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Η Τρίτη θητεία του Δημήτρη Ροντήρη στο Εθνικό Θέατρο (1953 – 1955) και η
συμβολή του στη δημιουργία και καθιέρωση του θεσμού των “Επιδαυρίων”.
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Θέατρο και Κοινωνία : Θεωρία, Σκηνική
Πράξη και Διδακτική”, που σχεδίασαν και υλοποίησαν. Επιπλέον, ευχαριστώ θερμά
την κ. Άννα Μαυρολέων, στο μάθημα της οποίας είχα την πρώτη μου επαφή με το
Δημήτρη Ροντήρη, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου, που μου
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Περιηγητικής Λέσχης και τους συναδέλφους κ. Ηλία Παπαδόγιαννη και κ. Κώστα
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εμπιστοσύνη και τη φιλία του, με τις οποίες με τιμά..
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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στον ηθοποιό και κυρίως μεγάλο
σκηνοθέτη του Θεάτρου μας Δημήτρη Ροντήρη. Από τη μεγάλη δράση και τη
σταδιοδρομία του, η οποία ξεδιπλώθηκε

και

αναπτύχθηκε τον αιώνα που μας

πέρασε, εστιάζουμε και ερευνούμε την τρίτη, τελευταία και βραχύβια θητεία του
στο Εθνικό Θέατρο, από το 1953 μέχρι το 1955, καθώς επίσης τη συμβολή του στη
δημιουργία και καθιέρωση του θεσμού των “Επιδαυρίων”.

.

Αν και ο Δημήτρης Ροντήρης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους,
που σημάδεψαν με την προσφορά τους το ελληνικό θέατρο τον αιώνα που πέρασε, εν
τούτοις δεν εντοπίσαμε από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, ολοκληρωμένη
μελέτη γι αυτόν και το έργο του, παρά μόνο μικρές ή μεγαλύτερες αναφορές για τη
δράση του, σε συγκεκριμένες περιόδους, που περιλαμβάνονται σε μελέτες και βιβλία,
ευρύτερων ή εξειδικευμένων θεατρικών ζητημάτων και περιόδων. Σ’ αυτό, ίσως να
συνέβαλε και το γεγονός ότι το προσωπικό του αρχείο δόθηκε πρόσφατα στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, χωρίς να έχει περιέλθει μέχρι σήμερα σε χρήση, επειδή
βρίσκεται

σε

φάση

ταξινόμησης.

.

Στην εργασία μας αυτή, επιχειρείται η ανίχνευση και ανάδειξη όλων των τεκμηρίων
της τρίτης θητείας του στο Εθνικό Θέατρο, τόσο αυτών που αφορούν το Δημήτρη
Ροντήρη ως σκηνοθέτη, όσο και αυτών που αφορούν το Δημήτρη Ροντήρη ως Γενικό
Διευθυντή. Και βεβαίως, επειδή αμέσως μετά το τέλος αυτής της θητείας του,
εγκαινιάζεται ο θεσμός των “Επιδαυρίων”, ερευνούμε τη συμβολή του στη
δημιουργία του.

.

Η εργασία αυτή, πέρα από την απαραίτητη βιβλιογραφική αναφορά, εμπεριέχει
έρευνα, η οποία παρουσιάζει τεκμήρια από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εθνικού Θεάτρου της προαναφερόμενης περιόδου, από το αρχείο της Ελληνικής
Περιηγητικής Λέσχης, από τις εφημερίδες της εποχής (βιβλιοθήκη της Βουλής) και
τέλος, φιλοξενεί συνέντευξη του μεγάλου καθηγητή, λογοτέχνη και κριτικού του
Θεάτρου μας, κ. Κώστα Γεωργουσόπουλου, μαθητή και εν συνεχεία βοηθού του
Δημήτρη Ροντήρη.

.

Όλα αυτά τα τεκμήρια, πέρα από την ανάδειξή τους και τη χρήση τους από
μελλοντικούς ερευνητές, συμβάλλουν στην παρούσα εργασία για την κατανόηση
δράσεων και επιλογών του Δημήτρη Ροντήρη, στις καίριες θέσεις που υπηρέτησε και
για την απόδειξη αιτιάσεων που μέχρι σήμερα ήταν θολές και αμφίσημες.
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Abstract
The present dissertation refers to the actor and mainly great director of our Theatre,
Dimitris Rontiris. Out of his extended action and his career, which unfolded and
developed in the last century, we focus and research the third, last and brief service at
the National Theatre, from 1953 to 1955, as well as his contribution to the
establishment of the institution of ‘Epidavria’.

.

Despite Dimitris Rontiris being one of the most significant persons who left their
mark on the Greek theatre with their offering in the last century, the research we
carried out did not trace a full individual study on him and his work, apart from some
small or more extended references on his action, in specific periods, including studies
and books of wider or special theatrical issues and periods. What contributed to that
could be the fact that his personal archive was only recently given to the National
Theatre of Pireaus, without having been used up to date, since it is still being
classified. In the present work, an effort is made to trace down and showcase all
evidence on his third service at the National Theatre, concerning Dimitris Rontiris as
director as well as concerning Dimitris Rontiris as General Director. By all means,
since right after the end of this service of his the institution of ‘Epidavria’ was
launched, we are looking into his contribution to its creation.

.

Apart from the necessary bibliographic references, this dissertation contains research
presenting evidence from the minutes of the Administrative Council of the National
Theatre of the above mentioned period, from the archives of the Greek Tour Club,
from that era’s press (Greek Parliament’s library). Finally, it contains an interview of
the great professor, author and critic of our Theatre, Mr. Kostas Georgousopoulos,
who was a student and later an assistant of Dimitris Rontiris.

.

All the above evidence, apart from being promoted and used by future researchers,
contributes to the present work in the understanding of Dimitris Rontiris’ actions and
choices, at the crucial posts he served and in proof of aspects which have been
obscure and ambiguous up to date.
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Α. Εισαγωγή
“ Τι ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Ροντήρης; Μια άσβηστη φλόγα που σε ζωντάνευε και
σε έκαιγε. Δεν έσβησε ποτέ. Την τροφοδοτούσε συνέχεια μια δύναμη, μια δίψα για
καλλιτεχνική δημιουργία, μια απίστευτη ενέργεια, που τη διοχέτευε με γνώση και
«επιστημονικότητα» ως τις άκρες των δαχτύλων του. Η δυναμική διείσδυσή του
στα βάθη των σκέψεων, των αισθημάτων, των συμπεριφορών των θεατρικών
προσώπων, αποκάλυπτε αυτό που ζούσε κάτω από τις λέξεις, που ποτέ δεν ήταν
και

δεν

είναι

μονοσήμαντες.

Με

μια

μοναδική

ευχέρεια

και

άνεση,

απελευθερωμένος από τις τεχνικές δυσκολίες του σώματος και του λόγου,
περνούσε από τον έναν χαρακτήρα στον άλλον, σαν να ήταν ένα «παιχνίδι».
Πίστευε πως κάθε είδος θεάτρου χρειάζεται τη δική του γλώσσα για να
παρασταθεί σκηνικά ”. (Παπαθανασίου Α.., 2013, σελ. 65).

.

Ασπασία Παπαθανασίου.

Όλα

όσα

προαναφέρει

η

μαθήτρια

και

πρωταγωνίστριά

του,

Ασπασία

Παπαθανασίου, περιγράφουν συμπυκνωμένα το φαινόμενο “Δημήτρης Ροντήρης”,
που σφράγισε με την παρουσία του και κυρίως με τη δράση του, το ελληνικό
θέατρο, τον πολυτάραχο εικοστό αιώνα που πέρασε.

.

Αυτό το φαινόμενο φιλοδοξεί να προσεγγίσει η παρούσα μελέτη, εστιάζοντας
κυρίως στην τρίτη, βραχύβια και τελευταία του θητεία, επικεφαλής της πρώτης
κρατικής

μας σκηνής, το

διάστημα

1953 - 1955 και στη συμβολή του στη

δημιουργία και καθιέρωση του θεσμού των “Επιδαυρίων”. Και η προσέγγιση
δεν επιχειρείται μόνο με βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά κυρίως με τεκμήρια
ερευνητικά μέσα από πρωτογενείς πηγές, όπως είναι τα πρακτικά του Διοικητικού
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Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου της προαναφερόμενης περιόδου, τα Δελτία της
Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης, οι εφημερίδες της εποχής, από το αρχείο της
βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Η προσέγγιση επιχειρείται τέλος, από τη
συνέντευξη ενός από τους ελάχιστους επιζώντες μαθητές του, που χρημάτισε και
βοηθός του, αμέσως μετά την αποφοίτησή του, του κ. Κώστα Γεωργουσόπουλου,
καθηγητή, λογοτέχνη και μεγάλου κριτικού του θεάτρου μας.

.

Από όλες αυτές τις πηγές, ξεδιπλώνεται ανάγλυφη η προσωπικότητα του Δημήτρη
Ροντήρη. Αναδεικνύονται πτυχές που μέχρι σήμερα ήταν στην αφάνεια και άλλες
που ήταν ανερμήνευτες ή ασαφείς, σκοπίμως ή όχι. Άλλωστε ο χώρος του θεάτρου
και μάλιστα του μαχόμενου, ανέκαθεν υπήρξε και έντονος και ιδιαίτερα σκληρός.
Αθέμιτοι ανταγωνισμοί, βεντετισμοί, συμπλέγματα, ημιμάθεια και εμπειρισμός
μεγάλου ποσοστού των ηθοποιών, αλλά και αρκετών πνευματικών ανθρώπων της
εποχής, σε συνδυασμό με μικροπολιτικές σκοπιμότητες στο πλαίσιο του
μετεμφυλιακού κλίματος, συνθέτουν τον καμβά τον οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί ο
Δημήτρης Ροντήρης. Άνθρωπος υπεύθυνος με συνείδηση της αποστολής του και
στέρεα επιστημονική κατάρτιση, υψηλού επιπέδου για την εποχή του, ήρθε πολλές
φορές σε σύγκρουση με δυνάμεις

που καταστρατηγούσαν τις αρχές του και

προσπαθούσαν να του επιβάλουν συγκεκριμένες συμπεριφορές.

.

.
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Β. Δημήτρης Ροντήρης : Ο μεγάλος “μονομανής” του θεάτρου μας.
Ο Δημήτρης Ροντήρης, (Πειραιάς 1899 – Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 1981), πέρασε
μέχρι τα 29 του χρόνια μια περιπετειώδη ζωή, κυρίως σε ότι αφορά τον
επαγγελματικό του προσανατολισμό. Παρά τη θέλησή του, που τη γνωρίζει καλά και
κατασταλάζει έγκαιρα στις προσωπικές του επιλογές, η αυστηρότητα του
οικογενειακού περιβάλλοντος θα του δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, όχι όμως
ανυπέρβλητα, όπως θα φανεί τελικά από την εξέλιξη και την πορεία της ζωής του.
Αφού πέρασε για λίγο από τη Σχολή Ευελπίδων, προκειμένου να κάνει το “χατήρι”
του πατέρα του, θα φοιτήσει έπειτα στη Νομική Σχολή, θα εργαστεί ως υπάλληλος
στο Ταμείο Νομικών και

στο τέλος θα ανακαλύψει τη Δραματική Σχολή της

Εταιρείας Ελληνικού Θεάτρου που ιδρύθηκε το 1918 από την Εταιρεία Ελλήνων
Θεατρικών Συγγραφέων. Επίσης το διάστημα αυτό, μεταγράφεται από τη Νομική στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ενώ εργάζεται στο υπουργείο Συγκοινωνιών, αρχίζει παράλληλα να συνεργάζεται με
το Θέατρον Ωδείου, όπου θα πάρει μέρος σε πολλές παραστάσεις: Χειμωνιάτικο
παραμύθι, Ημέρωμα της στρίγγλας και “Δωδέκατη νύχτα “του Σέξπιρ, Ο κατά
φαντασίαν ασθενής και Γιατρός με το στανιό του Μολιέρου, Μαρία Στιούαρτ του
Σίλερ, Μανόν Λεσκό του Πρεβό, Ηρώ και Λέανδρος του Γκριλπάρτσερ κ.ά.
Συνεργάστηκε επίσης με τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη: Εσύ φταις και Ο
Καραγκιόζης του Θ. Συναδινού, Ιουδήθ του Μπερνστάιν, Αι δυο ορφαναί του
Ντ’ Ενερί, Άμλετ και Ριχάρδος o Γ΄ του Σέξπιρ, Ερρίκος o Δ΄ του Πιραντέλο,
Σαλώμη του Ουάιλντ, Εκάβη του Ευριπίδη, Αντιγόνη και Οιδίπους Τύραννος του
Σοφοκλή κ.ά.

.

Το 1928 αποπειράται την πρώτη του σκηνοθεσία στο μουσικό δράμα “Το δαχτυλίδι
της μάνας” του Μανόλη Καλομοίρη και μετά από δυο χρόνια, θα σκηνοθετήσει
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τον “Πρωτομάστορα”, επίσης του Καλομοίρη.

.

Σ’ αυτή την διαδρομή θα συναντηθεί, είτε ως σπουδαστής είτε ως συνεργάτης –αφού
στο μεταξύ θα έχει αρχίσει να παίζει και να διακρίνεται– με κορυφαία ονόματα του
θεάτρου. Ο Φώτος Πολίτης ήταν εκείνος που θα τον προτρέψει να φύγει για σπουδές
στο εξωτερικό.

.

Ο Ροντήρης θα βρεθεί, με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών, που του διασφάλισε ο
Δημήτρης Μητρόπουλος, σε Αυστρία και Γερμανία. Πεντάγλωσσος όντας, θα
σπουδάσει κοντά στον ξακουστό, εκείνη την εποχή, Μαξ Ράινχαρτ, ο οποίος από το
σεμινάριο της Βιέννης και αφού γνωρίσει τη μέχρι τότε δραστηριότητά του στην
Αθήνα, τον παίρνει ως βοηθό του στο Βερολίνο, όπου παράλληλα συμπληρώνει την
αρχαιομάθειά του και ετοιμάζει τη διατριβή του (Γεωργουσόπουλος Κ., 2013).

.

Το θέμα της διατριβής του είναι : Η εξέλιξη της τεχνικής του διαλόγου στις κωμωδίες
του Αριστοφάνη. (Μάτσας Α., 1982). Στη Βιέννη, αρχές του 1931, φοιτητής όντας,
θα γνωριστεί με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, στον οποίο κάνει μεγάλη εντύπωση και θα
γίνει ξεναγός του. (Μάτσας, ό.π.).

.

Ο Φώτος Πολίτης με την ίδρυση του Εθνικού τον κάλεσε στην Ελλάδα ως βοηθό του.
(Γεωργουσόπουλος Κ., ο.π.). Επιστρέφει, αποδεχόμενος την πρόταση του δασκάλου
του στην Αθήνα και το 1934, μετά το θάνατο του Φώτου Πολίτη, θα διοριστεί
αποκλειστικός σκηνοθέτης στο Εθνικό Θέατρο, όπου και θα παραμείνει μέχρι το
1942.

μ

Θα τολμήσει το 1939 να παρουσιάσει τον Άμλετ και μάλιστα στα ελληνικά, μέσα
στην πατρίδα του μεγάλου ελισαβετιανού συγγραφέα (στο Λονδίνο) αλλά και στην
Γερμανία (Φρανκφούρτη, Μόναχο), με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Μινωτή και θα
κερδίσει. Η υποδοχή από την πλευρά των ανθρώπων του θεάτρου αλλά και των
μέσων ενημέρωσης θα είναι ενθουσιώδης. Οι Αγγλικοί Times αναφέρουν : “Εν γένει
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οι ηθοποιοί των μεσημβρινών χωρών εισάγουν εις την ερμηνείαν του Άμλετ
μεγαλυτέραν συγκίνησιν από τους Άγγλους συναδέλφους των…” (Γεωργοπούλου Β.,
2009, σελ. 277).

“”

.

Επανέρχεται στο Εθνικό Θέατρο ως σκηνοθέτης και γενικός διευθυντής αυτή τη
φορά, το 1946 και το 1950 αποχωρεί ιδρύοντας την «Ελληνική Σκηνή», με την οποία
θα σκηνοθετήσει, στο Θέατρο «Κυβέλης», Γκαίτε Έγκμοντ, Σπύρου Μελά Μια
νύχτα μια ζωή, Παναγιώτη Καγιά

Άννα Βοράννου, Οστρόφσκι

Το δάσος,

Γρηγορίου Ξενόπουλου Ο Πειρασμός, Γεωργίου Ρούσσου Ο Πρωτευουσιάνος κ.ά.
Ακολουθεί η Τρίτη και τελευταία του θητεία (1953-1955) στο Εθνικό, πάλι ως
σκηνοθέτης και γενικός διευθυντής . «Στο διάστημα κατά το οποίο ο θίασος του
Εθνικού βρισκόταν στην Αμερική, στην Ελλάδα άλλαζε το πολιτικό σκηνικό. Οι
εκλογές του Νοεμβρίου του 1952 έφερναν στην εξουσία το Στρατάρχη Παπάγο. Η
Κεντροαριστερή παράτασξη έφευγε και στα πράγματα ερχόταν η Δεξιά….
Η υποστηριζόμενη από το Κέντρο Διεύθυνση Θεοτοκά έπεφτε μοιραία, και ο Ροντήρης,
που ήταν ο εκλεχτός του Μαρκεζίνη (δεξιού χεριού του Παπάγου), προοριζόταν να
αναλάβειγια μια ακόμα φορά τα ηνία του Εθνικού Θεάτρου ». (Κανάκης Β., 1999,
σελ. 151).

.

..

Το 1954 σκηνοθετεί τον Ιππόλυτο και εγκαινιάζει, άτυπα, τον θεσμό του Φεστιβάλ
της Επιδαύρου. Ενώ βρίσκεται σε περιοδεία με τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου στη
Γερμανία, γίνεται η αλλαγή. Επιστρέφει και στην θέση του βρίσκει τον Αιμίλιο
Χουρμούζιο. Φεύγοντας από το Εθνικό, είναι ακριβώς 56 χρονών, δηλαδή πάνω στην
ακμή της δημιουργικότητάς του. Σφύζει από ζωή και διάθεση να δουλέψει.
Το 1957 παίρνει την μεγάλη απόφαση και ιδρύει το «Πειραϊκό Θέατρο» και δίνει
παραστάσεις, που σκηνοθετεί ο ίδιος, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Το 1959
ξεκινάει, με το Πειραϊκό Θέατρο και τους καλλιτέχνες που ενστερνίστηκαν το όνειρό
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του: τη θεατρική οδύσσειά του ανά τον κόσμο. Ο ίδιος ο Ροντήρης γράφει πως ήταν
μια «ηρωική δεκαετία από κάθε άποψη» κι ότι από τις πιο σημαντικές τιμητικές
διακρίσεις που δόθηκαν στο Πειραϊκό Θέατρο, υπήρξε το πρώτο βραβείο του
Φεστιβάλ των Εθνών στο Παρίσι για την ερμηνεία της Ασπασίας Παπαθανασίου
στην Ηλέκτρα, καθώς επίσης το Χρυσό Μετάλλιο της Πόλης της Αμβέρσας, ο
Αργυρός Παλλαντίνος της Επιτροπής Διεθνών Βραβείων του Παλέρμο, το Μετάλλιο
του Ισραήλ, το Βραβείο της Αργεντινής Επιτροπής για τον Χορό κ.α.
Για πρώτη φορά χιλιάδες ξένοι, σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε ειδικές
εκδηλώσεις ή σε θεσμοθετημένα φεστιβάλ, παρακολούθησαν παραστάσεις αρχαίου
ελληνικού δράματος από Έλληνες. Στο ρεπερτόριο περιλαμβάνονταν έργα που είχε
παρουσιάσει στην διάρκεια της διακεκομμένης θητείας του στο Εθνικό Θέατρο :
Σοφοκλή Ηλέκτρα, Ευριπίδη Χοηφόροι, Ευμενίδες και Ιππόλυτος, Αισχύλου Πέρσες
και Ορέστεια, Ευριπίδη Μήδεια και Ιφιγένεια εν Αυλίδι. Όπως χαρακτηριστικά
σημειώνει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, που υπήρξε ένας από τους μαθητές του, ο
οποίος κωδικοποίησε τις αισθητικές απόψεις του δασκάλου του, ο Ροντήρης
αντιμετώπισε τα έργα ως σύνθετες συναισθηματικές παρτιτούρες και τα διηύθυνε ως
μουσικός, ενώ είχε ανάγκη από εντελή όργανα, που μόνο «ηθοποιοί Στραντιβάριους
μπορούσαν να τις αποδώσουν». Και τα Στραντιβάριους είναι σπάνια, όπως ο Αιμίλιος
Βεάκης, η Μαρίκα Κοτοπούλη, ο Νίκος Ροζάν, ο Γιώργος Γληνός, η Σαπφώ
Αλκαίου, ο Μήτσος Μυράτ, ο Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού, η Ελένη
Παπαδάκη, η Βάσω Μανωλίδου, ο Μάνος Κατράκης, ο Δημήτρης Χορν, η Ασπασία
Παπαθανασίου, ο Στέλιος Βόκοβιτς, ο Θάνος Κωτσόπουλος… (Γεωργουσόπουλος
Κ., 2013. σελ. 160).

14

Γ. Σύντομη αναφορά στις δυο προηγούμενες θητείες του Δημήτρη Ροντήρη στο
Εθνικό Θέατρο.
1. Ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου.
Το νεοσύστατο Εθνικό Θέατρο, προήλθε κυρίως από πρωτοβουλία του τότε Βασιλιά
Γεωργίου Α΄, ο οποίος στα 1880 έλαβε δωρεά απ’

τον ομογενή της Αγγλίας

Ευστράτιο Ράλλη, δέκα χιλιάδες λίρες και αποφάσισε να τις διαθέσει – παρά τις
αντιρρήσεις των πολιτικών – για την ανέγερση του θεάτρου. Δέκα χρόνια αργότερα
το ποσό, συμπληρωμένο από ανατοκισμούς και εράνους, έφτασε ενάμισι
εκατομμύριο χρυσές δραχμές και διασφάλισε τη δημιουργία του «Βασιλικού
Θεάτρου». (Σολωμός Α., 2000, σελ. 9).
Το μεγαλοπρεπές κτήριο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου οικοδομήθηκε μεταξύ των
ετών 1891-1901, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ (1837-1923), σε
ένα μικρού μεγέθους προβληματικό οικόπεδο, που αγοράστηκε πανάκριβα από τον
ιδιοκτήτη του, αυλικό Νικόλαο Θων και το οποίο κινείται ρυθμολογικά στο πνεύμα
του γερμανικού νεομπαρόκ. (Σολωμός, ό.π.).
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Νοέμβριο του 1901 και αφού μέσα σε διάστημα εφτά
ετών ανέβασε εκατόν σαράντα θεατρικά έργα, δεν άντεξε οικονομικά και έκλεισε τον
Απρίλιο του 1908. (Cat is art / Η ιστορία και η ταυτότητα του Εθνικού).
Πρώτος διευθυντής του ιδρύματος διορίστηκε ο Άγγελος Βλάχος και Γενικός Γραμματέας ο
Στέφανος Στεφάνου, δύο συγγραφείς που ανήκαν στη λόγια σκηνοθετική παράδοση του
τόπου. Η πρωτοβουλία των Ανακτόρων στόχευε σ’ ένα συνολικότερο εκσυγχρονισμό και
εξευρωπαϊσμό του θεάτρου της χώρας και συγκεκριμένα τη μεταφορά ολόκληρου του
μοντέλου του αυλικού γερμανικού θεάτρου στο νεόδμητο κτίριο της οδού Αγίου
Κωνσταντίνου. (Γλυτζουρής Α., 2001, σελ. 67).

Από το 1908 έμεινε ανενεργό μέχρι το 1930, όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου,
Υπουργός Παιδείας της Κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου – ο μόνος ίσως
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θεατρόφιλος Υπουργός Παιδείας από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους,
αποφάσισε την επαναλειτουργία του, ως Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. (Κανάκης
Β., 1999, σελ. 17, 18).
Το 1930 η Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, με Υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο
Παπανδρέου, ιδρύει οργανισμό Εθνικού Θεάτρου πάνω στα πρότυπα των αναλόγων
ευρωπαϊκών θεσμών. Κύριος σκοπός η καλλιέργεια εθνικής δραματουργίας, η
ανάδειξη της εθνικής θεατρικής παράδοσης, η θεατρική μύηση των Ελλήνων μέσω
υψηλών προδιαγραφών παραστάσεων του παγκοσμίου δραματολογίου και η
ενημέρωση του κοινού στα νέα θεατρικά ρεύματα. (Γεωργουσόπουλος Κ., 2000,
σελ. 14).

.

Πρώτος διευθυντής του νέου θεσμού ο ποιητής και μεταφραστής Ιωάννης Γρυπάρης
και πρώτος σκηνοθέτης, ο κριτικός, σκηνοθέτης και μεταφραστής, Φώτος Πολίτης.
(Γεωργουσόπουλος Κ., ό.π.).
Ψήφισε λοιπόν το Νόμο 4615 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Θεάτρου», ΦΕΚ 141, τ. Α΄,
5 Μαΐου 1930 και το Διάταγμα «Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Εθνικού
Θεάτρου», ΦΕΚ 406, τ. Α΄, 31 Δεκεμβρίου 1930, Υπουργείον Παιδείας.

.

