού ε!ναι ύπεράριθμο.
Μάλιστα, έ:χω μία καταγγελία δτι τρία &τομα άπό τό κατώ
τερο προσωπικό χρησιμοποιοϋνται γιά νά προσέχουν τήν θέ
ση τοϋ κ. rενικοϋ Διε� θ�ντοU για τΟ αύτο;- ί�ητό τ?υ σ:ην ό�Ο
�
ΊΙ'Ιαυρομιχαλη . Και, αυτα ε!ναι καθ, εαυτα,
ισως αστεια πρα
γμ�τα - ν� μίζι� �τι έ:χουν χα;rαη εΙ�θεί χα � σέ σiiς - άλλά
,
και σοβαρα για να κρίνει χανεις αυτη την υπόθεση .
Διαπιστώσατε χ. 'Ιπουργέ, οτι ή έχλογή Χωραφii ήταν παρά
νομη. Νομίζω, οτι ειχατε δικαίωμα άπ<ι τον νόμο νά άνα
πέμψετε τήν άπόφαση χαl νά θέσετε τούς κυρίους τοϋ Διοιχ.
Συμβουλίου χαί τ'ίjς Καλλιτεχνιχ'ίjς Έπιτροπ'ίjς προ τών εύ
θυνων· τους. Δέν τό χάνετε ομως, γιατί προφανώς &λλες άπό
ψεις χατίσχυσαν τών ιδικών σας. Αύτό μοϋ δίνει τό δικαίω
μα νά ύποΘέσω, γιατί νομίζω δτι οταν διαπιστώνει κανείς
μιά παρανομία - χαί μάλιστα σείς χαl μέ τήν εικόνα πού
τήν έμφανίζετε μέ τήν άπάντησή σας άπόψε στήν Βουλή χάνει αύτό πού τοϋ δίνει δ νόμος τό δικαίωμα νά κάνει.
Δέν κατάλαβα χαλά, τήν άπάντησή σας · στήν έπερώτησή μου
αν ύποβλήθηχαν &λλες ύποψηφιότητες, η αν έπρόχειτο νά
ύποβληθοϋν αν γινόταν κανονική προκήρυξη τ'ίjς Θέσεως.
Προσωπικά πιστεύω, δτι οταν γίνεται πλήρωση δποιασδήπο
τε θέσεως, θά πρέπει χαl γιά λόγους νομιμότητας καl γιά
λόγους τάξεως, νά προκηρύσσεται κανονικά ή Θέση. Καl βε
βαίως θά πρέπει νά εχουν τήν εύΘιξία έχείνοι πού έ:χουν -\)δη
κρίνει δρισμένο πρόσωπο γιά τήν θέση αύτή, νά παραχωροϋν
την Θέση τους σέ &λλους, γιά νά μποροϋν νά προσέλθουν καί
&λλοι νά χριθοϋν. Γιατί δταν ε!ναι δεί>ομένη ή γνώμη αύτών
πού Θά κρίνουν, ε!ναι μάταιο χαί άνώφελο νά προσέλθει κά
ποιος γιά νά κριθεί. Καl σ' αύτδ όφείλεται το οτι δέν προσ'ίjλ
Θαν &λλοι ύποψ·ήφιοι γιά νά διαγωνισΘοϋν μέ τον χ. Χωρα
φii χαl οχι στήν άξία του, στήν δποία δυστυχώς ε!μαι άνα1 03

γκασμένος έ:πειτα άπδ 8σα εlπατε, νά άναφερθώ. Καί άναφέ
ρομαι, μ/: λύπη μου, σl: έ:να δημοσίευμα τ'ίjς μεγάλης Βιεν
νέζικης έφημερίδας " D ie P resse" - γιατί 8πως ε!ναι γνωστό,
τδ Γενάρη δ κ. Χωραφας έ:παιξε για μιά φορά " Ba tterfly"
στη Βιέννη - ή δποία, σ/: όίρθρο τοϋ γνωστοϋ, παγκόσμια,
μουσικοκριτικοϋ Gerhard Mayer λέει τά έξ'ίjς :
«Es ist das Gefillle zνviscl1en Spi lze u n d A I J tag, das νer
stδrt : In d e n restl ichen n e u n M o n a ten regieren am so
wichtigen D i rige n Le n p uJ ι νielfaclι TakLslockscl 1 Ι ager, d i e
dem viell)erufenen R a n g d e s I-Ia uses keines•vei:\'s a n ge
messen s i n d .

R o d irigierι etwa d i e •Nei taus meisten A be n cle i n d ieser
Saison - im Rahmen e i n e r Sechs - Mo n a te - Prase n z rυnd
vierzig - d e r j u n ge Spanier Miguel Gomez Mar·ι i n e z ,
ϋber d e n d e r " K urier" in e i n e r K r i l i k sarkasliscl1 be
merkLe, er h ab e "j e n e guten Terνe n , d i e m a n b e ί ιη An
lιδren des von i lι m verursachten gelegen l l i cl1cn Tol1u
'"'abohus brauchte" . Da slδb t man aιιf N a rηen "" ie
ι η i tr i Chorafas, oder Nisk a Bareza, A l fredo Bonavera
oder Gigi Campa n i n o , d ie in d e ι· Opern1Ye l t a l len fall
u n ter dem Sticlnvorι " u n b e k a n n ι" ι·angiere n , da l ιι Ίn1neJf siclι so mancher Naclnv ιιcl1s. <i er e ι·s t an P ω v i n 
zbϋh n e n sich erproben sollie» .
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ΣΙ: έλληνική μετάφραση : «Ί-Ι σύγκρισγ; τών εισπράξεων με
ταξύ τών έπιτυχιών καl τ'ίjς καθημερινότητας είναι :ι.αταστροφικά δυσανάλογες.
Στούς έπόμενους 9 μ'ίjνες διηύθυναν σ' αύτδ -:ο σπουδαίο
πόντιουμ μ/: ποικίλους τρόπους διάφοροι όίρρυθμοι κουνοξυ
λάκηδες πού σ' αύτδ τδ πολυφημισμένο θέατρο δl:ν μπόρεσαν
καθόλου νά σταθοϋν καl ν' άνταποκριθοϋν. Κτυπαν όίσχημα
σ' αύτια όνόματα 8πως τδ i\νομα τοϋ Δημήτρη Χωραφα η
τούς Niksa Bareza, A leredo Bonavera η Gigi Campa
n i no, πού στον κόσμο τ'ίjς 'Όπερας τούς κατατάσσουν σαφώς
στον χαρακτηρισμό τοϋ "άσήμαντου" πραγμα πού σημαίνει
8τι τέτοιοι Νεοσσοί νά πρέπει νά προβάρωνται πρώτα σ-:ις
'Επαρχιακές Σκηνές . . . >Ι.

ΔΙ:ν i]θελα ν' άναφερθώ σ' αύτδ τδ δημοσίευμα. Μπορεί νά
γίνεται έδώ κριτική τών πάντων, ol πάντες κρίνονται στή
Βουλή, δ/:ν i]θελα 8μως ν' άναφερθώ σ' αύτδ τδ μειωτικό δη
μοσίευμα, άλλά ύποχρεώθηκα άπδ σας ν' άναφερθώ σ' αύτό,
γιά. να μή θεωρηθεί, 8τι δ/:ν προσijλθαν όίλλοι νά θέσουν ύπο
ψηφιότητα, γιατί ολοι άναγνώρισαν τήν καλλιτεχνικΎ; άξία
τοϋ κ. Χωραφii. Μπορεί να μήν ε!ναι σ' αύτο τδ έπίπεδο
πού , τον, -:οποθε-:εϊ ό κριτι�;δς 7'ίjς ',' Presse" , άλλά δ.έν ε!ναι,
κατα την -:-απεινη. μου γνωμη, δ αρχιμουσικός, που πρέπει
νά διευθύνει -:ά μισά έ:ργα τ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς και νά έμφα
νίζεται σάν άναμορφωτης της, ένι7� κα-:αβαραθρώνει τη Λυ
ρική Σκην-ή.
Σ' ενα μ'ίjνα, ό :ι.. 'Υπουργός εlπε, οτι θά εχουμε αύ-:δ πού
� κ. Ί)�πά�ης, , πρ� διε �ίας ε!χε ύποσχεθεί, 8τι , θά φέρει.
, κ. , Ύ'πουργό, -:ο διασ-:ημα ε!
Αν και αργα για μας, για τον
ναι σύντομο.
ΓΕΩΡΓJ ΟΣ ΠΛΥ'ΤΑΣ ('Υπουργος llολι-:-ισμοϋ καl 'Επιστη
μών ) : Θά σας παρακαλέσω νά μή συνδέετε τήν εύθύνη μου
μέ όίλλες. Νά άρχίζετε άπο τήν 20ή Νοεμβρίου καl μετά.
Α�:t�ΣΊ ΟΛΟ� ΚΑΚΛΑ ΜΑΝΙ :ΙΣ : Καί αύτο σας -:ιμii πολύ
_
:
να -:δ παραδεχ-:-ω.
:ι.αι οφειλω
·Όσον άφι.ιρα -:δν ελεγχι.ι -:-ων 'Ορκωτών Λογιστών, · -:ο γνω
ρίζετε 8-:ι περιορίζεται στήν διαπίστωση τ'ίjς ϋπαρξης πα
ραστα-:ικών σ-:οιχείων γιά κάθε δαπάνη πού γίνεται και οέν
�!ναL ούc:ιασ-:ικ?ς < �λεyχος � , 'Ί:� �ιΧ.ν , ε!ναι σωστ� vιΧ. πιiνε 5
εκατομμυρια στην Καρμεν , η να παρει δ Βολανακης lι ΟΟ. 000
γιά δυο εργα, πού σκηνοθέτησε η αν σωστα άνάθεσαν τά
κοστούμια σ-:ήν κυρία Καρέλλα, δ/:ν έλέγχεται. Θέλω ν' άνα
φέρω, μέ την εύκαιρία αύτή, 8τι δ κ. Χωραφας, φαίνεται,
παίζει μ' ολες -:-lς πλευρές τοϋ πολιτικοϋ φάσματος. 'Αναθέ
τει τή σκηνογραφία στη σύζυγο -:-οϋ πρίγκηπα Μιχαήλ, καί
προς -:ίς δημοκρατικές έφημερίδες δημιουργεί προσβάσεις, .Χν
-:ο μπορεί, καl στήν Κυβέρνηση έπίσης. Μέχρι τδν 'Ανώτατι.ι
"Αρχον-:α προσπαθεί να φτάσει. Καl αύτδ ε!ναι άπαράδεκ-:ο
γιατί πρέπει στον -:όπο αύτό, να ύπάρξει έπl τέλους άξιοκρα
.-ία καl ilχι μέ τίς διάφορες σχέσεις πού καλλιεργοϋν νά προ-

" Ε1>α μέρος άπό τό δισέλιδο σχεόόιι άρθρο τού παγκόσμια γvωστού αύστριακο1) μουσικοκριτικού Geι·lιard illayeι-, στή {Jιενέί:ι κη
έφημερίδα " Die Presse " τής -1.5ης Φλεβάρη -1978, ι ά η) δραστηριότητα τής �Οπερας τής Βιένης. Ό Γενικός Δ ιευθ·υvτής τής
Λυρικής μας Σκη�ιής Δημ1)τρης Χωραφaς (πού διεύθυvε τό Γενάρη, γι ά μιά μό110 φορά έκεί, " Μπατερφλάv " ) άvαφέρεται στήι•
έπόμειιους 9 μήνες διεύθvναιι άπό τό σπουδαίο
παράγραφο, πού διαβάστηκε στή Βουλή καί σύμφωνα μέ την όποlα : " Στούς
'
αύτό πόντιουμ διάφοροι . . . κουνοξυλάκηδες, πού δέ μπόρεσαν νά σταθούv καί 11 ά11ταποκρι θούν στό πολυφημισμέ�ιο αύτό θέατρο .
Χτυπcϊν - συνεχίζει - άσχημα στ' αύτιά ονόματα σάιι το.J Δ ημ1)τρη Χωραφa καί. τώιι { . . . ] πού, στόιι κόσμο τής �Οπερας κατα
τ άσσον τα ι στούς " άγ1•ωστο11ς ", πο1j σημαf'llει πιίις η'τnιnι vεnσσnl. θά πρlπει ι•ιi δnκιμ.άζοιιπιι πρώτα σ•' έΠαρχια.κΛ:: Σκrpι•'c . . . " !
, ,
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und mlι MUhc Elnτriιιskor- Bcl dcn 300-Jnhr-Fc\crn dcr 1-Jnm- Jon Jcd�n dι·!ttctι Τ.ιι.: dlt'iAl1:1·c11 υ:��:'i"�.1�(.·�ΙΙ\��������Ό. b��� ���� plnn�s Ru�scn-Casιsρlucl uzuerRt
tt'11 (·ι·�aιt('ι t 11nb,.1·,.
burι,:lschcn SωntSt>ι>-.•r, i'.ιι d�ιιctι ιlle \\"0Ι'df , ,·.·:.. η. : " :.c� ιιι.;;Ι\ιι;l;i\..:l ι,,ιι: t•ι:-•·1·11cn Βι:ι.ιrωπtι:ΙΙ tlΙJt- Πι:pcrιoircs ��;�ιό��� �:t �.��c� �u ����:��:.�
Nur m:ιnchmnl hnbcn slc noch \Vlcncr St:-ιntsopcr RlcΙ1nrd sιrnuι;s' Mc11sch, tlois kιιιιn man jιι ln kro\ncι· �<·liϋn.�n �('llltcn. 11!("/1! gcsplclι \\'Cr Dic \\'lcncrc Stn:ιtsoρcr
ιιls Bclcan
.ιtι:n kBnnι:n: !\lo1..1rl1' ,.Jlocl1zciι ιi<'s
Gι·und zum Jιιbf"ln, doch Stcrnstun- ..Arlndnc αur Nnxos" untcr dcr Lcl- \Ycls<' fln:ιnzlcr · "
dcn slnd r:ι ι·.
tung v011 Altmclstcr K;ιrl BUhιn hι'\- Ε� l!Ιό1 rln!( Gt'flHI,. Z'''i�chf't\ Spili'<' Flnιi'r·o" Ο(\cι· Vro1·dii. ,,Tl"l''llιhndoιιr" to-Roulcιιc.
Eln Dcsctzιιngs-Durcl1cl'1rιnder, ln
Wlcns Oρcι'Πllcbhabcr - νοm tιι- sιcuertc, rilhιnιc dlc ,,Wclt" dn::i und AllΙ.ιit, dιιs ,·cι·:-1t(iι·t: Ιη dc11 ι·cst- CIΙ\':J :-1chC'n 111 dicsC'r Suisπn nuι· df'm
dιιs totnl vcrυnslchcι·ιc und vcr
nntlsct1cn f·an bls zum gcduldlgcn ,.\Vundcι· dlcscs Opcιτignιr;tsρlcJ:;" llcl1<'n η<'ιιn Mon;ιtcn ι·c;iι·ι·cn
Z\n•!1nnl nιι! dcιn Proι.ιrnιnm Publlkιιm dann nllcs !tlr
Λbonncntcn - flndcn d\c Zusιtl.ndc ιιnd sch\νclgtc hymnlsch: ,.E ln Jα hr- \Vlcl1 11J{cn Ο\ι·iι.ιcοιcιφιιlt νicl f.ιι·h \\'C1111 Hι:t'bC/'1 \'Ot1 Kn nιjun dlrlgicι·t ; Hrccrtc
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snrknstlsch, Ιιst dlc \Vlencr Sιnatsnicι· Mlgιicl Goιncz-i\1�ιrllncz. Ubcr Λl)CΓ nuch sonsL bcklngcn Opcm· �lcJ1 Sccfchlncr. Domlngo hnl)<' ωηt
Bonhomlc \νlrkl, glnubt m:-ιn dιιs opcr so gut \\•lc Ιm Αιιslιιηd.
11ngcbotcn, dlc Dirckι lon
Dnhclm !lndcn kclnc Jιιbilticn dcn dC'r ,.Κιιι·Ιcr•· Ιη �iιH•r Κι·Ι ιιk snr- bcsuclιcr bcιlcnkllchcs
nlcht.
Schruιτφfcn Tcrmlnc
..So \ναι; hδι-cn und schcn ιιlc nιιf sι:-ιιt.
kosιtsch bcmcrktc, eι· l1nl>c ,.jcne g11- <lc� Πcpcι·tolrcs: So stchcn ,.Λldn" hiitlc lh11 <ltιrnur l\lngc"'lcscn, d:ιΒ
clncr drι,·on der Opcrnbull sci und
dcr g:-ιni.cn Wclt nlcht", νCrtcldlgt Wtιhrcnd
mnn lm Nordcn und SU- Ιcn Ncrνcn, dlc m:\11 l'clm Λ11hδren ιιnd ..Othcllo'', Euι,ιcn Oncgin" und i;lc
ih11 nur \\"nhrnchmcn kδ11nc,
Opcrnchcf Sccrchlncr scln Tu11 und dcn dcs Erdtclls dlc Stnntιopcr bc- dc!t νοn lhm vcrurs.nchtcn gclc
,.M:-ιcbctl1", ,,Tnnnhtiuscr" und
mcrkι nlcl\I, dιιΟ dlc \Vcrιung dιιrch- jnuchzt, ιsι slc Jn Wlcn ιιmstrlttc llchcn TohtΙ\\'nbohus bι·uuchtc'. n ,,\V'ozz�ck", ,.Lulιι" und ..MC'islcrsln- '''Cηιι cr bcι·clι scl, ouf <lcm Bull zu
und :ι:u dlrlglcrcn. S<:crct1l11cι·:
slngcn
ous doρpcldcutlg Ιsι. DnfUr bc- ,Vic schon Jnngc nlchι. Nlchι zulcιz sιδΟι n1ιιn ου� Nan1cn \Ylc
gcr" so gut ν.·Ιc nlc uuf dcm Splcl
roιιscht slch dcr Llcbl1obcr kullnnrl- dcshrιlb, wcll jcdcs dcr C:-ιstsplclc ι � αlcr Nlksn Dιιrczιι, ΛΗrcιΙ rΙrιn. Andcrcrsclls Ιsι :1bcr nuch dlc ..Er hnt dιιs mlt ' Bcgcisιcι·un� nngc
sct1cr Upplgkcitcn nuί dcm Opcrn- Ιrgcndclncr Form auch clncn kUnsι � odcι· Clgl C1111ψ:ιnino. dl< mlt νlcl Aplomb :-ιngckίindlgιc nn nommcn. So \\'nr s."
thron :-ιm Echo crrolgrclchcr Stlngcr- Ιcrlscl1cn Adcrl:-ιB !Ur d3s Hou. ln dcr Opcrn\νClt ullcnf:ι lls ι1ntc1 rlΙ!llcnpflcgc Sccrcl1l11c1 ''crslckcι·ι:
..Mnn n1uΩ lockcr scin11
schlnchtcn Ιm Nιιmcn dcs J-Jrιιιscs nn sclbsι bcdcutcι: Von dcn 18 Λbcn dcιn Sιlch\\"Ort ..unbckιιnnt" rnnι:tic Bclll11Ι (,,Normn·• 1111d ..Romco und
fcrncn Fronιcn. Dort, htllt cr rιllcn dcn, dlc Karl Bδhm Ιη dlcscr Sιιlso rcn, dn tιιmmclt �\1·Ι1 so mnnchcι· .Ιιι!Ι<ι..) ιιnd Bcι·Ιioz (..Dlc Trojιιncr..) Und \\'<'11 slcl1 dcr dlrlι,ιtcrcndc
rov\nzbUh sind so ι,ιuι wlc \'Ct'M'h\νundc11.
Mcckcrcrn νοr, ..lλ•crdcn \\•lr gc!cl- dcm Ηιιuιι nm Ring zur VcrfUgun Nnchwuchs, dcr cr�τ
Sil11gcrst:-ι1· ul� \'ulln B::ιll..:rfolg cnι
crι, \vlc mnn nlcht mchr ι:ιcfclerι :iιchι. f<ιndC'n zwcl ιn Hnmburg stnt ncn ch cr robcn ι;υΙIΙ
..Μιιn splclt''. rC'!Ιόϋιηlcrι Sprl11ι,ιcr, pupptc, \\"111 Sccfcl1lncr tlι·n Opcrn
\\'Crden kunn".
slcbcn Λbcndc wnrcn mlι 1.connr ,. Ylr n cn ιι<.r cr kcl11c Mlι ,,,,·cllcι· in dc11 Z<'rrUιιcιcn, nllcn In- b:ιl! 111 Zιιkunft fibcrhιιupt dιιrch
Bcrnstcln vcrclnbnrt. el11cr flcl iφrncl1c- und Eln!!pruchsmδgl0lch- 11zcnlcrι1nsCn, dl� ιιbcr l)c�clzbnr clnc J::inlιιce ktlnstlcriscl1 n�ιf\\.•crtcn.
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ωθοϋνται, πολλοt στον δημόσιο βίο. 'Επανέρχομαι, λοιπόν,
στο αν σωστά, δόθηκαν, Ι:γιναν οι δαπάνες. Δέν θά το ποϋν,
λοιπόν, οι δρκωτοι λογιστές, άλλά μιά άδιάβλητη έπιτροπή,
πού θά πρέπει νά συγκροτήσετε, γιά νά κρίνει, πώς ξοδεύον
ται τά χρήματα στις διάφορες παραστάσεις και γενικά, γιά
τή διοίκηση και λειτουργία τ7jς Ε.Λ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΥΤΑΣ ('Υπουργός Πολιτισμοϋ και Έπιστ-rι
μων ) : 'Επειδή άναφέρεσθε σέ 'Επιτροπή, δέχομαι νά διορίσω
μία 'Επιτροπή, ή δποία, άφοϋ θά τ7jς ύποβληθοϋν τά πορί
σματα, τόσο τών δρκωτών λογιστών, οσο και τ7jς διοικητικ7jς
άνακρίσεως, νά τά μελετήση και νά καταλήξη σέ συμπερά
σματα, εtς 8,τι άφορii τάς δαπάνας. Δηλαδή, νά κάνη ούσια
στικόν έ:λεγχον, έάν πράγματι καλώς διετέθησαν οι 400.000
καί διά ποίαν αtτίαν. 'Αναλαμβάνω καί αύτό νά το κάνω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑ ΗΣ : Καλώς, γιατί είναι σω
στό νά γίνει ούσιαστικός Ι:λεγχος καί οχι τυπικός.
Τελειώνω μέ τήν έπιστολή• Στράτου. Τό οτι έπί τόσο χρόνο
δέν Ι:φτασε στο 'Υπουργείο Πολιτισμοϋ, κύριε 'Υπουργέ,
κύριε Πρόεδρε καί κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ χαρακτηρι
στικό δείγμα τοϋ τί γίνεται στή Λυρική Σκηνή."Οταν παραι
τείται μέλος τοϋ Διοικ·ητικοϋ Συμβουλίου, πού !:χει διοριστεί
άπό τον 'Υπουργό Πολιτισμοϋ, ή έπιστολή τ7jς παραίτησής
του, οπου οπως λέγεται, καταγγέλλονται τόσα, !:πρεπε νά
πάει άμέσως στο 'Υπουργείο Πολιτισμοϋ. 'Εκείνοι πού τήν
κατακρατοϋv η στή Λυρική Σκην·ή, η δπουδήποτε άλλοϋ,
θά πρέπει νά κριΟοϋν άνάλογα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Ό κ. Κουτσό
γιωργας εχει τον λόγον διά νά δευτερολογήση.
ΑΓΑ 1ΕΜΝΩ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, είμαι
ύποχρεωμένος κατ' άρχήν νά συγχαρώ τον κ. 'Υπουργό, γιά
τήν δήλωση τήν δποία !:κανε σχετικά μέ τήν συγκρότηση
αύτης τ'ίjς έπιτροπ7jς έλέγχου.
Είναι άσυνήθιστο στήν 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία νά άκού
γονται τέτοιες φωνές άπό ύπουργικά στόματα, οταν σέ &.λ
λες περιπτώσεις γιά τίς δποίες έ:χουν γίνει τόσες καταγγελίες,
σχετικά μέ μεγάλα σκάνδαλα, οχι μόνον δέν διατάχθηκε καμ
μία άνάκριση, άλλά δέν Ι:γινε οϋτε ενα έλάχιστο β7jμα, οπως
είχα τήν εύκαιpία νά έπισημάνω καί στά θέματα τών μέ
σων τ7jς μαζικ7jς ένημέρωσης. Πράγματι, είναι !:να παρά
δειγμα άπό τήν πλευρά τ7jς Κυβέρνησης τό γεγονός 8τι, δ
κ. 'Υπουργός δέχτηκε τούλάχιστον νά συγκροτήσει αύτή τήν
έπιτροπή έλέγχου, 8σον άφορii τίς δαπάνες αύτές.
Είμαι, έπίσης, ύποχρεωμένος νά εύχαριστήσω τόν κ. 'Υπουργό,
καt γιά τήν άπάντηση πού μοϋ Ι:δωσε στά δύο θέματα τά δ
ποία έ:θιξα. Τό πρώτο θέμα άφοροϋσε τό διοικητικό προσω
πικό, καί δ κ. 'Υπουργός μοϋ άπάντησε 8τι εδωσε 'ήδη έντο
λή νά έκτελεσθοϋν οι άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου 'Επικρατείας.
Πραγματικά δέν ι:χουμε παρόμοια παραδείγματα άπό &.λλους
'Υπουργούς, γιατί &πειpες άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου 'Επι
κρατείας παραμένουν άνεκτέλεστοι.
'Ένα μόνο είμαι ύποχρεωμένος νά σημειώσω καί νά παρακα
λέσω τον κ. 'Υπουργόν, νά το παρακολουθ·ήσει, μήπως τυχόν
καί οι δικές του δδηγίες καί έντολές προς τούς άρμοδίους

της Λυρικ7jς Σκην7jς, πέσουν στήν τροχοπέδη τ7jς γραφειο 
κρατίας πού έκεί είναι ύπερβαλλόντως μεγάλη.
'Επίσης, κ. 'Υπουργέ, είναι σημαντικό έκείνο το δποίο εr
πατε σχετικά μέ τήν χρησιμοποίηση τοϋ καλλιτεχνικοϋ προ
σωπικοϋ, ί�στε τουλάχιστον άπό τήν &.ποψη αύτή νά μήν ύ
πάρχει οϋτε άδικία, οϋτε μαρασμός, οϋτε άπογοήτευση στούς.
άνθρώπους αύτούς οι δποίοι !:χουν άφιερώσει τή ζω·ή τους.
μόνον γιά προσφορά προς το 'Έθνος.
Τρίτον, πρέπει νά έπισημάνω 8τι παραλείψατε νά δώσετε
άπάντηση σχετικά μέ τά δύο &.λλα ζητήματα τά δποία ι:θιξα ,
σχετικά μέ τήν μισθοδοσία τοϋ καλλιτεχνικοϋ προσωπικοϋ ή δποία είναι άπαράδεκτα έλάχιστη, άνέρχεται στο ποσό των
1 5 - 28.000 δραχμών, 8ταν μία καθαρίστρια παίρνει περισ
σότερα άπό 1 5 .000 - καί έπίσης σχετικά μέ τήν άντιμετώ
πιση των άσφαλιστικών προβλ·ημάτων του, άφοϋ το Ταμείοv
Συντάξεως 'Ηθοποιών δέν εχει καμμία έπιχορήγηση άπο
κανένα φορέα, εrτε κρατικό, ε(τε δτιδήποτε &.λλο, γιά νά άντι
μετωπίσει αύτές της συντάξεις πείνας πού λαμβάνουν πράγματι
οι καλλιτέχνες, μετά άπό τόσο μόχθο καί μετά άπό 8σα εχουν
προσφέρει σ' 8λη τους τή ζωή.
Πάνω σ' αύτά τά δύο σημεία, τά δποία θεωρώ έξίσου ση
μαντικά, θά 1)θελα νά εχω δύο λέξεις γιά νά πληροφορηθοϋν
τούλάχιστον οι &.νθρωποι αύτοί, 8τι δ 'Υπουργός Πολιτισμοϋ
καί 'Επιστημών - πού πραγματικά εκανε άπόψε μιά έμφά
νισ"Ι) τόσο καλ7jς θέλησης άπέναντι στήν 'Εθνική 'Αντιπρο
σωπεία - είναι διατεθειμένος καί αύτά τά σοβαρά προβλή
ματα τούλάχιστον νά τά άντιμετωπίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Ό κ. ' Υπουρ
γός ι:χει τον λόγον.
Γ. ΠΛΥΤΑΣ ('Υπουργός Πολιτισμοϋ ) : Δέν θά 1)μουν αύτός
πού είμαι έάν άνελάμβανον ύποχρεώσεις, τίς δποίες δέν Ι:χω
δικαίωμα νά άναλάβω. 'Εν τούτοις 8μως έπειδή το θέμα μέ
συγκινεί ιδιαίτερα σέ 8,τι άφορii τίς συντάξεις, θά το μελε
τήσω καί θά δω κατά ποίον τρόπον είναι δυνατόν νά το προω
θήσω προς το άρμόδιον 'Υπουργείον, μέ συνεννόησιν πάντοτε
των ένδιαφερομένων, των καλλιτεχνών.
Εις 8,τι άφορii τό θέμα τ7jς αύξήσεως, εtς αύτό δέν άπήντησα,
διότι πιστεύω 8τι 1\δη εχω προχωρήσει εις τήν αϋξησιν. ο
μίζω 8τι έντός των πλαισίων τά δποί� 'έπιτρέπει δ νόμος,
Ι:χω 1)δ·η δώσει έ�τολήν νά δοθ7j αϋξΎισις 1 5 JΙι, . Δέν είμαι
β�βαι�ς καί κατά συνέπειαν δέν δύναμαι νά άναλάβω αύτήν
,
την ευθυνην.
Είναι 8μως μέσα εις τήν γενικώτερη γραμμή τ7jς πολιτικ7jς
τήν δποίαν πρέπει νά άκολουθήση τό 'Ύ'πουργείον Πολιτι
σμοϋ καί φυσικά ή Κυβέρνησίς μας.
Καί τρίτον μοϋ διέφυγε κάτι νά σiiς άπαντήσω καί τό όποίον
καί σείς ό (διος δέ:ν τό ένεθυμήθητε, άλλά το κάνω διότι Ι:χω
ύποχρ�ωσιν ν� τ? ;-��ω άπέναντ; των tδίων των !ργαζομέ�ων.
,
Δέν θσ. δεχθω, εφ οσον είμαι Υπουργός καμμιαν απολυτως
άπόλυσιν έκ τοϋ προσωπικοϋ. Εύχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Κύριοι συνάδελ
φοι, ή συζήτησις έπί τ7jς έπερωτήσεως της άφορώσης τήν
Λυρικήν Σκηνήν κηρύσσεται περαιωμένη.

ΤΟ ΣΗΜΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΙJΛΗΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΤΩΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙ Ω Ν

ΤΟΥ

Κάτω άπό την πlεση τών iι.να τρ ι χ ια
στικώ1ι καταγγελιών στη Βουλή, ό ύπό 
δικος Γενικός Δ ιευθυντης τijς Λυρικής
βqέθηκε άναrκaσμ �νος ν,ά έπι χε ιρ ή σε
να . . . διαψευσει τα ιiδιαψευστα γεγο
νότα ! Γιά κακη του τύχη, ομως, τη1ι
ίδια μέρα - στίς 21 τού Μάρτη
γι
νόταν Γενικη Συνέλευση τών μελών
τού Σωματεlου 'Ηθοποιών Μελοδρά
ματος - ' Οπερέτας (τού ΣΗΜΟ ) .
να
καταπελτικό ψήφισμα τijς Γε1ιικijς Σ111ι-

•

Ε

ι

Π Α . Σ Ο.Κ

ΓΙΑ

ΤΟ

ε ιι
-

έλευσης τού ΣΗΜΟ πού αύθημ ρό
δόθηκε στόν Τύπο, τόν διάψευσε κ α
τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ά!

ιιΊ1 Γενικη Συνέλευση - άναφέρονταν

ω
υ

σ' αύτό - αlσθάνετα ι ύποχρέ σή της
νά πάρει θέση στό θέμα τijς σ ζήτησης
στη Βουλη καί τή σημερινη ιiπάντηση
Χωραφίi στόν Τύπο. Τό ΣΙΙΜΟ ύπο
χρεούται ν ά έ π ι β ε β α ι ώ σ ε ι τψι
ιiκρlβεια τώ1ι καταγyελιώι•
έγιναν

πο1)

Κ Α Θ ΕΣΤΩΣ

Χ Ω Ρ Α Φ Α ··0·-··

' στη Βουλη γιά τψι κατάσταση τijς /.:,'Λ Σ
καί την πολιτε{α τού κ. Χωραφίi. 'Επι
σημαlνει τήν μετά dπό τόση καθυστέρηση
πάν η ση . . . . ) διά τής όποlας δ ι 
σ τ ρ έ φ ε ι τ η ν d λ ή θ ε ι α γιά νά
δημιουργήσει έντυπώσεις, ι.ίί στε 11' ιi
ποφύγει τη μόνη έπιβεβλημένη λύση
τού προβλήματος τijς ΕΑΣ, πού εlναι
ή d π ο μ ά κ ρ υ ν σ ή τ ο υ dπό τή
θέση τού Γενικού Διευθυντού;; !
'Αλλά, νά τό πλijρε Ψήφιπμα:

ιi τ

[ .

�

α
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ΑΠΟΣΠΑ:ΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Η.Μ.Ο. ΤΗΣ 2 1 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 9 7 8

ματος της Ε.Λ.Σ. πού ε!ναι ή άπομάχρυνσ·ή του άπο τη θέση
τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ.

" . . . Ή Γενική Συνέλευση τών μελών τοϋ Σωματείου 'Ηθο
ποιών Μελοδράματος - Όπερέττας της 21ης Μαρτίου 1 97 8 ,
αισθάνεται ύποχρέωσή της ν ά πάρει θέση στο θέμα της συζη
τήσεως πού !!γινε την 7ην Μαρτίου 1 97 8 στη ΒουλΎj τών 'Ελ
λήνων έπι έπερωτήσεως τών βουλευτών κ.κ. Κακλαμάνη και
Κουτσόγιωργα γιά την Έθνικ.η Λυρικη Σκηvη και τη σημε
ριvη άπάvτηση τοϋ κ. Χωραφα στον Τύπο.

Ή Γενικη Συνέλευση τών μελών τοϋ Σ.Η.Μ.Ο. δμοφώνως,
ούδεμιiiς ύπαρχούσης άvτιpρήσεως, ά Π Ο φ α σ ί ζ ε ι και
ά ν α θ έ τ ε ι έ ν λ ε υ κ ii> στη Διοίκηση τοϋ Σ.Η.Μ.Ο.
νά συνεχίσει τον τίμιο άγώνα στά πλαίσια τοϋ Νόμου, γιιΧ
την έπιβίωση καί έξυγίανση τοϋ μοναδιχοϋ στην 'Ελλάδα
Λυρικοϋ Θεάτρου. Το άνωτέρω Ψήφισμα νά έπιδοθεί στον
Ύπουργο Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών χ. Πλυτii, στά Κόμ
ματα της Βουλ'ίjς και νά δημοσιευθεί διά τοϋ Τύπου.
'Αθήνα 23 Μαρτίου 1 9 7 8
'Ακριβες άντίγραφον έ κ τοϋ βιβλίου Πρακτικών τών Γενιχώv
Συνελεύσεων τοϋ Σ.Η.Μ.Ο.

Ψ Ή Φ Ι Σ Μ Α

Το Σ.Η.Μ.Ο. ύποχρεοϋται νά έπιβεβαιώσει την άκρίβεια
τών καταγγελιών πού ί:γιναν στη ΒουλΎj γιά την κατάσταση
της Ε.Λ.Σ. καί την πολιτεία τοϋ κ. Χωραφii, καταγγελίες,
τις δποίες �χει κάνει καί το Σ .Η.Μ.Ο. στο παρελθον διά
τοϋ Τύπου χωρίς ούσιαστική άπάντηση έκ μέρους του.
'Επισημαίνει την μετά άπο τόση καθυστέρηση άπάντηση τοϋ
κ. Χωραφii στούς βουλευτές, καί έμμέσως στον άρμόδιο
Ύπουργο Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών κ. Πλυτii, διά της
δποίας διαστρέφει την άλήθεια γιά νά δημιουργήσει έντυπώσεις,
&στε ν' άποφύγει τη μόνη έπιβεβλημένη λύση τοϋ προβλή-

Α ΠΑΣΟΚ :
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ο

κ.

Ό Γενιχος Γραμματεύς

Ό Πρόεδρος

�// �
::>

TZANETCJΣ ΔΟΥΚΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΊ'ΖΗΣ"

ΔΗΜ . Χ ΩΡΑΦΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙ ΩΜ Α ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ

ΕΦΟΣΟΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ

Στίς έφημερlδες πού τόν σ τ η ρ t ζ ο υ ν
-στό " Βήμα " καί " Τά Νέα "-ό βαλ
λόμενος άπό παντού Χωραφaς dναγ
κάστηκε νά δημοσιέψει, στiς 21 τού
Μάρτη, μιά μακροσκελεστάτη, " dνα
σκευαστική " δήθεν έπιστολή, μήπως
καί κατόρθωνε νά διασκεδάσει κάπως
τήν έξουθεvωτική γι' αύτόν έvτύπωση
dπό τήν dπαρlθμηση τών dθλiων α
θλων του έvώπιον τής Βουλής. Ή πρώ
τη διάψευση τού 'ρθε κατακέφαλα, α1ί
θημερόν, μέ τό ψήφισμα τού ΣΗΜΟ.

' Ενδεικτικός, γιά τήν dξιοπιστία τών
λε-rομέvων του καi τή δολlα προσπά
θειά του νά διασκεδάσει καi τίς συν
τριπτικές έντυπώσεις dπό τίς dπερl
φραστες καταγγελίες τού " Θεάτρου ",
εlναι ό παρακάτω ξεδιάντροπος lσχυ
ρισμός του:
<<Χωρiς

νά χρονοτριβώ - γράφει

στiς

προστάτιδές του στήλες, άπευθυνόμε
νος στούς βουλευτές τοϋ ΠΑΣΟΚ dρχίζω τήν dνασκευή τών dνακριβειών
πού άποτελούν τό κατηγορητήριό σας.
Τό αύτό έξ aλλου lπραξα [ dστεtζεσθε;]
δταν ό διευθυντής τού περιοδικού " Θέ
ατρο " ε lχε παρατάξει τiς ίδιες περί
που άνακρlβειες εlς τό aνω φύλλο του.
Τότε ε lχα καλέσει δ λ ο υ ς [ ό aνθρω
πος δέν ξέρει τi λέει!) τούς δημοσιο
γράφους τού καθημερινού Τύπου καi
dνέτρεψα [θά 'δε ονε ιρο !) μία πρός
μlα τίς άνακριβείς έπιθέσεις. �Αν πραγ
ματικά ένδιαφερόσαστε, Κύριοι Βου
λευtαl, γιά τή Λυρική Σκηνή καί γιά
τήν dλήθεια, θaπρεπε νά ε lστε έν γνώ
σει τών dποστομωτικών dπαντ�)σεών
μου . . . . >> .
Μέ τήν άποστροφή αύτή, ό ύπόδικος
Χωραφaς νόμισε δτι γλύτωνε κι dπό
τό συστηματικό
lλεγχο πο1) dσκεί

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γραφείο Κοινοβουλευτικ'ίjς 'Εκπροσώπησης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
' Αθήνα, 24 Μάρτη 1 9 7 8
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣΗ

�Αν και το ϋφος τών δηλώσεων τοϋ χ. Δ . Χωραφii Γενιχοϋ
Διευθυντη της ΕΛΣ, θά έπέβαλε νά μή δοθεί άπάντηση, δμως
γιά τη σωστη ένημέρωση της Κοιν'ίjς Γνώμης, πού προσπαθεί
νά έντυπωσιάσει δ κ. Γενικος Διευθυντής, το Γραφείο Κοινο
βουλευτικ'ίjς 'Εκπροσώπησης τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. άvαχοινώνει
τά πιο κάτω, σχετικά με την έπερώτηση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ,
πού άνάπτuξαν στη Βουλή στίς 7 .3. 7 8 ol βουλευτες χ.χ. 'Απ.
Κακλαμάνης και Άγ. Κουτσόγιωργας, γιά την κατάσταση
πού έπικρατεί στην 'Εθνική Λυρική Σκηνή :
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. άσκεί ύπεύθυνη καί τεκμηριωμένη ' Αντιπολί
τευση . 'Όλα δσα καταγγέλθηκαν στη Βουλή, �χουν δημο
σιευθεί σε �γκυρα ilργανα της Κοιν'ίjς Γνώμης και !!χουν καταγ
γελθεί άπο διετίας άπο το προσωπιχο της Ε ΛΣ, χωρίς ούσια
στιχη διάψευση οϋτε προσφυγη τοϋ χ. Δ. Χωραφii στη Δικαιο
σύνη, αν συκοφαντείται, δπως ισχυρίζεται τώρα.
Σε άπόδειξη τών παραπάνω προσθέτουμε δτι ή Κυβέρνήση
1 06

χρόνια τώρα τό " Θέατρο " στίς πάσης
φύσεως dνωμαλίες τής Λυρικής. 'Αλλά,
στό τεύχος 53 /54 τρείς πυκνές σελl
δες τεσσάρων 'Αστερίσκων κονιορτο
ποιούν τά dνακριβή ψελλίσματα Χω
ραφa στή " στημένη " πρές κόνφερανς.
Ol τίτλοι τών 'Αστερ ίσκων : Χωραφδ.ς
καταδικάζει Χωραφa! . . . Ό ε ύ ν ο η μ έ ν ο ς τής 'Εφταετίας. Λυρική : έκ
τόπιση στό έλληνικό lργο ! Καl, τά
μπλά μπλά μπλά τού κ. Χωραφa! Δ ια
ψεύσεις συγκεκριμένες, κατηγορηματικές,
έμπεριστατωμέvες, μέ τή μέθοδο: dνα
κρlβεια πρώτη, άπάντηση πρώτη· dνα-·
κρlβεια δεύτερη, dπάντηση δεύτιρη κ.λπ.
Φαίνεται, λοιπόν, πώς ol βουλευτές . . .
ήταν έν γνώσει τών, πραγματικά, dπο
στομωτικών dπαντήσεων τού " Θεά
τρου " κdi τού lσουραν, δσα τού lσου
ραν - μέ κατάληξη τήν παρακάτω dνα
κοlνωση:

άναγχάστηχε νά παραδεχτεί σ τη Βουλή μέσω τοϋ άρμοδίου
Ύπουργοϋ της στις 7 . 3 . 7 8 ρητά τη βασιμότητα τών καταγγε
λιών γιά τ7)ν ΕΛΣ και συγκεκριμένα δτι δ διορισμος τοϋ κ. Δ.
Χωραφii ώς Γενιχοϋ Διευθυντη ήταν καί παράμεινε τέσσερα
χρόνια παράνομος. 'Ακόμα δτι ε!ναι ύπόδιχος χαί γιά δσα
διοικητικά και διαχειριστικά θέματα καταγγείλαμε, δεδο
μένου δτι γι' αύτά διεξάγονται άνακρίσεις. Συνεπώς το δλι
γότερο δ χ. Γενιχος Διευθυvτης της ΕΛΣ θ&πρεπε νά περι
μένει το άποτέλεσμά τους πριν προβεί στίς δηλώσεις του,
ol δποίες μετά άπο τά παραπάνω άποδεικνύεται δτι δεν άπο
βλέπουν παρά στη στοιχειώδη αύτοπροστασία τυυ καί στη
συγκάλυψη τών παρανόμων χαί άπαραδέκτων πράξεών του.
Πλήρη έξάλλου έπιβεβαιωτιχ7) άπάντηση τών καταγγελιών
τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. άποτελεϊ χαί το ψήφισμα της Γενικ'ίjς Συνέ
λευσης τοϋ Σωματείου 'Ηθοποιών Μελοδράματος - Όπερέτ
τας (ΣΗΜΟ) της 21 . 3 . 7 8 πού μiiς έπιδόθηκε χθες δπως
και στην Κυβέρνηση. 'Απο το κείμενό του προκύπτει ή άπό
λυτη άχρίβεια τών καταγγελιών μας χαί δπως έπι λέξει άνα
φέρει το ψήφισμα αύτο ή άπάντηση τοϋ κ. Γενιχοϋ Διευθυντη
της ΕΛΣ " διαστρέφει την άλήθεια γιά νά δημιουργήσει
έντυπώσεις " .
·

Σημειώνουμε, τέλος, δτι ή άπόφαση πάρθηκε " δμοφώνως,
ούδεμιiiς ύπαρχούσης άντιρρήσεως " .

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΚΡ ΑΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ;

I V. _ T A l( P A T l l( A Θ Ε Α Τ Ρ Α

ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ; - Ε ΚΠ Λ ΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗ Ν Α Π ΟΣΤΟΛ Ή ΤΟΥΣ ;
Μιa πολύπλευρη θεώρηση άπο τ ο ΝΙΚΟ /. Σ ΥΝΟΔΙΝΟ

Τό "
φιλοξειιεί τό τέταρτο μέρος τ·ής lρευιιας το·ιj
Νtκου 1. Lυ�ιοδι.νοϋ
ρ·ι 
ματα τής
τψι έ�ιδημική
Μετά τίς Κρατικές
(τ. 55 /56), τή Λυρική
Σκη�ιή (τ. 5 7 /58), τή Ραδιοφω1ι{α καί Τηλε6ραση (τ.
.59 /60), ό
σήμερα
τiς ' Εθιιικές Κρατικές
Σκηιιές - τά
τήv άπομάκρυvσ·ιi τους
τοiις καθορισμέ11ο ιις ;ιέ 1ιόμο υς
τους.

Θ"

άπό

γιά τά Πρατικά ](αλλι.τεχνι.κά Ίδ l
χώρας καί
κακοδαιμο1ι{α τους.
'Ορχήστρες
λ6γος
γιά
θέατρα πρ6ζας, καί
σκοπούς

Όταν ξέσπασε ή τελευταία καi πιό μεγάλ1ι &ς τώρα κρίσ η ,
άνάμεσα στίς σημερινές διοικ1iσεις " Έθνικοu Θεάτρου "
καί " ' Εται ρίας ' Ελλήνων Θεατρικ&ν Συγγραφέων ", είχαμε
ταξινομ1iσει τά στοιχεία άναφορflς μας στό σημερινό θέμα.
Τό ξέσπαο·μα της κρίσως άποκάλυψε, δημόοΊα, τήν όχι καί
τόσο καλή έφαρμογή τ&ν νόμων στούς Κρατικούς Θεατρικούς
Όργανωμούς. Ήταν συνεπ&;, περιττή κάθε περαιτέρω άνά
λυση ; Όχι άσφαλω; .
Σκοπός καi της σημερι νης, τετάρτης, ερευνάς μας δέν εΙναι
νά θυμίσουμε τό . . . " πώς ή άνθώπινη άξιοπρέπεια βρηκε
στό Θέατρο μιά άπ' τ ίς πρ&τες μαρτυρίες έναντίον της βίας
καί της καταπίεσης ' ', οϋτε ν' άποδείξουμε πώς πρίν άπ'
δλες τiς τέχνες " στό Θέατρο, ό ι'iνθρωπος, διδάχθηκε νά
βλέπει μέσα στόν έαυτό του! Σκοπός μας ένας καί μοναδικός :
ή άναζήτηο11 τ&ν πραγματικ&ν α!τίων της σχεδόν μόνιμης
κρίσεως τ&ν έθνι κ&ν κρατικ&ν Καλλιτεχνικ&ν ' fδρυμάτων.
Δέν δ ιογκώνουμε τά πράγματα. Είμαστε πολέμιοι κάθε " έπι
κριτικης " άρθρογραφίας μέ μισόλογα, ύπαινιγμούς και
" λάσπες ". Τό ξαναλέμε : Δέν δ ικάζουμε διοικήσεις. Κάποιες
λύσεις ο" ενα πρόβλημα πάμε νά βροuμε. Σ' ένα " πρόβλημα "
πού, χωρίς παρεξήγηση γιά τό . . . ένδιαφέρον μας, π ιστεύ
ουμε δτι δέν εΙναι ύπόθεση η πρόβλημα μόνον έκείνων πού
χθές, σήμερα i1 αϋριο θά διοικήσουν τούς Κρατι κούς Καλλι
τεχνικούς 'Οργανισμούς καί γενικά τά δη μόσια. Αύτά, πρέπει
νά άνήκουν σέ δλους, iiν θέλουμε ύπεύθυνη κοινωνία . -Ας
μή θυμώνουν, λοιπόν, δοΌι " νομίζουν " δτι θίγονται άπ'
δσα γράφουμε. Άς έλέγξουν τίς πράξεις τους. Άν τούς άδι
κοuμε iiς άπαντήσουν ε ύ θ έ ω ς στό θέμα, δ η μ ό σ ι α ,
έ ν υ π ό γ ρ α φ α . Κι iiς ζητήσουν δημόσιο διάλογο. Τό
άξίωμα δέν τούς προο·τατεύει . Τούς ύποχρεώνει γιά κάτι
άνάλογο.
Θυμίζουμε δτι τό έρώτημά μας, ήταν άπ' άρχης, τό ίδιο :
" Μ ήπως δέν φταίνε οϋτε τά ' fδρύματα πού άποδίδουν μόνο
δσα άποδίδουν, οϋτε ο! διοικήσεις τους, άλλά τά "αίτια της
" κακοδαιμονίας " τους βρίσκονται ε'ίτε στήν άντιδεοντολο
γική περιγραφή τ&ν σκοπ&ν πού πρέπει νά ύπη ρετοϋν τά
' Ιδρύματα αύτά, ε'ίτε στίς μετα βολές τ&ν άντιλήψεων καί
των άναζητήσεων άλλά καί της δομης καί όργανώσεως της
σ η μερινης κοινωνίας μας μέ άποrέλεσμα νά εχουν ξεπερα
στεί οί άνάγκες πού τά 'fδρύματα αύτά, πρίν δεκαετίες, κλ1i
θ η καν νά θεραπεύσουν " !
Γενικά συμπεράσματα ά π ' τ ίς τρείς προηγούμενες άναφορές
μας, στίς Κρατικές Όρχηστρες, ηjν Ε . Λ . Σ . καί τό Ραδιό
φωνο - Τηλεόραση , �)ταν δτι :
1 .- Ό έπίζηλος, τιμητ ικός καί τόσης " δυνάμεως " τίτλος τοϋ
Έθνι κοϋ η τοϋ Κρατικοϋ, πού παραχωρήθηκε στά 'Ιδρύματα
αύτά, οϋτε χρησιμοποιήθηκε γιά τή δημιουργία ένός " ό
νόματος εύρύτερου κύρους καί έπι ρροης " μέσα κ' εξω άπό
τούς 'Οργανισμούς οϋτε άξιοποιήθηκε γιά μιά παράλληλη
.

άνάπτυξη δραστηριοηiτων πού καi σύννομες καi δυνατές θά ή
ταν (π.χ. ε!δικά συνέδρια, κύκλοι έκδηλώσεων, μελετ&ν καi δια
γωνισμ&ν, έλλη ν ικοϋ καί διεθνοϋς έπιπέδου κ.ι'i.) &στε νά
κατακυρωθοϋν πνευματικά καi έθνικο - Ιστορικά διάφορα
ζητούμενα άλλά καi νά άναγνωριστεί ή νομιμότητα τ&ν άνα
ζητήσεων αύτ&ν στόν εύρύτερο γεωγραφικό χωρο .
2.- 'Ακόμα, πολύ περισσότερο, δέν άξιοποιήθηκε τό " προ
ιόμιο " αύτό του έθνικοϋ - κρατικοϋ σάν ύψη λης σημασίας
στοιχείου, τόοΌ στό πνεuμα δσο καi στή συλλογιστική καί
τόν τελικό σχεδιασμό τ&ν προγραμμάτων δράσεως τ&ν ' Ι
δρυμάτων. οι ζ&σες καί !οχυρές αύτές εννοιες μετατράπηκαν
σέ νεκρά, χωρiς περιεχόμενο, γράμματα. Έτσ ι , μέ άναξιο
ποίητο καί, πολλές φορές, μέ μιά προσπάθεια παραμερισμοϋ
ii καί σκόπιμης μειώπως τοϋ τεραστίας δυνάμεως αύτοϋ
στοιχείου, ή δλη σύλληψη καί έφαρμογή της " στρατηγικης "
καi " τακτικης " γιά τήν άνάπτυξη τοϋ " γράμματος " καί
τήν έξυπηρέηιση τοϊ\ " πνεύματος " τ&ν ο·κοπ&ν πού πρέπει
νά ύπη ρετοϊ\ν τά ' fδρύματα αύτά, κατέβηκε, δυο-τυχ&;, στό
έπίπεδο κάποιου, δχι πάντοτε καλοϊ\, θεατρικοϊ\ η μουσικοϋ
συγκροτήματος.
3.- Συνέπεια της κακης χρησιμοποι1iσεως καί άξιοποιήσεως,
άλλά καί της παραμελήσεως καί παρεξηγήσεως της εύθύνης
τ&ν άρμοδίων άπέναντι στόν " τίτλο ", 'Εθνικό - Κρατικό,
τ&ν ' Ι δρυμάτων πού διοικοϊ\ν, οί " σκοποί " πού θά 'πρεπε
νά ύπηρετηθοϊ\ν παραποιήθηκαν. Έτσι , ο! " σκοποί " αύτοί,
μίκρυναν, χάσανε τή λάμψη τους, χάσανε τό βαθύτερο πε
ριεχόμενο καί τή δύναμή τους.
4.-Γι' αύτό, μεταξύ ι'iλλων, ο[ παρεξηγη μένοι καi τελικά φαλ
κιδευμένοι " σκοποί " δέ μπόρεσαν νά άναπτύξουν καί τήν
" έμβέλεια " τ&ν 'Ιδρυμάτων στά σωστά, τά δυνατά, τά έθνι
κά μέτρα τους καί, συνεπ&;, νά διακινήσουν κι αύτά τή σω
στική δράση τους γιά άγαθό έπη ρεασμό μέχρις έκεί πού τό
έθνι κό καθηκον προσδιόριζε καί οί κρατι κές δυνατότητές τους
τό έπέτρεπαν .
Ποιές οί αίτίες τ η ς τέτοιας μεταβολης; Τ η ς τέτοιας σμι κρύν
σεως.;
Γιά τήν τελευταία 20ετία, άφοϋ οέν σχεδιάστηκε - μελετήθηκε
κανένα πρόγραμμα, δέν φαίνετα ι , οϋτε άποδεικνύεται, δτ ι
οί λόγοι εΙναι ο!κονομι κοί η εστω μόνο ο!κονομικοί. 'Ανυ
παρξία προγράμματος, ένθουσιασμοϋ καi θελήσεως σέ συν
δυαο·μό μέ τίς δ ιευκολύνο-εις γιά τήν έξυπηρέτηση έπαγγελ
ματικων άναγκ&ν μερικ&ν έργαζομένων στό " Κέντρο " καί
κυρίως των μελ&ν τ&ν διοικήο-εων. -rσως προβληθεί τό " iiμι
σθον " τ&ν μελ&ν τ&ν διοικήσεων (έκτός Γενιiοϋ Διευθυντοϋ) .
Άλλ' αύτό ποιά σημασία εχε ι ; Τό έρώτημα εΙναι iiν έξυπη
ρετήθηκαν οί σκοποί . · Ποιές οί συνέπειες; 'Ανυπολόγιστες,
άπό κάθε ι'iποψη , ο·έ βάρος καi της ι'iμεσης, κρατι κη ς προσπά
θειας καί της εύρύτερη ς τοϊ\ έθνικοϋ μας μέλλοντος.
Άλλ' iiς ί:ρθουμε στά γεγονότα. Γιά ποιό " ξέσπασμα κρίσεως
άνάμ'εσα στiς σ η μερινές διοικήσεις Ο.Ε.Θ. καi Ε . Ε.Θ.Σ. "
μιλήσαμε π ιό πρίν; Ti ήταν έκείνο πού, δυσ-τυχ&ς, δικαίωσε
τίς παρατηρi1σεις καi φόβους μας; Άς άντιγράψουμε τόν
ή μερήσιο Τύπο : «0! Έλληνες συγγραφείς μέλη της ' Εται
ρ ίας Θεατρικ&ν Συγγραφέων (Ε. Ε.Θ.Σ.) μέ πλήρη συνείδηση
τ&ν εύθυν&ν τους άπέναντ ι στό έλληνικό Θέατρο APNOYN
TAf νά ύποβάλουν γιά κρίση στό 'Εθν ι κό Θέατρο κ α ι 
ν ο ύ ρ ι α εργα τους.
Τό γεγονός άναγγέλλει μέ άνακοίνωσή της ή Ε.Ε.Θ.Σ. το1 07

νίζοντας δτ .ι " τό 'Εθνικό, μέ τή στάση του καί τή μισελλη
νικ ή· συμπεριφορά του εχει έκμηδενίσει τά περιθώρια κάθε
έπαφης καί συνεργασίας, έν& ή σύνθεσ1ι τ&ν ό ρ γ ά ν ω ν
τ ο υ κ ρ ί σ ε ω ς κ α ί έ π ι λ ο γ 1ϊ ς (Καλλιτεχνική 'Επι
τροπή καί Διοικητικό Συμβούλιο) δέν παρέχει καμιά άπό τίς
έγγυ1;σεις Πού πρέπει νά έξασφαλίζουν παρόμοια όργανα
άνεξάρτητα άπό τήν άτομική ποιότητα τ&ν προσώπων πού
τά συγκροτοuν ".
Ή άπόφαση αύτή των Θεατρικ&ν συγγραφέων πάρθηκε έξαι
τ ίας τ�ϊς έ π ι μ ο ν η ς της Διοίκηση,ς του Έθνικοu Θεάτρου
νά μ�)ν προβάλει ίδια ίτερα τή νεοελληνι κ1) δραματουργία
μέ δικαιολογία τή . . . λιτότητα.
Αύτή , δμως, καταγγέλλουν οί συγγραφείς, δέν έφαρμόζεται
γιά τ ίς άμοι βές τοu κ. Γενικοu, τοu όποίου τά εργα έπαναλαμ
βάνονται πληθωρικά .
'Αφορμή γιά τήν καταγγελία της Ε. Ε.Θ.Σ. εδωσαν ο! πρό
σφατες δημοσιεύσεις στόν Τύπο γιά τό δραματολόγιο του Έ
Θνικοu Θεάτρου σύμφωνα μέ τίς όποίες αύτό προτείνεται
ν' άποτελείται άπό 1 0 ξένα εργα καί 5 έλληνικά».
'Αλλά τ ί άκριβω; άναφέρουν οί σχετικοί νόμοι πού καθορί
ζουν καί τή λειτουργία καί τόν τρόπο συγκροτήσεως του
ρεπερτορίου στά Κρατικά Θεατρικά ' Ιδρύματα; Πρίν άναφερ
θοuμε στά κείμενα τ&ν νόμων, Θεωροuμε άναγκαία μιά πα
ρένθεο·η . Γιατί ότιδ1iποτε κι αν λένε οί νόμοι κι όσοδήποτε
κι αν παραβιάστηκαν ο[ νόμοι αύτοί άπ' τά άρμόδια όργανα
τοϋ Ε.Θ. 11 δημόσια καί μή άνακληθείοα μέχρι σήμερα κα
ταγγελία της Ε . Ε.Θ.Σ. γιά . . . " μ ισελλη νική συμπεριφορά "
του Ε.Θ. άπέναντι στό έλληνικό θεατρικό Εργο ε{ναι μιά
καταγγελία χωρίς προηγούμενο. Γιατί 11 κατηγορία αύηi ,
σύμφωνα μ' δλα τά λεξικά τ �Ί ς έλληνι κ1Ί ς γλώσσας, λέει
σαφέο·τατα δτ ι τά μέλη ηΊς διοικήσεως του Ε.Θ. όχι μόνο
δέν τήρηο·αν τούς νόμους η εστω τούς καταστρατήγησαν
άλλ' δτι τά άτομα αύτά, τά εiδικά έπιλεγμένα άπ' τό κράτος,
τά ταγμένα καί όρκισμένα στήν ύπεράσπιο·η τών έλληνικων
θεατρικ&ν πραγμάτων, εΙναι " έχθροί " καί οί πράξεις τους
άντί νά έπι βεβαιώνουν, νύχτα καί μέρα, δτι μοναδικό σκοπό
εχουν τ ή δόξα καί μεγαλοσύνη τοϋ άντικειμένου αύτοu τ�Ίς
λατρείας τους άντίθετα, οί πράξεις αύτές μαρτυροϋν τήν " κα
τά τ&ν έλλ1i νων έχθρότητα ".
Γιατί φτό.σαμε έδώ; 'Αδυναμία συννενοήσεως Ε . Θ . καί Ε . Ε .
Θ.Σ. ; 'Αδυναμία κοινης έρμηνείας τ & ν νόμων; Ό σ ο ι παρα
κολουθοϋν τά Θέματα γνωρίζουν δτι έδώ καί μ�Ίνες τό 'Υπουρ
γείο Πολιτισμοϋ - 'Επιστημών (ΥΠ . Π .Ε . ) άνήσυχο πάνω
στό θέμα τοϋ ρεπερτορίου " εiδικά του Έθνικοϋ " πραγματο
ποίησε μιά σειρά συναντ1iσεις - ουζ1ι τ1iσεις καί iiδη, άπ' τίς
άρχές του χρόνου ζi1τησε, όμολογουμένως μέ πολύ εύγένεια,
τήν έφαρμογή τ&ν . . . νόμων! (βλ. " Θέατρο " τ . 59 - 60
Ντοκουμέντα σελ. 1 09). Τό ύπουργικό Εγγραφο κατέληγε: " Ύ
στερ' άπ' αύτά, άνακύπτει καθαρά ή ύποχρέωση τών διοική
σεων τ&ν Κρατι κ&ν Θεάτρων, καί είδικά τοϋ Έθνικοϋ, νά
συνθέτουν τό δραματολόγιό τους μέ βάση τά έλλην ι κά εργα
καί ύπό εποψη άριθμοϋ, πού δέν μπορεί νά ε{ναι άπλ&; συμ
πληρωματικός άλλά βασικός, άλλά καί ύπό εποψη χρονικης
περιόδου, πού νά περιλαμβάνει σέ σοβαρήν άναλογία καί τήν
σύγχρονη δημιουργία, άφοu σ' αύτήν κυρίως καί τ ήν άνά
πτυξή της άποβλέπει · ό νόμος. Θά έπιθυμοϋσα, λοιπόν, νά
i:χω άμεσα καί αύταπόδεικτα στοιχεία της π ιστης έφαρμο
γης του Νόμου ώς πρός τό Θέμα τοuτο, πού τό θεωρ& ούσι/ίJ
δες γιά τήν λειτουργία τ&ν Κ ρατικών μας Σκηνών".
Στήν άπλοελλην ι κή διάλεκτο τό εγγραφο λέει κυρίως πρός
τό 'Εθνικό : 'Εφαρμόστε τούς νόμους, δηλαδή τούς " σκο
πούς " πού ό ίδρυτικός νόμος όρίζε ι . Άν, δπως ύποστηρί
ζετε, ο[ σκοποί αύτοί " λειτουργοϋν άρνητικά " τότε νά τούς
τροποποι1iσουμε. Άλλ' ή τροποποίηση δέ μπορεί νά γίνεται
αύθαίρετα άπ' τόν καθένα σας. Θά γίνει άπ' τ�)ν Πολιτεία
μέ τ ίς δημοκρατικές διαδικασίες πού έξασφαλίζουν τά άρ
θοα του καταστατικοu χάρτη της χώρας.
Θά παρακολουθήσουμε τίς ένέργειες του Υ Π . Π . Ε . , γιατί
αύτό, σέ τελικό βαθμό, εΙνα ι ύπεύθυνο καί 1)θικά καί πολι
τικά καί διοικητικά όχι μόνο γιά τό σύννομο των ένεργει&ν
τών διοικ1iσεων τ&ν έθνικ&ν - κρατικ&ν μας καλλιτεχνικων
' Ιδρυμάτων άλλά καί γιά τά πέρα άπ' αύτό, γιά τό " πνεuμα "
τοu νόμου καί τήν έφαρμογή του. Τά ' Ιδρύματα δέν άνiικουν
κατά κανένα τρόπο ο·τά άτομα πού τά διοικοϋν, δποια κ ι
α ν ε{ναι αύτά. Δέν άνήκουν κάν στούς σημερινούς Έλληνες.
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'Ανήκουν καί σ' έκείνους τοvς "Ελληνες πού δέ ζοuν πιά
καi σ' έκείνους πού Θά ερθουν στόν κόσμο μέσα στούς αi
ώνες πού άκολουθοuν. Έτσι κανένας δέ μπορεί νά δηλώσει
δτι " έγώ ξέρω ".
Άντιταχθ11καμε πάντοτε καί εμπρακτα στίς άμεσες καί εμ
μεσες παρεμβάσεις της πολιτικης στή λειτουργία τών ' Ιδρυ
μάτων. 'Αλλά Θεωροϋμε άπαράδεκτο γιά τ�)ν καλ&; έννοου
μένη λειτουργία τοϋ κράτους καί τό στοιχειώδη τρόπο έφαρ
μογης ένός προγράμματος άναπτύξεως σέ κρατ ική · έθνική
εκταση καi εύθύνη τήν άνυπαρξία, στίς διοι κ1iσεις τ&ν ' Ι 
δρυμάτων αύτών, του ύπη ρεσιακοϋ κρατικοί) έκείνου φορέα,
ό όποίος ύπεύθυνα δχι μόνο Θά έν ημερώνει τή δημόσια δι
οίκηση σ χετικά μέ τήν δλη κατάστασ η τ �ϊ ς λειτουργίας καί
άποδόσεως τών ' Ιδρυμάτων αύτών άλλά καί Θά μεταφέρει
σ' αύτά τ ίς γενι κές άπόψεις καί τίς εiδι κότερες συντονιστικές
ένέργειες πού Θά πρέπει κάθε ίδρυμα νά πραγματοποιήσει
&στε ή δράση δλων τών ' Ιδρυμάτων νά κατατείνει στ�)ν αύτ1)
πορεία καί στόχο.
Ή παρουσία έκπροσώπου τοϋ κράτους μέσα στίς Διοι κ1iσ1:1ς
τών όργανισμών, κύρια, τούς όργανισμούς Θά ύπηρετοuσε.
Καί τό λιγότερο πού θά μποροuοε νά προσφερθεί Θά ήταν
ή μείωση μ ιας άλλης, νέας, κρίσεως άνάμεοα στά ' Ιδρύματα
καί τό Κράτος - Υ Π . Π . Ε. κι άκόμα, άσφαλ&; Θά 'χε άποφευ
χθεί νά καταγγελθεί ό έθνι κός Θεατρικός φορέας γιά . . .
μισελληνισμό! Καί ε{ναι περίεργο πως οί ύπεύθυνοι τοϋ
Έθνικοϋ δέν κατέφυγαν άκόμα στόν κ. Ι::ίσαγγελέα, uστι:: ρα
φυσικά άπό παραίτησή τους, γιά νά ζητήσουν τήν άπαλλαγ1i
τους άπό τή φοβερή κατηγορία καί τήν τιμωρία τών " συ
κοφαντων " !
Α ' ΤΟ Ι!:ΘΝ Ι ΚΟ ΘΙ!:ΑΤΡΟ

Άλλ' ας δοϋμε τί άνάφεραν στό παρελθόν καί τί λένε σ�iμερα
οί νόμοι σχετικά μέ τούς " σκοπούς " πού πρέπει νά ύπη ρε
τοϋν οί 'Εθνικές - Κρατικές μας Σκη νές :
Τό ' Ελληνικό Κράτος, άμέσως μετά τήν 'Επανάσταση τοϋ
1 82 1 καί τή στο ι χειώδη ο·τερέωσ1i του σέ κάποια βασική
ύποδομ1i, άνάμεσα ο·τ' άλλα ένδιαφέρθηκε καί γιά τ�) σύστα
ΟΊl ένός " έθνι κοϋ φορέα " πού Θά i κανοποιοϋσε τίς άμεσες
άνάγκες καί Θά μεριμνοϋσε γιά τήν πιό πέρα άνάπτυξη καί
προαγωγή τοϋ Έλληνικοϋ Θεάτρου σάν βαοΊκοu στοιχείου
μιας εύρύτερης πνευματικο - πολιτιστικης προο·πάθειας. Μ ε
ρ ι κές άνάλογες προσπάθειες ε{χαν άρχίοΈι καί πρίν άπό τό
' 2 1 στά ' Επτάνησα, τήν 'Οδησσό, τό Βουκουρέστι κ.ά. μιας
κ' έκεί ο[ έλλη ν ι κές κοινότητες καί πιό άνεπτυγμένες iΊταν
καί πιό έλεύθερες ζοϋσαν .
' Εντούτοις, χρονολογικά, πρώτιι έπίσημη καί άμέσως κρατ ική
προσπάθει α εΙναι ή " σύμβαση " πού ύπογράφτη κε άνάμεσα
στό ' Ελληνι κό ΔημόοΊο καί τόν " έργολάβο " δημοοΊογράφο
Γρ. Καμπούρογλου. Καί ή " έργολαβική " άνάθεση γιά τή
δημιουργία Έθνι κοu Θεάτρου κρίθηκε τότε άναγκαία άφοϋ
τό ' Ελλην ι κό Κράτος οuτε τ ίς γνώ;yεις άλλ' οϋτε καί τή διοι
κητική ίκανότητα ε{χε γιά νά τό συγκροτήο·ει καί νά τό διοι
κήσει . Γ ι ' αύτό καί πλ1iρωσε τότε τό Δημόσιο 36.000 δρχ.
τό χρόνο σάν σ υ μ μ ι: τ ο χ ή στίς δαπάνες λειτουργίας τοι>.
Καί νά τί άναφέρει ό πρώτος " Νόμος περί συστάσεως Έλ
ληνικοϋ Θεάτρου ", δ�ιλαδή . . . " Τό κατ' έντολ1)ν τοί) Ύ
πουργοu 'Εσωτερικών (Δ.Γ. Βούλγαρη ) , μεταξύ τοϋ κ . Θ.
ΚυριακοG (ΎπουργικοΟ Γραμματέως πρώτης τάξεως) καί
Γρηγ. Καμπούρογλου (δημοσ ιογράφου) συνταχθέν συμβό
λαιον τήν 1 8.6. 1 856 " άποτελούμενο άπό 25 Cίρθρα καί πού
εγι νε νόμος τοϋ Κράτους στίς 3 1 . 1 0 . 1 856 uοτερα άπό ύπογρο
φ1) της Βασίλισσας 'Αμαλίας, στό όνομα του Όθωνα, έλέφ
Θεοϋ, Βασιλέα τ&ν ' Ελλήνων.
Άp . 1 .- Ό κ . Γρ . Καμπούρογλους άναλαμβάνει τήν ύπο
χρέωσιν τοϋ νά συστ1iστι έν ΆΘ1i ναις Θέατρον Έθνικόν,
διά νά παρ ίστανται έν αύτφ Τραγωδίαι καί Κωμωδίαι εις τήν
καθομιλουμένην γλωσσαν.
Άρ. 2.- Πρός σύστασι ν τοϋ Θεάτρου τούτου ύποχρεοuται
νά μορφών�:� τά άναγκαία πρόσωπα[ . . . ] !
Ά ρ . 3 . - Ο ί μέλλοντες νά έγκαλισθ&σι τ ό έπάγγελμα τοϋτο
νέοι καί νέαι πρέπει Γ . . . l , νά εΙναι δέ χρηστων 1)Θ&ν [ . . . ,/ .
Άρ. 4.- Ό έργολάβος δέν ύποχρεοuται τό πρ&τον ετος της
συστάσεως του Έλληνικοu Θεάτρου νά δώστι έλληνικάς
παραστάσεις. Αύτοι θέλουσι ν άρχίοη άπό του δευτέρου ετους
καί έξακολουθω::rι τακτικ&; έπί τέοΌ·αρας μηνας τοϋ ετους,

Άρ . 5.- 'Επειδή ή. σύσταση Έλλη ν ι ιcο() Θεάτρου συντείνει
τά μέγιστα εις τήν πρόοδον τ η ς έθνιιcης γλώσσης ιcαί τήν
άνάπτυξιν της δραματιιc1Ί ς (έθνιιcης) φιλολογίας διά το()το
τό έν Άθ ιiναις Έθνιιcόν Θέατρον Θέλει όργανισθη εiς τρό
πον, &στε νά χριισιμεύση ώς ο· χ ο λ ε ί ο ν έ ξ ο ύ μ έ λ
λ ο υ σ ι ν ά έξέλθωοΊ π ρ ό σ ω π α ε μ π ε ι ρ α π ε ρ ί τ ό
ε ρ γ ο ν το()το, δ ι ά ν ά σ υ σ τ ή σ ω σ ι Θ έ α τ ρ α Έ Θ ν ι κ ά ιcαί εiς τάς λ ο ι π ά ς των σημαντιιcωτέρων η'jς
'Ε λ λ ά δ ο ς π ό λ ε ω ν.
-Αρ. 6.- Π ενταμελής ' Επιτροπή έξ άρμοδίων φιλολόγων
Ι . . . ] Θέλει ουντάξη [ . . . ], όργανιο·μόν [ . . . ]!
-Αρ. 7.- Ό ίματισμός, ή σκηνογραφία, ό φωτισμός το()
Θεάτρου ιcαί ή ύ π η ρ ε σ ί α έν γένει αύτο() κατά τ ά ς
Έ λ λ η ν ι ιc ά ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς (έλλληνιιcά)ν εργων)
Θέλουσι ν εΙσθαι εύπρεπείς ιcαί ά ν ά λ ο γ ο ι τ & ν π α ρ α
σ τ ά σ ε ω ν ( δ η λαδή καί ο[ έπί καί ο[ κάτω τής σκην1'j ς
πλουμιστά - καθαρά ντυμένοι ) έ π ' ο ύ δ ε μ ι ςι π ε ρ 1 π τ ώ
σει δέν πρ έπει νά εΙναι κατώτεροι τ&ν
τ ο () ί τ α λ ι κ ο ϋ μ ε λ ο δ ρ ά μ α τ ο ς !
( Βασανισμένη πατρίδα πόσο άγάπησες τή φύτρα σου, πόσο
νοιάστη κες γιά τό εΘνος. Πόσες προσπάθειες γιά νά στα
θείς στά πόδια σου, άκόμα καί στό Θέατρο, όχι μέ ξένα δεκα
νίκια ό.λλά μέ τά δ ι κά σου καί μέ τήν έθν ική σου άξιοπρέπεια!
Θαυμάστε όρο σέ συμβόλαιο έργολάβου : " έπ' ούδεμι(ι περι
πτώσει (ο! παραστάσεις έλλη ν ι κοϋ &ργου) δέν πρέπει νά εΙναι
κατώτεροι το() ίταλικοu μελοδράματος ".
Καί τώρα; Σήμερα, 1 25 χρόνια ό.πό τότε καί πενι;ντα άπ' τήν
έπαναλειτουργία ( 1 930) καί ουνεχη δράο·η του Έθνικοu μας
Θεάτρου, μέ 1 00.000.000 δρχ. τό χρόνο σταθερή χρηματοδό
τιιση , πο() φθάσαμε; Οί Έλληνες συγγραφείς, ή " μήτρα "
το() Έλληνι κο() Θεάτρου, ό φυσικός γονιός καί κηδεμόνας
τοϋ Έθνι κοϋ μας Θεάτρου, νά καταγγέλουν δημόσια, άπερί
φραστα, χωρίς κανένα ένδοιασμό τούς άρμόδιους καί ύπεύ
Θυνους, τούς όρκισμένους στήν " προαγωγή της έθνικης
δραματικης καί θεατρικης τέχνης " γιά . . . μισελληνισμό !
Ντροπή σέ όλους μας πού άφi1σαμε καί φθάσαμε σέ τέτοιες
κατrιστάσεις).