Όταν το 1932 ο Φώτος Πολίτης ανακοίνωσε το ρεπερτόριο ολόκληρης της σαιζόν με
αρχαίο και σύγχρονο κλασικό, με νεοκλασικό και νεωτερικό περιεχόμενο, οι δύο
μεγάλες Κυρίες του θεάτρου μας, Μαρίκα Κοτοπούλη και Κυβέλη, θεατρικώς και
πολιτικώς αντίπαλες, κυριολεκτικά εχθρές μπροστά στο φάσμα ποιότητας που
υψωνόταν, υποχρεώθηκαν να συσπειρωθούν, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να
απαντήσουν στο ρεπερτόριο του Πολίτη με ανάλογο ρεπερτόριο (στη θέση του
ανώδυνου μπουλβάρ που έπαιζαν). Στον Σίλλερ και τον Ο’ Νήλ του Πολίτη
απάντησαν με τη Μαρία Στιούαρτ του Σίλλερ και το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα
του Ο΄ Νηλ. (Γεωργουσόπουλος Κ., 2000, σελ. 19).

.
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Προηγουμένως βεβαίως τους είχε γίνει πρόταση από το Εθνικό Θέατρο να ενταχθούν
στη δύναμή του, την οποία ουσιαστικά απέρριψαν, θέλοντας να πλήξουν το Φώτο
Πολίτη. Στο πλαίσιο της προσωρινής ανακωχής και συμμαχίας τους, μια βδομάδα μετά
τις εξαγγελίες του Υπουργού οι πρωταγωνίστριες (Μαρίκα και Κυβέλη) προώθησαν
πρόταση πρόσληψης ξένου σκηνοθέτη ως βασικό όρο για την είσοδό τους στο Εθνικό.
(Γλυτζουρής Α., ό.π., σελ. 321).
Τέλος, στις αρχές του 1932 η κίνηση γύρω από την ίδρυση κρατικού φορέα
εμπλουτίστηκε με νέα δεδομένα, καθόσον συνδύασε τη λειτουργία του Εθνικού Θεάτρου
με την παράλληλη λειτουργία του «Ελεύθερου θεάτρου», θιάσου που προήλθε από τη
συνεργασία των δύο πρώην ανταγωνιστριών, Κοτοπούλη και Κυβέλης υπό την
σκηνοθετική καθοδήγηση του Σπύρου Μελά. Ο τελευταίος δηλώνει ότι η πρωτοβουλία
προήλθε από τις δύο πρωταγωνίστριες, ως απόπειρα δικαιολογημένη από το θεατρικό
παρελθόν τους και ως απαραίτητη προϋπόθεση εξασφάλισης του δικού τους θεατρικού
μέλλοντος αλλά και γενικότερα του ελληνικού θεάτρου. (Γεωργοπούλου Β., 2009.,
σελ. 262.

.

2. Πρώτη διοικητική και καλλιτεχνική στελέχωση του Εθνικού Θεάτρου.
Η ίδρυση του Εθνικού θεάτρου έγινε με τον προαναφερόμενο νόμο του υπουργού
Παιδείας Γεωργίου Παπανδρέου, την άνοιξη του 1930, κατά τη διάρκεια της πρώτης
μεγάλης εκσυγχρονιστικής εξόρμησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, στη σύντομη
περίοδο της πρώτης αβασίλευτης Ελληνικής Δημοκρατίας. (Χατζηπανταζής Θ.,
2014, σελ. 445).
Στα τέλη του 1930 δημοσιεύτηκε ο Οργανισμός (εσωτερικός κανονισμός) του
Εθνικού Θεάτρου. Το 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση,
υπό την προεδρία του ίδιου του Γεωργίου Παπανδρέου, εψήφισε πρόεδρο τον
Νικόλαο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, γραμματέα τον Άριστο
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Καμπάνη, διευθυντή τον Ιωάννη Γρυπάρη και σκηνοθέτη τον Φώτο Πολίτη. (Greeks
Chanel / Καίτη Νικολοπούλου / Εθνικό Θέατρο).
Η ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου αποτελεί μέρος της συνολικότερης επέμβασης του
κράτους στη θεατρική ζωή του τόπου στο Μεσοπόλεμο, η οποία, με τη σειρά της,
εντάσσεται

στο γενικότερο φαινόμενο του κρατισμού. (Γλυτζουρής Α., ό.π.,

σελ.304).
Επισήμως την ευθύνη για την ίδρυση της κρατικής σκηνής την ανέλαβε, όπως
προαναφέραμε, ο αρμόδιος υπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, που αδιαμφισβήτητα
υπήρξε θεατρόφιλος πολιτικός. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα παρασκήνια πρέπει να
έπαιξε ο γραμματέας του υπουργείου Ιωάννης Γρυπάρης, ο άνθρωπος που θα
πρωτοστατήσει στις επιτροπές και στα συμβούλια για τη γέννηση του νέου θεσμού
και που θα αναλάβει τελικά τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Για τη θέση του
σκηνοθέτη όμως, τα πράγματα στάθηκαν πολύ πιο περίπλοκα και κοπιαστικά. Σε
πρώτη φάση επελέγη ο Σπύρος Μελάς, για να αντικατασταθεί γρήγορα από το
Μιλτιάδη Λιδωρίκη, για να τοποθετηθεί τέλος, το καλοκαίρι του 1931, με απόσπαση
από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ο Φώτος Πολίτης. (Χατζηπανταζής Θ., 2014,
σελ. 445).

3.

Η Περίοδος του Φώτου Πολίτη ως σκηνοθέτη του Εθνικού Θεάτρου.

Τον Ιούλιο του 1931, μετά από αρκετές αντικαταστάσεις, ο Φώτος Πολίτης
αποσπασμένος από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, αμισθί, γίνεται ο πρώτος
σκηνοθέτης του Εθνικού Θεάτρου, που μαζί με τον γενικό διευθυντή Ιωάννη
Γρυπάρη και τον γενικό γραμματέα του θεάτρου Κωστή Μπαστιά, (είχε ήδη
μετατραπεί σε εξαμελές το Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου, όπως προαναφέραμε),
παίρνουν όλες τις σημαντικές αποφάσεις.

.
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Ο Πολίτης ήταν ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης, που είχε κατορθώσει ως τότε να
διασταυρώσει οργανικά τη σκηνοθετική παράδοση των συγγραφέων και των
ηθοποιών και να την εντάξει στο ευρύτερο όραμα της διαπαιδαγώγησης του
«θεατρόφιλου» κοινού. Ήταν ο καλλιτέχνης του θεάτρου, που είχε προσφέρει τη
μεγαλύτερη

ανεξαρτησία

στο

επάγγελμα,

καλλιεργώντας,

παράλληλα,

στο

μεγαλύτερο έως τότε βαθμό την αξία της «καλλιτεχνικής ευθύνης» στο σχεδιασμό,
την εποπτεία και την εκτέλεση της παράστασης. (Γλυτζουρής Α., ό,π΄, σελ. 327).
Ο Φώτος Πολίτης, στην έρευνα του περιοδικού της Εργασίας, επαναλαμβάνει την
παρεξήγηση που δημιουργεί ο όρος «Εθνικό» σχετικά με το ρεπερτόριο της κρατικής
σκηνής. Εμμένει σταθερά στις απόψεις του

περί «θεάτρου δραματολογίου», με

επιλογή από τα καλύτερα έργα της παλιάς και νεότερης παγκόσμιας θεατρικής
λογοτεχνίας, επικαλούμενος για μια ακόμη φορά τη φράση του Σολωμού : «Το έθνος
πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικόν, ότι είναι αληθινόν». (Γεωργοπούλου Β., 2009,
σελ.262).
Σε 32 μήνες, από την εναρκτήρια παράσταση του «Αγαμέμνονος» - στις 19 Μαρτίου
1932 -

έως τον πρόωρο θάνατό του τα ξημερώματα της 4ης Δεκεμβρίου 1934, ο

Φώτος Πολίτης ανέβασε τριάντα πέντε έργα των σημαντικότερων δημιουργών όπως
οι: Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Σαίξπηρ, Μολιέρος, Γκολντόνι, Σίλλερ, Μυσσέ,
Ίψεν

και

άλλων

και

(Παπαδημητρίου, 2014).

σκηνοθέτησε

τους

μεγαλύτερους

πρωταγωνιστές.
.

Ο Πολίτης δημιούργησε στα χρόνια 1932 – 1934 την πληρέστερη εκδοχή της μορφής
του λόγιου-σκηνοθέτη, ό,τι δηλαδή δεν είχε κατορθώσει ο ίδιος το 1919 στην
Εταιρεία Ελληνικού Θεάτρου ή ο Βλάχος το 1901. (Γλυτζουρής Α., ό.π., σελ. 335).
Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Πολίτη, το 1934, τη θέση του σκηνοθέτη ανέλαβε ο
Δημήτρης Ροντήρης.
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4. Η πρώτη περίοδος (1934 - 1942) - Εποχή Δημήτρη Ροντήρη – Κωστή
Μπαστιά.
Ο Δημήτρης Ροντήρης, μετά τη θητεία του στη μεγάλη Γερμανική σχολή του Μαξ
Ράινχαρτ, ήταν έτοιμος για το ξεκίνημα της σκηνοθετικής καριέρας του. Άρτια
καταρτισμένος, γύρισε το 1933 στην Ελλάδα, ένα χρόνο μετά την έναρξη των
παραστάσεων του Εθνικού και πήρε τη θέση του βοηθού σκηνοθέτη πλάι στον Φώτο
Πολίτη. Ο ίδιος ο Ροντήρης στην αυτοβιογραφία του αναφέρει : «Αμέσως αρχίσαμε
τις δοκιμές για το χειμερινό δραματολόγιο. Λίγο καιρό μετά την έναρξη, ο Πολίτης
μοίρασε τις ώρες ανάμεσά μας. Μισές αυτός και μισές εγώ. Καμιά φορά γινόταν
αλλαγή. Το πρωί ο Πολίτης, το απόγευμα εγώ, ανάλογα με τις άλλες ασχολίες του
Πολίτη. Προχωρούσαμε αρμονικά στη συνεργασία μας, όπως άλλωστε ήτανε φυσικό
ύστερα από τόσων χρόνων φιλία, που συνεχίστηκε και όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό
με συχνή αλληλογραφία, όπου μιλούσαμε για όλα τα προβλήματά μας». (Ροντήρης,
1999, σελ. 117).
Ο θάνατος του Πολίτη στέρησε το Εθνικό θέατρο από τον ιδρυτή του, αλλά, ευτυχώς
γι αυτό, δεν άφησε κανένα «κενό εξουσίας». Η καλλιτεχνική του πορεία συνεχίστηκε
αδιατάρακτη και το ίδιο θριαμβευτική, χάρη στην παρουσία του αδιαφιλονίκητου
αντικαταστάτη του, που βρέθηκε δίπλα του την κατάλληλη στιγμή : του Δημήτρη
Ροντήρη. Την αντικατάσταση αυτή επικύρωσε με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. του
Εθνικού Θεάτρου. Ομόφωνη ήταν και η θετική για το νέο σκηνοθέτη πρόταση των
ηθοποιών, προς το Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου, την αμέριστη εκτίμηση των οποίων
είχε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κυριολεκτικά κατακτήσει. Από εδώ και πέρα
αρχίζει η νέα δημιουργική περίοδος του Εθνικού Θεάτρου : η περίοδος Δημήτρη
Ροντήρη. (Κανάκης, 1999, σελ. 33).
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Ο Ροντήρης πρωτοσπούδασε στη Σχολή της Εταιρείας Ελληνικού Θεάτρου που
δημιουργήθηκε παράλληλα με την Εταιρεία (Γρωργοπούλου Β., 2009, σελ.72). Εκεί
πρωτογνώρισε ως δασκάλους του τον Μελά, τον Ξενόπουλο, το Λάσκαρη, τον
Καλογερίκο, τον Πολίτη, το Βεάκη και τον Οικονόμου. Αργότερα, και ως ηθοποιός
στο θέατρο του Ωδείου και στο θίασο της Μαρίκας, καλλιέργησε το περιζήτητο στα
χρόνια αυτά προφίλ του «μορφωμένου ηθοποιού», του αστικής καταγωγής λόγιου
θεατρίνου, που ο ίδιος πέτυχε, όπως έχουμε προαναφέρει, με την υποτροφία και τις
σπουδές του στο εξωτερικό (Χατζηπανταζής Θ., 2014, σελ. 449).
Ο Ροντήρης, μετά το θάνατο του Φώτου Πολίτη και την ανάληψη της αποκλειστικής
ευθύνης του σκηνοθέτη στη νεοσύστατη κρατική σκηνή, δε διανοήθηκε να ανατρέψει
τις αρχές πάνω στις οποίες είχε θεμελιώσει τη δραστηριότητα της εθνικής σκηνής ο
προκάτοχός του. Εμπνεόμενος από τα ίδια ιδεολογικά και αισθητικά ρεύματα
γερμανικής αφετηρίας, αντιμετώπιζε το ίδρυμα που υπηρετούσε σαν ένα είδος
μουσείου μεγάλων δραματικών επιτευγμάτων, σαν το θεματοφύλακα μιας
παράδοσης, προς την οποία όφειλε να διατηρεί κανείς αισθήματα σεβασμού και
θαυμασμού, αλλά δεν επιτρεπόταν να φανερώσει οποιαδήποτε κριτική σκέψη και
ανανεωτική διάθεση. (Χατζηπανταζής Θ., 2014, σελ. 450).
Στο θέμα της μετάβασης από τον Πολίτη στον Ροντήρη, ο Αλέξης Σολομός , στο έργο
του για τα πενήντα χρόνια του Εθνικού, γράφει : « Ο Ροντήρης σταθεροποίησε την
παράδοση που χάραξε ο οραματιστής Πολίτης, με μια ολότελα δικιά του αίσθηση
τεχνικού “περφεξιονισμού” και πνευματικής ακεραιότητας. Ο Ροντήρης ήταν κατά
το λέγειν του Βεάκη, ο άνθρωπος με τη χαλύβδινη θέληση, που έκλεισε μέσα του τη
λατρεία της τέχνης και έταξε φανατικά μοναδικό σκοπό της ζωής του τον αγώνα για
να φτάσει στο τέλειο», (Κανάκης Β., 1999, σελ. 34).
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5. Δραματολόγιο

Εθνικού Θεάτρου, περιόδου (1934 – 1942), σε

σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη .
Την πρώτη περίοδο του Δημήτρη Ροντήρη στο Εθνικό θέατρο, περίοδο που
υπηρέτησε αποκλειστικά ως σκηνοθέτης, προσέφερε τα μέγιστα στο αρχαίο δράμα.
Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος αναφέρει : «Ο πρόωρος θάνατος του Φ. Πολίτη (1934),
έδωσε τη σκυτάλη στο Δημήτρη Ροντήρη. Εκείνος ο μεγάλος ηθοποιός που εξελίχθηκε
σε μεγάλο δάσκαλο είχε ήδη στη Δραματική Σχολή του Εθνικού, που οργάνωσε και
διηύθυνε, αρχίσει να ετοιμάζει μια γενιά νέων ηθοποιών με ειδικά προσόντα και για τον
τραγικό λόγο και για την εν υπαίθρω τραγική υπόκριση.

.

Έτσι, όταν ο Κωστής Μπαστιάς το 1935 ως διευθυντής δραματολογίου του Εθνικού
πρότεινε την «έξοδο» του αρχαίου δράματος στους «φυσικούς» του χώρους, ο
Ροντήρης ανέλαβε το εγχείρημα.

.

Ο Ροντήρης διαφοροποιήθηκε από την άποψη Πολίτη. Ενώ ο Πολίτης είχε
δραματοποιήσει το Χορό και στηρίχτηκε στους Κορυφαίους, ο Ροντήρης επέστρεφε
στην ομάδα και ρυθμοποίησε τα χορικά με ομαδική συνεκφώνηση, πρώτο στάδιο πριν
τον άδοντα Χορό. Στην υποκριτική ακολούθησε έναν εξηρμένο ρεαλισμό, με κύριο
βάρος στη μουσική έκφραση των συναισθημάτων. Τα τέλεια όργανα της διανομής
δημιούργησαν αυτό που ονομάστηκε για πενήντα χρόνια μετά «Σχολή του Εθνικού
Θεάτρου». (Γεωργουσόπουλος Κ., 2013, σελ. 81-82).

.

Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην πρώτη περίοδο του Εθνικού Θεάτρου, με
την τελευταία της σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν στις 8-9-1937, ο
Ιωάννης Μεταξάς, πρόεδρος της δικτατορικής κυβέρνησης της 4ης Αυγούστου,
ανέθεσε τη Γενική Διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου, στον μέχρι τότε Γενικό
Γραμματέα του, δημοσιογράφο και λογοτέχνη Κωστή Μπαστιά, δίνοντάς του
συγχρόνως κάθε υλική και ηθική στήριξη, που είχε αντίκρισμα, τόσο στη φήμη του

22

Εθνικού Θεάτρου, εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και στους ίδιους τους ηθοποιούς
του. Ο Αλέξης Σολωμός, γράφει σχετικά: «Ο δραστήριος Διευθυντής Κωστής
Μπαστιάς διοχέτευσε τα λεφτά της δικτατορίας αθρόα, για την αύξηση των μισθών και
την προβολή του ΘΕΑΤΡΟΥ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό». (Κανάκης
Β., 1999, σελ. 40).

.

Η θητεία του Κωστή Μπαστιά ως Διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο, που χαρακτηρίζεται
ως θητεία αρμονική με το σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, πέτυχε τα τρία παρακάτω
σημαντικά αποτελέσματα : Πρώτον, έβγαλε το Εθνικό Θέατρο έξω από τα ελληνικά
σύνορα και το πρόβαλε με επιτυχία στην Ευρώπη. Και όχι μόνο με την Ηλέκτρα του
Σοφοκλή, αλλά και με τον Άμλετ του Σαίξπηρ, που παίχτηκε υποδειγματικά και με
μεγάλη επιτυχία μέσα στην πατρίδα του Συγγραφέα, στην καρδιά του West Ent, στο
Λονδίνο, στα Ελληνικά, (Γεωργουσόπουλος Κ., 2013, σελ.163), γεγονός που μας
ανέδειξε και μας καταξίωσε στην Ευρώπη. Για το ίδιο θέμα αναφέρει ο Αλέξης
Σολωμός : “Για πρώτη φορά οι εγγλέζοι και οι γερμανοί θεατρόφιλοι (λίγο πριν
ξεκινήσουν για τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο) είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν πως
έχομε στην Ελλάδα καλό θέατρο”. (Αλέξης Σολωμός,

1992, σελ. 11).

Δεύτερον, η υλοποίηση του οράματος του Ροντήρη, η αναβίωση του αρχαίου
δράματος μέσα στον φυσικό του χώρο, στο αριστουργηματικό θέατρο της Επιδαύρου,
με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Τρίτον, ήταν η δημιουργία του «Άρματος Θέσπιδος»1
υπό τον Πέλο Κατσέλη και η διακριτική κατάργηση της μονοκρατορίας του Ροντήρη,
με την πρόσληψη δύο νέων σκηνοθετών, του Τάκη Μουζενίδη και του Δ. Ματσούκη,
με σκοπό να δημιουργήσει πόλο έλξης των δυσαρεστημένων, από τον Ροντήρη,
ηθοποιών. (Κανάκης Β., 1999, σελ. 42). Φυσικά η Παξινού και ο Μινωτής, ήταν
Το Σεπτέμβρη του 1939, στα πλαίσια της θεατρικής επαρχιακής πολιτικής , εγκαινιάζεται το «Άρμα
Θέσπιδος», το οποίο είχε σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Κ. Δοξιάδη και είχε χωρητικότητα χιλίων
θεατών, πεντακόσιοι στην πλατεία και πεντακόσιοι στον εξώστη. Διέθετε μία κεντρική σκηνή και δύο
μικρότερες, καμαρίνια, γραφεία διοίκησης και εγκαταστάσεις υγιεινής. Μέσα σε λίγες ώρες μπορούσε
να στηθεί σε πλατείες ή σε ανοικτούς χώρους. (Γεωργοπούλου Β., 2009, σελ. 278).
1
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στενοί συνεργάτες του αποκλειστικής δικαιοδοσίας και δε συνεργάστηκαν το
διάστημα αυτό, με κανέναν άλλο, από τους νέους σκηνοθέτες.
Κλείνοντας την ενασχόλησή μας με την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Εθνικού
Θεάτρου, που έληξε στα χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής της χώρας, με την
αποχώρηση του Ροντήρη το 1942, μεταφέρουμε αυτούσια την αποτίμηση της
περιόδου, από το βιβλίο του Θ. Χατζηπανταζή, ο οποίος αναφέρει ότι: έως τότε,
πρόλαβαν να μπουν κάποιες από τις βάσεις, για το μάλλον συντηρητικό ρόλο που θα
παίξει κατά τις επόμενες δεκαετίες το ίδρυμα, στην καλλιτεχνική κίνηση του έθνους.
Φυσικά δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι έχουμε πλέον να κάνουμε με μια
εποχή εξαιρετικά ανώμαλη και σκληρή, μια περίοδο μεγάλης δοκιμασίας των αρχών
και κανόνων πάνω στους οποίους στηρίχτηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στο σύνολό του,
με την εγχώρια δημόσια ζωή να σημαδεύεται αρχικά από την κατάργηση του
κοινοβουλευτισμού μέσω της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά και της εθνικής
ανεξαρτησίας, μέσω της εισβολής των δυνάμεων του Άξονα, για να καταλήξουμε σε
έναν εμφύλιο πόλεμο, οι πληγές του οποίου, παρέμειναν ανοιχτές μέχρι πρόσφατα. Οι
περιστάσεις θα παρασύρουν γενικά την καλλιτεχνική κίνηση σε έναν αυξημένο έλεγχό
της από την πλευρά μιας αυταρχικής εξουσίας. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις διορίζουν
δικούς τους ανθρώπους στη διεύθυνση της κρατικής σκηνής και ασκούν λογοκρισία στο
δραματολόγιό της. Το ζήτημα όμως δε βρίσκεται εκεί. Βρίσκεται στο γεγονός ότι, από
την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, το Εθνικό σχεδιάστηκε με όρους μονολιθικότητας
και κεντρικής ποδηγέτησης της καλλιτεχνικής του παραγωγής. Ο θεσμός του ενός μόνο
σκηνοθέτη που επιβλήθηκε στο οργανόγραμμά του από την αρχή, του ενός μόνιμου
σκηνογράφου (του Κλεόβουλου Κλώνη) και του ενός μόνιμου ενδυματολόγου (του
Αντώνη Φωκά), απέκλειαν για μεγάλο χρονικό διάστημα οποιουδήποτε είδους
καλλιτεχνικό αντίλογο στη σκηνή του και οποιαδήποτε ιδέα πολυφωνικότητας στα
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προγράμματα των παραστάσεών του. Τα κίνητρα των σχεδιαστών του ενδέχεται να μην
είναι

ιδιαιτέρως

δυσερμήνευτα.

Πίσω

από

αυτή

τη

γραφειοκρατική

και

δημοσιοϋπαλληλική ως ένα σημείο νοοτροπία, είναι βέβαιο πως κρυβόταν η απέχθεια
της ανοργανωσιάς, της αυθαιρεσίας και της προχειρότητας, με μια λέξη του χάους που
επικρατούσε στο σύνολο της ζωής του εγχώριου μεσοπολέμου, από την ίδρυση κάθε
λογής τυχάρπαστων θιάσων, έως την κατάληψη της εξουσίας από γραφικούς έως
άκρως επικίνδυνους πραξικοπηματίες. (Χατζηπανταζής Θ., 2014, σελ. 450-452).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Δραματολόγιο του Εθνικού Θεάτρου, περιόδου 1934 – 1942.
Α. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Σπ. Μελά

Ιούδας (1934)

Β΄ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ
Σοφοκλή

Ηλέκτρα (1936) (1937) – (1938)

Γ. Ξενόπουλου

Φοιτηταί (1934) –

Ευριπίδη

Ιππόλυτος (1937)

Αισχύλου

Πέρσαι (1939)

(1941)
Α. Μάτεση

Ο βασιλικός (1935)

Β. Ρώτα

Ο Ρήγας - Να ζη το
Μεσολόγγι (1935)

Κ. Παλαμάς

Τρισεύγενη (1935

Γ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δ. Μπόγρη

Αρραβωνιάσματα

Στ. Τσβάιχ

αρνί (1934)

(1936)
Α. Τερζάκης

Αυτοκράτωρ

Του φτωχού τ'

Φ. Σίλλερ

Μιχαήλ (1936)

Δον Κάρλος,
Ινφάντης της
Ισπανίας (1934)

Γ. Ξενόπουλου

Ο πειρασμός (1936) Α. Τολστόι

Ιβάν ο τρομερός
(1935)
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Α. Τερζάκης

Ο σταυρός και το Π. Μπωμαρσαί

Οι γάμοι του

σπαθί (1939)

Φιγκαρό
(1935-1941)

Σπ. Μελάς

Παπαφλέσσας

Λ. Πιραντέλο

γυμνούς (1935

(1940)
Ερ. Ίψεν

Πέερ Γκυντ

Κ. Γκολντόνι

Δωδέκατη νύχτα

Μολιέρος

(1935) – (1940)
Μ. Θερβάντες

Δον Κιχώτης

Ο επιθεωρητής

Ουίλ. Σαίξπηρ

Ο κουρεύς της

Ουίλ. Σαίξπηρ

Ρωμαίος και

Χ. Κλάιστ

Πριν απ' το

Ο πρίγκηπας του
Χόμπουργκ (1938)

Ουίλ. Σαίξπηρ

Ιουλιέτα (1936)
Γκ. Χάουπτμαν

Βασιλεύς Ληρ
(1938)

Σεβίλλης (1936)
Ουίλ. Σαίξπηρ

Άμλετ
(1937) – (1940)

(1936)
Π. Μπωμαρσαί

Ο κατά φαντασίαν
ασθενής (1937)

(1936)
Ν. Γκόγκολ

Υπηρέτης δύο
κυρίων 1937-1938

(1935)
Ουίλ. Σαίξπηρ

Να ντύσουμε τους

Βασιλεύς Ληρ
(1938)

Ο. Ουάλιντ

ηλιοβασίλεμα

Ο ιδανικός σύζυγος
(1938)

(1936) – (1942)
Ο. Ουάλιντ

Η βεντάλια της

Ουίλ. Σαίξπηρ

λαίδης

Πέρα απ' τον
ορίζοντα (1939)

Γουίντερμηρ (1937)
Κάρλο Γκότσι

Η πριγκήπισσα
Τουραντώ (1937)

Χ. Κλάιστ

Ο έμπορος της
Βενετιάς (1940)
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Κ. Βιλντρακ

Υπερωκεάνειο

Ουίλ. Σαίξπηρ

Τενάσιτυ (1937)
Ευγ. Ο’ Νηλ

Πόθοι κάτω απ' τις

Ερρίκος Ε΄
(1941)

Γκαίτε

λεύκες (1937)

Φάουστ
(1942)

(Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου ).
6. Η δεύτερη περίοδος του Δημήτρη Ροντήρη στο Εθνικό Θέατρο (1946 -1950).
Το Μάρτιο του 1946 νίκησε με συντριπτική πλειοψηφία, το Λαϊκό Κόμμα του
Κωνσταντίνου Τσαλδάρη και η χώρα απέκτησε κυβέρνηση δεξιάς ιδεολογίας. Το
Μάιο του ίδιου χρόνου ο Γ. Θεοτοκάς, μαζί με το διοικητικό συμβούλιο, αποπέμπεται
από τη διεύθυνση και τη θέση του αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ροντήρης. Συγχρόνως
απομακρύνονται οι σκηνοθέτες Πέλος Κατσέλης και Σωκράτης Καραντινός και ο
αριστερός ηθοποιός Τζ. Καρούσος. (Γεωργοπούλου Β., 2016, σελ.483).