'!-[ ίστορία λέει δτι ό Γρ. Καμπούρογλους νι κημένος κι αύτός

άπ' τίς άντιδράσεις, πού προέρχονταν " καί μεταξύ τ&ν μελών
της όργανωτιιc1; ς τοϋ Θεάτρου έπιτροπης ", σ' &να χρόνο Θά
. . . πτωχεύσει . Καί τό Δημόσιο, άντί γιά 36.000 δρχ. τό χρό
νο πρός τόν Γρ. Καμπούρογλου , θ' άναγκαστεί νά πληρώπι
50.000 άλλ' όχι γιά νά &χει ' Ελλην ι κό - 'Εθνικό Θέατρο ό.λλά
. . . ίταλικό μελόδραμα! Καί οί Έλληνες 1iθοποιοί τοϋ Θιά
σου πού διαλύθηκε, Θά ξαναφύγουν γιά παραστάσεις στήν
"
πετει νίτσα " άφοϋ δέν &γι νε δεκτό τό αίτημά τους νά
συνεχίσουν τίς παραστάσεις μόνο μέ 5.000 δρχ. τό χρόνο !
Ή έπόμενιι προσπάθεια γιά τή δημιουργία Έθνικοϋ Θεά
τρου θ' ό.ρχίσει γύρω στά J 900 μέ χρ1iματα τά)ν όμογεν&ν
έξωτερικοϋ πού τέθη καν στή διάθεση τοϋ τότε Βασιλέα
Γεωργίου τοϋ Α'. 'Από τά χρήματα αύτά Θά άναγερθεί καί
τό θέατρο τ ης όδοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου, πού σώζεται ά
κόμα γιά νά στεγάζει άκόμα καί σήμερα ηiν Έθνικ11 μας
Σκη ν ι; .
Τότε, στά 1 900, δέ φαίνεται νά ψηφίστηκαν είδικοί νόμοι .
Οί μαρτυρίες συμφωνοϋν δτ ι ή Διεύθυνση άνατέθηκε στό
σκηνοθέτη Θωμϋ. Οίκονόμου πού μετακλ11Θηκε είδικά γι ·
αύτό άπό ni Γερμανία. Τό τότε 'Εθνικό Θέατρο ίiρχισε
τίς παραστάσεις του, μέ έλλ η νικά μονόπρακτα, στίς 24. 1 1 . 1 90 1
κ' &ζησε έπτά χρόνια. Στή ν περίοδο αύτή " άνέβασε " 1 44
&ργα της έλληνικης καί διεθνοϋς Θεατρικης δημιουργίας καί,
άνάμεσα στά πολλά έλληνικά εργα πού παρουσιάστηκαν
ση)ν περίοδο αύτi1 , τά 27 ήταν " κα ι νούριο άνέβασμα ".
'Απ' τ ίς γραπτές αύτές μαρτυρίες eνα πράγμα γίνεται βέβαιο :
ότι καί τότε, παρά τήν τόσο - φυσική ίiλλωστε - &ντονη
έπίδραση το() ξένου στοιχείου στήν έλλη νική διοικητική
καί πνευματική ζω11, τό ' Εθνικό Θέατρο καί σημαντικούς ή
θοποιούς κα rάφερε νά άναδείξει , σέ σχέση μέ τούς ση
μερινούς, άλλά καί ενα μεγάλο ό.ριθμό έλλη νικ&ν &ργων καί
μάλιστα προτύπων νά παρουσιάσει .
Ή τότε προ:rπάθεια εΙναι άξιομνη μόνευτη αν ύπολογίσουμε
δτι κάθε χρόνο, άπ' τά έπτά της λειτουργίας του, άνέβαιναν
20 περίπου &ργα (σύνολο 1 44) άπ' τά όποία πολλά, ίσως περισ
σότερα κι άπ' τά μ ισά, ήταν έλληνικά καί πάντως τέσσερα
άπ' αύτά ήταν καινούρια (27 eργα νέα στά 7 χρόνια). Σημειώ-

νεται ακομα δτι , στήν τότε 'Αθήνα των 1 50 .000 κατοίκων,
άπ' τούς όποίους τό 90% τελείως άγράμματοι . δίνονταν πε
ρίπου 5 παραστάσεις γιά κάθε &ργο (σύνολο 7ετίας 673 πα
ραστάσεις).
'Αλλά φαίνεται δτι τά χρ11ματα τ&ν όμογεν&ν τελείωσαν
γιά νά λείψουν καί οί παραστάσεις το() τότε Έθνικοϋ Θεά
τρου καί νά κλείσουν ο[ Ούρες του, Καί, οί θύρες, θά πα
ραμείνουν κλειστές γιά περισσότερα άπό 20 χρόνια.
Ή ' Ελλάδα του 1 930, ϋστερα ό.πό δυό νικηφόρους πολέμους,
μιά έθνική καταστροφή στή Μ ικρά 'Ασία, δι χασμούς, έπανα
στάσεις ό.λλά καί διπλασιασμένη οέ &κταση ( 1 907
63.2 1 1
τ . χ . - 1 930
1 27.000 τ.χ . ) καί, περίπου, τριπλασιασμένη
σέ πληθυο·μό ( 1 907
2.600.000 - 1 930
6.300.000 κάτοι
κοι), μέ μιά 'Αθήνα πού ί±φθανε τότε τίς 750.000 ψυχές, άπο
φάσισε καi ξεκίνηο·ε μ ι ά νέα προο·πάθεια . Ξαναδοκίμασε τίς
βάσεις γιά τή δημιουργία ένός Έλλη νικοϋ - Έθνικοϋ Θεά
τρου μέ σκοπούς, σ χεδόν καί έπί λέξει, δμοιους μ' έκείνους
το() 1 856 της " σύμβασιις " Γρ. Καμπούρογλου!
Κ' εΙναι " περίεργο ", γι' αύτό καί iiξιο είδικης μελέτης ,
νά έρευνηθεί τό γιατί δχι μόνο τό πνεϋμα άλλά καί τό γράμμα
δλων τών σχετικών νόμων πού συντάχθηκαν καί ψηφίστηκαν
άπό τότε μέχρι καί σήμερα γιά τή λειτουργία των Έθνικ&ν
μας Θεάτρων, 1'jταν πάντοτε, σχεδόν λέξη πρός λέξη, όμοια
ένώ όλοι ξέρουμε δτ ι π ο τ έ άπό κ α ν έ ν α ν δf,ν �fΡαρμό
ο·τιικε πιστά οϋτε τό γράμμα οϋτε τό πνεϋμα τοΡ', Ν ό μ ο υ.
Κ' έδώ, φτάσαμε έκεί πού άρχίσαμε στήν πρώτη άνα (ρορά μσς
( βλ . " Θ " τ. 55 /56) : μ ιiπως, δηλαδή , δέ φταίέ ι κανένας γιά
τήν κατάστασιι ο·τά ' fδρύματα, άλλ' ή κρίοΊι εΙναι άποτέλεο·μα
άναπότρεπτο μιiiς κ' οί σκοποί πού κλ1i_θ1ικαν νά ύπηρετ�i
σουν τά 'Ιδρύματα αύτά εΙναι ξεπερασμένοι πιά. Θά δώσουμι:
τήν aποψή μας καί ο· ' αύτό τό έρώτημα πιό κάτω.
Έτσι, στίς 26 'Απριλίου .1 930, Θά ψ11φιστεί ο·τή Βουλή ό ν.
46 1 5 γιά νά δημοσιευτεί ο·τίς 5 Μαίου ( 1 930) στήν 'Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Φ. Ε . Κ . Α" 1 4 1 ) καί ν' άρχίσει ή ίσχύς του.
=

=

=

=

Ό ν. 46 1 5 " περί ίδρύσεως Έθνικοϋ Θεάτρου " λέει, στά
ίiρθρα πού τούτη τή στιγμ1\ μiiς άπασχολοϋν, δτι :

Άρθρ. 1 / 1 .- ' Ιδρύεται έν 'Αθήναις 'Εθνικό Θέατρο. 1 /2.
Τό " ΙΞ. . Θ. " άποτελεί Ν .Π .Δ . Δ . (γιά πρώτη φορά δίνεται
αύτή ή νομιιc1\ " φόρμα " σέ Καλλιτεχνικό 'Οργανισμό).
1 /3.- Τό " Ε. Θ . " τελεί ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τοϋ
Ύπουργοϋ Π αιδείας άσιcουμένην κατά τά κατωτέρω όριζό
μενα διά Κυβερνη.τικοϋ 'Επιτρόπου (ό Θεσμός τοϋ Κυβι;ρνη
τικοϋ 'Επιτρόπου διατηρ1iθηκε τέσσερις, τουλάχιστον, δε
καετίες καί καταργήθηκε περί τό τέλος της Άπριλιανης
' Επταετίας, γιά νά συνεχιστεί ή κατάργησή του - λάθος
κατά τήν iiπoψll μας - καί μετά τήν έπαναφορά δλων τ&ν
διατάξεων τοϋ νόμου πού ίσχυαν πρίν άπό τή στρατιωτική
Δικτατορία ) .
Άρθρ. 2 / 1 .- Σκοπός τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου ε!ναι ή κ α λ
λ ι έ ρ γ ε ι α τ ο ϋ α ί σ θ 1i μ α τ ο ς τ ο ϋ κ α λ ο ϋ κ α ί
ή π ρ ο α γ ω γ ή τ η ς Έ λ λ η ν ι ιc η ς δ ρ α μ α τ ι κ η ς
κ α ί Θ ε α τ ρ ι κ η ς τ έ χ ν η ς. 2 /2.- Τόν σκοπόν τοϋτον
τό Έθνικόν Θέατρον θέλει έπιδιώξη διά ηi ν κατά τήν κρίσιν
της διοι κήσεως αύτοϋ προσφόρων μέσων, iδίςι δέ : α ) διά η'jς
όργανώ;;εως της λειτουργίας τοϋ παραχωρουμένου Θεάτρου,
περί ού τό ίiρθρον 1 0 (τό θέατρο της όδοϋ ' Αγίου Κωνσταν
τίνου) η όταν κ α τ α σ τ 11 δ υ ν α τ ό ν καί ά λ λ ω ν Ο ε ά
τ ρ ω ν πρός διδαοκαλίαν Εργων κ υ ρ ί ω ς έ κ τ ο ϋ σ υ ν ό
λ ο υ έ λ λ η ν ι κ ο ϋ δ ρ α μ α τ ο λ ο γ ί ο υ (άρχαίου, μι:
σαιωνικοϋ καί νεωτέρου) καθώς κ α ί τ ω ν ά ρ ί σ τ ω ν
τ η ς ξ έ ν η ς Θεατρικ1;ς φιλολογίας, β) διά της όργανώσεως
ί δ ι α ι τ έ ρ ω ν παραστάσεων μέ έλάχιστον τίμημα εiσόδου
χάριν τών άπορωτέρων λ α ϊ κ 6) ν τ ά ξ ε ω ν καί των μ α
Θ η τ ώ ν τ GJ ν σ χ ο λ ε ί ω ν, γ) διά της όργανώσ -εως π ε ρ ι
ο δ ε ι ώ ν ό.νά τάς κυριωτέρας πόλεις τ1'jς ' Ελλάδος καί τάς
ό.κμαζούσας παροικίας τοϋ Έλλην ισμοϋ, έν τi] άλλοδαπij,
δ) διά της όργανώσεως περιόδου μεγάλων φιλολογικών καί
καλλιτεχνικώΎ διεθνοϋς χαρακτηρος έορτών εις τά σωζόμενα
άρχαία θέατρα μέ κυρίαν βάσι ν τήν διδασκαλίαν τli>ν άρι
στουργημάτων τ 1)ς ό.ρχαίας έλληνικης δραματουργίας, ε)
διά της συστ η ματικής προσπαθείας πρός ό.ρτιωτέραν μόρ
φωσι ν 1iθοποιών καί τεχνικli>ν έν γένει τ ης Σκη νής (σκη νο
Θετli>ν, σκη νογράφων καί μηχανικών, έν τij ό.λλοδαπi] καί έν
τ�) ύφισταμέν1] " 'Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου " 1 . . 1.
στ) διά της άνεγέροΈως νέου κτι ρίου Έθνικοϋ Θεάτρου άντα1 09

ποκρινομένου εις τά.ς άξιώο·εις τής συγχρόνου θεατμικής
άρχιτεκτονικ ής.
Άρθρ. 3.- . . . μέλη τοl) Δ.Σ. τοl) Ε . Θ . διορίζονται πρόσω
πα άνωτέρας μορφώο·εως έχοντα κ ο ι ν ω ς γ ν ω σ τ ό ν
έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν ύπέρ τοl) Θεάτρου καί δ υ ν ά μ ε ν α ν ά
έ ρ γ α σ θ ώ σ ι ν άποτελεσματικως ύπέρ τής έπιτυχίας τών
σκοπων αύτων. Δύο των μελών τοl) Δ .Σ. είναι έκπρόσωποι
τής Ε .Ε.Θ.Σ. ( ! ) [ . . . ]. 'Επίσης είς τοl) Σωματείου των ' Ελλήνων Ήθοποιων [ . . . ]. ' Επίτιμος Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ό
'Υπουργός τής Π α ιδείας καi έπίτιμα μέλη οι Δήμαρχοι Άθη
νων καi Πειραιώς. Τό Δ .Σ . συνεδριάζει τακτικώς μέν κατά
δ ιμη νίαν, έκτάκτως δέ όσάκις κληθή ύπό τοl) Προέδρου [ . . · l
η κατ' αtτησιν τής έκτελεστικijς έπιτροπijς η τοl) Κυβερνη 
τικοΟ 'Επιτρόπου (δηλαδή τοl) Κράτους) .
Άρθρ . . 4 . - Έργα Διοικητικοl) Συμβουλίου : . . . είς τ ό Δ.Σ .
άνήκει πδ.σα ύπόθεσις τοl) Έθν. Θεάτρου καί εtδικώτερον[ . . . ] .
Άpθρ. 5 . - 'Εκτελεστική Έπιτροπi] [ . . . ] .
Άρθρ. 6.- Έργα Έκτελεστικijς 'Επιτροπής 1. - . . ] .
Άρθρ. 7 . - Ό Γενικός Διευθυντής τοl) Ε . Θ . έχων τήν γε
νικήν έποπτείαν τής λειτουργίας του Ε . Θ . μεριμνδ. τής έκτε
λέσεως των άποφάσεων τής Ε . Ε . , εtσηγείται εις αύτi]ν έπί των
καλλ�τεχνικων καί διοικητικών ζητημάτων καί [ . . . ]
Άρθρ. 9.- Ό Κυβερνιιτικός Έτίίτροπος μετέχει τών συνε
δριάσεων τοl) Δ. Συμβουλίου, λαμβάνει τόν λόγον, άνευ ψή
φου, δικαιοl)ταί νά ζητήσ!] τήν σύγκλησιν τοl) Δ.:ΣJ. [ . . . ]
καί έν γένει άσκεί έποπτείαν έπί τής λειτουργίας του Ε.Θ.
διά τήν π ι σ τ Τι ν τ ή ρ η σ ι ν τ ο 1) ν ό μ ο υ κ α i τ ο υ
ό ρ γ α ν ι σ μ ο l) α ύ τ ο l) [ . . . ] .
Τ ό 'Εθνικό Θέατρο θ ά λειτουργήσει κάτω άπό τ ί ς βασικές
αύτές συνθήκες γιά δέκα χρόνια καί, πραγματικά, θά. πλη
σιάσει σέ πολύ ύψηλό βαθμό τήν έκπλ11ρωση τών σκοπων
πού ό νόμος 46 1 5 δριζε. Κι ίiν δέν πρόφτασε νά ύλοποιήσει
δσα τό " γράμμα " τοl) νόμου περιλάμβανε, έξασφάλισε τήν
κυριαρχία τοϋ " πνεύματος " του νόμου καί στό έσωτερικό
τής χώρας καί στό έξωτερικό.
Στήν περίοδο τής ξενικής στρατιωτικής κατοχης μέ τό νόμο
434/43 θά τροποποι η θοl)ν διάφορες διατάξεις τοl) ν. 46 1 5,
κυρίως δμω; στήν " όργάνωσιν καί λειτουργίαν " δπως π.χ.
περιουσία, πόροι, ένίσχυσις έκ μέρους Δημοσίου, τρόπος
πληρωμής δανείων κ .λπ . Ό νόμος (434/43) θά ίσχύσει γιά
κάμποσο καί μετά τiJ.ν 'Απελευθέρωση . Θά. " άκυρωθεί ",
δπως δλοι ο ι κατοχικοί νόμοι καi θά . . . " ξαναεπικυρωθεί "
άμέσως μέ Πράξεις (ύπ' άρ. 293 - 294) τοl) Ύπουργικοl) Συμ
βουλίου ο·τiς 30.5.46 (βλ. Φ.Ε.Κ. Α' 1 85 - 1 86). Λίγο μετά,
δηλαδή σriς 30 Αύγούστου 1 946, θά ψηφιστεί τό Ν . Διάταγμα
άρ. 80 καί θά γίνει νόμος μέ τή δημοσιευσή του στίς 3 Σε
πτεμβρίου 1 946 (βλ. Φ.Ε.Κ. Α' 262) σάν νόμος " Περί Έθνι
κοl) Θεάτρου " πού θά όρίζει :
Άρθρ. 1 .- Τό διά τοl) νόμου 46 1 5 τοl) έτους 1 930 ιδρυθέν
Έθνικόν Θέατρον, άποτελοl)ν Ν . Π .Δ.Δ . , τελεί ύπό τiJ.ν έπο
πτείαν καί τόν έλεγχοV τοl) κράτους άσκουμένην ύπό του
Ύπουργοu Θρησκευμάτων καi 'Εθνικής Π α ιδείας.
Άρθρ. 2 / 1 .- Σκοπός τοl) Ε . Θ . εlναι ή καλλιέργεια τοl) καλ
λιτεχνικοl) συναιο·θήματος διά της προαγωγής τής έθνικής
δραματικής καi θεατρικής τέχνης. 2 /2.- Τόν σκοπόν τοuτον
τό Ε.Θ. θέλει έπιδιώξη διά των κατά τήν κρίσιν της διοική
σεως αύτοl) προσφόρων μέσων, tδίςι δέ : α) διά τής όργανώ
σεως τής λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς θ ε ά τ ρ ω ν πρός διδαο·καλίαν
έργων κυρίως έκ τοl) συνόλου του έλληνικοl) δραματολογίου
(άρχαίου, μεσαιωνικοu καi νεωτέρου) καθώς καί των άρ ίστων
τής ξένης θεατρικής φιλολογίας, β) (βλ. πιό πάνω λέξη μέ λέξη
στό ίδιο σημείο τοl) νόμου 46 1 5) , γ) (τό ίδιο βλ. πιό πάνω, λέξη
μέ λέξη , στό ίδιο σημείο του ν. 461 5) , δ) (τό 'ίδιο στό ν . 46 1 5) ,
ε) (τό tδιο στό ν . 46 1 5, μόνο πού ή ΈπαγγελματικΤι Σχολή
Θεάτρου, θά γίνει έδω " Δραματική Σχολή "), στ) (τό ίδιο
δπως ο·τό ν . 46 1 5, μόνο πού έδω δέ θέλει τήν οiκοδόμησιν
ένός κτι ρ ίου άλλά τήν άνέγερσιν περιοΌΌτέρων " κτιρίων
ΈθνικόJν Θεάτρων " [ . . . ].
2 /3.- Διά τήν έγκατάστασιν των έν τi;\ προηγουμέν'Ι] παρα
γράφφ Θεάτρων διατίθεται : α) Τό δυνάμει του ύπ' άριθ.
1 0, τοl) ν . 46 1 5 /1 930 [ . . . ] κτίριον ύπό τ ό δνομα " ΒαοΊλικόν
Θέατρον ", β) πaν ετερον παραχωρηθησόμενον η άνεγερθη
σόμενον τοιοl)τον, ώς καi γ) π δ. ν β ά σ ε ι ο ! α σ δ ή π ο τ ε
σ χ έ σ ε ω ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε ν ο ν (δηλαδή παρα
χώρηση , ένοικίαση κ . λπ. ) .
1 10

Μέ τό Ν.Δ. 80 θά καταργηθεί ή " Έκτελεστικi] 'Επιτροπή "
το\) ν. 46 1 5 / 1 930 καί στή θέση της θά λειτουργήσει ή " Καλ
λιτεχνική 'Επιτροπή ". 'Ακόμα ο! άρμοδιότητες το\) Κυβερ
νητικοl) 'Επιτρόπου, μδ.λλον, θά ένιο·χυθοl)ν. Θά ένιο·χυθοl)ν
έπίο�ις καί οι άρμοδιότητες, τοl) Γενικοl) Διευθυντοu καί θά
ρυθμιστοl)ν άκόμα διάφορα.,' ' θέματα έσωτερικης λειτουργίας
καi έξωτερικων ο·χέσεων. ·
Ούσιαστικά, δμως, οι άρχέ'ς πού καθόριζαν καί ο·τό ν. 46 1 5 /
1 930 καί στό Ν . Δ . 80 /946 τούς " σκοπούς " πού πρέπει νά
ύπηρετεί τό "Jδρυμα είναι ο[ Τδιες.
Τά χρόνια θά περάσουν. Θά φτάσουμε στήν περίοδο τής στρα
τιωτικi'jς Δικτατορίας. Τότε, μέ τό Ν .Δ . 447 της 1 4 / 1 8 Φεβρ.
1 970 (Φ.Ε.Κ. Α' 4 1 ) θά δημιουργηθεί ενα νέο Ν . Π.Δ.Δ. " ύπό
τήν έπωνυμίαν 'Οργανισμός Κρατικων Θεάτρων ' Ελλάδος "
(Ο.Κ.Θ. Ε . ) πού ούσιαστικά τό μόνο πού θά προοψέρει θά
είναι μιά προσπάθεια ένοποιήσεως τών μέχρι τότε τριών διοι
κήσεων (Ο. Ε.Θ., Κ.Θ. Β.Ε., Ε.Λ.Σ. ) σέ μία, μέ έκτελεστικούς
Γεν. Διευθυντές σέ κάθε μιά άπ' τίς " Θεατρικές Μj:>νάδες ".
Οι σκοποί τοl) Ο.Κ.Θ.Ε. είναι άκριβω; οι ίδιοι μ' έκείνους πού
ο[ νόμοι δριζαν γιά τόν Ο.Ε.Θ., Κ.Θ . Β . Ε . καί Ε.Λ.Σ. , έκτός :
α'.- Παραστάσεων μέ μικρό εiσιτήριο.
β'.- Χτίσιμο κτηρίων γιά 'Εθνικά Θέατρα καί
γ'.- Σύσταση Κέντρου μελέτης άρχαίου δράματος.
" Ο πως δμ ως είχαμε άναφέρει (βλ. τ. " Θ " 57 /58) 6 0.Κ.Θ. Ε . ,
άσχετα μ έ άλλα θέματα, βελτίωσε κατά πολύ τ ίς οίκονομι
κές καί γενικά τίς συνθi'jκες έργασίας του προσωπικοu.
Τέλος θά φτάσουμε στη Μ εταπολίτευση πού μέ τό νόμο
48 / 1 974 τά Ν . Π.Δ.Δ . : Ο.Ε.Θ., Κ.Θ. Β.Ε. καί Ε.Λ.Σ. πού είχαν
συγκροτiισει τόν Ο.Κ. Θ . Ε . θά έπανασυσταθοuν καί θά έπανα
λειτουργi1σουν μέ τούς νόμους καί τούς σκοπούς πού λειτουρ
γοl)σαν καί πρίν άπό τό Ν . Δ . 447 / 1 970.

Π ρίν έξετάσουμε τά περί Κ.Θ.Β.Ε. καί 'Άρματος Θέσπιδος,
θά πρέπει νά δοuμε γιά λίγο τό πώς έξυπηρέτησε τούς σκοπούς
του δ Ο . Ε . Θ . : Δέ θά προχωρούσαμε σέ μιά άνάλογη άνάλυ
ση ιΧν " έμμέσως, πλ·ήν σαφώς " ύπεύθυνο - άνεύθυνο πρό
σωπο τΊjς Διοικ·ήσεως τοu Ε.Θ. δέν προσπαθοuσε, άπό . . .
δημοσιογραφική, δ·ijθεν, " ύποχρέωση " νά " περάσει " στ·ήν
Κοιv-ή Γνώμη καί rσως, χαί στο l"Π . Π . Ε . έ:ναν " άπολογι
σμο " τοu f!pγου πού πραγματοποι·ήθηκε στήν περίοδο 1 9 7'7 - 7 8 .
Καί είναι i.υπ� ρο γι α;τί το κα;ά τά �λλr;- πραγ 17α;ιχ� &ξι � αότο
πρόσωπο, που γνωριζει πολυ χαλα τη βαθια εχτιμψrη μας
στο εόρύτερο πνευματικό του f!ργο, γιά δεύτερη φορά προ
σπαθεί:, καί μάλιστα άναρμόδια, νά έξωρα·tσει τά πράγματα.
Ό νόμος λέει :
"Αρθρ. 2 / 1 : Σκοπος είναι " ή καλλιέργεια τοu καλλιτεχνικοu
συναισΘ·ήματος διά τΊjς προαγωγής τ-ίjς έ Θ ν ι κ η ς δ ρ α μ α
τ ι κ η � καί Θεατρικ�ς τέ!-νης ". Δέν Θ� έ�ετάσουμε έδώ
,
το, γι �τι δ νο,yος ζψαει την ;-αλλι;;χνιχη ευα � σθη�ο �; οιησ
�
,
,
του_ ελληvιχου λαου μεσα
απ
το
έθνικο, δραμα . Αλλrχ
ενα είναι βέβαιο, οτι : σ' αότο το πρώτο έδάφιο τοu &ρθρου
2, στό δποϊ:ο ο � σιαστι κά περιγράφεται δ�όχληρ � ς δ σκοπος
,
,
που, πρεπει
να, υπηρετησει
το Ε . Θ . , το χυριο αιτ-ημα ε!ναι :
έθνικοu περιεχομέ-1ου δραματικά έ:ργα πρίν άπ' ο!�δήποτε,
έ),ληνικά πάντοτε, &λλου περιεχομένου �ργα !
' Η άνάλυση πού άκολουθεϊ: στο δεύτερο έδάφιο τοu ϊδιου &ρ

Θρου 2 (2 /2 ) μέ τίς ύποδιαιρέσεις α' έ:ως στ' σέ: τίποτα δέ μπο
ρεί: νά τροποποι·ήσει οσα το έδάφιο 2 /'1 περιλαμβάνει . Οϋτε
βέβαια μπορεί: νά σημαίνει. άλλαγ·rι στl.ι οτι βάζει τ·f)ν έφαρμο
γή τοu σχοποu μέ: μέσα πού Θά διαλέξει ή διοίκηση τοu ' Ιδρύ
ματος. Ό σκοπος είναι καθορισμένος. Ί-Ι διοίκηση πρέπει
νά βρεί τον τρόπο νά τον πραγματοποι·ήσει. Γι' αότο τ·ijς λέει :
2 /2α'.- 'Οργάνωσε χαί λειτούργησε Θέατρα (οχι μόνο ενα )

'Ένα, πραγματικά, ίστορικό ντοκονμέιιτο 'Η Α' σελίδυ. τοϋ
φύλλον 84 τής Όθωνικ1jς 'Εφημρlδος τ·ής Κνβερ1ιήσεως τής
13ης Δεκεμβρlον 1856, δπον δημοσιεύεται ή σύμβαση . . . έρ
γολαβlας Γρ. Παμπούρογλον γιά τη σύσταση ' Εθιιικού Θεάτρου
�
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3) Οί ι1. έλλ ντz ς ν.Χ έγκ�λισθωσι · τό έπάγγελιι.α
τοuτο νεοι Χαι νεαι, r:ρεr.ει κατα προ-:ψ.'Ι;σtν να εκ').εz 7280.
θωσ ι v. εταξu των ιrο ιτ·ι; σάντων ε ίς τά �γ,,.ιόσια σχολεία,
ν
ρcr.ν
τΥίς ά �ναι �έ χρ·r.στί.i:ιν ·ί,θων· ό έλάχιστος άριθι�.ος α�':'ι';J'ι
Σ'Ι\v.ερον τ·�ν �εκάτ·ι;ν όγ�6ην iου λίου, iψέ
��ψ&.aaς τtτάρ"·ιιν, τό χιλιοστόν όχ.ταχ.οσιaστον ;:εν  πρaσ�ιιψίί,εται είς �ξ �ι� τό ;;ρ ώτον &τος -:·ϊiς σuστάσεC>Jς
't'�r.οστόΥ t�τον tτος ένιι'>ΠΙΟΥ έμοu 't"OU σψ�ολαιογfάιpaυ τοϋ έλλ.
ό έργ λάgος �ύνιχται νi πpοσλάέ'"\1.
Μ. Σ'Κ.aΔΙΣΤΗΡΗΣ.
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και δίδαξε l:ργα κυρίως άπ' τ/, σύνολο τοίί έλλ-ηνικοίί δραματο
λόγιου (άρχαίου, μεσαιωνικοίί, νεοτέρου ) . 'Εκεί μέσα στίjν
τόσο μεγάλη χρονικά διαδρομ·ίj τ-ίjς ιστορίας τοίί εΘvους Θά
βρείς - Θά βρεθοίί11 χιλιάδες κατάλληλα Θέματα έθvικοίί και
δραματικοίί περιεχομένου ώστε νά έξασφαλίσεις τό ύλικό
πού σοίί χρειάζεται γιά •ιά ύπηρετήσεις τό σκοπό 1τού στο 2 / 1
δρίζεται.
Βέβαια δ νόμος έπιτρέπει τ·ίjν παρουσίαση
και τC>ν αρι
στων τ'ίjς ξένης Θεατρικ'ίjς φιλολογίας " ilχι ilμως κ α ι έκ των
άρίστων, η Cίπως άφ·ήνεται νά έννοηθεί άπλως . . . " έκ τίjς
ξένης Θεατρικ'ίjς φιλολογίας " . 11 ό ν ο τά όίριστα ξένα Ι:ργα
έπ � τ��πει δ νόμ� ς. 11 οι. d: εΙν :ι ι τά Cίριστα; ql'άξτε vά τcΧ βρείτε
,,
και οχι ο,τι
πεσει στα, χερια μας !

Στο 2 �2 , β'.- λ�ει : " . . . δ ιά τ'ίjς όργανώσε�ς tδ':.αιτ
. �ρων
,
,
παραστασεων με, ελαχιστον
τιμημα
εtσόδου, χαριν των απο
ρωτέρων λαϊκων τάξεων και των μαθητων των Σχολείων " .
Οϋτε έλεημοσύνη προσφέρει τ ό κράτος στο1)ς πολίτες του,
οuτε θέλει νά τούς χωρίσει σέ μιά δμάδιχ . . . πληβείων, οϋτε
θέλει νά τούς δίνει δωρεάν θέατρο. Σκοπ6ς του ε!ναι νά
φτάσουν ολοι. μέχρι τό θέατρο, νά καλλιεργηθοίίν καl νά εύαι
σθητοποιηθοίίν μέ τά έθνικά δράματα. Τό 'ίδιο καl -:ούς
μαθητές : Θέλει νά τούς φέρει άπό παιδιά στο θέατρο, δταν
ή ψυ�·ή τους κα l τό 1Jθος �ους ε!ναι �κό μα ά;-έραια. Θέλει
1
,
,
,
τον αυριανό πολιτη
να: τον ενωτισει
στα εθνικα
του ναματα.
Και δ, σψαίνει �ύτός δ έθνισμός σωβ; νισ�ό, -�:ιατl τ/,, " !1-ά
1
,
,
δικαιωμεvη
·ηθικα και υψηλα
ευαί
θημα γινεται μεσα από
σθητη διαδικασία.

�

Που ε!ναι ύτές οι, 7:ρογραμμ_ατισr-ένες t? ι � ίτερα γιά μαθη �
�
,
τές παραστασεις, με ομιλιες,
αναλυσεις κ υστερα συγγραφη
έκΟέσεων και βραβεία; 'Από ποίί Οά βγοίίν οι 'Έλληνες δρα
μα τικ� l συγγ� αφείς αν δ/:ν τούς βροuι;ε άπό παιδιά και δέν
.
' τους
, εμπνευσουμε
, ενθουσιασουμε, δεν
;
τους

?

�

Στο 2 /2 γ' .- Θέλει περιοδείες στις κυριότερες πόλεις τ'ίjς
' Ε �,λά δος και τ'ίjς άλ ,οδαπ·ίj ς : Τ� Θά y ίν � ι μέ τ ς πα ρασ ;άσεις
:
-:/,
στην , ΑΘ·�, να ; Κ �;ι ,ι σ� ποιο σημειο -:ου νομο•, λε � ι �, τι ολο
,
,
χρόνο πρεπει να γινονται παραστασεις
στην
Λ.Οηνα;

Σέ π? ιά θέ �τρα νά παρου �ιασ ;ε � τό �.Θ. ; 'Ότα� ο! δι� φορες
,
διοικησεις αvαλαμβαναν
τ-ην ευθυνη της λειτουργιας -:ου Ε.Θ.
δέν είχαν διαβάσει τό vόμο και τούς σκοπούς; Ι ιατl δέν Ι:θε
σαν ορο νά φτιάξει τό κράτος η νά ένοικιάσει θέατρα, ·ί] , νά
καταργήσει τ·ίjν παράγραφο ;
2 /2 δ' .- " . . . διά τ'ίjς οργανώσεως περιόδου μεγάλων φι
λολογικωv καl καλλιτεχνικων, διεθνοίίς χαρακτ'ίjρος έορτων,
εtς τά σωζόμενα άρχαία Θέατρα μ/: κυρίαν βάσιν τfιν διδασκα
λίαν των άριστουργημάτων τίjς άρχαίας έλληνικ'ίjς δραμα
τουργίας ". Πουθενά δέ λέει δ νόμος " βιομ·ηχανία " παρα
στάσ;: ων. Φιλο�ογικές καl καλλιτεχνι;-ές - διεθνο� ς χα �ακτ1 , λεγει. Δηλ δη,
, προσ αλεστε, υ �ητει ηε,
ρος εορτες,
��αλυ �
�
,σ
;
;_ Θεατρα
στε κ.ο.κ. μέσα στα; αρχαια
και , διδαξατε
και
κάποιο 'ή κάποια άπ' τά άριστουργήματα τίjς κληρονομιάς
μας. 'Αλλά συζητείστε - άναλύστε, βγάλτε συμπεράσματα,
ϊσως γράψτε βιβλία, έξηγείστε τl Ίjταν τό άρχαίο έλληνικό
πνείίμα πού εϊμαστε κληρονόμοι του. Δόστε μεσαιωνικό βυζαντινό θέατρο. Συνδέστε τ·ίj σημεριv-ίj μικρ·ίj ' Ελλάδα μέ
τούς πνευματι.κο1)ς κ.λπ. γίγαντες τ-ίjς !στορίας.
:l /2 ε' .- " . . . συστηματικ·ίj προσπάθεια μορφώσεως .�κ:ψ
νοΟετων, Σκηνογράφων, Μηχανικων " κ.λπ. Μά έδω ο νυν
Γενικός Διευθυντ·ίjς δχι μόνο δέ δέχετιχι τήν εtδικότητα τοίί
σκηνοΟέτη άλλά καl τούς θεωρεί, στlς περιπτώσεις πού Ι:τυχε
νά ύπάρχουν, οτι " πρόκειται γιά άποτυχημένους ·ή θοποιούς,
γιά πρώ-ην μεταφραστές, γιά πρώην συγγραφείς, ο! δποίοι
άποφάσισαν νά κάνουν itνα νέο έπάγγελμα " . Στfι δημιουργία
καΟιέρωση των σκηνοθετων, λ&ει," βοήθησε πολύ και ·ή άγραμ
ματοσύνη των ήθ<Jποιων οι όποίοι ετχαν άνάγκη άπό κάποιον,
γιά νά τούς βρεί τl λένε τά l:ργιχ. 'Έτσι, δ καθένας πού Ί]ξερε
λίγα κολυβογράμματα Ι:βγαινε κ' εκανε τό δάσκαλο " ! Κι
οταν, στήν 'ίδια συνέντευξη, ρωτ·ήθηκε άπό τό ρεπόρτερ :
Αύτά τ� ��έτ� έ�είς, ενας �)ζη �οΘέτ-ης ; ' f:τ;:άν ;ησε : Έγ εΙ
μαι κατ αρχην ηθοποιός, δεν ειμαι (κατ αρχην ) σκ·ηνοθετ·ης .
Δέ θά καταδεχόμουνα ποτέ νά είμαι μόνο σκ-ηνοθέτης " !
Γιά τήν κολυβογραμματοσύv-η του τον κάλεσαν δεξιά κι άριστε
ρά νά σκηνοθετήσει; Δηλαδ·ίj " δίδαξε " ( 3 ) άγράμματος ;
Μέ τl λόγια Θά τr.μ-ήσει τίjν παράστασ·η -:οίί μεγάλου Δημ:ήτρη

�

ΙΙ2

Ροντήρ·η πού φέτος ξαναπαρουσιάζει στήν 'Επίδαυρο, κι
οπως πάντα, μόνο σάν σκ·ηνοθέτης, τfιν 'Ηλέκτρα !
' Αλλά τl -:ά συζ·ητάμε ολ' αύτά καl πως vά περιμένουμε τfιν
έφαρμογή των νόμων δταν σέ δημόσια δ·ήλωσή του δ ϊδιος Γ .
Διε;υθ�ντ·ίjς τοίί � �.Θ. �α�όρισε Jlέ τ� κόλου? α λόγια το ύς
,
σκοπους που0 πρεπει να υπηρετησει
η Εθνικη μας Σκ·ηνη, :
" Νά άποκτήσουν ο! θεατές μιά αϊσθηση τ·ijς άξίας μεγάλων
καλλιτεχνημάτων, οπως τά ίtργα των κλασικων συγγραφέων,
άλλά και συγχρόνων μέ κλασικό περιεχόμενο ". Τώρα, ποιά
σχέση εχουν αύτά μέ τ·fιν περιγραφή τοίί νόμου πού δρκί
στηκε vά ύπηρετήσει, ας τό βροίίν ο! άρμόδιοι .

�

Πρlν ομως τελειώσουμε μέ τό Ε . Θ . , ας ποίίμε καl δυο λό
για γιά τό " Μ•. κρό έποπτικό σημείωμα γιά τfιν καλλιτε
χνική κυρίως δραστηριότητα τ·ίjς Κρατικ'ίjς μας Σκην'ίjς " ,
πού δημοσιεύτηκε σ έ έβδομαδιαίο περιοδικό καl εμμεσα προ
σπαΟεί νά άπαντ·ήσει στlς δημόσιες καταγγελίες τ'ίjς Ε. Ε.Θ.Σ. :
1 .- Χωρίς νά Θέλουμε νά μειώσουμε τ·ίjν άξία τοίί " Θεσσα
λικοίί Θεάτρου " είναι τό πιο λίγο άντιδεοντολογικό νά τό πε
ριλαμβάνει , δ συγγραφέας τοίί μικροίί έποπτικοίί σημειώματος
άνάμεσα στlς κρατικές Θεατρικές μονάδες καl tδίως νά τό
βάζει δίπλα στό . . . ' Ι!:θνικό Θέατρο.
2 .- Λέει " τό σημείωμα πού άκολουΟεί δέν ίtχει κριτικό
χαρακτ·ήρα " άλλ' ϋσα άκολουΟοuν ίtχουν παρατεθεί μέ τέτοιο
τρόπ πο vd: υμ ίζει τέλος αλό, Ολα καλά ,, ,
ς ' ύπ 
1 �
?
� ? ,
?
�ι.ιi �
στηριζει δτι η εικόνα που δινεται προσφέρει την ευκαιp ια
" μιάς άντικειμενικ·ίjς άξιολόγησης " γιατι " δ άναγνώστης
πού πολλά καl ποικίλα �ιαβάζει στον Τύπο " (π.χ. και τ·fιν
καταγγελία τ'ίjς Ε . Ε. Θ.Σ. 'ή τό γράμμα τοίί Ύ'Π . Π . Ε. κ.λπ; )
ετσι " μπορε"ί [ . . . ] νά σχηματίση μιά πιο εγκυρη γνώμη σ'
ενα δημόσιο θέμα πού οχι μόνο σά φίλο τοίί Θεάτρου άλλά
καl σάν πολίτη πρέπει νά τον ενδιαφέρη " .- Μπά ! τώρα
θυμηθήκαμε κι αύτούς πού πληρώνουν τά σπασμένα τοίί ΚΘ. ;
ιc

Η . - Λέει : " 'J.'ό ρεπερτόριο έπιχει p οίίσε νά καλύψει ενα έν
δεικτικό φάσμα τ'ίjς ' Ι στορίας τοίί Θεάτρου ". Δέν ξέραμε
οτι τό 'Εθνικό Θέατρο ύπάρχει γιά νά διδάσκει !στορία Θεάτρου.

Ιι . - Σχετικά μέ τίjν άναλογία έλληνικων καί ξένων l:ργω'Ι
στο ρεπερτόριο λέει : " τό δραματολόγιο τοίί Ε.Θ. ίtχει μείνει
πιστό στ·fιν τήρηση τίjς άρχ'ίjς πού άπαιτεί ποσοστό 5 0 %
στίjν παρουσία τωv έλληνικων ίtργων κατά τίj χειμεριv-ίj περίο80 " . 'Ώστε
φίφτι - φίφτι λοιπΟν τά έλληνικά μΕ: τα ξένα;

! Ίοιό�

κc:θό � ισ� τήν �ρ�ή τοίί 5 0 % ; Α � τ� , είναι παράνομο ;
Αλλα κι αν υπαρχει μια τετοια συμφωνία αναμεσα στο Ε . Θ . και
τήν Ε . Ε . Θ . Σ . κι αύτή είναι παράνομη. Μόνο ίtνας όίλλος νόμος
Θά μποροίίσε νά τροποποι·ήσει οσα ό ισχύων νόμος δρίζει.
(I

Η

5 .- ' Επειδή

μετράει κι άναφέρει τίς παραστάσεις ' (:39 6 )
σάν έπίτευγμα, εμε"ίς θά ύποστηρίζουμε οτι τό Οέατρο ήταν
σχεδόν όίδειο σ ' ολες τlς παραστάσεις. Δέν πρόκειται γιά έΟνικό
μυστικό. "Ας μiΧς δώσουν στοιχεία κατά εργο καί κατά παρά
?τ�ση ; Ι<ι αν ;ολμοίίν, , ας μας δώσουν καί άριΟμό είσιτηρίων
επι μερους και στο συνολο !

�

6 .-- Ί - 1 δ μολογία οτι κάτι δέν πάει καλά μέ τό δραματολόγιο
είναι σ�φέστατ·η Οταν � έει : οι ιΧ.ν�yκες τ?ϋ Οιάσοu π�1J
μεταφραζονται σε1 Οεμιτες καλλιτεχνικες και, επαγγελματικες
έπιδιώξεις, δέν είναι δυνατόν παρά νά έπηρεάζουν λίγο πολύ
-:όν προσανατολισμό τοίί δραματολογίου ". Δηλαδ·ή, εδω καl
χρόνια ή συγκρότηση τοίί ρεπερτορίου γίνεται σύμφωνα μέ
-:lς " καλλιτεχνικές καl έπαγγελματικές έπιδιώξεις " των δια
φόρων στε).εχων. Πως λοιπόν νά μπορέσουμε νά συγκροτή
σουμ" έθνικό ρεπερτόριο; Μά είναι δυνατόν νά ύποστηρίζον
•αι τέτοια πράγματα ;
rι

" 'l'ό ' ΕΟνικό
;έσσ�� ις έπ; τυχίες ;ου, γιά 7:.ολλά , χ �όνια
να συν-:η ρη δραματολογιο ; Και σωστα απαντατε αμεσως
στΌν έαυτό σας " δέν θά ·Jj ταν δμως τότε 'Εθνικό Θέατρο " .
Τότε, γιατl τ ό λέτε; Γιατί τ ό δημόσιο ξοδεύει 1 00.000.000
•ο χρόνο; ( Γιατί τόσα ξοδεύει καl μποροίίμε νά τ' άποδεί
ξουμε) . "Αν καθένας άπό τούς 50 θιάσους τοίί έλεύθερου Οεά
τρου ε!χε μιά ετήσια έπιχορ·ήγηση 2.000.000 δρχ., δηλαδ·f;
αν τά 1 00 έκατομμύρια μοιραζόντουσαν στούς 5 ο Θιάσους,
μέ ύποχρέωση των θιάσων νά άνεβάσουν άκόμα 1 - 2 έλληνικά
/tργα, τότε ε!ναι βέβαιο δτι θά ε!χε βοηθηθεί πολύ ή έλληνική
δραματουργία. Δέν κάνουμε προτάσεις γιατί τότε Οά εϊχαμε
7 . - 'lΊ Οά πεί κ. συντάκτη τοίί σ-ημειώματος:

θ� μποροίί�ε μέ τρείς

χι &.λλα νά προτείνουμε. 'Ενδεικτικά μόνον τό άναφέρουμε.
8 .- "Ας μ·ί) μιλάμε γιά " πιάτσα " Θεάτρου, οταν σίγουρα
μπορείς νά προγραμματίζεις 1 2 χρόνια πριν, χι οταν έ:χεις
στη διάΘεσ·ή σου ολα τά μέσα δημοσιότητας άρχεί νά Θέλεις
νά τά χρησιμοποιήσεις γιά ο λ ε ς τίς π α ρ α σ -:- ά σ ε ι ς
χαl ο λ α τ ά σ τ ε λ έ χ η σου.
9 .- Πολλά Θά μπορούσαμε νά ποϋμε πάνω στό . . . έποπτικό
σημείωμα. Σεβόμαστε τό χι7>pο τοϋ " Θεάτρου ". 'Αλλά δΕ:
μποροϋμε νά μ·ί)ν άναqiερΘοϋμe: σ' οσα σεμνά σεμνά άναφέρον
ται γιά τόν τρόπο πού " έγχαινιάζοντας την χαλλιτεχνικη πε
ρίοδο '1 9 7 7 � 7 8 , τό ,Ε.�. γιόρτασε τ·ί)ν ,2 8 η Ό�τωβρίο�
,
'\ 9 lι. Ο μέ μια ποιητιχη συνΘεση δοσμενη
σε σκηνικη μορφ-r,
( . . . ] Ιtνα πείραμα Θεατρικοϋ έορτασμοϋ πού ξέφυγε άπο
ε ωθ ότα " κα άποτέλεσε δπω 8-ήποτε ά
τιΧ κο p στικcΧ.
u �
r 1
?
�
� 
1
_
ποιο πρωτο βημα
. Γωρα στα . . . γεραματα; , "Cστερα από
50 χρόνια ζω'ϊjς, το Ε.Θ. μiiς άποχαλύπτει οτι δ μέχρι τότε
τρόπος έορτασμοϋ μ ��ς άπο ��ς πιο, λ �μ;;ρές ·ήμέ�:= ς τ-ϊjς [�
στορίας μας γινόταν τυπιχα,
χατα τα ειωθότα ' δηλαδη
κουραστικα " καt
κατ' άνάγκ-ην " κι 8τι, έπιτέλους,
" σπάσαμε τό φράγμα ", κάναμε " κάποιο πρώτο β'ϊjμα " 1
Π ρώτο β·ϊjμα προς τά ποϋ; Προς τη σελήνη η τό . . . " βυθό " ;
Ι\ πράβο μ�ς, J � ιπ ν Χρει σ κα 5 0 χρόν γι εν � πρώ ο
�
�
.
� � �. δευτερο
,
�� �
.·
β·ημα ! Και σ ανωτe:ρα για ενα
, στο τελος της
προσεχοϋς SΟετίας τοϋ Ε . Θ . !
ΔΕ: Θ' άναφεpΘοϋμε στά �ιοικη � ικά, ο �κονομ; χά καl τ:. &.λλα
,
προβληματα
του_ Ε.Θ. μιας και το κυριο Θεμα μας : σκο
ποί " ε!ναι σημείο άντιλεγόμενο - στ-ί)ν πράξη μάλιστα τόσο άπο μέρους της Διοικήσεως τοϋ Ε . Θ . οσο κι άπο μέρους
της Πολιτείας, πού την έκφράζει το Υ Π . Π . Ε . , άλλά καl τών
άρμοδίων Θεατρικών συγγραφέων.
Χωρίς ξεκαθαρισμένες άπόψεις γιά το ρεπερτόριο - δηλαδ·f;
την .'.' άπο � το).-ή " τοϋ ' Θνι �οϋ Θεάτρου, το "[δρυμα μοιά, πυζιδα .
ζει
καραβι χωρις

-
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s · ΤΟ ΚΡΑΤΙ Κ Ο ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕ[ΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

J . - Όπως προαναφέρθηκε, καί γιά την Κρατικ1i αύτή Σκη νιi,
πού τάχθιικε νά " καλύψει " τήν τόσο, άπό κάθε iiποψ η ,
κρίσιμη περιοχη τ η ς Βορείας ' Ελλάδος, ό ίδρυτικός τ η ς
νόμος : Ν.Δ. 4370 τ η ς 1 7 2 4 Σεπτ. 1 964 (Φ.Ε . Κ . Α ' 1 63 )
ρητά κ' έδΙΙJ καθορίζει τούς " σκοπούς " ( βλ . πιό κάτω) καί
τούς φορείς έπιλογης τlί'Jν μέσων μέ τά όποία θά εφαρμόσουν
α ύ τ ο ύ ς τ ο ύ ς σ κ ο π ο ύ ς.

-

2.- Τό Θέμα αύτό, διιλαδή τοϋ Κ.Θ.Β.Ε. καί τ ι)ς πολιτιστικης
του σημασίας, εlναι τεράστ ιο. Ή βαθύτεριι έθνικι), πολιτικη
καi πνευματικη σημασία του, γιιί όλόκλη ρο τόν έλλιινισμό,
βρίσκεται κυρίως στό " ρόλο " πού μπορεί νά διαδραματί
σει σάν προπύργιο τΙΙJν ίο·τορικlί'Jν καί πνευματικΙΙΙν παραδό
σεων άλλά καί της γεωγραφικης θέσεως τοϋ έθνους, στό κρί
σιμο αύτό σημείο της Μακεδονίας, τώρα πού κάποιες uποπτες
συζητήσεις γίνονται γιά " έδαφικές διαμορφώσεις ", κάποια
" δικαιώματα Μακεδόνων ", άλλά κι άπ' τίς σχέσεις μας κι
άπ' τούς εύρύτερους εθνικούς προσανατολισμούς μας ώς λαοϋ
σέ σχέση μέ τlί'Jν γειτονικlί'Jν χωι:;ΙΙJν. Γι' αύτό επι βάλλεται
.. έντονα ξάγρυπνη " και καλά προγραμματισμένη εργασία.
-Αν ή άποσtολη τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου εlναι αύτη πού περι
γράψαμε πρίν, ή άποσtολη τοϋ Κ.Θ . Β . Ε . εlναι μιά άποο·τολη
δμοια μέ τlί'Jν " μαχομένων στρατιωτικlί'Jν μονάδων " καί τότε
άνάλογο πρέπει νά εlναι καί τό πνεϋμα στην άνtιμετώπιση
τΙΙJν προβλημάτων καί άναγκlί'Jν του.
3.- Νομίζουμε δτι δέν εlναι ή ώρα νά έπεκταθοϋμε μέ άπό
ψεις πάνω σέ πολιτιστικά Θέματα. Πρέπει εντούτοις ν' άνα
γνωρίσουμε δτι, πέρα άπό κάποιες πρωτοβουλίες iiσχετες
καί τελείως έξω άπ' τόν καταο·τατικό νόμο του, τό Κ.Θ.Β.Ε.
πρόσφερε καί έλπίζουμε νά προο·φέρει έργο μεγάλο, χωρίς
ή άναγνώριση αύτη νά σημαίνει δτι : α) δέν έγιναν κεφαλαιώ
δη λάθιι καί παραλείψεις καί β) δτι, μέ λίγο περισσότερη
προσοχη καί μετριασμό μιiiς προσπάθειας γιά . . . πρόσκαιρες
διεθνείς +Ί καθαρά " άνταγωνιστικές " γιά τό έσωτερικό της
χώρας έντυπώσεις, Θά μποροϋσαν νά γίνουν πολύ περισσότερα
καί πολύ πιό Θετικά πράγματα.
4.- Είμαστε άπό τούς πρώτους, iiν δχι ο[ πρlί'Jτοι πού, μέ
έγγραφες καί iiλλες ενέργειες, ύποστη ρίξαμε την άνάγκ11
δημιουργίας, παράλληλα πρός τη δραματικη Σκη νι'1 , καί
ένός σοβαρά, σέ εύρύτατη βάση όργανωμένου Μουσικοu

Θεάτρου, πού Θά κάλυπτε τό χlί'Jρο κυρίως της Βορείου ' Ελ
λάδος. 'Εντούτοις, πιστεύουμε δτι ή άνάμειξη τοϋ Κ.Θ. Β.Ε.
καί στά μελοδραματικά, έκτός τοϋ δτι εlναι . . . " παράνομη '',
στό μέλλον Θά τοϋ δημιουργήσει τόσες ύποχρεώσεις καί προ
βλ1)ματα πού Θά εlναι άδύνατο νά τά άντιμετωπίσει, χωρίς
σοβαρές συνέπειες σέ βάρος τΙΙJν βασικlί'Jν ύποχρεώσεων καί
της άποστολης του.
.
.Αν τό κράτος πιστεύει στήν άνάγκη ύπάρξεως καί Λυρικοu
Θεάτρου στή Βόρεια ' Ελλάδα - καί πρέπει νά τό πιστεύει
- τότε νά βρεί τρόπο νά τό φτιάξει σωστά. "Οχι μέ ήμίμετρα
κ' έλληνικης νοοτροπίας μπαλώματα.
-Αν Θέλουμε σοβαρή καί εθνικά ύπεύθυνη πολιτιστική άνά
πτυξη χρειάζεται, πρίν άπ' δλα, μελέτη καί σχεδιασμός !
5.- Γιά τήν ιστορία, θ' άναφέρουμε δτι ή προσπάθεια γιά
τή διιμιουργία μιiiς θεατρικης Σκιινης σηΊ. Βόρεια ' Ελλάδα
iiρχισε τό Μ άιο τοϋ .1 943, (βλ. Φ.Ε.Κ. Α' 1 46, 25 Μαίου
μέ τή " λειτουργία δραματικοϋ θεάτρου έν Θεσσαλονίκ�:� ".
'Από τό σημείο αύτό θ' άρχίσουν οί προσπάθειες γιά νά φτά
σουμε, uστερα άπό πολλά, στό Ν . Δ . 4370 / 1 964 πού προανα
φέραμε.
6.- Νομίζουμε δτι δε χρειάζεται νά προσθέσουμε περισσό
τερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τά έσωτερικά καί έξωτερικά
προβλ1)ματα τοϋ Κ.Θ . Β . Ε . Τό " Θέατρο " έδωσε μέσα άπό
πολλές οΈλίδες του στό παρελθόν, κ' ίδιαίτερα ο·τό τεϋχος
51 /58, συγκλονιστικά πραγματικά στοιχεία, έγγραφα καί
ντοκουμέντα, μέσα άπό τά όποία κάθε ένδιαφερόμενος μπο
ρεί καί νά κατατοπιστεί καί νά βγάλει - άπό πρΙΙΙτο χέρι άντικειμενικά συμπεράσματα .
Γ ΤΟ ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

1 .- Τό ίδιο, δπως καί γιά τό Κ.Θ. Β . Ε . , έτσι κ' έδ& νομίζου
με δτι δε χρειάζεται μιά εύρύτεριι άνάλυση άφοϋ πρόσφατα,
δχι μόνο άπό τόν ήμερήσιο Τύπο, άλλά πιό είδικά κι άπόλυτα
όλοκληρωμένα τό " Θέατρο " στό τεϋχος του 55 /56, μiiς
παρέδωσε όλόκληρη τή συζήτηση ατή Βουλ1i καί στό τεϋ
χος 57 /58 όλόκληρο τό νόμο - καταστατικό της σύστασ1ις
τοϋ " Άρματος ".
2.- Θά ύπερασπιστοϋμε τήν άνάγκη γιά "κάλυψη τi)ς έ
παρχίας " μέ πολιτιστικές έκδηλώσεις έπιπέδου. 'Αλλά θά
τονίσουμε έπίσης δτι είμαστε τελείως άντίθετοι στά ήμίμετρα
καί σε " Θιάσους ποικιλιΙΙJν " πού θά προσπαθήσουν χωρίς
τήν άπαραίτφη μελέτη " νά κλείσουν κάποιες τρύπες "
είτε γιά πολιτικούς, εiτε γιά κομματικούς, είτε άκόμα καί γιά
λόγους [κανοποι1)σεως διαφόρων προσώπων.
Καί εlναι κρίμα πού ξοδεύτηκαν ηδη 50 - 60.000.000 γιά μιά
προσπάθεια χωρίς τό άναμενόμενο, μέτριο έστω, άποτέλεσμα.
Γιατί, μέ πολύ πιό λίγα χρήματα, Θά μπορούσαμε νά είχαμε
μιά πλήρη καί συστηματική μελέτη - άπογραφή δλης της
καταστάσεω; στήν έλληνικη έπαρχία έτοΊ ποu νά εlναι δυ
νατός έπιτέλους, ένας άντικειμενικός καί ύπεύθυνος σχεδια
ο·μός γιά την πολιτιστική καί εύρύτερα πνευματικη άνάπτυ
ξη της χώρας σε έθνική έκταση .

3.- Στήν έπόμενη η μεθεπόμενη άναφορά μας, θ' άναπτύ
ξουμε τίς σκέψεις μας γιά τό .. πρόβλημα uπαιθρος " πού,
έκτός iiλλων έπίσης πρώτιις προτεραιότητας προβλημάτων,
ίiχει κ' έκείνο τής δημιουργίας καταλλi1λων αίθουσlί'Jν. Άλλ'
ούδέν πρόβλημα Cίλυτο. Σι)μερα, τουλάχιστον, κάθε Νομαρ
χιακή περιφέρεια διαθέτει εναν [κανό άριθμό κινηματογρα
φικών αίθουσlί'Jν (χειμερ ινΙΙJν - θερινΙΙJν) πού μέ κάποιες ση
μαντικές εστω διαρρυθμίσεις θά μποροϋσαν θαυμάσια νά
εξυπηρετήσουν κ α i θεατρι.κά συγκροτήματα καί έκδηλώσεις
iiλλες πού χρειάζονται σκιινή θεάτρου. Έτσ ι , μέ δαπάνη
500.000 εως 2 ii καί 3.000.000 δραχμlί'Jν κατά περίπτωση,
θά ήταν δυνατό νά έξασφαλιστοϋν, έστω άπό μία κατά νομό,
κατάλληλη σκηνή.
Βέβαια, δέν εlναι άνάγκη νά γίνουν δλα μέσα ο·' eνα οίκονομικό
έτος. Μ έ ένα δεκαετές πρόγραμμα άο·φαλlί'Jς θά μποροϋσαν νά
έτοιμαστοϋν 1 00 τέτοιες σκηνές καί ν ά λυθεί, ο·έ μεγάλο βαθ
μό τό πρόβλημα, ένΙΙJ ή έτι)σια δαπάνιι δέ θά ξεπερνοϋσε τά
1 ο εως 20.000.000.
4.- Οί πολλές άρμοδιόηιτες πού πρέπει νά έξυπηρετήσει
τώρα τό Α.Θ. τό άποπροσανατολίζουν άκόμα περισσότερο
καί δέν τοϋ έπιτρέπουν νά έξασφαλίσει μιά " ποιότητα "

πού θά του έπιτρέψει καi νά " έπι βληθεί " στό κοινό του.
Ίσως, πρίν άπό μερικές δεκαετίες, νά ήταν πολύ σημαντικό
νά προο·φέρουμε, μέ μιά δυό παραστάσεις, μιά " πρώτη γεύ
ση " θεάτρου κ.λπ. στήν . . . κατακαημένη μας έπαρχία.
'Αλλά σi1μερα; Μέ τά ραδιόφωνα καί τ ίς τηλεοράσεις (κατά
χιλιάδες, άκόμα καi μέ μπαταρίες στίς . . . " στάνες "), κα
ταντάει άο·τείο νά γίνεται λόγος γιά τό έπείγον καί σπουδαίο
του πράγματος.
Ένα ε!ναι κατεπείγον καί πολύ σπουδαίο : Νά μελετήοΌυμε
καί νά προγραμματίσουμε τήν " άπ' τά μέο·α " άνάπτυξη τιϊς
έπαρχίας. Δηλαδή τήν άξιοποίηση καί κινητοποίηση τ&ν
δικ&ν της δυνάμεων. Τότε κάνουμε έργο έθνικά πολιτιστικό.
Τότε άνεβάζουμε τό έπίπεδο του λαοϋ, δταν ό λαός ό ίδιος,
διαμορφώνοντας τόν έαυτό του, διαμορφώνει τόν έθνικό
του λαϊκό καί έντεχνο πολιτισμό.

Ε.Θ. : ν . 4615 / 1 930
"Αρθ. 2 / 1 : Σκοπός
του Ε.Θ. ε!ναι ή καλ
λιέργεια του αίο·θή
ματος τοϋ καλοϋ καί
ή προαγωγή της έλ
ληνικ1;ς δραματικής
τέχνης.

Άρθ. 2 /2 : Τόν ο·κο
πόν τουτον τό Ε.Θ.
θέλει έπιδιώξη διά
των κατά τήν κρίσιν
της Διοικ1iσεως αύ
του προσφόρων μέ
σων, ίδία δέ . . .

Άς σταματήσουμε πιά αυτες τίς . . . πρωτευουσιάνικες έπι
σκέψεις στούς . . . χωρικούς συγγενείς μας. Όλοι τό ξέρου
με πόσες δυνάμεις έχει σ�iμερα ή έπαρχία. Όργάνωο·η χρειά
ζονται καί μερικά χρ1iματα γιά τό ξεκίνημά τους.

5.- Ν ά καταργηθεί, λοιπόν, τό Άρμα Θέσπιδος; Όχι . Δέν
ύποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. 'Αλλά δέ μπορουμε νά ύποο·τηρί
ζουμε σοβαρά πώς ε!ναι δυνατόν " νά ποτίσουμε τόν κάμπο "
μέ νερό πού τό κουβαλάμε μέ τό . . . φλυτζανάκι του καφέ!
Ή κουλτούρα ε!ναι κάτι πού χρειάζεται ν ά τό κατακτήο-εις.
Δέ δείχνετα ι ! " 'Αντί νά χρησιμοποιουμε καi νά έξαντλου
με τά άποθέματα, Cίς άξιοποιήσουμε τίς δυνατότητες ".
Νά, τώρα, καί μιά παράλληλη παράθεση τών σχετικών άρ
θρων τών τριών νόμων πού καθορίζουν τούς " σκοπούς "
τών Έθνικ/Ον Κρατικών Σκηνων μας (βλ. άρθρο 2 / 1 ) καί
πού άναθέτουν τούς σκοπούς αύτούς στίς διοικήσεις τ&ν
'Ιδρυμάτων (2/2 ) :

Ν.Δ. 80/ 1946
Άρθ. 2 / 1 : Σκοπός
του Ε.Θ. ε!ναι ή καλ
λιέργεια του καλλιτε
χνικου ουναιο·θ1iμα
τος διά της προαγω
γής της έθνικi)ς δρα
ματικής καί θεατρι
κής τέχνης.

ΚΘΒΕ : Ν.Δ. 4370 / 1 964
Άρθ. 2 / 1 : Σκοπός του ΚΘΒΕ
ε!ναι ή καλλιέργεια του καλλιτε
χνικου ουναιο·θ1iματος (του Λαου)
καί ή προαγωγή τ�;ς θεατρικής
τέχνης, ε!δικώτερον είς τήν περιο
χήν της Βορείου ' Ελλάδος.

Άρθ. 2 /2 : Τόν ο·κο
πόν τουτον τό Ε.Θ.
θέλει έπιδιώξη διά
τών κατά τήν κρίσιν
της Διοικήο-εως αύ
του προσφόρων . . .

Άρθ . 2 /2 : Τόν ώς άνω σκοπόν τό
ΚΘΒΕ θέλει έπιδιώξη διά των
προσφορωτέρων κατά τήν κρίσιν
της Διοικήσεως αύτου μέσων, ίδία
δέ α) διά της διδασκαλίας έργων
κυρίως έκ του έλληνικου άλλά καί
του ξένου δραματολογίου . .

Όπως καί νά τό δικαιολογήσουμε, ή βούληση του νομοθέτη
στίς 'Εθνικές Κρατικές Σκ1ινές, σχετικά μέ τούς " σκοπούς "
καί τά " μέσα ", πού πρέπει νά χρησι μοποιηθουν . . . " με
ταφράστηκε ", έκούσια η άκούσια, φαλκιδεύοντας έτσι καί
τά ίδρύματα αύτά, σέ . . . " έπιδιώξεις πού δέν ε!ναι δυνατόν
παρ'ά νά έπη ρεάζουν λίγο πολύ καί τόν προσανατολισμό
του δραματολογίου " τους. Άντι - μεταφράζοντας δηλαδή
στά άπλοελλ1ινικά, τά δσα δήλωσε δημόσια ό άρμόδιος,
του Ε.Θ. λέμε : ά ν α τ ρ ο π ή καί τ ρ ο π ο π ο ί η σ η της
ο ύ σ ί α ς τ η ς ά π ο σ τ ο λ i'j ς τ ο υ ί δ ρ ύ μ α τ ο ς .
·ετσι " έρμηνεύεται " καί ή μετατροπή τ η ς 'Εθνικής Σκηνής,
του Όργανισμου Έθνικου Θεάτρου σέ . . . θ ί α σ ο ( ! ) .
Οuτως έδοξαν (φρονουν) οί . . . μεταφραστές;
Ό σημερινός Γενικός Διευθυντής του Ε.Θ. συνδέεται μ' αύτό
άπό τό 1 930, δταν πρωτοτίροσλήφθηκε, ο·άν 1iθοποιός, τότε.
Ή πολιτεία κι άλλοτε τόν τίμ1ισε μέ τό uπατο άξίωμα του
ίδρύματος αύτου. Θά 'ταν λοιπόν σπουδαίο νά πληροφορ1ιθεί
ή Κοινή Γνώμη άπό τόν ίδιο τόν κ. Γενικό, σέ μιά δημόσια
όμιλία - συζ1iτηση δχι μόνο τό πlίΊ; έπέτρεψε τή . . . μετά
φραση τ/ίΊν έπιδιώξεων του έθνικου - πνευματικου μας φάρου,
άλλά. καi τό γιατί τώρα ο[ νόμοι " λειτουργουν άρνητικά ",
τό πlίΊ; ένας έθνικός θεατρικός όργανισμός ύποβαθμίζεται
σέ . . . θίασο καί τό τi πρέπει νά. γίνει &στε ό πολυσήμαντος
αύτός φορέας ν' άποκατασταθεί στό έθνικό βάθρο καί τήν
έθνική άποστολή του.
Γιατί δμω; ό νόμος άπό τά 1 856 κ' έδ& έπιμένει σέ δμοιους
καi συγκεκριμένους σκοπούς καί ο·τόχους; Γιατί, έδ& καί 1 20
χρόνια καθορ ίζει , σχεδόν δμοια, τά. μέσα γιά τήν άνάπτυξη
τ&ν ' Εθνικών αύτών ' (δρυμάτων; Ε!να ι , άραγε, συμπτωματικό;
Είναι . . . κοντόφθαλμο; Ε!ναι ένα άκόμα . . . κόλπο τ&ν
" Μανδαρίνων " ;
Γιατί ό νόμος θέλει eνα Σχολείο; Ένα έθνικό θεατρικό σχο
λείο, 11 μιά " μεγάλη του Γένους " Θεατρική Σχολ1i , πού τό
μόνο καί κύριο έργο της, τό μοναδικό άντικείμενο δραστη
ριότφάς της κι ό συγκεκριμένος στόχος της θά ε!ναι ή καλ
λιέργεια καί εύαισθητοποίηση του λαου μ έ σ α άπό την

ΑΡΜΑ 0. : ν. 4 1 8 / 1 875
Άρθ. 2 / 1 : Σκοπός . . . ε!ναι ή δ ιά
της θεατρικής τέχνης καί έτέρων
έκδηλώσεων πολιτιστική καλλιέρ
γεια του λαου καί Ιδία του έν
ταίς έπαρχίαις διαβιουντος . . .

"Αρθ. 2 /2 : Τόν σκοπόν τουτον
τό Α.Θ. έπιδιώκει διά. τ&ν κατά
την κρίσιν της Διοικήσεως αύτοu
προσφορωτέρων μέσων, !δία . . .

'

άνάπτυξη καί προαγωγή της έθνικής δραματουργίας. Καί
γιατί άπαρέγκλιτα τό ύλικό αύτό της έθνικής δραματουργίας
πρέπει, κατά τό νόμο, νά. βρεθεί μόνο η . κυρίως μέσα άπ' τήν
άρχαία, τή βυζαντινή, τη μεσα ιωνική καί σκλάβα, τή νεό
τερη καί σύγχρονη ίστορία τής ' Ελλάδας;
Ή άποψη πού ύποστ11ρίζουμε έμείς είναι ή άκόλουθη :
1 . - Ή σύσταση , ή 1iθική έθνική ένίο'Χυση , ή χρηματοδότη
ση καί ή έποπτική εύθύνη λειτουργίας Έθνικ/Ον Σκην&ν
άπό τό κράτος οϋτε ε!να ι , οϋτε μπορεί νά ε!ναι μ ιά όποιαδή
ποτε ένέργεια καi ίδίως μιά ένέργεια άνεξάρτητη καί άσύν
δετη άπό τήν εύρύτερη προσπάθεια γιά τή δημιουργία " κρά
τους " σάν φορέα εύθύνης, μέ τή ο·φαιρικ1i , άπό τήν άποψη
άναζητήσεων καί προσπαθει&ν, εννοιά του. Έτσι, καί ή σύ
σταση καί ή λειτουργία μιfiς 'Εθνι κής Σκ1ινi)ς, σάν μιά. πολύ
σοβαρή ύπόθεσ1ι, ά π ο κ λ ε ί ε τ α ι νά. άποβλέπει είτε στiιν
έξυπηρέτηση τοϋ " οΊiμερα " είτε στήν ίκανοποίηο·η κάποιων
προο·ωπικ&ν η εο·τω καί .. κλαδικlίΊν " έπαγγελματικ&ν κ.ά.
έπιδιώξεων καi άναγκ&ν η άκόμα καί σέ κάποιους . . . " λογι
κά. " συγκεκριμένους σκοπούς.
Κάθε προο·πάθεια δημιουργίας ένός φορέα μέ έ θ ν ι κ ο ύ ς
σκοπούς καί στόχους άναγκαστικά . . . βασίζεται σέ έπιδιώξεις έννοι&ν πού, βέβαια, οϋτε . . . λογικές, οϋτε σαφείς
ε!ναι , άφοu καί ή έννοια " έθνος " . . . άλογος καί άσαφής
ε!ναι . Συνεπ&; ε!ναι δυνατή ή έπιδίωξη ένός φορέα μέ έθνι
κούς ο'Κοπούς καί στόχους εστω κι Ιiν δέ μποροϋμε νά. δικαιο
λογήσουμε " λογικά " αύτούς τούς σκοπούς καί στόχους!
' Αντίθετα, ή δλη διακίνη σ η , έξυπηρέτ1ιση καί διοίκηση
τοϋ έθνικοϋ αύτου φορέα, δχι μόνο μπορεί άλλά καί π ρ έ π ι; ι
νά. στηρίζεται σέ νόμους πού δχι μόνο οί ο·κοποί καί στόχοι
θ' άναγνωρίζονται άπό δλους, έξ ύπαρχής καί πλήρως, στό
σύνολό τους, σάν π ρ α κ τ ι κ ο ί, σά.ν άπολύτως έφαρμό
σιμοι καί άναγκαίοι άλλ' άκόμα καί οι . . . αtτίες πού δημιουρ
γοϋν τiς άνάγκες ύπάρξεως τέτοιων ' Ιδρυμάτων, θά γίνονται
στό σύνολό τους έπίση ς σά.ν άπόλυτα άποδεκτές καί . . .
έλλογες!

Έτσι, συμπερασματικά, φαίνεται βέβαιο δτι :
α Ό- 'Οποιαδήποτε ένσταση στή δυνατότητα λειτουργίας
ιδρυμάτων μέ έννοιες .. έθνικές " δηλαδή .. άλογες ", σημαί
νει καί ένσταση στή δυνατότητα λειτουργίας Έθνι κ&ν ' Ι
δρυμάτων.
β ' . - 'Οποιαδήποτε, έστω καί μερική, άμφισβήτηση στή δυ
νατότητα πλήρους !κανοποιήσεως τGJν σκοπGJν πού πρέπει
νά όπηρετοuν, καί έφαρμογf\ς τlllν μέσων πού πρέπει νά χρη
σιμοποιοuν τά 'Εθνικά αύτά ' Ιδρύματα, όδηγεί κατευθείαν
στήν άμφισβήτηση ii καί στήν άρνηση άκόμα άναγνωρίσεως
τής δυνατότητας της λειτουργίας τGJν έθνικ6Jν αύτ6Jν Ιδρυ
μάτων, και
γΌ- 'Οποιαδήποτε προσπάθεια . . . προο·αρμογης τGJν έθνι
κ6Jν αύτGJν ίδρυμάτων σέ . . . λογικές άναζητήσεις μέ τή χρη
σιμοποίηση . . . λογικGJν σκοπ6Jν καί μέσων η άναζητήσεις
. . . συμβι βαστικ6Jν iΊ . . . μεταφραστικGJν λύσεων καί άλλα
τέτοια διάφορα ώστε ο! νόμοι νά μή . . . λειτουργοuν άρνητικά
τότε έχουμε . . . έμμέσως πλήν σαφGJ; : άνατροπή της ούσίας
τής άποστολfjς τGJν Ιδρυμάτων καί . . . παράφραση τGJν έπι
διώξεων, άναγκGJν καi δυνατοτήτων τους άπό έκείνες πού
καθορίζουν οί έθνικές άνάγκες καi έννοιες στίς δικές μας· δυ
νατότητες, ικανότητες καί άνάγκες!
Σ' αύτές δμως τίς περιπτώσεις :
• Όποιος έχει όποιαδήποτε καί όσ1ιδήποτε ένσταση στή
δυνατότητα η τήν άνάγκη λειτουργίας Ιδρυμάτων μέ έθνικές
έννοιες, σκοπούς καί έπιδιώξεις δέν δέχεται συμμετοχή ο·τή
Διοίκηση η, άκόμα, δέν δέχεται καi όποιαδήποτε άπλή σχέ
ση έργαο·ίας.
• Όποιος δεχθεί τή δυνατότ11τα καί άναγκαιότητα λειτουρ
γίας άναλόγων !δρυμάτων άλλά . . . καθ' όδόν άντιληφθεί
" τό βάρος της εύθύνης " ή . . . " μεταμεληθεί " η πιστέψει
στή " θεωρία τοu παράλογου καi άνόητου " . . . η δτι τά
ίδρύματα αύτά, στήν έποχή μας δέν . . . βοηθοuν στή δημιουρ
γία εύρύτερων συμφώνων Όμοσπονδι6Jν, ΣυνομοσπονδιGJν
κ.λπ. τότε δ�ιλώνει παραίτηση τής εύθύνης πού άνέλαβε.
Γιατί :
• Όποιος δέχεται νά ύπηρετήσει τά έθνικά αύτά ίδρύματα
καί παραμένει στήν ύπηρεο·ία τους ά λ λ ά, έκούοΊα η άκούσια,
είτε πιστεύει στήν άνάγκη είτε έφαρμόζει " λογικές άναζητή
σεις ", " συμβι βασμούς " " μεταφράσεις " κ.λπ . , χωρίς τίς
άπ' τό Σύνταγμα του Κράτους διαδικασίες τότε εlναι π α ρ α
β ά τ η ς τ 6J ν ν ό μ ω ν καί σάν τέτοιος πρέπει νά έλεγχθεί
δχι μόνο άπ' τή Δημό:ηα Διοίκηση άλλά κι άπό τήν " Ίστα
μένη Δικαιοσύν η ".
Κι Ciς μήν έπικαλεστοuν τό έλαφρυντικό τής " καλλιτεχνικής "
η τής " συλλογικής " άπόφασ1ις η τήν έφαρμογή άνάλογων
προγραμμάτων καi στό παρελθόν η �κείνο τό άνόητο " κα
νένας δέν πέθανε, κανένας δέν πείνασε " γιατί τότε φαίνεται
δτι μερικοί " άρμόδιοι " δέν εlναι μόνο " άσοφο ι " άλλά
καί . . . άνεύθυνοι . Καi η ύπάρχει εύθύνη , καί μάλιστα δ�ιμό
σια καί έθνική γιά τή λειτουργία καί άποστολή τGJν ίδρυμά
των αύτ&ν, η δχι . Άς διαλέξουν τί προτιμοuν.
2.- Θέλει , λοιπόν, ό νομοθέτης νά φτιάξει " Κράτος Εύθύ
νης " μέ ένότητα δχ� μόνο έδαφική, διοικητική, οiκονομική
κ.λπ. άλλά καί ψυχική καί πνευματική καί ιστορική καί . . .
καί . . . καί . . . άνάμεσα σ' δλους τούς πολίτες του. Καί τούς
σημερινούς, άλλ' ίδίως τούς αύριανούς. Θά χρησιμοποιήσει
ο"' αύτή του τήν προσπάθεια κάθε είδους κοινωνική λειτουρ
γία κι άνάμεσά τους κ' έκείνη τGJν Καλ&ν ΤεχνGJν (Θέατρο,
Μουσική, Χορός, Εικαστικά κ.λπ . ) . Ε!δικότερα, θά ζητήσει
καί τήν έπιστράτευση του θεάτρου σάν ό π τ ι κ ο α κ ο υ
σ τ ι κ ο u μέσου (άφοu τότε δέν ύπfjρχε Κινηματογράφος,
Τ1ιλεόραση κ.λπ.). Θά έντάξει τό θέατρο μέσα στήν κοινω
νική καi άναπτυξιακή του πολιτική γιά νά έξασφαλίσει μ\ά
σειρά ύπό ύψηλούς στόχους :
αΌ- Όπως τοu χρειάζονται δάσκαλοι γιά τά σχολεία ετσι
τοu χρειάζονται καi " τεχνικοί " κάθε είδους γιά νά προοψέ
ρει μιά γενική κι άπό ενα έπίπεδο κι άπάνω παιδεία σ' ολους
τούς Έλληνες. Έτσι δπως θά !δρύσει Πανεπιστήμιο, Παιδα
γωγική 'Ακαδημία κ . λπ . , θ ' ι'ιναζητ1Ίσει καί ενα " 'Εθνικό
Θεατρικό Σχολείο " πού θά τό όνομάσει " 'Εθνικό Θέατρο "
και πού αποστολή του θά εlναι δσα ως τώρα άναφέραμε κι
άλλα διάφορα πού ό νόμος θέλε ι .
β Ό- Γ ι ά ν' άντιμετωπίσει τόν άναλφαβητιο·μό θ ά χρησι
μοποιήσει καί τό θέατρο γιατί, μέσα ι'ιπ' αύτό, σάν σπουδαίο

όπτικοακουστικό μέσο, θά μπορέσει νά διδάξει κ α i ι σ τ ο
ρ ί α πράγμα πού τό προσπαθεί παράλληλα μέ τά 'Αναγνω
σματάρια κι άλλα βιβλία τοu δημοτικοί) σχολείου καi της
μέσης έκπαίδευσής του. Γι' αύτό θέλει καί παραστάσεις μέ
έλάχιστο τίμημα είσόδου, όργάνωση περιοδειGJν κ.ο:κ.
γΌ- Ό δρόμος πού έκλέγει ό νομοθέτης προσδιορίζει καί
τό τέλος του, δπως θά ελεγε ό Άγιος Αύγουστίνος. Καi ό
νομοθέτης γνωρίζει τή δύναμη τfjς τέχνης τοu θεάτρου πού
" 6 άνθρωπος διδάχθηκε νά βλέπη μέσα στόν έαυτό του '', η
δπως σοφά μίiς μίλησε 6 Ρ. Μπέλιγκαν γιά τήν " ι'ινθρώπινη
άξιοπρέπεια " πού στό θέατρο βρήκε μιά άπ' τίς 110/i,τες μαρ
τυρίες της " έναντίον της βίας καί τής καταπίεσης ".
Νά λοιπόν πού ό νόμος άπό τότε, εναν α!ώνα πρίν άπό κάθε
δψιμο . . . " άντισταοΊακό η νεοδημοκράτη ", ίδρυσε μιά
'Εθνική Σκηνή πού μέσα ι'ιπό μορφές καί γεγονότα Ιστορικά
δικαιωμένα η καταδικασμένα θά διδάξει τούς νεοέλληνες
δχι μόνο ιστορία (γιά τήν ίστορία) άλλά καί εναν ιστορικό.
Καί εlναι σαφέστατο δτι ό νόμος δέ θέλει τίς 'Εθνικές αuτές
Σκηνές οϋτε " έξGJστες " γιά σωβινιστικά, διεθνιστικά, χαο
τικά, άθεϊκά κ.λπ. κη ρύγματα άλλ' οϋτε καί . . . μηχανισμούς
,,
κομματικούς
η έξοικονομήσεως διαφόρων άλλων εστω
καί έπαγγελματικGJν άναγκGJν.
Ό νόμος εlναι βέβαιο δτι θέλει τίς Σκηνές αύτές Φάρους γιu
τή δημιουργία, διεύρυνση, σφυρηλάτηση κ.λπ. τiΊς έθνικης
όμοφροσύνης, ένότ1ιτας καί έξάρσεως. Γιά τήν καλλιέργεια
καί άνάπτuξη έθνικfjς έλληνικfjς συνειδήσεως καί περηφά
νειας. Θέλει καί τά καλά άλλά καί " τά κακά τά παραδείγμα
τα " σάν μάθημα καί άποφυγή μερικών έπαναλήψεων.
δΌ- Ό νόμος μέσα άπό ενα τέτοιο 'Εθνικό Θέατρο θά άνα
ζητήσει καί βοηθήσει τήν άνάδειξη συγγραφέων. Συγγρα
φέων δχι μόνο γιά τό θέατρο, βέβαια. Θά δώσει θέματα στή
λογοτεχνία καί τήν ποίησ1ι εύρύτερα ώστε νά μπορέσει νά
συγκροτήσει τήν πνευματική ήγεσία κι άπ' αύτή, τήν πνευ
ματική κοινωνία. Ό νόμος γνωρίζει πώς, χωρίς πνευματική
ήγεσία μέ σωστό έθνικό προσανατολισμό καί άρχές, δέν
εlναι δυνατόν νά δημιουργηθεί πνευματική κοινωνία σάν
τό Α καί Ω μιίiς σωστής πορείας του νεοσύστατου κράτους.
ε".- Νά γιατί 6 νόμος θέλει καί τά μέλη τGJν διευθύνσεων
τGJν ΈθνικGJν αύτ6Jν ΣκηνGJν λ ε ι τ ο υ ρ γ ο u ς καί δ ι α
κ ό ν ο υ ς έθνι κGJν άναζητήσεων καί ύπη ρεσιUΙν κι δχι " βεν
τέτες " η έπαγγελματίες πού " θέλουν νά ήγηθοuν θιάσων ··
ii συμβι βαστές, η μεταφραστές κ .λπ.
στΌ- Τέλος ό νόμος γνωρίζει δτι " ή Τέχνη δέν εΙναι δυ
νατόν νά άποχωρισθfj άπ' τή ζωή, οϋτε ν' άναζητfj αύθαίρετα
δικό της σκοπό ". Θά χρηματοδοτήσει τό Θέατρο, τό Θέα
τρο - παραστάσεις, δχι σάν αύτοσκοπό, άλλά σάν μέσον
πρός έπίτευξη σκοποu.
Καί γιά νά τελειώνουμε : Πολλά καi διάφορα θά μπορούσαν
νά γίνουν καί στίς 'Εθνικές Κρατικές Σκηνές καi πάντως
κάτι πού καί σύννομο νά εΙναι καί, θετικά, έθνικά χρήσιμο.
Γιατί, βέβαια, εlναι θλιβερό κατάντημα νά φθάσουμε στή
δημόσια καταγγελία γιά . . . " μισελληνισμό " καi στήν πλή
ρη άδυναμία της Διευθύνσεως τοu Ε.Θ. νά μηνύο-ει τήν Ε .Ε.Θ.Σ.
γιά έξύβριση. Καί τό κατάντημα αύτό εlναι άκόμα πιό τρα
γικό γιά μιά τέτοια έθνική προσπάθεια δταν σέ άπάντησ11
τής καταγγελίας της Ε.Ε .Θ.Σ. τό Ε.Θ. δήλωσε καί τό Υ Π .
Π . Ε . δέχτηκε δτι γιά λόγους . . . λιτότητας τ ό πρόγραμμα
παραστάσεων του προσεχούς ετους θά περιλάβει μερικές
" χαρακτηριστικές " έπαναλήψεις!
«

'Αλλά έκεί καί σέ χει ρότερα μίiς όδηγοuν ή άπουσία μιας
έθνικfjς νεοελληνικής πνευματικής κοινωνίας καί ή έγκα
θίδρυση μιίiς " παρέας " κουλτουριάρηδων . . . χωρίς τiς
άνοησίες καi τά ξεπεραο·μένα τli)ν " έθνικ&ν άναζητήο·εων "
δηλαδή τ(i)ν κάποιων καί " πρός τά εξω " έθνικGJν σκοπ&ν
καί ο·τόχων πού, παρ' δτι, " άλογος πηγή " άποτελεί καί τή
μοναδική βάση - αiτία κάθε έθνικfjς έπιδιώξεως γιά δ λ ο υ ς
τούς λαούς. Αύτά, καi ή γιά άλλους λόγους χρόνια καλλιέρ
γεια ένός " εύδαιμονισμοu ", ξεπέρασαν σέ eκταση καί τούς
.. έκ τGJν eξω κινδύνους ".
Καi καλά δέν &χουμε έθνική πνευματική κοινωνία. 'Υπάρ
χει ίσως πνευματική ήγεσία; 'Εθνική πνευματική ήγεσία,
έννοuμε. Δέν ι'ινησυχεί; Ή δέν ένδιαφέρεται;
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Δι ακη ρ ύττω άπε ρι φ ράστως
ΕΙ ΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ !
«Διακ η ρύττω καi δη μο σί α , μέ πασαν τ η ς ψυχης μου δύναμιν, καί έκφράζω ώς Έλ
λ η νίς τήν aπε ριόριστον εόγνωμο σύνη ν μου πρός τόν Έθνικόν μας Στρατόν καί πρός
ύμας Προσωπικ&ς έντιμότατε κύριε Γεώργιε Παπαδόπουλε . . . Ό θεός liς εuλογη
κάθε στιγμ ή ν τό σωστικόν εργον σας καί liς σας προστατεύη εiς κάθε βημα σας .
Εϊθε δέ τοuτο νά συνεχισθη έπί μακ ρά-μακ ρότατα ετη . . . Σας δίδω τήν εuχή μου» .

Η

2 1 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1 967 ΕΣΩΣΕ

Τό 'χουμε ξα �ιά δηλώσει : Γιά μaς ό aποΟανώιι δ έ ν
δεδικαίωται! Ζωντανούς ιcαί πεΟαμένους τούς ιcρίνουν
οί πράξεις τους. Κ' οί a νεντιμότητες τούς βαραίνουν
αίωνίως. Ή περίπτωση, aκριβώς, τίjς Κυβέλης : ' Α ν
τίθετη με τό φρόνημα όλ6ιcληρου τοϋ lΟνους, lχο ντας
άιcόμα τό ονομα τοϋ Γεωργίου Παπα νδρέου, ϋμνησε
τούς τυράννους καί τούς lδωσε τιjν εύχή της! "Α ς
μείνει ασυγχώρητη ει'ς τούς αι'ώνες τών αίώνων . . .
Δέ"α μέρες μετά τήν ιcηδεία τοϋ Γεωργίου Παπα νδρέου,
.. ΕΛΕΥ ΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ "
Μέ όλοσέλιδους,

23ης ΝΟΕ Μ Β ΡΗ

1968

πρωτοσέλιδους τίτλους, ό "' Ελεύθερος Κόσμος"
ι5ημοσίευε πανηγυρικά, στίς 23 τού Νοέμβρη
τά ιiξής :

7968,

Δ ι ' έπιστολfjς της πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν
Η κ . ΚΥΒΕΛΗ ΚΑΤΑΔΙ ΚΑΖΕΙ ΤΗΝ Α Ν Ι ΕΡ Ο Ν ΠΟΛΙΤΙ ΚΗΝ
Ε ΚΜΕΤ Α Λ Λ Ε Υ Σ Ι Ν ΤΗΣ ΚΗΔ Ε Ι Α Σ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ Ν ΔΡΕΟΥ
-Αγνωστα Ο.τομα, όλλά καί συγγενείς
όκόμη, ήσέβησαν είς τήν μνήμην του

Τήν άνίερον πολιτικήν έκμετάλλευσιν της κηδείας τοϋ
Γεωργίου Παπανδρέου άπό όμάδας καί ι':ίτομα, πού ένήρ
γησαν άνθελληνικώς, κατεδίκασεν ή σύζυγός του κ.
Κυβέλη Γ. Παπανδρέου, ε!ς έπιστολ1iν, τήν όποίαν ά
πηύθυνε πρό δεκαημέρου πρός τόν πρωθυπουργόν κ.
Γεώργιον Παπαδόπουλον. Ή κ. Κυβέλη Γ. Παπανδρέου
ύπf'ίρξε καυστική δ ιά τούς συγγενείς τοϋ συζύγου της
πού ήσέβησαν ε!ς τήν μνήμην του καί τό μυστήριον της
ταφής.

Τό πλήρες κείμενον τίjς έπιστολης τί)ς κ. Κυ βέλης έχε ι

ύι ς

ιiξ·ί)ς :

'Αξιότιμε κύρ ι ε Π ρόεδρε,
Θά έπεθύμοi'>ν διά μίαν άκόμη φοράν νά σας εύχαριστήσω
διά τό ένδιαφέρον τό έπιδειχθέν ύπό της ύφ' ύμας Έθνικf'ίς

ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ!

τή σύλληψη ιcαί τήν ιcα"οποίηση τόσων πατριωτών
(3 Νοέμβρη 1968) , ή Κυβέλη aπηύΟυνε στόν παρανο ϊ
κό διl(τάτορα τιjν παρα"άτω δουλιιcή έπιστολή. Δη
μοσιεύτηκε, δέιcα μέρες aργότερα, ό λ ο σ έ λ ι δ η στόν
" ' ΕλεύΟερο Κόσμο " τfjς 23ης τοϋ Νοέμβρη 1968.
Με aηδία περιλαβαίνουμε στίς σελίδες τοϋ " Θ.;ά
τρου " τό σιχαμερό αύτό ιcείμενο. Είναι γιατί πιστεύ
ουμε στι}ν aνάγιcη λειτουργίας έ ο ν ι /( ίj ς μ ν ή μ η ς.
Γι ' αvτό καί τό ύφιστάμεΟα .

Κυβερνήσεως κατά τήν δ ιάρκειαν της άσθενείας τοϋ συζύ 
γου μου Γεωργίου Παπανδρέου, ώς καi διά τάς άποφάσεις
αίτινες έλήφθησαν έν σχέσει μέ τάς άποδοθησομένας είς τόν
νεκρόν του τιμάς.
Θά έπεθύμουν δμως, έπιπροσθέτως, νά σας παράσχω ώρισμέ
νας διευκρινήσεις καi τοϋτο διότι, δυστυχώς, έγένετο κα
κίστη καί άσυγχώρητος έκμετάλλευσις ένός Θέματος κατ'
έξοχήν ίδιωτικοϋ καi Θρησκευτικοϋ χαρακτήρος.
Έάν παρεκάλεσα τήν Έθνικήν Κυβέρνησιν νά μοϋ έπιτρέψη
νά καταβάλω έγώ, καi όχι τό Κράτος, τάς δαπάνας της έκ
φορας τοϋ Γεωργίου Παπανδρέου, καi δπως ή κηδεία περιο
ρισθf'ί ε!ς τά στενά πλαίσια της ο ίκογενείας, τοϋτο τό eπραξα
διότι έπίστευον δτι εlχον ψυχικόν καθήκον νά έκδηλώσω
διά μίαν ύστάτην φοράν τά αίσθήματα άγάπης άτινα έπi
μακρότατα eτη ετρεφον διά τόν μεταστάντα.
ΚΑΤΕΔ ΟΛ[ ΕΥΘΗΣΑΝ ΤΑ Α rΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

'Ατυχώς τά ίδικά μου άγνά αίσθήματα ήθέλησαν νά κατα
δολιευθοϋν άγνωστα είς έμέ άτομα ώς καi όμάδες άνθελλη
νικώς ένεργοϋσαι . Μάλιστα, μερικοί μεταξύ τό'>ν όποίων
καi συγγενείς - καi αύτό τό γράφω μετά βαθυτάτης Θλί
ψεως - άσεβοϋντες είς τήν μνήμην του καi εiς τό Θείον μυ
στήριον της ταφf'ίς έπωφελήθησαν της ίεροτελεστίας καi
έπεδίωξαν άνίερον πολιτικήν έκμετάλλευσιν.
Οϋτω εύρέθι1ν πρό μιάς πλεκτάνης, είς τήν όποίαν βεβαίως
δέν ήτο δυνατόν νά μετέχω έγώ ούδέ έπί έλάχιστον και οuδέ
κάν νά τήν δ ιανοηθώ ήδυνάμην, πλεκτάνη ς τήν όποίαν μετά

� ' Η Α ' σελίδα τοι1 · · ΈλΒύΟερου Κοσμου .. τίjς 23ης τοιJ Νοέμβρη

1 968

μi: τό rΊηδιαστιl(ό ιcείμενο τίjς ΚυβfΞλης

τρόπον. Έκρινα τό θέαμα ώς άποιφουστικόν καί τήν πράξιν
ώς ύβριστικήν και άπάδουσαν πρός τήν στιγμήν έκείνην.
Αύτά ύπήρξαν τά είλικρινή α!σθήματά μου καi αύταi α ί
άληθείς σκέψεις μου έπι τ ή ς κομμουνιστικής πλεκτάνης
τής έκδηλωθείσης τήν Κυριακήν 3 Νοεμβρίου 1 968.
Θά σάς παρεκάλουν δμως, έξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, δπως
μου έπιτρέψητε ίνα, έπωφελουμένη τής παρούσης εύκαιρίας,
σάς διατυπώσω καi ώρισμένας ε!δικωτέρας σκέψεις μου,
σκέψεις μιας Έλληνίδος fiτις εζησεν έντόνως καi πλειστάκις
ένεργli'>ς τόν πολιτικόν βίον τής χώρας μας άπό πολλli'>ν
i;δη δεκαετιών.
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α!σθάνομαι δε τήν άνάγκην δπως διακηρύξω άπεριφράστως
δτι εΙμαι μαζί σας, διότι ή ' Επανάστασις τής 2 \ ης 'Απριλίου
1 967 εσωσε τήν ' Ελλάδα άπό τόν μετά βεβαιότητος έπερχό
μενον κομμουνιστικόν κίνδυνον. Καi έπειδή εΙμαι μητέρα,
μάμμη, προμάμμη καί δισπρομάμμη, έπιθυμli'> νά ζήσουν
και τά τέκνα μου, καί ο! εγγονοί μου καί ο! δ ισέγγονοί μου
και ο! τρισέγγονοί μου ώς έλεύθεροι Έλληνες και δχι ώς
δουλοι μιίiς έρυθράς δικτατορίας.
'Ιδού διατί άπό τfjς πρώτης στιγμfjς έτάχθην ύπέρ τfjς ' Ε
παναστάσεως, γεγονός τό όποίον ούδόλως άπέκρυπτον ε!ς
δλας τάς συζητήσεις μου. Τουτο, σήμερον, μου δίδεται ή
εύκαιρία νά διακηρύξω και δημοσία μέ πάσαν τfjς ψυχfjς
μου δύναμιν, και νά έκφράσω, ώς Έλληνίς, τήν άπεριόριστον
εύγνωμοσύνην μου πρός τόν Έθνικόν μας Στρατόν καi πρός
ύμάς προσωπικli'>ς έντιμότατε κύριε Γεώργιε Παπαδόπουλε.

"/:'vα πολύ χαρακτηριστικό σκίτσο τοϋ παραvοϊκοϋ δικτάτορα,
τοt1 " έvτψοτάτου κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου ", ύπέρ τής
ιίγείας καί μακροημέρευσης τοϋ όποίου εύχόταvε ή Κυβέλη . . .
βδελυγμίας άποιcηρύσσω. Ή το τοιαύτη η αγανάιcτησίς μου,
ώστε δταν εΙδον θορυβοποιούς τινάς φέροντας έπιδεικτικli'>ς
ε!ς την κηδείαν του Γεωργίου Παπανδρέου έρυθρούς λαιμο
δέτας ιcαi έρυθρά μανδήλια, κρατουντας δέ έρυθρά άνθη ,
ιcαi άσέμνως φωνασκουντας, ήνοιξα τό παράθυρον του αύ
τοκι νήτου μου καί διεμαρτυρήθην · κατά τόν έντονώτερον

Κ Υ ΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΑΠ ΑΝΔΡΕΟΥ
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Προχωρείτε άπερίσπαστος, κύριε Πρόεδρε τfjς 'Εθνικής
Κυβερνήσεως, κ:αι μέ τήν βοήθειαν και συμπαράστασι ν δ
λων μας δημιουργείτε τήν νέαν καi !σχυράν Έλληνικήν 'Ελ
λάδα. οι άγαπli'>ντες καί πονουντες τόν τόπον μας είμεθα
άνενδοιάστως μαζί σας. Ό Θεός Ιiς εύλογη κάθε στιγμήν
τό σωστικόν εργον σας καί Ιiς σάς προστατεύη ε!ς κάθε βήμα
σας. Είθε δέ τουτο νά συνεχισθii έπι μακρά - μακρότατα
ετη , διά νά ζήση ή 'Ελλάς καί διά νά εύημερουν ο! Έλληνες.
Σάς εύχαριστli'>
καί σάς δίδω τήν εύχήν μου
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Μέ τό τε()χος αύτό, τό " Θέατρο " άνοίγει τόν ένδέκατο τόμο του. Άν λογαριάσουμε
άπό η)ν πρώτη έμφάνισή του ( Δεκέμβρης το() '6 1 ), εγινε πιά 1 7 χρονώ παλη κάρι!
Ένα άπλό ξεφύλλισμα, μάς άπαλλάσσει άπό τ ίς καθιερωμένες προγραμματικές
όποσχέσεις. Ό,τι i\χουμε δόσει ως τά τώρα, καi τό τεGχος πού κρατάτε, δείχνουν
ξεκάθαρα τί μετράμε, πρός τά πο() πάμε καί πο() είμαστε σέ θέση νά φτάσουμε. TC.
" Θ " θά έξακολουθ1Ίσει νά έκπληρώνει την άποστολή του. 'Απτόητο κ' άνυποχώ
ρητο. Θά προσπαθήσουμε, μόνο, νά 'μαστε κάθε δίμηνο κοντά σας. Φυσικά τότε
κ' ο[ σελίδες του θά 'χουν άμεσότητα
θά κυριολεκτεί καί ή ρουμπρίκα το()
κα_ί φρε_σ κάδα. Άς τό ξαναπο()με : ή τιμη των J 50 δραχμων ετναι, κι αύτη η) φορά,
.
τ ριπλό τε()χος. Τά άπλά τεύχη θά 'ναι πάλι φτηνότερα.
για τό ακόμα πιό φορτωμενο

Δίμηνου

•ΙΙ1 Τό πολιτιστικό άνοιγμα το() "Θ"
πρός τήν Τουρκία είχε μεγάλη καί οΌβαρη άπ1Ίχησ η , περισσότερο κι άπό
μάς, στη γειτονικη χώρα. Τό τε()χος
Εφτασε ως τά χέρια το() ΠρωθυπουργοG
της γειτονικης χώρας Μπουλέντ Έτσεβίτ, πού κινείται σέ κύ cλους έλληνικούς, ξέρει άρκετά έλληνικά κ' ήταν
στη συντακτική έπιτροπη της έπιθεώρησης " Φόρουμ " πού έξέδιδε καί
διεύθυνε ό συγγραφέας τ&ν δυό άρθρων
Το()ρκος καθηγητης τής θεατρολογίας
Μ ετίν Άντ. Στην ' Ελλάδα, έχτός άπό
τά εύμενή καί πλούσ ια δημοοΊεύματα
στόν άθηναϊκό Τύπο καi τά γράμματα
πρός τό " Θ " (δές ο-ελίδες 1 37 - 1 42
το() Διμήνου), προκάλεσε καί μιά πολύ
έμπεριστατωμένη συμβολή στή θεα
τρικη ' Ιστορία τής Πόλης : τη ντο
κουμενταρισμένη καί λεπτομερή έξι
στόρηση τής πολύ ένδιαφέρουσας δρά
. σης το() " Δραματικο() καί Ώδικο()
θιάσου τής Κωνσταντινουπόλεως ".
Γραμμένη πολύ διαβαστερά άπό τό
μηχανικό Πέτρο Πλ. Μ ισαη λίδ η , θά
δημοσιευτεί στό έπόμενο τε()χος.
1111 οι 'Αθηναίοι χάρηκαν φέτος εναν
άξέχαστο " Ρωμαίο καi 'Ιουλιέτα "
άπό τό " Κόβεν Γκάρντεν " στό 'Η
ρώδειο, μέ τή Μ έρ λ Πάρκ καi τόν
Άντονυ Ντάουελ, σέ χορογραφία το()
Κένεθ Μακμίλαν καi μέ σκην ικά καί
κοστούμια το() Νίκου Γεωργιάδη . Χά
ρ ηκαν, δμως, καi κάτι άλλο : Στό εντυ
πο πρόγραμμα τών έκδηλώσεων το()
Φεστι βάλ (σελίδα 1 34), στη βιογρα
φία το() διάσημου fiγγλου χορογράφου
δίνεται,
ενας γ ε ρ ό ς μ π ά
τ σ ο ς στόν ήμέτερο Άλέξ11 Μ ινωτή !
Άκο()στε τον : " Ό M acn1 i llan έπέ
στρεψε στό Royal Ballet οτίς άρχές
το() 1 970 ώς διευθυντής. Έκανε μιά
σειρά άπό μικρά εr�γα καi άκολούθησαν
άλλα πληr�έστερα. Τό καλοκαίρι το() '77
π α ρ α ι τ ή Ο η κ ε ά π ό δ ι ε υ θ υ
ν τ ή ς γ ι ά ν' ά φ ι ε ρ ω θ ε ί π ε
ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο σ τ ό ε ρ γ ο τ ο \J
Χ ο ρ ο γ ρ ά φ ο υ ". Κι ό Μακμίλαν
πού ήταν καi πρωτος χορευτής, είνα ;
δέν ετναι 49 χρον&ν. Ό Μ ινωτής 79 ! . .
•ΙΙ1 Τόν 'Ιούνη το() 1 963, i\γι νε μιά
σημαντική άποκάλυψη στό χωρο το()
Μ εσαιωνικο() Κρητικο() Θεάτρου. Ή
Μ πάμπη Ο!κονόμου άνακοίνωσε την
ϋπαρξη ένός άγνώστου, τρίτου, χει
ρογράφου το() ποιμενικο() δράματος
" Γύπαρης ". 'Από τό άνεχτίμητο αύτό
χειρόγραφο άποκαλύπτονταν, γιά πρώ
τη φορά , όχι μόνο ή ταυτότητα το()
συγγραφέα Γεωργίου Χορτάτσ η , άλλά
καί τό πραγμ'ατικό δνομα το() δράματος
πού 'ναι " Πανώρια " κι όχι " Γύπα-

άπό σπ6ντα,

ρης ". Ό άκούραστος καθηγηη)ς Έμμ .
Κριαράς πού 'χε μετά τό Σάθα ( 1 879),
έκδόσει τό '' Γύπαρη " στά J 940, κάθισε κ' εκανε, στά 1 975, νέα άποκαταστημένη εκδοση , της " Πανώριας "
πλέον. Φέτος, δεκαπέντε όλόκληρα
χρόνια άπό την εύτυχη αύτη φιλολογικη άποκατάσταση , εr�χεται ό έλέφ
Ε .Ο.Τ. φεστιβαλίζων άνά τάς έπαρχίας
θιασάρχης Χρηστος Πολίτης καί την

Δ Ι ΑΒΑΣΤΕ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ !
Θά 'πρεπε νά 'ναι ό πρωτος 'Α
το() τεύχους. 'Αλλά,
κι άπό δω γίνεται ή δουλειά
μας. Κάνουμε σύσταση , θά λέ
γαμε εκκληση : Διαβάστε Κα
λομοίρη !
Τό " Θ '', ϋστερα άπό 35 χρόνια,
προσφέρει άναθεωρημένα τά,
σχεδόν άγνωστα, 'Απομνημο
νεύματά του. 'Επι βάλλεται νά
διαβαστοGν. 'Ιδιαίτερα άπ' τούc:
νέους. Είναι ενα πολύτιμο μά �
θημα ρωμέικης αύτογνωc ίας. Μ ι 
κροκοινωνιολογία μιάc γνήσιας
έλληνόπρεπης κοινωνίας πού,
στά χαράματα το() α!ώνα μας,
χάθηκε μέ την " πρόοδο ", χω
ρίς νά 'χει κερδηθεί άπ' τούς
νεότερους. ' Η έπαφή μαζί της,
είναι γνωριμιά προγόνων. Μπά
σταρδοι δέν κάνουμε τίποτα.
Δέν πάμε πουθενά. Άς γνωρί
σουμε τη θειά Μαρούκα καi
τό " μπαμπά " Μ η νά, τήν ο!κο
γένεια, τό σπίτι, τή γειτονιά,
τό μικρό " κόσμο " το() Καλο
μοίρη - ένός
προγόνου πού
σπεύσαμε νά τόν προσπεράσου
με καi νά τόν λοιδωρήσουμε,
προτο() καλά καλά τόν γνωρί
σουμε.
Τό " Θ δέ διστάζει νά τό πεί
άλλη μιά φορά: Είναι περ1Ίφανο
πού δημοσιεύει τη " Ζωή και
την Τέχνη " το() Μανώλη Κα
λομοίρη . Μέ τό σπάνιο ε!κο
νογραφικό όλικό πού διασώ
ζουμε, δίνουμε άλλη μιά διά
σταση στό κείμενο. Διατυπώ
νουμε την άξίωση : Όσοι βρί
σκονται άπό άγάπη κοντά στούς
νέους μας, φίλοι καi δάσκαλοι,
νά τούς ώθήσουν νά διαβάσουν
Καλομοίρη. Θά 'ναι κέρδος γιά
δλους μας.

στερίσκος
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γράφει εις τά παλαιά του όποδi1ματα.
'Αδιαφορεί άν τό ίiργο είναι " Πανώ
ρια " καί παρουσιάζει, βρυκολακια
σμένο, τό " Γύπαρη ". Φυσικά, μόνο
καί μόνο γιά νά κρατάει τόν έπώνυμο
ρόλο ! Αραγε, μέσα στά καθή κοντα
το() Σωματείου ΉΘοποιων, τής ΠΕΕΘ η
το() Κέντρου Θεάτρου δέν ετναι νά
τραβάνε κάπου κάπο\) καί κανένα αύτί ;
•ΙΙ1 Τριπλό τε()χος, τριπλό τό διάστη
μα κ' 1Ί λιτανεία των νεκρων άτελεύτη
τος . . . Τό Γενάρη άποδ1Ίμησε ε!ς Κύ
ριον ό ληξουριώτης δημιουργός τής
" Χορωδίας καi μαντολινάτας τής άθη
ναϊκής κ?-ντ�δας " Ν ίκος Τσιλίφης, 68
χρονω. Σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα
σκοτώθηκε, γυρίζοντας άπό μιά
χτή μέ τό Διονύση Παπαγιαννόπο�λο
τήν Π �πη Λάζου κι άλλους, ή 35ά :
χρονη ηθοποιός του έλαφρου θεάτρου
Χάρις Λουκέα. Πέθανε στή Νέα 'Υόρκη
καi Θάφτηκε στου Ζωγράφου, 11 80χρο
νη παλιά καρατερίστα Μαρίκα Ραυτο
!fΟύ �ου. -�� τό '58 έμ�ανιζότανε στήν
Αθηνα κ uστερα μεταδιδε τή " Φωνή
τής Άμερικης " μέ τόν πάντα άηδια
σ ; ικό Τέλυ Σαβάλας. Τό Φλεβάρη
πεθανε, 52 μόνο χρονώ, τό πιό θεόκου
φο καi τρεμάμενο γεροντάκι της άθη
ναϊκής έπιθεώρησης, ό Φιλήμων Με
θυμάκης, αύτοδίδαχτος τυπίστας πού
'
'κανε καi τό Σαρλώ.
•ΙΙι Ξαφνικά, ξημερώματα 24 του Φλε
βάρη, πέθανε στόν ϋπνο, άπό έμβολή
καρδιάς, ό Δημήτρης Χατζημάρκος ό Μήτσος το() Θεάτρου Τέχνης. Πενην
ταεννι ά μόνο χρονω κ· 1]ταν ό παλιότε
ρος στό σημερινό θίασο Κούν. Καλό
καρδος, εύσυνείδητος,
Στούς έναλλασσόμενους Δελφίνους το\)
Κούν έπικράτησε γιά χρόνια (μετά τό
Ζερβό, Καλλέργη , Διαμαντόπουλο), λί
γο πρiν καi παράλληλα μέ Λαζάνη ,
Κουγιουμτζή καί Ά ρμένη. Παραγκω
νίστηκε πρόωρα, γιατί τόλμησε - τόν
καιρό του κουνικου κοινόβιου - νά
παντρευτεί, νά κάνει παιδί, ν' άποχτήσει
σπίτι, ν' άστικοποιηθεί. Δυό φορές είχε
τολμήσει κιόλας νά φύγει άπό τό θίασο.
Άλλά εξω, τότε άκόμα, δέ σ1Ίκωνε
τό κλίμα τούς ορθόδοξους κουνικούς.
Καί γύριζε, κατησχυμένος! Έπαιζε
πάντα μέ τόν παραδοσιακό τρόπο του
Θεάτρου Τέχνης : Δέν είχε άκόμα ση
κωθεί έντελως στά πόδια του. Κρατοl)σε
τό γόνατά του έλαφρά κεκαμμένα καί
ή έκφορά το() λόγου, 1]ταν πάντα !διω:
ματικά κομπιασηΊ . Τό γούρλωμα των
ματιών •]ταν προσωπικ1Ί του άδυναμία.
Έπιμελιόταν τήν έμφάνιση και τό
μακιγιάζ του, μέ άγωνιώδη προσπάθεια
ν' άλλάξει. Έφτανε δμως ενα βήμα,
μιά λέξη καί τόν άναγνώριζες! Συνή
θως, επαιζε τό Χατζημάρκο. Στό επακρο
Είχε δμως δημιουργήσει
πολλούς σημαντικούς καί σημαδιακοuς
ρόλους. Όχι τόσο μέ φαντασία. 'Οπωσ
δήποτε, μέ στερεότητα. Ήταν δραμα
� ικός, είχ' ενα βάρος ρολίστα, άλλ'
εβγαζε και γέλιο μ' εύκολία. Τόν
�επροβόδισαν μέ άληθι νή συντριβή.
ισω� γ ι· αύτό και δέ χειροκροηΊθηκε!
. Ο Κουν βρ1"'jκε μόνο νά πεί πώς ήταν
•

άοπα

ξεροκέφαλος.

σφιγμένος.
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ό πιό παλιός κ' ενας άπό τούς πιό πι
στούς κι άφοσιωμένους συνεργάτες του.
Οϋτε μιά λέξη γιά τόν 1')Θοποιό Χατζι1μάρκο. 'Ωστόσο, 1Ί ύπόγα τοϋ Θεάτρου
Τέχνης tχει στοιχειώσει άπό τούς
Θεατρικούς του ίσκιους. Κ · ιΊ μνήμη
του Θά μένει εντονη στό χ&ρο αύτό.
•ΙΙ• Έντεκα του μ�Ίνα Μάρτη, Σάββατο
πρωί, βρέθηκε στό κρεβάτι της νε
κρ1i ή Σοφία Βέμπο. Έγκεφαλικό έπει
σόδιο, σέ ιΊλικία 66 χρον&. Κ ηδεύ
τηκε τ' άλλο άπόγιομα - τελευταία Κυ
ριακή τijς άποκριάς. ΕΙχε πρωτοτρα
γουδήσει τό 1 933 στό Θέατρο Σαμαρτζij .
Γν1Ίσιο μέταλλο φωνiΊς. Άσπούδα.χτη.
Τελείως άκατέργαστη ! "Ως τ ό τε κυ
ριαρχοϋσαν στή σκηνή τενόροι καί
πριμαντόνες. Ή βαριά κοντράλτα φω
νιΊ τι1ς ξαφνιάζει .
Καί έπιβάλλετα ι .
Μέ τόν πόλεμο τοϋ ·40 άλλάζει πορεία:
Ξεμακραίνει άπ' τό Θέατρο. Ύπηρετεί
τό στρατό. Μέ πατριωτικά τραγούδια
έμψυχώνει μαχόμενες στρατιωτικές μο
νάδες, νοσοκομεία, μετόrι:ισθεν. Στήν
κατοχή διώκετα ι . Tijς άπαγορεύουν
νά τραγουδάει ! Τό ·42 διαφεύγει στή
Μέση Άνατολ1Ί. Ώς τό "46 ύπηρετεί
άποκλειστικά τ�iν ψυχαγωγία του στρα
τιώτη . Γίνεται ή άγαπημένη τ&ν ' Ενό
πλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 'Α
σφαλείας. Χτίζει τό Θρύλο τijς τραγου-

δίστριας τ�")ς νίκης. Έξ ού δ ιακρίσεις
καί τιμές στή ζωή καί στό Θάνατο: Κ η 
δεία πρώτης, μέ δημόσια δαπάνη, Μου
σική τijς ΑΣΔΕΝ, ι'iγημα πεζοναυτ&ν,
κυανόλευκη στό φέρετρο, παράσημα,
δάφνινα στεφάνια Π ροέδρων Δι1μο
κρατίας καί Κυβερνήσεως. ' Εξ ού
καί ή άποχή δσων άπεχθό.νονται δλ'
αύτά. Καί τά συμπαρομαρτοuντα! 'Ωσ
τόσο άπό τό πλ1") Θος κλείσανε οί πόρ
τες του Νεκροταφείου. Δέκα χιλιάδες
άνθρωποι - άποκριάτικα, μέ βροχή καί
κρύο - τήν πρόπεμψαν, τραγουδώντας
τι1ς τό " Παιδιά, τijς Έλλάδας παι
διά . . . " . 'Αναφαί ρετος τίτλος τ ιμijς: Τή
νύχτα του Πολυτεχνείου, γιά πρώτη καί
μοναδική φορά, στάθηκε άντιμέτωπη
στίς Ένοπλες Δυνάμεις : Άνοιξε τό
σπίτι της καί προστάτεψε κυνηγημένα
παιδιά το\J Πολυτεχνείου. Μ ιά νύχτα,
πού άπαλύνει τήν " έθνικοφροσύνη "
μιας όλόκληρης ζωijς. Στ�iν ΆΘήνα
εlχε γυρίσει τό '46. Άπ' τό ·47 ως τό
·50 περιφέρει τό Θρύλο τι1ς στίς έλλη
νικές παροικίες Άμερικijς, Άφρικijς,
Αύστραλίας. Τό 1 950 ξαναγυρίζει καί,
μέ φιλόδοξα δνειpα, χτίζει τό " Θέατρο
Βέμπο " . Κάνει έπιτυχίες μι:ι, πρίν
κι άπο
περάσουν δέκα χοόνια,
σύρεται . Καί, τά έλληνικά άνεύθυνα :
Ή ζωή τijς Βέμπο εκλεισε χωρίς νά
βγεί κανένας άρμόδιος νά έπισημάνει

σπάει.

πώς ί1 τραγουδιστική της άξία ήταν πο
λύ μεγαλύτερη άπό τά κοροϊδευτικά
τραγούδια του Μουσολίνι, πού φτι άξαν
τό Θρύλο της. Άς άκουστεί άπό μίiς.
•11• Τόν 'Απρίλη ϊ:σβησε, άπό γεροντι
κή έξάντλησιι ό ίεροφάντης τijς μου
σειακijς άναβίωσης του άρχαίου δρά
ματος Λίνος Καρζijς, 84 χρον&. Σύν
τομη σκιαγραφία του έμψυχωτ�") τοϋ
Θυμελικοί> Θίασου Θά δώσουμε σέ
πρώτη εύκαι ρία. Λιγόλογη, άναγκα
στικά, 1Ί άναφορά καί τ&ν ι'iλλων άπω
λειών τοϋ μιΊνα : 52 χρον& πέθανε ό
Πέτρος Τζαφέρης τijς ΕΛΣ. ΕΙχε �ε
κινί1σει μονωδός, μουσικός ύποβολέας,
έκγυμναστής χορωδίας. Μετά τήν πρόσ
φατη άποχώρηση τοϋ Βούρτση, άνά
λαβε διευθυντής Χορωδίας τijς Λυ
ρικijς. Δέν πρόφτασε νά χαρεί τή νέα
του Θέση . 69 χρονώ πέθανε, σέ μ ιά
δ Φραγκίσκος Μανέλλης,
αύτοδίδαχτος κωμικός τυπίστας σέ
μπουλούκια, βαριετέ, Θιάσους έπιθε
ώρησης, ταινίες. Ό κουτός μαθητής,
τό σουξέ του. 71 χρον& πέθανε ό Μ ι
χάλης Παπαδάκης. ΕΙχε ξεκι ν�ΊοΈι τ ό
Ι 92Ιi έλπιδοφδρος ιiθοποιός σ τ ό " Θί
ασο τών Νέων ". Τελικά προσκολλή
θηκε στό Λογοθετίδη κα ί τόν Ή /.. ιό
πουλο, κάνοντας τό διαχειριστή τους.
Στίς άπώλειες τοϋ μήνα κ' ενας παπάς!

άρπαχτ�ί ,

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
"Ενα νέο ύπαίΘριο Θέατρ<J στ-ήν περιοχη
της ' Αθ·ήνας. Θ' ά.νεγερθεί στο θαυ
μα στο χωp ο τη ς λίμνης Βουλ�γμ�νης .
,
Θα, . ναι αμφιθεατρο
κλασικου τυπου
χαί Θά. 'χει δυο χιλιάδες Θέσεις.
ΊΌ σχεδιασμο καί τΊ)ν άρμονιχη έ:ν-:αξη
τοu Θεάτρου στόν tδιόμορφο, καί αισθη
τικά εύπ�οη . χωρο , τ'ίjς λίμνης ά.νά
,
,
"
λαβε δ εξαιpετος
αρχι-:εκ-:ων
l\.ιμων
Λ άσκαρις. ' J [ εύτυχισμένη λύση πού
δόθηκε ε!κονίζεται στο παραπάνω σκα
ρίφημα. Το ά.μφιθέα-:ρο δημιουργείται
στο βάθος τοu χώρου -:'ίjς λίμνης . ' Απ'
τίς κερκίδες του, ol Θεατές Θά 'χουν
ένώπιόν ; ο�ς τη λίμνη . � ιδικοί πίδα
κες σ, αυτη, κι δ κρυφος φωτισμος
των ά.πόκρ·ημνων βράχων πού τ·ήν τρι
γυρίζουν, Θά δημιουργοuν φαντασμα
γορικό νιJχ-:ερινο Θέαμα.
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�μφιΟεάτ� ου σryν κ � ;αη
αλ�α, και �ανενα α� λο

"( )χι μόνο ή φυσιολογικ-f: ενταξη -:ou
των βράχω� ,
,
χτισμα
δεν
,
προ�ειτι;; ι να Ι>; ατ;ι- ραξει το γνωριμο
,
τοπιο. Ολες οι αναγκες
λειτουργίας
τοu Θεάτρου - γραφεία, καμαρίνια, έρ
γα� τ-ήρια κι �ποθ�κ�ς σκψ �κων ;-- πρ � 
βλεφτηκε ν�, ν� ι αθεατα κα;ω απο τις
, ,
κερκίδες.
Επισης , για, ιματιοθηκ·η
μπάρ, τουαλέτες κοινοu, Θά χρ·ησψ.ο
ποιη � οuν, μέ: Υ;ατάλλη,λες διαρ �υΟμίσεις,,
�ι1 εγκατασ;ασει� απο Ι>υτηριων που
, ουν για τ υς λ υομ
, νους.
υπ αρ
?_
Χ;
�
�
Με, τη l>·ημιουργια του Θεατρου, ο, μο-

ναl>ικος αύτός χωρος - πέραν τ'ίjς λου
τρικ·ίjς χρ·ήσης του - ά.ξιοποιείται καλ
λι τ ;χνικά. Στο νέο καλο;-α ιρινό Θέατρο
,
θα, χουν τ ,η �υνατότ·� τα να ε, fLφανιζονται
r
π?λυπληθ�_: ελ�,ηνι:ι.α και, ςενα
συγκρο�
τ·η ματα. Η αμφιθεατρικ·η, του μορφη
Θά έξυπη � ετ�ί ilχ � μόνο θεα �ρικές παρα
σ-:α, σει � αλλα και χορευτικες και, μου
, εκτελεσεις.
,
σικες
Ί-[ δημιουργία τοu Θεάτρου

όφείλε-:αι
στόν, ιδιοχτ·ήτη -:Ύjς περιοχ'ίjς, Όργα
νισμο διαχειρίσεως έκκλησιαστικ'ίjς πε
ριουσίας, -:όν γνωστο ΟΔR Π .

'Ιδιαίτερα φωτισμένος - γι' αuτό τόν
μνημονεύουμε : Ό Μ η τροπολίτης Πε
ριστερίου 'Αλέξανδρος, 71 χρον&. Σε
βαστός γιά την προοδευτικ1i του δράσ11 :
Στέλεχος τι'j ς Έλληνικης Έπιτροπijς
γιά τη ΔιεΘνη ϋφεση καί Είρήν η , ίδρυ
τ ι κό μέλος τι'jς έπιτροπijς γιά τόν
έπαναπατρισμό τ&ν πολιτικ&ν προσ
φύγων, δημοτικιστής, άκούραστος άγω
νιστιΊς. Ταιριαστός ποιμένας στ�Ί λαϊκη
Μ η τρόπολη τοϋ Περιστεριοϋ.