.

Κατά τον Κανάκη, το Εθνικό Θέατρο έπρεπε να αποκτήσει Γενική Διεύθυνση της
ίδιας ιδεολογίας. Και ο συνεπής εκπρόσωπος της τάσης αυτής ήταν ο Δημήτρης
Ροντήρης. Λειτούργησε δηλαδή το σύνδρομο της «πολιτικής συγγένειας», μεταξύ της
κρατικής αρχής και της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Θεάτρου, όπως την εποχή
Πλαστήρα – Θεοτοκά, πριν από ένα χρόνο. Το μεγάλο και σημαντικό γεγονός της
περιόδου αυτής, είναι ότι ο Ροντήρης έμπαινε στο Εθνικό Θέατρο, ως Γενικός
Διευθυντής. (Κανάκης Β., 1999, σελ. 69).

.

Στο σημείο αυτό, παρενθετικά, θα κάνουμε μία αναφορά στην πολιτική τοποθέτηση
του Ροντήρη, στοιχείο που θεωρούμε σημαντικό, και που πιθανόν ερμηνεύει κάποιες
επιλογές του. Όμως, όπως φαίνεται παρακάτω, από τις τοποθετήσεις των τριών
καταξιωμένων μαθητριών του που παραθέτουμε, το θέμα της πολιτικής τοποθέτησης
του Ροντήρη αναδεικνύεται αρκετά «θολό» και ιδιαζόντως «αμφίσημο». Τον
χαρακτηρισμό του Ροντήρη «ως δεξιό», τον αποδέχεται η Άννα Συνοδινού η οποία
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αναφέρει: «Ο Ροντήρης ήταν δεξιός αλλά ανεξάρτητος, δεν υπηρέτησε τη -στρατευμένη
σε κόμματα- τέχνη. Είχε το θέατρο μέσα στο αίμα του». (Συνοδινού, 1999, σελ.231).
.Για το ίδιο θέμα η άλλη του μαθήτρια, Ασπασία Παπαθανασίου αναφέρει : «Με το
Ροντήρη είχαμε πολιτικές διαφορές και υπήρξε κι ένα διάστημα που δε μιλιόμασταν για
τα πολιτικά. Όμως αυτό είναι άλλη ιστορία…. Δε μπορεί κάποιος να τον εντάξει
πολιτικά με ευκολία τον Ροντήρη… Ο Ροντήρης υπηρέτησε την πολιτεία και τον
πετάξανε γιατί δεν ήξερε να κολακέψει τους πολιτικούς.». (Λάλας, 2001, σελ. 112113).

.

Τέλος, η αγαπημένη του μαθήτρια, Μελίνα Μερκούρη, για το αν ο Ροντήρης ήταν
πολιτικά ενταγμένος σε κάποιο χώρο, απαντάει: «Όχι, δεν ήταν ενταγμένος. Ήταν
όμως ένας πάρα πολύ δημοκρατικός άνθρωπος.». (ό.π., σελ. 95-96).

.

Απόλυτα σαφής στο θέμα αυτό είναι ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, που στη
συνέντευξή του αναφέρει : “ Ο Ροντήρης ήταν φιλελεύθερος αστός, συντηρητικός
ηθικά, πολιτικά και κοινωνικά, με πατέρα Δικαστή και αδελφό Πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών…”. (Γεωργουσόπουλος Κ., 2019, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ΄). Ο σκηνοθέτης που, από το 1942, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Εθνικό
Θέατρο, στις μαύρες μέρες της κατοχής, είχε αποσυρθεί τελείως από το θεατρικό
προσκήνιο και παρέμενε ανενεργός, προσμένοντας καλύτερες μέρες. Και οι
καλύτερες μέρες ήρθαν, με την τοποθέτησή του όπως προαναφέραμε στη Γενική
Διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου. Όχι χωρίς προβλήματα όμως, γιατί η τοποθέτησή
του έγινε σε μια από τις χειρότερες περιόδους της χώρας : στην καρδιά του εμφυλίου
πολέμου. Όμως, το νομοθετικό διάταγμα του διορισμού του ως Γενικού Διευθυντή,
του έδινε απεριόριστη δυνατότητα διαχείρισης της κατάστασης στο Εθνικό, σύμφωνα
με την αντίληψή του. Έτσι η πρώτη του ενέργεια ήταν να απομακρύνει τον Κατσέλη
και τον Καραντινό από τις σκηνοθεσίες, αναλαμβάνοντάς τις πάλι, όλες μόνος του
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και να αναθέσει ξανά την αποκλειστικότητα των σκηνικών και των κοστουμιών, στο
δίδυμο Κλώνη – Φωκά. (Γεωργοπούλου, σελ. 483).

.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της κρατικής σκηνής που αναλαμβάνει ένας
σκηνοθέτης τη διεύθυνση του ιδρύματος και είναι επίσης η πρώτη φορά που
σημειώνεται τέτοια συγκέντρωση εξουσιών σε ένα πρόσωπο, δηλαδή τόσο η διοικητική
ευθύνη του ιδρύματος όσο και η καλλιτεχνική. (Μιχαλόπουλος Π., 2018, σελ. 310).
Όσον αφορά τον θίασο, ο Ροντήρης μόλις ανέλαβε, βρήκε ένα καθημαγμένο, από
στελεχιακό δυναμικό ηθοποιών, Εθνικό Θέατρο. Οι πρωταγωνιστές του Παξινού και
Μινωτής ήταν στην Αμερική, προσπαθώντας να φτιάξουν διεθνή καριέρα, η
Μανωλίδου κυνηγούσε το αμερικάνικο κινηματογραφικό της όνειρο, η άτυχη
Παπαδάκη είχε δολοφονηθεί στα Δεκεμβριανά και ο Δενδραμής ήταν σε εθελουσία
θεατρική έξοδο. Αρκετοί από τους ηθοποιούς της πρώτης περιόδου του Εθνικού,
είχαν γεράσει και παροπλιστεί, ενώ άλλοι είχαν πεθάνει. Τέλος, ο Βεάκης, ο Γληνός,
ο Καρούσος και αρκετοί άλλοι, βρέθηκαν υποχρεωτικά εκτός Εθνικού, λόγω των
πολιτικών τους πεποιθήσεων. (Γεωργοπούλου, σελ. 483). Ήταν μάλιστα μια από τις
πρώτες ενέργειες του Ροντήρη ως Διευθυντή, διότι τα πολιτικά πάθη ήταν πολύ
έντονα..
Το Εθνικό Θέατρο ταλανίζεται τόσο από εξωτερικές πιέσεις όσο και από εσωτερικά
προβλήματα και αποτελεί ένα θίασο που κατά καιρούς

αναταράσσεται από

εσωτερικές διαμάχες, που συχνά υποκρύπτουν προσωπικές φιλοδοξίες, συνέπεια των
συσχετισμών που υπάρχουν στη σύνθεσή του και εμφανίζεται με μικρές και
συγκυριακές αναλαμπές. (Μαυρομούστακος Π., 2005, σελ. 56).

.

Αυτή ήταν η θλιβερή πραγματικότητα που αντιμετώπισε ο Ροντήρης, ως προς τα
παλαιά διακεκριμένα στελέχη του Εθνικού. Ήταν μονόδρομος , να σχηματίσει θίασο
με ηθοποιούς της νεότερης γενιάς, που ήταν ήδη πρωταγωνιστές στο ελεύθερο
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Θέατρο. Ποιοι ήταν αυτοί οι ηθοποιοί; Δημήτρης Χορν, νέος, ταχύτατα ανερχόμενος,
από τα σημαντικότερα ταλέντα του χώρου. Δημήτρης και Ρίτα Μυράτ,
πρωταγωνιστές του θεάτρου Κοτοπούλη, Μαίρη Αρώνη, νέα καθιερωμένη
πρωταγωνίστρια – συνθιασάρχης με τον άντρα της Θόδωρο Αρώνη - που χάθηκε
πρόωρα. Εκτός αυτών οι Μάνος Κατράκης, Παντελής Ζερβός, Έλσα Βεργή, Γιάννης
Αποστολίδης , Τάκης Γαλανός και το βαρύ πυροβολικό της κωμωδίας, Χριστόφορος
Νέζερ. Και ο θίασος συμπληρώθηκε από τους μαθητές της τελευταίας φουρνιάς του
Εθνικού, που μόλις είχαν αποφοιτήσει: Στέλιος Βόκοβιτς, Νίκος Χατζίσκος,
Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Ανδρέας Φιλιππίδης, Ελένη Ζαφειρίου, Λουίζα
Ποδηματά, Δέσπω Διαμαντίδου και η Μελίνα Μερκούρη, που τότε έκανε τα πρώτα
της βήματα. (Κανάκης Β., ό.π., σελ. 71).

.

Κλείνοντας την αναφορά μας για την περίοδο αυτή, σημειώνουμε ότι “ η τοποθέτηση
του Δημ. Ροντήρη από τη νεόκοπη φιλομοναρχική κυβέρνηση του Κ. Τσαλδάρη που είχε
αναδειχθεί από τις εκλογές του Μαρτίου του 1946 και η συγκέντρωση όλων των
αρμοδιοτήτων στο πρόσωπό του προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, πολλές
αντιδράσεις. Η κρατική σκηνή για μια ακόμη φορά γίνεται αφετηρία πολιτικής
αντιπαράθεσης. Στα δημοσιεύματα του Τύπου ο νέος σκηνοθέτης χαρακτηρίζεται
«απόλυτος δικτάτορας» ”. (Γεωργοπούλου Β., 2016, σελ.537).
7.Δραματολόγιο Εθνικού Θεάτρου, περιόδου (1946 – 1950), σε σκηνοθεσία
Δημήτρη Ροντήρη:
Ο νέος αναδιοργανωμένος και σημαντικά ενισχυμένος θίασος του Εθνικού, παρά τις
όχι και τόσο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, κατάφερε την περίοδο αυτή, κάτω από τη
σκηνοθετική μπαγκέτα του Ροντήρη, να βγάλει παραστάσεις που μερικές από αυτές
θύμιζαν την καλή προπολεμική εποχή του θεάτρου.

.

Η περίοδος κλείνει με το μεγάλο γεγονός του ανεβάσματος της «μνημειώδους»
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Ορέστειας του Αισχύλου, στο Ηρώδειο, με τη Μαρίκα Κοτοπούλη να συμμετέχει για
πρώτη και τελευταία φορά, σε παράσταση του Εθνικού Θεάτρου. Η Μαρίκα την
περίοδο αυτή, ήταν μέλος του Δ.Σ, του Εθνικού Θεάτρου και πολύ κοντά στο
Ροντήρη, ο οποίος τα πρώτα του θεατρικά βήματα, τα είχε κάνει στο θίασό της. Έτσι
ήταν εύκολο να την καταφέρει να πάρει μέρος στην παράσταση, δεδομένου ότι είχε
πια σταματήσει να εμφανίζεται ακόμα και στο δικό της θέατρο. Η πρεμιέρα δόθηκε
επίσημα στις 10 Σεπτεμβρίου 1949, σημείωσε πραγματικά ανεπανάληπτη επιτυχία,
που έμεινε στην ιστορία του Εθνικού Θεάτρου, στάθηκε δε αφορμή για τη
θεσμοθέτηση του βραβείου Κοτοπούλη.2

.

Για τον Ροντήρη η παράσταση αυτή, ασφαλώς αποτελούσε το σημαντικότερο
προσωπικό καλλιτεχνικό εγχείρημα των τελευταίων ετών, ενώ για την Κοτοπούλη
την πραγματοποίηση παλαιών φιλοδοξιών· η αγαστή συνεργασία του Ροντήρη και
της Κοτοπούλη εκείνα τα χρόνια στα διοικητικά ζητήματα του Εθνικού Θεάτρου
θυμίζει έντονα τη συνεργασία που είχε αναπτύξει η πρωταγωνίστρια μια δεκαετία
νωρίτερα με τον πανίσχυρο τότε Μπαστιά, όταν είχε γίνει ημικρατικός ο θίασός της
και, εν όψει του περάσματος του Μπαστιά στη σκηνοθεσία, είχαν συμφωνήσει να τη
σκηνοθετήσει στην Ορέστεια, αλλά τους πρόλαβε ο πόλεμος. Αξίζει να σημειωθεί
2

Το «Βραβείο ή Έπαθλο Κοτοπούλη», ήταν το χρυσό μετάλλιο που δώρισαν ως αναμνηστικό οι

ηθοποιοί της παράστασης στη Μαρίκα, για να τιμήσουν την πολύχρονη προσφορά της στο θέατρο και
στο αρχαίο δράμα. Το χρυσό αυτό μετάλλιο με τη μορφή της, η Μαρίκα δεν το κράτησε για τον εαυτό
της, αλλά το κληροδότησε στις ερχόμενες γενιές, ως αμειβόμενο έπαθλο, απονεμόμενο ανά διετία στην
καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό. Το πρώτο βραβείο το πήρε από τα χέρια της ίδιας της
Κοτοπούλη η Έλλη Λαμπέτη και το επόμενο το πήρε η Μελίνα Μερκούρη. Στις δύο πρώτες απονομές,
ήταν εν ζωή η Μαρίκα. (www.theatrikaprogrammata.gr, 31-10-2014).
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πως η συμμετοχή της Κοτοπούλη στην παράσταση προβάλλεται από το Εθνικό
Θέατρο με κάθε τρόπο, σαν να επρόκειτο για σύμπραξη. (Μιχαλόπουλος Π., 2018,
σελ. 398).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Δραματολόγιο του Εθνικού Θεάτρου (1946 – 1950).
Α. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Δ. Βυζάντιου

Βαβυλωνία

Β΄ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ
Αισχύλου

(1947)
Σπ. Μελά

Παπαφλέσσας

Πέρσαι
(1946 -1948 )

Αισχύλου

(1947 - 1949)

Ορέστεια
(1949)

Γρ. Ξενόπουλου

Ο πειρασμός

Γ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δ, Μπόγρη

Καινούργια ζωή

Ουιλ. Σαίξπηρ

τίποτα (1946)

(1948)
Α. Μάτεση

Ο βασιλικός

Β. Ουγκό

(1948)
Γρ. Ξενόπουλου

Φοιτηταί

Στέλλα Βιολάντη

Τζ. Μπ. Σω

Χαραυγή

Ουιλ. Σαίξπηρ

Το φιντανάκι

Μολιέρος

Ουιλ. Σαίξπηρ

Αρραβωνιάσματα
(1950)

Αμφιτρύων-Η πόρτα
πρέπει να είναι
ανοιχτή ή κλειστή
(1948)
Η στρίγγλα που έγινε
αρνάκι (1948)

(1949)
Δ. Μπόγρη

Ριχάρδος Β'
(1947)

(1949)
Π. Χορν

Άνθρωπος και
υπεράνθρωπος (1947)

(1948 – 1949)
Δ. Μπόγρη

Ρουί Μπλας
(1947)

(1948)
Γρ. Ξενόπουλου

Πολύ κακό για το

Εντμόν Ροστάν

Συρανό ντε
Μπερζεράκ
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(1948-1949)
Γρ. Ξενόπουλου

Στέλλα Βιολάντη
(1948 – 1949)

Μπεν Τζόνσον

Μαριβώ

Το παιχνίδι του
έρωτα και της
τύχης (1949)

Βολπόνε ή Η
αλεπού (1949)

Ουιλ. Σαίξπηρ

Ριχάρδος Β΄
(1950)

Τζ. Πάτρικ

Ανυπόμονη καρδιά
(1950)

(Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου ).

Δ. Τρίτη και τελευταία θητεία του Δημήτρη Ροντήρη στο Εθνικό Θέατρο,
(1953 – 1955). :
Η τρίτη, τελευταία και πολύ σύντομη, περίοδος του Δημήτρη Ροντήρη στο Εθνικό
Θέατρο, ήρθε αμέσως μετά την παρεμβολή της επανόδου του Γιώργου Θεοτοκά
(1950 – 1952). Ο Δημήτρης Ροντήρης επανήλθε στο Εθνικό Θέατρο το Μάρτιο του
1953 και πάλι ως “απόλυτος άρχων” (σκηνοθέτης και γενικός διευθυντής), με
παρέμβαση του Σπύρου Μαρκεζίνη, που την εποχή αυτή ήταν το δεξί χέρι του
Στρατάρχη Παπάγου. Ενώ κατά τον Κανάκη και αυτή η επιλογή του Ροντήρη
οφείλεται σε πολιτικούς λόγους (Κανάκης Β., 1999, σελ. 151), ο μαθητής του και
μετέπειτα συνεργάτης του, Κώστας Γεωργουσόπουλος, αντικρούει αυτόν τον
ισχυρισμό και αντιτείνει ότι η επιλογή του ως διευθυντής τη συγκεκριμένη περίοδο
από τον Μαρκεζίνη (που ουσιαστικά τον επέβαλε στον Παπάγο), στηρίζεται σε
πνευματικότερα κίνητρα, δεδομένου ότι ήταν φίλοι από παλιά, με σημαντικότατες
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σπουδές και οι δύο, με κοινή δράση στο περιοδικό “πουκέτο” του μεσοπολέμου (ο
Ροντήρης ως κριτικός θεάτρου και ο Μαρκεζίνης ως κριτικός κινηματογράφου).
Είχαν αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη ο ένας στις ικανότητες του άλλου.
Άλλωστε από τα αντικειμενικά γεγονότα φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπερισχύει η άποψη
του Κώστα Γεωργουσόπουλου, διότι η τύχη του Ροντήρη θα ήταν άλλη, μετά την
αποστασιοποίηση του Μαρκεζίνη, εάν ίσχυε η πολιτική συγγένεια. Επίσης μεγάλος
εχθρός του Ροντήρη ήταν η εφημερίδα Καθημερινή, κύριο όργανο της δεξιάς, που
τον πολεμούσε συστηματικά, τόσο ο Γεώργιος Βλάχος όσο και ο αντικαταστάτης του
Αιμίλιος Χουρμούζιος. Χαρακτηριστικά και πολύ διαφωτιστικά, σε σχέση με την
πολιτική ταυτότητα του Ροντήρη, είναι επίσης τα περιστατικά που αναφέρει ο Κ.
Γεωργουσόπουλος για το Δ. Ροντήρη, σχετικά με την επάνοδο της Κυβέρνησης του
Γεωργίου

Παπανδρέου από την Αίγυπτο και τον τηλεγραφικό διορισμό του ως

διευθυντή της ραδιοφωνίας, για να οργανώσει την πανηγυρική επιστροφή, καθώς
επίσης το περιστατικό της επίσκεψής του επί Χούντας το 1967, στο Καστρί,
για να δει τον Γεώργιο Παπανδρέου που ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.
(Γεωργουσόπουλος Κ., 2019, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).

1. Σύντομη αναφορά στα ιστορικά γεγονότα και την πολιτική κατάσταση της
συγκεκριμένης περιόδου.
Το µετεµφυλιακό κράτος (1950-1955) - Κοινωνικοπολιτική επισκόπηση.
Η Ελλάδα τη μεταπολεμική περίοδο δεν έκανε τις επιλογές των κρατών της Δύσης,
τα οποία ακολούθησαν πορεία ανοικοδόμησης, ούτε όπως είναι γνωστό, ακολούθησε
τα όμορα Βαλκανικά κράτη και κυρίως στις κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές που
επέλεξαν. Η αιματηρή ένοπλη σύγκρουση, με κοινωνικά και ριζοσπαστικά
χαρακτηριστικά, που βρήκε τη χώρα μας αμέσως μετά την απελευθέρωση, τον
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Δεκέμβρη του 1944, επεκτάθηκε ταχύτατα στην υπόλοιπη επικράτεια το 1946.
Ουσιαστικά η Ελλάδα, από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων βρισκόταν, με
μικρά διαλείμματα σε διαρκή κατάσταση πολέμου και εσωτερικής αστάθειας.

.

Είναι γεγονός πως σ’ ολόκληρο τον κόσμο (Δυτικό και Ανατολικό), ο τερματισμός
του πολέμου με τη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων επί του Άξονα, αποτέλεσε για την
Ευρώπη το σημείο έναρξης μιας εποχής που ήταν επικεντρωμένη στα κοινωνικά
ζητήματα και κυρίως στην εδραίωση του κοινωνικού κράτους.

.

Το σχέδιο Μάρσαλ (η οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ευρώπη), δόθηκε
αρχικά για την οικονομική ενδυνάμωση της Ευρώπης και εν συνεχεία για την
κοινωνική και πολιτική της ενδυνάμωση. Η

στήριξη της

Ευρώπης εξάλλου,

αποτέλεσε την αιχμή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να
επιτύχει την αποδυνάμωση μιας ενδεχόμενης σοβιετικής διείσδυσης στα ανεπτυγμένα
κράτη της Δύσης μέσω της ισχυροποίησης τόσο της εκλογικής όσο

και της

κοινωνικής, των αντίστοιχων Κομμουνιστικών Κομμάτων.

.

Στην Ελλάδα όμως και σε πλήρη αναντιστοιχία με την Ευρώπη, η οικονομική
βοήθεια των ΗΠΑ μέσω

του

σχεδίου

Μάρσαλ, δε χρησιμοποιήθηκε για την

ενδυνάμωση και την ανοικοδόμησή της, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικράτησαν στη χώρα, αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, το 1949.

.

Η μεταπολεμική εικόνα της Ελλάδας, έμοιαζε υπερβολικά με την περίοδο της
Γερμανικής κατοχής. Συνεχίζονταν οι αλλεπάλληλες μάχες, οι ερημώσεις χωριών, οι
εκτελέσεις, η έλλειψη τροφίμων, η φτώχεια και η ανεργία, που είχαν ως στόχο την
παρεμπόδιση του εφοδιασμού των κομμουνιστών ανταρτών και ως τελικό
αποτέλεσμα την πολιτική και κοινωνική αστάθεια.

.

Η νίκη των εγχώριων «εθνικοφρόνων» δυνάμεων που επετεύχθη, χάρη στην
οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ έναντι των κομμουνιστών, δεν είχε
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ως αποτέλεσμα την πολυπόθητη εσωτερική ειρήνη, αλλά αντίθετα δημιούργησε και
επέβαλλε στο εσωτερικό μια επίπλαστη σταθερότητα, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε
πολιτικό

επίπεδο,

που

βασίζονταν

κυρίως

στον

κρατικό

αυταρχισμό.

Το ξεκίνημα της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας βρίσκει την Ελλάδα οικονομικά
κατεστραμμένη και κοινωνικά διαιρεμένη. Το νέο πλέγμα εξουσίας που
διαμορφωνόταν, είχε ως πρωταρχικό στόχο τη σταθεροποίηση και κεφαλαιοποίηση
των κεκτημένων της νίκης του και παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας μέσω της εκβιομηχάνισης του κράτους. (Ευαγγελίδης Γ.,
2014, σελ. 33).

.

Η εκλογική αναμέτρηση του 1950, μετά από το αιματηρό δημοψήφισμα του 1946 θα
φέρει στην εξουσία το Στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα , σύμβολο της ενότητας του
λαού.
Ουσιαστικά η πρώτη μετεμφυλιακή τριετία συνιστά ένα «κεντρώο διάλειμμα» από
την κυριαρχία της δεξιάς, με κύρια χαρακτηριστικά της την εναλλαγή των ασθενών
κυβερνητικών συνασπισμών που υπονομεύονταν : α) Από το Βασιλιά ο οποίος
ασκούσε την εξουσία ως τοποτηρητής των ξένων δυνάμεων, αλλά και ως ουσιαστικός
αρχηγός της δεξιάς παράταξης, μη μπορώντας απ’ αυτό το λόγο να λειτουργήσει
υπερκομματικά, εκπληρώνοντας την ουσία του ρόλου του. β) Από τον ΙΔΕΑ, ο
οποίος δραστηριοποιούνταν υπόγεια στους κόλπους του Στρατού. γ) Από τον έλεγχο
του αμερικάνικου παράγοντα στα πολιτικά της χώρας (χαρακτηριστική η περίπτωση
επέμβασης του Πρέσβη Γκρέιντι στο Παλάτι, για αλλαγή του Σ. Βενιζέλου από το Ν.
Πλαστήρα στην Πρωθυπουργία) και δ) Τέλος, από τις ίδιες τις προαναφερόμενες
συνιστώσες του Κέντρου, οι οποίες κατά κύριο λόγο σαμποτάριζαν τα

μέτρα

επιείκειας που ήθελε ο Πλαστήρας να προωθήσει, για την ειρήνευση της χώρας
(Γρηγοριάδης, 2010, σελ. 384 - 387).

.
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Όμως η εθνική συμφιλίωση που υποσχόταν να φέρει το Κέντρο με τον επικεφαλής
του Νικόλαο Πλαστήρα, αφήνοντας πίσω του όλα τα δεινά του Εμφυλίου,
αποδείχτηκε ουτοπία, γιατί δυστυχώς αντίθετα με τα εξαγγελλόμενα, την περίοδο
αυτή κυριαρχούν η αγριότητα, η εμπάθεια, οι εκτελέσεις, οι διώξεις και ο
αντικομουνιστικός φανατισμός. Την τριετία αυτή επίσης, με το που θα ξεσπάσει ο
πόλεμος της Κορέας, που για τους Δυτικούς συμβολίζει την ύπαρξη ενός σοβιετικού
σχεδίου για την παγκόσμια ηγεμονία, θα αλλάξει και η πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με
την προώθηση φιλελεύθερων Κυβερνήσεων στην Ελλάδα.

.

Οι επιλογές των Αμερικανών για την ανάγκη θεσμοθέτησης του πλειοψηφικού
συστήματος απεδείχθησαν κρίσιμες για την πολιτική ζωή της χώρας. Παρά τις
αντίθετες απόψεις του Παλατιού, που προτιμούσε το αναλογικό, και τις ασταθείς
κυβερνήσεις συνεργασίας, που του εξασφάλιζαν ρυθμιστικό ρόλο, οι Αμερικανοί
πίστευαν ότι μόνο το πλειοψηφικό θα δάμαζε τον «άναρχο» χαρακτήρα του Έλληνα.
Την περίοδο 1946-1956 εξάλλου οι ΗΠΑ επέβαλαν στο Παλάτι και συνεπώς στην
πολιτική σκηνή

δύο ισχυρές προσωπικότητες που σφράγισαν τη μεταπολεμική

ιστορία: τον στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο και τον συνεργάτη και διάδοχό του
Κωνσταντίνο Καραμανλή. (Παπαχελάς, 2008).
2. Οι συνθήκες στο Εθνικό Θέατρο τη συγκεκριμένη περίοδο.
Θεατρική επισκόπηση.
Είναι φυσικό και αναμενόμενο, το ασφυκτικό μετεμφυλιακό κλίµα της εποχής να
επηρεάζει τη θεατρική πραγματικότητα της πρωτεύουσας και ειδικότερα την κρατική
σκηνή, ολόκληρη τη δεκαετία του ’50, εντονότερα βεβαίως τα πέντε πρώτα χρόνια.
Απότοκο

της

προαναφερόμενης

κατάστασης

είναι,

η

περίοδος

αυτή

να

χαρακτηρίζεται ως μια από τις λιγότερο “γόνιµες” περιόδους, τόσο του Εθνικού
Θεάτρου, όσο και γενικότερα του θεάτρου της χώρας μας.
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Το σύνολο σχεδόν της θεατρικής παραγωγής της περιόδου που εξετάζουμε, το
διακρίνει η στασιμότητα και η οπισθοδρόμηση σε προπολεμικά πρότυπα καθώς είναι
περιορισμένες στο ελάχιστο οι ανανεωτικές απόπειρες κάθε είδους τόσο σε επίπεδο
ρεπερτορίου όσο και αισθητικών αναζητήσεων. Η ήττα της Αριστεράς στον Εµφύλιο
και οι περαιτέρω διώξεις που ακολουθούν, συνεπάγονται την ελαχιστοποίηση των
έργων κοινωνικοπολιτικού προσανατολισμού, καθώς ενέχει ο κίνδυνος οποιαδήποτε
τέτοιου είδους απόπειρα να θεωρηθεί κρυφοκοµµουνιστική ή συνοδοιπορία, ενώ το
μεγαλύτερο µέρος των αριστερών καλλιτεχνών είναι είτε φιµωµένοι καλλιτεχνικά και
στιγματισμένοι λόγω των συνθηκών, είτε βρίσκονται στους διαφόρους τόπους
εξορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του ηθοποιού Τζαβαλά
Καρούσου. (Εφημ. Ελευθερία, 1953 - Εφημ. Εµπρός, 1953).
Την περίοδο αυτή το ελληνικό θέατρο και φυσικά το Εθνικό Θέατρο χάνει
εμβληματικές προσωπικότητες που καθόρισαν και διαμόρφωσαν την προπολεμική
του πορεία, στοιχείο που θα συντελέσει στη σηματοδότηση του τέλους µιας εποχής
και που θα αρχίσει να διαφαίνεται προς το τέλος αυτής της περιόδου. Συγκεκριμένα,
πεθαίνουν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές Αιµίλιος Βεάκης, Βασίλης Αργυρόπουλος και
Μαρίκα Κοτοπούλη, οι θεατρικοί συγγραφείς Γρηγόριος Ξενόπουλος και Μιλτιάδης
Λιδωρίκης αλλά και ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Εθνικού και εκδότης της
εφημερίδας Καθημερινής Γεώργιος Βλάχος, που η αρθρογραφία του είχε βαρύνουσα
σηµασία για τις θεατρικές εξελίξεις.
Τέλος, στην περίοδο αυτή παρουσιάζονται οι πρώτες κινήσεις που θα αποτελέσουν
σηµαντικό κεφάλαιο των επόµενων περιόδων, όπως η παγκόσμια εκπροσώπηση του
νεοελληνικού θεάτρου µε την περιοδεία του Εθνικού στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του
1952 µε τις παραστάσεις Ηλέκτρα και Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή σε
σκηνοθεσία Ροντήρη και Μινωτή αντίστοιχα, µε το πρωταγωνιστικό ζεύγος Παξινού-
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Μινωτή (Εφημ. Ελευθερία, 1952), αλλά και η δημιουργία των ετησίων φεστιβάλ
αρχαίου δράµατος µε προπομπό τους το Φεστιβάλ των Δελφών τον Αύγουστο του
1951, µε τον Οιδίποδα τύραννο σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή (Εφημ. Εμπρός,
15-8-1951).
Οι εκλογές που έγιναν το Νοέμβριο του 1952, έφεραν την επικράτηση του Παπάγου
με συντριπτική πλειοψηφία. Η αντικατάσταση της Κεντροαριστερής παράταξης από
τη Δεξιά που ήρθε στα πράγματα, επέφερε αλλαγές στη Γενική Διεύθυνση του
Εθνικού

Θεάτρου.

.

Η Κυβερνητική αλλαγή βρήκε τους δύο αντιπάλους διευθυντές σε περιοδεία στις
Η.Π.Α., μαζί με το ζεύγος Μινωτή – Παξινού, όπου και δημιουργήθηκε μια
τραγελαφική κατάσταση. Ο Ροντήρης ήθελε να γυρίσει πίσω αμέσως, για να
αναλάβει τη διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου, ο Θεοτοκάς ήθελε να περιοδεύσει στις
παροικίες των Ελλήνων της Αμερικής, για την προώθηση των βιβλίων του, χωρίς να
τον ενδιαφέρει πλέον η περαιτέρω τύχη του θιάσου και ο Μινωτής με την Παξινού να
επιμένουν να συνεχίσουν την περιοδεία και πέρα των ορίων της Νέας Υόρκης. Οι
διαφορετικές αυτές επιδιώξεις, ήταν φυσικό να φέρουν τη σύγκρουση. Στην αρχή ο
Μινωτής θεώρησε υπεύθυνο με τον Θεοτοκά, που δεν εννοούσε ως Διευθυντής, να
δώσει εντολή να συνεχιστεί η περιοδεία. Ύστερα συγκρούσθηκε με το Ροντήρη, που
κι αυτός δε συμφωνούσε, ως σκηνοθέτης της Ηλέκτρας, για την παράταση των
παραστάσεων. Αυτό στάθηκε η αφορμή να διακοπεί οριστικά η μακρόχρονη φιλία
που τους έδενε και δεν ξαναμίλησαν από τότε (Κανάκης, 1999, σελ. 152).
Ο Γεωργουσόπουλος ως αιτία αυτής της σύγκρουσης αναφέρει την προσπάθεια από
τον Μινωτή ειδικά – εξαιρεί την Παξινού – να υποβαθμίσει το ρόλο του σκηνοθέτη
στα έργα της περιοδείας και να αναβαθμίσει το ρόλο των πρωταγωνιστών.
(Γεωργουσόπουλος Κ., 2019, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).

..
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Έτσι ο θίασος, αναγκάστηκε να επανέλθει στα χωρικά του ύδατα, εκτός από τον
Μινωτή και την Παξινού, που παρέμειναν για ένα χρονικό διάστημα ακόμη, στη Νέα
Υόρκη.
3. Οι παρεμβάσεις του Δημήτρη

Ροντήρη

στο

Εθνικό Θέατρο, με την

ανάληψη των καθηκόντων του.
Με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Μάρτιο του 1953, του
διορισμού της Νέας Γενικής Διεύθυνσης και του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Εθνικού Θεάτρου, άρχισε η καινούρια εποχή Ροντήρη που υπήρξε βραχύβια και όπως
προαναφέραμε η τελευταία.
Από τη στιγµή που αναλαµβάνει ο Ροντήρης γίνονται διάφορες ανακατατάξεις:
• επανέρχεται το µμονοπώλιο στον χώρο της σκηνογραφίας - ενδυματολογίας, καθώς
παραµένουν µόνο ο Κλεόβουλος Κλώνης και ο Αντώνης Φωκάς,
• αποχωρούν οι υπόλοιποι σκηνοθέτες πλην του Αλέξη Σολοµού και του Κωστή
Μιχαηλίδη,
• Πρώτος έφυγε ο Κάρολος Κουν, με ολόκληρο το κλιμάκιο του «Θεάτρου Τέχνης».
Ηθοποιοί όπως ο Λυκούργος Καλλέργης, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, η Ελένη
Χατζηαργύρη, η Βάσω Μεταξά, ο Δημήτρης Χατζημάρκος και μερικοί από τους
νεότερους

ακολούθησαν

τον

«δάσκαλο»

στον

ελεύθερο

θεατρικό

στίβο.

• Σημαντικές επίσης απώλειες την περίοδο αυτή, ήταν η αποχώρηση της Βάσως
Μανωλίδου και του Γιώργου Παππά, άγνωστο για ποιο λόγο.

.

• Άλλη μία σοβαρή απώλεια ήταν αυτή της Μαρίκας Κοτοπούλη. Η στενή φιλία που
τους έδενε και η τόσο πετυχημένη συνεργασία τους, που το καλοκαίρι του ’49 έδωσε
τον καρπό της ανεπανάληπτης παράστασης της Ορέστειας, ήτανε πια παρελθόν.

.

Για την κάλυψη των ανωτέρω κενών στο Εθνικό Θέατρο την περίοδο αυτή,

ο

Δημήτρης Ροντήρης προσλαµβάνει τους ηθοποιούς που τον είχαν ακολουθήσει, µετά
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την αποχώρηση του το 1950 από την κρατική σκηνή, στον σχηµατισµό του θιάσου
«Ελληνική Σκηνή». Την περίοδο αυτή συµµετέχουν, επίσης, στην κρατική σκηνή οι
νεαροί µελλοντικοί πρωταγωνιστές Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αντιγόνη Βαλάκου, Άννα
Συνοδινού, Δηµήτρης Παπαµιχαήλ και Αλέκος Αλεξανδράκης. Όμως, παρ’ ότι ο
θίασος του Εθνικού απέκτησε αρκετά πρωτοκλασάτα στελέχη, του έλειπαν —αν
εξαιρέσουμε τη Μαίρη Αρώνη — αυτά με τη μεγάλη λάμψη, οι σταρ, όπως η Κατίνα
Παξινού, ο Αλέξης Μινωτής, η Βάσω Μανωλίδου, ο Γιώργος Παππάς, ο Δημήτρης
Χορν, η Έλλη Λαμπέτη, ο Δημήτρης Μυράτ, ακόμα και οι δύο σημαντικές
πρωταγωνίστριες, η Μαρίκα Κοτοπούλη και η Κυβέλη, που με λίγη καλή θέληση και
από τις δυο πλευρές θα μπορούσαν μερικά από αυτά να συνεργαστούν με το Εθνικό.
(Κανάκης Β., 1999, σελ.154 – 155).
4. Βασικές επιδιώξεις του Εθνικού Θεάτρου στη νέα αυτή περίοδο –
Προγραμματικές δηλώσεις του Δημήτρη Ροντήρη.
Σύµφωνα µε την εισήγηση του Δημ. Ροντήρη, στη 2η Συνεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, της 31ης Μαρτίου 1953, , οι βασικές επιδιώξεις
του Εθνικού στη νέα του αυτή περίοδο οφείλουν να είναι οι εξής:

.

α) η αναβίωση του αρχαίου δράματος,

,

β) ο σχηματισμός εναλλασσόμενου δραματολογίου,

,

γ) περιοδείες του Εθνικού στο εσωτερικό και το εξωτερικό,

,

δ) ίδρυση παραρτημάτων του Εθνικού στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά,
ε) αναδιοργάνωση της δραµατικής σχολής του Εθνικού και συµπλήρωσής της, για να
καταστεί δυνατή η αρτιότερη κατάρτιση νέων στελεχών σε όλους τους κλάδους της
θεατρικής τέχνης και,

,

στ) η αναβίβαση νέων ελληνικών έργων.

.

Από αυτά που αναφέρει η εισήγηση του Δημ. Ροντήρη στις “προγραμματικές
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δηλώσεις” της τελευταίας του θητείας, παραθέτουμε δύο χαρακτηριστικά
αποσπάσματα από τα Πρακτικά του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου, για την αναβίωση
του αρχαίου δράματος και τις περιοδείες του Ε.Θ. στο εξωτερικό και στο εσωτερικό:
Ανάδειξις προγράμματος.

.

Το Εθνικόν Θέατρον έχει υποχρέωσιν να επιδιώξει όπως ετονίσθη εις ιστορικήν
συνεδρίασιν του Διοικ. Συμβουλίου του 1946-50

«την εκπλήρωσιν του βασικού

αντικειμενικού σκοπού του θεάτρου, ως ούτοι διαγράφονται εις τους καταστατικούς
Νόμους. Να επιδιώξει κυρίως την καλλιτεχνικήν και πνευματικήν μόρφωσιν του
Ελληνικού λαού, την δημιουργίαν καλλιτεχνικής παραδόσεως. Να αποκλείσει τους
καλλιτεχνικούς πειραματισμούς»

να μην επιτρέψει να γίνει το θέατρον στίβος

ερασιτεχνικών επιδιώξεων, «και να στρέψη όλην του την προσοχήν εις την εξασφάλισιν
ενιαίου και αδιαταράχτου πνεύματος καλλιτεχνικής και μορφωτικής εργασίας», να
επιδιώξει δηλαδή επάνοδον εις τα γενικάς εκείνας κατευθύνσεις αι οποίαι έφερον το
θέατρον εντός ολίγων ετών από της ιδρύσεώς του εις υψηλότατον καλλιτεχνικόν
επίπεδον και η εκ των οποίων εκτροπή εξέθεσεν αναποτρέπτως εις σοβαρότατον
κίνδυνον αυτών τούτων την ύπαρξίν του. Εκ του ανωτέρου καθίσταται πρόδηλον ότι
πρώτον μέλημα της παρούσης Διοικήσεως πρέπει να είναι η αναβίωσις του Αρχαίου
Δράματος διά της καθιερώσεως παραστάσεων των έργων των Ελλήνων τραγικών εις
τα διάφορα αρχαία θέατρα, αρχής γενομένης από το Ωδείον ηρώδου του Αττικού. Είναι
καθήκον επιτακτικόν η όσον ένεστι καλλιτεχνικωτέρα αναβίωσις της ανεκτιμήτου
ταύτης καλλιτεχνικής μας κληρονομίας. Από την βαθείαν μελέτην των έργων αυτών και
των διά της πράξεως προσπάθειαν προσεγγίσεως των αριστουργημάτων τούτων και του
συνεχούς αγώνος προς τελειωτέραν ερμηνείαν και έκφρασίν των, υπάρχει ελπίς να
δημιουργηθή μικρόν κατά μικρόν, τρόπος ερμηνείας του Αρχαίου Δράματος ο οποίος
να αποτελέση προσφοράν σημαντικήν εις την λύσιν του δυσκόλου προβλήματος της
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ερμηνείας της Αρχαίας Τραγωδίας, ήτις είναι βασικής λύσης του προβλήματος χορού.
Απαραίτητος η άμεσος ανασύστασις του Αρχαίου Δράματος.

.

Περιοδίαι εσωτερικού : Είναι χρέος να περιληφθή εις το πρόγραμμα του Εθνικού
Θεάτρου η πάση θυσία επέκτασις της δράσεώς του εις τον τομέαν αυτόν δια της
πραγματοπιήσεως περιοδιών όχι μόνον εις την πρωτεύουσαν της Βορείου Ελλάδος,
αλλά και τας άλλας κυρίας πόλεις. Ίνα καταστή τούτον εφικτόν, θα έδει βεβαίως να
εξευρεθεί απλούστερος τρόπος καλλιτεχνικής κατασκευής σκηνικών. Περιοδία του
Εθνικού Θεάτρου εις το εσωτερικόν κατά την παρούσαν θεατρικήν περίοδον, δε θα
καταστή δυστυχώς δυνατή, διότι εκ μεν των σκηνικών των 31 έργων του
εναλλασσομένου δραματολογίου της τετραετίας 1946-1950 δεν έχουν απομείνει κατά
σχετικόν σημείωμα του Προϊσταμένου της υπηρεσίας προμηθειών και σκηνικών παρά
μόνον σκηνικά πέντε έργων, εξ ων τα δύο μονόπρακτα, εκ δε των έργων των
τελευταίων ετών τινά μεν έχουν διαλυθή, των περισσοτέρων δε εκ των υπολοίπων η
αναβίβασις είναι προβληματική, αν όχι αδύνατος, κυρίως λόγω απουσίας των πρώτων
διδαξάντων.
Περιοδίαι εξωτερικού :

Επέκτασις των πανηγυρικών παραστάσεων του αρχαίου

δράματος ώστε να λάβουν χαρακτήρα διεθνή και οργάνωσις περιοδιών εις τα
κυριώτερα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής με έργα των αρχαίων και των
νεωτέρων κλασσικών, προς εμφάνισιν της ποόδου και των επιδιώξεων της ελληνικής
τέχνης. Είναι αυτονόητον ότι το κέρδος το εθνικόν εκ των τοιούτων εμφανίσεων θα
είναι ανυπολόγιστον, όπως κατεδείχθη εις την επιχειρηθείσαν κατά την προ του
πολέμου εποχήν περιοδειών, της μεγάλης περιοδείας του Εθνικού Θεάτρου κατά το
1947 και της τελευταίας μεταβάσεως εις Ηνωμένας Πολιτείας.

.

(Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, 31-3-1954, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

43

5. Το δραματολόγιο του Εθνικού Θεάτρου, κατά τη διάρκεια της τρίτης
θητείας του Δημήτρη Ροντήρη και η σχέση του με τα κοινωνικοπολιτικά
γεγονότα της εποχής.
Την περίοδο αυτή ανεβαίνουν στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου δεκαέξι έργα.
Τέσσερα το 1953, έντεκα το 1954 και ένα το 1955.3

.

Από τα έργα αυτά δύο είναι τραγωδίες (Ιππόλυτος, Ορέστεια) και πέντε νεοελληνικά
(Ο βασιλιάς κι ο σκύλος του Μελά, Χαραυγή και

Σκοτεινιά στον Έπαχτο, του

Μπόγρη, που παίζονται σε ενιαία παράσταση, οι Φουσκοθαλασσιές του Μπόγρη και
ο Μπαμπάς εκπαιδεύεται του Μελά). Τα υπόλοιπα είναι έργα του παγκόσμιου
δραματολογίου. Από το σύνολο των δεκαέξι έργων, ο Δημ. Ροντήρης σκηνοθετεί
μόνο τα τέσσερα (Ιππόλυτος, Ορέστεια ,Ο βασιλιάς κι ο σκύλος του Μελά και ο
Δρόμος του ποταμού του Μόργκαν), ενώ τα υπόλοιπα τα σκηνοθετούν ο Κωστής
Μιχαηλίδης και ο Αλέξης Σολωμός. Πιο αναλυτικά :
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Δραματολόγιο του Εθνικού Θεάτρου (1953 – 1955).
Α. Σκηνοθεσία : Δημήτρη Ροντήρη
Ευριπίδη

Σπ. Μελά

Καρ. Μόργκαν

Αισχύλου

Ιππόλυτος

Γ΄ Σκηνοθεσία : Αλέξη Σολωμού
Μολιέρος

Ο κατά φαντασίαν

(1953)

ασθενής (1953)

Ο βασιλιάς κι ο σκύλος Ευγ. Ο’ Νηλ

Άννα Κρίστι

(1953)

(1954)

Ο δρόµος του ποταµού Τζ.Μπέρναρ Σω

Ο άνθρωπος του

(1954)

διαβόλου (1954)

Ορέστεια
(1954)

Λόπε Ντε Βέγα

Το αστέρι της Σεβίλλης
(1954)

Ο μειωμένος αριθμός έργων αυτής της περιόδου, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες θητείες του,
οφείλεται και στο γεγονός ότι η θητεία του Δημήτρη Ροντήρη και του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εθνικού Θεάτρου, έληξε απότομα, στο τέλος Μαρτίου 1955 . Επιπλέον για μεγάλο διάστημα από την
αρχή του 1955, ο Ροντήρης βρισκόταν στο Βισμπάντεν της Γερμανίας, σε περιοδεία.
3
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Χ. Φον Κλάιστ

Σπασµένη στάµνα
(1954)

Γ.

Σκηνοθεσία : Κωστή Μιχαηλίδη

Δημ. Μπόγρης

Χαραυγή - Σκοτεινιά
στον Έπαχτο (1953)

Δημ. Μπόγρης

Φουσκοθαλασσιές
(1954)

Ρ. Σέρινταν

Οι αντίζηλοι
(1954)
Ερωτικά τεχνάσματα

Μαριβώ

(1954)
Ο µπαµπάς

Σπ. Μελάς

εκπαιδεύεται (1954)

Ουίλ. Σαίξπηρ

Οι εύθυµες κυράδες του
Γουίνζορ (1955)

6. Κριτικές έργων που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Ροντήρης στο

Εθνικό

Θέατρο, την περίοδο (1953 – 1955).
Ευριπίδη, Ιππόλυτος:

.

Η τραγωδία του Ευριπίδη Ιππόλυτος, ανέβηκε πρώτη φορά στο Ηρώδειο το
καλοκαίρι του ’53. Ήταν η δεύτερη φορά μετά την κατοχή, που με πρωτοβουλία του
Δημήτρη

Ροντήρη ανέβαινε στο θέατρο αυτό τραγωδία. Η πρώτη ήταν τον

Σεπτέμβριο του ‘49 με την ανεπανάληπτη παράσταση της Ορέστειας του Αισχύλου,
και η δεύτερη τώρα με τον Ιππόλυτο.
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Ο Ιππόλυτος του Ευριπίδη δόθηκε και την επόμενη χρονιά στην Επίδαυρο, σε τρεις
παραστάσεις: στις 11 Ιουλίου 1954 και στις 8 και 31 Αυγούστου 1954.
Η προετοιμασία του Ιππόλυτου ξεκίνησε, αντιμετωπίζοντας εξαρχής ένα σοβαρό
πρόβλημα. Ο Νίκος Χατζίσκος, που έπαιζε τον επώνυμο ρόλο (στην ίδια παράσταση
που δόθηκε στο Ηρώδειο, το 1953), δεν ανήκε πια στον θίασο. Αιτία ήτανε η δίκαιη
απαίτηση, να περάσει στην πρώτη κατηγορία των πρωταγωνιστών, στην οποία
βρίσκονταν μόνον η Μαίρη Αρώνη, ο Χριστόφορος Νέζερ, ο Θάνος Κωτσόπουλος
και η Ρίτα Μυράτ. Ο Δημήτρης Ροντήρης, όμως, παρ’ όλο που βρήκε δίκαιη την
απαίτησή του, εν τούτοις αρνήθηκε να την ικανοποιήσει, γιατί θεώρησε πρόωρη την
προαγωγή του. Έτσι ο Νίκος Χατζίσκος, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον
θίασο.. Ο Δημήτρης Ροντήρης, προτίμησε να χάσει έναν από τους πρωταγωνιστές
του, και μάλιστα το βασικότερο στέλεχος της διανομής του Ιππόλυτου, προκειμένου
να κρατήσει την παράδοση και το prestige του Εθνικού. Έτσι, ο ρόλος του Ιππόλυτου,
δόθηκε στον Αλέκο Αλεξανδράκη, νέο ηθοποιό τότε, που διέθετε ταλέντο, νιάτα,
όνομα και όρεξη για δουλειά. (Κανάκης Β., 1999, σελ. 168).
Οι κριτικές ήταν θετικές για την παράσταση και υπερθετικές την επόμενη χρονιά, σε
συνάρτηση με την παρουσίαση της τραγωδίας αυτής στο θέατρο της Επιδαύρου.
Θετικές κριτικές στο ανέβασμα της Επιδαύρου πήρε και ο Αλέκος Αλεξανδράκης,
που αντικατέστησε το Νίκο Χατζίσκο, για το “βάπτισμά” του

στην αρχαία

τραγωδία4.
Σπύρου Μελά, Ο βασιλιάς κι ο σκύλος:
Το έργο “ο Βασιλιάς κι ο σκύλος” ήταν το εναρκτήριο έργο του Εθνικού Θεάτρου,
κατά την χειμερινή περίοδο 1953 – 1954. Παρουσιάστηκε στις 23 Οκτωβρίου 1953
στο Βασιλικό θέατρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη, σκηνικά Κλ. Κλώνη και
4

Ενδεικτικές κριτικές της παράστασης, παρατίθενται στο Παράρτημα Β΄ .
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κοστούμια Αντ. Φωκά.