1111 Ή ζωη τραβάει τιiν άνηφόρα . . . 'Ε
κεί ποu π�iγαινε - ντροπη γιά δλους μας
- νά κλείσει τό ίοτορικό 'Ωδείο ΆΘη
ν&ν, ξαφνικά άνασυγκροτήθηκε ή μαθη
τικι'1 του όρχ1)στρα! Ή πρώτη προσπά
θεια εΙχε γίνει άπ' τό Δημ. Μ ητρόπου
λο πρίν άπό cταράντα χρόνια. Ή μαθη
τικη όρχηστρα είχε τότε . . . άνδρωθεί
καί προκόψει ! Έζησε &ς τό 1 962 καί

διαλύθη κε. Τό 1 975 άποφασίστηκε άνα
σύσταση της καί, τό φετινό Άπρίϊ.. η ,
εκανε κιόλας την πρώτη παρου-,ία της,
μέ τρείς συναυλίες στην έλληνικ1) έπαρ
χίσ : Ρέθυμνο, ' Η ράκλειο, Κέρκυρα.
Παίζουν πσιδιά άπό 1 2 ι'ι.iς 1 5 χρον&,
μέ διευΘυντι'; τόν καθηγηη) βιολιοϋ
Β. Σταυριανό. Ψυχή της, ό γενικός
γραμματέας τοϋ 'Ωδείου, τενόρος r.
Φραγκουλάκης. Π ρός τό παρόν, άπαρ
τίζεται άπό 1 7 βιολιά, τρία τσέλα, δυό
κοντραμπάσα, μιά βιόλα, ενα φλάουτο
κ' ενα κλαρινέτο. 'Απευθύνεται κυρίως
σt νεανικό κοινό, πού ικανοποιείται
άκόμα περισσότερο διαπιστώνοντας πώς
Μν εΙναι προνόμιο τGJν μεγάλων νά
έρμ 11νεύουν τοuς μεγάλους συνθέτες.
Ένα χρηοιμο φυτώριο. Εuχόμαστε νά
φτουρίσει ! Γιά καλό δλων μας.
•ΙΙ1

Ή

Κ ίνηση " Ή Γυναίκα σηΊν

Άντίστασιι " όργάνωσε - καί μπράβο
τιις! - μιά έλεύθερη συζ1)τηση μέ Θέμα
" Τό άντιστασιακό τραγούδι , έΘνική μας
κληρονομιά " . Ή έκδήλωση δέν εΙχε
φιλολογικό χαρακτήρα. ΕΙχε - καi.
πάλι μπράβο! - άγωνιστι κό. Δέν άσχο
λήθ η κε μέ τήν αισθητική άξιολόyηση
τοϋ άντιστασιακοϋ τραγουδιοϋ, άλλά μέ
τι)ν προσπάθεια τ ι'j ς Κυβέρνησης νά τό
ΘέσΈι έκτός νόμου. Τό Θέμα κάλυψε πλη
ρέο·τατα άπό νομικιΊ πλευρά ό άντιπρόε
δρος τοϋ Δικηγορι ιωϋ Συλλόγου 'Αθη
νών, παλιός καπετάνιος καί διιμιουρ
γός άντάρτι κων τραγουδι&ν Βαγγέλης
Μαχαίρας. Τό " Θ " μαγνητοφώνησε ό
λόκλιι ρη την έκδιiλωσιι πού, τελικά,
δέ χώρεσε σ' αύτό τό τεύχος. Θά δη
μοσιευτεί σέ έπόμενο . Όμως, ό πρ&
τοϋ τεύχους στέκεται
τος
στό άντιστασιακό τραγούδι , πού τό
Θεωρεί ίερό καί άπαραβίασ·το.

'Αστερ{σκο

ΕΛΣ : Α.ΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΜΑΤ ΟΣ ΑΡΓΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡ Η ΤΗ Σ Α Ι Ζ ΟΝ : 88 Π ΑΡΑΣΤΑ Σ Ε Ι Σ ΣΤΑ .ΌΛΥΜ Π Ι Α " !

'Από άργίες, ή Λυρική πάντα πάει καλά! Σταθεροποιείται
στά χαμηλά κι όλοένα γλιστράει πρός τά κάτω. Φέτος . . .
κατόρθωσε νά δόσει στά " 'Ολύμπια ", τόν ίδιο μέ τόν περσι
νό, χαμηλότατο άριθμό παραστάσεων : όγδονταοχτώ, όλό"
κλη ρη τή σαιζόν! Συνολικά, δμως, επεσε κατά πέντε παρα
στάσεις! Πέρσι, είχε δόσει 6 στό Φεστιβάλ 'Αθη νών καί 1 7
στη Θεσσαλονί κ η . Φέτος, εδοσε πάλι 6 στό Φεστιβάλ ΆΘην&ν
ΓΕΝΑΡΗΣ
Π α ραστάσεις

Α Ρ ΓΙ ΕΣ 1 5

Κ. J
2
Δ.
τ. 3
Τ. 4
Π. 5
Π. 6
Σ. 7
Κ. 8
Δ. 9
τ. 10
Τ. 1 1
Π. 12
Π. 13
Σ. 1 4
Κ. 15
Δ. 16
Τ. 1 7
Τ. 1 8
Π . 19
Π . 20
Σ. 21
Κ . 22
Δ . 23
Τ . 24
Τ . 25
Π . 26
Π . 27
Σ. 28
Κ . 29
Δ . 30
Τ. 3 1

Π α ραστάσε ι ς 1 4

ΑΡΓΕΙ

ΑΡΓΕΙ

ΑΡΓΕΙ
Α.ΡΓΕΙ
Α
'

Α.ΡΓΕΙ
Λ ΡΓ/:.'Ι
ΑΡΓΕΙ

ΑΡΓΕΙ
Α.ΡΓΕJ
ΛΤΨΕΙ
ΑΡΓΕΙ

ΑΡΓΕ Ι
Α.ΡΓΙ::Ι

ΑΡΓΕΙ
ΑΡΓΕ!

Α Ρ Γ Ι ΕΣ 1 9

12

Α Π Ρ Ι ΛΗΣ

13

Π α ραστάσεις
Α Ρ ΓΙ ΕΣ

Μ Α ΗΣ
Π α ραστάσεις 1 6
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Α Ρ ΓΙ ΕΣ

1
2
3
Π. 4
π. 5
Σ. 6
δλε ς
Κ. 7
Δ 8
τ". 9
ο" λ ες
Τ . 10
Π.ΙΙ
Δ.

Τ. J Βαφτιστικός
Π . 2 Ύπνοβάτις
η. 3
Σ. 4 Ύπνοβάτις
Κ . 5 Βαφτ ιστικός
Δ. 6
τ. 7
PrJ:.I
Τ. 8
η . 9 Α.ρrει
'Αλγέρι
'Ιταλίδα
π . 1 0 Τόσκα
Σ . 1 1 Βαφτιστικός
Κ . 1 2 Τόσκα
Δ. 1 3
Τ. 14 Τόσκα
·
Βαφτ ιστικός
Τ. 1 5
Π . J 6 Τόσκ:α
Βαφτιστ ι κός
Π. 1 7
Σ . 1 8 Βαφτιο· τικός
Κ . 1 9 Βαφτιστικός
Βαφτιστικός
Δ. 20
Ύπνοβάτις
Τ . 21
Βαφτιστικός
Τ . 22
Π . 23
Βαφτιστικός
Π . 24 Ετσι κάνουν δλες
Βαφτι_στικό ς
Σ. 25 .Βαφτιστικό ς
Ύπνοβά τις
Κ . 26 Ετσι κ,άνουν όλες
'Ιταλίδα 'Αλγέρι Δ . 27
Ύπνοβά τ ις
τ. 28
'Ιταλίδα 'Αλγέρ ι
'Ιταλίδα 'Αλγέρ ι
Ύπνοβάτι ς
'Ιταλίδα 'Αλγέρι
Ύπνοβάτις
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ΛΡΓΕΙ
ΑΡΓΕΙ

ΑΡΓΕΙ
ΑΡΓΕf
ΑΡΓΕΙ
ΛΡΓΙΞΙ
ΛΙΨΕΙ
ΑΡΓΕΙ
ΑΡΓΕΙ
ΑΡΓΕΙ
ΑΡΓΕΙ
ΑΡΓΕΙ

Μ Α ΡΤΗΣ

ΦΛΕΒΑ ΡΗΣ
16

άλλά μόνο 1 2 στή Θεσσαλονίκ η . Έτσι, εφτασε στό συνολικό
άριθμό τ&ν 1 06 παραστάσεων τό χρόνο. Μ ' άλλα λόγια, μιά.
μέρα δουλεύει καί δυό τρείς κάθεται! Στόν άναλυτικό πί
νακα πού άκολουθεί, θ' άπολαύσετε κλεισίματα του θεά
τρου γιά. μιά βδομάδα, όχτώ κ' ένν1ά μέρες συνέχεια! Στίς
άργίες έχουν ύπολογιστεί καί ο ί νόμιμες, κάθε Δευτέρα,
άργίες πού Ισχύουν γιά δλα τ· άλλα άθηναϊκά θέατρα.

ΑΡΓΕΙ

Σ . Ι Όθέλλος
Ι
Κ . 2 Βαφτιστικός
2 Τόσκα
3 Ετσι κάνουν δλες Δ . 3
Τ. 4 Βαφτιστικός
4 Βαφτιστικός
5 Ετσι κάνουν δλεc. Τ. 5 Ετσι κάνουν
n. 6
6
π . 7 Ποππαία
7
.
- τσι κανουν
Σ. 8 Ε
8
κ . 9 Ποππαία
η. 9
Δ. 1 0
π. 10
Σ. Ι Ι Ετσι κάνουν δλεc Τ . 1 1 Π οππαία
Τ 1 2 Ποππαία
Κ. 1 2
/
Δ. 1 3
Π. 13
Π . 14
Τ . 1 4 Βαφτιστικός
Σ . 1 5 Ετσι κάνο � ν δλες
Τ. 1 5
Κ . 1 6 Βαφτιστικος
Π . J6
Δ. 17
Π. 17
Σ. 1 8
Τ . 1 8 Βαφτιστικος
Τ . 1 9 Μ παλέτο
Κ. 1 9
Π . 20 'Ιταλίδα 'Αλγέρι
Δ . 20
Π . 2 1 Μ παλέτο
Τ. 2 1
.
Τ. 22
Σ . 22 Βαφτιστικος
Π . 23 (Ι. {'
Κ . 23 Βαφτισ τικός
Π . 24 ΟΘελλος
Δ . 24
Τ . 25
Σ. 25 Βαφτ ιστικός
Κ . 26 'ΟΘέλλος
Τ . 26
Π .27
Δ . 27
Π . 28
Τ . 28 'ΟΘέ�f:.ος
Σ . 29
Τ . 29
l:.f
Κ . 30
Π . 30 ΟΘελλ?ς
Π . 3 1 Π οππαια

Τ.
Π.
Π.
Σ.
Κ.
Δ.
Τ.
Τ.

ΑΡΓΕΙ

ΑΡΙΈΙ
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Ν. ΛΑΣΚΑΡΗ: Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΥΒΕΛΗΣ
ΔΕΙΓΜΑ Σ Α ΧΛΕΠΙ Σ ΑΧΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤ Ο Υ Ι Σ ΤΟΡΙΚΟ Υ Τ Ο Υ Θ ΕΑΤΡΟΥ
Τό βραχύβιο, λιγοσέλιδο, μικρόσχημο
15θήμερο θ·εατρικό περιοδικό " Τά Πα
ρασκήνια ", πού έκδιδόταιιε τό 1924
ιiπό τόν ήθοποιό Νlκο Παρασκευύ.,
κυκλοφόρησε τό 9 τεύχος του ( lης
'Ιούλη '24), ιiφιερωμένο στην Πυρlα
Πυβέλη. Στίς σελlδες 6, 7 καί 8, ό
πρώτος Ιστορικός τού Νεοελληιιικοι;
Θεάτρου Νικ. Ι. Λάσκαρης γράφει ,
μέ τόν πdραπάνω τlτλο καί τόιι ύπό
τιτλο " Πακογλωσιά . . . κdί δέν · συμ
μαζεύεται ", τά πdρακάτω ιiφsλή καί
ιiνόητα. Τά ιiναδημοσιεύουμε σάιι δεί
γμα γραφής τού Λάσκαρη καί τώι·
περιεχομένωιι ένός έντυπο11 προγόιιο·ι•
τού " Θ " - μέ διαφορά ήλικlας μισοιί
μόλις αlώνα !

Οι ·ήθοποιοί τοϋ Νεοελληνικοϋ θεάτρου.
καί προ πάντων το θηλυ αύτών γένος,
τρέφονται κυρίως μέ το " κουτσομ
;rο� ιό ". ' -;'- λλ� ίμ�νον τοϋ , δυστ_υχοϋς
.εκείνου που θα πεση εtς την γλωσσαν
των καί τρισαλλοίμονόν του έάν ή
γλώσσα πού θά τον συγυρίση, εύρίσκε
ται σέ θηλυκό στοματάκι ! Έχάθηκε !
'Εάν μάλιστα το κουτσομπολιό στρέ
φεται - οπως συνήθως γίνεται - περί
τήν ήλικίαν καμμιας πρωταγωνιστρίας
της δποίας αl έπιτυχίαι ταράσσουν
τά νεϋρα τών συναδέλφων της, τότε
όή τότε, ol γλωσσίτσες τών τελευταίων
αύτών άκονίζονται καl κόβουν, κόβουν
η, άκριβέστερον ειπείν, ράβουν, ράβουν,
καί προσθέτουν εtς τήν γλωσσοτρωγο
,μένην τόσα χρόνια, οσα έπιμελώς κρύ
βουν άπό τά δικά των . . . αl γλωσσοτρώ
γουσαι !
'Εσχάτως παρευρέθην εtς ζωηράν συ
ζ·ήτησιν θηλυκών συναδέλφων της Υ. .
Κυβέλης. Ί-Ι συζήτησις έστρέφετο περί
τήν ήλικίαν της.
- ΟίJμ ! Υ.ι' αύτ·ή ! θά μας κάνη το
κοριτσάκι ! έ:λεγεν ·ή μία, δέν κυττάει
έκεί πού σήμερα αίJριο γίνεται γιαγια !
- Πές τα ντέ, καUμένη ! έ:λεγεν ή &λl η .
' � γ� _;ρ οροϋσα κοντά φουστανάκια οταν
αυτη ηταν πρωταγωνίστρια !
- 'Αμ ! δέν τό θυμαμαι ! προσέθεσεν
&λλη .
Τέλος, μετά πολύωρον καί θορυβώδη
συζ·ή τησιν, αl χρυσόστομοι συνάδελ
φοι της κ. Κυβέλης, συγκαταβατικώτατα
άπεφάνθησαν διά παμψηφίας οτι, ή
συνάδελφός των μετά τριετίαν θά έορ
τ�ση τήν πεντηκονταετηρίδα της γεν
, Η){! !
νησεως
- Τά παρακόβετε, μοϋ φαίνεται, έ
τόλμησα δειλά - δειλά νά παρατηρήσω
προς τήν Σύγκλητον της κακογλωσσιας,
η μαλλον τά παραβάνετε !
- Ψ ι ; Δέν κοντεύει τήν πενη•;τάρα;
έκραύγασε νεάζουσα τις πρωταγωνί
στρια, της δποίας τάς πρώτας θεατρι
κάς έπιτυχίας ε!χε χειpοκροτ·ήση ό
Κωλέττης καί ή μαΊ:μοϋ του.
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χαt προπάντων . . . την ·ήλικία" σας 1
Τήν ήλικίαν σας, τήν δποία� μεθ' ολας
τάς προσπαθείας σας, δέν μπορείτε
πλέον νά κρύψετε άπό μένα . . .

- 'Όχι, κυρία μου, εΙναι ποι.υ, μά
πολύ νεωτέρα άφ' ο, τι θέλετε νά νομί
ζετε.
- Δέν νομίζουμε καθόλCJυ, καί μ·ή Θέ
λετε νά μας κάνετε πώς τιΧ ξέρετε ολα !
- Το δυστύχημα γιά σας, άγαπητή μου,
ε!πα, ε!ναι οτι πράγματι τά ξέρω ολα

.

'\

'

ρ�•

���

.

- 'Έτσι αί ! . . Καλέ, τί μας λέτε ! . .
Σ ιγά-σιγά θά μας 'πητε πώς έ:χετε χαί
ληξιαρχικά βιβλία 1
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Ί'ό ντοκουμέντο τοιί Ν. Λ άσκαρη : Παραποι ημt'ιιο στή11 έπίμαχη άκριβώς

·

.

1.(!Ονολο γία !

- Κόίτι . . . χειρότερο ! Έξεχάσατε οτι
προ εtκοσαετίας (φείί ! προ εικοσαετίας ! )
σiiς i!βαλα ολαις σας, χωρίς νά το κατα
λάβετε, νά μοίί ύπογράψετε έπίσ·ημον
δ·ήλωσιν περί τ'ίjς ήλικίας σας . . . Πρό
εικeισαετίας, οτε έκρύβατε λιγώτερα
χρόνια άφ' οσα κρύβετε σήμερα !
- !1!!
Προ εικοσαετίας, και πλέον, οτε συν
έλαβα τ-ί)ν ιδέαν νά γράψω την ίστορίαν
τοίί Νεοελλ"Ι1νικοίί Θεάτρου, σκεφθείς
οτι ή δουλειά αύτη Θά έπήγαινεν εtς
μάκρος, οπως πράγματι και συνέβ·η ,
καl οτι μετά !:τη πολλά οταν Θά μοu
έχρειάζετο ή πραγματικη ·ΙJλικία τών
Θηλυκών ·ί)Θοποιών Θά εύρισκόμ·ην πρό
άδιεξόδου λόγιr τοίί σύν τί;J χρόνιr . . .
έλαττουμένου άριθμοίί τών έτών αύ
τ'ίjς, προέβην εις το έξ'ίjς άπονενοη
μένον δι' αύτάς . . . διάβημα !
Ώς Πρόεδρος τότε τοίί " Συλλόγου
' Αλλ·ηλοβοηθείας τών 'Ελλήνων ·ί)Θο
ποιών )) έξέ8ωσα εντυπον έγκύκλιον
δι' Ί)ς προσεκάλουν τούς έπιθυμοίίντας
νά έγγραφώσιν ώς έταίροι τοίί ρηθέντος
συλλόγου, νά δ·ηλώσωσιν ένυπογρά
φως το ονομα και έπώνυμον αύτών,
το . ψευδώνυμόν των έάν ε1χον, τήΙ'
ήλικίαιι των, έάν ε1ναι i!γγαμοι η οχι,
πότε και ποίί πρωτοαν'ίjλθον στήν
σκηνήν καl όίλλα τινα. Τήν ένυπόγρα
φον αύτήν δήλωσίν των ύπέβαλα κα
τόπιν εtς πενταμελ'ίj έπιτροπήν έκ
τών τότε παλ-χιοτέρων ηθοποιών 'ήτις,
κατόπιν σχετικών έρευνών, έάν εϋρι
σκεν αύτήν άκριβ'ίj τήν προσυπέγραφε .
Τοιαύτας έπισήμους δηλώσεις Ι:χω φείί !
εις χείρας μ�υ ϋ λ ω ν άvεξαιρέτως
τών Θηλέων ·ί)Θοποιών τ'ίjς έποχ'ίjς
έκείνης !
Και Ί]δη, προς άποστόμωσιν τών ά
γαθών συναδέλφ ω J τ'ίjς κ. Κυβέλης,
παραθέτω ένταίίθα πανομοιοτύπως τΥ�ν
σχετικήν, αύτ'ίjς δήλωσιν, έπικυρωμέ
νην άπο τούς κ.κ. Διον. Ταβουλάρ-ην,
Εύτύχ. Βονασέραν, 'Αθαν. Μαρίκον
και τούς μακαρίτας Δημοσθ. 'Αλεξιά
δην καl Πέτρον Λαrαρίδ·ην.
'Εκ τ'ίjς δηλώσεως αυτης φαίνεται
οτι αί άγαπηταl συνάδελφοι τ'ίjς κ.
Κυβέλης, πού στόμα !:χουν καl μιλιά
δέν !:χουν, μόλις και μετά βίας μίαν
μόνον δ ε κ ά δ α έτών τ'ίjς φορτώνουν
έπl πλέον εις τήν pάyΊΙν τ·ης !
Καl οϋτως άποκαΟίσταται ή ιiλήθεια,
τήν δποίαν έπl μίαν δλόκληρον -:-εσ
σαρακονταετίαν, προκειμένου περί Θεα
τρικών πραγμάτων, ούδέποτε έκα
κοποίησα, προς μεγάλην . . . στενο
χωρίαν τών ·ί)Θοποιών άμφοτέρων τών
φύλων !
Αύτή ή άγαπη�ή μου κ. Κυβέ/η - μά
λιστα, κ. Θεοδωρίδη, ή άγαπητή μου οταν κόίποτε μοίί ι:στειλε τ·ί)ν εικόνα
· 5 , Ι:γραψε κάτωθεν αύ τ'ί)5 -:-ά έξ'ίJ � :
�η
Αλλοίμονό του π :Jυ, σ , εχει φίλο , .
Και τ-ί)> εtκόνα σ.ύτήν παραθέτω ιν
ταuθα προς πίστωσιν και ά.ναμένω έκ
μέρους της κ. Κυβέλης - και ταχύ
τατα μάλιστα - μίr�ν &λλ·ην Ι'Ιι' ·� ς . . .
·.' άνασκευιiζ'η τήν περί έμοu γνώμην
-:-ης !
ΝΙΚ. Τ. ΛΑΣΚΑ ΡΗΣ

Ψ ΑΡΟΠΙΛΑΦΟ

l(ΥΒΕΛΗΣ

Μ ιa συνταγη μαγειρικής της στον Τσελεμεντέ

Οι περισσότεροι Θεατρόφιλοι Ου
μοuνται τήν Κυβέλ·� , μ', ί!να ;γουδί
σ;ο χέρι, �α, κοπαναε � α �ταfJ;ατητα
τη γιατρικη σκόνη για τα ματια τ περιβό·ητο μ υ σ τ ι κ ο τ'ίjς Κον;
,
! ,Γη, συνταγη
τεσσας Βαλεραινας
τήν ε1χε χαρίσει, σάν εύλογία Θεοίί,
πρίν έκατονπενήντα χρόνια, στή
Βαλέραινα κείνου τοu καιροu, ε
νας &γιος &νθρωπος, κατατρεγμέ
νος κρητικος καλόγερος. ΊΌ μυστικο
τ'ίjς Θαυματουργ'ίjς όίσπρ·ης σκόνης
μεταβιβάζονταν άπο Βαλέραινα σέ
Βαλέραινα. 'Όταν i!φτανε το τέλος
τ'ίjς . πεθερiiς, τήν άποκάλυπτε στ·Ιj
νύφη της. Κι ολο το Θάμα δέν ·ί)τα
νε τίποτις &λλο :
- Θιi πάρης σουπιοκ6κκαλο πα
στρικό καί ήλιασμένο. Θιi πάρης ζά
χαρι κεφαλlσια. Δυό μερτικιi ζάχαρι
κ' €νd μερτικό σουπιοκ6κκαλο καί
θιi τιi κοπαν{σεις μαζί, καλιi καλά,
wσπου νιi γένουν ψιλή σκ6νη. Τίπο
τις aλλο .

�

'Αλλ' ή Κυβέλη δέν Ί]ξερε μόνο τη
συνταγή τ'ίjς Κοντέσσας Βαλέραι
νας πού άν'ίjκε, &λλωστε, στο . . . .
Γρηγόριο Ξενόπουλο ! Αύτοσχεδία
ζε πολλές &λλες, δικές της συνταγές,
γι� � ίλια δυο ψ αγητ� και λιχουδ� ές 1
Αυτες - φαγου κα ι γλυκατζου καθώς Ί]τανε - καί τίς i!φτιαχνε
συχνά καί τίς έ:δινε συχνά σ' &λλους.
Μιά άπ' α•)τές - κι οχι ή καλύτερη /!χει περιληφθεί στον -:-όμο τοίί κλα
σικοίί � σελε �εντέ ! Π ραγ ματ �κά, στlς
,
συνταγες για Οαλασσινα, και ψαρια,
στlς σελίδες 1 66 - 7 δημοσιεύεται
.
το " Ψαροπίλαφο Κυβέλης " :

<<Ta ψάρια, κατιi προτίμησι πετρ6ψdρα, καθαρίζονται δπως συνήθως
καί άλατίζονται ολίγο. Κατ6πι11 έτοι
μάζεται μιιi σύβρασις μέ ιiρκετό νερ6,
wστε νά ιiρκέση διιi τό πιλάφι καί
<5ιά τήν σάλτσα . Δηλαδή βράζει τό
νερό μέ λίγες ρίζες σέλινο, καρώτα,
ιiρκετά κρεμμύδια, σέ φέτες ψιλές,
άλατοπίπερο, φύλλο δάφνης καί ιiρ
κετό λάδι έκλεκτ6, ή aν προτιμάτε
βούτυρο.

Πρέπει νά βράση · ή σύβρασις €ως
μισή wρα τουλάχιστον, wστε νά λυώ
σουν σχεδόν τιi κρεμμύδια. Τ6τε
μέσα τά ψάρια νιi βράσουν
ρίχνουν
"
κα ί κατ6πιν τά βγάζουν σέ μιιi πια
τέλλα γιά νιi κρυώσουν λίγο καl νά
ξεκοκκσλισθούν, δπως γίνονται γιά
μαγιονέζα, μέ τή διαφοριi τά ψαχνιi
νιi μή λυώσουν πολύ, ιiλλά 11d μένουν
μεγαλούτσικα κομμάτια.
'Ύστερα στραγγίζου1' ιiρκsτό ζουμί
ιiπό ψιλό τρυπητό καί κάνουν τό πι
λάφι. Τό ύπ6λοιπο δέ ζουμί καθώς
εlναι μέ τά λυωμένα κρεμμύδια, τό
περνούν ιiπό χοντρό τρυπητό καί έτοι
μάζεται μιά σάλτσα, δπως ή Μπε-

!

σαμέλ, στήν 6ποία προσθέτου11 καί
€να φλυτζάνι γάλα καί ατό τέλος
€να δυό κρ6κους γιιi 11d γί1117 σd11 κρέ
μα, aν θέλουν δέ προσθέτουν καί
λίγο φρέσκο βούτυρο. Σερβίρεται.
δέ τό φαγητ6, δπως ή δρνιθα Μιλα
νέζα, δηλ. λ6φος τό ρύζι στήν πι.α
τέλλα, η li11 προτιμάτε, σέ φ6ρμσ,
ιi�' /πάνω τιi ψα� 1,ά τ? ύ ψαρ� ού καί
,
το ολο11
σκεπασμε110 με τή ααλτσα>).

Ή συνταγη τ'ίjς Κυβέλης ί!χει τήν
άτυχία νά γαρνίρεται μέ τ-1] χιουμο
ριστική . . . άνοστιά τοίί Τσελεμεντέ :
«'Η συιιταγή αύτή ε lναι έπιν6ημα
ηϊς μεγάλης μας κdλλιτέχ1ιι.δος Πυ
βέλης, πού τήιι ξ ε φ ο ύ ρ 11 ι σ ε πάει, θαρρώ, ή λέξις αύτή, ιiφού πρ6κειται γιά φαγητό - εlς wραν πού
ιiπρ6οπτοι έπιδρομείς στό τραπέζι
της, lπρεπε νά χορτασθούν μέ λίγα
μ6νον ψάρια πού ε ίχε γιιi μαγεlρεμα.
Μού τήν " έξομολογήθηκε " σέ €�ια
γαστρο11ομικό κουβεντολ6γημα, aς
μή νομισθfi δέ δτι πρ6κειται γιά κα
νένα άπλό σαβούρωμα τού στομάχου
μέ τό ψαροπίλαφο αύτ6. Πάθε ι'ίλλο .
Εlvαι €να θαυμάσιο εlς γεύσιv φα
γητ6, ιiπό έκείνα πού μάς κάνου1'
νιi κοιτάζωμε, τρώγο11τας, μέ τήν
ι'ίκρην τού οφθαλμού τήιι πιατέλα11,
ύπολογίζοvτες καί γιά δευτέρα δ6σι .
Οί Θωμάδες δέv lχου11 παρά νιi δο
κιμάσου11.
'Αξίζει λοιπόν 11d καταταχθ'fί καί τό
μαγειρικό αύτό ποίηι.ια τής Πυβέ
λης μας εlς τιiς δέλτους τής Γαστρο
νομίας. Μά, σέ κάτι τέτοιες ι'ίξαφνες
στιγμές, lχου11 συλληφθή - aς τό
πούμε ετσι - πολλά ιiπό τιi ονο
μαστά φαγητά καί έδέσματα. Τά
πασίγνωστα, 'Αστακός 'Αμερικαίν,
τιi διάφορα σώφρουά, τά Πουλιέ
'Jlι!αρέ11γκο, ή σαλάτα Φρανσιγι611, τά
Φιλέτα Φλερι11τί1', τό περιλάλητο
παγωτό Πές - Μέλμπα καί τά τής
έποχής μας έξωφρε11ικά τών ιiστέ
ρων τού Χ6λλυγου11τ. "Ολα αύτιi τήι'
ιiρχή�) τους οφείλουιι εlς στιγμιαlας
έκλάμψεις ή έξεζητημένα γούστω).

Πρέπει, ώστόσο, νά δμολογηθεί πώς
το ταλέvτο τ'ίjς ·ί)Ουποιίας χαt τ'ίjς
μαγειρικ'ίjς συχνά συνυπάρχει. ''Ορα
Παξινοίί. ''Ορα Βεάκη . 'Όρα
ίκο
Παπαγεωργίου καί Σαπφώ 'Αλ
καίου. 'Όρα ίκο Παρασκευii. 'Όρα,
άκόμα, Τάκη Χόρν.
' Η tδια ή ,(υβέλη ε1πε, κάποτε,
χαριτολογώντας : Πιο πολύ ταλέντο
i!χω στήv κουζίνα, παρά στο Θέατρο !
Κ' ί!νας βλάξ ρεπόρτερ το ' βαλε
τίτλο . . . στή νεκρολογία της : Περισ
σότερο ταλέντο στήν κουζίνα !
Πάντως, οσοι Θέλουν νά τιμοuν τή
μν·ήμη της, άντί 'σπερνά, iiς γεύ
ονται κάπου κάπου το . . . ψαροπίλα
φό της.

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ ΠΝΕ ΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
�Έλ λη �Αλεξ ίου · Na θυμόβαβτε α-Vτa τ a ο ν όματ α !
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ Ε ΑΜ - Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ
Μι a όμ ιλία - μ αρτυρία της ΕΛΛ ΗΣ Α Λ ΕΞΙΟ Υ
Στίς 1 0 το() περασμένου Φλεβάρη , ό θίασος Ληναίου - Φωτίου, μέ τήν εύκαι ρ ία
της 800ης παράστασης το() εργου " Καληνύχτα Μαργαρίτα ", όργάνωσε στό
Αλ
φα " μιά έκδήλωση γιά τήν !Εθνικ ή 'Αντίσταση : Ή Βούλα Δαμιανάκου εΙπε ένα
μοιρολόι το() Βασίλη Ρώτα κι ό πρόεδρος τα�ν Θυμάτων Κατοχής Θεμ. Ζαφειρόπου
λος μερικά μεγαλόστομα. 'Απομαγνητοφωνήσαμε καί διασώζουμε δλα δσα εΙπε,
λεβέντικα καi χωρίς χειρόγραφο, ή Έλλη 'Αλεξίου. ΕΙναι μιά πολύτιμη μαρτυρία :
" ·

' Απόψε γιορτάζουμε, βέβαια, τη Μαργα
ρίτα. 'Η Μαργαρίτα .ομως ·ljταν ίtνα
παιδl μιιΧς μάνας, πού έγώ άπόψε δέ
θά μιλήσω γιά τό παιδί της παρά θά
μιλήσω γιά τή μάνα. Τή μάνα της τή
λένε 'Εθνική 'Αντίσταση . (Χειροκροτή
ματα) . 'Ένα άπόγεμα - μήν περιμέ
νετε νά ποίίμε σοφίες άπόψε, δέ χρειά
ζονται σοφίες. Μερικά άληθινά γεγο
νότα, αύτά θά σιΧς πώ, πού τά Ι:ζησα
ή rδια, μ/: όνόματα. μl: τοποθεσίες καl
μέ λόγια.
"'Εν' άπόγεμα, τό ' 4 1 , μοίί 'πε δ Αύ
γέρης : " 'Απόψε Ι:χομε μιά δουλειά
�τό τΠαγκράτι,". Σηκ�θη_κα, β�λαμ,ε
ο,τι ηταν,
ντυθηκαμε και φυγαμε. Εγω
και δ Αύγέρης. Μέ τά πόδια. Συγκοι
νωνίες δέν ύπ'ijρχαν, άλλά καl τό Πα
γκράτι δl:ν ήταν τό Παγκράτι πού
ξέρομε σήμερα. τΗταν ίtνας χώρος, μέ
πολλούς, κενούς, πλατιούς δρόμους,
πλατείες, δέντρα άνάμεσα . . . Περπα
τάγαμε και, στό τέλος, φτάσαμε σέ
μιά, ας τήν ποίίμε, αύλή τεράστια,
καl στήν &κρη τ'ijς αύλ'ijς 'ήτανε ίtνα
πράμα σάν . . . πεp[πτερο άπό ξύλα;
σάν σπίτι, σάν παράγκα; Μπήκαμε
μέσα στην παράγκα, μl: τό γιατρό,
�αl άντψετωπ,ίσαμε τό �ώτα.. ΜιΧς
εβαλε και καθησαμε
σl: κατι παγκους
καl σέ λίγο κατέφθασε δ Καρβούνης.
Ό Καρβούνης, χωρlς νά χάσει ώρα,
μιΧς λέει : «'Ιδρύθηκε ή καινούρια " Φι
λική 'Εταιρεία ". ΣιΧς κάλεσα νά σιΧς
τό άναγγείλω και νά σιΧς πώ πώς σκο
πεύομε νά τήν βάλομε μπρός, μ/: ποιούς
τρόπους και θέλομε νά βοηθήσετε».
Δεχτήκαμε φυσικά, άσυζητητί, καl μιΧς
ε!πε : «'Αποτείνομαι βέβαια, ε!ς τούς
σuγγραφε-ϊς, ε!ς τούς λογοτέχνες, γιατl
έμείς θά ένδιαφερθοίίμε καl Θα έντα
χθοϋμε ε!ς τόν κόσμο τών λογοτεχνών.
Τά καθήκοντά μας θά εΙναι : Θα πλη
σιάσετε δ καθένας σας τούς άνθρώπους
πού έπηρεάζει και γνωρίζει και θά
φτιάξετε άπό δμάδες συγγραφέων, πού
κι αύτές Θα ένδιαφερθοϋνε μέ τή σειρά
τους νά φτιάξουνε δικές τους δμάδες.
Καl αύτός δ τρόπος συγκρότησης καl
σύνταξης και Ι:νταξης αν ε!ναι δυνατόν,
δ σκοπός μας, ε!ναι ν' άπλωθεϊ καl νιΧ
πιάσει ολη τήν 'Ελλάδα».
Τέσσερις &νθρωποι 'ήμασταν τότε. '( )

Καρβούνης ε!πε ίtνα πολύ σπουδαίο
λόγο, πού έγώ τότε τόν &κουσα μl:
δυσπιστία : ε!ναι εϋκολο νά πραγματο
ποιηθεί; «ΕΙναι σοβαρός δ άγώνας,
σοβαρη ή έπίθεση, μεγάλοι ol κίνδυνοι
γι' αύτό θ' άπαιτήσουνε μεγάλες θυσίες
καl μείς, δ ρόλος πού μιΧς δόθηκε νά
παίξουμε, δ/:ν ε!ναι δ βαρύς, ε!ναι δ
πιό άλαφρός ρόλος, θιΧ εrμεθα ol Τυρ
ταϊοι της ύπόθεσης». 'Εγώ ε!πα :
Μά ε!ναι δυνατό τώρα; Π οιούς μπορείς
νά κινήσεις γιά νά γίνουνε Τυρταίοι;
Πόσες φορές θυμήθηκα άργότερα, αύτιΧ
τά λόγια τοίί Καρβούνη καl μ/: ποιά
συγκίνηση Ι:βλεπα τούς συγγραφείς μας
νά ξεφυτρώνουνε δ ίtνας κατόπιν τοίί
�λλ�υ κ�� νιΧ γεμίσει δ κόσμος τί
ωραιους ] υρταίους !
οι δμάδες πού φτιάξαμε (, καθένας
χωριστά - 8, τι μπορώ νά πώ γιιΧ τήν
δμάδα Ρώτα 'ι\ Αύγέρη 'ι\ τών &λλων,
ε!ναι πώς δ/:ν μπορώ νά ε!μαι έντελώς
γνώστης. 'Εκείνο ομως πού ξέρω πολύ
καλά εΙναι ή δική μου δμάδα. Καl Ι:χω
ίtναν έγωισμό· νομίζω οτι ή δμάδα
μας, της Καλλιθέας, θά μπορούσαμε
νά ποίί με �τι 'ήταν� μιά άπό τlς δμάδε�
, επαψε να συνεδριαζει
.
που, δεν
καμια
έβδομάδα. 'Από τήν άρχή τακτοποιή
σαμε τό θέμα μέ τέτοιο τρόπο, πού
εrπαμε : Κάθε Πέμπτη θά δίνομε έκ
περιτροπ'ijς στά σπίτια μας ίtνα τσάι
- δύσκολοι εΙναι ol καιροί, πόλεμο
Ι:χομε, θ' άντ�μών? με, γιά νά πίνομε
,, τσαι και να τα, λέμε.
παρέα ενα
Στην δμάδα τ'ijς Καλλιθέας εrχανε έν
ταχθεί - γιατl πρέπει νά ξέρομε μερικά
όνόματα, πού έπειθάρχησαν, πού άγά
πησαν τό ΕΑΜ, πού έργάσθηκαν μl:
ολη τους τλν καρδιά και, σήμερα,
&λλοι άγνοοίίνται, &λλοι άναφέρονται μl:
μείωση γιά τήν άξία τους, καl &λλους
τ ?ύς άγνοεί έντελ�ς δ κό�μος. 'Ένα
, που ήταν από τα, πιό
-:-ετοιο ζευγαρι,
καλά, πού δ/:ν Ι:λειψε άπό καμιά Πέμπτη,
'ήτανε τό ζεϋγος 'Αλκιβιάδ·η Γιαννό
πουλου. ΔΙ:ν ίtλειψαν ποτέ. Τήν δμάδα
άποτελοίίσαν : Τό ζείίγος Μαυροειδ'ij Παπαδάκη, &ντρας καl γυναίκα, δ
Σκίπης, δ Κορδάτος, δ Λουντέμης, δ
Βαλέτας δ Γιώργης, δ Λαμπρινός, δ
Χατζίνης, δυο τρείς φορl:ς ·ljρθε και δ
Δασκαλάκης. ΔΙ:ν εrχαμε ΙΔλον. Ί'ί

κάνα \7ε στl� δμάδες; 'Γά καθ·ήκοντά
μας ητ�νε �α �υγκεντρώνομε πλ� ροφο
ρ[ες και να τις μεταφέρομε, να συγ
κ�ντρών�με άνέ�3ο:α σ�τιρικα κ�ι να
τα μαζευομε και να παιρνομε ε!δησεις
άπο τιΧ ξένα μέτωπα. Ε!ς αύτή, τη
μετάφραση άπο τά ρώσικα νά μήν
ξεχνιΧμε το Λουκ.Χ Καστανάκη, άδελφό
τοϋ Θράσου. "Ηξευρε ρούσικα, Ι:παιρνε
τούς ρώσικους σταθμούς, μετέφραζε τιΧ
κείμενα και μιΧς τά Ι:φερνε. 'Εμείς τά
διοχετεύαμε, ol διάφορες δμάδες, ε!ς
τιΧ γραφεία τοίί παράνομου Τύπου.
Ε!ς τόν παράνομο Τύπο, άπ' οτι ξέρω
- θά ήσαν σίγουρα κι &λλοι - έργά
�ονταν τότε � �ι[�λπω : Αξιώ;�; ή Διδι�
Σ.ωτηρίου και η αδελφ-η της η Ελλη . . .
Αλλες δμάδες πού συγκεντρώσαμε καl
πού καταφέραμε νά τις όργανώσομε
σl: σωστές και πειθαρχικές δμάδες
'ήτανε : ή δμάδα τών Κρητών πού συν
εδρίαζε στά Π ατήσια, σέ μιά πάροδCJ,
στό σπίτι τοίί Μην.Χ Δημάκ·η . Καl τόν
Μην.Χ τό Δ·ημάκη κανείς δ/:ν ξέρει οτι
ήταν ίtνας τόσο πιστός Έαμίτης. 'Εκεί
άνταμώναμε τις Τετάρτες και σ' αύτ/:ς
λάβαινε μέρος δ Μιχάλ·ης δ 'Αναστα
σίου, διευθυντης ε!ς τήν Σχολην Άη
δονοπούλου, δ Γεώργιος Καφετζάκης,
μ/: τό ψευδώνυμο Μαράντος, δύο άδελ
φές Μιγάδη άπό τό 'Ηράκλειο καl μία
δεσποινίδα Περιστερίδου άπο τό 'Ηρά
κλειο. Μάλιστα, αύτή ή δμάδα τών
Κρητών, αύτη ή τελευταία πού σιΧς
λέγω ή δμάδα Δημάκη, εΙχε τούτη
την εύτυχισμένη συγκυρία :
Εrχαμε συνεδριάσει την Τετάρτη. 'Επει
δή συγκοινωνίες δέν ύπ'ijρχαν, έγώ έρ
χόμουν άπό τήν Καλλιθέα μέ τά πόδια.
Έκοιμόμουνα τό βράδυ της συνεδρία
σης στό σπίτι τοίί Μην.Χ τοίί Δημάκη
και τό πρωι Ι:φευγα γιά τό σπίτι μου.
Τήν τελευταία Τετάρτη, πού έκάναμε
τήν τελευταία έαμική συνεδρίαση, ση
κωθήκαμε τό πρωl μ/: τό Μην.Χ καl φύ
γαμε μαζί. Περπατώντας, άντιληφτή
καμε στούς δρόμους μιά περίεργη άνα
ταραχή. Σαν δ κόσμος να ψιθύριζε,
σιΧν κάτι νά ίtλεγε στό άφτι δ ίtνας
στόν &λλο. Κοντά πιά ε!ς τήν πλατεία
Κάνιγγος, ίtνας γεροντάκος σ' ίtνα μπαλ
κόνι σά νά ξεδίπλωνε μία σημαία.
Θυμοίίμαι πού ή σημαία 'ήτανε ζαρω
μένη, κ' ltλεγα : Μά σημαία εΙναι ; Καl
τι θά τήν κάνει τή σημαία; Φτάνουμε
ε!ς τ·ήν πλατεία Κάνιγγος καl β λέπω
συγκεντρωμένους άνθpώπους, πού έδιά
βαζα� κάτι στ!;ν το"ίχο. 'Αr·ήν � τ�
Δημακη και, του λέω : Θα, παω να δω
τι διαβάζουνε. Τι διαβάζανε παρακαλώ;
·•

·

Ί1 ΕΑ.Μική όμάδα J(αλλιθέας, τόιι 'Ιούλη τού '43, dτήν πλατεία Καλλιθέας. Μιά Ιστορική φωτογραφία πού μό.ς παραχώρησε
εύ-γεvικά ή "Ελλη 'Αλεξίου. 'Απ' τ' άριdτερά πρός τά δεξιά : ό Γιάννης Χατζίνης, ή Σοφία Μαυροειδή - Παπαδάκη, ό Σωτήρης Σκί
πης, ή "Ελλη 'Αλεξίου, ό rι.ώργος Βαλέτας κι ό Γιώργης Λαμπρινός πού δέιι άνήκε στήν όμάδα άλλ' έπαι.ρνε έκτάκτως μέρος

Τόν παράνομο " Ριζοσπάστη ", κολλη
μένο στόν τοίχο. (Χειροκροη/ματα) .
'Όσο φτάναμε στήν 'Ομόνοια, τό πρά
γμα 'i)τανε πλέον εκδηλο δτι κάτι γινό
τανε τό καταπληχτικό. Τό βράδυ εrχα
νε άποφασίσει ο! Γερμανοί νά φύγουν.
'Ανεβήκαμε την δδό Σταδίου, στό δρόμο,
καταμεσης, χάμω, Ιίνθρωποι ίtγραφαν
άπό τό ενα πεζοδρόμιο στό άντικρυνό,
ετσι καθέτως τοϋ δρόμου, τά τρία
γράμματα Ε Α Μ. (Χειροκροτήματα) .
Λύτα ποU, �α� λέω, α�Θρωποί v-ου,
,
ετναι πιστη η αληθεια,
δεν παραλειπω,
ο\Jτε προσθέτω τίποτα. Φτάνομε ε!ς τήν
κορυφη της δδοϋ Σταδίου, δ Μηνάς
εμεινε γιατt 'i)τανε ύπάλληλος σ7-ήν
Τράπεζα, έγώ μπ'ijκα . . . 'Ί'π'ijρχε τό-:-ε
στ-!Jν κορυφή, άνεβαίνοντας δεξιά, ενα
και�ουριοαν� ιγμ�νο �ιβλ�οπωλ_::ϊο, πού
Εμ�κ� � τό
�εγοτ�νε . �λαρ ? ς
Γλαρο ,, και τους λεω : Μα -:-ι γινεται, βρl: παιδί μου, έδώ ; 'Εχθές τουφε
κάγανε καt σήμερα γράφουνε Ε Α Μ:
·,

Μιά σημαία ε!δα, ε!ναι γεγονός; Σημαία
νά 'i)τανε ; Μοϋ λέγει , λοιπόν - κατά
σύμπτωση ή' τανε μέσα εις τό " Γλάρο
ή μετέπειτα γυναίκα τοϋ Λουντέμ·η ή
Μαστρογιάννη - μοϋ λέει : Προχώρ·ησε
ώς τό Σύνταγμα, κοίταξε κάτω, τη
γωνία πού κάνει τό πεζοδρόμιο μέ τήν
πλατεία. Ε!ναι γεμάτο τό Σύνταγμα
άπό καμμένα: χαρτιά. 'Όλη τή νύχτα
οι Γερμαν�t καίγ�νε τά άπόρ � ητά τους,
τα, στοιχεια που εrχανε, τα ντοκου
μέντα τους . Π ροχώρησα πραγματικά
καt 'i)τανε γεμάτη , κατάμεστη ή πλα
τεία άπό μαυρισμένα χαρτιά. ' Αλλά
μοϋ ε!πε ή Μαστρογιάννη κι άκόμα
κάτι πού τό πρόσεξα : Μεγάλα γερ
μανικά όχήματα διατρέχανε τήν πλα
τεία Συντάγματος, περνάγανε τή Βου
κουρεστίου, στρίβανε στ-!Jν 'Ακαδημία
στόν κατήφορο και, καμουφλαρισμένα,
σκεπασμένα άπό πράσινα ψευτόχορτα,
-:ό Ιtνα κατόπιν τοϋ lίλλου, κολλητά,
-:ό Ιtνα κατόπιν τοϋ Ιίλλου . . . ο! δέ
"

Ιίνθρωποι στά πεζοδρόμια, στtς πόρτες
των μαγαζιών τους, καt μείς οι rδιοι
βέβαια, μπροστά στό " Γλάρο ", γιατt
έφαινότανε άπό κεί ή διαδρομη τών
Γερμανών, τούς συνοδεύανε , βέβαια,
�α �αλαβαίνετ� πώς . . . Πηγαίνετε, στόν
αγυριστο, στον καταραμένο κι ακόμα
χειρότερα . . . Αύτή '\)τανε μία εικόνα
τ'ijς άπελευθέρωσης. Τυχεροί δσοι τήν
itζησαν.
'Άλλη δμάδα ΕΑΜικη συγγραφέων,
πού κι αύτή τήν έπέβλεπα, 'i)τανε ή
δμάδα, πού τη λέγαμε , τών ' Α μπελο
κήπων. Εις τήν δμάδα 'Αμπελοκήπων
ο � συνεδρι,άσεις γιν�τανε εις, -:-ό σπίrι
;
της Τα-:-ιανας Σταυρου. Και για' την
Τατιάνα Σταύρου γεννήθηκαν πολλl:ς
άμφ ψολίες αν '\)τανε στό ΕΑΜ . ··,Ητα�ε
1
μια, αποφασισμένη πατριωτισσα
. Αδια
φορον δτι μετά τό Δεκέμβρη πολλοί
δ/:ν κατάλαβαν ποιός τόν 11κανε τό
Δεκέμβρ η . Καt δείλιασαν. Κι άπε
σύρθησα Δ Ι:ν �!ναι τίποτε αύτ? . " τα
1
�;
.
Η �
νε πατριωτες κ εργαστηκανε παρα πολυ
στlς γραμμές τοϋ ΕΑΜ. 'Εκεί έρχόντανε
οι άδελφl:ς Παππά. Ί-Ι Κατίνα Παππά
ή παιδαγωγός, ή σπουδαία συγγραφεύς,
καt ή 'Αγλα'tα Παππά, ή άδελφή τ·ης.
Έρχόντανε δ ποιητ-!Jς δ 'Όμηρος Μπε
κές, δ δποίος μέχρι τό τέλος εμεινε
πιστός εις τό ΕΑΜ καt μετά πού
Ιίρχισαν τά δύσκολα, τά πιδ δύσκολα
χρόνια. 'Εκεί Ίjρθε και, μία φορά.
-:-ην τελευταία συνεδρίαση , ό σημερι
νός Τ�σσος ' Α�ανα�ιάδης πού �χει κα ί
,
τό σηριαλ τους
Πανθέους . , ·ηρθε
μία φορά, πρό της άπελευθέρωσης.
Εrπαμε τι κάνανε οί συγγραφείς , άλλά
τό σπουδαιότερο πού !:πρεπε νά κά
νουμε καt πού μάς !:μπαινε ταχτικά
σάν κ;ιθηγ:?ν ; 1τανε νά γράφομ7 τά
χρονικα του αγωνα, τα, γεγονότα ιστο
ρικά, δπως τά ζούσαμε, καt οί ποι·ητ/:ς
νά έμπνέουνται άπό τόν άγώνα. 'Ένα
άπόγευμα, λοιπόν, στο σπίτι μου, δέ
χτηκα Ιtναν Ιίγνωστο, πού -:-όν συνόδευε

ή Βούλα Δαμιανάκου, τότε κοριτσάκι.
ΜΙ: τή Δαμιανάκου, έπειδή εrχαμε
ξανασυναντηθεί - έκείνη '\)τανε στό
βουνό, άλλά γιά δρισμένα καθήκοντα
κατέβαινε κάπου κάπου στην 'Αθήνα ήρθε καt μοϋ λέει : Ό σύντροφος, ό
συναγωνιστής Θέλει κάτι νά σοϋ πεί.
Λοιπόν, &μα έμείναμε μόνοι, μοϋ λέει :
Μπαίνει τό καΘηκον νιΧ γραφεί 'Ύμνος.
Πρέπει νά: γραφεί Ιtνας \Jμνος γιά τόν
ΕΛΑΣ. Ξεύρω δτι έπιβλέπεις τρείς
όμάδες συγγραφέων. Θά δώσεις αύτό
τό καΘηκοv- άλλά μέσα σ/: όκτώ μέρες
πρέπει νά πάρω τόν \Jμνο καt νά φύγω.
ΔΕ: μπορώ νά μείνω περισσότερο. Τοϋ
λέω : Αύτό άποκλείεται, διότι πότε ΘιΧ
δ� τlς τρεί� δ�άδες, πότε Θά τ?.ύς ;ο
,
πω, πότε θα τον γραψουνε,
κι αν τον
γράψουνε, καί πάλι Θά τόν φέρουνε εις
τήν lίλλη συνεδρίαση. Τά περιθώρια
πού μοϋ δίνεις ε!ναι πάρα πολύ μικριΧ
καt δ/:ν μπορώ νά σοϋ δώσω τέτοια
ύπόσχεση. 'Αλλά δμως, τοϋ λέω, μπορώ
νά κάνω τό έξης : Μέσα στην δμάδα
-:-'ijς Καλλιθέας, !:χομε δυό τρείς ποιη-:ές. 'Εν πρώτοις !:χομε τη Σοφία Μαυροειδη - Παπαδάκη πού κάθεται έδώ
κοντά , μποροϋμε νά πάμε νά της δώ
σομε αύτό τό καΘηκον. Ε!ναι καt μι�
έμπνευσμένη ποιήτρια, ε!ναι καt μια
γ� �η πατριώτ�σσα, πού δπωσδήποτε
θ ανταποκριθει.

Πηγα τόν Ιίνθρωπο στό σnίτι της.
"Αρχισε νιΧ τ'ίjς δίνει δρισμένες συμ
βουλl:ς άπάνω γιά -:-όν ρυθμό. Της
itλεγε : Πρέπει νά γράψειι; Ιtνα ποίημα
μ/: τ�;οιο ;ρόπο, ώστε νιΧ �χεις ύπό*·η
,
σου οτι θα τραγουδιέται από ανθρω
πους έν πορεία. Δέν ξέρω τί Ιίλλα
ε!παv- έγώ καθόμουν άπέξω κ' επαιζα
μέ τό παιδί. 'Ύστερα itφυγα καt π'ijγα
σπίτι μου. Τήν Ιίλλ·η μέρα τό πρωί
εrχαμε ραντεβού μέ τή Σοφία νά κατε
βοϋμε στήν 'Αθήνα. Ήρθε νά μέ πάρει
άπό τό σπίτι. Εrχαμε μαζt μ/: τή Σοφία
παλιιΧ γνωριμία, σαράν-:-α έτών ! Γνωι ::ι5

στή γραμμή μ/: τις τετράδες μόνο
_
ν' άκολουθουμε άπέξω, οπως κανουν
οι γυμνασταt οταν δδηγουνε τά παιδιά.
(Γέλια). 'Εμένα αύτό δ/: μου &ρεσε.
'Εγώ, λέγω, οποιος θέλει ας βγεί νά.
κάνει τόν γυμναστή. 'Εγώ μιά. φορά
θά. μπω στήν τετράδα. Ούτω και έγέ
νετο. 'Αλλά θυμουμαι τήν Πα·t ζη, τήν
ποιήτρια, σά. νά. τή βλέπω τώρα, καθώς
και τόν Ναπολέοντα Παπαγεωργίου,
τόν ποιητή, ζωγοάφο και πεζογριΥφο.
τΗταν κάπως κοντός, ά),,λά. -\)τανε πρα
γματικά. ενας Γραμματέας άπό τcύς
πιό πσ.ληκαράδες. Τlς πιό δύσκολες
ύποχρεώσεις αύτός τις άνελάβαινε, δ
Παπαγεωργίου δ Ναπο) ιός. Λοιπόν,
ή ι'.κπληξη ποιά ε!ναι ;

ριζόμασταν άπό μικρά παιδιά, Κρητικιά
κι αύτή. Ε!χα λοιπόν καταλάβει οτι
ή Σοφ(α βρισκότανε σl: τρομερή άνα
ταραχή . Τήν -\)ξερα καλά· καταλάβαινα
άμέσως οτι κάτι της συμβαίνει , οταν
τήν εβλεπα ετσι τρεμάμενη.
Τι σου συμβαίνει ; Γιατί τρέμεις ; Τι
σου συμβαίνει ; Μ ήπως εγραψες τον
ύμνο; Μου λέει : Ναι, τόν εγραψα·
δ/:ν κοιμήθηκα 8λη νύχτα. Μπρός, λέγε
τον ! 'Όχι, μου λέει , νά μπουμε στό
τράμ καί κατεβαίνοντας θά σου τόν
λέγω σιγά σιγά στό αύτ( σου. Κάμαμε
τή διαδρομή μ/: τό τράμ, κατεβήκαμε
στήν πλατε(α Συντάγματος, τό τράμ
σταματουσε εις τήν Φιλελλ·ήνων. Πια
στήκαμε; μπράτσο, περπατάγαμε και
μου , τον !'.λεγε.
πλ�τε �α 8μως -\)τανε
γεματη Γερμανους, ωραια μέρα, λια
κάδα ήταν. 'Άλλοι σ/: τραπεζάκια κι
&λλοι πήγαιναν έπάνω κάτω, μ/: τέτοιο
τρόπο, πού έγώ σκέφτηκα μιά στιγμή ,
αν μας σταματήσουν άπότομα και μας
πουνε : Τ( λέτε ; Λέω στή Σοφία :
Νά ξέρεις : Έλάβαμε ενα γράμμα άπό
τό μέτωπο οτι σκοτώθηκε δ &ντρας
της Χαραλαμπίδου. Αύτό θά πουμε, αν
μας πιάσει Γερμανός. Λοιπόν, μου
άπάγγελνε τό πο(ημα και ήταν . . . δ
ύμνος του, ΕΛΑΣ. ' � γώ ;ον &κο �α
,
προσεκτικα προσεκτικα κι οταν
φθα
σαμε στή Βουκουρεστίου, δηλαδή άπό
τήν άρχή του. Συντάγματος ώς τήν
δδό Σταδίου, τόν ε!χε τελειώσει. Καί,
μάλιστα, έγώ ε!χα άρχ(σει νά δακρύζω,
νά κλαίω, και μου λέει : Τόσο σου
&ρεσε ; Μου &ρεσε πάρα πολύ έκείνος
ιδιαίτερα δ στ(χος πού λl:ς " εlτε άντάρ
της , εlτε κλέφτης, παληκάρι . . . πάντα
ε!ναι δ λαός " . (Χειροκροτήματα) . Αύ
τός, της λέω, ιδια(τερα δ στίχος ετσ\
πολύ μου χτύπησε
βαθιά
στήν
καρδιά μου.

Ί}

Εlχαμε φτιάσει τlς τετράδες καt παρα
κολουθουσα έγώ οτι άπέναντι άπό τή
Λυρική - τώρα παρατραβάω τήν έξ
ιστόρηση και δ/:ν ξέρω έάν αύτά πού
σας )έω άξίζει νά. σας τά λέω ( χειρο
κροτήματα) - άπέναντι λοιπόν άπό τή
Λυρική, ήταν τότε ίΕ.να σπ(τι μ/: μπαλ
κόνι μεγάλο. Στό μπαλκόνι ήταν πέντε
ίΕ.ξη &νθρωποι μουσικο(, μ/: βιολιά και
λοιπά κ' ίf.νας άνάμεσά τους, τούς !'.κανε
ι'.τσι (δεlχνει) τόν άρχιμουσικό. Τρα
γουδάγανε μαζί, παίζανε μαζ(, και μιά
στιγμή δ άρχηγός τ'ijς όρχήστρας στρέ
�ετα,ι �;ρός τόν -;όσμο κ�τω. Κρατου,σε
εν� πακο χα � τακια : σα φέιΊ; βολαν,
που τα, πεταει κατω φωναζοντας :
Τραγουδατε καt σείς μαζ( μας. Γιά
νά μπορέσουμε νά. τό τραγουδαμε τώρα
στήν πορε(α. Τρέχω νά δώ τ( !:ριξε·
τ( νά δώ ; Τόν ύμνο τ'ijς Σοφ(ας 1 'Η
Σοφ(α άπασχολημένη μ/: κουβέντες,
άπ' τήν &λλη πλευρά, δέν ε!χε άντι
ληφθεί τ(ποτα. Παίρνω, λοιπόν, ίΕ.να
χαρτάκι καt καθώς σuζητουσε περί
&λλου, τ'ijς τό βάνω μπρος στό πρόσωπο.
Μπα ! Που τό βρ'ijκες ; - μου λέει.

"Έληξε. ΔΙ:ν -\)ξερα τί !:γινε μ/: τόν
ύμνο. Μου τόν άπάγγειλε έκε(νη τήν
ήμέρα, μά δl:ν ξανακουβέντιασα τ(
άπέγινε. ΔΙ:ν συνέφερε νά ρωταμε. Ούτε
ποτ/: τή ρώτησα αv κατέβηκε αύτός δ
άντάρτης νά τόν πάρει. Τίποτα. Κάποτε
φτ&νει ή μεγάλη μέρα τ'ijς άπελευθέ
ρωσης. Λαβα(νομε έντολη οι συγγραφείς
νά συναντηθουμε γιά προσυγκέντρωση
άπόξω άπό τη Λυρική. Μαζευόμαστε
άπόξω άπό τή Λυρικ-fι καt μάλιστα
άξίζει νά σας πώ και τουτο. Λογο
φέραμε λ(γο μ/: τόν Πανσέληνο. Γιατί
έγώ -\)θελα νά μπουνε στήν πρώτη
τετρ� δα � ι ά�πp οιι-άληδ: ς . Τό -\)θελ�
,
κι αυτός. Αλλα εγω δ/:ν ·tjθελα
να, μπει
δ Βάρναλης. Λtγω : ΔΙ: θά τόν βάλομε
γιατί τόν προσκυνήσαμε νά 'ρθεί στό
ΕΑΜ, τόν προσκυνήσαμε νά γράψει
ύμνο, εις ολα άρνήθηκε. Πως θά τον
βάλομε τώρα στήν πρώτη τετράδα ;
Μου λέει : Μά είσαι στά. καλά σου
τώρα; Τί ε!ναι αύτά πού λές, πού δέ θά.
βάλομε τόν Βάρναλη στ-fιν πρώτη .

'Όλα αυτα πού πεταχτήκανε κάτω
ε!ναι δ ύμνος σου ! 'Έγραφε άπάνω,
έπ(σημα : 'Τμνος του ΕΛΑΣ. Ε!χε
καθιεf ωθεί τό π� ίημα , τ'ii ς Σοφ (α�, Μαυ
,
ροειδη - Παπαδακη να γινει
ο, Τμνος
το? ΕΛΑ�; Βέβ� ια: ή Σοφ(α ένθου�
σιαστηκε, οπως θα ενθουσιαζότανε και
κάθε &λλος &νθρωπος. 'Αρχηγός τ'ijς
όρχήστρας -\)τανε δ Νίκος δ Τσάκωνας.
Αύτός τόν δποίο ε!χε φέρει στό σπ(τι
μου ή Βούλα Δαμιανάκου, νά ζητήσει νά
γραφεί ίΕ.νας ύμνος.

·

Τελοσπάντων, έκεί λιγάκι, δ/: θά
μπεί, θά μπεί, δέ θά μπεί, έμπ'ijκε.
( Γελάει) . Κα.t καλώς Ιtκανε βέβαια
)Ιαl μπ'ijκε . ΜΙ: Αύγέρη , μ/: Βενέζη ,
μέ Σκ(πη, μ/: Τατιάνα Σταύρου· αύτοl
-\)τανε στήν πρώτη γραμμ·ή. ' Ακολου
θούσανε οι &λλες τετράδες. 'Η όργά
νωση είπε τότε οτι έμείς πού ύπήρξαμε
Γραμματείς δμάδων, νά. μήν εlμεθα

Νά θυμαστε, αύτά τά όνόματα. 'Έτσι ;
Νά θυμαστε : Ρώτας (χειροκροτήματα ) .
Ν ά θυμαστε : Καρβούνης. ά θυμαστε :
Αύγέρης. Ό Ρώτας μαζί μ/: τόν Κο
τζιούλα άνέλαβαν ίΕ.ναν, πού τόν θεωρώ
έγώ, ίf.ναν άπό τούς ιερότερους τομι;:ίς,
διότι αύτοt άνέβηκαν στό βουνό και
κάμανε τεραστ(άς άξ(ας έργασία μέσα
εις τά χωριά. Αύτό πού έπιδιώκομε
έμείς σήμερα, τόν έκπολιτισμό του
λαου καt δύσκολα τό καταφέρνομε, τό
κατάφεραν οι δύο αύτοt &νθρωποι, διότι
εlχr;-νε άπο'Ρ,ασ (σει ν � δ σουνε ,καt :1J
,
ζωη τους γι αυτό.
Τα θεατρα τα δποια
ιδρύονταν μέ τό τ(ποτα άπό χωριό σ/:
χωριό μέσα σέ τεράστιες δυσκολ(ες ,
οχι, βέβαια, μόνο μέσων, διότι μέ τό
σεντόνι κάνανε τήν αύλα(α, μ/: τά ξύλα
στ·ήνανε τή σκ·tjνή, άλλά πεινασμένοι
·)jσαv- κατακοιμισμένοι ήσαν. Στά άνέκ
δοτα πού περιγράφει καt δ Κοτζιούλας

�

·

χαt δ Ρώτας, οπως μας τά. διηγόντου
σαν &λλωστε και μετά, άλλά ε!ναι
γραμμένα και στά άπομνημονεύματά
τους, πήγαιναν πολλές φορές χωρίς
ψωμι η μέ μόνο τό ψωμί. Κι οταν
καταλάβαιναν οτι ή δμάδα σέ τουτο
χωλαίνει, τό βράδυ ξενυχτούσανε γιά.
νά. γράψουνε ίΕ.να ι'.ργο, μέ τό δποίον
ι'.ργο νά βοηθήσουν τήν δμάδα σ' αύτο
πού χωλαίνει. Στήν άλληλεγγύη . Γιά.
νά. τονώσουνε και ν' άνεβάσουνε τή
γuνα(κα, πού δέν τολμουσε νά πηγαίνει
στlς παραστάσεις, πού δl:ν τολμουσε
ν' άνεβα(νει στή σκηνή, πού δέν το/, 
μουσε νά τραγουδα, ένώ -\)ξερε πολύ
ώραία λα"ίκά τραγούδια, πατριωτικά.
Έγινότανε μιά. έργασ(α πού νομ(ζω
οτι θά επρεπε, τόν Ρώτα και τόν Κο
τζιούλα νά. τούς βάλομε, οπως !:χουνε
στούς ήμεροδείχτες, ή δσ(α Μαρ(α
πού εκανε τουτο, δ οσιος τάδε πού
εκανε κείνο (γέλια), δ Δημήτριος ό
μεγαλομάρτuς πού εκανε τά τάδε . . .
Πρέπει κάποια μέρα νά τούς περι
λάβουμε μέσα στή σειρά. τών μεγάλων
μαρτύρων. Καt βέβαια, οι Τυρταίοι
οι δικο( μας άποδε(χθηκε οτι -\)τανε
!κανοl νά ξεπεράσουνε τόν παλιό Τυρ
ταίο. Καt πρώτα γιατί δέν γράφτηκε
μόνο ίf.νας ύμνος, άλλά. πολ)ο(. Καt δ
ίf.νας
άνώτερος
του
όίλλου
σέ
περιεχόμενο.
Ό Λουντέμης ι'.γραψε αύτόν πού λέει :
" 'Εμπρός παιδιά, καl ξημερώνει μέρα.
νά. σαρωθεί ή φασιστική χολέρα κ.λπ. ".
Μάλιστα, τό ε!χε πάρει σ/: μεγάλο
καημό, πού άντι νά. ε!ναι αύτός δ ύμνος
- αύτός έκατέβηκε στήν 'Αθήνα μέ
τήν έλπίδα τό τραγούδι του νά γ(νει
δ έπ(σημος ύμνος. 'Αλλά. τόσο ή μου
σική του, πού τήν ε!χε τονίσει δ lδιος
δ Λουντέμης, 8σο καt τά. λόγια, δέν
είχανε τό ύψος πού ε!χαν τά λόγια της
Σοφίας καt ή μουσική του Τσάκωνα.
Ό Καρβούνης εγραψε τό Γοργοπό
ταμο : " Ό Γοργοπόταμος στήν ' Αλα
μάνα στέλνει χαρούμενο χαιρετισμό 'Ό
(χειροκροτήματα).

Καt δ Ρώτας εγραψε τό πολύ ώραίο,
πού τό έτόνισε καt δ ϊδιος τό : " Λευ
τ� ρι� πανώρια κόρη , , κα;εβα(νε ι ά7;ό
,
,.
τα ορη κι δ λαός την αγκαλιαζει
(χειροκροτήματα).

Καt ή Σοφία Μαυροειδ'ij - Π απαδάκη
ι'.γραψε τό άγαπημένο : " Ί\[έ τό του
φέκι μου στον ώμο σέ κάμπους
(χειροκροτήματα ) .

,.