.

Η κριτική στέκεται ιδιαίτερα αυστηρή με τον συγγραφέα, τονίζοντας την
καλλιτεχνική παρακμή του. Χαρακτηριστική είναι η κριτική του Λ, Κουκούλα
(Αθηναϊκή, 24-10-1953), καθώς και η οφειλόμενη απάντηση πάλι του Κουκούλα
(Αθηναϊκή, 29-10-1953), στην αντίδραση του ίδιου του Μελά στην πρώτη κριτική.
Επίσης χαρακτηριστική είναι η κριτική του Σπ. Γ. (Ελευθερία, 27-10-1954).

.

Ο Καραγάτσης τον κατηγορεί για βερμπαλισμό, ενώ αντίστοιχα αρνητικές είναι οι
κριτικές των Θρύλου, Οικονομίδη, Παπανούτσου και Χουρμούζιου. Οι μόνες θετικές
κριτικές είναι εκείνης της Εστίας, της Ακρόπολης και της Ελληνικής Δημιουργίας,
εντύπων που την εποχή αυτή διευθύνει ή γράφει ο Μελάς. (Καρρά Κ., 2010, σελ.
340).
Κάρολου Μόργκαν, Ο δρόµος του ποταµού:
Το έργο “ο Δρόμος του ποταμού ” του Τσαρλς Μόργκαν, ανέβηκε στην κεντρική
σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου, από τις 14 μέχρι τις 30 Μαΐου 1954. Οι κριτικές
ήταν αντιφατικές :

.

- Ο κ. Ροντήρης που δίδαξε το έργον, έκανε γι αυτούς τους λόγους, σωστόν
άθλον5…

.

- Από το δρόμο του ποταμού που μας έδωσε προχτές το Εθνικό θέατρο – και είναι
ανάγκη ευθύς αμέσως να ειπώ, ότι ο κ. Ροντήρης εσκηνοθέτησε το έργον με απόλυτη
συνέπεια και με αλάνθαστη αντίληψη των λεπτομερειών6…

.

- Η βαθειά κατανόησις που έδειξε ο κ. Ροντήρης στην ερμηνείαν του δρόμου του
ποταμού, ενός δράματος βασικά δυσπρόσιτου, μας πείθει πως θα ‘ταν ευχής έργο αν ο
σημερινός διευθυντής του εθνικού θεάτρου θυμόταν συχνότερα πως ήταν και

5
6

Στάθης Σπηλιωτόπουλος, Ο δρόμος του ποταμού στο Βασιλικό Θέατρο, Ακρόπολις, 18-5-1954.
Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο δρόμος του ποταμού, του Κάρολου Μόργκαν, Καθημερινή, 16-5-1954.
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σκηνοθέτης7….

:

- Ούτε ο ίδιος ο Δημήτρης Ροντήρης που το σκηνοθέτησε ούτε οι ηθοποιοί φάνηκαν να
πιστεύουν στο έργο και στον εαυτό τους8…

.

- Με το δρόμο του ποταμού δε νομίζω ότι μπορεί να μεταβληθή ο απολογισμός
του Εθνικού μας Θεάτρου για την εφετινή σεζόν. Το έργο τούτο δεν έχει να
προσθέσει πολλά πράγματα στο ενεργητικό του 9…

.

- Σε τέτοια βαριά λάθη τεχνικής, ο κ. Ροντήρης δεν έπεσε ποτέ ως σήμερα 10…
Αισχύλου, Ορέστεια:
Οι τρεις έκτακτες παραστάσεις στο θέατρο της Επιδαύρου δεν ήταν και η μοναδική
δραστηριότητα του Εθνικού το καλοκαίρι του ’54. Ο προγραμματισμός του Εθνικού
Θεάτρου προέβλεπε, βασικά, ανέβασμα της τριλογίας του Αισχύλου “Ορέστεια”, στα
μέσα Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο. Με την παράσταση αυτή, ο Ροντήρης σκόπευε να
κάνει το επόμενό καλοκαίρι του ’55 την πανηγυρική έναρξη του Φεστιβάλ της
Επιδαύρου, ενώ συγχρόνως θα του δινόταν η ευκαιρία να επαναλάβει τον μεγάλο
θρίαμβο του ’49, όταν παρουσίασε στο Ηρώδειο για πρώτη φορά την τριλογία, με
κυρίαρχο πρόσωπο, στον ρόλο της Κλυταιμνήστρας, τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Στην
τωρινή διανομή της τραγωδίας, ο Ροντήρης χρησιμοποίησε αρκετά καινούρια
πρόσωπα, όπως το Θάνο Κωτσόπουλο στον Ορέστη, την Έλσα Βεργή στην
Κλυταιμνήστρα, την Αλέκα Κατσέλη στην Ηλέκτρα, τον Αλέκο Αλεξανδράκη στον
Απόλλωνα και τον Βασίλη Κανάκη στον Αίγισθο. Από την παλιά διανομή κράτησε το
Στέλιο Βόκοβιτς στον Κήρυκα, την Κάκια Παναγιώτου στην Κασσάνδρα και το
Γιάννη Αποστολίδη στον Αγαμέμνονα. Η παράσταση ανέβηκε τελικά 3 Οκτωβρίου

Λέων Κουκούλας. Ο δρόμος του ποταμού, Αθηναϊκή, 19-5-1954, στη στήλη : θεατρικές πρώτες.
Μάριος Πλωρίτης Ο δρόμος του ποταμού, στο Εθνικό Θέατρο, Ελευθερία, 18-5-1954.
9
Ευάγγελος Παπανούτσος, Ο δρόμος του ποταμού, Εθνικόν Θέατρον, Το Βήμα, 16-5-1954 .
10
Μ. Καραγάτσης, Ο δρόμος του ποταμού, του Τσαρλς Μόργκαν, Βραδυνή, 17-5-1954 .
7
8
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1954, γεγονός το οποίο στιγμάτισαν έντονα οι κριτικοί της εποχής, λόγω καιρικών
συνθηκών. Οι δύο παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας ο Ιππόλυτος και η Ορέστεια, η
οποία δεν αξιοποιήθηκε όσο έπρεπε επειδή ανέβηκε µήνα Οκτώβριο σε ανοικτό
θέατρο, γεγονός που αποτέλεσε αιτία να χτυπηθεί σκληρά από την κριτική,
συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβίωση του αρχαίου δράµατος, καθώς, όπως είπαµε,
εργάστηκαν προς µια κατεύθυνση προσέγγισης του ευρύτερου κοινού.

11

.

.

Η πολιτική δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου, με τις συχνά μονομερείς επιλογές
και τους πολλούς αποκλεισμούς, αφήνει σημαντικά κενά. Η απουσία των σύγχρονων
ελληνικών έργων με κοινωνικές αναφορές ή ξένων έργων που εκφράζουν νέους
προβληματισμούς για το παγκόσμιο θέατρο αποτελεί έναν ακόμη λόγο έντονης
κριτικής προς την κρατική σκηνή. (Μαυρομούστακος Π., 2006, σελ. 71,73).

.

Συμπερασματικά, το ρεπερτόριο στην παρούσα περίοδο ακολουθεί την καθιερωµένη
πολιτική της διοίκησης Ροντήρη µε έµφαση στο αρχαίο και κλασικό δραµατολόγιο
και δίνοντας µικρότερη βαρύτητα στο σύγχρονο και νεοελληνικό. Οι δύο
παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας, αν και η Ορέστεια δεν αξιοποιήθηκε όσο έπρεπε
επειδή ανέβηκε µήνα Οκτώβριο σε ανοικτό θέατρο, συνέβαλαν καθοριστικά στην
αναβίωση του αρχαίου δράµατος, καθώς, εργάστηκαν προς µια κατεύθυνση
προσέγγισης του ευρύτερου κοινού. Στην περίοδο αυτή παρατηρούµε το ρεπερτόριο
να απαρτίζεται, κατά κύριο λόγο, από έργα που θεωρήθηκαν ελάσσονος αξίας, ενώ
υποβαθµίζεται η θέση που είχε ο Σαίξπηρ στις προηγούµενες περιόδους. Στο
σύγχρονο ρεπερτόριο εντοπίζουµε µια τάση της διοίκησης, να προσπαθεί να
ανταποκριθεί στα αιτήµατα για εκσυγχρονισµό του ρεπερτορίου. Αποτέλεσμα ήταν
να πραγµατευτεί ερωτήµατα που έθεσε η πολεµική εµπειρία µε τον Δρόµο του

11

Ενδεικτικές κριτικές της παράστασης, παρατίθενται στο Παράρτημα Β΄.
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ποταµού του Μόργκαν που, σύµφωνα µε την Αριστερά, εξέφραζε αντιδραστικά
µηνύµατα. Από το νεοελληνικό δραµατολόγιο επιλέγονται λιγοστά έργα, σύµφωνα
µε το προπολεµικό πρότυπο της ηθογραφίας, µε εξαίρεση την ιστορική κωµωδία του
Μελά Ο βασιλιάς και ο σκύλος, η οποία µέσα από αναγωγές προσπαθεί να
επικοινωνήσει µε ζητήµατα της σύγχρονης πραγµατικότητας. Κατά γενική οµολογία
πάντως, υπήρξαν πολλές διαφωνίες ως προς την εργασία της διοίκησης Ροντήρη
σχετικά µε την αποστολή του ιδρύµατος. Δεν προσέφερε ενδιαφέρον, ούτε για τους
«ειδικούς», υποστηρίζει ο Σταύρου, γεγονός που δείχνει ότι η διοίκηση Ροντήρη
«έχασε κάθε επαφή µε την πραγµατικότητα και αχρηστεύει το µοναδικό κρατικό
ίδρυµα, όταν περιµένουν όλοι απ’ αυτό να σταθεί οδηγός, όχι µόνο της θεατρικής µας
ζωής, αλλά της καλλιτεχνικής µας πορείας, γενικότερα».
7. Η ενασχόληση του Δημήτρη Ροντήρη με τη Δραματική Σχολή του Εθνικού
Θεάτρου.
Το τρίτο επίτευγμα της περιόδου, που πάντα ήταν στο απόλυτο ενδιαφέρον του
Ροντήρη από το ξεκίνημά του και παράλληλη ενασχόλησή του, την οποία
συστηματικά τη σχεδίασε και την υλοποίησε από το 1946 που ανέλαβε το σύνολο
των αρμοδιοτήτων στο Εθνικό Θέατρο (διοίκηση και καλλιτεχνική παραγωγή), ήταν
η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και η συστηματική εκπαίδευση των
ηθοποιών. Άλλωστε ο Ροντήρης, όπως αναφέρουμε παραπάνω, από μαθητής ακόμη
στη δραματική σχολή του Ωδείου Αθηνών, αναζήτησε και καλλιέργησε το
περιζήτητο στα χρόνια αυτά προφίλ του «μορφωμένου ηθοποιού», του αστικής
καταγωγής λόγιου θεατρίνου. Και βέβαια κατά τον Κώστα Γεωργουσόπουλο
«Πνευματοποίησε το θέατρό μας… Δημιούργησε υποκριτική σχολή, μόρφωσε
ηθοποιούς επαγγελματίες, δημιούργησε σύστημα και μέθοδο διδασκαλίας της τέχνης του
ηθοποιού…. Έως σήμερα, ο ισχύων νόμος περί καλλιτεχνικής παιδείας, όσον αφορά το
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περιεχόμενο σπουδών, είναι ο νόμος Ροντήρη,…». (Λάλας., 2001, σελ. 11-12).
Η δραματική σχολή .του Εθνικού Θεάτρου εμφανίζει κάνει εμφανή την ποιοτική
διαφοροποίησή της, μεταξύ των καταξιωμένων δραματικών σχολών. (Σαπουνάκη –
Τζόγια, 2011, σελ. 229).
Για τη δεινότητα του Δημήτρη Ροντήρη, ως δάσκαλου και για την προσφορά του
στην καλλιτεχνική τους εκπαίδευση, αναφέρουν οι μαθητές του :
Δημήτρης Χορν : «Πήγαινε βαθιά τα πράγματα. Ήταν του βάθους κι όχι της
επιφάνειας. Το βάθος είναι από μόνο του γοητευτικό… Ο Ροντήρης είχε επίσης και
κάτι άλλο: Ερμήνευε σωστά. Μας έδειχνε πράγματα, μας έδειχνε και κάθε φορά
ζούσαμε μια αποκάλυψη. Ό,τι σου έδειχνε σε βοηθούσε ως ηθοποιό στην ερμηνεία ενός
ρόλου… Ο Ροντήρης υπήρξε ο δάσκαλος που με επηρέασε πιο πολύ από καθετί άλλο
στη ζωή μου». (Λάλας., 2001, σελ. 89 - 92).
Μελίνα Μερκούρη : «Πιστεύω ότι ήταν ο μεγαλύτερος δάσκαλος που είχε ποτέ το
ελληνικό θέατρο… Να σου μάθει την τεχνική του θεάτρου, έχοντας ο ίδιος τη γνώση,
έχοντας μελετήσει, έχοντας κάνει όλες του τις σπουδές… Ο Ροντήρης μας έδωσε την
τεχνική, η οποία είναι η βάση, είναι το Σολφέζ του θεάτρου. Και γι αυτό η ευγνωμοσύνη
μου θα είναι παντοτινή». (Λάλας Θ., 2001, σελ.141).
Αλέκος Αλεξανδράκης : «Ο Ροντήρης με έκανε να λατρέψω το θέατρο… Πρώτα απ’
όλα του οφείλω την τρομερή τεχνική που μας είχε δώσει, κι όχι μόνο του λόγου ή της
φωνής, αλλά και την τεχνική της κίνησης και των συναισθημάτων. Δεν έφτανε μόνο να
βρεις το συναίσθημα και να το νιώσεις, αλλά έπρεπε να βρεις τον τρόπο για να το
μεταδώσεις». (Λάλας Θ., 2001, σελ. 18 - 20).
Ασπασία Παπαθανασίου : «Ένιωθα σα να μου μετέδιδε ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Είχε
την ικανότητα να… να σου βγάζει τα σπλάχνα αυτός ο άνθρωπος. Όταν δίδασκε ο
Ροντήρης, δεν ήταν δυνατόν να μείνει στην ψυχή σου έστω και η ελάχιστη δύναμη και
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να μην τη βγάλει. Είχε αυτό το χάρισμα που νομίζω ότι έχει εκλείψει από το ελληνικό
θέατρο. Ήξερε να παίρνει ό,τι διαθέτει μέσα του ένας ηθοποιός». (Λάλας., 2001, σελ.
108).
Αλίκη Βουγιουκλάκη : «Χωρίς τα εφόδια του Ροντήρη, θα ήμουνα μπροστά σε μια
θάλασσα από αδιέξοδα κάθε φορά που αντιμετωπίζω ένα νέο ρόλο. Μας έδωσε την
τεχνική και την τέχνη του θεάτρου, μας τη δίδαξε πολύ σωστά και απόλυτα. Απόδειξη
ότι οι περισσότεροι πρωταγωνιστές είναι μαθητές του Ροντήρη. Ο Ροντήρης μας έμαθε
γραμματική του θεάτρου, ορθογραφία, καλλιγραφία, συντακτικό… Όλοι όσοι
σταθήκαμε ως μαθητές πλάι στον Ροντήρη, σε ό,τι κι αν κάνουμε, έχουμε έναν κοινό
παρονομαστή. Από κει και πέρα ο καθένας προσθέτει σ’ αυτόν τον κοινό παρονομαστή
το ταλέντο του». (Λάλας Θ., 2001, σελ. 43 – 44).

.

Ο Δημήτρης Ροντήρης είχε αφομοιώσει τις σημαντικότερες αισθητικές θεωρίες του
καιρού του και είχε αποδελτιώσει εκατοντάδες βιβλία θεωρητικά και πρακτικά της
δουλειάς του με σχολαστική μέθοδο. Όλο αυτό το οπλοστάσιο όμως, δεν το
χρησιμοποιούσε στη διδασκαλία του, ούτε το επεδείκνυε στις σκηνοθεσίες του.
Παρέμεινε ένας αμετανόητος πρακτικός, ένας μάρτυρας που έταξε τη ζωή του στην
υπηρεσία της συντεχνίας του. Σπάνια εμφανίστηκε στο θέατρό μας άνθρωπος τόσο
μανικός και τόσο ερωτικός με την πλατωνική σημασία του όρου. Σκοπός του ήταν
με τη μαιευτική μέθοδο να οδηγήσει το μαθητή ή τον κάλφα της συντεχνίας στην
κατάχτηση της αλήθειας μέσα από μια μυητική πορεία.

.

Χρησιμοποιούσε τις δύο βασικές μεθόδους της λογικής, την επαγωγή και την
παραγωγή, προχωρώντας από τα ειδικά στα γενικά ή αντίστροφα, ανεβαίνοντας ή
κατεβαίνοντας τις βαθμίδες των θεατρικών καταστάσεων.

.

Ως δάσκαλος ηθοποιών ακολουθούσε την πραγματική ανάλυση. Δίδασκε ένα ρόλο
χτίζοντάς τον από τα απλούστερα στοιχεία του. Ξεκινούσε από τα απλούστερα
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συναισθήματα και τις κοινότοπες στάσεις, ύστερα, με ακρίβεια φαρμακοτρίφτη,
πρόσθετε κόκκους, αδιόρατους στους αμύητους, πινελιές, φωτοσκιάσεις, προοπτική,
βάθος, ώστε ο νέος ηθοποιός κατακτώντας λίγο – λίγο τα μέσα του, βάθαινε, πλούτιζε
τα εκφραστικά του εργαλεία σύγχρονα με την κατάκτηση της προσωπικότητας του
ρόλου. Έτσι, με υπομονή και επιμονή, κατόρθωνε να συνθέσει λογικά έναν ρόλο, ενώ
πραγματικά τον ανέλυε. (Γεωργουσόπουλος Κ., 1985, σελ. 120).

Ε. Δημήτρης Ροντήρης και Αρχαίο Δράμα
1. Η συμβολή της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης.
Τον Αύγουστο του 1938 συζητήθηκε για πρώτη φορά το σημαντικό θέμα της
αναβίωσης του αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο, στο διοικητικό συμβούλιο της
Περιηγητικής Λέσχης. Η πρόταση έγινε από τους τρεις τότε Συμβούλους: το
Δημήτρη Μητρόπουλο, το Δημήτρη Παπαευστρατίου και τον Ιωσήφ Καλλιπολίτη.
Η πρόταση ήταν συγκεκριμένη : “να αναβιώσει το αρχαίο ελληνικό θέατρο στις πέτρινες θυμέλες του. Και να διακινηθούν, να το παρακολουθήσουν πλήθη λαού. Ως θέατρο
καταλληλότερο διαλέχτηκε της Επιδαύρου, που είχε και συγκοινωνιακή πρόσβαση από
τη θάλασσα, αλλά ήταν και το μεγαλύτερο. Κι ως συγκρότημα σκηνικό αποφασίσθηκε
ομόφωνα αυτό του Κρατικού θεάτρου, που παρείχε τη σοβαρότερη εγγύηση της
ποιοτικής στάθμης του θεάματος και της καλλιτεχνικής εργασίας”. (Σιατόπουλος Δ.,
1991, σελ. 106).

.

Αφού έγιναν πολύωρες συζητήσεις, καταγραφή των διαθέσιμων δυνάμεων και όλων
των ζητημάτων που ανέκυπταν, αφού υπολογίστηκαν οι κόποι και τα έξοδα, το
μεγάλο

όραμα των μελών της Περιηγητικής Λέσχης, έγινε ομόφωνη απόφαση.

Δεν ήταν όμως καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή. Γιατί το πρωτεύον και κυρίαρχο
πρόβλημα τότε, ήταν να πεισθεί ο διοικητικός παράγοντας του τότε “Βασιλικού
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Θεάτρου”12 με τις γραφειοκρατικές δεσμεύσεις του

και να κινηθεί, ο πάντα

συντηρητικός μηχανισμός της κρατικής διαδικασίας, σε παροχές πιστώσεων και
άλλων αναγκαίων αποφάσεων, για μια τόσο τολμηρή πρωτοποριακή κι αβέβαιας
έκβασης προσπάθεια.

.

Το 1881, ο αρχαιολόγος Παναγής Καββαδίας είχε φέρει στην επιφάνεια το θαμμένο
στους δασωτούς πρόποδες του Κυνόρτιου όρους, αρχαίο θέατρο. Από τότε, μέχρι
το 1938, ελάχιστες εργασίες διαμόρφωσής του είχαν γίνει κι αυτές

μόνο

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η σκηνή ήταν καταχωμένη στο μεγαλύτερο μέρος
της. Ερειπωμένη και γεμάτη χώματα, ήταν και η κυκλική χοάνη με τις 55 σειρές
πέτρινων καθισμάτων στα δύο της διαζώματα. Ένα μικρό συμμάζεμα
ορχήστρα, έγινε με την εθελοντική εργασία

στην

των φυσιολατρικών μελών της

Περιηγητικής Λέσχης. Αλλά η κυκλική “κονίστρα”, με τη διάμετρο των 20.30
μέτρων, ήθελε σημαντική τακτοποίηση για να μπορέσει να δεχθεί τον πολυμελή χορό
και τα δρώμενα της αρχαίας τραγωδίας.

.

Πολλά ήταν τα προβλήματα που ανέκυψαν, τόσο οικονομικά όσο και οργανωτικά.
Αντίποδας όμως στάθηκε και η φιλοδοξία των οραματιστών της Περιηγητικής
Λέσχης, ν’ ακουσθεί ξανά, στα αρχαία θέατρα, ο δραματικός λόγος.

.

Η προσπάθεια αυτή άλλωστε, εναρμονιζόταν τέλεια και με την θερμή δραστηριότητα
της Περιηγητικής Λέσχης, για μια διεθνή προέκταση του ελληνικού τουριστικού
κινήματος. Όπως επίσης και με μια ευεργετική ανάπτυξη των περιοχών, γύρω από τα
αρχαία θέατρα. Και βέβαια συνοδευτικά σ’ αυτά, οι πνευματικοί άνθρωποι του
θεάτρου της εποχής, είχαν στους στόχους τους την πνευματική και καλλιτεχνική
καλλιέργεια της μεγάλης μάζας του λαού, μέσα κι έξω από την Ελλάδα. Αυτός ήταν
ο κύριος λόγος της προσπάθειας για αναβάθμιση

της υποδομής των μεγάλων

Από το 1936 είχε επανέλθει το πολίτευμα της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας, με Βασιλιά το Γεώργιο
Β΄, οπότε το θέατρο από Εθνικό όπως περιγραφόταν στην ιδρυτική πράξη του 1930, μετονομάστηκε σε
Βασιλικό.
12
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θεάτρων. Και η προσφορά της Περιηγητικής Λέσχης στους προαναφερόμενους
τομείς, υπήρξε

τεράστια κι ανεκτίμητη.

.

Για την ευέλικτη και σύντομη προώθηση του θέματος έγινε μια επιτροπή από τους
τρείς συμβούλους που έκαναν την πρόταση. Κι από τις πρώτες μέρες επιδόθηκαν σε
μια συντονισμένη κίνηση επαφών. Στο Κρατικό Θέατρο βρήκαν σημαντική
κατανόηση από τους βασικούς παράγοντες, το διευθυντή Κωστή Μπαστιά, το
σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, τον προσωπάρχη Μιλτιάδη Λιδωρίκη. Ο Οργανισμός
Ελληνικού Τουρισμού, παρά την επιφυλακτικότητα που επεδείκνυε πάντα από την
έλλειψη οικονομικών πόρων, ήρθε συνεπίκουρος θετικά, με τη συμβολή του Στέλιου
Χιλιαδάκη.
Έτσι ο προγραμματισμός, έγινε πραγματικότητα. Με

.
τη

σύμπραξη όλων των

ανωτέρω, προχώρησαν οι προεργασίες, με βασικό επίκεντρο την ακάματη
δραστηριότητα όλων των στελεχών της ΕΠΛ, που υπήρξε και η αποτελεσματικότερη.
Και πάντα με πρωτεύον το όραμα για έναν υψηλής ελληνικής μορφής τουρισμό,
ταυτισμένο με την προβολή στο νεότερο κόσμο, του ελληνικού πολιτισμού σε όλες
τις διαχρονικές εκφάνσεις του. Εκείνο τον σημαντικό Αύγουστο, η έκφραση της
ομαδικής ψυχής λειτούργησε σαν μια ενεργός δύναμη μέσα στον κοινωνικό χρόνο
του συλλογικού οργάνου. Με πρωτοπόρους πάντα, το Δημήτρη Μητρόπουλο και το
Δημήτρη Παπαευστρατίου, που είχαν αναλάβει τον τομέα του κρατικού θεάτρου και
τον Ιωσήφ Καλλιπολίτη, που βρισκόταν σε αδιάκοπες επαφές με το Χιλιαδάκη
και τον Οργανισμό Τουρισμού, για διευθέτηση

πλήθους λεπτομερειών.