Ή

μεγάλη βέβαια αύτή πατριωτική
εξαρση δέν -\)τανε μόνο πανελλήνια .
τΗταν μιά παγκόσμια άντιστασιακη,
αναταση , πού πρόσφερε πολλά, οέ
πολλούς τομείς, σ /: ολους τ� ς τέχνης,'
άφου μας χάρισε πρώτα τη λευτερια
μας. Γιά μας έδώ, άπόψε, άξίζει ιδια(
τερα νά τονίσουμε οτι εμπνευσε στο
Δημ·ήτρη Χατζ'ij τό άριστουργηματικό
διήγημα τ'ijς Μαργαρ(τας, ι'.μπνευσε
στο Γεράσιμο Σταύρου τήν ιδέα νά τό
διασκευάσει σέ θεατρικό εργο μέ κατα
πληκ: ική έπι;υχ(α και !:δωσ� εις τον
,
Λ·tjναιο και τη γυναίκα του την ευκαι
ρία νά δε(ξουν άκόμα μ(α φορά τή
μεγάλη τους καλλιτεχνική άξ(α. ( Χειρο 
ρ οτ μ τ α ) .
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Δίμ ηιιο

στήν προσπάθειά του νά καλύπτει , μέ τό δικό
Τό
του πάντα τρόπο, εναν δσο γίνεται πιό εύρύ πνευματικό καί
καλλιτεχνικό χ&ρο - παρεμβάλλει , άπό καιρό, σελίδες μέ
ε!καστικά ένδιαφέροντα. Εiχαμε άσχοληθεί μέ τή ζωγραφική
τοϋ Παπαλουκa, τά χαρακτικά τοϋ Α. Τάσσου, τά γλυπτά
τοϋ Θόδωρου Παπαγιάννη , τίς άκουαρέλες τοϋ Γιώργη Βαρ
λάμου. Σήμερα σταματδ.με στή ζωγραφική τοϋ Γιώργου Βα
κιρτζη . Miiς νομιμοποιει άπόλυτα ή " θεατρικότητα " της
-

Π ρίν άπ· άρκετά χρόνια, βγαίνοντας
άπό τό ·· ' Ερμιτάζ ·· στό Λένινγκραντ,
εΙπα: " φτάνει πιά τά Μουσεία, άρκετά
γι· αύτή τή ζωή . Έτσι κι άλλιώς τίπο
τα δέν προλαβαίνεις νά δείς . . . " . 'Από
τότε ήσύχασα. Γλύτωσα άπό τά Μου
σεία, τά μνημεία, τά άξιομνημόνευτα
καi τά μνημειώδη. Συγχρόνως, σχεδόν
συστηματικά, άρχισα νά άποφεύγω
κ α ί τiς έιeθέσεις. Μέ έλάχιστες έξαι
ρέσεις καί σέ ώρες πού ε{χες τiς λιγότε
ρες πιθανότητες νά συναντήσεις τά
έκθαμβα, λιγωμένα, κλούβια μάτια τών
φιλοτέχνων.
Όταν βρέθηκα - περίπου τυχαία μπρός στά " Δρώμενα · · τοϋ Βακιρτζη,
i']μουν ξεκούραστος κ' έλεύθερος. Κ ι
άκόμα, δέν i']μουν καθόλου ειδικός.
οι θεωρη τ ικές καi ούσιαστικές μου
γνώσεις γιά τή ζωγραφική ή ταν έλά
χιστες, σκόρπιες καi άσυστηματοποί
η τες.
Καί δμως - σπά-vια περίπτωση, ξεχα
σμένη - i']θελα νά κουβεντιάσω μέ
λεπτομέρειες γι. αύτά πού εβλεπα.
Ό έρεθισμός ήταν άμεσος καi ένεργός.

τελευταίας του δουλειδ.ς. Αύτή, νομιμοποιεί άπόλυτα καί τήν
παρουσίαση μιiiς ε!καστικijς προσπάθειας άπό εναν άνθρω
πο τοϋ θεάτρου κι δχι ειδικευμένο κριτικό πλαστικ&ν τε
χνών. Καί, ας τό ποϋμε άνοιχτά, ό Μ ηνδ.ς Χρηστίδης πλη
σίασε τ ή δουλειά τοϋ Βακιρτζη μ' εναν τρόπο πάρα πολύ
διαφωτιστικό κ' ένδιαφέροντα. Διαβάστε τον. Τό " 0 " έχει
κιόλας άναγγείλει καi μερικές άλλες " εικαστικές " άνα
φορές. Θά τiς πραγματοποιήσει στ' άλλο τεϋχος.

Γιατί έγώ εΙμαι άνθρωπος τοϋ θεάτρου
καi δ,τι έβλεπα ή ταν Θέατρο. Καθαρό
θέατρο. Παραστάσεις θεατρικές έ ν
έ ξ ε λ ί ξ ε ι . Έβλεπα - καi άκουγα ενα μύθο, μιά ίστορία. Παρακολουθοϋ
σα συγχρόνως διάφορες έρμηνείες ύπο
κριτ&ν πάνω στούς iδιους μύθους, στiς
iδιες ίστορίες. Καi τό θέατρο πού έβλε
πα νά παίζεται μπρός μου, μέ άφοροϋ
σε. Ύπηρξα θεατής η κομπάρσος του
στούς μύθους καi στά γεγονότα του.
Αύτό τό εργο πού παιζόταν σέ πολλά
έπίπεδα, άπό τοίχο σέ τοίχο, τό i']ξερα
καλά.

άπό τά πεταμένα γύρω κόκ:κ:αλα του
φαγητοϋ του. Στό μυαλό του !:: ρ χεται
ή σκηνή άπό περασμένα κυνήγια. -οχι
τίποτα iδιαίτερο, πού έγινε μ ι ά μόνο
μέρα, άλλά αύτό τό iδιο κυνήγι της
κ ά θ ε μέρας. Τό ζώο πού τρέχει . . .
'Αρχίζει νά σκαλίζει στήν πέτρα μέ τό
κόκκαλο. ΕΙναι πολύ καθαρή ή ε!κόνα
στό μυαλό του. . . Καi τό ρόπαλο πού
κατεβαίνει μέ δύναμη . . . Πιό δίπλα τό
ζώο κτυπήθηκε . . . Π ι ό κεί τό ζώο πέφτει
. . . Καi πάρα κεί ό κυνηγός τό κοιτάει . . .

Ό Βακιρτζης δέν ε{ναι ό πρ&τος, οϋτε
φυσικά θά εΙναι ό τελευταίος, πού ζω
γραφίζει άφηγούμενος, έξιστορώντας,
έξελίσσοντας σέ μιά έπίπεδη έπιφάνεια,
μιά πολύεδρη, πολυεπίπεδη ιστορία.

'Ιστορία μιας ζωης πού έχει τίς δ�κές
της είκόνες, iδιες καi έπαναλαμβανό
μενες καί πάντα ενα ζώο πού τρέχει
κ' ενα ζώο πού χτυπιέται καί πέφτει . . .
Ή διήγηση συνεχίζεται στήν πέτρα
της σπηλιάς, όριζόντια καi κάθετα.
Στήν άρχή, δπως βολεύει ό χώρος κ·
ή πέτρα. Π ιό ύστερα, δπως βολεύει
καλύτερα τόν κυνηγό.

Σκέπτομαι έκείνο τόν άνθρωπο τών σπη
λαίων πού, άφοϋ έφαγε τό κυνήγι της
ή μέρας, κάθεται μισοναρκωμένος καί
κοιτάζει τiς πέτρες της σπηλιiiς του.
Ύστερα άπλώνει τό χέρι, παίρνει ένα

Δέν άναπαριστα. Διηγείται άποσπασμα
τ ικά, έλλειπτικά. Έχει έμμονες Ιδέες
καi άνεξίτηλες εtκόνες. Πού έρχονται
καί ξανάρχονται σταθερά οι ίδιες. Καί
διηγείται στό χρόνο, δχι γιά μιά στιγμή,
1 27

όχι γιά πάντα. Κι αύτές οι εμμονες
ίδέες, αύτές οι εiκόνες πού δέ σβή
νουν μέ τίποτα - δ,τι ξέρει καλά ό κυ
νηγός τ&ν σπηλαίων - εΙναι δ,τι ξέρει
καλά καi ό Γι&ργος Βακιρτζής. Τiς
εΙδε καί τiς ξανάδε, είτε μέ τά ίδια του
τά μάτια, είτε δπως τiς εΙδαν aλλοι καi
τώρα τiς ξαναβλέπει κι αύτός σέ μιά
φωτογραφία τυπωμένη στήν έπίκαιρη
έφημερίδα ii στό άπομνημονευτικό πε
ριοδικό.
1111

Τρία δλα κι δλα Θεατρικά - ζωγρα
φικά εργα έγραψε ii έστω ζωγράφισε,
ό Βακιρτζής. Τήν προσφυγιά άπ' τή
Μ ικρή 'Ασία, ηi ν κατοχή μέ τήν άντί
σταση, καi τήν iiττα μετά τή νίκη τής
κατοχ1ϊ ς . . Βασικά, πρόκειται γιά τiς
τρείς πράξεις ένός έργου. 'Ενός καi
μοναδικοϋ. Όπως ε ν α μόνο εργο
γράφει στή ζωή του κάθε συγγραφέας,
ε ν α ποίημα κάθε ποιητής. Όπως
ε ν α κυνήγι σκάλισε ό κυνηγός στή
σπηλιά.
Καi τό ενα έργο τοϋ Βακι ρτζη εΙνα ι :
τ ό πανηγύρι μιας i1ττημένης ζωής. Μ έ
δλες τiς παράτες τοϋ πανηγυριοϋ καi
μέ δλη τήν άπελπισία τής iiττας.
Ό Έλλην φτάνει σηi Μ. 'Ασία - ό
-ελλην φεύγει κυνηγημένος καi πρό
σφυγας άπ' ni Μ. 'Ασία. Ή δύναμη καί
ή περηφάνεια τϊjς κατοχής - τά κου
ρέλια τ&ν ήττημένων μέ ηiν 'Απελευ
θέρωση. Όλοι οί iiρωες, οί πρωταγω
νιστές παρόντες. Μά τό πιό σπουδαίο:
μαζί τους μιά ζω1i πού κυλάει σταθερά
καi άδιάφορα, κολλητά πάνω τους,
σχεδόν ιiσχετη , άλλά ύπαρκηi άπαι
.
τητική. Είναι 11 ζωή πού άδιαφορεί
γιά νίκες καi i']ττες. Πού έχει τό γυμνό
σώμα τοϋ έρωτα, ξαπλωμένο στή μέση
τi)ς σκηνϊjς, νά άπαιτεί καi νά καλεί.
Καi εΙναι καi 11 Τέχνη . Π ρόσωπο έμ
βόλιμο άλλά βασανιστικό. Άχρηστη
καi περιττή ύπόσχεται τή διάσωση.
Καi μπερδεύει τά σώματα τών χορευ
τών της, τά μουσικά όργανα τών μου
σικών της, μέ τούς άφοπλισμένους άν
τάρτες καi τούς σιωπηλούς πρόσφυγες.
Σ' αύτόν τόν άσταμάτητο πόλεμο δέν
ύπάρχουν δπλα. Ό άφοπλισμός εχει
έπέλθει , τά δπλα έχουν παραδοθεί.
Μόνο δπλο πού έπανέρχεται στούς πί
νακες, ή ξιφολόγχη τοϋ Τσάρλυ Τσά
πλιν, πλαγιαστή στόν ώμο του - φρου
ρά μιας έγκαταλειμμένης σκοπιας.
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Κ · έδώ πρέπει νά πώ γιά τή σημασία
πού παίζει ή φ ω τ ο γ ρ α φ i α στή
ζωγραφική - Θέατρο τοϋ
Βακι ρτζή.
Ή πραγματική φωτογραφία, χωρίς
καμιά μεταφυσική έννοια στή λέξ η .
Αύτή πού τραβήχτ11κε τυχαία ii γιά
τήν έπικαιρότητα ii γιά τήν άποθανά
τιση μιιΊς ποζαρισμένης στιγμ1ϊς. Φω
τογραφίες άπ' δλο τόν κόσμο καi φαινομενικά - έντελ&ς ιiσχετες άπό
τήν ιστορία τοϋ ζωγράφου. οι φωτο
γραφίες αύτές εΙναι δ,τι εΙδαν οί aλλοι
καi έ π ι β ι; β α ι ώ v ο υ v δ,τι εΙδε
ό ίδιος ό Βακι ρτζ1ϊ ς. Ή ά π ο δ ε ί χ ν ο υ ν σωστά τά άντανακλαστικά του.
Ή π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ο υ ν , προε
κτείνοντας, τά άρχικά έρεθίσματα. Ή

σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν κενά καi δ ιαφυ
γόντα μέρη .

Ή φωτογραφία εΙναι ί1 άπόδειξη. Καί

ένω παραμένει ντοκουμέντο καταχω
ρημένο στό άρχείο, γιά τούς δύσπι
στους η τούς άμν1iμονες, ξαφνικά άνα
σύρεται , στέκεται δίπλα στό καβαλέ
το κι άρχ ίζει νά ζεί μιά ίiλλη ζω1i . σέ
ίiλλο χωρο, σέ ίiλλη &ρα, παίρνει τό
ρόλο τ ης στό Θεατρικό δρώμενο. Δέν
εΙναι πιά ή σταματημέν11 στιγμ11 . Δέν
εΙναι πιά 11 "φιξαρισμένη" ε!κόνα μιάς
κι νηματογραφι κης ταινίας πού άρχί
ζει νά κινείται . Καθόλου. ΕΙναι τό
μι κρό η μεγάλο μέρος μιάς νέας δρά
σης. μιάς ίiλλης δράσης, πού άποτε
λεί τή μυθιστορία του ζωγράφου όχι τήν [στορία του.
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Νά: " 'Οδόφραγμα Νο 1 1 - Ν ιζίνσκυ ··
καi " Άλληλούϊα στό Μέλλον ",
καί Βαβυλωνία. Τίμημα : Θάνατος "
•·

Στιiριγμα καί στούς τρείς πίνακες μιά
παλιά φωτογραφία. Τά έγκαί νια της
Γέφυρας στή Χαλκίδα. Κοιτάχτε τή
φωτογραφία. Κοιτάχτε τούς πίνακες.
Στό · · Τίμημα : Θάνατος . . προσφέρει
τά έπίπεδά της καi ενα μέρος άπό τό
πληθος της πάνω μεριάς. Στό ·· Ν ιζίν
σκυ . . εγι νε τρίτο , μακρι νό . πλάνο ,
ένω τό πληθος της πάνω μεριάς διαλύ
εται η έξαερώνεται . χάνει τιiν πόζα
του καί τι)ν κατά μέτωπο ένατένιση
του φακου. Στό ·· Άλλ ηλούϊα στό Μέλ
λον . . ιi φωτογραφία εΙναι κύριο πρό
σωπο καί μοναδικό ντεκόρ του εργου.
Οί δύο όγκοι του πλήθους - πάνω στή
γέφυρα. κάτω άπ' τή γέφυρα - παρα
μένουν. Οί άλλαγές καί ιi δράση ερ
χεται στίς λεπτομέρειες.

Ή Γέφυρα της Χαλκίδας εδωσε τό

πανηγύρι . τήν τελετή. Τό .. νέο Εργο "
- μηχανι κό Θαυμα της έποχης του σύναξε τούς έπισήμους , τίς μουσικές
καί τό λαό. Όλοι στριμωγμένοι - ά
ξεδιάλυτες κηλίδες στήν παλιά φωτο
γραφία - σταμάτησαν μιά στιγμή τό
πανηγύρι καi εστρεψαν τό πρόσωπο
στό φακό. Άθάνατοι - λίγο πρiν χα
Θουν άπό τούς πολέμους, τiς προσφυ
γιές, τόν Ερωτα, τίς ή ττες καί τι)ν κατά
rευση των κυττάρων τους.

Ή Γέφυρα δμως είχε δώσει τίς γραμμές

της καί τό πληθος της. Καί δταν ό
ζωγράφος Θέλησε νά γράψει τήν ίστο
ρία της δικης του έποχης, ή φωτογρα
φία δέν ή ταν πιά στό άρχείο. Ηταν
κοντά στό τελάρο του , στίς μπογιές ,
στίς μνημες. στiς τύψεις καi στίς περη
φάνειες του.
•

Καί δέν είναι μόνο ή φωτογραφία της
Γέφυρας χτυπητό παράδειγμα μετου
σίωσης ένός μοντέρνου ύλικου σέ στοι
χείο ζωγραφικ1ϊ ς εκφρασης. Μ έ άνυ
πολόγιστες έπιπτώσεις καi χωρίς πε
ριορισμούς δυνατότητες.
ΕΙ ναι άκόμα - σά δείγματα - ιi φωτο
γραφία της όμάδας των άνταρτων στό
χιονισμένο χωριό, εΙναι ή φωτογραφία
του Ν ιζίνσκυ καί του πολίτη μέ τήν τρα
γιάσκα πού ση κώνει τά χέρια ij γιά νά
παραδοθεί η γιά νά δεχτεί τίς σφαίρες
τυlι έκτελεστικου άποσπάσμα τος. Καί

"'

εΙναι δλοι έκείνοι πού παρακολουθοϋν
τό Νιζίνσκυ, ό Θεόφιλος, ό Γκρέκο . . .
Ένα ό.πίστευτο πλ1ϊθος ό.πό λεπτομέ
ρειες, δλες ό.ναγνωρίσιμες, δπως οί
λέξεις, δλες κατανοητές, δπως τό κα
θαρό νόημά τους.
Κοιτάχτε τούς τρείς πίνακες:
" 'Ωδή στήν 'Ανατολή "
" ' Οδόφραγμα Νο 1 "
" Παραβάν Νο 2 "
Οί φωτογραφίες τοϋ λιμανιοϋ τfjς Σμύρ
νης τή μέρα τfjς φυγfjς, ή φωτογραφία
τοϋ μικροϋ γκρούπ μέ τίς γυναίκες
πρόσφυγες καί ή φωτογραφία μέ τά
καράβια. 'Ακόμα i1 φωτογραφία τοϋ
Τσάρλυ Τσάπλιν, στήν κωμωδία τοϋ
ξεχασμένου πιστοϋ στρατιώτη ένός πο
λέμου πού τέλειωσε, χωρίς νά τό μάθει.
Καί τό γυμνό γυναικείο σώμα ξαπλω
μένο κάν στήν aγια τράπεζα κάν στό
μουράγιο τfjς Σμύρνης. Καί πάντα ό
πολίτης μέ τήν τραγιάσκα πού σηκώ
νει τά χέρια ψ ηλά.
•11•
Τό θέατρο έν δυνάμει. Μέ τά κλασικά
καί τά μοντέρνα στοιχεία του. Μέ τούς
διαλόγους, τά " κατ' Ιδίαν " , τόν έξάρ
χοντα, τόν άφηγηηi, τόν πάσχοντα, τόν
έξάγγελο, τό !ντερμέτζιο, καί τόν κω
μικό. Καί πάντα, παντοϋ ό Χορός.
Δρών καi άπέχων. Μάρτυς τών δρωμέ
νων καi κύριος fi ρωας.
Ό Χορός - κυρίως αύτός - ξαναβρfj
κε στό Βακιρτζfj τή χαμένη του θεα
τρική έκφραση. Ή ρθε στούς π ίνακες
μέ τήν άρχαία του άπαίτηση καί μέ
τήν άκαταμάχητη δύναμή του. Φυσιο
λογικά, όργανικά, μέ γερό ενστικτο
καi μέ γερές ρίζες, ό Βακιρτζfjς ξανα
αισθάνεται σήμερα τή θεατρική ση
μασία τοϋ χοροϋ καi τόν άποσπδ. άπό
τiς μεγάλες στιγμές πού πfjρε μέρος,
γιά νά τόν ξαναδώσει μέσα ό.πό τήν
άποκάλυψη τfjς τέχνης, στή θυμική
άποκατάσταση τfjς Ιστορίας.
-εχοντας άπελπιστεί τά τελευταία χρό
νια άπό τό έλληνικό θέατρο, τήν ό.νε
ξέλικτη ζωή του, τή θανατερή " προ
στασία " του άπό ήμιθανfj σώματα καi
πνεύματα, χαίρομαι πού ξαναβρfjκα
ενα ζωντανό, παλλόμενο, όψη λοϋ ii
θους και άποτελεσματικότητας έ λ λ η
ν ι κ ό θ έ α τ ρ ο. Τό έλληνικό θέα
τρο τοϋ ζωγράφου Γιώργου Βακιρτζfj .
Μ Η ΝΑΣ Χ Ρ ΗΣΤΙΔΗΣ
�

Στ·ήρι.γμα, σ' ολους τούς πίνακες τού
Βακιρτζή, ή φωτογραφία. Ί-Ι παλιά
σκέτη φωτογραφία. Χωρίς καμιά . . .
μεταφυσικ1j. Στηριγμένη δίπλα στο
καβαλέτο άρχίζει νά ζεί μιά, ι'ίλλη
ζωή, άρχίζει νά παίζει τό ρ6λο της
σέ ι'iλλο χώρο, σέ ι'ίλλο χρ6νο, στά
ζωγραφικά " δρώμενα " τού Βακιρ
τζή. Δίπλα, τρείς άπό τίς φωτογραφίες
πού χρησιμοποίησε : Τά έγκαlνια τής
Γέφυρας στον πορθμό τής Χαλκlδας, ό
Τσάρλυ Τσάπλιν καl ό Νιζlνσκυ . . .
13 ο
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ΒΑΣΟΥ ΒΑΡΙΚΑ : ΚΡΙΤΙΚΉ ΘΕΑΤ ΡΟΥ ( 1961 - 7 1 )
Υ ΠΗΡΕΤΗΣ Ε Π Ι Σ ΊΆ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΑ ΤΗΝ Π Λ Η ΡΟΦΌΡΗΣΗ Τ Ο Υ ΚΟΙΝ Ο Υ

Σκέ ψεις κα ί κρίσεις τ ο ίJ ΓΙΑ ΝΝΗ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ
Πλούσιες, μέ πολλά καί πλατιά ένδιαφέροντα, οί σελίδες
βιβλιοκριτικής κι αύτοϋ τοϋ τεύχους : Ό Νεγρεπόντης κρίνει
eνα βιβλίο θεατρικό, ό Άνωγειανάκης eνα μουσικό κι ό Ρα
φαηλίδης eνα κινηματογραφικό. Μέ άνάπτυξη άπόψεων, κ ι

όχι . . . μ ' άρέσει - δ έ μ ' άρέσει ! 'Οπωσδήποτε, άπ' τ' άλλο
τεϋχος, θ' άρχίσει καί ή ύπεσχημένη βιβλιοπαρουσίαση, πού δέ
θ' άργήσει νά έκπληρώσει τό σκοπό της : Ένα ύπεύθυνο δίμηνο
Δελτίο πού θά έπισημαίνει ποιά βι βλία θ' άξίζει νά διαβάζετε.

Τό " Θ μέ συγκίνηση τυπώνει στίς σελίδες του τό όνομα τοϋ άξέχαστου φίλου και
παλιοϋ πιστοϋ συνεργάτη Βάσου Βαρίκα, πού 'φυγε τόσο νωρίς άπό κοντά μας.
Κάποτε, θά μας δοθεί εύκαιρία νά σταθοϋμε στήν ικανότητα, τή σεμνότητα, τό ήθος
τοϋ πνευματικοϋ έργάτη πού άναλώθηκε στήν iιψηλή διακονία τοϋ έφήμερου Τύπου.
"

Βάσου Βαρ{κα : Πριτική Θεάτρου,
'Επιλογή 1961 - 1971, 'Αθήνα (χω
ρίς χρο�•ολογ{α), σελ. 406.

Καταντάει πλεονασμός να έπαναληφθεί
πόσο άπαραίτητες ε!ναι έκΜσεις παι
δευτικές, καl πιο πολύ σε μiiς, πού
τόσες έλλείψεις !:χουμε σε βασικες π·ηγές
τοϋ νεοελληνικοϋ πολιτιστικοϋ χώρου.
Τέτοιες έκδόσεις θεωρώ της κριτικης
σκέψης σέ οποιον τομέα και, για τα
ένδιαφέροντά μας, στο Θέατρο. Στο
προηγούμενο άκριβώς τεϋχος τοϋ " Θεά
τρου " εlχαμε χαιρετίσει τήν Ιtκδοση
τοϋ Α' τόμου μέ τlς κριτικες τοϋ
'Άλκη Θρύλου. Τώρα, δίνεται εύκαι
ρία συνέχισης μέ τό . βιβλίο ( αν καl
προγενέστερο άπό τοϋ Α . Θ. ) τοϋ Βά
σου Βαρίκα " Κριτική Θεάτρου - έπι
λογή 1 961 - 1 9 ? 1 " ('Ενδιαφέρουσα πε
ρίοδος, μεταγενέστερη τών κριτικών
τοϋ Α.Θ. ) . Τα κείμενα πού περιλαμβά
νονται στήν έ:κδοση άποτελοϋν μέρος
μιiiς έπιλογης πού δ rδιος δ B . R .
ε!χε κάνει . Δέν ξέρω ποιοl λόγοι Ιtκαναν
άναγκαίο τον έπιμερισμό της έπιλογης,
νομίζω ομως πώς θά 'ταν άπαραίτητυ
να !:χουν άναφερθεϊ. Τοϋτο μόνο για
χάρη της φιλολογικης δεοντολογίας,
γιατl ή ολη εκδοση, οπως πιστεύω,
ύπάκουσε σε λόγους στοργης καl σε
βασμοϋ άκόμα καl στήν έπιθυμία διατή
ρησης της μνήμης τοϋ κριτικοϋ. Ό τε
λευταίος τοϋτος λόγος-δηλαδή δ συναι
σθηματισμός τών οικείων τοϋ έκλιπόντα
-ε!ναι για μένα σεβαστός καl ίχανός να
μοϋ άφαιρέσει τό δικαίωμα δποιασδή
ποτε κριτικης άντιμετώπισης της εκ
δοσης. Τήν δέχομαι ώς !:χει, δηλαδή
σα μια πρώτη συγκέντρωση ύλικοϋ
προς διάσωσή του. Και, κάνοντας τήν
εύχή για μιαν lίλλη πλήρη !:κδοση
(φιλολογικά, μέ τή βοήθεια τών ειδι
κών ) - διότι ή σημερινή έλάχιστα θά
ε!ναι εϋχρηστη στο μελλοντικό μελε
τητή - θα προχωρήσω στα rδια τά
κείμενα τοϋ κριτιχοϋ.
Γιά τήν προσωπικότητα καl τήν προσφο-

ΒΑΣΟΥ ΒΑΡΙΚΑ

ΚΡΙΤΙΚΉ
θΕΑΤΡΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1961 - 1971

ΑΘΗΝΑ

Ίrι ξώφυλλυ τυ1j {Jι{Jλlu " ιι•' TTJI' έπιλο
γή άπό τίς θεατρικές κριτικ•'ς 1961 1.9 7 1 το1ϊ dξέχαστο1ι Βάσου Βαρlκα.

ρά τοϋ Β. Η. νομίζω πώς δέ χρειάζεται
ιδιαίτερη μνεία, άφοϋ νωπότατη ή
μνήμ·η του, καl τα κείμενά του, άπό τlς
τακτικές του στηλες (" Βημα " , " Νέα" )
σε πολλούς, τούς περσότερους έντυ
πωτικα χαραγμένα. Δεν πιστεύω νά
ύπάρχουν πολλοί πού μποροϋν να ισχυ
ριστοϋν οτι δ Β . Β . ώς κριτικός !:φερε
τη σφραγίδα τοϋ μεγάλου , τοϋ μονα
δικοϋ η άνεπανάληπτου. 'Όμως, άπό
τήν lίλλη , !:χω τή γνώμη πώς δΕ:ν ε!ναι

δυνατόν καl νά ύποστηριχτεί οτι τό κενό
πού Ιίφησε !:χει πληρωθεί. Προσωπικά,
πιστεύω οχι. Δυστυχώς, οχι. Καl τό
ση μαντικό�ερο ε!ν;ι ι αύτ_ό το τε�ευταίο.
,
,
Να πληρουνται τα κενα. Να μη φτω
χαίνει δ τόπος ολο καl πιο πολύ.
Ό Β.Β. ε!χε ολα τα χαρακτηριστικα
τοϋ χαλοϋ έπαγγελματία κριτικοϋ. ΜΕ:
κύριο μέλημα τήν πληροφόρηση τοϋ
κοινοϋ. Κάτι, πού ή παλια λειτουργι
κότητα της κρι�ιχης, πρόσεχε tδι;ι ίτερ� .
,_
Γιατί, οσο
κι αν ηταν πιο κοντα στην
παραδοσιακή άντίληψη της διαπαιδα
γώγησης, ώστόσο σέβονταν την ί:ννοια,
άντίθετα μΕ: την άντίληψη τη μεταγε
νέστερη πο•), θέλοντας την άναθεώρηση
της παλιiiς άντίληψης, κατάργησε τήν
ιδια την άν τίληψη ι 'Οπότε, επι: Ψ� νά
, διαπαιδαγωγικη, χ εμει
.
λειτουργει_ ως
νε ενα ε!δος . . άνοιχτης έπιστολης
τοϋ κριτικοϋ προς τον κρινόμενο " ,
οπως προσφυώς χαρακτήρισε δ γνω
στός ποιητής Θ. Φραγκόπουλος, σ' έπι
φυλλίδα της " Καθημερινης " .
Ό Βάσος Βαρίκας κρατάει άκόμα άπό
τό μεγάλο κορμό τοϋ Δημοτικιστικοϋ
κινήματος στlς βαθύτερες έπιδιώξεις
αύτοϋ. Ώς κριτικός Ιt χει ολα τα χα
ρακτηριστικα τοϋ καλοϋ έπαγγελματία έπαναλαμβάνω - διαπαιδαγωγικοϋ κρι
τικοϋ· τή σωστή αlσθηση τοϋ μέτρου,
τήν ψυχραιμία, τή νηφαλιότητα, τη
σεμνότητ� (μέγ� προσόν ) , -τ;7ιν εύ�υ
,
κρισία, τη δικαιοτητα και την αγαπη
να βαραίνει προς τό κρινόμενο. Σπάνια
γίνεται ειρωνικός καl σπανιότατα έπι
τιμητικός. Κι οχι πώς δέν τοϋ ήταν
και τα δυο μπορετά. Μόνο πού άνηκε
σε έποχή πού τα Ύjθη Ιίλλα . Καl πέρα
κι άπ' αύτό ήταν Ιίνθρωπος μΕ: ηθος άπ' οσο ξέρω δέν τοϋ τό άμφισβήτησε
ποτέ κανένας - καί συνέπεια χαl ιδεο
λογική σταθερότητα ( ας μή γίνεται
σύγχυση μεταξύ ιδεολογίας καl πο
λιτικης η, μiiλλον, κομματικης τοπο
θέτ·ησης - ή εννοια της ιδεολογίας ε!ναι
εύρύτατη , κ' ετσι την έννοώ οταν τη
χρη �ιμο ;cοιώ ειδικα κιό�ας για_ πvευ ι;α�
,
τικους ανθ� ωπους
) . Ι"!αντα ταυτα, απο
,
τα, κειμενα
του, τα δημοσιευόμενα.
•Ut

Ό κριτικός τοϋ Θεάτρου (καl τοϋ Κινη
ματόγραφου στον αιώνα μας ) αν διψ

φέρει σέ κάτι απο -:-ούς συναi)έλφfJυς
-:-ου τών iJ.λλων τ_ε χνών, εί�αι �ομίζω
στίς άπαιτ·ήσεις -:-ου λει-:ουργηματος -:ου.
Χρειάζεται νά κατέχει Υ.αί γνι:)σεις
&λλά καί νά καταλαβαίνει - οσο γί
vε7αι, αν Οχι πολU z.αλά, πάντως μΕ:
zάποια έπάρzεια - ολες τίς iJ.λλες τέ
χνες σύν τήν ίδιαι-: ερό-:-ητα -:-'ίjς παρά
dτα�ης ώς zαΟαρ·ίj ς -:-έχνης. Τό ο-:-•.
στον τόπο μας ol περισσότεροι -:-ov
εϊδους zρ ίνουν -:ό Οέατρο φιλολογικά,
-:-οvτο δέ σημαίνει πι�ς καί π):ηροvν
,)πεύΟυνα το λει-:-ούργ·ημά -:-ους.
1 l ραγματικά είναι Ολιβερό, καί zα-:ά
-:-·lj γνώμη μου χωρίς καί νόημα, νά
διαβάζει κανένας μ ι ά κριτιχ·Ιj Θ ε :Υ. -: ρ ο υ , πού Οά μποροvσε νά είναι κρι-:ιχ·Ι; φιλολογιz·Ιj -:-ov Οεατριχοv κειμένοιJ. ' ] Ι κάποια μνεία -:·ijς σzην()
Οεσίας ( τίς περισσό-:-ερες φορές tδω
μένης κι αύτ'ίjς τ'ίjς διαδικασίας ώς παρά
Οεσης κάποιων προ-:άσεων, κι οχι
,:,ς μιiiς άντιλ·ήψεως καί, παραπέρα,
μιiiς αύτόνομ:ης καλλι-:εχνικ'ίjς δημιουρ
γίας ) zαΟώς καί -:'ίjς άναφορiiς -:ών πα
?αγόν-:ων -:'ίjς παράσ-:ασ·ης (·Ι)Οοποιοί,
μουσιχός, σzηνογράφος, ένδυματολόγος
z.λπ. ) ·ή κάποια μνεία, περί -:ό -:-έλος,
Ολων αύτών τών παραγόν-:-ων - πού Ομως
if.ι.. ουν τ·Ιjν ϊδια μερίδα zαί ϊση βαρύτητα
γιά τ·Ιj δημιουργία αύ-:·ίj ς -:·ijς τέzνης πού
είναι τό παιγμένο Οέατρο - δέ νομίζω
πι�ς καλύπ-:ουν βέβαια -:-·lj λει-:ουργία
-:·ijς zρι-:ιχ'ίjς -:·ijς παράστασης. .λυσ-:υ
zώς ομως ό γενιχός zανόνας, μέ έλά 
zισ7ες - zι άπΟ παλι.Χ άχόμα - Εξαιρέ
σεις, είναι αύ-:ός . ' ( ) zρι-:-ιzός -:οϋ
Αεάτρ()υ νά είναι zρι -:-ιχός zυρίως,
zαί πάν' άπ ' Ολα, 7(JU zειμένυu. (�' αύ-:r'1 .
για-:ί ύπάρχουν zαί ()ί δεδομένες εύzr,
λ[ες κα,t - νcΧ -:-α πuϋμ; Ε-:-σι - zαt r1ί
απο -:α πρίν σιγuuριες . . . ) .

Ί\πό τή συν-ή Οεια αύ-:·r, (π()ύ σχεδόν,
άπ' ϋ-:-ι βλέπω zαt σε παλιιΧ περιοδιzα
zαί άλλοϋ, εχε ι γίνει παράδοση ) πο)..J
λί οι ξέφ γαν , α-:ά -:· γνώ �η μου,
�
�
1
χ
. l(
μονος που διαβαζε -:η γλωσσα -:ου
παρασταιν6μενου Οεά-:-ρου ·/) -:αν ό Θε
μιστοκλ'ίjς ' ΑΟανασιάl>ης - Νόβας πο1)
είχε μέ -:·Ιjν παράσ-:αση μιά σχέση
π�ιητιz·ή . _' Λzό\1-α , z1. ό <_D ώ-:()ς Ι, Ι ολί-: η ς
Ι>ε μπορουσε ν απο-:ινασσει τη φιλο
λογιz·ή -:-ου μα-:ιά. Ι(' είναι ν' άπορε"ί
zανείς, πώς , &νΟρωπ(1L πού 8ούλεψαν
στό Οέα-:-ρο, δέ Ο έλη σαν πο-:-έ νά δ()Uν
-:·ί)ν παράσ-:αση ώς μιά αύ-:όνομη ;;πως είναι - -:-έχvη. Φυσιzά δέ μιλάω
yιrl Οσοuς ty_(Jυν άποφασίσει 0-:-ι Υ;
παράστασ·η , ώς zαλλι-:εχ•ιιχό γεγονός.
είναι έκτέλεση. � Ι ιλ ά ω γιά οσου ς ,
;�πως έγώ, πισ:-εύυuν Π�)ς ·fι πχράσ7ασ"tί
είναι καλλιτεχνιz·ί; δημιουργία. Ί'ελοσ
πάντω,ν πρόκε;-:-ιχι γ•.ά 1μια ,μεγ&.}'-η zι:J..ί.
ακρι
οu εν
π υ Οεν , ε ναι ·
'ι
ι
α. � j3 -:-� , 1 (J
�
"�ρα τη � εl>,ω zα,ι -:ωρα . ,ο Β �σ� � Ηα 
� ικας ,δ εν ε ;ναι ,, , z � ι -: ι.z ο ς Π() � ςεφυγε
π τ σuνη ε ι,α, α ο -:·ην παραδ()ση . .
:
::
?
α, ο η
li.ιΙ� αι, κι α � 7ος, ενα� zρι-:-ι;.Ος πr.11J
βρ;σκετα,ι δεσι�ι()ς -:r;υ �ει�ενου , z-:ί
zpιν�ι παν-:-α βασει Κ'Υ.ι για zαρ η α 1; -:-uu .
1

<Ι>uσιχά, zαΟέvας μπr.ιpεί να καταλάβει,
-:ί κιν�Uνους έ vέzε ι αύτοU -:-vU εϊRιι1Jς
·� άν�ιμετώ:τι�·rι ;Ί}ς ο.εα-:-ρικ.�ς ?>ιι:ι.
-:ηv
1\ικασιας που απυ-:ελεσμα -:·ης εχει
παρά':τασ·η . Ι�ίν?-ι γν � σ :;ο (ό Ι >ι,v ;·ή �
:,. ης επανεΩ:ημμενα -:ο ελεγε : zι απr,

-:οι)ς σzηνοΟέ-:-ες άzόμα, έλάχισ-:()ι εΤναι
πού, ά.ναγιγνώσzοντες τΟ zείμενο γιd:.
-:Ο Οέατρο, εχουν -:-·Ι]ν ικ.ανό-:-η-:-α νd:. -:-0
β λ έ π ο υ ν στό σκ·ηνικο χώρο ) πι�ς
i) ; αν ,δι�βάζομ� έ'.να Οεα-:ρικό zε,ίμ7ν�
δεν -:ο αναγιγνωσzομε διαφορε-:ικα απ
οπως itνα iJ.λλο πεζό zείμεν() , γιά νά
μ:i)ν πώ :Cώς , -:ό � ιαβάζουμε π ;ό δύ
σzολα zαι με λιγο-:ερες δυνα-:-οτη-:ες
�να yλυ rοποίησης ;ων πρ �σι�πων zα,ί
εν-:αξεως -:ους σ-:ο δεδομενο σzηνιzο
· ά αί σ·ή ας
χώρο1 ' π' 1αύ Ο
μ ι'
• Α
-:- � ή � -:--η
π ολλες , � ο ρε ς , γι;ι- .:'��ασ-: αση, που
ι.αβ·r, zωραν
είναι αουνα-:() να
σέ zαμιά σzην-i) -:ov zόσμου. 'Π zοιν-ί;
άνάγνωση -:ov Οεα-:pικοv zειμέν()υ φέρει
'
iJλα -:-ά γνωρίσμα-:α μιiiς ΟΠ()ιας Ιf.λ
λης , διό-:ι ό χρόνος zαί ·η αϊσ Οη σ ·η -:ov .
στησίμα-:()ς -:'ίjς πράξης παίρνυν-:αι σ-:ίς
συν-ή Οεις -:ους διασ-:άσεις -:ov μΙJΟισ-;r,
ρημα-:ικοv χρόν()•J, Υ,r- 'λν Οέλε-:ε -:ov
άφ η γ η μα-:ιzο v .
�ο':';ίζω π��ς r,[ ,κρι-:ι:• ω ί .πr�ύ- διαβάζουν
συν·ή
:-ο ε pγ(J που προχ.ει :-αι. να ;;)(.ιuν
Οως --:Ο ξεφυλλίζουν για νιΧ πάρουν
κάπ(Jια lΟέα - έ:χοuν ·i) O·r, �π(Jφασίσε ι
.
γι� τ·!Jν zp ι:-ικ·fΊ, πού
' προκ�ι' 7αι(, να
γραψουν. Δεν προzει-:αι zαμια σzηνο
Οε-:-ικ-ί; άν7ίλ·ΙjΥ·rι να 7ούς i:κπλ·ή ξει, Ζ'Υ.
μι έ φορ
όγ υ καν νΟς ·� Ο π(Jιο
�� �
Ο:. Χ ? '
�
?
και μαλ1ισ--:α που γνωρ ιζ�uν ;ον --:.ρ οτ;u
1
εν-:ΙJ
-:ου - να -:ους zανει ουδεμιαν
'
π�σ�η . . 'Όπως t1"πορεί νιΧ συ1μβε � κα.ί
�� αν 7 ι0ε;u , με , κ;(μενu π:.ιu , Rεν :ο
�εροuν ?>ιο/1υu. Λu7ο, μπ<.φε ι να περ()'. 
σει διά -:ών -:ρόπων -:ών -� Ο()πωι-;)ν, Ι\ιά
-: ·ijς σzηνοΟε-:ιz'ίjς άν-:ίληψ·η ς , zαί μά
λισ-:α νά σφραγισ-:ε"ί.
�.έν , Ο � •'ι r;Ίiρ :ι;ε λόγ()� vά ε ίπ � Οοvν, oi.'
, επροzει-:() r, zρι-:ιχος Βασος
αυ-:α αν
, -:ό
Ηαρ ί:ι. ας νά. είναι έ:ξω άπ' αύ-:ο
γε•�ιziι, zλί�α. Πάv,;ως , σ-:·? ν πε � ίο,δr,
,
π�υ r;ιzολουΟησε υ�τερα � π . αυ;ον,
-:� πραγμα-:α χειροτερεψαν -:οσυ πολ•J � Κα'�Ονας εχ�ι -:-ις 7 :;αι�εσεις :'Jt�,r- -:-'J
Μ;ι-:οuργη!;'-α ομω,ς δε σ�ζο•J•ι uι ε φ ι 
ρεσεις - ωσ-:ε να χρειαζε-:-αι να, συ
σ-:·ή νει zανένας βιβλία οπως -:,,υ Η. Η .
--:οuλiχιστον για ίσ'":"ιιρι:.·� Ενημέρωσ·r,
κ:_ ώς πρΟ ς �ύ--:ό, πu•J �ιλ.� ciα σ-:-α ��ρι�
-:ων δυνα-:ο-:·η-:ων -:�υς εδωσαν, επα
vαλαμβάvω, πνευμα-:-ιzιιί &νΩρωπrJL 7(Jϋ
-ί)(Jους -:ov Ι lαρίzα.
�

'

'

•

ι

'

'

•

ι

•11•

7:ς ι () ιε_ς .
α � ιι κε ι� rJ 7-� ς
δια-:υπωσ·� ς σ.� μφων·� ς ,γν<;'μη ς, ·:ι αν-:ι
Οε-:-:η ς . Δ ι'J;ι, , r)σr_J �:.ι.ι �α Ο 7 λε •. r� .1\λz·� ς
, πr, _-:υυς /)ικu•�ς · μας )_ -:η �
(·) ρυλ() 7 ία,_
zpι-:ι;·r, ε ι l\r, � ,'·".γυ-:εz'�ιzr, . , ?αρω_, με
-: ·Ιj ν zννtι�'Υ. τ:rJ'J ��νz ,, Ι )1..ια•. ι.ν7 rι-::.ι.ν
J. Γ κΡ, ι -:- ι κ·η ,1 σ7ις κ � ι-:-ι_zε::; ;:ι- υ,--:ες

�εv �χε ι νο·ημ;χ,

ΕΚ":''.ι:;

•

ΑΠΟ το Α Λ Λ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ
παρα κ ολ ούθησ η
Συστηματική
τ&ν έκδόσεων κάθ ε διμήνου.
Π ΡΟΣΕΧΕ Σ ΤΕΥΧΟ Σ :
Βιβλιοκρισί ες τ ών συν ε ργα τ&ν
τοϋ " Θ " : Φοίβου Άνωγειανά
κη, Γιώργου Λ εωτσάκου, Γιάννη
Ν εγρε πόντη , Π έτρου Μάρκαρη
καί Βασίλη Ραφαηλίδ η.

ΣΤΟ

5 ·η!!- tuυ ργ �α �
�ια1:� Lν(J�ταν Π�Jς είναt
z ι αν αzόμα -:ό παραοεχ-:ουμε - εγω
-:ό παραοέχομαι άπόλυ-:α ο>αν ·ή zρι-:ιχ·Ιj τό προς zρίση ύποzείμεν() -:i,
παίρνει �ς άφετ:η ρ ία γιά μ� ά. άναοί
φ -� σ·2 -:ου :Cροβ);ηματο ι;_ - σ ;·rι ν zp ι -:•. 
z;η , οπ� ς -:η λειτ � υργουσε ο Ηαρ�zας_.
,
,
δε νο � ιζω πω
� 7i' , πε� ιΘ�ρια ,-:ου να
συζητησει zανεις για -:ην αναμοχλεuσ ·r,
zαί τήν έξέτασ·η -:-ov προβλ·ή μα-:ος μπ ,,
ρε"ί νά είναι πο). λά.
••

z�:- έ ξ()χΎ;ν
χ.ειμε.vικό,ς
"'Λν �αί
zρι-:ιχος ο, Β. 13. εντου-;()ις δεν έπψ.έvε•.
σ-:ον τιπουzει-:ισμό zαί -:·i)ν έξr,νυzι
σ-:ιz·η φιλολογιz·Ιj διερεύνηση γ ιά -:·ήν
έΟραίωση -:-ών άπόψει�v -:ου, Οπως σύγ 
zρονοί -:ου zρι -:ιχ()ί ό Λ ίμ. Χ ουρμ,,ύζιr,ς
zαl δ �-:άΟης Δρομάζος. � -:ό μέσr,
άν�γνώσ-:η_-. και , Οά 'Ι;�γα σ70ν. άνα
γν � σ-:η �υυ η μ� ρ ησι () � 1 υπου - η zρι
'
-:ιzη -:ου Rαριzα ε ιναι περισσ'Jτερ,,
π ο ι-:-· , ο zεία, κα , άνα νώσ μ· ' Λ π
·
� �·
ι
ι
γ_
� ? �
αυ-:·η την πλευρα πρεπει να -:-ου αναγνω
ρισ-:ε"ί τό προσόν πού λίγοι διαΟέ-:ουν.
-:ov νά εΤναι εϋzολα προσεγγίσψ.r,ς
%�L � ς έκ -:-ού�uυ άπο7�λεσμα;ι%ό--:ερ(Jς"
:\υτο χρωσ-:ιεται σ-:η γλωσσα που
zρ ·η σιμ οποιε"ί ( σ·ήμ ερα ξέρ()υμε πι:>ς ΙJzι
μόνο -:-0 ϋφος άλλά κιχί ·ή λέξ ·η , ώς //J
γ()ς, εΤναι ό iJ.νΟρωπος ) ·ή όποία είναι
μεστ·ή, σίγουρ·η zαί μ·Ιj άφ-ή νουσα πε
ρ ιΟώpια. γιά δ·ij Oεv ιpορ-:-ίσεις � αί νο·ή
,
ματα επέzεινα . . Ο zρ•. -:ιzος δια
Οέτει if.να οργανο γλωσσιzό ΠΟΙJ πρσσι
διάζει άπόλυτα στ-ήν προσωπικ·ή -:-ου
:;ροσ�γyιση 17έ -:Ο ... &:ντικε1ίμ εν ό -:CJu . ΤΟ
,
1 1
είvα ;
ο:;ι το ι δ ι? αυ-: ? γι.ωσσιzο ιδιωμ�
εuκο}.α , �vαγνω�ιμο , , :ι:.α--:ανοη,;ο και
ο[zειο απο -:ον αναγνωσ-:η δ/:ν εγzει-:αι
παρά σ-:ό σημε"ίο ά zριβώ ς -:'ίjς συνεύ
e εσ·ης ;ov zρι-: ιχ�v μέ τό zοινό ; ου. Κ�ί
οχι σ-:ο σuνzιδη-:α zα-:ασzευασμεν() προς
σχοπΟ'J --:�ηv κα-:-αvό·η σ·η . 'Τ'Ο λέω αύ-:-0
ϊ ι�1-:-ί σημε1ιώvc:-:-αι μ:ιΧ 7 έ -:-ο ι α , �ιάΟεσ·r,
απο διανο()υμενυυς -:ου περασμενου zαι
ρ()v, μέ λα,ϊzισ:ιz·f, άν-:fληψ·2 · '( ) zρι
:-ι�r.ις , χυ�ιως Λόγω :rοι.. ι.-:-ιχ.:η ς προπα: 
δ � ιας , βρ,ισ��-:-αι σ-:?'' αν- ; ιποο,α � ι ας
-:- ε-:οιας αν-: ι ι;ηψ η ς η ό π() ια, ωσ-: r,σ r, _
·fι:-αν αύ-:-η πο1J κύρια ξεσ-:ράτισε -:ό
βαΟ,ύ -:ερο νό:�μα -:-�v δ;ημο-:ιzι � -:ι,zr;?
� ι.ν-ψ α-:υς. ( Οχι _πως , σηy-ε�α αυ-:η, ·r,
σ.ν-:ιληψ·n δυσ-:υχως δεν υπαρχε ι , μ'JΨJ
Π(J') ·ή Εκ7ασ·ή -:-·ης �χει περιορισ-:εί
σημαν:- •. zά: ) .
', Η , έπί μέρ_()υς συζ·ή-:η,σ η, σ -:ίς δ,ι άφορες
α;;οψεις -=,ου .!!. 11. :;- -:-ο ε ; πα zα,ι πσ.ρ � 
πανω - δεν εχει αλλυ νοημα από -:ην
πp οβ(Jλ·!J 7�"';)ν �ι κώ � � (J1J ά.π �ψεων ·',,,
περ ισσο-:ερ(), σε αν-:ιπαραΟεση με
-:ΙJ
-:ίς 7ών σuγ:ι:.αιρινι7>ν �ου, _ 7·1)νι έξο;γωγ·Q
πuμπερ�σμ ± 7ων, -:!Χ οπο ια ωστοσο 'J
μεί.ε-:η -:·Ιjς Θά 'ναι δυνα-:ό νά. έξάγει
μlνος --:ου, μέ -:-·fιν παράλληλ·η μελέ-:-·'ί
zαί 7� σ�γzfισ;η . Δε801μΕν ?u .0--:ι /J
zρ•. -:ιχος _δεν, 'J,παρ,χει γ ι α ;Ψ�, υπερ � 
σπισ·η -:ων αποψεων -:ου, -:ο εργο -:·ης
έπιμέρους zp•. -:ι.z·ij ς -:ι-;)'! zρι-:ιzών 7'J>J
άπ/Jψεων (zι οzι -:'ίjς zρι-:ιz'ίjς τυυ σ-:ά
σης, οπως έ:ως -:·f, σ-:ιγμ:η έπεχε ίρ·ησα )
zαί zωρίς ίδιαί-:ερο νό·ημα εΤναι , άλλ ά.
zαί if.ξω ά: �ό -:ούς �ρους το ? παιχνιδι()u
. -;-r,υ�
1 Γ ροσωπιzα, μαzρα•ι -:οιου-:ων εz
:ί. ?φαί.σUς zαί χωρίς άν7Lλογeιν i:πιχει
ρψτεων.
lΊ Λ Ν :"Ι! J Ι�

:'IJ Ι.; ] Ψ Ι·: 1 ι ι )'," TJ Γ �

ΙΣΤΟΡΙΑ Κ ΑΙ ΤΕΧ Ν Η

ΣΤ Ο Ν

� ΙΒ ΑΝ ΤΟ Ν ΤΡΟΜΕΡΟ '

Ι ΔΕ Α Λ Ι ΣΤΙ Κ Η Π ΡΟ Σ ΕΓΓΙ Σ Η Τ Ο Υ Μ Α ΡΞΙ Σ ΤΉ Α Ϊ Ζ Ε Ν Σ Τ Α Ϊ Ν Α Π Ο Τ Ο Ν Π . ΖΑ ΝΝ Α
Κριτιιcfι παρουσίαση τοv ΒΑ Σ ΙΛ Η ΡΑ ΦΑ ΗΛ ΙΔ Η
1 1 . Λ . Ζάιιι•α : 'Ιrπορία καί η'χιιη
?'τό1ι Ίμά11 .. τ ό11 'Γροιιερό ," τ?,·Γ1
t' r Κεδρος ,
-.
Λι ζειισταιιι. Ι:.κι)οση
ο
ρ
7 _977 . , ' � ιι ά η�π"
'(l � ψι�, Ν έι_ι β .'?� , J;,πο
ιιπο το περιοδι.κο
χες , τευχη
7 2 κα ί .73, ' Λ πρίλιος καί Μάιος 7964.
Lελίδες 83, σύιι 8 έκτr)ς κειμέvο11.
μ./ φωτογραφίεc καί σκίτσα.
η

..Ι.έν ύπάρχει, στήν πολύ φτωχ·η Ιί.λ
λωστε έ�,λ-ηνιχή χ�ν-η [Ι-�τογpαφι�ή ,βι�
βλιο Υ,ραφια,, δου�εια ι:ναλογη μ αυτ·;.
που, , χει χανε ; ο n ;αυλος, Ζ �1 ννας σ ;η
1η του , _1« 1 στο1ρ �� χ� � -:-εχνη ?-:ον
�ε,λετ
� βc:ν τον Ι ,ρομ� ρο ' -:-?υ Α ιζε�σ-:-αιν:> .
Και ισως να μην υπαρχει ουτε χαν
στ·ήν, Κα':°� , ,το ι� α�ιλον και ·ί) ττ�ν ,ε ί
_
χοτολογιχη χαι , χαρισματιχη ) ' , εΛ
ληνιχ·Ι) φιλολογιχΊ] έπισ-:-·ή μη μέ -:-·ήν
περίσσεια έ!μπνευση z.αL -:·η λιγιισ-:·i;
έργασί-χ. , Π ρLν άπ' 1Ολο�ς, τοUτ � -:Ο
1 Οα πρεπει
1
βιβλιο
να το μελετησιιυν
η[ φιλόλογοι. Θά τούς διδάξει μιά
�ψογη μέθοδο , διιυλε ;iiς, r;ού Ρ,τ� ν
'
εφαρμοζεται
σ-:-η μελετη αισΘη-:-ιχων
προβλ-�μάτων Θά φα,ε"ί ϊσως παραπάνω
σχολαστιχή στο βιαστιχο άvαγνώσ-:- ·r,
άλλd: πού εΙναι, �>σ-:-όσ(J, άπόλυτα
χ�ήσιι:η σέ �είνους πού, γ�� ρίζο�ν
' -:-ην
πως αλλο πραμα εΤ ναι να Λες
Ιί.ποψή σου '' χι lί.λλο νά -:-εχμηριώνεις
-:-ίς άπόψεις σου μ' έ:να -:-ρόπο πιιύ νά
περιορίζει στο μίνιμουμ τούς χινδι:ι
νους πού συνεπάγεται έ:νας έξομολιι
γητιχός λόγος, πού, βέβαια, δέν εΤνα'
-:-ο γνώρισμα τ'ίjς έπισ-:-·ή μης. '( ) Ζάν
νας ε!ναι έδω, χατ' άρχ·ή ν, έ!νας έπι
στ·ήμονας - μελετητ·ή ς, πού άντιλαμβ±
νεται τή': κ �ιτ;κ·η σα σ�νέπεια -:ης
. απιι
'
συγχριτιχης αναλυσης χαι σαν
-:-έλεσμα τοu πολλαπλοu έλέγχου -:-ων
προσωπιzών ":"ου άπόψεων.
Λύτο πού χατ' άρz·ίj ν έν-:-υπωσιάζει σέ
-:-ούτ-η τ-ίj μελέτη εΤναι τό βιβλιογρα
φιχό της ε\Jρος : 'Ογδόντα τρείς σε
λίδες χειμένου εΤναι τό άποτέλεσμα
μιiiς πεισματικ'ίjς μελέτης ολων (.;σων
έ:χουν γραφε"ί γιά τον Άιζενστάιν χαί
άπ� -:-ον '� ι�ενστάιν, )1-έχρι -:-? Ι 96Ιι .
ΜαΛιστα, η ενημέρωση του, η περα
σμένη στίς πάμπολλες ύποσημειώσεις,
φτάνει μέχρι τή χρονιά -:-'ίjς εχδοσης.
Τέτοια εUσυνειS·ησια τ·η συναντοϋμε
γιά πρώ-:-·η φορό- σέ έλλ·ηνιχό χείμενιι.

άλλι:Χ :ι..α i ;ης σύyχ� ονης, , άφ rJ� 1� πάρ 
χουν , ?α�εσ:α-:�ς αναλοyιες, α;α�ε �ιχ
σ-:-όν 1 σαρ(J 1 βαν -:-ον ι, ιι χαι -:-ο �τα
λιv, χαl -:-ά Ι\υό μέρ·η -:-·ϊjς -:-ριλr1γlας Π(;ύ
γύρισε /, ' Α ιζενσ·. άιν, -:-ό \ Ψι :! - ι, ι,
-:-ο πρωτr, χαί το 1 Ψι 5 -:-ό Ι\είι-:-ερι, ( πού,
;;ν-:-ας άπαγορευμένCJ μέχρι -:-ο 1 958,
-:-ό εΤδε -:-ό χοινl, δέχα χρ6νια με-:-ά
-:-ό Οάνα-:-ο -:-οϊί ιτχ-ηνοΘέ-:-η Ι. Ί -;; ξυπα%(ι1Jε7:ι ι πι�ς -:Ο σ·fjμείrι . σύγκλ �σ·fjς
f)i.ι •}'J -:ι'7);1 άvιχφrιp<'7)ν -:tιU 'li'"J.1 ν•Jα ε ιν').ι

Η

cι
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'Όπως άναφέρει 6 Ζάννας, f�-:'Χν lι
' Α ιζε�στάιν εΤ Υ;ε γυρίσει, -:-ό πρ,ω-:-,, μέ
0
ρος της τριλογιας, σημειωνε πως χυρ1.α
ίδέα τοu έ:ργου ·fι -:-αν ·ή ίl\έα -:-'ίjς Μναμης
-:-'ίjς Ρωσίας χαί -:-οϊί άγώνα γιά νά
γίνει μεγάλ·η δύναμη . Ί'-ή ν Ί σ-:-rψία
-:ών χρόνων σ-:-ούς δποίους άναφέρε-:-αι
-η -:-αινία, δ 'Α ιζενστάιν -:-·η βλέπει σάν
ενα άγώνα όλοχλ·ήρω\, τάξεων καt
�υρίως �'ίjς ά�ερχομέν·�ς μ±ζ;χς, πιιύ -:-1ν
αποτελουν οι στρα-:-ιω-:-ιχc.ι γαι<.ιχ-:-η
μονες, ένάντια σ-:-ίς περιχαραχωμένες
φεουδαρχιχές δυνάμεις -:-ων βογιάρωv .
( ' Η παρατ·ή ρηση εΤναι -:-ou . 1 . ( :Ιι ;1 1·C(

Η

Ί'ρε"ίς εΤναι ol δμάδες πηγών χαί άνα
φορων, αν μποροϊίμε νά -:-ίς ποϊίμε
Ετσι, -:οϋ συγγρα�έα : Τ Ο σεvάp ιο -:·1 ς
1
-:-ριλογίας (το -:-ριτ<.ι μερος
δε γυρι
στηχε, χι αύτο χάνει -:-ο σενάριο διπλά
χρ·ήσιμ(J : σά μνημόνι<.ι των δυο γυρι
rrμέvωv μερών zαί σι:Χν άναφορι:Χ. στ-ί;
γενιχ·ή πρόΟεση τοu σχ·ηνοΘέτη ) , ·ή
' l σ-:-<.ι ρία -:-'ίjς Ρωrτίας -:-ou 1 fio•J αtι:>να

iiνα εΤδιις φιί.οσr,φίας :·� ς ' Ι σ-:-ι,
p lας, μέ ά;ρορμΊ] itνα , Π'ιΛυ γνωσ-:-1,
ισ-:ορικΟ προσωπο
- ;τη1J ,, σ:-·f.ν .πραγ
.
. � με .
!;Lα,7ιz?:-ητ� 7..ιν17 ι , 8urι, ,')πως _ ειπ
? J,βαν χαι � �;rαλιν J , _ο Ιιπr)ιf)ς βα�ει
:;ανα, με1 -:-ους ορους -:-·η ς Ι\ιχλεχ-:-αης,
-:-ο παλιl.ι πρόβλημα -:-'ίjς σχέσης 7·ϊj ς
ίσ-:-ορα'ίjς προσωπιχl,-:-η-:-ας μέ -:-ά ,,,,_
yzεκριμένα ίσ7r;ρικιi γεγονl):-r:ι.. π.rι1) -:·ίJ
Ι\ημιούργησαν .

"

1,son ) .

"

,

/ " " '

� Ι ι t \ ι< Ι / Ι \ \

Ί 'Γι ξι[J(f t•λλο

1 .: Τ ι 1 1 • 1 \
Ι ι t\

τ ιj.:.