Στις 24 Αυγούστου του 1938, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Περιηγητικής
Λέσχης αποφάσισε “τη διάθεση του σοβαρού για την εποχή ποσού των 24.000
δραχμών, για τα πρώτα οργανωτικά έξοδα”. (Σιατόπουλος Δ., 1991, σελ. 107). .
Παρόντες ήταν ο πρόεδρος Χρήστος Καλαντίδης και οι : Γιάννης Βαβαγιάννης,
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Γιώργος Βαφειαδάκης, Κώστας Καλυβήτης, Ιωσήφ Καλλιπολίτης, Γιάννης
Κουτσογιάννης,

Δημήτρης

Μητρόπουλος,

Δημήτρης

Μωρέτης,

Παπαευστρατίου, Κώστας Σαραντίδης, Σπύρος Στρούμπος.

Δημήτρης
.

Στη συνεδρίαση είπαν τις απόψεις τους κι έφυγαν, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Ροντήρης
κι ο σκηνογράφος της Κρατικής Σκηνής Κλεόβουλος Κλώνης, που ήταν καταφατικές.
Μάλιστα είχε επιλεγεί και το έργο που θα παρουσιαζόταν: η “Ηλέκτρα” του
Σοφοκλή, σε μετάφραση Γιάννη Γρυπάρη, για την παράσταση της οποίας ο
Δημήτρης Μητρόπουλος είχε αρχίσει να γράφει κιόλας τη μουσική. Έπρεπε βέβαια
να ρυθμιστούν αρκετά στο χώρο της Επιδαύρου, που τα φρόντισε η
συνεργασία με τον Τουρισμό.

ΕΠΛ σε
.

Στην ίδια συνεδρίαση, με ξεχωριστή συγκίνηση η Διοίκηση της ΕΠΛ, αποχαιρέτησε
το μέλος της και βασικό πρωτεργάτη της αναβίωσης των πέτρινων θεάτρων, Δημήτρη
Μητρόπουλο, που οι

σοβαρές καλλιτεχνικές του υποχρεώσεις, τον καλούσαν

επειγόντως στο εξωτερικό. (Σιατόπουλος Δ., 1991, σελ. 108). Πληροφοριακά να
αναφέρουμε εδώ ότι “ο Ροντήρης είχε ανακαλύψει το 1932 το Θέατρο της Επιδαύρου
μαζί με τον Δημήτρη Μητρόπουλο, ως μέλη της Περιηγητικής Λέσχης. Ενθουσιάστηκαν
με το χώρο και το 1938 ανέβηκε η "Ηλέκτρα" του Σοφοκλή σε μετάφραση του Γενικού
Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Ι. Γρυπάρη, με μουσική του Δηήτρη. Μητρόπουλου,
κοστούμια του Αντώνη Φωκά, με την Παξινού, την Παπαδάκη, τον Κωτσόπουλο, την
Μανωλίδου, τον Ροζάν, τον Γληνό και τον Κατράκη”. (Γεωργουσόπουλος Κ., 2019,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δ΄).

.

.Το προαναφερόμενο συμβούλιο όρισε τους Δημήτρη Παπαευστρατίου και Ιωσήφ
Καλλιπολίτη να κατέβουν στην Επίδαυρο, μαζί με τους Δημήτρη Ροντήρη και
Κλεόβουλο Κλώνη, για να μελετήσουν τα επείγοντα που έπρεπε να γίνουν, και να
εισηγηθούν σχετικά.

.
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Πριν φύγει ο Μητρόπουλος τιμήθηκε από τη Λέσχη σε ειδική γιορτή. Του
αποδόθηκαν σεμνά συγκινητικά αριστεία για την πολύχρονη φυσιολατρική δράση
του, τόσο στον Οδοιπορικό Όμιλο, όσο και στην Περιηγητική Λέσχη, μαζί με μια
αναμνηστική πλακέτα. Μίλησαν συγκινημένοι ο Πρόεδρος X. Καλαντίδης και ο
Γενικός Έφορος Δ. Παπαευστρατίου, που τόνισαν την τουριστική του συνείδηση, την
αφοσίωση στους σκοπούς του πρώτου και μεγάλου σωματείου, στις τάξεις του
οποίου έδωσε τον καλύτερο εκδρομικό, ορειβατικό, αλλά και καλλιτεχνικό εαυτό
του.
2. Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, από το Εθνικό Θέατρο το 1938, σε σκηνοθεσία
…

του Δημήτρη Ροντήρη .

Την Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 1938, δόθηκε στην Επίδαυρο από την Κρατική
Σκηνή η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, στις 5.15' το απόγευμα, γιατί η περιοχή δεν είχε
ηλεκτρικό ρεύμα. Το έργο παρουσιάστηκε χωρίς κανένα σκηνικό, στο φυσικό του
περιβάλλον. Την παράσταση προλόγισε ο συγγραφέας Μιλτιάδης Λιδωρίκης. Μίλησε
για την αναβίωση του αρχαίου δράματος στην καλύτερη κοιτίδα του, στο θέατρο της
Επιδαύρου, και για τη σοβαρή συμβολή της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης, τόσο
στην οργάνωση της παράστασης, όσο και στη διακίνηση του κοινού, δράσεις για τις
οποίες έγινε ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει.
Η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή δόθηκε σε μετάφραση του I. Γρυπάρη. - Στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ, οι μεταφράσεις του Ιωάννη Γρυπάρη θα χρησιμοποιηθούν σταθερά από
την έναρξη του θεσμού έως το τέλος του μονοπωλίου του Εθνικού Θεάτρου, μετά τη
μεταπολίτευση. (Αδριανού Ε., 2004 σελ. 142).

.

Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη και οι χορογραφίες της Λουκίας. Μουσική
δεν υπήρξε. Τα βήματα του χορού συντόνιζε ο αρχιμουσικός Γιώργος Λυκούδης με
μια γκρανκάσα, ένα τυμπανάκι κι ένα ντέφι, κρυμμένος σε κοντινούς θάμνους. Οι
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ενδυμασίες ήταν του Αντώνη Φωκά. Το έργο ερμήνευσαν: Παιδαγωγός Νίκος Ροζάν,
Ορέστης Θάνος Κωτσόπουλος, Αίγισθος Γιώργος Γληνός Πυλάδης Μάνος
Κατράκης.

Ηλέκτρα

Κατίνα

Παξινού,

Χρυσόθεμη

Βάσω

Μανωλίδου,

Κλυταιμνήστρα Ελένη Παπαδάκη. Α' κορυφαία Αθανασία Μουστάκα, κορυφαίες
Τιτίκα Νικηφοράκη, Ελένη Ζαφειρίου, Νέλη Μαρσέλου, Σμαράγδα Βεάκη, Μαρία
Αλκαίου.
Με πρωτοβουλία της ΕΠΛ, οι κάτοικοι των γύρω από το θέατρο περιοχών,
παρακολούθησαν δωρεάν την παράσταση. Κι αυτό για να αγαπήσουν το θέαμα, να
υιοθετήσουν την τουριστική προσφορά και να βοηθήσουν στη γενικότερη ανάπτυξη
του χώρου. Και πράγματι, ο στόχος της Λέσχης πέτυχε. Κλαίγοντας έφευγαν από το
θέατρο οι χιλιάδες θεατές, ξένοι και ντόπιοι, γεμάτοι ικανοποίηση. Το μέγεθος της
επιτυχίας ήταν ανεπανάληπτο.

.

Η Περιηγητική Λέσχη με κάθε μεθοδικότητα είχε ενεργοποιήσει όλη την οργανωτική
της μηχανή. Κυκλοφόρησε ειδικό τρίπτυχο πρόγραμμα για την παράσταση με
δρομολόγια από όλα τα σημεία της χώρας σε λεωφορεία, τρένα και πλωτά μέσα.

.

Η προσφορά της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης για αυτή την παράσταση της
Επιδαύρου υπήρξε μοναδική, όπως αποδεικνύεται από το παρακάτω ανακοινωθέν
της13

13

και περιγράφεται

στον τύπο της

εποχής, αποσπάσματα του οποίου

“ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ”
“Ήδη οπότε εδόθη η ευκαιρία να σχολιασθή ευρύτατα η καλλιτεχνική και τουριστική εκδήλωσις της
παρελθούσης Κυριακής εν Επιδαύρω από αμερολήπτους κριτάς, η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη νομίζει
σκόπιμον να εκθέσει τα εξής:
Εν πρώτοις οφείλεται πάσα τιμή και αναγνώρισις εις το Βασιλικόν Θέατρον, τον σκηνοθέτην κ.
Ροντήρην, το καλλιτεχνικό και διοικητικόν αυτού προσωπικόν και όλως ιδιατέρως εις τον εμπνευσμένον
Γενικό Διευθυντή αυτού κ. Κ. Μπαστιάν, όστις, εν τη επιθυμία του όπως θέση εις εφαρμογήν την υπό του
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οργανικού νόμου περί του Βασιλικού Θέατρου προβλεπομένην αναβίωσιν του αρχαίου δράματος εις τα
σωζώμενα αρχαία θέατρα και την δημιουργία καλλιτεχνικής σαιζόν εν Ελλάδι, ενθουσιωδώς απεδέχθη
την εισήγησιν της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης περί διοργανώσεως της παραστάσεως της Ηλέκτρας
του Σοφοκλέους εις το αρχαίον θέατρόν της Επιδαύρου και προθύμως έθεσεν εις την διάθεσιν της ιδέας
ταύτης όλα τα μέσα, άτινα διαθέτει η κρατική σκηνή προς τούτο.
Επίσης οφείλονται θερμαί ευχαριστίαι προς τον κ. Νομάρχην Αργολιδοκορινθίας, τον κ. Δήμαρχον
Ναυπλίου, τον κ. Διοικητήν της Χωροφυλακής και την Τουριστικήν Αστυνομίαν, οίτινες κατέβαλον
πάσαν προσπάθειαν δια να διευκολύνουν τους θεατάς και τον πολυπληθή θίασον δια την μετάβασίν των
εις Επιδαύρον και την διανομήν των εν Ναυπλίω.
Εν σχέσει με την τουριστικήν οργάνωσιν, δι ’ ην έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη, δέον ν
’ αναγνωρθισθεί ότι παρετηρήθησαν ανωμαλίαι τινές οφειλόμενοι κυρίως, πρώτον εις την διάθεσιν των
επαγγελματιών της περιφέρειας όπως αποκομίσωσιν όσον το δυνατόν περισσότερο οφέλη εκ της
συγκεντρώσεως τόσου κόσμου εις Ναύπλιον, συνεπεία της οποίας διαθέσεως εφάνησαν οι επαγγελματίαι
ούτοι ασυνεπείς προς ανειλημμένος υποχρεώσεις των προς τους οργανωμένους προνοητικούς εκδρομείς,
δεύτερον εις την συρροήν εις Ναύπλιον πλήθους θεατών που δεν εφρόντισαν να προειδοποιήσουν περί
της αφίξεως των, ώστε να ληφθούν εγκαίρως μέτρα δια την ξεναγώγησίν των και τρίτον εις την
ανεπάρκειαν και το ανεξέλικτον των ξενοδοχειακών ευκολιών της περιφερείας.
Κατά τα λοιπά διεπιστώθη ότι η μοναδική προς Επίδαυρο οδός θα δημιουργή αναγκαστικώς συμφόρησην
των συγκοινωνιακών μέσων εις παρομοίας περιστάσεις και επιβάλλεται να επισκευασθή το ταχύτερον ο
σύντομος δρόμος προς την πλησιεστάτην παραλίαν του Σαρωνικού κόλπου, οπότε θα διηυκολύνετο και η
δια θαλάσσης μεταφορά θεατών. Παραλλήλως δε να διευρυνθή και να ασφαλτοστρωθή η υπάρχουσα
οδός Ναυπλίου - Επιδαύρου οπότε αυτομάτως θα εκλείψη η σκόνη ή τόσον ταλαιπωρήσασαν τον
κόσμον. Επίσης παρίσταται ανάγκη επισκευής της σκηνής και ορισμένων κερκίδων του Θεάτρου του
Πολυκλείτου και ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι ο Γεν. Διευθυντής του Υπουργείου Θρησκευμάτων και
Παιδείας κ. Οικονόμος έθεσεν ήδη εις ενέργειαν την σχετική προεργασίαν.
Τέλος διεπιστώθη η ανάγκη καταλύματος εν Επιδαύρω, δια το καλλιτεχνικόν προσωπικόν του θέατρου
και της ορχήστρας, το οποίον θα ηδύνατο να χρησιμεύση και ως μόνιμον τουριστικόν περίπτερον δία
τους περιηγητάς. Η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη από καιρού μελετά την ίδρυσιν τοιούτου περιπτέρου και
ελπίζει ότι θα της δοθή η ευχέρεια να πραγματοποιήση την σκέψιν ταύτην, εν συνεννοήσει μετά των
αρμοδίων υπηρεσιών.
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παραθέτουμε: Το σεμνό, περιεκτικό και γεμάτο αλήθειες ανακοινωθέν της ΕΠΛ
αποτελούσε την συμπερασματική κατακλείδα μιας πρωτοφανούς θριαμβολογίας του
Τύπου για το τεράστιο επίτευγμά της, (Σιατόπουλος Δ., 1991, σελ. 114 - 120),
ενδεικτικά αποσπάσματα του οποίου παραθέτουμε, από εφημερίδες της εποχής :
“Δεν θα έπρεπε όμως να κλείση το σημείωμα αυτό, χωρίς ν ’ αναφερθή ιδιαιτέρως η
«Περιηγητική Λέσχη». Το σωματείον τούτο, το οποίον έχει επίδειξη τόσον πλουσίαν
δράσιν εις την ανάπτυξιν του εσωτερικού τουρισμού, ανέλαβε την διοργάνωσιν της
παραστάσεως. Ο άθλος δεν είναι μικρός, δεδομένων των ατελειών που υπάρχουν εις
τον τόπον μας δια τοιαύτα ζητήματα. Δια τούτο αξίζει εις όλους όσοι ειργάσθηκαν δια
να επιτύχη η παράστασις δίκαιος έπαινος”.
(«Έθνος» 12-9-38)

“Η χτεσινή παράστασις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ήταν, χωρίς υπερβολή ένας
σωστός άθλος, για τον οποίον οφείλεται κάθε έπαινος στην «Ελληνική Περιηγητική
Λέσχη». Η καλή αυτή οργάνωσις, που ξεκίνησε κάποτε με δώδεκα μόνον ενθουσιώδη

Εξαιρετικήν ικανοποίησιν αισθάνεται η. Ελληνική Περιηγητική Λέσχη διότι, κατόπιν της επιτυχίας των
υπ' αυτής διοργανωθεισών κατά το παρελθόν συναυλιών εις τα αρχαία θέατρα και της εφετεινής
παραστάσεως της Επιδαύρου, απεδείχθη περιτράνως η τουριστική χρησιμότης των αρχαίων θεάτρων, τα
οποία δύνανται ν ’ αποτελέσωσι την βάσιν δια την δημιουργία τουριστικής σαιζόν άνευ μεγάλων εξόδων
οργανώσεως και εκμεταλλεύσεως, και επιβάλλεται να καταβληθή πάσα προσπάθεια δια την
πραγματοποίησιν τοιαύτης σαιζόν. Είναι φυσικό αι οικονομικοί δυνατότητες να επηρεάζουν την
προσπάθεια αυτήν και δια τούτο εις την αρχή πρέπει ν' αποβλέπη κανείς μόνον εις την υποστήριξιν του
Ελληνικού κοινού ήτις θα χρησιμεύσει ως βάσις δια την προσέλκυσιν βραδύτερον και των ξένων
περιηγητών.
Αθήναι, 15 Σεπτεμβρίου 1938”
(Σιατόπουλος Δ., 1991, σελ. 113).
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μέλη - τον κ. Γρ. Καμπούρογλου, τον μακαρίτη Δ. Χατζόπουλο, τον κ. Στ. Χιλιαδάκη
κ.α. -και αριθμεί σήμερα περί τα δυο χιλιάδες, δεν είναι η πρώτη φορά, που για να
συντελέση στην εκπλήρωσι του σκοπού της, την ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού,
διοργάνωσε τέτοιες καλλιτεχνικές παραστάσεις σε αρχαία θέατρα, με πλήρη εκ των
προτέρων γνώσιν των οικονομικών ζημιών που αφήνει η κάθε μια απ' αυτές, και των
άλλων θυσιών και αγώνων των μελών της”.
(«Τύπος» 12-9-38)

“Δεν πρόκειται να γίνη κριτική ούτε της παραστάσεως ως συνόλου, ούτε των
συντελεστών και των εκτελεστών της. Πρέπει όμως να γραφή έστω και πρόχειρα, με
δυο λόγια, ότι το «Βασιλικό Θέατρο» είδε χθές δικαιουμένους τους κόπους που
κατέβαλε για την παράστασι αυτή, κόπους πράγματι εξαιρετικούς και πολύ ανώτερους
από τον κόπο του ανεβάσματος ενός έργου σ' ένα σύγχρονο θέατρο.
Το ίδιο πρέπει να γραφή και για την «Ελληνική Περιηγητική Λέσχη», που οργάνωσε τη
χθεσινή συγκέντρωση στο εκδρομικό της μέρος. Αν υπήρχαν ελλείψεις και στο ένα
κεφάλαιο και στο άλλο, δυο θέματα άσχετα μεταξύ τους, άλλωστε όσοι τυχόν τις
επρόσεξαν πάρα πολύ ας σκεφθούν μόνο μια στιγμή τι ηράκλειος άθλος ήταν αυτό που
έγινε χθές στην Επίδαυρο. Είναι βέβαιο ότι την άλλη στιγμή οι μεμψίμοιροι αυτοί θα
ξεχάσουν κάθε έλλειψι... Όπως είχαν ξεχάσει ακόμα και το εaυτό τους όλες εκείνες οι
χιλιάδες του κόσμου εμπρός στο αριστούργημα του Σοφοκλέους που έβλεπαν
ξαναζωντανεμένο μπροστά τους, ύστερα από δυόμιση χιλιάδες χρόνια, μες στο ίδιο
εκείνο περιβάλλον, επάνω στην ίδια εκείνη σκηνή του αρχαίου θεάτρου που καθιέρωσε
πριν από τόσους αιώνες τη δόξα του ελληνικού δράματος”.
(«Βραδυνή» 19-9-38)
“Η «Περιηγητική Λέσχη» είναι αξία κάθε τιμής δια την οργάνωσιν της προχθεσινής
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διδασκαλίας της «Ηλέκτρας» εις το αρχαίον θέατρον της Επιδαύρου. Δεν υπάρχει εν
τούτοις αμφιβολία, ότι, εάν παρόμοιοι συγκεντρώσεις συνεχισθούν κατά το μέλλον εις
την Επίδαυρον, τούτο θα συντελέση και εις την βελτίωση των μέσων της συγκοινωνίας
και εις την ανάπτυξιν της πρωτοβουλίας και της επαρκείας των ξενοδοχείων και των
εστιατορίων εις τα πέριξ της Επιδαύρου αστικά κέντρα. Πάντως η «Περιηγητική
Λέσχη», απέδειξε μια οργανωτικήν ικανότητα, δια την οποία ανήκει εις το Διοικητικό
Συμβούλιον της πας έπαινος”.
(«Πρωία» 13-9-38)
“Λαμπράν επιτυχίαν εσημείωσεν η παράστασιν της «Ηλέκτρας» εις το αρχαίον θέατρον
της Επιδαύρου. Και η επιτυχία είναι πολλαπλή. Η έξοχος απόδοσις της αρχαίας
τραγωδίας από το συγκρότημα του Βασιλικού θεάτρου αποτελεί μια μεγάλη επιτυχίαν.
Αλλ' ετέραν επιτυχίαν αποτελεί η συγκέντρωσις χιλιάδων θεατών χάρις εις την
οργάνωσιν της «Περιηγητικής Λέσχης». Άλλην δ' επιτυχίαν αποτελεί η επικρατήσασα
πλήρης τάξις, η οφειλομένη εις την Τουριστικήν μας Αστυνομίαν. Τώρα λοιπόν που
έχομεν το δεδομένον ότι είναι δυνατό να δίνωνται τοιαύται παραστάσεις αρχαίων
έργων εις αρχαία θέατρα με επιτυχία και τάξιν, βεβαίως ελπίζομεν ότι αι παραστάσεις
αύται θα διοργανούνται συχνά εις διάφορα αρχαία θέατρα της Ελλάδος. Μια τοιαύτη
εργασία θα φέρη πλησιέστερα τους σημερινούς ' Ελληνας προς το πνεύμα του αρχαίου
Ελληνικού Θεάτρου, αλλά και ξένους δύναται να προσελκύςη”.
(«Εθνική» 13-9-38)
“Πριν όμως προχωρήσω στην εξιστόρησιν της τραγωδίας και του «Σοφοκλέους» και
ημών των άλλων, έργο στοιχειώδους δικαιοσύνης είναι να σημειωθή ότι η πρόθεσις δεν
είναι να μειώσω την εξαιρετική προσπάθεια της Περιηγητικής. Έκαμε ότι μπορούσε.
Και επέτυχε πολλά. Δεν της ανήκει μόνο η πρωτοβουλία. Δική της είναι και η δαπάνη,
δική της και η οργάνωσις, χάρις στην οποία δόθηκε στην εθνική μας σκηνή η ευκαιρία
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να παρουσιάση το αρχαίο δράμα μέσα σε μια τόσο υποβλητική ατμόσφαιρα”.
(«Ελεύθερον Βήμα» 13-9-38)
Πριν κλείσουμε την αναφορά μας στην πρώτη παράσταση της “Ηλέκτρας” το 1938,
στην Επίδαυρο, κρίνουμε σκόπιμο να
πρωταγωνιστή

ηθοποιού

στην

παραθέσουμε αυτούσια τη μαρτυρία του

προαναφερόμενη

παράσταση,

του

Θάνου

Κωτσόπουλου, που ερμήνευσε τον Ορέστη. Η μαρτυρία του αυτή συνιστά σημαντικό
στοιχείο, στην απόδειξη της ουσιαστικής συμβολής του Δημήτρη Ροντήρη στην
καθιέρωση του θεσμού των “Επιδαυρίων”, που θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.
Έγραψε, έπειτα από μισό και πλέον αιώνα, τις μνήμες του για την παράσταση, το
χώρο, το κοινό, τη Λέσχη και προπάντων τον έξοχο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη.
Το κείμενο είδε το φως στο δελτίο της «Περιηγητικής» Γενάρη-Φλεβάρη 198414:

14

“Θυμάμαι πως δώσαμε στο κοινό την “Ηλέκτρα”, γύρω στις πέντε το απόγευμα. Ένα μικρό οίκημα,

στην πρόσβαση προς το αρχαίο θέατρο, που έκρυβε αρχαιολογικούς θησαυρούς για μελλοντική
τακτοποίησή τους σε οριστικές εγκαταστάσεις, δέχτηκε τους ηθοποιούς για να ντυθούνε. Ντυθήκανε
λοιπόν, ανάμεσα σε σπασμένα μάρμαρα και αρχαίες κεφαλές, που μας κοίταζαν έκπληκτες. Τι γυρεύαμε
εμείς οι παράξενοι άνθρωποι ανάμεσά τους και γιατί ταράζαμε την ησυχία τους;
Ωστόσο ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται.
Η «Περιηγητική» είχε κάνει καλά τη δουλειά της. Και όμως, όλα ήταν ακόμα τόσο φρέσκα! Ο κόσμος
είχε αιφνιδιαστεί. Παρ' όλα αυτά, αρκετές χιλιάδες θεατές - ανάμεσά τους θυμάμαι και τον Κώστα
Βάρναλη. Και πως το θυμάμαι; έγραψε κριτική για την παράσταση, στην εφημερίδα «Πρωία», είχα την
τύχη να υπάρχει η πρώτη φωτογραφία μου, σε νεαρή ηλικία τότε, και ένας αξέχαστος έπαινος από το
μεγάλο ποιητή. Τρέξανε λοιπόν από τα γύρω χωριά -κυρίως- κι από τις πολιτείες, όσες το' χαν πάρει
είδηση, για να κοινωνήσουν από τον αρχαίο τραγικό λόγο. Και κανείς από τους θεατές εκείνης της
πρώτης συγκέντρωσης στο «κοίλο», δε φαντάστηκε, πιστεύω, πως ύστερα από μερικά χρόνια η
Επίδαυρος θα γινόταν ο τόπος ενός Παγκόσμιου προσκυνήματος του αρχαίου ελληνικού πνεύματος... Μα
τότε; Τη συμφωνική ορχήστρα της Αθήνας, πού να την εξοικονομήσεις, για να παίξει, την περίφημη μουσική σύνθεση του Δημήτρη Μητρόπουλου για την “Ηλέκτρα”; Το τοπίο, γυμνό περίμενε, μόνο ν’ ακούσει
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3. Ο “Ιππόλυτος” του Ευριπίδη και το ανέβασμά του το 1954, στο αρχαίο
….

θέατρο της Επιδαύρου.

Μπαίνοντας το καλοκαίρι του 1954, ο Δημήτρης Ροντήρης ξεκίνησε την
πραγματοποίηση του μεγάλου του οράματος: της αναβίωσης και πάλι του αρχαίου
δράματος στο θέατρο της Επιδαύρου. Έτσι, ο αρχαίος τραγικός λόγος θα ηχούσε για
δεύτερη φορά στο ιερό τέμενος του θεάτρου

της

Επιδαύρου, ύστερα από τη

μνημειώδη παράσταση της Ηλέκτρας που δόθηκε εκεί τον Σεπτέμβριο του 1938.
Ο

Ιππόλυτος του Ευριπίδη παρουσιάστηκε σε μετάφραση Δημητρίου Σάρρου,

σκηνοθεσία και πάλι του Δημήτρη Ροντήρη, σκηνογραφίες Κλεόβουλου Κλώνη,
ενδυμασίες Αντ. Φωκά και χορογραφίες ξανά της Λουκίας. Η μουσική επένδυση
ξανά τον αρχαίο τραγικό λόγο.
Ένα τύμπανο λοιπόν και μια γκραν κάσα θ' αρκούσαν, για να κρατήσουν τους ρυθμούς για το χορό - που
είχε τόσο ωραία χορογραφήσει η Λουκία - και τους ηθοποιούς. Θα φτάναν αυτά τα λιτότατα μέσα για να
εκπληρώσουν την κύρια αποστολή τους: να κρατήσουν τους ρυθμούς της τραγωδίας, που τους είχε
αποκαλύψει η μεγαλοφυία του Ροντήρη και τους είχε τονίσει ο μέγας Μητρόπουλος. Ένας άξιος
μαέστρος, ο Γιώργος Λυκούδης, δε θα’ χε αντίρρηση να παίξει μόνο το τύμπανο και την γκραν κάσα, για
να μη χαθεί μητ' ένα «τζουμ» δηλαδή, μήτε μια ανάσα απ’ αυτές που είχε βάλει ο Ροντήρης, για να
κρατηθούν επακριβώς οι ρυθμοί...
Ο Ροντήρης! Ο Ροντήρης! Ο μεγάλος αυτός δάσκαλος! Ο αναγεννητής του θεάτρου μας! Είχε δει το
τοπίο και είχε εμπνευσθεί απ’ αυτό. Κι είχε πει: «Αυτό μας αρκεί. Φτάνουν οι ψυχές και οι φωνές των
ηθοποιών, για να ζωντανέψουν το κείμενο και το χώρο»... Έτσι, άνθρωπος και Φύση συνεργάστηκαν,
ενώθηκαν, γίνανε μια ουσία. Κι ο τραγικός λόγος ανάδωσε τους παλμούς του και τα βαθύτερα ρίγη του.
Τον πρόφεραν χείλη που δεν υπάρχουν πια σήμερα - κι έβγαινε μέσ’ από καρδιές, που δε χτυπάνε πια· μα
τότε, με τον οίστρο τους, έκαναν και τη Φύση να συμμετέχει. Κι ο ήλιος, που ζούσε κι αυτός τα πάθη των
Ατρειδών, όλο και κατέβαινε προς τον ορίζοντα, για να πάει σ’ άλλες χώρες, να μιλήσει για το θαύμα που
’χε χαρεί - για το πνευματικό θαύμα της Ελλάδας!”. (Σιατόπουλος Δ., 1991, σελ. 120, 121).
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ήταν του Δημήτρη Μητρόπουλου και στην παράσταση αυτή, ο Γεώργιος Λυκούδης
ήταν ο διευθυντής της ορχήστρας.

.

Η παράσταση αυτή χαρακτηρίστηκε από τον Κανάκη ως “Προφεστιβάλ Επιδαύρου
1954”, στον τίτλο του ομώνυμου κεφαλαίου. (Κανάκης Β., 1999, σελ. 167), ενώ από
το Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου χαρακτηρίστηκε “δοκιμή” : “αι δοθείσαι εφέτος εν
Επιδαύρω τρεις παραστάσεις του «Ιππολύτου» απετέλησαν δοκιμήν, παρέχουσαν λόγω
της πλήρους από πάσης απολύτως επιτυχίας της, θετικήν εγγύησιν διά την επιτυχίαν και
του εις ευρυτέραν κλίμακα και με συμμετοχήν διεθνούς κοινού υπό μελέτης Festival.”
(Αρχείο Εθνικού Θεάτρου - Συνεδρία 2α της 24-9-1954, Παράτημα Α΄).

4. Η συμβολή της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης και του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού, στην παράσταση του Ιππολύτου.
Η παράσταση του 1954 ήταν έξοχη, τόσο σε αρτιότητα, όσο και σε οργάνωση από τη
δραστηριότητα της ΕΠΛ, η οποία είχε τον απόλυτο οργανωτικό ρόλο. Με τεράστιο
διαφημιστικό υλικό και πλατιά καμπάνια σε όλη την Ελληνική Περιφέρεια,
ξεσήκωσε τις μεγάλες λαϊκές μάζες που κατέκλυσαν το πέτρινο θέατρο. Τεράστια
υπήρξε και η συμβολή των Επαρχιακών Τμημάτων της Λέσχης που οργάνωσαν
κυριολεκτικές «Καθόδους» στην Επίδαυρο, με πούλμαν και άλλα μεταφορικά.
Ακόμα και την ηλεκτρική γεννήτρια για το φωτισμό του θεάτρου, η Περιηγητική τη
μετέφερε.
Τα θεατρικά και άλλα προγράμματα της παράστασης έγραφαν την τιμητική φράση
που μόνιμα αναγραφόταν για πολλά χρόνια: «Οργάνωση Εθνικού Θεάτρου Ελληνικού

Οργανισμού

Τουρισμού-

Ελληνικής

Περιηγητικής

Λέσχης».

(Παράρτημα Γ΄).
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Στ. Η απομάκρυνση του Δημήτρη Ροντήρη από το Εθνικό Θέατρο, το Μάρτιο
του 1955.
Από τα μέσα του 1954, δυο χρόνια μετά την ανάληψη από τον Παπάγο της
διακυβέρνησης της χώρας, ο Σπύρος Μαρκεζίνης, που ήταν το υπ’ αριθμόν ένα
στέλεχος του «Ελληνικού Συναγερμού» και δεξί χέρι του στρατάρχη, είχε χάσει τη
μεγάλη επιρροή που είχε πάνω του. Οι λόγοι ήταν πολιτικοί. Ο Ροντήρης όμως, που
όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο, στήριζε την ύπαρξή του στη
Γενική Διεύθυνση του Εθνικού, στη στενή φιλική σχέση που τον έδενε μαζί του,
αποδυναμώθηκε και έγινε τρωτός σε κάθε είδους θεμιτές ή αθέμιτες επιδιώξεις όσων
επιθυμούσαν τη θέση του. Κυριότερος διεκδικητής

αναδείχτηκε ο Αιμίλιος

Χουρμούζιος, που από πολύ παλιά είχε έντονο πόθο να διοικήσει κάποτε την Κρατική
Σκηνή. Αυτό φαινόταν πολύ καθαρά μέσα στις υπονομευτικές, αλλά και έντονα
διαβρωτικές, επιθέσεις που έκανε κατά καιρούς, με τις κριτικές του, στις εκάστοτε
Διευθύνσεις του Εθνικού Θεάτρου. Και η επιδίωξή του αυτή δε μπορούσε να βρει
καλύτερο χρόνο από τον προαναφερόμενο, που ο Ροντήρης αποκάλυπτε την
“αχίλλειο πτέρνα του”. Είχε ωριμάσει πια ο καιρός για την ικανοποίηση του μύχιου
πόθου του.
Το Μάρτιο του 1955 το Εθνικό Θέατρο βρισκόταν σε περιοδεία στη Γερμανία, η
πανηγυρική έναρξη τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου του Φεστιβάλ Επιδαύρου είχε
δρομολογηθεί με κάθε λεπτομέρεια και βάδιζε προς την πραγμάτωσή της, ενώ ο
υπόλοιπος προγραμματισμός του Εθνικού, υλοποιείτο κανονικά. Αυτό το
συγκεκριμένο διάστημα ακούστηκε και το όνομα του Αιμίλιου Χουρμούζιου, του
παντοδύναμου διευθυντή της εφημερίδας «Καθημερινή», η οποία τότε ανέβαζε και
κατέβαζε κυβερνήσεις, μαζί με τα ονόματα του καλλιτεχνικού ζεύγους, Κατίνας
Παξινού και Αλέξη Μινωτή.

.
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Είναι γεγονός ότι ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης, πνιγμένος στις πολλαπλές
ενασχολήσεις των διοικητικών του καθηκόντων, δεν είχε τον χρόνο που έπρεπε να
διαθέσει για να ενισχύσει με την παρουσία του το ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου.
Πάνω εκεί ακριβώς πάτησαν οι επικριτές του, θεωρώντας την απόδοσή του ανεπαρκή
και αναποτελεσματική. Το επιβεβαιώνει ο Γεωργουσόπουλος στη συνέντευξή του και
το επισημαίνει ο Λέων Κουκούλας στην κριτική του που προαναφέραμε : … θα ΄ταν
ευχής έργο αν ο σημερινός διευθυντής του εθνικού θεάτρου θυμόταν συχνότερα πως
ήταν και σκηνοθέτης…. (Εφημ. Αθηναϊκή, 19-5-1954, στη στήλη θεατρικές πρώτες).
.Τελικά ο Ροντήρης, αποδυναμωμένος πολιτικά απ’ έξω και καλλιτεχνικά από μέσα,
έγινε ο “αδύναμος κρίκος”, γιατί ο Χουρμούζιος, συμμάχησε με τους πιο άσπονδους
εχθρούς του στο Θέατρο: τον Μινωτή και την Παξινού. Όλη η ασίγαστη εχθρότητα
που τους χώριζε χρόνια ολόκληρα ξεχάστηκε μέσα σε μια στιγμή, αφού τώρα και οι
τρεις τους σκόπευαν τον ίδιο στόχο.

.

Όλα αυτά είχαν πέσει στην αντίληψη τόσο του Ροντήρη, όσο και του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο μάλιστα για να προλάβει το γεγονός,
έκλεισε συνάντηση με τον στρατάρχη Παπάγο και τους αρμοδίους Υπουργούς.
Παράλληλα με υπόδειξη του καθηγητή Μαρινάτου, συνέταξε και επιστολή προς τον
Παπάγο: …Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου αισθάνεται
βαθύτατα ότι δέον να μείνη απολύτως απερίσπαστον προς τούτο και συγχρόνως ότι
πρέπη το κύρος αυτού και ιδία της Διευθύνσεως του Εθνικού Θεάτρου να παραμείνη
ανέπαφον. Άλλως κίνδυνοι μεγάλοι εγκυμονούνται, τους οποίους το Συμβούλιον
επιθυμεί να τονίση όλως ιδιαιτέρως και συγχρόνως επιθυμεί να υπογραμμίση, ότι
δημιουργούνται ευθύναι, των οποίων το βάρος συναισθάνεται βαθύτατα. (Η επιστολή
αυτούσια παρατίθεται στο οικείο Παράρτημα.. (Αρχείο Εθνικού Θεάτρου –
Συνεδρία 23η της 1-2-1955, Παράρτημα Α΄).

).
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Μάταια εστάλη η επιστολή, μάταια αποδείχτηκε και η προσωπική επίσκεψη των
μελών του Δ.Σ. στον Παπάγο.

.

Η νομοθετική ρύθμιση της “εκπαραθύρωσης” του Ροντήρη από τη Διεύθυνση του
Εθνικού πήρε γρήγορα τον δρόμο της για τη Βουλή. Εκεί όμως συνάντησε σθεναρή
αντίσταση από τη μεριά των βουλευτών του «Κόμματος των Προοδευτικών» του
(Μαρκεζίνη) καθώς και ορισμένων από το κυβερνών κόμμα. Ιδιαίτερη αίσθηση
προκάλεσε η στάση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Παναγιώτη Κανελλόπουλου,
που με θερμά λόγια εκθείασε την εν γένει πολιτεία και προσφορά του Ροντήρη στο
Θέατρο και στάθηκε αλληλέγγυος στο πλευρό του. Όμως, η τύχη του Ροντήρη ήταν
προδιαγραμμένη, και η μάχη που δόθηκε στη Βουλή ήταν για την τιμή των όπλων.
Έτσι, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, ο Ροντήρης βρέθηκε έξω από το Εθνικό, και ο
Χουρμούζιος με το νέο Δ.Σ. και το ζεύγος Παξινού – Μινωτή, μέσα. Μία νέα εποχή
άρχιζε…
Με

.

την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα διοίκηση και υπό το βάρος των

υποχρεώσεων του Εθνικού Θεάτρου στο εξωτερικό, προσπάθησε να χαμηλώσει τους
τόνους, ζητώντας από το Ροντήρη να συνεχίσει την περιοδεία στο εξωτερικό ή σε
περίπτωση αδυναμίας του να επιμεληθεί άλλος την Ορέστεια και να γραφεί το όνομά
του στο πρόγραμμα. Τη σχετική επιστολή της νέας διοίκησης του Εθνικού, την
απέρριψε ο Ροντήρης με δική του επιστολή, με την οποία παράλληλα υπέβαλε και
την παραίτησή του από τη δραματική σχολή, την οποία έκανε αποδεκτή το νέο Δ.Σ.
Αυτούσιες τις επιστολές, τις παραθέτουμε στο Παράρτημα Α΄( Πράξεις 3/7-4-1955
και 4/19-4-1955). Ο Δημήτρης Ροντήρης απέσυρε επίσης την Ορέστεια, από την
έναρξη του επικείμενου Φεστιβάλ Επιδαύρου, προφανώς ως ένδειξη διαμαρτυρίας
και εκφράζοντας εμπράγματα έτσι την πίκρα του. Τη θέση της πήρε η Εκάβη του
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Ευριπίδη, με την Κατίνα Παξινού, που έμελε να είναι το εναρκτήριο έργο του νέου
Φεστιβάλ.

Ζ. Συμπεράσματα
1. Σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Δημήτρη Ροντήρη.
Ο Δημήτρης Ροντήρης υπήρξε λόγιος σκηνοθέτης, προερχόμενος από το χώρο των
ηθοποιών. Όποιος είδε τον Ροντήρη να παίζει, γνωρίζει ότι υπήρξε ο μεγαλύτερος
ηθοποιός του 20ού αιώνα, σύμφωνα με τον Κ. Γεωργουσόπουλο, ο οποίος αναφέρει:
«Το έλεγε ο Βεάκης, το υπαινισσόταν (με κόπο βέβαια) ο Μινωτής, το αναφέρει
πρωτίστως ο Κουν! Η υπερβολική πάντα στις γνώμες της Κοτοπούλη έλεγε πως η
Ευρώπη έχασε ένα μεγάλο ηθοποιό και η Ελλάδα κέρδισε έναν… καλό σκηνοθέτη! Ο
Κωτσόπουλος, η Κατερίνα, η Μανωλίδου, η Αρώνη, ο Γληνός, ο Κατράκης
αισθάνονταν δέος με την υποκριτική δεινότητα, τις φωνητικές δυνατότητες και το πάθος
αυτού του μανικού ανθρώπου». (Γεωργουσόπουλος Κ., 2001, σελ. 12).

.

Για την προσωπικότητα του Δημήτρη Ροντήρη15, αναφέρουμε αποσπάσματα από την
πολύ χαρακτηριστική συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Το Βήμα16, στις
15

Ο Ροντήρης ήταν σεμνός και σοβαρός. Δεν έκανε αστεία ούτε έδινε θάρρος στους μαθητές. Ο

Ροντήρης, ευθύς εξαρχής, σου έδινε την εντύπωση ότι ήταν δάσκαλος. Το μάθημά του είχε μέθοδο,
σπονδυλική στήλη, με αρχή και τέλος. Μπορεί να πει κανείς ότι περιείχε περισσότερο θεωρία παρά
πράξη· σε αντίθεση με τους άλλους καθηγητές, που τους καρπούς της μακράς εμπειρίας τους στο θεατρικό
επάγγελμα τους διοχέτευαν χωρίς φιλοσοφικές και θεωρητικές φιοριτούρες…..

16

Σε αυτά τα δέκα χρόνια γνώρισα από πολύ κοντά τον Δημήτρη Ροντήρη. Έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη,

μοναδικό στη διδασκαλία της ορθής εκφοράς του θεατρικού λόγου, παθιασμένο λάτρη του ποιοτικού
θεάτρου, αρνητή κάθε προχειρότητας εντυπωσιασμού του κοινού· χαλκέντερο δουλευτή, αδυσώπητο
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24/11/2008, ο μαθητής του Θόδωρος Κρίτας, σύζυγος της μεγάλης ηθοποιού και
επίσης μαθήτριάς του, Βάσως Μανωλίδου και ιμπρεσάριος των διεθνών περιοδειών
του, που απεικονίζουν με λεπτομέρεια και ακρίβεια τα στοιχεία του χαρακτήρα του17:
Νομίζω ότι οι αναφορές για την προσωπικότητα του Δημήτρη Ροντήρη, τόσο από τον
Κ. Γεωργουσόπουλο, όσο και από τον Θ. Κρίτα είναι ουσιαστικές, πλήρεις και
αντικειμενικές, αφού αποτελούν προϊόν πολυετούς, βαθιά προσωπικής, βιωματικής
εμπειρίας και αντίληψης και απεικονίζουν σφαιρικά όλα εκείνα τα στοιχεία, θετικά
και αρνητικά, που απαρτίζουν το Δημήτρη Ροντήρη. Η προσωπική μας αντίληψη για
την προσωπικότητα του Δημήτρη Ροντήρη, μετά από τη μελέτη που κάναμε σ’ αυτή
την εργασία, είναι ότι υπήρξε μια “ιδιοφυής” προσωπικότητα, προικισμένη με πολλά
τιμητή κάθε «ευτέλειας». Άνθρωπος με αρχές, τίμιος μέχρι βλακείας, ασυμβίβαστος, μονοκόμματος, οξύς
στους χαρακτηρισμούς του, μονόχνοτος, σκληρός και αθεράπευτα εγωιστής. Αφήνω και το άλλο, ότι ο
Ροντήρης ήταν πολύ δύσκολος χαρακτήρας, παράλληλα δε και τελειοθήρας. Τα ήθελε όλα στην εντέλεια.
Αλλά ευθύνη δεν έπαιρνε επάνω του..Ήταν ένας ιδιόμορφος χαρακτήρας. Όσο μεγάλο ήταν το ταλέντο
του άλλο τόσο μεγάλη ήταν η δυστοκία του προκειμένου να πάρει μιαν απόφαση. Με το ζόρι του
αποσπούσες ένα κατηγορηματικό «ναι» ή ένα «όχι». Ταλαντευόταν για πολύ καιρό ανάμεσα στο όχι και
στο ναι….(Κρίτας, 2008).

17

Αυτός ήταν ο Ροντήρης. Ένας αγνός ιδεολόγος, ακεραίου χαρακτήρα άνθρωπος. Μια γενιά ηθοποιών

του οφείλει ότι τους έμαθε να μιλούν σωστά ελληνικά, πώς να εκφέρουν με πειστικότητα τον λόγο του
συγγραφέα, τον ρυθμό της τρέχουσας ομιλίας, την τεχνική του διαλόγου, το συναίσθημα, την κίνηση, το
νόημα. Μόρφωση απέραντη. Ήθος, εργατικότητα, πάθος. Και εγωιστής, όμως, φιλόδοξος, πείσμων,
άδικος πολλές φορές και ιδιόρρυθμος. Κανένα ελάττωμά του όμως, καμία ανθρώπινη αδυναμία του δεν
μπορεί να βαρύνει περισσότερο από τα χαρίσματά του. Το ελληνικό θέατρο γενικότερα και ιδιαίτερα η
ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας στη σύγχρονη εποχή οφείλουν πολλά στον Ροντήρη» (Κρίτας, 2008).
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χαρίσματα και αρετές, αλλά και με αρκετές ιδιορρυθμίες, που
μεταβαλλόντουσαν

σε

ισχυρά

ελαττώματα,

ίδιον

των

πολλές φορές

πολυτάλαντων

και

πολυπροσοντούχων ανθρώπων, όπως ήταν ο Δημήτρης Ροντήρης. Πολλές από τις
θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις του, αλλά και τις αδυναμίες του, συνιστούσαν
εγγενείς λειτουργίες του ιδιαίτερου χαρακτήρα του. Άλλες πάλι ήταν επίκτητες λόγω
των υψηλότατων προσόντων και της μόρφωσής του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ροντήρης
λειτούργησε στο Εθνικό Θέατρο από το μεσοπόλεμο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
1950. Εποχή δύσκολη, πολιτικά ασταθής, με δικτατορίες, πόλεμο, εμφύλιο, με
διαμάχες και πολιτικά πάθη που ταλάνισαν τη χώρα μας και έχουν αφήσει ανοιχτές
πληγές μέχρι σήμερα. Επιπλέον ο Ροντήρης προσπάθησε να δαμάσει μια συντεχνία
εμπειροτεχνών, αυτοδίδαχτων ως επί το πλείστον ηθοποιών, με στοιχειώδη ή
καθόλου μόρφωση και να την εντάξει σε έναν υψηλού επιπέδου και κύρους
καλλιτεχνικό οργανισμό, όπως ήταν η δημιουργία του Εθνικού Θεάτρου της πατρίδας
μας. Όλο αυτό το εγχείρημα, από τη φύση του ήταν τιτάνιο, γιατί ο Ροντήρης
προσπάθησε να κάνει ταυτόχρονα δύο έργα : αφενός να φτιάξει έναν υψηλού κύρους
καλλιτεχνικό οργανισμό και αφετέρου να φτιάξει το έμψυχο υλικό που θα τον
υπηρετούσε. Ήταν φυσικό για την υλοποίηση αυτού του ογκώδους έργου να
διαμορφώσει έναν ατσάλινο χαρακτήρα και να μη δέχεται αμφισβήτηση από κανέναν.
Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε ότι οι σπουδές του Ροντήρη για την εποχή του, σε
σχέση με το επίπεδο των συναδέλφων του στην Ελλάδα, ήταν υψηλότατου επιπέδου,
γεγονός που σίγουρα του δημιούργησε την αίσθηση του «απόλυτου» τόσο στο λόγο,
όσο και στην πράξη και πιθανόν πολλοί ηθοποιοί και συνεργάτες, από αίσθημα
μειονεξίας, να την προσλάμβαναν ως αίσθηση υπεροψίας και αυταρχισμού. Στις
περισσότερες των περιπτώσεων είναι βέβαιο ότι ο Ροντήρης θα είχε δίκιο, γιατί έτσι
εξοικονομούσε πολύτιμο χρόνο και δυνάμεις που μπορούσε να τις διοχετεύσει
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δημιουργικότερα, όμως αναπόφευκτα και σε κάποιες θα είχε άδικο. Μια από αυτές τις
περιπτώσεις, σίγουρα είναι αυτή της Ελένης Παπαδάκη η οποία αποτελούσε εξίσου
φωτεινή εξαίρεση, σε σχέση με το επίπεδο των συναδέλφων της, κατέχοντας
υψηλότατο επίπεδο, τόσο για την εποχή, όσο και για γυναίκα, πνευματικής
καλλιέργειας και μόρφωσης. (Μαρσάν Π., 2002, σελ. 44, 45).

.

Και για το επίπεδό της αυτό, τιμήθηκε με συστηματικό «αποκλεισμό» από μεγάλους
ρόλους, την πρώτη περίοδο του Εθνικού Θεάτρου, από το μεγάλο Δημήτρη Ροντήρη.
Η Μαρία Αλκαίου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Παπαδάκη εκτιμούσε τη
σκηνοθετική εργασία του Ροντήρη, υπερήφανη και αξιοπρεπής καθώς ήταν, δεν
καταδέχτηκε σχεδόν ποτέ να διαμαρτυρηθεί για τη στάση του». (Μαρσάν Π., 2002
σελ. 110).

.

Στον αντίποδα του περιστατικού που μόλις περιγράψαμε βρίσκεται η αδυναμία του
χαρακτήρα του, που αποτυπώνεται στο μέγιστο βαθμό με τη σκανδαλώδη
προσήλωση και προώθηση του ζεύγους Παξινού – Μινωτή την πρώτη περίοδο του
Εθνικού. “ Ο Ροντήρης ήταν εξάρτημα του Μινωτή και της Παξινού. Παξινού και
Μινωτής τον στηρίζανε, στεκόταν στα πόδια του από Παξινού και Μινωτή. Αν η
Παξινού και ο Μινωτής επιθυμούσαν, μπορούσαν να τον πετάξουν όποια ώρα θέλανε.
Είχε λεφτά η Κατίνα, είναι απλό, όποιος έχει λεφτά πληρώνει και αγοράζει δυστυχώς
και τους ανθρώπους. Ο Ροντήρης με την παντοδυναμία του ήταν αυτός που, στα
επόμενα χρόνια, ανέδειξε όσο μπορούσε περισσότερο τον Αλέξη Μινωτή, δίνοντάς του
άφθονους και εκλεκτούς ρόλους και εισπράττοντας τελικά την αχαριστία του”.
(Μαρσάν Π., Ελένη Παπαδάκη, 2002, σελ. 110).

.

Προσήλωση που στις επόμενες περιόδους θα μετατραπεί εξελικτικά σε ανεξήγητη
έχθρα και πολεμική εναντίον του Ροντήρη, από το ζεύγος. Η πραγματική αιτία αυτής
της έχθρας δεν αναφέρεται στις πηγές και το σχετικό ερώτημα του Θανάση Λάλα
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προς τους μαθητές του Ροντήρη αντιμετωπίζεται ως «ταμπού» ή απαντάται με
πρόφαση άγνοιας ή άρνησης. Για το θέμα αυτό, σου δίνεται η αίσθηση ότι όλοι
γνωρίζουν, αλλά κανείς δε μιλάει γι αυτό. Μόνο η Μελίνα Μερκούρη τοποθετείται
ξεκάθαρα και το ερμηνεύει αφήνοντας αιχμές μειονεξίας στο ζεύγος Παξινού –
Μινωτή, αναγνωρίζοντας βεβαίως το καλλιτεχνικό τους μέγεθος και κυρίως το
ταλέντο

της

μεγάλης

Κατίνας

Παξινού.