1, .\ 1 Τ Ι·: \ \ 1 1

l l 'Ι Ι \ 1 1 l't l

/Η-"/.ι-· τ η ..:.
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Ό

Ι ι�ι- 1•rττrl11•

-:-ά Ι\υό γυρισμένα μέρ·r, ;;ϊiς -:-ριλιιγίας,
άφοu αύ-:-ά άπο-:-ελοuν -:-ο σ-:-6χιι " -:-·ϊj ς
μελέ-:-ης χαί Ι\ιχαιολογιιuν -:-1, λόγιι
ϋπαρξ·ής -:-ης.
λl.ε-:-ά. άπό μιά ; tσαγωγ·ή , �-:--η ν ?ποία
παρατίθεται -:-ο ισ-:-οριχl.ι -:-ου γυρισμα
;ος τ·ϊj ς -:-αι� ίας χαl ol, περιπέ,-:-ει,ές -:-ης,
ιι συγγραφεας παραΘετει μια εχ-:-ε-:-α
μένη περίληψη -:-οϊί σενάριου , χωρισμέ
•;η σέ , άρι�μ·ημένες σεκάιι:;. :ι-ά. νούι-ιε
ρα, Οα -:-ου χρησιμέψ(;υν για να' χανει
-:-ίς παραπομπές -:-ου, i:-:-αν άσχοληΟε"ί
- στο δεύτερο μέρος -:-'ίjς χυρίως μελέτ·ης - μέ -:-ήν ' Ισ-:-ορ[α : 1 1. ρέπει χα-:-'
άρχ·ήν �ά. έπι;;ημανΘ�u�. οί σαφείς ά� 
,
-:- ιστοιχιες ,αναμε
�α σ , ενα γρα,φ-:-� χει�
μενο που1 ναι -:-ο σεναριο, χα ι σε μια
γραμμέv-η ' Ι στορία, κ' ϋσ-:-ερα νά βρε
Οοuν -:--Χ " σημε"ί� σύγ�λ �σ1!ς ;;αί &τ:/,
Υ..λ ι1ση5 , ωστε να φαν;: ι απο ;� ρα αuτΟ
π?υ ο συyγρ �ιι:��ς ? .r:-1 πο,δ ειςει �;αρα
χατω
: Πως ιι Ι βαν δεν εΤναι ιστο
ριχ·ή -:-αινία, άλλά ενας σ-:-ιιχασμος
πάνω σ-:-·ήν ' [σ':-ορία (Οά λέγαμε,

·Ό μω� , ? � άννας παρα;·f)ρεί, �άρ � 7:uλύ
σωσ-:-α αμεσως παραχα-:-ω, πως '' Λ ι
ζενστάιν, δσο προχωρεί σ-:ή μελέ:-·'ι
-:-·ϊj ς π �οσωπιχότψ�ς -:-ou � 1 βά,v -:-6� "
περισσοτερο τον απασχολει 70 πρr,έξ υσlας, ο :' ρόβλ:ημα -:-ιι�
�λ1 μα -:-'ij7
ηγετη.
Θα δει� σ-:-ον ;l βαν
μια μr;ρφ·r,
συμβολιχή, πού μπορε"ί νά βγεί άπ'
-:� σ;ενα ι,σ-:ορικ1 της , πλαίσια z.αi
να , γι��ι _ συγχ � ον·fJ , Υ..αλu-:ερ� �αψ:-r)�
-:-ινη. J ου-:-ο γινε-:-αι φανερό χαι σ-:-ιι
περ �εχό[Lεν� -:-ou έ:ρΥ,ου π ?ύ χ±�ει ,σιγά
σιγα -:- ις � πιχ,ές, αρχιχα, διασ ; ασει'i
-:-υυ για, νσ. γινει πιο δραμα-:- ιχο χαι
πυκνό, δσο άναπ.τύσσε:-αι.
Καί χα-:-αλ·ή γει, δ�οχληρών��-:- � ς -:-ήν
Ιί.ποψ·ή -:-ου, ό �ανν':'ς : «, '' ετσ,ι ·ί;
Ι\ραμ� τοποlησ�η -:-·ης _ ιστορι�ς παιρνε'.
. γ νιας ανα
, �
-:-�λιχα -:-ο σχ� μα 11;ιας εν
� �
ζητησης, μιας παλης αναμεσα σ-:-ιι
Θεο χαί -:-ο δαίμονα, -:-ό χαλό χαί -:-ό
χαχ6. Καί προβάλλεται -:-ο χαυ-:-ερl.ι
Υ..α ί πάντα άναπάν-:-·η-:ο έρώ-:·fjμα πu1J
Θ�τε,ι ή σ;ι\έση ;ou σχοποu μέ τ_ά �;έσ� 
�ιγα σιγα στο πρόσωπο -:-ου 1 βαν
ό ' Λιζενσ-:-� ιν εΤδ : -:-ο πρ � σωπ? -:-'ίjς
l ' �σίας , -:-ου χαιpου -:-ου, -:-ο προσωr.'J
-:υυ .ο.Jταλιν » .
" Ας μ iiς έπιτραπεί νά έ:χιιυμε μιά άν-:-ίF
ρηση σ' αύ-:-ο -:-ο σημείο : 'Ί�νας συνε
πής μαρξισ-:-ής σάv τον ' Α ιζενσ-:-άιν
πο-:-έ δ/: Οά 'βαζε άν-:-ιδιαλεχ-:-ιχά χαί
ίδε;ι:λιστιχά :ο ψευτοπρό�λημα , -:-·ϊjς
σχεσης σχοπου - μεσων χαι, πολυ πε
ρισσότερο, δ/: Οά. το συσχέτιζε μ' !:να
lί.λλιι έπίσης άντιδιαλεχτιχο ψευτοπρό
βλημα, τ'ίjς σχέσης τοu χαλοu μέ -:-ό
χαχό. Θά το μελετοϊίσε - χαί -:-ο με
i.έ-:-ησε π. ράγμα -: ι - σ-:-ά. πλα Lσια -:f)ϋ.
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τυπικοϋ χεγκελιανοϋ σχήματος, πού
τό υιοθέτησε δ μαρξισμός, τ'ίjς " ταυ
τότητας τ'ίjς ταυτότητας καt τ'ίjς μη
ταυτότητας " , πού σημαίνει πιο άπλά
πώς δ θετικός καl δ άρνητικός ορος μιiiς
διαλεκτικ'ίjς πρότασης δέν ε!ναι εννοιες
άντιθετικές άλλά συμπληρωματικές μιiiς
ένιαίας δλότητας στΊjν όποία αύτοί
οι οροι μπ?ροϋν νά ,ξεχ_ωρ ;σ;οϋν μό�ο
,
τεχv-ητα και μόν:> για τις αναγκες της
μελέτης .
Πρέπει ν ά σημειώσουμε μέ τήν εύκαι
ρία πώς δ Ζάννας καί σέ &.λλα σημεί�
προσεγγίζει τον 'Αιζενστάιν μέ ορους
τυπικά ιδεαλιστικούς πού, έν πάση
περιπτώσει, δέν !:χουν &.μεση σχέση
μέ τη μαρξιστικη σκέψη . Πάντως, αύτό
δέ μειώνει σέ τίποτα την άξία τοϋ
έγχεψήματος . Ε!ναι πάρα πολύ έν
διαφέρον νά βλέπει κανεlς πώς ol
προοδευτικοί μη μαρξιστές προσεγγίζουν
τούς μαρξιστές η πώς τελικά δ ιδεα
λισμός οικειοποιείται τό ματεριαλισμό.
ρέ ε! αι άκόμα
τ ?ϋ
(Ή r;� ρίπτωση
πιο
διδαχτικη, , ]\��
επ χ-�
αυτου� ) .
Γιά ν α ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας,
δ 'Αιζενστάιν δέν προσπαθεί " νά δώσει
l:μφασ·η στlς άντιφάσεις πού διαισθά
νεται οτι κυριαρχοϋν στον πολιτικό
ήγέτ·η " , οπως σημειώνει δ Ζάννας.
'Εντελώς τό άντίθετο, καί σύμφωνα
;�-άντι; μέ τό διαλεκτιΥ;ό , ύλι?μό δ�ν
εκπλησσεται καθόλου απ αυτές τις
άντιφάσεις καί τίς θεωρεί άπόλυτα
φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ έ ς : Πρόκειται γιά τήν
ταυτότητα τ'ίjς ταυτότητας καί τ'ίjς μη
ταυτότητας.
Καί, ναί μέν δ ' Αιζενστάιν λέει στο
fil m r,� rm (ή �ναφορά ε!να τοϋ Ζάννα )
�
,
πως
ε!ναι αποστολη, της τέχνης να
φανερώνει τίς άντιφάσεις τοϋ Ε!ναι " ,
ομως τό Ε!ναι στο μαρξισμό νοείται
σάν ή δλότητα μιiiς διαλεκτιχ'ίjς σχέ
σ·ης, οπως την δρίσαμε παραπάνω .
Δηλαδή, δ 'Ιβάν - καt δ Στάλιν καt ή συγκεκριμένη lστορία τ'ίjς έπο
χ'ίjς τους, άποτελοϋν ίtνα ολον, κι αύτο
;ο ολο� δ �ν ε!ναι _τίπ?τα περισσότερο
από μια συνθεση των
αναγκαστ ικ ά άντιφατικών στοιχείων του, πάντα
σύμφωνα μέ τό διαλεκτικό ύλισμό.
Συνεπώς , αν έπιμένουμε νά βροϋμε τρα
γικά στοιχεία στον " ' Ι βάν , , θά πρέπει
νά τ' άναζητήσουμε στίς άντιφάσεις
τοϋ ολου, κι οχι στο συγκεκριμένο
πρόσωπο τοϋ ' Ιβάν. "Αν θέλετε, δέν
ε!ναι δ ' Ι βάν τό τραγικό πρόσωπο·
ε!ναι ή ϊδια ή ιστορία στο .. κοιλοπό
νημά της " πού πάρα πολύ συχνά γί
νεται τραγική , αν μας έπιτρέπεται
αυτη ή μεταφορική !:κφραση. Κι αύτό
θά πρέπει νά γίνει άπόλυτα . νοητό
γιά νά πάψουν κάποτε οι κλαυθμηρι
,
σμ? t γ ά
βαρβαρότητα ,
;ή σταλινι;-ήπαρόμοια.
και τα; ανθρωπιστικα
..
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Ί'ό τρίτο μέρος τ'ίjς μελέτης τοϋ Ζάννα
(τέταρτο, μετρώντας καί τον πρόλογο )
ε!ναι πολύ πιό ένδιαφέρον άπ' τό προη
γούμενο. 'Εδώ, το πρόβλημα μπαίνει
καθαρά αισθητικά.
Ί-Ι βασική διαπίστωση πού κάνει δ
συγγραφ�ας ε�ναι ';ώς δ :· Ί βαν : '
,
ε!ναι μια ταινια που κι αυτη
στηρι-
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ζεται στό μοντάζ. Καί συμπληρώνει
πώς δ 'Αιζενστάιν έ:χει έγκαταλείψει
πιά τον r;αλιό _ του δοηιατισμ� γι�
, ντυπ σεων , και
τΟ , .. μ?ν αζ τ
�
�� �
<:>
φτανει, εδω, στό καθετο )\
· πολυφωνικό
μοντάζ " , μιά ιδέα πού την ε!χε δα
νειστεί άπ' τό θέατρο τ'ίjς 'Άπω 'Ανα
τολ'ίjς : 'Όλα τά έπιμέρους έκφραστικά
μέσα " συνηχοϋν " σέ μιά σχέση άρ
μονική, διατηρώντας ώστόσο την πλή
ρη τους αύτονομία. Στην πολυφωνία
παίρνει μέρος άκόμα καί δ έσωτερικός
μονόλογος, άλλά δραματικά άντικειμε
νικοποιημένος, οπως σωστά διαπιστώ
νει δ Ζάννας . 'Έτσι , έδώ, δ ' Αιζενστάιν
λύ�ει εν� πρόβλη �α π?ύ ;ον άπα�χο
λουσε από παλια : Να ενσωματωσει
όργανικά τό λόγο τ'ίjς ·ήχητικ'ίjς ται
νίας στο ολον πού, βέβαια, δέν ε!ναι
λόγος κατά κύριο λόγο οπως στο θέι:ι.τρο.
Τώρα πιά, τό άιζενστσϊνικlι μοντάζ ε!ναι
�αθιά καt άπό),υτα ,διαλεκτικό, άφο?
,
,
έχει αποβαλει
τον καποιο μηχανιστικο
χαραχτήρα πού ε!χε στό " Π οτέμκιν " :
Πραγματικά, οπως σημειώνει δ Ζάννας,
στο μοντάζ άποκαλύπτεται ή βαθύ
τερη διαλεκτικη τοϋ ί:ργου κι αύτΊj
ε!ναι πού έπιτρέπει τό πέρασμα άπ'
τό συναίσθημα στΊjν 1δέα, κι άπ' την
ιδέα στό μήνυμα πού πρέπει νά μετα
δοθεί στό θεατή. Φυσικά, πρόκειται
για τό " πολυφωνικό " μοντάζ.

' Ακριβώς, τούτη ή πρόθεση για πολυ
φωνία (πρόκειται γιά -;:ή διαλεκτικη
δλό;ητα πού λέγαμε , πα��πάνω ) ύπο
χρεωνει τον , Αιζενσταιν, οπως παρατη
ρεί δ συγγραφέας, νά άντιμετωπίζει
τη σκηνογραφία σά δρών πρόσωπο πού
συμμετέχει στΊjν έξέλιξη -:οϋ έργου :
�έν ε!� αι �: ιά ίtνα φόν ;ο γιά τη δράση ,
αλλ, αναποσπαστ:> μερος •ης.
Ή

πιό ένδιαφέρουσα, σέ -:ο\ί-;:ο -:ό τρίτο
ΙLέρ ?ς, παρατ�ρ� ση ;οϋ 'f'άννα εlναι,,
νομιζουμε, αυτη που κανει σχετικα
μέ τη σημασία τών τελετών στΊjν ται
νία : Διαπιστώνει πώς δλόκληρη σχε
�όν, �' τριλογία βα,σίζεται σέ, μιά , ?ειp �
απο τελετGυργικες
παραστασεις , και
οτι ολη ή σκηνοθετικη έργασία τοϋ
'Αιζενστάιν πραγματοποιείται μέ έπί
κεντρο τίς τελετές. Αύτη άκριβώς ή
πάρα πολύ σωστΎ) παρατήρηση , Υαί
μόνο αύτή, _άρκεί σ �ν έπιχείρη 17α γι �
,
, ,
ν αναιpεθει
μια ιστορικιστικη και
εαλ ικ
ροσέγγι
σ_� τ'ίj � ταινίας ,:
fΟ �?; � ,;τ
lβαν
ε!ναι ενα φιλμ ριζικα
καί δλικά άντιpεαλιστικό - ε!ναι άπλώς
ίtνα φlλμ άπόλυτα ματεριαλιστικό καί
στό επακρο �ιαλεκτικό.
Σ ά�. έπί!J;ετρο, δ σμγγραφ�ας προσθέτει
, ενα τεταρτο μέρος στη μελέτη του
κ
(πέμπτο μαζt μέ τον πρόλογο ) : Κάνει
μιά τολμηρή καt παρακινδυνευμένη σύγ
κριση τοϋ 'Αιζενστάιν μέ τό Μπρέχτ,
τοϋ δποίου τό l:ργο μάλλον δέν το γνώ
ριζε δ πρώτος.
·

Αύτό πού δ Άιζενστάιν όνομάζει " πο
λυφ ν
<:> ;�? μοντάζ " δέν ε!ναι &.λλο
παρα η μέθοδος τ'ίjς ματεριαλιστικ'ίjς
διαλεκτικ'ίjς πού έξυπηρετεί τη δι-χ
μόρφωση τών άπεικονίσεων ", γιά την
?ποία μι�άει δ , !"f-πρέ,χτ, πού, στό
, Μικρό οργανον
γραφει συγκεκριμένα : « Γι' αύτ·ίj (τη μέθοδο } τό κάθε
τί δέν ύπάρχει παρά κατά τό μέτρο

πού μεταβάλλεται, έπομένως : σέ ά
συμφωνία μέ τον έαυτό του. Τό ϊδιο
ισχύει καί γιά τά συναισθήματα, τίς
σκέψεις καl τή συμπεριφορά τών άν
θρώπων, στά δποία έκφράζεται ό ι
διαίτερος χαρακτήρας τ'ίjς κοινωνικ'ίjς
τους συμβίωσης σέ μι.Χ συγκεκριμένη
στιγμή » .
Στήν παραπάνω όίποψη τοϋ Μπρέχτ,
δ Ζάννας παραθέτει ίtνα καίριας ση
μασίας άπόσπασμα άπ' τήν
πάρα
πολύ γνωστη μελέτη τοϋ Μπερνάρ
Ντόρτ μέ τίτλο " Για μιά μπρεχτικη
κριτικη τοϋ Κιν·ηματογράφου " , δη
μοσιευμένη στό περιοδικό " Cal1 ie1·
du Cinema ", 1 960 άρ. 1 1/ ι , σ. 38 :
«Βρίσκουμε καί στον 'Αιζενστάιν τήν
κυρίαρχη θέληση τοϋ Μπρέχτ νά προσ
φέρει στό θεατή , μέ τόν τρόπο τ'ίjς
τέχνης (πού ε!ναι γιά τό Μπρέχτ " (,
πιο άπλός τρόπος τ'ίjς ϋπαρξης " )
εικόνες τ'ίjς κοινωνικ'ίjς ζω'ίjς ξανα
πλασμένες, δηλαδη πού ί:γιναν κατα
νοητές έτσι πού νά μπορεί δ θεατής ,
μέ μιά συνεχ'ίj κίνηση άνάμεσα σέ μιά
ταύτιση μέ τά πρόσωπα πού τοϋ προσ
φέρονται και την κατανόηση -ης ιστο
ρικ'ίjς κατάστασης, πού έφτιαξε -:ά
πρόσωπα τέτοια πού ε!ναι, νά βγάλει
ενα δίδαγμα, πού νά ισχύει γιά τήν έπrι
χή -:ου».
Tt

σημαίνει ρεαλισμός γιά τόν Άιζεν
σ;rάιν; - ρ�τάει ? Ζάννας ϋσ;ερα άπό
τις παραπανω αναφορές στο Ντόρτ
πού πρωτοέβαλε τό πρόβλημα τ'ίjς σχέ
σης άνάμεσα στο Μπρέχτ καl τον 'Αι
ζενστάιν, δηλαδή -:ούς δυο κορυφαίους
μαρξιστές δημιουργούς στο Θέατρο
καί τον Κινηματογράφο, άντίστοιχα .
Στη θέση τ'ίjς άπάντησης, κατά την
προσφιλ'ίj του καί πάρα πολύ πετυχη
μένη μέθοδο τοϋ " μοντάζ τών έννοιών " ,
βάζει ίtνα άπόσπασμα άπό συνέντευξη
τοϋ 'Αιζενστάιν, δημοσιευμένη τό 1 930 :
«Δέν ε!μαι ρεαλιστής. Ε!μαι ματερια
λιστής. Πιστεύω πώς τά ύλικά πρά
γματα, πώς ή ϋλ·η μiiς δίνει τη βάση
γιά ολες τίς αισθήσεις μας. Φεύγω άπο
τό ρεαλισμό μέ τό νά πηγαίνω προς την
πραγματικότητα» .
Και κλείνει δ Ζάννας τη σειρά τών συλ
λογισμών του καl τών άναδρομών του
σέ άνάλογα κείμενα τρίτων μέ μια
άπόλυτα σωστΎ) διαπίστωση : Ό Άι
ζενστάιν ε!ναι τόσο ( λίγο ·)\ πολύ )
ρεαλιστής, οσο και δ Μπρέχτ. Οι πο
ρείες τοϋ 'Αιζενστάιν καί τοϋ .Μπρέχ-:
ε!ναι παράλληλες και θά 'πρεπε κά
ποτε νά συσχετιστοϋν άναλυτικότερα
ol καλλιτεχνικές και θεωρητικές τους
προσφορές σέ δυό 'Γέχνες τόσο διά
φορες, άλλά ταυτόχρονα τόσο συγγε
νικές.
'Α πο τότε πού ό Ζάννας !:γραψε τή
μελέτη του, ή ίtρευνα προς αύτΥj τ·fιν
κατεύθυνση προωθήθηκε πολύ, κυρίως,
άπό μα�ξιστές θεωρη ηκούς πού, �ντα;;
,
;
μαρξιστες, δεν κουραστηκαν
πολυ να
καταλ·ήξουν στό άπλό συμπέρασμα οτι ,
παρά τό γεγονός πώς δ ίtνας δέ γνώριζε
τ? Ε γο τοϋ όίλλου, κ� τά ηξα
ελικα
λ
� ;
κ οιf δυό σέ συμπερασματα
αν'1.λογα,
διότι άπλούστατα ε!χαν μια κοινΥj
μεθοδολογία (τό μαρξισμό ) καί διότι,
άκόμα, Ίjταν κ' ol δυο πολύ καλοί

μελετητές τοu πολυσημικοu
-:Ίjς 'Άπω ' Ανατολ'ίjς.

Οεά-:ρcυ

'Έτσι ή περίφημ·η άποξένωση , κοινό
γνώρισμα στο εργο καί τοu Μπρέχ-:
καί τοu ' Αιζενστάιν, δπως παρατηρεί
δ Ζάννας, δ/:ν εΊναι τίποτα περισσό
τερο άπό μιά μεταφορά στά δεδομένα
τ'ίjς τέχνης τ'ίjς βασικ'ίjς διαλεκτικ'ίjς
άρχ'ίjς τ'ίjς " ταυτότητας τ'ίjς ταυτό
τητας καί τ'ίjς μ·η ταυτότητας ". 'Η
ψύχραιμ·η καί κριτικ-1) τοποθέτηση τοu
Οεατ'ίj άπέναντι στά τεκταινόμενα δέν
άποκλείει τό συναίσθημα. Ό Οεατης
μπορεί κάλλιστα καί νά αtσΟάνεται
καί να σκέφτεται ταυτόχρονα. Στ-Ι)ν
ούσία του, τό πρόβλ·ημα συνίσταται
στην εμφαση πού πρέπει να δοθεί στη
δουλεια πού Οά γίνει στην περιοχη τ'ίjς
ι δ ε ο λ ο γ ί α ς κι δχι τ'ίj ; μυθοπλα
σίας, ή δποία δ/:ν προηγείται, δπως
στην άκαδημαϊκ·ΙJ λίγο ώς πολύ " χα
ρισματικη " τέχνη , άλλα επε-:αι τ'ίjς
πρώτ·ης.
Μόνο &ν δοuι-ι.ε c: το διαλε�τικό το�ς συ
,
σχετισμό, , την ιδεολ?γικ� και τη \Lυ �
Οοπλαστικη πραχτικη, παντα μέσα απο
τη μαρξιστική μεθοδολογία, Οά μπο
ρέσουμε να φτάσουμε , μ/: τρόπο έγκυρο
μαρξιστικά, στο tδιο συμπέρασμα πού
φτάνει Υ:αί δ , Ζάννας : ',0 Ά ιζε�στάι�
, ,
σ;ον . . J �αν
, πpοσπαΟη,σε να, δει
τ�ν , �στορια, μ�, 17 α; ι ΨΙJ fαλιο·
Οελησε
να δειξε ι πως :IJ ιστορια, �οι;αγμέ
,
νη �αταματα, δεν εΊναι μια αναπό-

τρεπτη μοίρα " ( Μπ. Άμένγκουαλ
" Γιά τ-!)ν 'Ιστορία στο Μπρέχτ " ) .
Καί, πώς εΤναι πρωταρχικό καΟ'ίjκον
τό ·: νά άλ\άξουμε τ� �ω·ΙJ κ_:χ ί νά
ξυπνησουμε από τον εφιαλτη της , Ι
στορίας " , δπως λέει δ Ζάννας παρα
φράζοντας λιγάκι μιά &ποψη τοu Τζαίημς
'Γζόυς στον " 'Οδυσσέα ", μέ την δποία
καί κλείνει τη μελέτη του.

Ί-Ι διαπίστωση δέν εΊναι καινούρια.
Ό πολιτισμός - καί ή lστορία του δ� ίζεται σα μετ�λλαξ·η -τοu φυσικ�u
,
�ε κοινωνικο , κι: ι, σ;ον τομέι:_ της
ιδε�λοyίας, σαν εκλογικε�ση, του φυ
σικ� &λ?γου, που, συν ;ηρει τη μ� ταφυ
,
σικη και διαιωνιζει
τη μαγεία. , Ας τό
ποuμε άπερίφραστα : Μόνο 6 μαρξισμός
εΊvαι σέ Θέση νά δώσει μιά έπαρκ'ίj
λογική έρμηνεία τοu
τ'ίjς με
τάλλαξης τοu φυσικοu (καί &λογου ) σέ
κοινωνικό (καί έλ�ογο } . Ό Άιζ�ν
,
,
σταιν,
σα συνεπεστατος μαρξιστης,
δ�ύ�εψ� έπίμονι: καί πετυχημένα προς
αυτη την κατευΟυνση .

προτσές

τη συγκ_εκ ι ι ένη π ρ πτ σ
�απασχολει
� : , � � � ;1 •
εδω, ο . !βαν

πού μiiς
του δέν
εΙναι οUτε
πρωτεϊκΟ " οϋτε
προ
μηΟεϊκό " πρόσωπο. Κι άκόμα, τό
πρόσωπο τοu Ί βαν δπως τό εΊδε δ
μεγαλοφυης 'Αιζενστάιν βρίσκεται πάρα
πολύ μακριά καί άπ' τον ψυχολογισμό
κι , άπ' τ,Ο� ύ�αρξισμό. ΕΙvαι ά�λcΧ.
και καΟαρα ενα χαρακτηρολογικό συμ
βολο " πού χρ·ησιμοποιείται γιά τίς
ct

cc

άνάγκες τ'ίjς εtκονοποίησης μέσα άπi..
τ-Ι)ν άναγκαία στο δράμα μυθοπλασία,
στ-Ι)ν δποία ποτέ δέ σταμάτησε 6 'Αι
ζενστάιν καί την δπο(α πολύ θά 'θελε
να την παρακάμψει ώστε ή δουλειά
του νά περιοριστεί άποκλειστικά στΊ)ν
περιοχη τ'ίjς tδεολογίας, δπως άκριβώς
στο " μη - μυθικό " δοκίμιο. Πράγμα,
βέβαια, έντελώς άl>ύνατο προκειμένου
γιά μιά τέχνη παραστατικ·ή, δπως 6
Κινηματογράφος μέ τό " ρεαλιστικό
κατάλοιπο " τ'ίjς φωτογραφίας του,
πού άντιστέκεται έπίμονα σ/: μιά δλικη
άφαίρεση τοu συγκεκριμένου, δπως
στο δοκίμιο.
'Ωστόσο, δ 'Αιζενστάιν δούλεψε έπί
μονα προς τ-!)ν κατεύθυνση τ'ίjς δημιουρ
γίας ένός δοκιμιογραφικοu Κινηματο
γράφου, πού άποτελεί την ούσία τοu
μοντερνισμοu τοu σύγχρονου προοδευ
τικοu Κινηματογράφου, πού πασχίζει
νά παρακάμψει κατά τό δυνατό την
άπλο'ίκότητα τ'ίjς μυθοπλασίας. Ό 'Αι
ζενστάιν έλεγε πώς 6 Κινηματογράφος
εΤναι σ/: Θέση νά εtκονοποιήσει άτόφιο
τό " Κεφάλαιο " τοu Μάρξ. Δ Ι:ν έν
νοοuσε βέβαια την τοποθέτηση τοϋ
" Κεφαλαίου " στη θέση τοu σενάριου,
άλλά την π ρ ω τ α ρ χ ι κ ό τ ·η τ α τ'ίjς
tδεολογίας καί τ-!)ν καίριας σημασίας
δουλειά στ-1)� περιοχη τούτης ;�ς tδεο�
,
λογίας - στην δποία και ανηκει η
Τέχνη.
Β ΑΣ ΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΔΗ�

ΤΑΣΟΥ Σ Χ ΟΡΕΛΗ : ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
Η Π ΑΤΡΟΤ Η ΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΟΝΟΛΟΙΉΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΙΌΥΔ Ι Ω Ν

Κρι τ ικfι παρο υσίαση άπο το Φ ΟΙΒΟ Α ΝΩΓΕΙΑ ΝΑ ΚΗ

Τάσου Σ.χορέλη : " f.>εμπέτικη 'Αι•
θολογία ". Σκίτσα ι'Ι'Jαίρη Παπα
μάνου, έκδοση " ΠλFθροιι ", 'Α θή�ια
1977, σελ. 3.J7.
Στο σημείωμά μας για τά δυο βι- ·
βλία τοu Τάσου Σχ<ψέλη - Μίμη Οt
κονομίδη , " Γιώργος Ροβερτάκης ", Ά
Ο·ήνα 1 9 ? 3 καί " Κώστας Ρούκουνας " ,
Άθ·ήνα 1 9 ? Ιι (" Θέατρο " , άρ . 11 3,
Γενάρης � Φλεβάρης 1 9 ? 5 ) γράφαμε δτι
ή πείρα άπό τ·Ι)ν έκδοση τών δυο
αύτών τόμων " έλπίζουμε πώς θά προ
τρ� ψε � τ,ούς έ� Ι>ότες νά προετο �μά�ουν
,
και να οργανωσουν καλυτερα
τις επό
ενες
αύτοβιο
ραφ
φηγ·ήσεις"
πού
ικές
_
�
�
γ
υπό? χοντ�ν �α ι;ιας δ,ωσουν. � ρ �y μα
τικα, στ� νεα ερyα� ια το �' τη
Ρε
,
,..,
μπέτικη Ανθολογια
δ ,,_Ιασος Σχο
ρέλης άντιμετωπίζει τά προβλ·ήματα
πού θέτει μιά άνΟολόγ·ηση μ/: αύστη
ρότερα κρι τ·ή ρια και, προπαντός, μέ
καλ�τερ·1 προετοιμασία ' μ�θοδεύοντα �
,
. ερευνα
κατα καποιον τρόπο την
και
τήν όργάνωση τοu ύλικοu του.
Ό κ. Σ χορέ/.-ης τολμάει νά Θίξει ίtνα
πρόβλημα πού χρόνια τώρα άπασχο
λεί τ·Ι)ν έρευνα : τό πρόβλημα τ'ίjς
,

πατρότητας τών ρεμπέ-:ικων τραγου
� ι�ν, καταγγ� λλοντας μέ Οάρ � ος - καί
επωνυμα - τους τρόπους τ:ου χρησι
μοποιοuσαν παλαιό-:ερα μερικοί τρα
γουδιστές προκειμένου νά θεωρηθοuν
δικές τους μελωδίες, τραγούδια πού
δέν έγραψαν ol tδιοι.
" Ίf

ούσία - γράφει στ·Ι)ν . Είσαγωγή,
σελ 1 1 - 1 2
δέν εΊναι πόσοι δίσκοι
κ�κλοφορο?ν στο ον� μα κάποιου η
,
'
καποιας, αλλα ποιος εγραψε
αύτά τά
-:ραγοό8ια. 1'Αλλα άπ' αύτά, που· έμ
φανίζουν σά δικά τους δ'ίjθεν συνθέτες
καί συνθέτριες, τά 'χουν άγοράσει
γιά ίtνα κομμάτι ψωμί άπό τούς δη
μιουργούς του� . "Αλ�α εί:τε εlνα ι πα
, και πολλες φοpες
,
, μαλιστα
ραδοσιακα,
τά παρουσιάζουν και μέ τά ιδια λόγια,
εί:τε άν·ήκουν σέ πεθαμένους πού δέν
&φ-ησαν κληρονόμους, δπως π.χ. δ
Δελιάς. ' Ακόμα, ύπάρχουν τραγουδιστl:ς
φτασμένοι πού π'ίjραν έκβιαστικά τρα
γούδια άπο πραγματικούς συνθέτες .
" Δοσ' μου πέντε στ' ονομά μου γιά
νά σοu περάσω καί δυο δικά σου στ·)]ν
έταιρία " . Τέλος, μερικά άπ' αύτά
πού εΊναι καταχ� ρ·ημέ�α στο ονομC:
_
-:ραγουδιστων,
τους τα χάρισαν οι
-

ί:διοι ol συνθέτες σάν ίtνα εύχαρι
στώ γιά τη συμβολη στην έπιτυχία
τών συνθ�σε ώ� τους καί άκόμα σάν
,
οtχονομικη ενισχυση
...
� α� ακτ·ηρι�τ,ι;-ο παράδ� ιγμα αύ;ο� .τοu
ευχαριστω δ Μητσαχης, που εγραψε τραγούδια του στο ονομα τ'ίjς Χρυ
σάφη πού τόσο πολύ τον βο·ήθησε . . .
Δέν εΊναι συνΟέτριες ·ή Ρόζα, ·ή Χα
σχήλ, ή Γεωργαχοπούλου, ή Χ ρυ
σάφη κ.&. , δπως δ/:ν ε!ναι συνθέτες
δ Σ τελλάκης Περπινιάδης, δ Σ τ. Κα
ζαντζίδης, δ Στράτος κ.&. 'Ανέπανά
ληπτοι έpμηνευτΕ:ς ναι, συνθέτες δμως
οχι " .
Παράλληλα μΕ: την πατρότητα, δ συγ
γραφέας έρευνα καί μιά &λλη πλευρά
-:ou ρεμπέτικου. Γιά τη χρονολόγηση
τών παλαιοτέρων τραγουδιών δέ στη
ρίζεται άποκλειστικά στίς πληροφορίες
πού τοu δίνουν οι παλαιότεροι συνθέ
τες, τραγουδιστές, κατασκευαστl:ς όρ
γάνων κ.&. ( πληροφορίες, συχνά, πα
γίδες γιά τον έρευνητή ) . Προστρέχει
καί σέ &λλες . πηγές : τούς " καταλό
γους τών έταιριών, τά συμβόλαια τών
τραγουδιστών γιά φωνογράφηση δίσκων,
τά βιβλιαράκια πού γράφανε τό ρεπερ1 35

τόριό τους διάφυροι τραγουδιστές . .
- τεχμ·ήρια πολύτιμα γιιi τον ίσ--:ο
ριογράφο έρευνητ-ή. Σωσ--:ιi έπίσης δ συγ
γραφέας ύποσ--:ηρίζει οτι ή δημιουρ
γία χαl ή πορεία τοϋ ρεμπέτικου συν
Οέονται μΕ: τtς
κοινωνικοπολιτιχές
χαl ο tχονομιχ/:ς έξελίξεις τ'ίjς χώρας
μας ,, ( σελ. 1 5 ) χαl οτι .. πολλές φο
ρές i!.να τραγούδι σέ συνδυασμό μέ τ·ήν
έποχη πού γράφτηκε στέκει άδιάψευσ--:ος
μάρτυρας γιιi πο.λλιi χαl γιιi τον tδιr.ι
τό συνΟέτη σιiν όίνΟρωπο " ( σελ. 1 6 )
χωρίς, ώστόσο, δ συγγραφέας νά
έμβαθύνει καί νιΧ ά.ναπτUσσει αύτές
τtς Οιαπιστώσεις, έν-τοπLζοvτάς -:ες σέ
συγκεκριμένες πλευρές τοϋ Θέμα--:•ις
πού έρευνα.
••

-

'Η

κύρια χαl σ·η μαντιχ·ή προσφορά
τ'ίjς " Ι�εμπέτιχης Ά νΘολογίας " --:οϋ
Τάσου Σχορέλη εΙναι τά παλιιi " τρα
γούδια άγνώστων συνΟετί:>ν " ( σε/..
:ι7 - 1 7 2 , σ' αύτά συμπεριλαμβάνοντα•.
χαl ο[ ιiμαιιέδες 'ι) μαιιέδες ) , χαΟ�)ζ
χαl τιi βιογραφιχιi σημειώματα - μαζί
μ/: τραγούδια - δέκα λαϊχι7>ν μουσ'.
χών (σελ. 1 7 3 - 3 2 8 ) .

-� . καλύτερα, άφ·ήνεται στ·ήν -:•)χ·η του.

πλωσ·r, --:οϋ τραγουδιοϋ, παραμελείται

υι --:ριάν-:α (άρ. '10 ) μελωδίες ρεμπέ
--:ιχων --:ραγουδιών, σέ εύρωπαϊχ·ή ση
μειογραφία, πού συμπεριλαμβάνει ή
ΆνΘιιλυγία " τιιϋ Τ . Σ. δ/: μποροϋν
νά. Θεωρ·ηΟ09ν :; αρά μ�νον t:; ς �πλί-;
δειγμ� τοληψι� , οταν η, ιδια αυ--:η, Λν
;
,
Οολογια περιεχει στιχους
οχτακοσίων
(άρ . 8()() 1 καl πλέον τραγουδιών. "0,--:ι
ομως κυρίως Ι:χει σημασία, οέν εΙναι
;, μικρός άριΘμός τών μελωδιών , άλλά
;, τρόπος τ'ijς καταγραφ'ijς -:ους : άπλΊj
παράθεση φΟογγοσ·ήμων, μέ --:·);ν άτελΤ,
(γιά το είδος τ'ίjς μελωδίας πιιύ μiiς
άπασχολεί έδώ ) --:εχνιχη --:'ίjς ου--:ικΊjς
μουσικ'ίjς σημειογραφίας.
"

"Uπως καl όίλλοτε εtχαμε -:ήν εύκαι
e ία, --:ό tδιιι χαl -:� ρ � . σημ,ειών�υμ�
r}-:ι περισσό-:ερeι zαι απu ::·r;v απ/;r;

· ι διαίτερα ή , μελέτη τοϋ r:ουσιχοϋ l.ι.έ �
ρους εΙναι απαραίτη--:ο να γίνει απr.ι
μουσικολόγους μελετ·η--:Ι:ς --:οϋ έλλ-ηνι
χοϋ δημοτιχοϋ χαl λαϊχοϋ τραγουδιοϋ.
Γιατl ή σωστη χα--:αγραφ-ή, δηλαδ·(;
ή χαταγραφ-ή τ'ijς δημοτιχ·ίj ς χαl λαϊ
χ'ij � με:,ωδία ς , σύμφ �να μl: τlς σημε
,
_
ρινες απαιτησεις
της εΟνομουσιχολο
γίας, άπαι τεί έξειδιχευμένους έρευνη
τές, γνώστες τ'ίjς ε ι δ ι χ η ς γιιi --:ό σχυ
πό αύτό μ ο υ σ ι χ ·ij ς σ η μ ε ι ο γ ρ α
φ ί α ς.
' Έδώ πρέπει ν ιi σημειώσουμε - ύπυ
γρ �yμίζ�ντ �� τlς π� ρ �,--:ηρ·ή_:rε ι � μας
,
-::;-- οτι η . � νΟολογια
-:ου 1. ., ασου
,
, , π υ εΙνα ουσι
Σχο ρελ
σ--:ιχα, ?υλ
:_
�
�
�
λογη, τ�ν σ � ιχων του ρ εμπετι �.ου, επ�
,
,
ναλαμβανει ο,τι
εΙχε γινει
και παλαιο
τερα μ/: τlς l>ιάφορες συλλογές τοϋ
δημοτιχοϋ τραγουδιοϋ ( l�a u ι·ic l , ·J 8:Uι 1 82 5 , Hax L l1 aιιsc 1 1 , 1 8 1 '• / 1 935 χ.λπ . 1 .
·Όπως � αt τ6τε, Ε--:σι. κ;-< ί . τώρα ·ή ε
,
ρευνα, η συλλογη1 και η εκδοσ·η
πε
ριοp ίζοντα� στό λ ?γο· σ--:ό ίtνα μόνιι
σκ�λος , του φαιν� μενου ρ εμπέ--:;κο τpα
,
,
_ τό αλλο
γουδι. Ενω
σκελος,
η μουσι
κ·ή, πού δλοχλ·η ρώνει καl μαζί συμβάλ
λει . στ·ήν ταχύρυΟμη καl πλα--:ιά έξά-

Κοινός τόπος ·ή έπίδραση τ·ϊjς Βημο
τιχ'ίjς μελωδίας στο ρεμπέτικο τρα
γούδι. 'Όλες ο[ ώς τιi σ·ήμερα συλ
λογές δημοτικών μελωδιών, άπό την
πρώτη, τοϋ L . Α . 13ou rgaιι l L - ] ) u 
coud ι·a)' " Mόlodies ρopulaiι·cs dι·
Grcce e L d ' Οrίe π ι , Paι·is '1 87 6 .
ώ ς τη συλλογ·ή -:οϋ Κέντρου ' Ερεύνης
--:'ίjς Έλληνικ-ίjς Λαογραφίας, τ'ijς ' Α 
καδημίας 'Λθηνών, Γ . Σπυριδάκη χαί
Σπ. Περιστέρη, " ' Ελληνικά. δημοτικά
--:ραγούδια , Γ ' ( Μουσικη έκλογ·ή ) ,
' � ΘΊjναι ,1 968, --:ό r:αρτυροϋν. 'Ό, --:.ι
σημερα ενδιαφέρει τη μουσιχολογιχr,
έ:ρευνα εΙναι ·ή τεκμηρίωση : πώς στοι
χεία τοϋ δ·η μοτικοϋ τραγουδιοϋ, τ'ijc
β�ζαν ;ινΊjς μελωδίας, τ�ς χαν ;άδα ς .
_
,
της ανατολιτιχ·ης
μελωδιας και της
δυτιχότροπης μουσιχ'ίjς, συγχωνεύονται
σ' ενα νέο είδος --:ραγουδιοϋ καl δη
μιουργοϋν τό ϋφος τ'ijς χλασιχ'ijς πε
ρ ιόδου τοϋ ρεμπέτικου, τ'ίjς έποχ'ίj:;
μετά. τό 1 9 2 :l εως περίπου τό 1 950.
"

"

ΣΙ: δρισμένα άπό τά. " Τραγούδια ά
γνώστω� συνθετ�ν " δ, συγγρα�έας
τ�κμηριωνει τό ισ;οριχο τους, ανα
φεροντας συγχεχριμενες πηγές : σημαν
τικη β ο·ήΘει � γιά ;ον αύρι�νό έρε�νη ;Τ.
που, Θα, Θελησει να μελετησει και --:ην
όίλλη πλευρά --:οϋ ρεμπέ--:ικου , τ·ή μου
σικ·ή .

L 'ιιi τιi παλαιότερα τραγούδια, άγνώ
στων συνθετών - πρόκειται πάντα γιά
;οUς στLχ�υς καί Οχι τ-η μ,οuσικ·>J -;
ο συγγραφεας στηρ ίχτηκε χυριως
στους
δίσκους πού i!.γιναν στην ' Λ μεριχ·ί;
άπό άμεριχάνιχες έταιρίες, με--:αξύ '1 9 1 ( )
χαl '1 9 2 0 , μ/: τραγουδιστές χαl μουσι
κούς πού π'ijγαν στο Νέυ Κόσμο ώς
μετανάστες, άπό τη 1\'f ιχρασία, άλλά
χαl άπό την όίλλη ' Ελλάδα.
'Τί άκ� ιβώς Εχει γίνει ώς σ·ή μερα
γιά το� ς Οι1 �κους � ύτοUς, 1 Οπ� ς καl.
γιιi τους πρωτους ελληνιχους δισχους,
ο/:ν τό ξέρουμε. ΈΙναι φανερό ομως
πώς γιιi τ·Ιjν άρχειοΟέτηση , τ·Ιj συντ·fι
ρησ·η χαl τ-ή μελέτη -:ους οα. πρέπει
νιi �-ητηΟεί ή βο·ήΟεια τών εtδιχών.

κών τραγουδιί:>ν τοϋ ·Ι 9ου αtώνα πά
νω στά. μετιi --:ό 1 92 2 ρεμπέτικα
( Πίν. Χ Χ Τ \Ι ) .

"/ "ιί ξιfψι•λλιι τ ιj� ' . 1 ι•Ουλυ γ ίfl� τιιιϊ Ι 'ηιπ>'
τικrιι• τραγο11ι5 ι ο ιϊ τ o ii Τύ.ιτο ι • Σχιιρ>'λη

τ: ;ρ ά? εσr, άλληλουχίας Rιασ--:ηr:άτω� ,
με βαση -:η, συγχερασμένη δυτικη χλι
μακα, ·ή Ι:ρευνα σ·ήμερα ένδιαφέρεται
-:Ο ϊδιο ' και σέ όρι � μ�νες π ; � ; π:-ώσεις
,
περισσοτεριι,
και για αλλα , εςισr.ιυ ση
μαντικά σ--:οιχεία, οπως εΙναι -:ά διά
φορα στολίδια --:Ίj 7 μελω δίας ( άπο �
, η,
_
--:σατουρες,
γκρουπε--:α ) · ιιι, μιχρες
μεγάλες �λλαγές άγ�γ'ijς --:� ;-ιιρτ� 
μέντα κα ι --:α, γκλισαν--:α· ιιι •Jψηλο
--:εροι 'ι) χαμηλότεροι --:οϋ ·r,μι--:ονίου
φΟόγγοι (ο[ φΟόγγοι δηλαδ·i; τ'ijς φυ
ιτικ1)ς κλiμακας ·η όίλλων τροπικώι•
( ιιι οdαl) κλιμάΥ;ων χαί ο�ι --:Ίjς � Ι}
,
γκερασμει•ης κλψακα.; και -:όσα αλ
��α ά;όμα στοιχεία 1 πού ά�υvα-:-εί νά
αποδωσει η. γνωστη ου-:ιχ·r, σημειιι
γραφία .
1

•11•

Στην " ' Ανθολογία " -:ου ό Τ. Σ . �η
μοσιεύει καl έφτά. ( άρ. 7 ) μελωδίες
άπό τή συλλογ·ή τοϋ Γ. Παχτίκου
" 2 60 Δημώδη έλληνιχιi iiσματα " ,
ΆΟΊjναι 1 905, Πίν. XV 1 1 - Χ Χ r ν
" γιά νιi φανεί ·ή έπίδρασ·η --:ών λαϊ-

Δυστ� χώς , τά --:ραγούδ;α τά τεκμη
ριωμενα με, συγκεχριμενες πληροφο
ρ ί�ς , ε!ναι 1πάρα πολύ λίγα κ� L άποτελοUv
,
μια μικρη μειοψηφία αναμεσα
σ--:όν
κύριο ογχο τών τραγουδιών τ·ϊjς .. , λ ν
Οολογίας " πού δίδονται χωρlς σχόλια.
Ώς πρός τον καθορισμό -:ώρα της
χρονολογίας --:ών --:ραγουδιών αύτών.
νά. μiiς έπιτρέψει δ χ. Σχορέλης νά
Ι:χ�υμε άντlΘε τ·η γνώι;η . Τό οτι δρ ι
,
σμενα άπό τα_ τραγουδια φωνογραφ-η
�ηχαν, ;ο 1 9 '1 ?, ·η καl νωρίτερα: χαί
, . πα
οτ ι αυτα ;ηταν, ηδη τό τ,ε γνωστα,
λια, τραγουδ ια ; - χωρις ωσ�όσιι σ υ Ύ, χ ε κ ρ ι μ ε, ν ε ς πληροφοριες για, -:ην
·ή� ιχία τ�υς - δέ � ι �αιολογείται νά
,,
--:α Θεωρουμε ο--:ι
ανημουν σ--:ό 1 9 ,,
α!ώνα, οπως χάνει συχνά. ό κ. Σχιι
ρέλ·ης ( σελ. 7 3 , 86, 90 χ.λπ. ) . 'Ένα
--:ραγούδι πού φωνογραφείται -:ό 1 9 1 Ι Ι
μπορεί βέβαια ν ά. είναι τοϋ προηγού
μενου α!ώνα. .\ '[πορεί ομως κάλλισ--:α
νά εΙναι χαl -:οϋ 1 905 'ι) χαl --:ών άρχών
-:οϋ 20οϋ αt. , 1 90 '1 , 1 90:1 . . .
τ

Κριτήρια γιά μιά άχριβ'ίj χρονυλόγησ·r,
εΙναι δ στίχος χαl ή μελωδία. Σ'αύτ·ή
ίίμως την περ ίπ--:ωση άπαιτείται συγ
χριτιχ-ij φιλολογικ-ί) 'ι) χαl μουσιχιι
λογικ-ή μελέ--:η . Γι' αύτό, χαl έφόσον
δέν ύπάρχουν συγκεκριμένες πλ·η ρο
φορίες, τό σωσ--:Ιι εΙναι νιi μ·Ιjν προ
χωροϋμε στή χρονολόγηση --:ών --:ρα
γουδιών.
Έπανερχόμενιιι στήν --:εχμηρίωση --:υϊί
ίστοριχοϋ τών --:ραγουδιών, Οά εtχαμε
νιi προτείνουμε, στήν περίπτωση πού
ο[ i:πόμενοι τόμοι Θά. περιείχαν χαί
&λλους στίχους τραγουδιών, --:ά σχόλια
νά συμπεριλαμβάνουν,
άπαραί--:ητα .
τό Βίσχο άπό --:όν δποίο παίρνον--:αι

ο[
στίχοι
( Ι)νομα έταιpίας
καί
zαρακτηρ ιστικοι άριθμοί του δίσκου,
.;ίτλοι τραγουδιών, όνόματα έκτελε
στών καί μουσικά οργανα κ.λπ. ) . Τ ά
�ποια γραπτά τεκμ·ήρια ( συμβόλαια,
κατά.λογοι, άρχεία κ.λπ . ) . Και τέλος
τίς προφορικές πλ·ηροφορίες ( ονομα
πλ·ηροφοριοδότη, έπά.γγελμα, ·ήλικία, κα
ταγωγ·ή ) . Άνά.λογη τεκμηρίωση νομί
ζομε οτι Θά πρέπει νά έ:χουν και οί
i.\ποιες &λλες πληροφορίες τών έπομέ
νων τόμων - σκληρή καί έπίπονη ε
pευνα, ομως άπαραίτητη.

�·ημειώνυυμε άκόμα όρισμένες παρα
τηρ·ήσεις :
" Uί ρίζες του ρεμπέτικου χά.νυνται
στο βά.Θος τών χρόνων. Λύτο μαζl
μέ τό δημοτικό μας τραγούδι άποτε
λουνε τήν παραδοσιακ·ή μας μουσικ·ί) "
γρά.φει ό Τ. Σ. (σελ. '1 7 ) . ι;;Ιναι φανε
ρό οτι δέν πρέπει νά συγχέονται ο[
δύο έ:ννοιες " δημοτικο τραγούδι " καί
" ρεμπέτικο ". Του πρώτου ol άρχές
ά.νιχνεύονται στούς πρώτους χριστια
νικούς αίώνες ( Στ. Κυριακίδου, Λl l
στορικαl άρχαί τ'ίjς δ·ημώδους νεοελ
ληνικ'ίjς ποι·ήσεως ) καί του δευτέρου
στον προηγούμενο 1 9 ο αίώνα, σύμφωνα
μέ τίς εως σήμερα έργασίες .
Στο Γλωσσά.ρι ( σελ. 1 7 ) διαβά.ζουμε
i.\τι δ μπαγλαμάς εΙναι οργανο τ'ίjς
κατηγορίας τί;>ν " μπουζουκοειδών " .
Ό μπαγλαμά.ς, οπως καί το μπου
ζούκι άν·ή κουν, όργανολογικά., στ·ί)ν " οί
κογένεια του λαγούτου ". Οϋτε &λ
λωστε ύπά.ρχει - πά.ντα όργανολογικά
κατηγορία " μπουζουκοειδών " .
'.L'ό " ντουζένι " , δ " τζιβαέρι μανές "
και δ " χιώτικος " δέν ε!ναι " δρόμοι " ,
οπως λαθεμένα άναφέρεται στο Γλωσ
σάρι (σελ. 2 8 , ::1 ·1 καί 33 άντίστοιχα ) .

Σ Ι; σχόλιο τραγουδιου δ συγγραφέας
γρά.φει ( σελ. 93 ) : " δ δίσκος εΙναι
μέ τον Νταλγκά.. ' Ύ'πά.ρχει καί όίλλος
μέ τον Πώλ. Τό τραγούδι εΙναι παρα
δοσιακό " . Tl έννοε ί δ συγγραφέας
μέ τό χαρακτηρισμό " παραδοσιακό " ;
Κ' έδώ νομίζουμε οτι συγχέει τίς δυο
εννοιες. 'Ενώ Οά πρέπει νά καθορίζει
ρε
άν πρόκειται γιά 8·η μοτικ0 " ·�
μπέτικο "
ιι

Ct

Τέλος σημειώνουμε καί πά.λι ( βλ. " Θέα
τρο ' ' , ά.ρ. t, 3 ) τήν ά.νά.γκ·η ένός εύρε
τ·ή ριου όνομά.των, ά.παραίτητο σέ έρ
γασίες ο πως ·ή " Άνθολογία ". Π ο
λύτιμο Θά ·fιταν και !!.να εύρετ·ήριο μέ
τά όνόματα και τίς διευθύνσεις ολων
έκείνων πού εχουν συλλογές ά.πό πα
λιούς δίσκους - καί ίδιαίτερα αύτούς τ'ίjς
' Λμερικ'ίjς - μέ ρεμπέτικα ·lj καl όίλλα
παλιά λαϊκά τραγούδια.
'.L'ό έξώφυλλο καί πολλές σελίδες τ'ίjς
" Ρεμπέτικ·ης ' Ανθολογίας " είκονογρα
φουνται ά.πό λα'ίκότροπα σχέδια τ'ίjς
Μαίρης Παπαμά.νου - δρισμένα μέ με
ρά.κι σχεδιασμένα - , καθώς καί ά.πο
πολύτιμες φωτογραφίες παλιών καί
νεοτέρων τραγουδιστών, όργανοπαικτών
κ.λπ.
ΦUl RO� Α ΝΩΓ Ε L Λ ΝΛ ΚΗ�

Όταν τό τεuχος ε!ναι πλούσιο, τά οiκονομικά τοϋ " 0 " ε!ναι φτωχότερα, άλλά
τό ταχυδρομείο . . . πλουσιότατο! 'Από τά περιεχόμενα τοϋ περασμένου τεύχους,
ίδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν : Τό ιiνοιγμα πρός η)ν πνευματική Τουρκία καί
ή προσπάθεια γιά τή σωτηρία τοϋ νεοκλασικοϋ Θεάτρου τijς Σύρας. Ή στενό
τητα χώρου μάς άναγκάζει νά δημοσιέψουμε μόνο δυό τρία γράμματα κα!
λίγες κρίσεις. Καί μόνο γιά τά δημοσιεύματα τοϋ άθηναϊκοϋ Τύπου θά χρει
αζόμαστε eνα τεϋχος, όλόκλη ρο! Περιοριζόμαστε, λοιπόν, σ' eνα συνοπτικό παρα
στατικό δισέλιδο μοντάζ. 'Υπάρχουν, δμως, κ' eνα δυό γράμματα, τόσο διεξοδικά
κ' ένδιαφέροντα, πού Θά δη μοσιευτοϋν σάν άνεξάρτητα ιiρθρα στό έπόμενο. 'Υπάρ
χουν. άκόμα, καi . . . τουρκικά σχόλια. 'Αναγκαστ ικά, μένουν κι αύτά, γιά τό έπόμενο.

Ο Ι ΔΥΟ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔ Η ΔΕΣ - Κ' ΟΙ ΔΥΟ ΣΑΜ ΙΩΤΕΣ

στις 2 �ι Σ 7 πτ� μβ� η 'I 8 � 8 , σπο� δα <:"ε
,
γιατρικη στην ΑΟην � κ;χι Π ιζα
: εργ�
, γιατρός της Ηγεμονιας
στηκε σαν
της
�άμου, σάν �γειονομι;;ος γιατρός στ·�ν
, δ ιευΟυντ·η
l':_ωνσ ;�ντινουπο �_-η και σαν
�
. ,
_
των Ι γειονομειων της
Κρητης
και
τ'ίjς Ί'ζέντα.
'Ί<;γραψε καl τύπωσε :
α ) " Τρ ;ι;κοντι:_ετ·ίjς ζω·ί) �νος χαρτο.::
,
,
παικτου
δραμα εκ
του γαλλικου
έλευΟέρως ' μεταφρασΟέν. (έν Κωνσταντι
νουπόλει, 1 863 ) .
β ) " Κασσιαv-ίj καί ' Λ κύλλας η Θρ·η 
σκεία καί "Ερως " , δράμα εις ΙJύο
πρά.ξεις. (έν ' Λ Ο·ήναις, 1 863 ) .

·� 'Λ λέξης Σ,εβαστάκης, , συηιρα
φεας, 1ιομικ6ς, αvτι.στασιακος
και . . .
ιιε6κοπος θεατρικός - τά r)ιιό Ιδεο
λογικού προβληματισμού μοιι6πρα
κτά τ ο υ: μέ τdJΙ ;;οινό τ �τ� ο
/Ίο
, ), μας γιιωρι.σε το r Θεuτρο
λιορκια
1t'χιιης " στό τέλος τής φετιν·ής
_
του σαιζόv - μάς γράφει άπό τό
Καρλ6βασι τ ής Σάμο υ καί μάς ξε
καθαρίζει δρι.στικά τψι ϋπαρξη,
ο·ιιτ ως, δυό συγγραφέωιι Σταμα
τιάδηδωιι - πού μπέρδειμαιι, κάπως,
τόιι Λ!ετiιι 'Ά1ιτ στψι έρενι•ά του
γιά η) δράση τού έλληιιικού θεάτρου
στήιι 116λη τού περασμέιιου αlιvι•α
(" Θ " 5 9 /60, σελίδα 4 7 ) :
_

rr,

γ ) " Σαμία Όρφαν·ί) η ό Θρίαμβος
τ-ίjς Άρετ'ίjς " , δράμα εtς τρείς πρά ;ε.ις.
(έν Κωνσταντινουπόλει, 1 863 ) .

Ά γαπητό " Θέατρο " ,

1 . - Ό ΊΌυρκος καΟηγητ·ίjς τ'ίjς Θεατρο
λογίας Μετlν "Λντ, στ-ί) μελέτη του
" 'Η δρά.ση του Έλληνικου Θεά.τρου
στ-ί)ν παλ·ηΟ: J{ωνσ-:-αντινούπολ·η '', ποU
δημοσιεύτηκε στο τευχος σου άρ. 59 /60,
γρά.φει :
« , ' . . στά � 869 } Ταβουλά.� ης παρο 
�
σιασε στην r,ωνσταντινουπολη την
" 'Ορφανή . τ'ίjς Σά.μου " του Σταμα
-:ι ά.δη . Και π�λ•. ομως μπερδεύονται
,
,
τα, πραγμ.ατα
. Ύ'παρχουν
δυο συγγρα
φείς μέ τ' ονομα Σταματιά.δης . Ό
i!.νας ·fι ταν δ πολίτης γιατρός ' Λ λ έ
ξ α ν � ρ ο ς Σταματιά.δψ πού εΙχε
γρά.ψει τό τρίπραχτο " Γκαζ·ί) 'Ο
σμάν " , ίστορικΟ 8ράμα ποU ιΧvτλοUσε
τ·ί)ν ύπόθεσ·ή του ά.π' τήν τουρκικ·ί)
!στορία [ . . . l . Στά 1 8 7 2 παίχτηκε
όίλλο ίtργο του, τό " Κίς σπουδαστ·ί) ς
έν Π αρισίοις ", πού ·ή δρά.ση του ξε
τυλιγόταν ά.νάμεσα Π όλη καί Π αρ ίσι.
' ( ) &λλος Σταματιά.δης, ·� ταν ό Έ π α
μ ε ι ν ώ ν δ α ς Σταματιά.δ·ης ( 1 8:!5 1 90 1 )

δ ) " Γαλ'ίj και Κύων " , κωμωδία μονό
πρακτος. (έν ' Λ Θ·ή ναις, 1 863 ) .

ε ) " Είς σπουδαστής έν 1 l αρισίοις " ,
δράμα είς τρείς πρά.ξεις. (έν Κωνσταντι
νουπόλει , 1 87 :l ) .
στ ) " 'Έρως, έλπlς καl έ:λεος " , δράμα
έκ του γαλλικου είς τρείς πρά.ξεις. (έν
Κωνσταντινουπόλει, 1 8 7 lι ) .

ζ ) " 'Οσμάν ό Ν ικητ·ή ς " , δράμα μετα
φρασθεν και τουρκιστί. (έν Κωνσταντι
νουπόλει , '1 87 7 ) .

:!.- Ό Έ π α μ ε ι ν ώ ν δ α ς Σταμα
τιά.δ·ης εΙναι ό τοπικός τ'ίjς �ά.μου
ίστοριογρά.φος, πού καταγρά.φει τις
παραπά.νω γιά τόν συνεπώνυμό του
' Αλέξανδρο πλ·ηροφορlες στις σελίδες
5 8 '1 - 5 8 2 του Δ' τόμου τ'ίjς ίστορίας του
" Σαμιακά., ·ίj τοι ίστορία τ'ίjς 'Ι'ή σου
Σά.μ?υ ά.πό τών παναρχαίων χρόνων
μέχρι τών καθ' ήμάς " ύπό ' Επαμ.
Σταματιά.δου, Διευθυντιιυ του ' J-(γεμο
νικου Διοικ·ητικου Γραφείου, μέλους
ά.ντεπιστέλλοντος πολλών σοφών ' Εται
ρειών καl Ί ππότου διαφόρων Ί'αγμά.
των. (έν Σά.μc:>, έκ του ' Ι-Ιγεμονικου
Τυπογραφείου, 1 88 6 ) .
Καρλόβασι Σά.μου, ίVΙά.ϊος ·Ι 9 7 8 .
Μ έ tδιαίτερ·η έκτίμησ·η
Λ Λ ΕΞΗΣ ΣΕ ΒΛΣΤΛ ΚΗΣ

».

1.- Γιά

τ·)ιν !στορικ·)ιν ά.λήθεια και
γιά χά.ρ·η τών μελετητών Οά· Όελα νά
παραθέσω όρισμένα στοιχεία, πού δί
νουν άπάvτηση στLς άπορ(ες τοϋ σε
βαστου τούρκου καθ·ηγητ-ίj . Π ραγμα
-:ικά., συγγραφέας τόσο τ'ίjς " Όρφα
ν'ίjς τ'ίjς Σ.. ά.μου " οσο καl του " Γκαζή
'Οσμάν " είναι ό Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
�ταματιά.δης, πού γενv-ήΟηκε στ-)ι �ά.μο

ΜΙΑ

Ό

ΤΟΛΜΗ ΤΟΥ " Θ

..

Παϋλος Παλαιuλ6γος, ιί τε
λευταίος Μεγάλος τού άΟηιια ϊκο�J
χρονογραφήματος, ιlφιέρωσε μιά rίλ6;.ληρη στήλη το·ι ι στό " Γ-Ηατρο " .

·

ΓΝΩΘ Ι ΤΟΝ Γ Ε Ι ΤΟΝΑ !

2.'τίς 2 9 τού ' Ιοιίιιη, στό " ΠεριΟώ
ρ ι ο η}ς ζω'Ιjς" μέ τlτλο " Γ1•ώθι τόν
γ ι; ίτο11α '', αiσΟάιιΟ� κε τrιv ά1ιάγκη
.
,
,
1'U aταματ ησει ΚUL ι•α Πfl/ ΙΨrΤεΙ τήν
1 37

τ6λμη πού 'δειξε τό " Θ ", πραγμα
τοποιώντας τό πολιτιστικό του άνοι
γμα πρός τη γειτονικη Τουρκlα.
Ό ίδιος άλλωστε, μιά δλ6κληρη
ζωή, εύαγγελlζεται την dλληλογνω
ριμιά τών λαών πού φέρνει dνάμε
σά τους τη φιλlα καί την εlρήνη. Γι '
αύτό καί καταλήγει: 'Ένα " γιιώθι
τούς γεlτονες ". Όχι μ6νο dπό την
κακή τους πλευρά dλλά καί dπό την
dγαθη πού, aν την ψάξουμε έμείς
κι aν την ψάξουν κ' έκείνοι, μέ
ίστορικη dκρlβεια χωρίς προκατα
λήψεις καί φανατισμούς, θά βρούμε
πώς δέν ύστερ�ί σέ καλούς καιρούς.
Όλ6κληρο τό χρονογράφημα έχει
ώς έξijς:

«Σέ μέρες όξύτητας Θα χρειάστηκε τόλ
μη στον Κώστα
ίτσο για να κάνει
άπδ τlς στ'ίjλες τοu περιοδικοu του " Θέ�
ατρο " τδ " lίνοιγμα " προς τδ γείτονα
μέ τον δπο"ίο βρισκόμαστε σέ διάσταση.
Μακρια άπδ τήν πολιτική, πνευματική
και καλλιτεχνική, ή μορφή τοίί άνοίγμα
τος.
Γνώθι τον γείτονα. Μας ε!ναι τόσο lίγνω
στος . . . Ποιος να φαντασθε"ί δτι ύπάρχουν
Τοuρκοι θεατρολόγοι του άναστήματος
ένδς Μετίν "Αντ, ένδς Λούτφι 'Άι ; 'Όχι
δέ: μόνο στο θέατρο. Μια έλίτ, μικρ·ή
σε άριθμδ άναλογικα μέ: τον πληθυσμό
τής Τουρκίας, άλλα πού αν δεν φοβόμουν
οτι θα έρέθιζα τήν ί:παρσή σας, Θα σας
!:λεγα οτι σέ μερικούς τομε"ίς τ'ίjς έπι
στήμης, των γραμμάτων καί τ-ϊjς τέχνης
δεν ύστερε"ί άπδ μας.
Στο θέατρο περιορίζει τ·ήν ερευνα στο
περιοδικό του δ Κώστας "ίτσος. Θεα
τρολόγος με διεθν'ίj προβολή δ Μετίν
'Άντ. Πολλες ol έργασίες του. 'Από τίς
σπουδαιότερες τδ " Ταζιγιε " πού για
τον 'Ισλαμικό κόσμο ε!ναι μια μορφή
τραγωδίας με άναλογίες προς τδ έλλη
νικδ δράμα. Δέν Θα μείνει σ' αύτήν τδ
" Θέατρο ". Π ροχωρε"ί σε οσα μας
άφοροuν &μεσα. 'Όπως τα Τουρκικα
εργα μέ άρχα"ία έλληνικα θέματα τοίί
Λούτφι 'Άι, έπίσης σπουδα"ίος κι αύτδς
θεατρολόγος, παλιός γνώριμος, άπδ
τότε πού συνόδευσε στο άθηναϊκδ '' Ρέξ ' '
τ δ έθνικδ θέατρο τ'ίjς 'Άγκυρας, δταν
άνέβασε Οιδίποδα. Εϊχαμε πάει για
πλάκα σ� ιι; ια π� ρ�?τασ_:η οπου �· άκού
αμε τα, . Αλλαχ
του τυφλου βασι
λέα. Καί φύγαμε έμβρόντητοι άπδ τήν
παράσταση.
Έλατε τώρα στήν liλλη έργασία τοu
Μετlν "Αντ. Σχεδόν σύγχρονη. Τό έλ
ληνικδ θέατρο στήν Πόλη άπδ τδ 1 8 1 8
ώ ς τ δ 1 9 1 4 . ο ι κοινότητες μ ε τήν άκτι
νοβολία τοu έλληνικοu στοιχείου πού
τα σωματεία τους όργάνωσαν έρασι
τεχνικες παραστάσεις.
Πιο σπουδα"ίο άκόμα, οι έλλάδικοl θί
ασοι πού τούς χειμερινούς μ'ίjνες, οταν
άδρανοuσαν τα θέατρα τ'ίjς 'Αθήνας,
κατέφευγαν στήν Π όλη καl τή Σμύρνη.
Δουλεια δύσκολη για τον Τοuρκο με
λετητή να συγκεντρώσει καl να δημο
σιεύσει προγράμματα τοu καιροu έκεί
νου καί κατα Ιtνα τρόπο ν ' άναγνωρίσει
τήν πρωτοπορεία των άθηναϊκών θιάσων
τότε πού για τούς Τούρκους τδ θέατρο
ήταν άνύπαρκτο. Μεταφέρω Ιtνα άπδ
τα προγράμματα :

«Χειμερινόν θέατρον Μνηματακίων. Καλ
λιτεχνικ·ή περιοδεία δραματικοί) θιά
σου " 'Αθηνών ", έν ώ διδάσκει ή δια
πρεπής ·ήθοποιδς Εύαγγελία Παρασκευ
οπούλου . . . Έσπερlς Ιtκτη, Σάββατον
2 1 'Οκτωβρίου 1 895 . . . διδαχθήσεται
τδ δραματικδν ειδύλλιον τοu κ. Περε
σιάδου ή ξακουσμέν-η Γκόλφω . . . ».
' Υπάρχουν καl παλαιότερα άκόμα προ
γράμματα. Τέλη 1 9ου καl άρχές τοu
20ou αιώνα ώς τδ 1 9 Η . Ή Κυβέλη
άπδ τδ 1 9 0 7 , ή Κοτοπούλη, iJπερα με
τδ Λαυράγκα, όπερέττα με τον Π απαϊ
ω�ννου καl τή Μελπομένη Κολυβα,
1
Φυρστ, Βεακης,
Μέγκουλας, Σαγιώρ,
Ροζαλία
ίκα, Βερώνη, Λεπενιώτης,
Χρυσομάλλης, 'Ιακωβίδης, Παππας, Έ-

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ

..

Ό Τοuρκος θεατρολόγος σταματα τ·ήν
ί:ρευνά του στο 1 9 1 4 . Πολύτιμη προ
σφορά. Στοιχε"ία ένδιαφέροντα για 'Έλ
ληνες καί Τούρκους. 'Ένα " γνώθι
τούς γείτονες " . 'Όχι μόνο άπδ τήν
κακή τους πλευρα άλλα καί άπδ τήν
άγαθή πού, αν τήν ψάξουμε έμε"ίς καί αν
τήν ψάξουν έκε"ίνοι μέ ιστορική άκρίβεια
χωρίς προκαταλήψεις και φανατισμούς
δεν ύστερε"ί σέ καλούς καιρούς, οπως
τότε πού τδ Ρωμέϊκο lίνθιζε στή Σουλ
·τανική Αύτοκρατορία.

Π. ΠΑΛΑΙ ΟΛΟΓΟΣ» .

Θ " ΧΤΥΠΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Ι ΡΉΝ Η !

Ό χρονογράφος τού " Ριζοσπάστη "
Νίκος Φιλικ6ς, στην καθημερι1ιή του
στήλη " Ζωη καί πάλη ", γράφον
τας στίς 30 'Ιούνη μέ τόν τlτλο " Έ
πlκαιρα . . . ", yκρουπάρει τέσσερις
έκδ6σεις μέ κοινό σημείο " την
έκρηκτικη έπικαιρ6τητα τijς μαχ6μενης εlρήνης ". Άρχlζοντας άπό
τrίν " Πολιτικη Άπ6φαση τού 1 0ου
Συνεδρlου τού Κ.Κ.Ε. " καί περ
νώντας άπ' τά περιοδικά " "Ερευ·να "
καί " 'Αγροτικη 'Αναγέννηση " στα
ματάει, τιμητικ6τατα, στό " Θέα
τρο " καί lδιαlτερα " στό πολύ άξι6λογο, άλλά θερμά διεθιιιστικό άφιέ
ρωμά του στίς έλληνοτουρκικές πο- .
λιτιστικές σχέσΗς " :

« Μ έ: Ιtνα ποΜ άξιόλογο, άλλα καί θερμα
διεθνιστικό άφιέρωμα στίς έλληνοτουρ
κικές πολιτιστικες σχέσεις, κυκλοφορε"ί
πλουσιότατο σέ ποικιλία θεμάτων καl
έρευνών τδ περιοδικό " Θέατρο " τεU
χος 59 - 6 0 . Λυπούμαστε πού δ χώρος
δεν μας έπιτρέπει να άναφερθοuμε σ'
δλα τα θαυμάσια περιεχόμε�νά του. Περι-

ΕΛΕΝΗ

λένη Π απαδάκη, δσοι έλάμπρυναν τδ
θεατρικό μας στερέωμα πέρασαν άπδ
τήν Πόλη καl τή Σμύρνη.

οριζόμαστε σ' Ιtνα μόνον : τήν ειρήνη !
Τό " Θέατρο " ζε"ί, φαίνεται, πολύ ί:ντονα
τ-ή θολή έποχή μας μέ τούς άδίστακτους
κήρυκες τοu ψυχροu πολέμου. Κι έδω
άκριβώς έκδηλώνεται ή άνθρώπινη - φι
λειρηνική - εύαισθησία του στο προσκλη
τ·ήριο τών καιρών . . .
'Αρχίζει, λοιπόν, τδ άφιέρωμά του: «Μο
ναδικός δδηγός μας ή πίστη μας πώς
ή Τέχνη ένώνει τού Λαούς. 'Ανοίξαμε
διάπλατα τίς σελίδες μας στ·ήν πνευμα
τική Του.ρκία, θέλοντας να έπιβεβαιώσου
με πώς ή πνευματική καί καλλιτεχνική
έπικοινωνία, ή άλληλογνωριμία καί ή
έμπιστοσύνη τών Λαών ά ν τ ι μ ά χ ε
τ α ι τις ε ξ ω ά π' α ύ τ ο u ς (( έχ
θρότητε;ς " καl " κρίσεις " . ' Η Τέχνη
έν <!>νει, � ιλιώνει εtρ·ηνικά, άδελφώνει
τους Λαους . . ».
Μέσα σ ' αύτέ:ς τlς πέντε άραδοuλες στο
περιοδικό " Θέατρο " χτυπάει μια πολύ
ζεστή καρδια για τήν εtρήνη του κόσμου.

Να τα έπίκαιρα τ'ίjς Εtρήνης . . .
Ν Ι ΚΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ» .

ΧΑΛΚΟΥΣΗ : Κ Ι ΑΠ' ΤΟ 1914 ΩΣ ΤΟ '22 ;

'Η

'Ελέιιη Χαλκούση, πρωταγωνl
στρια τού θεάτρου dλλά καί καλά
γράφουσα, σέ δυό έπιφυλλlδες της
- " Έλευθεροτυπlα " 14 καί 2 1
' Ιούνη - άναφέρεται τι.μητικά στό
" Θ " κι άνακεφαλαιώνει γιά τούς
άναγνώστες της δλη την ϋλη πού
προσκ6μισε ή έρευνα τού Τούρκου
θεατρολ6γου Μετίν "Αντ γιά τη λαμ
πρη δράση τού 'Ελληνικού Θεάτρου
στην Π6λη άπό τό 1818 wς τό 1914.
Κλεlνοντας τη δεύτερη έπιφυλλί
δα της, ή 'Ελένη Χαλκούση προτρέ
πει νά βρεθεί κάποιος 'Έλληνας με
λετητης νά συμπληρώσει την έρευνα
τού Μετίν �·Αντ στά χρ6νια τού πο
λέμου 1914 - 18 καί την . . . όργια
στικη δράση τού έλληνικού θεάτρου
μετά την άνακωχη τής 11ης τού
Νοέμβρη 1918 wς τό μαρτυρικό
φθιν6πωρο τού '22 :

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
Κάποιος δικός μας θεατρολόγος Θα
πρέπει ν' άναλάβει να συμπληρώσει τδ
εργο τοu Τούρκου συναδέλφου του.
Καl να μή σταματήσει στο 1 9 1 4 . Άλλα

να έρευνήσει αν Ιtγινε κάτι άπδ έλλη
νική θεατρική liποψη, στα χρόνια του
πολέμου 1 9 1 4 - 1 8. Κυρίως ομως να
άσχοληθε"ί μέ: τ·ήν έλλ-ηνική θεατρική
κοσμογονία τ'ίjς Πόλης μετα τ-)ιν 1' 1 η
Νοεμβρίου τοu 1 9 1 8 , ήμέρα τ'ίjς άνα
κωχ'ίjς.
'Γό πλ'ίjθος τών έλληνικών θιάσων πού
ξεχύθηκαν στήν Π όλ·η : τ'ίjς Κυβέλης,
τ'ίjς Μαρίκας, τ'ίjς " 'Εταιρείας των 'Ελ
λήνων θεατρικών συγγραφέων " ύπδ
τήν διεύθυνση τοu Μιλτ. Λιδωρίκη, τών
Δεσποινίδων άδελφών Κόκκου, τοu Βεά
κη, Νέζερ, Σωτηρίας Ίατρίδου . . .
'Ακόμη καί τlς παραστάσεις τών παι
διών τ'ίjς Πόλης, άπδ τlς δπο"ίες βγ'ίj
καν δ Γιαννούλης Σαραντίδης, δ 'Αντώ
ν-ης Γιαννίδης, δ Μιχάλης Κουνελάκης,
δ Γιώργος Βακαλό και ή ύπογραφομένη.
'Ό�οι, άπδ τήν παρέα τ?u περιοδικ�u
Λόγος ,, , με, συνεργατες τον Λυ
δ
σανδρο Π ράσινο, τον Έλισα"ίο Γιαννί
δ·η , τον 'Αντώνη Γιαλούρη, τον 'Από
στολο Μά.μαλη καl πού άπδ τις σελίδες
-:-ου πρωτοφά.νηκαν δ Θράσος Καστα
νάκης, δ Δημήτρης Οικονομίδ·η ς, και

όίλλοι άκόμ·η πού είδαν γιά τελευταία
φορά τήν Πόλη πρlν άπό τό φθινό
πωρο τοϋ 1 922 . . .
Αύτά, δμως, είναι μιά όίλλη ιστορία . . .
ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΚΟ!ΣΗ

ΘIΑΣΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΟ " Θ " Κ ΡΙΝΕΙ Μ Ε ΕΥΘΥΝΗ

Φίλε κ. Διευθυντά,
Τό περιοδικό σας σέ κάθε του τεϋχος
έπιφυλάσσει πάντοτε στούς άναγνωστες
του μιά εύχάριστη εκπληξη καl άποκά
λυψη. 'Έτσι, Gστερα άπό τό άντάρτικο
θέατρο, εχουμε τώρα στο τελευταίο

ΚΑΙ

ΕΞΩ

ΑΠ' ΤΑ

ΔΟΝΤΙΑ !

Ό Τάσος Βουρνάς, ό Παρατηρητής
τής " Αύγής ", στήν καθημερινή
του στήλη 'Άόγοι καl Άντlλογοι "
τής 3ης τοiί ' Ιούνη, κάνοντας " Με
ρικές έπισημάνσεις στό χώρο τών
έκδόσεω11 " dναφέρθηκε, πάλι, lδι
α[τερα τιμητικά στό " Θέατρο ":
Πνευματικό καl τεχνικό κατόρθω
μα στόν περιοδικό Τύπο · ύπερα
σπlζεται ζωντανά καl μαχητικά τό
θεατρικό μας πολιτισμο· στοργικό
στό προnδευτικό παρελθόν, ένθαρ
ρυντικι:} στό παρόν· οlκοδομεί στα
θερά το μέλλον τής σκηνικής μας
τέχνης. Μονολεχτικά, εύχαριστούμε.

«Και πάλι τό " Θέατρο " τοϋ άγαπη
τοϋ μου Κώστα Νίτσου, πνευματικό καl
τεχνικό κατόρθωμα στον περιοδικό Τύπο.
'Έχω μπροστά μου τό τεϋχος 59 /60 ,
πού μόλις κυκλοφόρησε, καl χαίρομαι
πόσο ζωντανά και πόσο μαχητικά ύπερ
ασπίζεται τό θεατρικό μας πολιτισμό,
χωρlς νά διστάζει νά κρίνει μέ εύθύνη
καl εξω άπό τά δόντια τον καθένα πού
θεωρΘί δολιοφθορέα τ'ίjς κουλτούρας του.
Στοργικό στο προοδευτικό παρελθόν,
ένθαρρυντικό στο παρόν, το " Θέατρο"
οικοδομεί σταθερά τό μέλλον τ'ίjς σκη
νικής μας τέχνης.
Ο ΠΑΡΑΤ Η ΡΗΤΗΣ»
ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Άδυναμlα. Έλπlζουμε σ·υγνωση).
Εlναι ή συγκlνησή μας dπό τό
παρακάτω άπλό γράμμα aγνωστου
φlλου dπό τήν Παραβόλα τοiί 'Αγρι
νlου. Μάς γράφει δυό συνδρομές καl
διατυπώνει τήν έλπlδα πώς τό " Θ ",
σιγά σιγά, θά διαβαστεί πλατιά καί
στήν έλληνική έπαρχlα. 'Άμποτε !
[(' εύχαριστούμε.

Κύριε Νίτσο,
' Από .ftαλιά θεατρόφιλος, κι άπό χρόνια
άναγνώστης τοϋ λαμπροϋ καl όίρτιου
σέ Gλη περιοδικοϋ σας, ερχομαι κ' έγώ,
i:νας ιiπόμαχος άγρότης της Αtτωλο
ακαρνάνίας, νά σέ συγχαρω γιά το
έκδοτικό αύτό κατόρθωμά σου.
Δελι είναι δτι προσφέρει δσα κανένα
όίλ'λο εντυπο στον ελεγχο της θεατρικής
σΚ:ην1jς, άλλά καl μορφώνει τον καθυ
στερημένο γύρω άπ' το θέατρο Λαό μας.
'Ελπίζω πώς σιγά σιγά τό περιοδικό
σας θά διαβαστεί πλατιά καl στον
έπαρχιακό κόσμο.
Σοϋ στέλνω μιά έπιταγή γιά δύο συν
�ρομές. Τό 59 /60 το εχουμε πάρει.
Μέ έκτίμηση
Ε. ΠΟΛΙΤΟΠΟ!ΛΟΣ
Παραβόλα ' Αγρινίου ..

'Απ' dφορμή τήν τουρκική έρευνα
γιά τήν παρουσlα τού 'Ελληνικού
θεάτρου στήν Πόλη, ό φlλος Πώ
στας Σκλάβος θυμάται τά παρακά
τω γιά τή θεατρική Σμύρνη :

B R A V O
'Ο Τοvρκος καθηγητής Μετlν
"Αντ, dνάμεσα σέ πολλά aλλα,
γράφει σ' {pα πολύ θερμό γράμμα
στόν έκδότη κdl διευθυντή τού
Θεάτρου ":
��

M E T I N

A N D

---.....-.

'Αγαπητέ κ. Νίτσο,
Έχω γράψει εικοσιπέντε βιβλία
καi πάνω άπό χ ίλια iiρθρα, σέ
πολλές γλό)σσες καi περιοδικά
δλου το{) κόσμου. 'Εν τούτοις,
ποτέ δέν πijρα μεγαλύτερη χαρά
άπ' δσην τώρα, πού βλέπω τά
δυό iiρθρα μου τόσο θαυμαστά
παρουσιασμένα στό " Θέατρο ".
Είσαστε ενας μεγάλος έκδότης.
Μπράβο ! 'Από φτωχότατο ύλικό,
βγάλατε δυό εργα τέχνης! Τώρα
πιά, εΙμαι περήφανος συγγρα
φέας δείχνω τά δυό αύτά iiρθρα
στούς φίλους καi συναδέλφους
μου, καi δλοι βρίσκουν δικαιο
λογημένο τόν ένθουσιασμό μου.
Καί πάλι εύχαριστό) γιά δλα,
άγαπητέ φίλε
Εtλικρινά δικός σας
Καθηγητής Μ ΕΤΙΝ ΑΝΤ

τεϋχος τοϋ " Θεάτρου " , το 59 /60, τlς
έξαίρετες μελέτες . των διακεκριμένων
τούρκων θεατρολόγων γιά το " Τα
ζιγιέ " , τη μουσουλμανική θρησκευτική
τραγωδία, γιά τά σύγχρονα τουρκικά
εργα μέ άρχαία έλληνικά θέματα καθώς
και γιά τή δράση τοϋ έλληνικοϋ θεά
τρου στήν Κωνσταντινούπολη άπ' τό
1 8 1 8 ώς τό 1 9 1 4 .
'Όσα γράφει δ κ. Μετlν "Αντ γιά τό
Ι:λληνικό θέατρο στήν Πόλη μοϋ θυ
μίζουν τή Σμύρνη, το μεγάλο αύτό
κέντρο τοϋ μικρασιατικοϋ έλληνισμοϋ,
την δμορφη πόλη μέ το συμπαγή έλ
ληνικό πλ·ηθυσμό της, πού μέ τή γνή
σια έλληνική λαϊκή κουλτούρα του και
μιλώντας την πιο καθαρή έλληνική
γλώσσα καθόριζε κυριαρχικά τον τόνο
της δλης κοινωνικής ζωής.
'Όπως δ έλληνισμός της Πόλης ετσι
και δ 'Ελληνισμός της Σμύρνης είχε
δική του θεατρική κίν-ηση πού άποτε
λοϋσε χαl προzκταση τοϋ έλλαδικοϋ

χώρου γιά τη δράση τοϋ έλλαδικοϋ
θεάτρου, καθώς καl γιά τον έλλαδικό
Τύπο χαt το έλλαδικό βιβλίο, πού κυ
κλοφοροϋσαν στη Σμίίρνη παράλληλα
μέ τό ντόπιο έλληνικό Τύπο καl τlς
ντόπr.ες έκδόσεις βιβλίων, αύτές δμως
σέ πολύ μικρότερη κλίμακα.
' Ιδιαίτερα γιά τη θεατρική κίνηση, θυ
μίiμαι το μεγαλόπρεπο θέατρο, μεγα
λόπρεπο χ.ατά την έξωτερική του έμ
φάνιση καl ήιν έσωτερική του διαρρύθ
μιση, τό " Θέατρο Σμύρνης ", πάνω
στην προκυμαία καl δίπλα στο Γαλλικό
Προξενείο, στο πιο διακεκρr.μένο χαl
ομορφο τμήμα της Σμύρνης, έκεί άπ'
οπου όίρχιζαν οι κατοr. χίες - μέγαρα των
έλλήνων καl ξένων προυχόντων της
Σμύρνης.
'Όταν το λιμάνι της Σμύρνης ήταν άπο
,
1
κλεισμένο άπ' τους
συμμαχους,
το
1 9 1 4 - 1 9 1 8 , ενας έλληνικός θίασος
έλαφροϋ μουσικοϋ θεάτρου, δ θίασος
Μέρτικα άποτελοϋσε μέ τlς παραστά
σεις του στο " Θέατρο Σμύρνης " μιά
μοναδική καλλιτεχνική πνευματιχή δαση
μέσα στήν άπελπισία τοϋ φοβεροϋ έ
κείνου πολέμου γιά. τούς Σμυρνιούς,
καl οχι μόνο τούς l:λληνες άλλά χαι
τούς ξένους και τούς τούρχους άκόμη.
Ό θίασος παρουσίαζε στlς παραστάσεις
του δλες τις γνωστές όπερέτες μέ πρω
ταγωνίστρια τη νεαρή κόρη τοϋ θιασάρ
χη 'Έλλη Μέρτικα, πού μέ την έκτέλεση
των ρόλων της είχε γίνει τό rνδαλμα
της Σμύρνης και οταν πέθανε, πρόωρα,
οι Σμυρνιοι της έπιφυλάξανε, μέσα σέ
μιά άτμόσφαιρα όδύνης, πάνδημη κη
δεία.
'Όταν όίνοιξε τό λιμάνι, Gστερα άπό την
άνακωχή τοϋ Μούδρου, ήρθε έπανει
λημμένα ή Κυβέλη μέ τό θίασό της,
πού το κοινό της Σμύρνης τήν άπο
θέωνε στο " Θέατρο Σμύρνης " πρωτα
πρωτα γιατί ήταν . . . βενιζελική . Θυ
μίiμαι οτι άνάμεσα σ' δλα έπαιξε και
το " Κουρέλι " . Ή Κοτοπούλη δέν
ήρθε τότε στη Σμύρνη φοβούμενη , σά
βασιλικιά " ποU Ί)τανε τήν πρόγκα
των Σμυρνιων.
Θυμίiμαι και εύζώνους πάνω στή σχηιι

Συνέχεια στή σελίδα

1 42

Στίς έπόμενες δυό σελίδες, 140 καί 1 4 1
παρεμβάλλεται ενα συνοπτικό μοντάζ
dπό δημοσιεύματα πού dφιέρωσε ό dθη
ναϊκός Τύπος στήν έκδοση τού τελευ
ταίου τεύχους τού " Θεάτρου ". Δια
κρίνοντaι, dνάμεσα στ' Cίλλα, τό χρο
νογράφημα τού Π. Παλαιολόγου στό
" Βήμα ", δυό aρθρα τής 'Ελένης Χαλ
κούση στήν .. ' Ελευθεροτυπία ", ενα τής
Σούλας 'Αλεξανδρqπούλου κ' ενα τής
'Ελένης Σπανοπούλου στήν " Πρωϊνή
'Ελευθεροτυπία ", τό χρονογράφημα τού
Νlκου Φιλικού στό " Ριζοσπάστη ",
τό χρονογράφημα τού Παρατηρητή καl
τό aρθρο τού Βασlλη Πλάτανου στήν
" ΑVγή " καl πολλά aλλα δημοσιεύ
ματα τού Τήλεφου τής " Παθημερινής ",
τών Ώτοβλεψιών τών " Νέων ", τής
" Βραδυνής ", τού " Ταχυδρόμου " κ.Cί.
Κι dπό τή στήλη αύτή, θερμά εύχαριστώ.
139

ΕΙ:Ι�

.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ • ΕΙΔΗΣΕΙΣ • ΡΕΠΟΡΤΑΖ -ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ • ΕΙΔ

.

.

Ο υπουργός επεμβαίνει στό
Εθνικό Θέατρο
•Ο·'-�•ι•

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

,, ,, ,
.,
�;:::.;� ',':;. "'*''
;;:
,,.... .... ....... .z,.,

·u Ttxvn μπορεί
και yεφυρωvει

••• •""" λ'�•'•• r••
Το ""''" lo oapool......oιo
.,. ,,.. .._........, . .. .. .........
.... ..... "-"• '" ''"'
,..

.

«Σ�r.M_f? �,.,��---�
•·<+-•�·_..., ' ι..._ • δι•
�""':;
:, '= �"'-::.:;_
·--··- ,,_.....:
., .
.
...

.

""

..,

..
.... . .. ,.... .... - ... ...
.
.....
. ....
\ ,. 1'1!
... . ..._ _

.

;:: :d.:.�·:.� ' '

....ιοrrι••• f'af ο λΙJf�
... ... _, .. _ ..•.,
.
._....,

Γρόφc1 fι
εΛΕΝΗ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ'

�:.:::;:::.· ;;:..

� .. �·',:-r.;.:,'ι::."i.:"� �;...ϊι
·:. .......
__,... --:
-:-;:
..

1975
1976
1977
1978

.. . . .. ... .... - ... •• <ko."'o:H krH - k•

:: �-:"�� l::Ο-<Ο>•
::::. ���-�
fιοι

�....,.. - ι�
... ,.. .
η οο...-...C. •..,.• •
•·• - •
.
.•

.•

.......
, .,._
fo ••.. ••··- N - -

.,_, ,..,. .Α.η.•-•· •• .-Α
,.., , ... .- e.v" - .ι...

�:��Ί:
:�J. ���1'::Ε
�;::::,Ε;::_:: �-=:·.: �:ό.: ε�i��:,ο���
Κονένα
όnοτέλcομα

:/t��·.;"'-=��

�: ··

"01ΔΙΠ0ΔΑΣ ..
"01ΔΙΓΙΟΔΑΣ . .
"01ΔΙΠΟΔΑΣ ..
"01ΔΙΠΟ ΑΣ ..

., ..... ..... -- ..• ·9'
.. -�..· - ·- ··
....... ·�

..

ι....,ι,.. ι:

Ο.
_...,.__
.
� .• ... ..,........ ...

..... ...... .. ι•-• &ι

τ.�;.�..:�:.::..�

"::

. .
-:;
�
:::.

..
· ..
'
-"'

'

·-·•"'Ι•-

-

...,.._
-. .....
..
...... .. .._"
__ __ ......._ .. .

,.

. ..

••• •N� ll n.tw•o1•

1h

.. ..... .. -•t.• .....
,,,,,. •.....,. _. ... 11 no
....... ...- ".... . ..... .....
... . ... . . - . ...
. . ... .
.
.__ . ...
,_
""•'Ις ι(-•Ιt,ο; Ι
.,,.,_.
.
.( ... .
� ...

.

�::=��-:=:� �·; �ii5!Jf. �� �i

�;.:. �,-::: !'-"�..:.:.-�

_. ._ . .... . .... . ... ......
,......,_ •o lflt •� • • • 
·
•P'-- "" ι•---• tt

...

Τιιt!Ιοτn tl lovv�ou Ι97ι

:� :��� ::.�:�

-� :;:.1..::�:

:.�-: .�

..

�;..+!{
�3.4��
tι;t,ι
• •· •ιιίι/fl

•θέατρο• yιά
τήν τrολιτιστική
Τοuρκlα

Σύμφωνα μέ μελέτη Τούρκου Θεατρολόγου

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΕ

δίδο{οv
Uέοτρο
,

... ....
- .
,.. ..,. ......._ '"
...... .. . .
_\,_, _

.-,ιι.•-..ι •• •..._..

....,.-ήl t8' '-·

.:." :.�,..

χει•ιΡΙΝΟΝ ΚΑ��ΟΝ ΜΝΗΜΑΤΑΚΙΔ•
..,,_
.. ..." .... ,.
.
_, ,._,,."""1u · "
..
.: .,J. ....

Ι!.ΤλΓΓΕΛΙλ ΙΪλΡΑtκΕΤοnοΓΛΟΤ

,.ι; �'Ί ��!.'/�:�-

ι l' Α Μ .ι, r ιaον e ι .ι, ι ο v · .ι, Ι Η ,. α 1.,

,

rcαPrJO\"
12

.

nι;τΡΙΔΟΤ

. - · · · �12

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

i'{'(")'�' \ ' Φ Ω
___ ....._

'-'

�;·�· =·
.;ι

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

.

�:��.:�.:.�·�
.

στους .
Τούρκους
.

·•

ιι.ιι .,.ι,
.... ,.. •.;
.......... .... .._., ,..1._

;::::- :: �:'Γ,:..·�·�
•.._... ,.., ,. ,....,., �tΙΜ,
- ···· ·-�.. ... ..ι
- ... . _.
••no . • •-·"'"• •• -

,

_,, ,,_

COLΓO

. .ι- ... ..u.

,

το χοσμοτο ...
,

-

.ιι,...• !),.,,..

"" -ι: .- .e Watu

=���:
:�.'��/���· ��-�',:;,? :::.�ικ��
.
::-:*�� ��

l:� :::..i.�
�=,Ξ

:;:; -

,

ο r...."" """" "'"'
,_ ,.,.,_.. •..._

,

ΥΕΙΣ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΆΚΟΥΟ �
ΒΑΕΠΟ

,,..,,
Σ.' �n:;·r�:�.·,"t./Ιf. :Ί.ι
....1ιι"

..
• ;,,.ιιίt� ,..,;

•.

•..

.

Εκσιραιεία
νια να
διασωθεί
ιό βέαιρο
ιής Σύρας
•

Ένας όμορφος αγωνας

•

Ν1φ61ιοοό6lιιtι ιιr,Τ•όιοc; ιοtι Μι
Αb\ιοu, 6nιιι( 1 tιποοοΗ::uν. ιόΟtοιροιΙΙς
J(lρo(, ylνt1oι lkl0trtιa11o:ιi •o. tn11oν11

nροοπόδιc WJ οωθιΙ

Jόν όνωνο trtιόνaλαδιι ιό nιριοόι((Ι
•Otoroo• ιι.1οn.ςnιοιtwtι ·όό'f"Ι'ΙΟ(; Οο
ι\οι•ιιt ιfιν όfΙΙΟ11•"11 tιιόοι1ιιο 1 1οu οι.

01ρου •.Ω1 τι\ν nιpηιροιtι 11\ς.

λι:ιιοuοylος ιοu·

ιι8iaι�ρο• ι Έ•α�ριχιι:ιtaι
yιti. ιι:ό Οία-:ρο ιι:f)ς �Vριχς

.. ,v-

τ..Α 0.•n

.......

Κινδυνεύουν .
τό nοp ο δοοιοκ ό
Otoτpo
τnc εnopxιoc

Τό έργα των ιισωτι\ρων11

·

:�.,�t:::. rι;,':"..:� •.�..:.� ::

TOlll'IHJ>O ΠΟΙΙΠΙΣΤΙΚΟ ΛΝΟΙΙ"ΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΠΟΝΙΚΗ TOYPICIA
Ο"Ι'οολόνοι : Έ f.ι ποριοιί,ι τι\ �
ι
&.ι6 Sι6ι:tημοι ΤοGριιοι 8
k.::� δροση1ρ1ό11rτο τοU 'ι!λλ η•ικοU θιlnροv "�' wολ16

rί�:.&;:::�1 t;,�<���::�lu-;,:�

μος

..,,.yι,.�ό

t ι ''

"-''V••

-. ..., - �
... . ...
, . . . ..
\-·•<
,.., λ.ιιιι •.., \1-. ι,.;....,.,, ..

'ΜΙ

ΟΙΜς ·ο �·•c

. ..
...._
........
,..._
"' ,,_.. _..
•σι
..,......,;,, w
k.J. ,,..ιο ς,

.._.ώι•ι

•81
1'1'• Υ••

.,,. , ,..,,,l\t
"'\.
:..1 ...μς

'

- -:-:·�
·�
:� ��·��
ι ι11.ι1, .,_ .,._

...., ..,.,,.....
1.-... ..- •1\ι
..
,_
·� _.)_.,,.ο ...,
.-.)..ς
cTo ιι•ι Πι-••ι.t � .ι..-Ιοιwο

τ • .�

� :=i.:1

.

•"'°"ι..ι.r Moiι...c
��·.,.·�·· ·

•••ιι-

• •�ι

,...... . .v .-

l11t

8tαίρο

\NYltνιtlJ(n 180

. , Ι!•

�·

:· =
-:
;.r

..
:....
�
•...,.,.,.ι. ..,.ς ι .., • ..,. .. ι

•aι ...,..�••"Ιι

160 J.....,, .,.

•:t•'(•ι

κt ι Τ/n.ΝΟν, 1ο1•6
Mn106ΠO\lλeu,

'°- tcarooλtvV.l'lνiιt6 8taιH
' Υ!,ό •fl ,.οδιοeu;-ιΙ! �02, ·��

·•· ·· ·

.

. .... ....., �·· . . . . ....
.
"" .,,.,., ......... ... '-ιt:•ι•

ΤοΟ
ΒΑΣ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ
h8Cl"iιcl

•' 6.η•.- ιι

•

••

•W.

•••

.

•.W

t;ς

.

•• ••0!'11

J..•ι

••c •• Ι�

,..,.�

b••tOι ι,,,. ,.., ιlς
·.-..ι.ι

iίr..·�:·:.;.aι,.�"4r;:...":.,'':"ι'��:,-:rϊ:;�:�·';:� �':';.:";�.f;�:.1,.:!ι.:::· �,;·ο;;�.,·��.�·1;,'ϊ.;·

:��. '!o��··:i"i:,:��:;";;�"1 ;.:i;:,,;-:1...:'::-:z �:."�i", :.;::�·��ι�:/;•.��L:.:.:�·;;""':;:.,/'�:;,
.��

..

..

�-1#8··�� � ;,1� .�

=:.:.�c Z,,"':"�-:=.."';�

;:.,τ�"�....':...� ;j.��.&I�:":
•

6 •�··

•• ι
\"'ΙC Ί'"" .. .........,....•••
· - ΓΑΗι . � ι... •ιι"•

·�c

ΥΙ( ..,, ..�

. Ι •Η

ιι � toH '1-•"'"' "'•111
....
ι.�,.,.....
•f>\•• ,,.
•Υ•α•a.lιι""" '"'
αΙ( f'�
...,,......, .... . ....

�

••

.

... ••••
,

,._

•t
• •,... ,.
......
•••
,, ....., """ •CJ•a•ll>ωf• •ι ,
τ,,.,.,.)'Ι( •••
•• h8•ιι•

fί Γι<""" •W
.•,...,.. . .....,,,.ι.

•

'•C

1

�1:•�•.,�: :��=-�ι1Η··:6
. ...::

, ....

....... ...._

, ..�.
••

Σ ΥΝΟΙΠΊΙ\Ο ΜΟΝΤΑ Ζ Α ΓΙΟ Δ /-ΙΜΟL..'ΙΕ ΥΜ :\ Ί'.· l 7Ό Υ ΊΎΓΙΟ Υ

Υιιι..,.ι.,._'Ιο

1.W """' �

..

••c •"1\ Σ6
ι. _,......, ..,." .....
1... .
'W•a• "

1,ι

-

1'"

195',

•i

.

.

rι,,φομ•

,..'°"

e "'laoι..,t.ιec

l•-..,•t

.,,) 1,,, ι •••• , ...,. r•• •' '"'(ιι
ι....ι..tς n ._....,.......,C'I• •t\c
�W.•ac, κ, · Ι•ιι ι <11Ά.,.ρ.�......ςι
•••-·� .. .... ,.ος _..,,t\ιοιc•

.....ιιιιc
:.;. 6:;::.�·�·ι ι;�iσ :��;, ,.:::
·-·

Ή ,,,.;.'Ι •-"" η '''
·ο�.,..
.;, t'"'"''· o�r 'fl)άk

•

::, ·::. ·::.-:,,.,�ό· .:·:::·:;

.
•t
• ••
-· . ....

. . . · .ι•'"''"'' ..1 '"•
·-·· ... .... . ...... -·· .. ..
6)1•
..
..� .,.. ,.:...
..... .. τ• ....... •c •ι-

..1,..,: 8Λ"

'"°

ι ....

,ιι.\e..__σ•8. %..,.f<\t18 fιι.α .
,ύ·.ι.a,..... ....ιVς a.. ...ι

·•υι. � ,ο.\.,

,,,c-e).,"

''Ιι

)"r•,:�: ·� ..�;:-�ι=

τf<"
.
.
. . ,
Μ?..';:ι;,;.�� ��":: 1Ϊ: ί:� 4,��·;;.1:�
;:ι.,· :.:::1:::·�� -��,,_·,,":1f:,�:ιι:,·�/:":.:ι,:�·1::,;;- "i':;��·
•
..

.:....(

....... . ..... .. ......,.. ·�ς 1.,μ.ς
•• ty•..,ύ•Ι•�,,.. ••
..•••• ••; _ .lι ....... ..........
..... •'
. .......
.\ς .ι.�" """ '.
,. μ.,..,

•'"'••Η..,οι, , ... .W.•w
......
"" ι.,.. ,, ιl•..
...,,. ,
""
w•.,
1
.
. ,..μ �"8
...
•
• •
•••
fρ,Ι ..

..

· e•,�c

,·

ι.ιl....,..""•(

.,μ�:a
••c.

r.:.. ιuι.,.., ,.. ... ..,-. , .

fuι••w

- ,., 1 ......, '"" ·Ν•Η.. ,.......�. .... «ι.:

.,...

φ....,.,S
::.:�:·�:.:::·:::. r.:�.ι��
.._,,,
·•ς

μ•, ι.... ιο ,,.,,,.w..
• .,. �v .....
....
U...c.
ι,.,. ηοό(ος.
••
... ι. •• ιιιί � •••""' .,.φ
..
....ι.� :
., .......,;•• �

ι.ι

Ai•

.

er.r

·
1
;:'1:-;· :� �i��--:��.u�-;·&.

�··=:;:..•�..,ι. ·,,••:...••--::1.
�r:ι;:..
,.οι, ... r.... 1 . . ......

:

�·. -� � _'f'z::�,·�·'i:�-:·

... 1
•• ...

.ι ι...... � " ""
• .....,..;
fιιις Ιιιι-•"••
l�Ης, 16 ,,....,
,.., ....� �•ς, �,.,.,,..ι.
ιι....,..
..,..,,.ί).) 1811 •, •�\ loWo( •.V Μ•)ά
.... .ι: ... .,ι... ..... . .... ....
.
.. ••Ινιι .. ,ιι- ..
,,._

'

;r•�•���r= �� 1
::�.i -��:��:·� ::'»�':: :
���·<.;:..�·�7t:��� t

••a, '"°

.,...,,., • • τΨ111ω,�ι••
,....c-, t ι:.•ιι••'"'
--..,. .,.

t.ot,..

1

. οl •ι &..
•Ιι •αι� ··•• 1.... ....ι.)
.,.... ιι-.. •ιΝ(σι • •.;. i
ι w. •

���':
;:;..=ι� •.::'.i..
•• ,.,, .... .....r

,.

ι�ς ,.
•..,, ,ι �.

01ιtι.,. ..._. '" nh,, ,ι •Ις
,..; A�w. Σ.....,:)\, W..1 11•"'-

ιrw

•.ιιuιο
....
,.. . ,.....,._,ο
•·•·•'•c
.ι
••
Yi ••
i J ....

.,

,.,., ...,...,γ .... . .,r . .,.,

.. "

•Bi>w•

(..

{

ΠΛιιρ,

e..
....
ΙUΙλV""ιιλ ιιΟΟΙ'\/f!Ο tο<ι AF\o
.,.. ••
••• ,..
•ν• Λc.ωιο6'1.ο, ιιι6 1cλtιn
ν16 ''
ιιοl 111ό tοιΙJ"

-

;:;:; ;r���·�.ι:;�-:
.-.Mc

.. ;ι._,... ...
..
1ι1.�.......

� )οι •
""'•

Ή ...,..,•.

,

..., ...... ,μeif,o�•"·•

1,.C.. •n• r6 ν..-� · Αvνλο

Μ1°'6

t W.
liν••ι, e.. .w.•,•ι
.
τ ..ι.ι... ..._,..,.,(
-··•ι

••.,..ι• • ,.ι

)..,,. ι.,,. "ΙΙ'Ο("' .....,

llουμοοtού Υεοκλοοικού Ωεάιρου

tιι� r,...1..�..ι. .,.

•••

•4ς
.�........,, ·•c. ι.,γ..:ι
,

ΜιJο)Ι wδ,.ς (ιif'\0.-•(

,."
�· '"'
" ' α1'Η ό ........, •• k •••.;..
., .. ....ιιe •.ίο rUιt ...,,...,.""
·
... ......
....... .. , .....
..
.,., " -'· ....
.,
.., .. ,. ,,........
τ ω
)Uιι•01Ι!-ο ....
••
ιίο ••• •a)•l...,, . ...,,... ιt\ι ιe:.;.
ε..
......,ς ,.... ..

Εlκόvει: tφιολτικήι: κοιοοιροφίίι:

•

'

-

.�. •• ;..,,.

Δριwόμη�-..Ιr

ιιοιι:ςιw:ρ�ιι.ς1κο1

ι οu1ΜΊ ιοuο1ιΊv όrιι�νη tωνή
οtοιοοv τιΊς lιιρος •yιαι111 tν"11rο
tοιι.•

Δvvωοτοι: Μοτμόοουλοι:
καi όφιtμωμα ι:όλλαc;

Ό

���.�;;\�:=ί ���:
��� �= 1:)0:,nc:��ι:
6� �:b·κ�""°:��ιιι���:
••1'-νΩC d:οκt;τό 1101 tν
.1.ι
f

ινιιοι,ης

Κοl 1όπια1c11ιι. vισ11 tχι116νtl#ρσμιός

ιΜιφ61ιρο dr6tpφ11> 1flς Σι:όλος toU
ΜιλlννοΥ, tό Νιοd.σσucό 9latpo 'fflις

λ/ΏΧ.1�· ι RF..ΙΤ/ΌΓ11

rwr�cνfl( νt•ης. ό1αν ανόΊ '
IJΠOUfll'tloΓ'Cll.ιιΙOμDU'l(l •ηp.ι(ι1tιι111·
τtο 1ο tρ(Ι�tνοθtο1ροιής fρ.nο1
Ι.!� α16 •Οtο1ρα· νιlι ιόν ι.
10\I ό'fW'tll Α( �'ι'f.<(W �ώ.bμόβτp:�
UllOU(lytl(l rt(l.l.ιιιoμoiι
lilo•l\JM ..r όn 11111όWΙ lμ""l>ltoσν rr

..... .
• .,;
τ•• ..ι .......

,,..,)_• ••

•..ι,•

..

�··

.

. ι,.,• ... �...... ,... .. .�

.

,
ΥΟ •.,,,.ι ••
.,..... ... , . .
.
... ...
ι..,..•• .... 1••
Τί •W<ι;•(
• ·• ,,_..
SV . •O ιlo01 •• ,...,.... ,• .._,.
,.

Ι(λl

...

,

..,..,.,(ιι,

·�
•�ς ι.;..ς

• ,,.,.�- ....

.:.,.

!•••Ι •"• •• C........,.•. ΙίUιι ""'•

�:,�J' �;.
;ι•'.,.
::::?.:�ι-:...
,. ·λ-.·-····

' 8 -!0f"°""C. •• .,μ,Οt<ΡC( Ι ...

.........

•ς "••- •,• •a•-•
"-•• .... ••• ••ι ._ι.. wιtι.�•<ο
'

ΓΙΑ

('l.-yι

e.,,..

,..,

••C

""""' '1,,.,

ι,φ.ι.ως

..,,_
..,μ., ιlς , .. Μ.

._,,.

\ � t.U ,.,,..
dς �ei.c

....

''Κ

•tι•ι

,.... ·ι.)ιd,....,._

Ιιλ6•
61. ·�..... ...

n,..
..... ,..:, -.-"""'-< lιηι
..
...V..,(...
6 0 3 1 0 t ..ί
ι..._
'"'"* ••! •<ιtιι•ι.....
..., •• Ι W
•••f)..,;ις
.
••• •όο••1ι A,�wio••
c • .-....
η...
'Οςι ,,ς ι.,.. ς .ι.

"i••"..O
•

ι,.,,

0l!t••••ιl•• hi .,ι•·

.

""''IN'"IC μl ........

ι.,;,

Ιt-Η·'Ι·•·�-

ι ι\ ..

,,, ·ι•ο)οΥ '-•""'••• n.. 1.,.... ιιοJ.:. ό� ο).οτw, .-νς .. .
•ι•ο • • tl"'I• • • 8<0••• , �ο ''Ι
.....μ•)"" ... λ"''" n...� ,,. .....

Ιtιι• 'λt.y.o •• ,...,.,.
...:,.ι;. tw.•.. ••I
·- ... ι......�....,..

...... ι..
'' ιιι•

1

1

..., ......,
.._,..ιι., °"�- ' ' ...,., ,.. ,φ •..,,
,, ·ιιν. τ...-•'8c. '!••
...'IJ•
1
•- Hta 01T"C"'81 6Uι hl"lς
w}O'tι:cι(
• ... tίο••• ιι••οG 1Jjς

,

(ι)

,.., ·ιι. Λ- •l •t\ς Uoi) Atώou,
·

fι.l•ς. •• 1 •40, W.·- •·• •ι.\..
)•ς •Ι• • h ι ι ι. �•i..,'Ι•• · • · �
'• "ΓΤρ,1 .. tιο•t• •Jίς •Α.ι.;..ς, ''

�·� �� 1
�Ξ ���::�:.
•->•.
..

,,. f'lcιoo •.

,.

•<i Μνι )'Ι""Ι

••• ό-Η..._, ....., to ""''••••u. δι•
--••
ς '"" e..
Ι·•
....ς ..ι , .,.. ...., ι ......<
......,.8(

, . . ,)..;.,.

, .., ς
.,(

�1

•«·-··_......

)�

ΤΟ ΓΙΡΟΙΙΓΟ ΥΜΕΝΟ ΊΈΎΧΟΣ ΤΟ Υ · · e · ·

�

Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 39

νη τοϋ " Θεάτρου Σμύρνης " νά χο
ρεύουν καl νά τραγου8οϋν άρειμάνια
μέσα σ/: φρενίτι8α ένθουσιασμοϋ, πρά
γμα πού σημαίνει δτι ήρθε τότε στη
Σμύρνη κ' ένας τουλάχιστον θίασος
έλαφροϋ μουσικοϋ θεάτρου.
Μιά δίλλη αtσθητικη άπόλαυση προσ
φέρανε στούς θαμώνες τους τά μεγάλα
καφενεία στο έμπορικο τμ'ijμα τ'ijς
προκυμαίας μ/: τlς τέλειες 6ρχ'ijστρες
τών Ι:γχορ8ων 6ργάνων, δπου οι Σμυρ
νιοι πίνανε τη μπύρα τους μέ τη συ
νο8εία πλούσιων μεζέ8ων - αύτούς πού
μεταφέρανε καl 8ια8ι8ότανε επειτα σ'
δλ·η την Έλλά8α - άκούοντας δπερες
καl 6περέτες καl κλασικη μουσικη καί
τραγού8ια άπο καλλίφωνες σολίστ.
ΣΙ: μιά έλληνικη λα'ίκη συνοικία τ'ijς
Σμύρνης, το Τσάη , πού 6νομάστηκε
ετσι άπο το τσάη (ρυάκι ) πού τη 8ιέ
τρεχε, δίλλα κέντρα προσφέρανε μέ
λα'ίκά μουσικά οργανα καί λα'ίκά τρα
γού8ια ένα 8ιαφορετικο ε!8ος αtσθη
τικ'ijς άπόλαυσης στούς πολυάριθμους
θαμώνες τους.
Στον πρώτο σας 'Αστερίσκο, έκεί δπου
παρουσιάζετε στούς άναγνώστες σας
μέ τόση παραστατικότητα τούς τούρ
κους θεατρολόγους, γράφετε στο τέλος :
" Το Θέατρο κ' οι Τέχνες ε!ναι άπ'
τά πιο άπο8οτικά μέσα γιά τ-ήν άπο
κατάσταση κατανόησης καί φιλίας ά
νάμεσα στούς λαούς " .
'Αλλά ποϋ 6φείλεται αύτη ή t8ιαίτερη
ικανότητα πού 'χουν το Θέατρο κ'
οι Τέχνες ·ί], μ/: μιά μόνο λέξη, ή Τέχνη ;
Ί-Ι Τέχνη ε!ναι ή 8ί8υμη ά8ερφη τ'ijς
έργασίας. Καί οι 8υο αύτές 8ραστηριό
τητες τοϋ άνθρώπου, πού έκφράζουν
τη βαθύτερη ούσία του καί τον ξεχώ
ρισαν άπ' ολα τά δίλλα ε(8η τοϋ ζωικοϋ
βασίλειου, εχ?υν μιά �οινη ρίζα : τη�
�;νευματικη. όίνο ο που πετυχαίνει _ ο
, ποικιλία των
"
όίνθρωπος οταν
απ, την
φυσικών φαινομένων καί τών μορφών τ'ijς
ϋλης συνάγει τlς άφηρημένες ίtννοιες τ'ijς
σχέσης αtτίου καί αtτιατοϋ, τ'ijς μορφ'ijς
καί τ'ijς ϋλης, 8ηλα8η τις άνώτατες
έκείνες !:ννοιες πού άποτελοϋν το άπο
κορύφωμα τ'ijς 8ιαλεκτικ'ijς άνάπτυξης
τών λογικών κατηγοριών στήν έπιστήμη
τ'ijς Λογικ'ijς.

�

Αύτ/:ς τίς έννοιες έκφράζουν καί ύλο
ποιοϋν ή Τέχνη καί ή 'Εργασία μ/: μιά
κοινή καl στις 8υο 8ημιουργικ-η 8ια8ικασία. ' Αλλ' ένώ στή Φύση οι !:ννοιες
αύτ/:ς ύπάρχουν ά8ιαχώριστες άπ' τά
συγκεκριμένα φαινόμενα καί τίς συ
γκεκριμένες μορφές τ'ijς uλης χωρίς
κανένα σκοπό, δ τεχνίτης καί δ καλλι
τέχνης τις μεταφέρουν στη 8·ημιουργιΚ'ή
τους 8ραστηριότητα έπι8ιώκοντας ένα
προκαθορισμένο σκοπό. Κατά το σκο
πο αύτο 8ιαφέρει ή 'Εργασία άπ' τήν
Τέχνη , δ έργάτης - τεχνίτης άπ' τον
έργάτη - καλλιτέχνη . Ό πρώτος κα
τασκευάζει έργαλεία γιά τήν παραγωγή
τών χρειω8ών τ'ijς ζω'ijς, δ 8εύτερος

μέσα αtσθητικ'ijς άπόλαυσης, μέσα γιά
την ικανοποίηση μιας δίυλης άνάγκης,
μιας άνάγκης ψυχικ'ijς καί πνευματικ'ijς.
Τά έργαλεία άνήκουν στον κατασκευα
στή τους 'ι) έπιμερίζονται μαζί μ/: τά
παραγόμενα ύλικά άγαθά στά δίτομα,
ένώ τ? καλλι �έχνημα άπ' τή φ ύση του ,
, κατL που, ναι μονα8ικό, που, 8·ηλα8η,
σαν
8/:ν άναπαράγεται, 8έν ε!ναι 8υνατο
νά έπιμεριστεί στά δίτομα και άν·ήκει
στο σύνολο.
Αύτος ε!ναι δ ρόλος τοϋ Ταζιγιέ, τοϋ
l:ργου τών τούρκων θεατρολόγων, τ'ijς
8ράσης τοϋ έλληνικοϋ θεάτρου στ·ήν
Πόλη καί τή Σμύρνη , τών κλασικών
όρχηστρών στά άριστοκρατικά καφενεία
τ'ijς Σμύρνης καί τών 6ρχηστρών λα'ί
κών μουσικών 6ργάνων στο Ί'σάη καl
στο ρόλο αύτο έπιτελεί σημαντική συμ
βολή το περιο8ικό σας.

Στη σημερινή σκληρή, έποχή, οπου
δ ύλικος πλοϋτος άποτελεί το άντικεί
μενο 8ειvijς πάλης άνάμεσα σ/: κράτη
καί κοινωνικές τάξεις, ή Τέχνη φαίνεται
ν' άποτελεί μονα8ική οαση άνι8ιοτέ
λειας, μονα8ικο μέσο κατανόησης άνά
μεσα στις άντιτιθέμενες τάξεις καί
τούς άνταγωνιζόμενους λαούς.
Άλλ' ας μήν αύταπατώμαστε . Ή Τέ
χνη μόνη της 8έ μπορεί νά λύσει τά
8εινά προβλήματα τ'ijς έποχ'ijς μας καί
ας !:χουμε ύ�;όψη μ�ς τι εν� σοβ �ρο
παραγωγικο έργο που μια πλουσια χωρα
τ'ijς Εύρώπης θά κατασκεύαζε 8ωρεάν
η μέ πραγματικά εύνο'ίκούς οικονομικούς
δρους σ/: μιά χώρα τ'ijς 'Αφρικ'ijς άπο
τελεί ένα τόσο καλΟ μέσο εtρήνης καί
φιλίας δσο κ' ένα καλλιτεχνικο άρι
στούργημα.
ΚΩΣΤ ΑΣ ΣΚΛΑΒΟΣ

�

Ο Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
Στόν ύπομνηματισμό τής Μαρτυρlας
η)ς Μαρίας 'Αλκαίου γιά τό Δη
μήτρη Μητρ6πουλο, 6 συνεργάτης
μας Γιώργος Λεωτσά'κος άναφέρε
ται Γ Θ
59 /60, σελ. 94, dημ.
16) σ' §vαιι Ιερωμένο, θείο τού
πατέρα τού 'Αρχιμουσικού, στηρι
ζ6μενος σέ δσα γράφει ή Μαρία
Χριστοπούλου στό βιβλίο της
Δ.
Μητρ6πουλος, ζωή καί lργο . Ό
λ6γιος τού Πειραιά' κ. Κ. Γ. Πι
τσάκης μά'ς γράφει τίς παρακάτω
έξαντλητικές, πραγματικά, πληρο
φορίες γιά τόν έν λ6γω κληρικ6,
τόν διαπρεπή άρχιεπίσκοπο Πατρών
τού περασμένου αlώνα 'Ιερ6θεο :
"

"

"

Άγαπητο " Θέατρο " ,
�ας γράφω 8υο λέξεις γιά τεκμηρίωση
ένος λεπτομερειακοϋ ζητήματος πού φαί
νεται νά άπασχολεί: τον συνεργάτη σας
κ. Γιώργο Λεωτσακο στο 8ημοσίευμα
γιά τον Δημ-ήτρη Μητρόπουλο, (" Θέα
-:ρο " 59/60, σελ. Ψt, σημείωσ·η 1 6 ) .
Πράγματι, δ ' Ιερόθεος Μητρόπουλος
(Δημητσάνα 1 8 4 0 - 'Αθήνα 1 903, 7
Μαρτ. ) ύπ'ijρξε άρχιερεύς τ'ijς έπαρχίας
Πατρών καί 'Ηλείας (χειροτ. 6 . 1 2 .
1 892, ένθρόνιση 3 . 1 . 1 893· μόνον Πα
τρών άπο το 1 899, δταν έπανι8ρύθηκε
ή έπισκοπή 'Ηλείας μ/: τον νόμο ' ΒΧΔ' ) ,
καl μάλιστα άπο τούς όνομαστούς κλη
ρικούς τ'ijς έποχ'ijς του, καί πράγματι
�ελέγη και χειρο;ον ηκε ( 8χ ι βέβα �α
χρί� �κε ,, , κατα την Μ. _Χρ�στοπ� υ
Αρχιεπίσκοπος ,, της επαρχιας
λου )
αύτ'ijς : οι τίτλοι Μητροπολίτης καί
Άρχιεπί;rκοπ� ς στην έκκλη �ιασ; ική
ιστορία εναλλασσονται ,ιεραρχικα, μεχρι
81: σχε8ον π ρό;rφατα δ Μητρι:_π� λίτης
,
ήταν γενικα, ανωτερος
τίτλος του Αρχι
επισκόπου (αύτο 8ιατηρείται καί σή
μερα κυρίως στη Ρωσική 'Εκκλησία ) '
έν<j> τώρα τείνει πιά ν α έπικρατ·ήση
το άντιθετο (8πως ίtχει γίνει και στην
Έλλα8ική Έκκλ-ησία ) · Ι:τσι, μέ βάση

�

�

ψ

τον νόμο Σ' τοϋ 1 852 πού rσχυε τότε
(κατά την έκλογή τοϋ Ίεροθέου ) ή
έκκλησιαστική έπαρχία τών 'Αθηνών
(τώρα 'Αρχιεπισκοπή ) ήταν ή μόνη
Μητρόπολη τ'ijς 'Ελλάδος, καί δ άρχιε
ρεύς της δ μόνος Μητροπολίτης, έν<j>
άντιθετα οι έπαρχίες, πού ε!χαν τήν
έδρα τους σέ πρωτεύουσες νομών ·JΊσαν
'Αρχιεπισκοπές, καί οι άρχιερείς τους
'Αρχιεπίσκοποι.
Το !:τος γεννήσεως 1 84 0 ε!ναι προφανώς
το 6ρθό, άντι τοϋ 1 850 πού άναφέρε
ται στην σημείωση 1 6 τοϋ δημοσιεύ
ματός σας, άφοϋ τον Ίερόθεο βρίσκουμε
τακτικο ιεροκήρυκα το 1 8 7 2 (προφα
νώς πρεσβύτερο, 8που το 8ριο mini
mum ήλικίας γιά τήν χειροτονία ε!ναι
τά 30 χρόνια ) .
Τ ο βασικο χρηστικο βιβλιογραφικο
βοήθημα γιά τά βιογραφικά τοϋ Ίερο
θέου Μητροπούλου ε!ναι ή έργασία τοϋ
Βασιλείου 'Ατέση, μητροπολίτη Τα
λα� τίου (σή Ι;"� ρα μητροπο (τη πρώη�
, Επίτομος
Επισκοπικη
Λημνου ) ,
' Ιστορία τ'ijς 'Εκκλησίας τ'ijς Έλλά8ος
άπο τοϋ 1 833 μέχρι σήμερα " , τόμ. Α',
'Αθήνα 1 9!18, σ. 1 96 - 207 καl τόμ.
Β', 'Αθήνα 1 953, σ. 235 - 237 καί
29!1· και τοϋ (διου, .. 'Επισκοπικοί
Κατάλογοι τ'ijς 'Εκκλησίας τ'ijς Έλλά8ος άπ' άρχ'ijς μέχρι crήμερον ", 'Αθήνα
1 9 7 5 - 8που και περαιτέρω βιβλιο
γραφία.

�

Φυσικά τά άνωτέρω 8/:ν λύνουν το
θέμα τ'ijς συγγενείας τοϋ Ίεροθέου μέ
τον Δημήτρη Μητρόπουλο, γιά την
δποία 8μως πιστεύω δτι δέν ύπάρχει
λόγος νά άμφιβά)tλουμε, αν ληφθ'ίj ύπ'
8ψη μάλιστα ή 8ιασταυρωμένη πιά
άκρίβεια τών ε t8ήσεων πού παρέχει
γιά τον ' Τερόθεο ή Μ. Χριστοπούλου.
ΜΙ: έκτίμηση
Κ. Γ. Π Ι ΤΣΑΚΗ�
' Αλκιβιά8ου 1 2 8, Πειραιάς
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ο ι άνάγκες το\) τεύχους έπιβάλλουν τόν περιορισμό, μόνο σέ

δυό, τόΊν σελίδων τής Έφημερ{δος τής }(υβερνήσεως. Καί . . .
μή πρός κακοφανισμόν : Ε!λικρινά, λυπόμαστε γι' αuτό. Τό
"0
ύπολογίζει πολu στή χρησιμότητα - στήν ά π ο τ ε"

ΕΘΝΙΚΟ

Ο Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ
ΣΤΟ ΕΘΝΙ Κ Ο Θ.

Στό ύπ' άριθ. 2 1 5 τεϋχος Ν.Π.Δ.Δ.
της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τ'ijς
1 /9/7 7 , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
περίληψη 'Απόφασης τοϋ 'Υπουργείου
Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών :
Μέ τήν 4.lι.590/1 3 . 8 . 1 9 7 7 άπόφαση τοϋ
' Ί'πουργοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών,
πού έκl>όθηκε σύμφωνα μέ τίς κείμενες
διατάξεις τροποποιείται ή άπόφασή του,
άριθ. 4. 2 7 7 '1 /2 1 . 9 . 1 9 7 t1 {Φ.Ε.Κ. 929/
Β/211 . 9 . 1 9 7 11 ) και διορίζεται ώς μέλος
τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Έθνι
κοϋ Θεάτρου δ Γεώργιος Ροϋσσος,
Θεατρικός Συγγραφέας, σέ άντικατά
σταση τοϋ ' Οδυσσέα 'Ελύτη, δ δποίος
παραιτήθηκε.
Ό 'Υπουργός Πολιτισμοϋ - Έπιστ·ημών
ΚΩ ΣΤΑ ΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
Μ Ι ΝΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ, Δ ΙΟΤΙ ΕΧΕΙ
ΟΛΑ ΤΑ . . . ΝΟΜ Ι ΜΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Στό ύπ' άριθ. 255 τεϋχος
.Π.Δ.Δ.
τ'ijς 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τ'ijς
1 2/1 0/7 7 , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
περίλ·ηψη 'Απόφασης τοϋ 'Υπουργείου
Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών :
Μέ τήν ύπουργική άπόφαση 5591 Ο /
1 2 . 1 Ο . 1 97 7 , πού έκl>όθηκε σύμφωνα
μέ τις κείμενες διατάξεις, διορίζεται
ώς Γενικός Δ/ντής, μέ βαθμό 1 ο , τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου και μέ τριετη θη
τεία, tση μέ τήν τοϋ Διοικητικοϋ Συμ
βουλίου αύτοϋ , δ 'Αλέξης Μινωτης,
έπειδή εχει ολα τά νόμιμα προσόντα.
{Άριθ. βεβ. Δ/νσεως Οtκον. Έθνικοϋ
Θεάτρου 631 - 67 /1 2 . 1 0 . 1 9 7 7 ) .
Ό 'Υπουργός Πολιτισμοϋ - 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ 'l' ΡΥΠΑΝΗΣ
Τ Α Μ Ε Ι Ο ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙ ΚΟΥ Θ.

" Περι τροποποι·ήσεως ένίων διατάξεων
τοϋ Β. Δ/τος 7 2 2 / 1 9 6 1 " περί Ταμείου
Προνοίας προσωπικοϋ όργανισμοϋ Έθνι
κοϋ Θεάτρου " (ΦΕΚ 1 84. /1 961 τ. Α' ) "
{ Προεδρικό Διάταγμα ύπ' άριθ. 742/
24. - 8 - 7 7 ) .
(Ο! τροποποι·ήσεις άναφέρονται στήν
έπωvυμία τοϋ Ταμείου, στόν προσδιο
ρισμό της μ·ηνιαίας .ε!σφορiΧς τών άσφα
λισμένων, τών έπιδομάτων δώρου έορ
τών καί άδείας καί της έφ' όίπαξ εκτα
κτης εtσφορiΧς. 'Επίσης διευκρινίζεται
ποιά ε1ναι τά λόγω θανάτου έφ' όίπαξ
βο·ηθ·ήματα, ποιός λογίζεται ώς μηνιαίος
καί μέσος μηνιαίος μισθός ) .
Φl!.Π τεύχ.
άριΟ. 240 /3 1 - 8 - 7 7

Α ',

λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α τόΊν σελίδων αuτόΊν. Τό 'χει . . . άπο
δείξει ! Καί θά έπανορθώσει , προσφέροντας εuθύς άμέσως,
στό έπόμενο τεl)χος πλούσια, καί Ιδιαίτερα άποκαλυπτική,
νομοθετική ϋλη , άπό τήν έπίσημη έφημερίδα τοl) Κράτους.

•11• " Περί συνθέσεως τοϋ Δ.Σ. τοϋ Τα
μείου Προνοίας Προσωπικοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου " (Άριθ. Β 8α/Φ. 205/1225/
22 - 6 - 7 7 ) .
{Ή σύνθεση καθορίζεται ώς έξ'ijς :
α ) Μόνιμα μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμ
βουλίου εΙναι εν έκ τών μελών τοϋ Δ.Σ.
τοϋ Όργανισμοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου η
δ Γενικός αύτοϋ Διευθυντής καί ε!ς
έκ των διοικητικών ύπαλλ•ήλων τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου, καί β ) Α!ρετα μέλη
τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου ε1ναι δύο
ήθοποιοι καί ε!ς τεχνικός έκ τών έρ
γαζομένων έν τίi) Έθνικίi} Θεάτρ<�> ) .
ΦΕ}( τεύχ. Β', άριΟ. 785 f19 - 8 - 77
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΚΗΝΗΣ

" Περί αύξήσεως άποδοχών ένίων εtδι
κοτήτων τοϋ έπί σχέσει έργασίας tδιω
τικοϋ δικαίου Καλλιτεχνικοϋ Προσω
πικοϋ τοϋ Έθνικοϋ θεάτρου " {' Αριθ.
117 4. 1 8 /1 01106/ 1 6 - 1 1 - 77 ) .
(Καθορίζονται τ ά κατώτατα καί άνώτα
τα ορια μηνιαίων άποδοχών των δδη
γών Σκηνής τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου. Τό
ϋψος τ'ijς άμοιβ'ijς καθορίζει δ 'Υπουργός
Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών.
Όδηγοι Σκηνής μην. μισθός δρχ. 7 .370
κατώτατα και 1 6.000 άνώτατα ορια ) .
ΦΕ}( τεύχ. Β', άριΟ. 1 201 /16 - 11 7 7
-

Λ Υ Ρ Ι Κ Ή

Σ Κ Η Ν Η

Κ . ΒΕΝΑΡΔ Η Σ ΣΤΟ Δ .Σ. ΤΗΣ ΕΛΣ

Στό ύπ' άριθ. 1 8 Τεϋχος Ν . Π . Δ . Δ . της
'Εφημερίδος τ'ijς Κυβερνήσεως, τ'ijς 2 1 /
1 / 7 7 , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω περί
ληψη 'Απόφασης τοϋ 'Υπουργείου Πο
λιτισμοϋ καί Έπιστ·ημών :
Διά τ'ijς ύπ' άριθ. 6851 3/1 5 - 1 - 1 97 7 ,
άποφάσεως τοϋ 'Ί'πουργοu Πολιτισμοϋ
καί 'Επιστημών, έκδοθείσης κατά τάς
διατάξεις τοϋ Ν. 1100/1 9 7 6 , τοϋ όίρθρου
3 τοϋ Ν.Δ. !18 / 1 9 7 4. , τήν ύπ' άριθ.
li1 59/23 . 1 . 1 97 6 , ύπουργικήν άπόφασιν
" περί διορισμοϋ τοϋ 'Άρεως - Εύαγγέ
λου Γαρουφαλ'ij, ώς μέλους τοϋ Διοι
κητικοϋ Συμβουλίου τ'ijς 'Εθνικής Λυ
ρικής Σκηνής " (ΦΕΚ 8 6/B/2t1 - 1 1 97 6 ) καί τήν άπό 5ης Νοεμβρίου
1 9 7 6 ύποβληθείσαν παραίτησιν τοϋ
εtρ·ημένου, έτροποποιήθη ή ύπ' άριθ.
4. 1 5 9 /23 - 1 - 76 ύπουργική άπόφασις
καί διωρίσθη δ Κ ω ν/ν ο ς Β ε ν α ρ
δ η ς, ώς μέλος τοϋ Διοικ·ητικοϋ Συμ
βουλίου τ'ijς 'Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
άντί τοϋ μέχρι τοϋδε 'Άρεως - Εύαγγέ
λου Γαρουφαλ'ij .
Ό 'Υπουργός Πολιτισμοϋ - ' Επιστημών
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ

Ο Δ . ΧΩΡΑΦΑΣ ΓΕΝ Ι ΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΣ
ΩΣ 'ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΣ' ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Στό ύπ' άριθ. 252 τεϋχος Ν . Π .Δ.Δ.
της 'Εφημερίδος τ'ijς Κυβερνήσεως, της
1 Ο/1Ο/7 7 , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
περίληψη 'Απόφασης τοϋ 'Υπουργείου
Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών :
Λ1έ τήν 534.58/8 . 1 0 . 7 7 άπόφαση τοϋ
'Ί'πουργοϋ Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών,
πού έκl>όθηκε σύμφωνα μέ τίς κείμενες
διατάξεις, διορίζεται Γεν. Δ/ντ·'ης της
'Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μέ βαθμό
1ο καί θητεία {3ετη ), rση μέ τήν τοϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου αύτ'ijς, δ Δη
μήτριος ΧωραφiΧς, " ώς κεκτημένος "
τά νόμιμα προσόντα.
Ό 'Υπουργός Πολιτισμοϋ - 'Επιστημών

ΚΩΝΣΤΑ 'ΓΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑ -ΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Β.Ε.
Κ. ΤΡΥΠΑΝΗ , Ο Ρ Η ΓΛΣ Ο ΚΑΛΟΣ

Στό ύπ' άριθ. 59 Τεϋχος Ν.Π.Δ.Δ. της
'Εφημερίδος τ'ijς Κυβερνήσεως, της 2/
3/77, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω περί
ληψη 'Απόφασης τοϋ 'Υπουργείου Πο
λιτισμοϋ καί 'Επιστημών :
Μέ τήν άπόφαση τοϋ 'Ί'πουργοϋ Πολι
τισμοϋ καί 'Επιστημών άριθ. 1 1 358/
1 - 3 - 1 9 7 7 , άνακλήθηκε ή άπόφαση
μέ άριθ. 4.3029 /23 . 9 . 1 9 7 11 (ΦΕΚ 936 )
Β'/2 6 . 9 . 1 97 11 ) οσον άφορα στόν διο
ρισμό τοϋ Νικολάου Χουρμουζιάδ·η , ώς
μέλους τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου
τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλά
δος, γιά οσους λόγους άναφέρονται στό
σκεπτικό της άποφάσεως αύτης και
διορίστηκε άντ' αύτοϋ δ Ρήγας Τζε
λέπογλου ώς μέλος τοϋ πιό πάνω Διοι
κητικοϋ Συμβουλίου, μέχρι λήξεως της
θητείας του (26. 9 . 1 9 7 7 ) .
Ό 'Υπουργός Πολιτισμοϋ - 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ ΡΥΠΑΝΗΣ
ΤΟ ΤΡΥΠΑΝΕΙΟ Δ .Σ. ΤΟΥ Κ.Θ.Β. Ε .

Στό ύπ' άριθ. 6 8 Τεϋχος Ν . Π . Δ .Δ. της
'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της 1 5/
3 /7 7 , δημοσιεύτ·ηκε ή παρακάτω περί
ληψη 'Απόφασης τοϋ 'Ί'πουργοϋ Πολι
τισμοϋ καί 'Επιστημών :
Μέ τήν άριθ. Α/1 4.362/1 5 . 3 . 1 9 7 7 άπό
φαση τοϋ 'Ί'πουργοϋ Πολιτισμοϋ καί
'Επιστημών, πού έκl>όθηκε σύμφωνα μέ
τις κείμενες διατάξεις, γίνονται δεκτές
οι ύποβληθείσες παραιτ·ήσεις τών έξ'ijς
μελών τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ

Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος :
Σπύρου 'Αραβανη
Τάκ·η Βαρβιτ σιώτη
Παναγ ιώτη Θασίτ-η
Γεωργί ου Κουμβα κάλη
Κλείτου Κύρου
'Αλέκου Πέτσου
Γεωργίο υ Σαββίδ·η
Νικολάο υ Σαχίνη
Δ·η μητρίου Τσάμ·η καί
ΧρύσανΟου Χρήστου
Διορ ίζονται άντ' αύτών ώς μέλη -:οϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Κρατικοϋ
Θεάτρου Βορείου ' Ελλάδος, γιά --:ό
ύπόλοιπο της Θητείας του μέχρι --:ης
:2 6 Σεπτεμβρίου 1 97 7 o l έξ'ίjς :
Δώτας Γεράσιμος, Δ·η μοσιογράφ( Jς.
Θωμα ·t δης 'Απόστολο ς, 'Αρχιτέκτω ν.
Κονeιμης Νικ . , ΚαΟηγητΊJς Α. Π . Θ .
Ααμπρινός Χρηστος, Δημοσιογρά φος
., ΚαΟ·η γ. Α . Π . Θ .
"Μουτσόπουλος
Νάτση Γεωργ. Κλειώ, Καλλιτέχνις .
Σκουβάκλ·ης Βασίλειος, Νομικός.
Φιλίππου Γεώργιος, Χημικός - ΒιQ
μ:ήχανος.
Χατζηγιαννάκη ς Κωνσταντίνος, Κα
Οηγητ-ί]ς Π Α Σ Π Ε .
Χειμωνiiς Χ ρ . , ΚαΟηγητΊJς Α. Π . Θ .

Ό 'Υπουργός Πολιτισμοϋ - 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤΑΝ Τ Ι ΝΟΣ

ΤΡΎ'ΠΑ Ι- JΣ

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ κ. ΤΡΥΠΑΝΗ
ΣΤΟ ΚΡΑΤΙ ΚΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στό ύπ' άριΟ. 2 4. 0 τεϋχος Ν . Π . Δ . Δ .
τ-ίjς 'Εφημερίδος της Κυβερν·ή σεως, της
Ω /9 /7 7, δημοσιεύτ·ηκε ή παρακάτω
περί);ηψ·η 'Απόφασης τοϋ 'Υπουργείου
Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών :
Μέ τ·ί]ν άπόφαση τοϋ Ίπουργοϋ l lοί.ι
τισμοϋ καί Έπιστ·ημών άριΟ. 52:255/
:! 6 . 9 . ? ? , πού έκδόΘψε σύμφωνα μέ τίς
κείμενες διατάξεις, διορίζονται ώς μέλ·η
τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοu Κρα
τικοu Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος, μέ
-:ριετη Θητεία, ol έξης :
'Ηλίας Βαφειάδ·ης
Γεράσιμος Δώτας
'Απόστολος Θωμα·tδ·ης
ικόλαος Κονομης
Χρηστcς Ααμπρινός
Νικόλαος ΜουτσόπουλQς
Κλειώ Νάτσ·η
Βασίλειος Σκουβάκλης
ι�·ήγας Τζελέπογλου
Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης καί
Χρηστος Χειμωνiiς.

Ό 'Υπουργός Πολιτισμοu - 'Επιστημών
ΚΩΝΣ'lΆΝΤJ

ΟΣ ΤΡΎ'ΠΛΝΗΣ

ΣΠΥΙ>. ΑΝΤΙ ΟΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΓΕΝ.

Δ Ι ΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ

Κ.Θ.Β.Ε ·

Στό ύπ' άριΟ. 2 5 7 τεuχος Ν. Π .Δ . Δ .
τ-ίjς 'Εφημερίδος της Κυβερν·ή σεως, της
l 3 / 1 Ο/ 7 7 , δ·ημοσιεύτηκε ή παρακάτω
περίληψη ' Απόφασης τοu ' Τπουργείου
] r ολι--:ισμοu καί 'Επιστημών :

Μέ τ-ί)ν ύπουργικΊJ αποφαση 5t, Ιι 7 3 / · τάξεων " (ΆριΘ. Β 2/33/1 520/1 7 .
πού έκδόΘηκε σύμφωνα
9, : ? ? ) .
μέ τίς κείμενες διατάξεις, διορίζεται ό
(A:l; καταβαλλόμεναι κατά την 30ΊJν
Σπυρίδων Εύαγγελiiτος τοu 'Αντιόχου,
'Ι ουνίου 1 9 7 7 συντάξεις, αύξάνονται
Γενικός Διευθυντής, μέ βαθμό 1 ο, τοu
κατά ( 1 0 % ) δέκα τοίς έκατόν άπό
Κρατικοu Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος
1 η ς ' Ι ουλίου 1 9 7 7 καί κα•ά έ!τερον ί:ξ
καί μέ τριετη Θητεία, 'ί ση μέ τ·)jν τοu
καί εϊκοσι τοίς έκατόν (6,20 % ) άπό
Διοικητικοu Συμβουλίου αύτοu, έπειδΊJ
Ι ης 'Οκτωβρίου 1 97 7 ) .
εχει τά νόμιμα προσόντα. (' ΑριΟ. βεβ.
ΦΕJ(
13',
897 /1 9 - 9 - 7 7
'Υπηρεσίας Οtκον. Κ . Θ . Β . Ε . 1 71, 5 ;
'1 2 . 1 0 . 1 9 7 7 ) .
·ι 1 . 1 Ο . 1 97 7 ,

τε1)χ.

Ό 'Υπουργός Π ολιτισμοu - 'Επιστημών
ΚΩΝΣΊΆΝ Ί'J ΝΟΣ 'l'Ρ 1" Π ΑΝΙ Ι Σ

Α ΡΜ Α
Μ.

. . .Π Ο Λ Ι Τ Ι ΣΤ Ι ΚΑ!

Δ υό άποφάσει.ς Τρυπάιιη, έvδειχτι
κές τ·ής σταθερ6τητας τού άιιδρ6ς !
Στήv πρώτη, χαραχτηρlζει τό παλαιό
κτήριο τού 'Ωδεlου 'Αθηvώv aξι.ο
εlδικι)ς κρατικ·ής προστασ{ας καl,
25 μέρες άργ6τερα, αϊρει τήv προ
στασία, παραδί1101ιτας τό Ιστορικό
κτ1/ριο στίς μπουλ1ιτ6ζες ! . .

Θ ΕΣ Π Ι ΔΟΣ

ΚΑΡΑ Β Ι Α ΣΤΟ Δ.Σ. ΑΡΜΑΤΟΣ

ύπ' άριΟ. 25 Τεuχος Ν. J l . Δ . Δ . --:·ijς
'Ε φημερίδος της Κυβερv-ή σεως, της 2 ? /
'l /7 7 , δημοσιεύτηκε ·fι παρακάτω περί
ληψη 'Απόφασης τοu 'Υπουργείου Πολι
τισμοu καί 'Επιστημών :
Μέ άπόφαση τοu 'Υπουργοu Ποί.ιτισμοu
καί 'Επιστημών άριΟ. 69550 /26 - ·1 ? ? τροποποι·ήΘηκε ·ή ομοια άπόφασ·η
άριΘ. /1 6 1 30/27 ; 8 - � 9 ? 6 κα � διορ ί
,
στηκε η, Λ [ α ρ ι α l\. α ρ α β ι α σαν
άναπ/;ηρωμα-:ικό μέλος του Χριστό
δουλου 'Αποστολίδη , έξάρχοντα βιολι
στΊJ της Κ. Ο . � . , μέ},ο��. τοϋ Διοικ·1 τικου_ Συμβουλιου του , Αρματος Θε
σπιδος " άντί τοu Βασίλ·η Τενίδη .
Ώ 'Υπουργός Πολιτισμοu - 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤΑ Τ J ΝΟΣ ΤΡ\ ' Π Α ΤJ- ΙΣ

Σ τό

ΝΕΑ Π ΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ Δ Ι Ο Ι Κ ΗΣΗ
ΤΟΥ Α Ρ Μ ΑΤΟΣ ... ΤΗΣ ΘΕΣΠ f ΔΟΣ

Στ ο ύπ' άριΘ. 268 τεuχος Ν . Π . Δ . Δ .
-:ης ' Εφημερίδος τ'i)ς Κυβερv-ήσο:ως,
-:-ίjς 2 1 /' 1 Ο/? ? , δημοσιεύτηκαν ol παρακάτω περιλήψεις 'Αποφάσεων τοu 'Υ
πουργείου Πολιτισμοu καί 'Επιστημών :
1111 �fέ άπόφαση τοϋ 'Τπουργοu Πολι 
τισμοu καί Έπιστ-ημών άριΘ. 5 7 9 8 2 /
2 '1 . 1 0 . 7 7 , πού έκδόΟψε σύμφωνα μέ
τίς κείμενες διατάξεις, τροποποιείται
·ή άπόφαση τοu Υ Π . Π . Ε άριΘ. '• 6 '1 30 /
2 7 . 8 . 7 6 καί διορίζεται ώς τακ-:ικό μέλος
τοu Διοικητικοu Συμβουλίου τοu "Λρ
ματος Θέσ �;r ι δος, � " Ελ/;'l �ύαγγελίδ;η ,
Δημοσιοr,ρ αφος, α�τι, του Ασσα.ντο� ρ
Μπαχαριαν, Ζωγραφου, πQυ, παραιτ·η
Οηκε.
1111 Μέ άπόφαση τοu ' l'πουpγοu Πολι
τισμοu καί Έπιστ·ημών άριΟ. 57983/
2 1 . 1 0. 7 7 , πού έκδόΟψε σύμφωνα μέ
τίς κείμενες διατάξεις, τροποποιείται
ή άπόφαση τοu Υ Π . Π .Ε άριΟ. ·Ι Ζ.038/
2 3 . 3 . 77 καί διορ ίζεται ώς τακτικlJ
μέλος τοu Διοικητικοϋ Συμβουλίου -:ou
'Άρματος Θέσπιδος, ή ' Ιουλία ' Ι ατρί
δου, Συγγραφέας, άντί της Μαρίας
Καραβία, Δημοσιογράφου, πι;1) παραι
τήΟηκε.
Ό 'Υπουργός Πολιτισμοu - Έπιστ·ημών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ Ο Σ Τ Ρ Ι 'Π Α 1 !- ΙΣ
ΤΑ Μ Ε Ι Ο ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΗΘΟ Π Ο J ΩΝ

" Περί αύξ·ήσεως τών ύπό τοu Ταμείου
Συντάξεων 'Ηθοποιών, Συγγραφέων καί
Τεχνικών Θεάτρου καταβαλλομένων συν-

cίριθ.

Δ Ι ΑΤΗΡΗΤΕΑ ΤΑ ΚΤΗ Ρ Ι Α ΤΩΝ ΔΥΟ
ΩΔΕΙΩΝ ΕΛΛ Η Ν J Κ Ο Υ & ΑΘΗΝΩΝ

" Περί !,.αρακ�η � ισμοu σάν ο tκημά
, Κρα
,
,
των που, εχουν αναγκ·η από
ειδικ·η
τικ·ί) Προστασία τών κτηρίωv : α ) Tou
'Ωδείου ' ΑΟηvώ� έπί τ.ίjς δδοu Πε,ιραιώς
� 5, � τη. � ; �Οηνα, ο; ;cου στεγασθη �ε
,
αρχικα η αντιβασιλε ια, εv
συνεχει�
δέ καί μέχρι τό '1 8 7 '1 τό Ποί.υτεχνεί&
καί τέλος τό 'Ωδείο 'Αθηνών, και β )
το� � τη � ίου �.πί ,ης όδοu , Φειδ�ου 3 ,
στ·ην ΑΟηνα, αλλοτε κατοικια του πρε
σβευτοu '.η �, Αύστ� ίας l�r?lωsclι von
OsLcn και οπου μεχρι προ τινος στε
γαζόταv -:ό 'Ελληνικό 'Ωδείο " (' ΑριΘ.
Α/Φ3 1 /' 1 7035/ 1 83 7 π.έ!./5 - 7 - 77 ) .
ΦΕΚ
13',
759 / 9 - 8 - ί ί

τεύχ.

άριΟ.

ΤΡΥΠΑΝΗΣ : " ΚΑΤΕΔΑΦJΣΤΕΟΝ ..
ΤΟ

KTHPlO ΩΔΕ Ι ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ !

Στό ύπ' άριΘ. 1 23 2 Β' •εuχος της
Έφ-ημερίδος τ-ίjς Κυβερv-ή σεως, της
1 9 / 1 1 /7 7 , δημοσιεύτηκε ·ή παρακάτω
ύπουργικ-ί] άπόφαση :
ΆριΟ. Α/Φ3 ·Ι /60698/8 1 94 .
Περί άποχαρακτηρισμοu τοu κτ·ηρίου
'Ωδείου 'Αθηνών στ-)jν όδό Πειραιώς % .
Ο

Τ Π ΟΤΡΓΟΣ

ΚΑΤ Ε Π Ι ΣΤJ Ι ΜΩΊ\
'Έχοντας ύπ' οψη :
·1 . Τlς διατάξεις τοu 1όμου tι ΟΟ/ 1 9 7 6
(ΦΕΚ 203/Λ/3. 8 . 7 6 ) " περί 'Υπουρ
γικοu Συμβουλίου καί 'Υπουργείων " .
2 . Τις διατάξεις τοu Ν . 14 .69/50 " περί
προστι:1;σίας εt ? ικης κατ·� γορίας οtκο
,
δομ·ηματων και εργων
τεχvης με•αγε
νεστέρων τοu 1 830 .
3. Γνωμοδότφ·η τ·ϊjς Β' Εtδικ-ίj ς 'Ολο
μέλειας τοu 'Αρχαιολογιχοu Συμβου
λίου, οπως διατυπώΟψε στ·η 1 3/2 1 . 9 .
1 9 7 7 συνεδρία της, άποφασίζουμε :
ΑΝΑΚΛΑΟΥΜΕ τ·)jν ΥΠΠΕ/Α ΡΧΑl
ΟΤ ./Λ /Φ. 3 1 /' 1 7 035/1 83? π . ε./5. 7 . 7 ? ,
(ΦΕΚ 7 5 9 Β' ) άποφασ·ή μας και αϊρου
με τόν χαρακτηρισ: ι.ό τοu κτηρίου τ(Ju
Ώ δ ο ' Θ· νών στήν, όδο Πει ραι ς
, �
� � 1
35 � � ως
ο ικηματος χρηζοvτος Ειδικης
Κρατικ'ίjς Προστασίας " .
ΆΘ·ϊjvαι 5 Νοεμβρίου 1 9 7 7
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣ'JΆΝΤ Ι ΝΟΣ Τ Ρ Υ Π Α Η�
Π ΟΑ Ι 'l' J Σ ΜΟΥ

"

..

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤ � ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΑΠ' ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝ Ι Ά ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ
1111 ΑΘΗΝΑ ( Καρρiiς) : Γκόγκολ " Το
ήμερολόγιο ένος τρελλοϋ " ώς τις
22 Γενάρη • ( Καρρiiς - Δαν3ουλάκη ) :
Άρμπούζωφ " Καημένε μου Μάρικ "
άπο τις 27 Γενάρη ί:>ς τις 1lι 'Ιούλη
8 Παι3ική Σκηνή Ξ. Καλογεροπούλου:
Χόχφελντ " Ό Μορμόλης " ώς τlς
2 3 'Απρίλη.
101 ΑΘΗΝΩΝ

(Μυράτ - Ζουμπουλά
κη ) : " Πλατωνικοί 3ιάλογ()ι " ώς τίς
23 'Απρίλη.
1111 ΑΚΑΔΗΜΟΣ ( Λάσκαρη - Τσιβι
λίχας ) : Σάιμον " Ξυπόλητη στο πάρ
κο " ώς τίς 23 'Απρίλη 8 (Γ. Φούν
τας ) : Ρόντελς " Ό 3ικηγόρος μου "
άπο τίς 23 Γενάρη ώς τίς 2 3 'Απρίλη
e Παι3ική Σκηνή : " Ό Μπόζος και
ή 'Αλίκη ", ·� Ή Σταχτοπούτα και
το άρχοντόπουλο " ώς τίς 23 Γενάρη.
Άπο 29 Γενάρη " Ό Μπόζος και
ή 'Αλίκη " καί " Περιπέτειες τοϋ
τρίο Στοϋτζες " ώς τίς 23 'Απρίλη
� Β,ασταρ3�ς - Ά3ριανοϋ ;_ ,, Σωβαζον
Αυτοκτονηστε παρακαλω
άπο 30
'Απρίλη ώς 14 Μάη.
1111 ΑΚΡΟΠΟΛ ( Παράβας - Στυλια
νοπούλου - Μηλιά3ης - Μοσχονα ) :
'Ηλ. Λυμπερόπουλου " Γιουσουρούμ
. . . 'Ελλάς " ώς τlς 12 Μάρτη e Άπο
27 Μάρτη 'Ηλ. Λυμπερόπουλου Στ. Φιλιππούλη " 'Ένας κόσμος κου
λουβάχατα " ώς τις 3 Μάη.
1111 ΑΛΑΜΠΡΑ (Βασιλάκου - Μυλω
νας ) : Γκόρκι " οι μικροαστοί " ί�ς
τίς 23 'Απρίλη 8 " Θεσσαλικο Θέα
τρο " : Μ. Ποντίκα " Διαθήκη " στlς
6 καί 7 Μάρτη, έκ3ήλωση της
Πανελλήνιας Πολιτιστικ'ίjς Κ ίνησης.
1ΙΙ1 ΑΛΙΚΙ-Ι (Βουγιουκλάκη - 'Αντω
νόπουλος ) : Σώ " 'Ωραία μου κυρία "
ώς τlς 23 'Απρίλη 8 " Άμφι - θέα
τρο " Εύαγγελάτου : 'Αριστοφάνη
" Βάτραχοι " ώς τίς 27 Μάρτη.

" Σού κι

πριακο Θέατρο : Μπρέχτ " Μάνα κου
ράγιο " άπο 12 ώς 1 4 Μάη.

1111 ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟ1ΤΑ
" 'Ελεύθερο Θέατρο " : Γρ. Ξενόπου
λου " Στέλλα Βιολάντη " ώς τίς
23 'Απρίλη.

1111 ΕΝΤΟΠΙΑ : Μποντ " Μπίνγκο,
σκηνές γιά το χρ'ίjμα και τον θάνατο "
(�ς τίς 12 Μάρτη 8 " Ντράκουλα "
άπο τlς 1 5 Μάρτη ώς τlς 2 3 · 'Απρίλη.

1111 ΒΕΑΚΙ-Ι (Λαϊκή Σκηνή Θεάτρου
Τέχνης) : Ρουτζάντε " Λά Μοσκέτα "
ώς τlς 29 Γενάρη 8 Κ. Βάρναλη
" 'Αληθινή άπολογία τοϋ Σωκράτη "
ώς τlς 29 Γενάρη 8 Νικ. "Ερντμαν
" Ό αύτόχειρ " άπο τlς 3 Φλεβάρη
ώς τίς 1 4 Μάη • 'Αριστοφάνη " Ει
ρήνη " στlς 10 Φλεβάρη γιά τή
Διεθν'ίj Συν3ιάσκεψη γιά τήν Εtρ·ήν·η.

•ΙΙ1 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (Θέα
τρο Διαλόγου ) : Γκίκα " Π ροοπτική "
ώς τlς 1 2 Φλεβάρη • Γ. Εύχά3η
" Φιλία της φλόγας " άπο τίς 1 5
Φλεβάρη ώ ς τίς 2 3 Μάρτη 8 Γ.
Εύχά3η " "Αλτ " άπο τlς 24 Μάρτη
ώς τις 20 'Απρίλη 8 Τζών Πάτρικ
" 'Ανυπόμονη καρ3ιά , , άπο τις 2 1
'Απρίλη ώς τις 30 Μάη.

1111 ΒΕ 1Ι Π Ο (Γιούλη - Έξαρχiiκος Βογιατζ'ίjς - Βρανii - Δεμίρης - Ψάλ
της - Λυγίζος - Καραγιάννη ) : Δα
λιανί3η, Καμπάνη, Μακρί3η, Θεο3οσιά3η " Ποϋ τον �ρριξες τον ψη
φο σου μπαμπα ; " ί�ς τίς 7 Μάη.

•ΙΙ1 ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕ1ΝΑΣ (Ποταμί
της ) : Μολιέρου " Σκαπίνος " ώς τίς
8 Γενάρη • Στοττ " Λεντς " άπο
τίς 1 3 Γενάρη ώς τlς 23 'Απρίλη e
Παι3ική Σκηνή : Κάμπελ
Ό θαυ
μαστος κ. Φάζ " ώς τlς 23 'Απρίλη.

1111 ΒΕΡΓΗ
(Βεργ'ίj - Φράγκος ) :
Μπέρμαν " Μίς Φρόιντι " (�ς τlς
23 Άπρίλ·η .

1111 ΘΕΑΤΡΟ 1ΜΙ-ΙΤΤΟ1 : Μ. Πον
τίκα " Το Τρομπόνι " άπο 20 Μάρ
τη στούς 3ήμους 'Αθήνας και Πειραια.

1111 ΒΡΕΤΑι ΝΙΑ (Γκιωνάκη ς ) : Άλ.
Σακελλάριου " Ό φιλαράκος μου '
&ς τίς 23 'Απρίλη.

1ΙΙ1 ΚΑΒΑ (Χατζίσκος - Ν ικηφοράκη ) :
Κωστούλας Μητροπούλου " Τέσσερις
έρημιες " ώς τις 1 4 Φλεβάρ·η • Π ρό
γραμμα Γιάννη Ρίτσου " Σονάτα τοϋ
Σεληνόφωτος " , " 'Ελένη '', " Ά
ποχαιρετισμος " άπο τίς 1 5 Φλεβάρη
ώς τίς 1 3 'Απρίλη • Κριτσίνη " οι
Ριζοσπάστες " άπο τίς 1 5 'Απρίλη
ώς τίς 7 Μάη.

λος ) : Στόουν καί ΚούνεU
Γιάκι " ώς τίς 2 1 Μάη.

1111 ΓΚΛΟΡΙΑ (Βουτσiiς - Φιλιππί3ης - Βανίτα - 'Έξαρχος ) : Άση:.J..
Γιαλαμ� " Μ7;� μ;rά, ποιος εΊναι δ
, 23 ,Απριλη
,
μπαμπας μου ;
ως τις
8 Παι3ικο Θέατρο : 'Άντερσεν - Δρό
ση " Το κορίτσι μέ τά σπίρτα "
άπο 1 4 Γe:νάρη ώς τlς 26 Φλεβάρη .
1ΙΙ1 ΔΙΑΝΑ (Κωνσταντίνου ) : " Μή
μα3iiς . . . τήν ά3ελφή σου " ώς τlς
23 'Απρίλη 8 Θέατρο γιά παι3ιά :
" 'Ένας πίθηκος στο τσίρκο " ώς τlς
23 'Απρίλη.

•ΙΙ1 ΔΙΟΝ1ΣΙΑ (Μουστάκας - Μπο
νέλλου - Καλογήρου - 'Απέργης ) :
Βασιλειά3η - Μιχαηλί3η " Ό σιγα
1111 ΑΛΦΑ " Σύγχρονο Έλληνικο θέα
νοπαπα3ιάς " ώς τίς 1 9 Φλεβάρη e
τρο " ( Ληναίος - Φωτίου ) : Γερ. Σταύ
'Απο 25 Φλεβάρη 'Άρνολντ Μπάχ
ρου " Καληνύχτα Μαργαρίτα " ώς τίς
" Βιολιστής χωρίς στέγη " (Μουστά
23 'Απρίλη 8 Ντάριο Φο " 'Ένα τυ . κας) ώς τlς 7 Μάη 8 Θέατρο Παιχαίο άτύχημα " άπο τίς 1 8 Γενάρη - . χνι3ιοϋ : Ίατρόπουλου - Κατσαροϋ παράλληλα μέ το πρώτο - ώς τίς
Γαβαλii " Ό πλανήτης τών παιχνι26 'Απρίλη.
3ιών " ώς τις 1 9 Φλεβ�ρ·η.
1111 ΑΜΙΡΑΛ ( Πειραματικό ) : J\11. Ρ ιάλ3η " Καφέ σαντάν " ώς τίς 2 3 'Απρίλη.

1111 ΑΜΦΙ - ΘΕΑΤΡΟ (Σπ. Εύαγγε
λάτου ) , δ3ος Κεφαλληνίας. Σαίξπηρ
" Τίτος Άν3ρόνικος " ώς τίς 2 'Α
πρίλη • " Μικρο Θέατρο " (Χ. Καν3ρεβιώτου - Γιαν.
ικολα·t3ης ) : Δημ.
Χριστο3ούλου " Τά οπλα τοϋ . 'Α
χιλλέα " �π� τίς /• � ς τίς 23 ' f1.πρίλ71
, Η Χιονατη και
8 Παι3ικη Σκηνη :
τά έπτά παλικάρια " άπο τlς 4 ώς
τlς 23 'Απρίλη.
1111 ΑΝΑΛ1ΤΙ-Ι ( Άναλυτη - Ρηγόπου-

1111 ΕΘΝΙΚΟ ( Κεντρική Σκην- ή ) : Διον.
Ρώμα " Ό Καζανόβας στήν Κέρκυ
ρα " άπο τlς 6 Γενάρη ώς τίς 1 9
Φλεβάρη • Γρ. Ξενόπουλου " Φοι
τητές " άπο τίς 22 Φλεβάρη ώς τίς
5 Μάρτη 8 Τεννεσ'ίj Ούίλλιαμς " Ό
γυάλινος κόσμος " άπο τίς 10 Μάρτη
ώς τίς 23 'Απρίλη 8 Ούίλλιαμ Σαίξ
πηρ " Βασιλιάς ΛΊJρ " άπο 31 Μάρτη
- μαζί με το " Γυάλινο κόσμο "
- ώ ς τις 23 'Απρίλη • Κρατικο Θέατρο Βορείου Έλλά3ος : 'Ίψεν " 'Έντα
Γκάμπλερ " μέ 'Αντιγόνη Βαλάκου,
άπο 30 'Απρίλη ως τlς 7 Μάη • Κυ-

"

1111 ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑ 1-ΙΣ : Μ.
Χουρμο•)ζη " Ό Λεπρέντης " άπlι τίς
1 Ο Γενάρη ώς τίς 30 Μάη 8 Καρα
γκιόζης Βάγγου : άπο τlς 1 5 Γενάρη
ώς τις 23 'Απρίλη .
1111 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α
ΘΗ ΩΝ : Άπο τις . 1 0 Μάρτη
'Αλμπέρ Καμύ " Παρανόηση " ώς τις
1 4 Μάη.
•ΙΙ1 ΚΑΠΠΑ ( Άλεξαν3ράκης - Κούρ
κουλος - Γαληνέα - Διαμαντόπου
λος) : Πίντερ " 'Επιστροφή " ώς τίς
25 Μάρτ-η • 'Έλλη Λαμπέτη : Μο
νόπρακτα - Μονόλσγοι Μπρεχτ " Ή
'Εβραία '', Στρίντμπεργκ " 'Η πιο
3υνατή ", Τσέχωφ " "Ολυα '', Κοκτώ
" Ί-1 άνθρώπινη φωνή '', " Ή ψεύ
τρα " , " Ό πιερρότος " ώς τίς 23
'Απρίλη .
1111 ΛΟ1ΖΙΊΆΝΙΑ (Νέα Πορεία ) : Γ.
Χαραλαμπί3η " Το τελευταίο θαϋμα "
άπο τις 5 Γενάρη ώς τις 1 6 Φλεβάρη.
•ΙΙ1 ΜΙΝΩΑ ( Πάντζας - Μιχαλόπου
λος - Κάππης - Ματζουράνη - Μπου
γιουκλάκης ) : Λαζαρί3η - Θεοφανί3·η
" 'Όλα στο σορολοπ " ώς τ!ς 2 9
Γενάρη • Άπο τίς . 3 Φλεβάρη Ναπ.
'Ελευθερίου " Τι Κωστάκης, τί 'Αν
τρίκος . . . τά πληρώνει δ λαουτζί
κος " ώς τις 31 Μάη 8 Θέατρο τοϋ

Παιδιοϋ ("Αγγ. Σιδεράτου ) " Κον
τορεβυθούλης " άπό τlς 1 8 Γενάρη
ώς τlς 23 'Απρίλη.
ιΙΙ• ΜΟΥΣΟΥΡΗ ( Ρουσσέα ) : 'Εναλ
λάξ τά έ:ργα : Κάουαρντ " ' Η γυναί
κα μου φάντασμα ", πού σταματά στlς
31 Μάρτη, καl Τ. Ούίλλιαμς " Κα
λοκαίρι και καταχνιά " πού διακό
πτει στlς 23 'Απρίλη.
ιΙΙ• ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ
(Λαμπέτη
- Κατράκης ) : 'Αρμπούζωφ " Φθι
νοπωρινή !στορία " ώς τίς 1 2 Φλε
βάρη • ' Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο Μ .
Κατράκη :
" Συντροφιά μ έ τόν
Μπρέχτ " (Μερκούρη - Φέρτης ) ,
άπό 2 2 Φλεβάρη ώ ς 2 3 'Απρίλη •
Μικρό Λαϊκό : Πάτρικ " Ί-1 γενιά
τοϋ Κέννεντυ " άπό τlς 21, Γενάρη
ώς τlς 23 'Απρίλη.
ιΙ� ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ Έθνικοϋ Θεάτρου :
'Αλμπέρ Καμύ " Καλλιγούλας " ί�ς
τlς 29 Γενάρη 8 'Από τlς 3 Φλεβάρη
Γιώργου Μανιώτη " Τό Μάτς " καl
Κωστούλας Μητροπούλου " ΊΌ παι
χνίδι καl μιά τύψη " ώς τlς 1 2 Μάρτη
8 'Ιονέσκο μονόπρακτα
άπό τlς 1 7
Μάρτη ώς τlς Η Μάη.
•11• ΟΡΒΟ (Φόνσου - Μαλαβέτας Σίσκος ) : Ρουσσέν " Μικρό Καλύβι "
ώς τlς 23 'Απρίλη.
•ΙΙ• Π ΟΡΕΙΑ ( Λαϊκό Πειραματικό Θέ

ατρο ) : " Ρωμέικο πανόραμα " ώς τlς
1 9 Μάρτη.
•ΙΙ• ΡΙΑΛ ΊΌ

(Βέγγος ) :

Μιχαηλίδη

- Ξανθούλη " Μάμ, κακά, κοκό καί
νάνι " ώς τlς 23 'Απρίλη • Παιδική
Σκητή ( " Δεσμοί " ) : Γιάννη Νεγρε
πόντη " Ό φίλος μας δ Αίσωπος " ,
άπό τlς 3 ώ ς τlς 2 3 'Απρίλη.
•11• ΡΕΞ (Βλαχοπούλου - Ρίζος Ν ικολα'tδης - Παπαl>όπουλος - Χαλκιά
- Μαλοϋχος ) : Π απαδούκα, Καραγιάν
νη, Καμπάνη, Μακρίδη " Ί-Ι Ρένα,
ό κοντΟς καt τό . . . σό'ί τους " &ς
τlς 23 'Απρίλη 8 Μαριονέττε:ς Όμ
πρατσώφ : 'Από τlς 3 0 'Απρίλη
" Παράξενο Κοντσέρτο " έπιθεώρηση ,
" Τό λυχνάρι τοϋ ' Αλαντίν " ώς τίς
1 6 Μάη.
•ΙΙ• ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ( Καρέζη - Κα
ζάκος ) : Γ. Ρούσσου " Πάπισσα ' Ιω
άννα " ώς τlς 23 'Απρίλη.
•ΙΙ• ΣΤΟΑ : Μ. Εύθυμιάδη " Φώντας "
ώς τlς 23 'Απρίλη 8 Μ. Ποντίκα
" Θεατές ", άπό 25 Γενάρη καί,
μαζί μέ τό πρώτο, wς τlς 2 1 Μάη.
•ΙΙ• ΊΈΧΝΗΣ ( Κάρολος Κούν ) : Θ.
Κωσταβάρα "Τό Φαγκότο ", ί�ς τlς
:.!2 Γενάρη • Λ ούλας 'Αναγνωστάκη
" Νίκη " άπό τlς 25 Γενάρη ώς τlς 26
'Απρίλη 8 'Αλέξη Σεβαστάκη " Πο
λιορκία " άπό τlς 3 ώς τlς '1 6 Μάη.
•ΙΙ• ΧΑΤΖΗΧ ΡΗΣΤΟΥ (Φωτόπουλος
- Γιουλάκη } : Δαλιανίδη " Κουκλίτσες
καl καλόπαιδα " ώς τlς 23 'Απρίλη
• Παιδική Σκηνή Τζ. Φωτίου : " Ό
φίλος μου κι' έγώ ", μιούζικαλ, άπό
-:-lς 1 5 Γενάρη Gις τlς 23 'Απρίλη.

ΤΑ

ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΟΝ Π Ε Ι ΡΑΙΑ

•11• ΑΥΛΑΙΑ ( Π απανίκα) : Μάγιερ
" 'Ένα κορίτσι στή σοφίτα μου "
ώς τlς 23 Άπρίλ·η 8 Παιδικό Θέατρο :
Κωνσταντόπουλου " Χονδρός καl Λ ι
γνός " άπό 15 Γενάρη ώς 2 3 'Απρίλη.
•
•ΙΙ• Δ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡ ΑΙΑ (Μικρό
Λαϊκό } : Ρόμπερτ Πάτρικ " 'Η γε
νιά τοϋ Κέννεντυ " ί�ς τlς 22 Γενάρη
• Θίασος Π ρέκα - Μαυροπούλου :
Μαρσέλ Άσάρ " Γυμνός �ρωτας "
άπό τlς 3 Φλεβάρ·η ώς τlς 1 9 fάρτη
• Θίασος Κωνσταντάρα : " Ό Λαμ
προϋκος καl ο! λατρε'ίες του " άπό
2 1 Μάρτη wς 1l ι Μάη • " Θέατρο
τοϋ Πειραιά " : Άρμπούζωφ " Ί -1 ύ
πόσχεση " ί�ς τίς 3 'Απρίλη 8 Παι
δική Σκην-ίj Κέντρου Κλασικοϋ Μπα
λέτου : " Ή ώραία κοιμωμένη " ώς
τlς ·t 2 Φλεβάρη 8 " 'Άρμα Θέσπι
δος " : Σαίξπηρ " Ρωμα'ίος καl ' J 
ουλιέττα " άπό τlς 1 3 ώς τlς 1 8
Γενάρη. Γρ. Ξενόπουλου " Ποπο
λάρος " άπό τlς 20 ί�ς τlς 29 Γενάρη .
•ΙΙ• ΚΥΒΟΣ : Γεωργιάδη " 'Εδώ Ρο
βινσώνας " ώς τlς 1 5 Μάρτη.
'
•11• ΜΑΜΑ ί ( Μοσχάτο - Θεατρίνοι } :
Άν;,ω� όπο �λου " Κ �φενε'ίον ·ή 'Ιθά. τις 22 Μαρτη.
κη
ως
•ΙΙ• ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (Σαπουντζάκη - Βα
σταρδ'ijς - Τσούκας - Δεστούνης } :
Καραγιάννη - Σακελλάρ·η " ' Η Ζωζώ,
�νας Καπετάνιος καl δ . . . μοϋτσος "
ί�ς τlς 23 'Απρίλη.

Χ Α ΤΖ Η Τ Ρ Ι ΑΝ ΤΑ Φ Υ Λ Λ Ο Υ
'

'

Πο1ότητα βΙα τ ροφ1μα
*

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 10

*

ΚΑΝΑΡΗ 26, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Γ ιa πρώτη φο ρ a ζωγραφ ικη σε aσή μ ι τού Γ. Σ ικελιώτη
σε δ ιαστάσεις πραγματ ικού , π ίνακα.

Κ εφ άλι κ ο ρ ιτσι ο ύ (φ υσι κό μ έγ ε θ ο ς)

collecteur
'Αποκτήστε [να
πραγματικο πίνακα Σ ιελιώ
τη σήμερα

'Έργα τέχνη ς ετοιμα για τον
τοίχο σας.
'Αναρτήστε στον τοίχο τού σπιτιού
σας η τού γραφείου σας, ενα αύ
θεντικό ίίργο τέχνης σε δ ιαστάσεις

Με 7 . 000 δρχ. άποκτάτε ενα πρα
γματικό ίίργο τέχνης ένός μεγάλου
ζωγράφου για μια αίσθητικη έπι
κοινωνία ύψηλής πο ιότητος.

1 8,Sx 2 1

Για πρώτη φορα ζωγραφικη σε
άσήμι ίίχει τέτοιο μέγεθος.
Τό άσήμι (999" ) πάνω στο ό�οίο
ίίχε ι μεταφερθεί τό κάθε ίίργο είναι
έπίσης μεγάλο σε δ ιαστάσεις
1 4χ 1 1 έκ.
Ή κορνίζα εlναι άπό πολύτιμο ξύ
λο, άπρόσολητο άπό σαράκι, κα
λυμένο με φύλλο χρυσού δπως οί
ουζαντινες ε ίκόνες.
5 i:: ρ γα ζωγραφισμένα
εiδικα γ ια την Collecteur

Γ ια πρώτη έπίσης φορά,
μεταφέρονται σε άσ1Ίμι εργα είδικα
ζωγραφισμένα γ ι ' αύτό τό σκοπό.
Π ράγματι, τα ίίργα είναι
πρωτότυπα και ίίχουν
δημ ιουργηθεί άποκλειστικα για
την Collecteιι Γ . Κ ι ' αύτό είναι
σημαντικό. τα 5 ίίργα
ονομάζονται :
1 . ' Ερωτικό

Μπορεί τε ν6. τό άναρτήσετε στο
γραφείο σας 1ϊ τό σπίτι σας η να τό
φυλάξετε σαν συλλεκτικό κομμάτι.
'Από την aλλη κάνετε έπένδυση σε
πολύτιμο μέταλλο ( άσή μι 999" ) .
Π οτε aλλοτε δεν εϊχατε την εύκαι
ρ ία να ίίρθετε σε έπαφη με τη με
γάλη τέχνη με τέτοιους δρους.
' Υπεύθυνη μεταφορά,
περιορ ισμένος αριθμός.

'Έγκυρα δώρα.

Ή μεταφορα σε άσήμι ίίγινε με την

'Ένας πίνακας με ζωγραφικ1Ί σε
άσήμι τού Γ. Σ ικελιώτη είνα ι ενα
ίίγκυρο δώρο για φίλους η δώρο
έπιχε ιρήσεων.
Συμπληρώστε τό ονομα τού
παραλήπτη και τη δ ιεύθυνση και
μπορούμε να στείλουμε τον
Σ ικελιώτη που έπιλέξατε δποια
ή μερομηνία θέλετε.

3. οικογένεια
4. ' Ενθύμιο

2. Κεφάλι κοριτσιού

έπίολεψη τού Γ. Σ ικελιώτη. 'Όλα
τα ίίργα είναι άριθμη μένα, έλε
γμένα και ύπογεγραμμένα άπό τον
ϊδιο. Θα κυκλοφορήσουν μόνο 400
άντίτυπα κάθε ίίργου ( 1 -400) οϋτε
ενα περ ισσότερο.

Δ ΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
Πρός τήν collecteυ� Ο.Ε.
Τσακάλωφ 7 - 'Αθήνα Τ.Τ. 136 Τηλ. 361 7332

5. Γυμνό κορίτσι

Παρακαλώ νό μέ έyyράψετε, τηρώντας τήν προτεραιότητα παραλαβής
τού δελτlου μου, ατή σειρά .5 έργα τού Γ. Σικελιώτη» καί νό μού
στεlλετε τό έργα:

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Συ μπληρώστε άμέσως
το δελτίο εγγραφής
Τό πρώτο ίίργο παραδίνεται μέσα
σε 20 μέρες μετα την παραλαΌη τού
δελτίου έγγραφής και τα έπόμενα
κάθε 20 μέρες, με άντικαταοολή.
Ποτε aλλοτε δεν εϊχατε την
εύκαιρία να αποκτήσετε αύθεντικη
ζωγραφικη σε άσή μι, σε
διαστάσεις πραγματικού πίνακα.

'Ερωτικό
Γυμνό Κορlτσι
Οlκογένια
'Ενθύμιο
Κεφάλι κοριτσιού

(σημειώστε μέ σταυρό τό έργα πού έ πιθυμείτε)
Τή ν όξία τού κάθε έργου (7. 000 δρχ.) θό έξοφλώ μέ άντι κατα6ολή

.
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γnοΓΡΑΦΗ

Το άσήμι διαλέχτηκε, εκτός άπό τfιν μεγάλη επενδυτική του άξία και για tνα ι'iλλο λόγο:
άναλλοίωτη, πολ\J περισσότερο άπ' δτι στα ι'iλλα, συνηθισμένα ύλικά.

collecteur

Α. Δ Ο ΥΜΑ &

Σια

0. Ε.

Τσακάλωφ

7

-

'Α θήνα

136

-

ή

ζωγραφικfι παραμένη

Τηλέφ.

36 1 7 332

το ΤΑ- Ι Δ Ι
Το ταξίδι είναι ή δουλειά μας. Δικαιολογήστε μας
την έπαρση νa πούμε πώς την ξέρο υμε καλά .
Πολu καλά.

' Απόφαση .

Ή άπόφαση . Ή άπόφαση γιa ένα ξεχωριστό)
άσυνήθιστο) ξ{γνοιασiο) άλησμόνητο ταξίδι - ποu
δεν θa σάς αίμορραγήση οίκονομικa - είναι
δική σας.

Εύθύνη .

Ή .εύθύνη.

Ή εύθύνη γιa την ύλοποίηση ένος
' τέτοιου άλησμόνητου ταξιδιού είναι όλοκληρωτικa
δική μας.
Κα/ το ταξίδι θa είναι άλησμόνητο. Γιατ/ θa το
φροντίσουμε έμείς προσωπικά. Γιατ/ θa
νοιαστούμε γιa την όνεση κα/ την ξεγνοιασιά σας.
Γιατ/ μόνο έτσι θa έδραιώσουμε τη φήμη μας ποu
την όφείλουμε σ' έσάς.

' Ανάμνηση .

Ή άνάμνηση . Ή άνάμνηση ποu θa φέρετε πίσω θa
είναι ή δικαίωση τών δσων σάς ύ πο αχόμαστε. Θa
ζήσετε μαζί της μέχρι την έπομένη φορά ποu θa
κάνετε μαζί μας ένα άκόμη άλη σμόνητο,
ξέγνοιαστο ταξίδι . . .

AICAJjlιl�ns
Φέρτε πίσω μιο yλυκειο άνάμνηση

Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗΜ ΙΟΥ 56

-

Ε Μ Μ . Μ Π Ε ΝΑ Κ Η 9

-

1 ος

ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ. 36.36. 777 1 36 38.132 Ι 36 38.136

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ OPJ

Κ Α Λ Λ Ι Τ-Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Φ Ε Σ Τ Ι Β Ά Λ Ε ΠΙΔ Α Υ Ρ ΟΥ
1 ΙΟΥ ΛΙΟΥ

-

27 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ

Α Ρ Χ ΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Π Ρ Ό Γ Ρ Α Μ Μ Α

*

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΣΑΒ ΒΑΤΟ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΟΦΟ ΚΛΗ

«ΗΛΕΚτpΑ»

ΚΥΡΙ Α ΚΗ

2 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΟΦΟ ΚΛΗ

« ΗΛΕΚ τΡΑ»

ΣΑΒΒΑτΟ

8 Ι ΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΣτΟΦΑΝ Η

«ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ

9 ΙΟΥΛΙΟΥ

Α ΡΙΣτΟΦΑΝΗ

«ΘΕΣΜ ΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ»

ΣΑΒ ΒΑτΟ

1 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΟΦΟ ΚΛΗ

«ΟIΔΙ Π ΟΥΣ Ε Π Ι ΚΟΛΩΝΩ»

ΚΥΡΙΑ Κ Η

1 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΟΦΟΚ Λ Η

«ΟIΔΙ ΠΟΥΣ Ε Π Ι ΚΟΛΩΝΩ»

ΣΑΒ ΒΑτΟ 22 ΙΟΥΛ Ι ΟΥ

ΕΥΡΙ Π Ι Δ Η

« Μ Η ΔΕIΑ»

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡ Ι Π Ι ΔΗ .

« Μ Η ΔΕIΑ»

ΣΑΒ Β ΑτΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡ Ι Π Ι Δ Η

«ΦΟΙ Ν ΙΣΣΕΣ»

ΚΥΡΙ Α Κ Η 3 0 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡΙ Π Ι Δ Η

«ΦΟΙ Ν Ι ΣΣΕΣ»

*

Κ ΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ Ε Λ Λ ΑΔΟΣ

ΣΑΒΒΑτο

5 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

« Π Ε ΡΣΕΣ»

ΚΥΡΙ Α Κ Η

6 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

« Π Ε ΡΣΕΣ»

*

Θ Ε ΑΤΡΟ ΤΕΧ Ν Η Σ

.; ΣΑΒ Β ΑΤΟ

1 2 Α Υ ΓΟΥΣτΟΥ

ΣΟΦΟ Κ Λ Η

«ΟΙΔΙ Π ΟΥΣ τΥΡΑΝΝΟΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ

13 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

ΣΟΦΟ Κ Λ Η

«ΟΙΔΙ Π ΟΥΣ τΥΡΑΝΝΟΣ»

ΣΑΒΒΑτο

19 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ

Α Ρ ΙΣτΟΦΑΝ Η

« E I P H N H»

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

ΑΡΙΣτΟΦΑΝΗ

«EIPHNH»

*

Κ ΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙ Ο Υ Ε Λ ΛΑΔΟΣ

. ΣΑΒΒΑτο 26 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ

ΑΡΙΣτΟΦΑΝ Η

«ΝΕΦΕΛΕΣ»

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 27 Α Υ ΓΟΥΣτΟΥ

Α Ρ ΙΣτΟΦΑΝ Η

« Ν ΕΦΕΛΕΣ»

*
*

Τό πρόγραμμα πιθανόν νά ύποστεί άλλαγές. ' Οποιαδή ποτε άλλαγή γνωστοποιείται έγκαίρως άπό τά μέσα δ η μοσιότητος.

1 0 ' Ι ουλίου μέχρι καί 14 Αύγούστου 1 977, ή 2 1 .00 άκριβως.
20 Αύγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 1 977, στίς 20.30' άκριβως.
Τιμές είσιτηρίων: Κάτω διά�ωμα δρχ. 1 50, 1 00, 60. 'Άνω διάζωμα δρχ. 40.

"Ωρα ένάρξεως των παραστάσεων: ' Από
'Από

•
*

Πλη ροφορίες-ε! σιτήρια: Ή προ�;ώληση των είσι.τ η ρίων .άρχίζει άπό τίς

•

Είσιτήρια πωλούνται:

1 5 ' Ι ουνίου.

.
α) Στό ταμείο τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, Άγ. Κωνσταντί νου καί Μενάνδρου, τηλ.

52.23.242.
4 { μέσα στή στοά) τηλ. 32. 2 1 .459 καί 32.23. 1 1 1 έσωτ. 240.
γ) Στήν ' Ελληνική Περι ηγητική Λέσχη Άθη νων, Πολυτεχνείου 1 2, τηλ. 5 2.48.600 καί 52.40.854 καί σέ δλα τά περιφερειακά
β) Στό ταμείο τοϋ Φεστιβάλ ' ΑΟ η νων, Σταδίου
της τμήματα.
δ) Στό χωρο τοϋ ' Α ρχαίου Θεάτρου ' Επιδαύρου τίς ή μέρες των πα ραστάσεω ν : κάθε Σάββατο, τέσσερις ώρες πρίν άπό τήν
ίtναρξ η τ η ς παραστάσεως καί κάθε Κυριακ ή , 9.30 - 1 2.00 π.μ. Καί άπό 5 μ.μ. μέχρι τήν & ναρ ξη τ �j ς παραστάσεως .

ΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ε ΚΔΗΛΩΣ Ε Ι Σ 1 9 7 8

Φ Ε Σ Τ Ι Β Ά Λ ΑΘ ΗΝΩΝ
2 ΙΟΥΛΙΟΥ

-

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΩΔΕΙΟΝ Η ΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

* ΕΘΝΙ Κ Η Λ Υ Ρ Ι Κ Η ΣΚΉ ΝΉ

* ΛΑrκο Π Ε Ι ΡΑ Μ ΑΤΙ ΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

2, 5, 7, 9 ' Ιουλίου
Β Ε ΡΝΤΙ «ΣI ΚΕΛΙ ΚΟΣ ΕΣΠ ΕΡΙ ΝΟΣ»
Είσιτήρια δρχ . : 400, 300, 200, 1 00, Φοιτ. 20

ΚΑΙ Δ Ή Μ Ή ΤΡΉΣ ΧΟΡΝ
1 0, 1 1 , 1 2, 1 3 Αuγούστου
ΣΑΙΞ Π Ή Ρ «ΤI ΜΩΝ Ο ΑΘΉΝ ΑIΟΣ»
Είσιτ. δρχ.: 1 50, 1 00, 70, 50, Φοιτ. 30

* Β ΡΑΔΥΑ Μ Π Α Λ Λ ΕΤΟΥ ΕΘΝ. Λ Υ Ρ. Σ Κ Ή ΝΉ Σ

* ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

6 , 8 ' Ι ουλίου
Είσιτή ρια δρχ.: 250, 200, 1 50, 50, Φοιτ. 20

18 , 1 9 , 20 Αuγούστου
ΣΟΦΟΚ Λ Η « Ή ΛΕΚΤΡΑ»

* Ο Π ΕΡΑ Κ Ι ΡΩΦ

25, 26, 27 Αuγούστου

1 1 , 1 2 ' Ι ουλί ου
Π ΡΟΚΟΦΙΕΦ «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙ Ρ Ή Ν Η»

Ν. Καζαντζάκη «0 ΒΟΥΔΑΣ»
1 5 , 1 6, 1 7 Σεπτεμβρίου

1 6, 1 7 ' Ιουλίου
Π ΕΤΡΟΦ « Π ΕΤΡΟΣ Α ' »
Είσιτή ρια δ ρ χ . : 400, 300, 200, 1 00, Φοιτ. 40

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝ Ή «Λ ΥΣΙΣΤΡΑΤΉ »
23 , 24 Σεπτεμβρίου
ΑΙΣΧΥ ΛΟΥ « I Κ ΕΤΙ ΔΕΣ»
Είσιτ. δρχ.: 1 50, 1 00, 70, 50, Φοιτ. 75, 50, 3 5

* Σ Υ ΜΦΩΝΙ Κ Ή Ο Ρ Χ Ή ΣΤΡΑ Ο Π ΕΡ Α Σ Κ Ι ΡΩΦ

1 3 , 14, 1 8 ' Ι ουλίου
Είσιτή ρια δρχ.: 250, 200, 1 50, 80, Φοιτ. 40

* ΡΕΣΙΤΑΛ Π Ι Α ΝΟ Υ ΣΒΙ ΑΤΟΣΛΑΒ ΡΙΧΤΕΡ

2 1 καi 29 Αuγούστου
Είσιτ. δ ρχ . : 500, 3 50, 250, 1 00, Φοιτ. 50

* Κ ΡΑΤΙ ΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ Ε Λ Λ ΑΔΟΣ

* Σ Π Ο ΥΔΑΣΤΕΣ ΩΔΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ καi ΣΒΙΑΤΟΣΛΑΒ ΡΙΧΤΕΡ

2 1 , 22 , 23 ' Ιουλίου
ΣΑΙΞΠ Ή Ρ «IOY ΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ»
Είσιτ. δρχ.: 1 50, 1 00, 75, 50, Φοιτ. 70, 50, 3 5

22 καί 28 Αuγούστου
Είσιτ. δρχ.: 400, 300, 200, 1 00, Φοιτ. 40
30 , 3 1 Αuγούστου 1 , 2, 3, 4 Σεπτεμβρίου
Είσιτ. δρχ.: 500, 3 50, 200, 1 00, Φοιτ. 50

* Μ Π Α Λ Λ ΕΤΑ 2Οου ΑΙΩΝΑ ( Μ Ω ΡΙΣ Μ Π ΕΖ Α Ρ)

* Κ ΡΑΤΙΚΉ Ο Ρ Χ Ή ΣΤΡΑ ΑΘΉΝΩΝ

2 4 ' Ιουλίου, 7, 14 Αuγούστου
Είσιτ. δρχ . : 200, 1 50, 1 00, 50, Φοιτ. 30

* Σ Υ ΜΦΩΝΙ Κ Η Ο Ρ Χ Η ΣΤΡΑ ΣΑΙΝΤ ΛΟΥΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧ ΝΉ Σ

6 , 7, 8 Σεπτεμβρί ου
Σολίστ. Ι ΣΑΑΚ ΣΤΕΡΝ (Βιολί ) 6 καί 7/9
Είσιτ. 6 καί 7/9 δρχ.: 300, 200, 1 50, 80, Φοιτ. 40
Είσιτ. 8/9 δρχ.: 200, 1 50, 1 00, 50, Φοιτ. 30

28, 29, 30 ' Ιουλίου
ΕΥΡΙΠ Ι Δ Ή « Β Α Κ Χ ΕΣ»
Είσιτ. δρχ.: 1 50, 1 00, 70, 50, Φοιτ. 30
* ΒΑΣΙΛΙΚ Ο Μ ΠΑ Λ Λ ΕΤΟ « Κ ΟΒΕΝ ΓΚΑ ΡΝΤΕΝ»

* Κ ΡΑΤΙ Κ Ή Ο Ρ Χ Ή ΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ Κ Ή Σ

1 , 2 , 3 Αuγούστου
ΤΣΑΪΚΟΦΣ ΚΥ «Ή ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝ Η »
Συμμετέχει ή ΣΥ ΜΦΩΝ Ι Κ Ή Ο ΡΧΉΣΤΡΑ ΤΟΥ
«ΚΟΒΕΝ Γ Κ Ά ΡΝΤΕΝ»
4, 5, 6 Αuγούστου
Π ΡΟΚΟΦ Ι ΕΦ «ΡΩΜΑΙΟΣ Κ Α Ι ΙΟΥΛΙ ΕΤΤΑ»
Είσιτ. δρχ.: 500, 3 50, 200, 1 00, Φοιτ. 50

1 1 Σεπτεμβρίου
Σολίστ. ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΤΣΙΦΦΡΑ (πιάνο)
Είσιτ. δρχ.: 200, 1 50, 1 00, 50, Φοιτ. 30

*
*

*

* ΡΑΔΙΟΣΥ ΜΦΩΝΙ Κ Ή ΟΡΧΉΣΤΡΑ « Μ Π Α ΝΤΕΝ- Μ Π Α ΝΤΕΝ»

1 9, 2 1 Σεπτεμβρίου
Είσιτ. δρχ.: 250, 200, 1 50, 80, Φοιτ. 40

Τό πρόγραμμα πιθανόν νά ύποrrτεί άλλαγές. ' Οποιαδήποτε άλλαγιi γνωστοποιείται έγκαίρως άπό τά μέσα δ η μοσιότητος.

· Η προπώληση τών είσιτηρίων άρχίζει συνήθως 10 μέ 1 5 ί1 μέρες ένωρίτερα άπό κάθε έκδήλωση καί γνωστοποιείται στό κοινό
άπό τίς έφημερίδες καί τά λοιπά μέσα ένη μερώσεως.
Πλη ροφορίες: Υ Π Η ΡΕΣΙΑ ΤΟΥΙ'ΙΣΤΙ ΚΩΝ ΕΚΔΗ ΛΩΣΕΩΝ, τηλ.

32.21 .459 - 32.23. 1 1 1

(έσωτ. Ζ40).

Christian
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.

studio - l i ne

Οί

πορσελάνες

Rosenthal

στο εlδιΚ(J τ,ω] μα τοϋ καταση]ματος � κ.. Ρ ο Ν

και

ή

άστnρ
όπέδε ι ξ ε α ύ τ ή τ ή ν όγόπη.
Δείτε τις ε l σπρόξ ε ι ς τwν θεό τρω ν ό που παιζουν
οι πρωταγω ν ι σ ταl τών έ κ πομπών μας.
Ή έ π ι τ υ χ Ι α τους δέν λ έ μ ε ότι όφε i λ ε τ α ι σ έ μάς .
Ό χ ι βέβαι α !
οι πρωταγω ν ι σ τ α l μας κ έ ρ δ ι σαν
τό μ ε γό λ ο κ ο ι νό μέ τ ήν όξ l α τους.
Τήν ό ξ ί α τους όμως τ ή δε l ξαμε έμείς
στό μεγόλο κ ο ι ν ό .
Και φ ι λοδοξο ϋ μ ε σ ύ ν τομα νa προβόλουμε
όλους τούς όξ ι ου ς ήθο π ο ι ο ύς .
Α ΣΤ Η Ρ Τ V

FILMS, ΟΜΗΡΟΥ 1 3, ΑΘΗ Ν Α , τηλ . 6 0 5 . 6 1 8 - 6 3 0 .3 7 3

Α Γ ΡΟΤΙΚΗ ΤΡ ΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕλλΑΔΟΣ

η ΑΤ Ε ειναι :

ενας συγχρονος τραπεζικος οργανισμος με 1 84
υπο καταστη ματα και γεωργικες υπη ρεσιες σε ολη
την Ελλαδα πο υ καθιε ρωσε συγχρονα σ υ στη ματα
αγροτικης πιστεως ,

προω θ ε ι την αναπτ υ ξη

των

αγροτικων βιο μηχανιων και ε ργαζεται για την δ ια
δοση της συγχρ ονης αγροτικης τεχνολογιας και του
αγροτικου συνεργατ ισμου στη χωρα μας.

η ΑΤ Ε εξυπη ρ ε τε ι :

850 . 000 καλλιεργητικες μοναδες.

7. 200 γεω ργ ι κ ο υ ς συνετα ι ρ ισμο υ ς .

200 αγ ροτικες συνεταιρ ιστικες ο ργανωσεις .

260 δη μοσιο υ ς αγ ροτ ι κ ο υ ς ο ργανισμο υ ς .
350. 000 κατα θετες.
το 1 976 δ ιοχετ ε υ θ η καν απο την ΑΤΕ σ ολοκλη ρη
τη ν αγ ροτικη Ελλαδα 62 . 000.000.000 δ ραχμες σε
β ραχυπροθ εσμα και μεσομακροπροθ εσμα αγροτικα
δανεια.

η Α y ροτικη Τραπεζα :

α ν ο ι γ ε ι ν ε ο υ ς δ ρ ο μ ο υ ς για την ελλη ν ικη γεωργια
στη συγχρονη δη μοκ ρατικη Ελλαδα , κ α τ ε υ θ υ ν ε ι
τον αγροτ ικο τομεα στο υ ς νεους ο ι κονομικους ρο
λ ο υ ς το υ μεσα στα πλαισια της Ε υ ρωπαϊκης Ο ικονο
μ ικης Κο ινοτητας και ε ρ γ α ζ ε τ α ι για την πολιτι
στικη ανοδο και τη βελτιωση των συνθη κων ζωη ς τηc
ελληνικης υπαιθ ρ ο υ .

Δ Ε Χ ΕΤΑ Ι 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 ΓΑ Λ ΥΤ Ε ΡΟ το κο Α Π Ο ΚΑΘ Ε ΑΛΛΗ Τ ΡΑ Π Ε ΖΑ

Α

Ε

Ρ

Ο

Π

Ο

Ρ

Ι

Α

οί διακοπές σας
άρχίζουν μέσα στό άεροπλάνο

γιο

ΤΟ

ΚΡΙΣΕΙ.Σ ΚΑΙ ΓΝ ΩΜΕΣ

εργο του Δημ. Φωτιάδη «ή έπανάσταση του

' Εξαίρετ η προσφ ο ρά στ ην ί στο ρ ία μ α ς .
Μ . ΣΤΑΣ Ι Ν Ο Π ΟΥΛΟΣ
τ . Π ρόεδρος τής Δη μ ο κ ρατίας

Ζωντανεύει την ί στ ο ρ ία σε εί κόνες ζω ή ς .
Αύτό τ ό τάλαντό το υ είνα ι π ο u κάνει τόσο
άγαπητό τό β ι βλίο το υ , γ ι ατi δεν είναι μ όνο
ί στορία πα ρά είναι καi παράσταση ζω ή ς κι 
νο ύ μ εν η ς .
ΜΑΡΚΟΣ Α Υ Γ Ε Ρ Η Σ

Ό Φωτ ι ά δ η ς , πaρ' δλο π ο u ή ί στ ο ρ ία το υ
είνα ι έπι στη μονι κa συνταγμέν η , β ρ ή κε ένα
δ ι κό το υ τρόπο να προ καλεί τα βαθ ύτε ρα
συνα ι σθ ή μ ατά μ α ς , πράγμα π ο u δεν τό κα
τορ θώνει ένα ψ υχρό ί στο ρ ι κό έγχει ρίδι ο .

'21 »

Ti ε ί'ταν α ύτό τό ' 21 ! Ti άτι μ ίες καi τi παλι κα
ρ ι ές , τi π ρο δοσίες καi τi θ υσίες για την έλε
φτερία ! Κι ά κ ό μ α το ύτο : Ti ψευτιες μάς δα
σ κάλεψαν στα σ κολε ι ά καi πόσο ά ργά - &ς
είσαι καλά - έ ρ χονται οί ά λ η θ ι νοi άνθ ρωπο ι
να πούν τ η ν ά λ ή θ ε ι α .

Ν Ι ΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

( 'Από γ ρά μ μα τού Ν . Καζαντζά κ η στον Δ. Φωτι ά δ η ) .

Κείμενο , εί κονογράφ η σ η , γενι κ η π α ρ ο υ
σίαση , δλα είνα ι άξι ο θ α ύ μ α στα . Τό έ ργο
α ύτό π ρέπει να ξεπε ράσει τα σύνορα τ ή ς
' Ελλάδ α ς . Χ ρ ε ι ά ζετα ι ν ά μεταφ ραστεί σ ε μ ι a
άπό τiς μ εγάλες γλώσσες τ ο ύ πολ ιτι σ μ ο ύ
μας.
OCTAVE M E RL I E
τ . Δ ι ε υ θ υντης τού Γαλλι κού ' Ι νστιτούτου ' Α θ η νών

N I K H CDOPOΣ Β ΡΕΠΑΚΟΣ

Θa η θελα να τονίσω με πόση άντι κει μενι κ η
θέλ η σ η χει ρ ίζετ α ι ό λογοτέχν η ς α ύτός τα
ί στο ρ ι κα θέματα ' έ κθέτοντας προσεκτι κα
καi τiς άπόψεις τiς όποίες δεν σ υ μ μερίζεται
καi έ μ πνέοντας έ μ πι στοσύνη στον άναγνώ
στη . 'Έτσι τό βι βλίο όλόκλ η ρ ο , στην ώ ρ α ία
το υ έ μ φάνι ση , π ρ ο ο ρ ίζετ α ι να β ο η θ ή σε ι ένα
μ εγaλο άναγνωστι κό κο ι νό στη γνω ρ ι μ ί α
τ ο υ μ ε τ η ν σ η μ αντι κώτε ρ η w ρ α τ ή ς πρόσ
φ ατ η ς ί στο ρ ία ς μας.
Κ . Θ . ΔΗΜΑΡΑΣ

' Εξαίρετο έ ργο πολύτ ι μ ο όχι γ ι a την ' Ελ
λάδ α , άλλa καi γ ι α την δι εθν η ί στο ρ ι κ η
έρευνα.

J O H A N N E S I RM E S C H E R

Γερμανός έλλ η ν ι στ ή ς , ί στορι κός,
καθηγητης Πανεπιστη μίου καi 'Ακαδ η μ αϊκός.

Άναδ η μ ι ο υ ργός π ροσώπων, λάτ ρ η ς τής
έλε υθερία ς καi τής δ ι κα ι οσ ύ ν η ς , προσεκτ ι 
κός στα π ά θ η το ύ λ α ο ύ μ α ς , χε ι ρ ι στ η ς το ύ
λόγου έξαί ρετος ό Δη μ ήτ ρ η ς Φ ωτ ι ά δ η ς είναι
ό Μ ι σελε τ ή ς ' Ελλά δ α ς .

Γ Ι Ω Ρ ΓΟΣ Τ Ε Ν Ε Κ Ι ΔΗ Σ

' Επι θ υ μώ να σάς δ ι α βε β α ι ώσω δτι με θ α υ 
μ α σ μ ό δ ι ά βασα τό έ ργο σ α ς π ο u είναι γ ρ α μ 
μ ένο μ ε τ ό σ η έ μ β ρ ίθ ε ι α κ α i γλα φ υ ρ ό λόγο.
Είναι π ραγ μ ατι κά μνη μ ε ι ώ δ η ς συγγ ρ α φ η
π ο u τ ι μ ά τ ά ' Ελλ ηνι κά Γράμ ματα . Δώσατε
μ ι ά ν ί στο ρία τού '21 γεμ άτη παλμό καi α ύτό
πρέπει άνα μ φ ι σ β ήτητα να σάς άναγνω ρ ι 
στεί.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝ ΟΥΤΣΟΣ

'Έργο ζω ή ς καi ά κ αταπόν η τ η ς θελ η ματ ι κό
τητα ς , άλλά μαζi καi έ ργ ο έλε υ θε ρ ία ς . Β ο η 
θ ή σατε άποτελεσματ ι κα στον δ ι αφωτ ι σ μ ό ,
στη ν παι δεία κ α i στ η ν άλ ή θ ε ι α μ ε τό έ ργο
σας. Καi σάς άξίζει πανελλ ή ν ι α ε ύγνω μ ο -'
σύνη .
Σ Π ΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟ Β Ι ΤΗΣ

Β ο υλευτης ' Επι κ ρατείας

« Ή έπανάσταση το ύ ' 21 » τού Δ η μ ήτ ρ η Φω
τι ά δ η είνα ι Ε.να μεγάλο ί στο ρ ι κό έ ργ ο .
'Άγ ρ υπνο πνε ύ μ α , άντι κει μενι κότητα , κα
θα ρ ότ ητα κ ρ ί σ η ς , βαθ ι ά άνθρωπ ι ά καi
περ ίφ η μ η γλώσσα ποu άποπνέει ' Ελλάδ α
κ α i δ ι δ ά σ κε ι το uς 'Έλληνες .

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ ΡΙΤΣΟΣ

Π ροπρύτανης τ ή ς Π αντείου Σχολής

Δεν σο ύ ά ρ μ όζε ι άπλη ε ύγνω μ ο σύνη σού
ά ρ μ όζε ι θ α υ μ α σ μ ό ς . Ε ύγε σο υ .

Ε ί μ α ι ε ύτ υ χ η ς καi πε ρ ή φανος π ο u έχω τό
θ α υ μ ά σ ι ο β ι βλίο σας.

Α Γ ΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

STEVEN RU N C I MAN

Διεθνούς φ ή μ ης 'Άγγλος ί στορι κός

ΕΚΔΟΤΙ ΚΟΣ Ο Ι Κ ΟΣ Ν . ΒΟΤΣΗ ΕΜΜ. Μ Π Ε ΝΑΚΗ 1 6 ΑΘ Η ΝΑ
ΤΗΛ. 362 0646 & 363 5503
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πρέπει νο μάθει
νο θεωρεί έθνικο
δ,τι είναι άληθινο
ΔΙΟ ΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
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Κυκλοφ ορεί
κάθε Τετά ρτη
σt τεύχη τών 20 δρχ.

ΞΙ'ΙΙΚΗ

· ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ·
ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ Π ΕΖΑ , μιά όπό τίς μεγαλύτερες

Τράπεζες τού κόσμου, είναι τό Ισχυρότερο
πιστωτικό ϊδρυμα τής χώρας μέ τά πιό σύγχρονα
μέσα γιά τήν έξυπηρέτηση καί τήν έξασφάλιση
του κοινου.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ Π ΕΖΑ διαθέτει τό όνθρώπινο καί
μηχανολογικό δυναμικό της γιά νά συμβουλεύει
καί νά καθοδηγεί ύπεύθυνα σέ κάθε τραπεζική
συναλλαγή.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ ΠΕΖ Α προσφέρει πολλούς
· τρόπους γιά νά καταθέσετε τά χρήματά σας
8 τόκος Ταμευτηρίου 1 0%
8 τόκος έπί προθεσμία μέχρι 1 2,So/o .
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ Π ΕΖΑ σάς δίνει τήν εύκαιρία ν'
όνοίξετε τρεχούμενο λογαριασμό, πού σημαίνει :
-

-

8

Τόκος 9°/ο .
8 Βιβλιάριο έπιταγών γιά νά πληρώνετε τά
καθη μερινά σας έξοδα χωρίς νά είναι όνάγκη νά
πηγαίνετε στήν Τράπεζα.
8 Τόκος γιά τίς ή μέρες πού κυκλοφορεί ή έπιταγή
σας.
8 ' Ασφάλεια, γιaτί κυκλοφορείτε μέ χρήματα (όλλά
οχι μετρητά).
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Καταστήματα στή διάθεσή σας,
σ' δλη τήν 'Ελλάδα

ΕΘ Ν Ι ΚΗ ΤΡΑ Π ΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σιγου ριά

Δpχ. 150

ΤΡΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ

καί

έξυπηρέτηση