(Λάλας,

2001,

σελ.

95).

Και βέβαια είναι φυσικό, κατά την άποψή μας, γιατί μιλάμε βεβαίως για μεγέθη
«δυσθεώρητα» ηθοποιών και προσωπικοτήτων, που πλέον έχουν γίνει «μύθοι», των
οποίων, οι όποιες ιταμές ανθρώπινες συμπεριφορές και τα ταπεινά ελατήρια, να
αποσοβούνται και να αντιμετωπίζονται ως το «έλασσον», προκειμένου να μην
πλήξουν το «μείζον» που είναι η τεράστια πορεία τους και η προσφορά τους. Ας μη
λησμονούμε επίσης, ότι τόσο ο Ροντήρης, όσο και το ζεύγος Παξινού – Μινωτή είναι
σχεδόν συνομήλικοι, με την Ελένη Παπαδάκη να είναι λίγο μικρότερη (γεννημένη
όμως μέσα στην ίδια δεκαετία), γεγονός που σίγουρα παίζει το ρόλο του στην
ερμηνεία των κινήτρων και των γενεσιουργών αιτίων της όποιας συμπεριφοράς και
κυρίως στο θέμα του ανταγωνισμού..

.

Τέλος, αδιαμφισβήτητη και πανθομολογούμενη υπήρξε η διδακτική του δεινότητα
και η συμβολή του στην εκπαίδευση των ηθοποιών και στην καλλιτεχνική
εκπαίδευση της πατρίδας μας, από όλους τους μαθητές του, αποσπάσματα των
οποίων αναφέρουμε. Κλείνοντας, θα επαναλάβουμε το επιμύθιο της συνέντευξης του
Θ. Κρίτα, που μνημονεύουμε παραπάνω, με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα και που
επιγραμματικά αποτιμά την προσωπικότητα του Δημήτρη Ροντήρη : «Κανένα
ελάττωμά του όμως, καμία ανθρώπινη αδυναμία του δεν μπορεί να βαρύνει
περισσότερο από τα χαρίσματά του. Το ελληνικό θέατρο γενικότερα και ιδιαίτερα η
ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας στη σύγχρονη εποχή οφείλουν πολλά στον Ροντήρη».
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2. Η σχέση του Δημήτρη Ροντήρη με τον Αλέξη Μινωτή.
Σε ό,τι αφορά την “προβληματική” σχέση του Δημήτρη Ροντήρη με τον Αλέξη
Μινωτή, είναι γεγονός ότι αυτές οι προσωπικές αντιδικίες έχουν πολλαπλές αιτίες,
που φυσιολογικά είναι αδύνατον να ελεγχθούν στο σύνολό τους.

.

Αναφερθήκαμε στο γεγονός επικαλούμενοι τις δημοσιοποιημένες απόψεις μαθητών
και συνεργατών τους (Β. Κανάκης, Κ. Γεωργουσόπουλος, Θ. Κρίτας, Μ. Αλκαίου,
Α. Παπαθανασίου, Μ. Μερκούρη, κ.ά.), καθώς επίσης και αποσπάσματα από
συνεντεύξεις στον τύπο της εποχής. Ο ίδιος ο Μινωτής στη συνέντευξή του στο
ΒΗΜΑ, στις 25 Φεβρουαρίου 1990, ίσως στη μοναδική συνέντευξη που αναφέρεται
στο Ροντήρη, εφτά μήνες πριν το θάνατό του (11-11-1990),

αναφέρει ότι (ο

Ροντήρης) είχε επηρεαστεί ανεπανόρθωτα από τις διδασκαλίες του Μαξ Ράινχαρτ για
το αρχαίο δράμα. Τον αντιπαραβάλει με τον Πολίτη ο οποίος κατά τον Μινωτή, μόνο
αυτός την πνευματική περιουσία που απέκτησε έξω, την επέρασε από το Μεσογειακό
όνειρο, το Μεσογειακό πνεύμα, την εξελλήνισε. Όλοι σχεδόν οι άλλοι παρέμειναν ξένοι
στη διάνοια και ο Ροντήρης παρέμεινε “Γερμανός”. Εγώ ακολούθησα το δρόμο του
Πολίτη και όχι τον δρόμο του Ροντήρη, όπως νομίζουν πολλοί. Σε ό,τι αφορά το αν οι
προσωπικές τους σχέσεις ήταν φιλικές, απαντά ναι. Όχι όμως πολύ έντονες. Είχαμε
κοινούς φίλους τον Κλώνη και τον Φωκά. Εκείνος έκανε μια απόκλιση από εμάς. Είχε
εκπλαγεί από το Γερμανικό μεγαλείο. Κλείνοντας αναφέρει ότι διαφωνούσαμε σε
πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να πω ότι ο Ροντήρης ήτανε ένας άνθρωπος που άξιζε
τον κόπο. Δεν ήτανε οποιοσδήποτε ο Ροντήρης.

..

Ο λόγος που αναφερόμαστε σ’ αυτό το γεγονός, στην εργασία μας, δεν είναι βέβαια η
ανάδειξη σκανδάλων, που στο χώρο του θεάτρου, και όχι μόνο, ευδοκιμούν, αλλά :
α) για να καταδείξουμε τις επιπτώσεις που είχε ο αποκλεισμός του από το Εθνικό
Θέατρο, για ένα τέταρτο του αιώνα. Αποκλεισμός που αποδείχτηκε καθοριστικός
74

στην περαιτέρω πορεία του Δημήτρη Ροντήρη, τη σχετιζόμενη με το θέατρο, μετά τη
βίαιη απομάκρυνσή του από το Εθνικό Θέατρο το 1955. Να θυμηθούμε επίσης τον
κλονισμό της υγείας του που περιγράφει ο Γεωργουσόπουλος στη σχετική ερώτησή
μας, καθώς και το γεγονός, πάλι κατά τον ίδιο, ότι όταν έφυγε από το Εθνικό Θέατρο
ήταν μόνο 56 ετών. Και αν αντιπαραβάλουμε την προαναφερόμενη συνέντευξη του
Μινωτή και ειδικά την παραδοχή του Μινωτή ότι ο Ροντήρης δεν ήταν οποιοσδήποτε
και ήταν άνθρωπος που άξιζε τον κόπο, με την αντίστοιχη του Γεωργουσόπουλου, ο
οποίος αποδίδει αντικειμενικά και από απόσταση τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά
των χαρακτήρων τους, αλλά και με το επίγραμμα του Κατράκη στο στεφάνι της
κηδείας “Στο μεγάλο αδικημένο του θεάτρου μας”, καταλαβαίνουμε πόσα στερήθηκε
το Εθνικό μας Θέατρο και κατ’ επέκταση ο λαός μας από τη μη περαιτέρω
αξιοποίηση του Δημήτρη Ροντήρη, ο οποίος και επιστημονικά και από την πολύτιμη
εμπειρία του, αλλά και από την σοφία των χρόνων, σίγουρα είχε πολλά ακόμη να
δώσει και

β)

να αποκαταστήσουμε τη σκόπιμη (;) διαστρέβλωση

του Αλέξη

Μινωτή στην εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΗ της Κυριακής, της 19-08-1984, στην οποία
αναφέρει: :”Τα Επιδαύρια δεν καθιερώθηκαν όπως νομίζουν πολλοί το 1954 με την
παράσταση του Φώτου Πολίτη. Τότε έγινε από το Εθνικό Θέατρο μια παράσταση
«εστεμμένων». Τα Επιδαύρια έγιναν το 1955 με διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου τον
Χουρμούζιο, οπότε ανεβάσαμε την «Εκάβη» του Ευριπίδη, με την Κατίνα Παξινού.
Εγώ είχα σκηνοθετήσει το έργο και έπαιζα επίσης τον Ταλθύβιο. Αυτή είναι η πρώτη
μου εμφάνιση στην Επίδαυρο.”. Το περιεχόμενο των λεγομένων του στην ανωτέρω
συνέντευξη, το ανατρέπουν τα παρατιθέμενα στην εργασία μας Πρακτικά του Δ.Σ.,
από το αρχείο του Εθνικού Θεάτρου. Το περιεχόμενο της προσωπικότητας και του
χαρακτήρα του το αποδίδει ανάγλυφα στη συνέντευξή του στο συγγραφέα ο Κώστας
Γεωργουσόπουλος

:.
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- Ο Μινωτής, ως πρωταγωνιστής, οφείλει την καριέρα του στον Ροντήρη. Έχοντας
έξοχα, σίγουρα, προσόντα και επιτυχίες στον θίασο του Βεάκη και αργότερα της
Κοτοπούλη, στο Εθνικό Θέατρο έγινε ο υποκριτικός πρίγκιπας. Με πεφυσιωμένο εγώ,
είχε σχεδόν οδηγήσει στον θάνατο με τις απαιτήσεις του τον Φώτο Πολίτη. Έγινε στενός
φίλος του Ροντήρη, που διαδέχθηκε τον Πολίτη, και έγινε αιτία να δυσαρεστηθούν
μεγάλοι ηθοποιοί στο Κρατικό Θέατρο (Βεάκης, Παπαδάκη, Γληνός, Μιράντα Μυράτ).
Όταν ο Μινωτής το 1952 γύρισε στην Ελλάδα ως σκηνοθέτης του "Οιδίποδα" στους
Δελφούς, άρχισε και η προσπάθεια φθοράς του Ροντήρη, με προφυλακή την
"Καθημερινή" του Γ. Βλάχου, με τον οποίον ο Ροντήρης είχε έρθει σε σύγκρουση, όταν
ο Βλάχος ήταν ήδη Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού. Έτσι το ζεύγος Παξινού - Μινωτή
προσκολλήθηκε στο άρμα του Χουρμούζιου και συνέτεινε στο διορισμό του στο Εθνικό,
απολύοντας τον Ροντήρη.

.

- Ο Μινωτής ήταν εγωπαθής άνθρωπος και χολερικός ως χαρακτήρας. Το 1978
φώναξε τον Ροντήρη, με τον οποίον δε χαιρετιόντουσαν από το 1952, για να ανεβάσει
την παλιά του σκηνοθεσία της "Ηλέκτρας". Σεβαστός μου δάσκαλος ο Ροντήρης έπεσε
σε μια παγίδα. Προσωπικά τον είχα αποτρέψει να δεχθεί την πρόταση να πάει στην
Επίδαυρο με μια άποψη του 1936, ενώ ο Μινωτής θα τον ανταγωνιζόταν με τις έξοχες
"Φοίνισσές" του, με μουσική του Θεοδωράκη. Εξάλλου, η Χατζηαργύρη, που θα έπαιζε
την Ηλέκτρα, έξοχη ηθοποιός, δεν είχε τα ειδικά προσόντα για τον ρόλο που
πρωτοέπαιξε η Παξινού (1936) και δόξασε διεθνώς η Ασπασία Παπαθανασίου (1958 1967, με Βραβείο των Εθνών το 1963).

(Γεωργουσόπουλος Κ., 2019,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).
3. Η προσφορά του Δημήτρη Ροντήρη.
Αποτιμώντας επιγραμματικά την προσφορά του Δημήτρη Ροντήρη στο Εθνικό
Θέατρο, την τρίτη περίοδο 1953 -1995 :
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i)


Ως σκηνοθέτης :
Υπήρξε μεθοδικότατος σκηνοθέτης, με άρτιο τεχνικό εξοπλισμό και
ικανότατος να διδάσκει τη μορφολογία κλασικών κειμένων.



Είναι από τους ελάχιστους Έλληνες σκηνοθέτες –ίσως ο μοναδικός- που
ήξερε τη σημασία του ρυθμού στο θέατρο. (Λυγίζος, 1980, σελ. 442).



Η μέθοδός του ήταν καθαρά αντινατουραλιστική. Προσδοκούσε μέσω μιας
κατακτημένης τεχνικής από τους ηθοποιούς, να φέρει τη συγκίνηση στην
παράσταση,



Είχε τη φιλοδοξία να ανεβάσει τη «θεατρική στάθμη» και να δημιουργήσει
θεατρική παράδοση στη χώρα μας.



Διέθεσε «ψυχή τε και σώματι» τον εαυτό του στο όραμα για τη δημιουργία
Εθνικού Θεάτρου στην πατρίδα μας και αναλώθηκε ολοσχερώς στην επίτευξη
αυτού του ιερού σκοπού.



Συνέβαλε τα μέγιστα στην αναβίωση της αρχαίας τραγωδίας και ήταν αυτός
που την εγκατέστησε ξανά στο φυσικό της χώρο, τα αρχαία θέατρα.



Είναι ο ουσιαστικός εμπνευστής και δημιουργός του Φεστιβάλ Επιδαύρου.



Τέλος, έδωσε έμφαση στην καλλιτεχνική εκπαίδευση των ηθοποιών.

ii)

Ως Γενικός Διευθυντής.

Η προσφορά του ως Γενικός Διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο είναι ετεροβαρής σε
σχέση με τη θητεία του ως σκηνοθέτης, με εμφανή την υπεροχή της δεύτερης.
Η ενασχόλησή του με τα διοικητικά του θεάτρου (και τις δύο περιόδους που
επιτελούσε ταυτόχρονα και τις δύο ιδιότητες) λειτούργησε εις βάρος της
καλλιτεχνικής του αξίας και προσφοράς. Το αναφέρει ξεκάθαρα στη συνέντευξή του
ο Κώστας Γεωργουσόπουλος : “ Ναι, η διοίκηση ήταν εις βάρος της καλλιτεχνικής του
77

προσφοράς, σε μια γόνιμη ηλικία (μόλις 54 ετών)” και σε άλλη ερώτηση αναφέρει ότι
: “έβλαψε και τον εαυτό του και το θέατρο” (Γεωργουσόπουλος Κ., 2019,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). Αλλά και ο Λέων Κουκούλας το υπαινίσσεται στην κριτική
που κάνει στο Ροντήρη για το έργο ο δρόμος του ποταμού του Μόργκαν : “ Η βαθειά
κατανόησις που έδειξε ο κ. Ροντήρης στην ερμηνείαν του δρόμου του ποταμού,
ενός δράματος βασικά δυσπρόσιτου, μας πείθει πως θα ‘ταν ευχής έργο αν ο σημερινός
διευθυντής του εθνικού θεάτρου θυμόταν συχνότερα πως ήταν και σκηνοθέτης ”.
Το γεγονός όμως ότι επιμόνως στόχευε και βέβαια το πέτυχε, από τη δεύτερη θητεία
του στο Εθνικό Θέατρο και μετά, να έχει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, έχει να
κάνει αφενός μάλλον με το χαρακτήρα του και αφετέρου με την τελειομανία και την
αναζήτηση συνθηκών που θα εξασφάλιζαν ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. Κι ας
μη γελιόμαστε. Τα μέσα για την υποστήριξη του κλασσικού ρεπερτορίου, μόνο η
κρατική σκηνή μπορεί να τα διασφαλίσει και γενικά να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις
πολυπρόσωπων παραγωγών. Ας μη λησμονούμε ότι η δημιουργία του Εθνικού
Θεάτρου το 1932, στάθηκε η αφορμή να συμμαχήσουν οι δύο μεγάλες αντίζηλοι της
εποχής, η Μαρίκα και η Κυβέλη, ώστε να αντιμετωπίσουν το καθεστώς των
πλουσιοπάροχων παραγωγών με όλα τα σύγχρονα μέσα, που είχε ως φυσικό του
επακόλουθο η ίδρυση του Εθνικού.. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η κριτική που
έκανε η Μαρίκα Κοτοπούλη στον Φώτο Πολίτη, για την εναρκτήρια παράσταση του
Αγαμέμνονα στο Εθνικό, που γράφει : “ … Και να τα ιδούμε τέλεια και μοναδικά,
αφού ποτέ κανένας σκηνοθέτης, από καταβολής ελληνικού θεάτρου, δεν είχε στη
διάθεσή του τόσο πλουσιοπάροχα όλα τα τεχνικά και υλικά μέσα, τόσο άφθονα τα
χρήματα τόσο καιρό – μήνες ολόκληρους – για να προετοιμάσει με επιμονή ή μ’ όλο του
το ραχάτι, αν θέλετε, την εργασία του, δικτατορική εξουσία στην εκλογή των μέσων του,
του ρεπερτορίου του και της εφαρμογής κάθε σκέψεως, κάθε εμπνεύσεως, κάθε
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μερακιού του!”. (Ηλιάδης Φ., 1996, σελ. 248). Πόσες αλήθειες αναφέρει η εύστοχη
διαπίστωση της Μαρίκας και πόσο προφητικά αποδεικνύονται τα λόγια της, αφού η
πρακτική που ακολούθησε ο Ροντήρης, σημάδεψε τρόπον τινά τη μοίρα του Εθνικού
Θεάτρου, αφού από τότε μέχρι σήμερα η επιλογή του βρήκε μιμητές από τους
επιγόνους : Μινωτής, Κούρκουλος ακόμα και σήμερα, ο Λιγνάδης.

iii)

Σε σχέση με τον Προγραμματισμό του, την περίοδο 1953 - 1955

α) Για την αναβίωση του αρχαίου δράματος. Στην πρώτη κιόλας συνάντηση του
με το Δ.Σ του Εθνικού, ο Δημήτρης Ροντήρης αναφέρεται με παρρησία στο θέμα της
αναβίωσης του αρχαίου δράματος. “Εκ του ανωτέρου καθίσταται πρόδηλον ότι
πρώτον μέλημα της παρούσης Διοικήσεως πρέπει να είναι η αναβίωσις του Αρχαίου
Δράματος διά της καθιερώσεως παραστάσεων των έργων των Ελλήνων τραγικών εις
τα διάφορα αρχαία θέατρα, αρχής γενομένης από το Ωδείον ηρώδου του Αττικού. Είναι
καθήκον επιτακτικόν η όσον ένεστι καλλιτεχνικωτέρα αναβίωσις της ανεκτιμήτου
ταύτης καλλιτεχνικής μας κληρονομίας.” (Αρχείο Εθνικού Θεάτρου, 1953,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

.

.

Για τον Ροντήρη η αρχαία τραγωδία αποτέλεσε «κανάλι» επικοινωνίας, όπου ο
ελληνικός πολιτισμός ήταν παρών ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

.

(Μαυρολέων Α., 2016, σελ.154).

.

Και πράγματι στον τομέα αυτό πρόσφερε πολλά. Ειδικότερα ως προς τη σκηνοθεσία
της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, ο Ροντήρης ανέπτυξε συστηματικά και καθιέρωσε
μια μέθοδο προσέγγισης, η οποία χαρακτήρισε τη σκηνοθετική παράδοση του
Εθνικού Θεάτρου. Αφετηρία της προσέγγισής του στάθηκε η πεποίθησή του ότι η
αναβίωση της τραγωδίας δεν πηγάζει από αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στόχος του
σκηνοθέτη υπήρξε η “αναβίωση της βαθύτερης έννοιας της τραγωδίας, της ίδιας της
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πεμπτουσίας της”. (Αρβανίτη Κ., 2010, σελ. 191-192).

.

Η προσφορά του Ροντήρη στον τρόπο αναβίωσης της αρχαίας τραγωδίας : Ανέβασε
ρεαλιστικά την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, τελετουργικά και αυστηρά τους «Πέρσες»
του Αισχύλου, μεγαλόπρεπα την «Ορέστεια», ρομαντικά τη «Μήδεια» και τον
«Ιππόλυτο»

και

φολκλορικά

την

«Ιφιγένεια

εν

Αυλίδι»

(Γεωργουσόπουλος Κ., εκδ. Νόηση, 2013, σελ. 161).

του

Ευριπίδη.
.

β) Στο σχηματισμό εναλλασσόμενου δραματολογίου.: Την περίοδο αυτή
διατηρήθηκε το προϋπάρχον καθεστώς των εναλλασσόμενων παραστάσεων, καθώς
επίσης χρησιμοποιήθηκε το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, για παραστάσεις. Η
συγκεκριμένη περίοδος άλλωστε, δε θεωρείται από τις γόνιμες του Εθνικού Θεάτρου,
δεδομένου, εκτός των άλλων και της απότομης και πρόωρης λήξης της θητείας της
διοίκησης.
γ) Στο θέμα των περιοδειών του Εθνικού στο εσωτερικό και το εξωτερικό :.
Ο Ροντήρης είχε παγιωμένη αντίληψη για τα οφέλη των περιοδειών στο εξωτερικό
από τη δεκαετία του 1930 . Γι αυτό και πάντα συνέβαλε με όλες του τις δυνάμεις
στην επίτευξη και επιτυχία τέτοιων δράσεων, που συνέβαλλαν στην εξωστρέφεια και
αναδείκνυαν την καλλιτεχνική αξία του Εθνικού Θεάτρου. Γι αυτό και στις
προηγούμενες θητείες του συμμετείχε και συνέβαλε τα μέγιστα στη διοργάνωσή
τους. Και στην Τρίτη και τελευταία θητεία του ενέταξε στον προγραμματισμό και
υλοποίησε με επιτυχία περιοδεία στο Βισμπάντεν της Γερμανίας. (Αρχείο Εθνικού
Θεάτρου, 1953, Παράρτημα Α΄). Στο θέμα των περιοδειών στο εσωτερικό, αν και
αναγνώριζε την αξία τους, θεώρησε ότι στην παρούσα φάση δεν ήταν δυνατόν να
πραγματοποιηθούν για αντικειμενικούς λόγους (έργα, σκηνικά, κ.ά.).
δ) Στο θέμα της ίδρυσης παραρτημάτων του Εθνικού στη Θεσσαλονίκη και στον
Πειραιά, δεν έγιναν σημαντικά βήματα την περίοδο 1953 – 1955, μολονότι
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αναφέρεται στις προγραμματικές του δηλώσεις. Εξακολούθησε όμως η παράδοση, να
δίνονται παραστάσεις στο Δημοτικό θέατρο του Πειραιά, όπως προαναφέραμε.
ε) Η αναδιοργάνωση της δραµατικής σχολής του Εθνικού και η συµπλήρωσή της,
ώστε να καταστεί δυνατή η αρτιότερη κατάρτιση νέων στελεχών σε όλους τους
κλάδους της θεατρικής τέχνης, ήταν μόνιμο και διαρκές ζητούμενο για τον Ροντήρη.
“Εξάλλου, ηθικά αναμάρτητος ο ίδιος, δε συγχώραγε στους άλλους – φίλους ή

εχθρούς – το εύκολο καλλιτεχνικό ψέμα, το φιλόδοξο κυνηγητό της επιφανειακής
επιτυχίας, τον αθέμιτο πλουτισμό απ’ την Τέχνη, τη συνθηκολόγηση με τη ρουτίνα και
άλλα παρόμοια”, (Φωτόπουλος Β., 2000. Σελ. 45).

.

).

Παρ’ όλη τη θεωρητική του υποδομή παρέμεινε ένας πρακτικός, ένας τεχνίτης του
θεάτρου. Πίστευε, όχι άδικα, πως η θεατρική τέχνη ανήκει στην περιοχή της
μαστορικής, είναι μια τεχνική και συνεχής επίπονη άσκηση. Στη δραματική σχολή
του Εθνικού Θεάτρου και το πρόγραμμα και τη μέθοδο αυτός τα είχε καθορίσει και
ουσιαστικά ισχύουν μέχρι σήμερα. Υπερβάλλοντας ίσως παιδαγωγικά, είχε κηρύξει
τον πόλεμο των ταλέντων και υποστήριζε την άποψη πως “ο ηθοποιός
κατασκευάζεται”, θέλοντας έτσι να τονίσει την απέχθειά του στην αμφισβητούμενη
και επικίνδυνη μόδα των ασπούδαχτων και των εστέτ. (Γεωργουσόπουλος Κ., 2013,
σελ. 159). Να σημειώσουμε επίσης πως και την περίοδο αυτή μαθητές του υπήρξαν
οι

περισσότεροι μετέπειτα πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου και του

κινηματογράφου. ,

,

στ) Στο θέμα της αναβίβασης νέων ελληνικών έργων, που επίσης το έθεσε στις
προγραμματικές του δηλώσεις, τη συγκεκριμένη περίοδο δεν πρόσφερε πολλά.
Ήδη από την πρώτη κιόλας περίοδο του Εθνικού διαπιστώνεται ότι,

.

το Εθνικό

εξεκολουθεί την ίδια τακτική στο φλέγον θέμα του ρεπερτορίου: αδιαφορεί για την
εγχώρια δραματουργία παρά την επιτυχία των ελάχιστων ελληνικών παραστάσεων,
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μεροληπτεί απέναντι στο ξένο δραματολόγιο επιστρέφοντας στη γνωστή «αγγλομανία»
και δεν ανεβάζει τα αντιπροσωπευτικότερα έργα των επιλεγμένων ξένων συγγραφέων.
(Γεωργοπούλου Β., 2009, σελ.270).

.

Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια προσέγγισης της παραδοσιακής εικόνας του
κεντροευρωπαϊκού κατεστημένου θεάτρου, αποτελεί σημαντικό ζητούμενο για το
Εθνικό Θέατρο, το οποίο απολαμβάνει από το σύνολο του κοινού και των
δημιουργών του θεάτρου τη φήμη ως του ισχυρότερου παράγοντα για την
παρουσίαση σοβαρού ρεπερτορίου. Η απουσία των σύγχρονων ελληνικών έργων με
κοινωνικές αναφορές, αποτελεί λόγο έντονης κριτικής προς την κρατική σκηνή.
(Μαυρομούστακος Π., 2005, σελ. 70,71).

.

Άλλωστε, σ’ όλη την περίοδο 1950-1965, ποιος θεατρικός συγγραφέας μπορούσε να
μιλήσει για την Κατοχή, την Αντίσταση, τον Εμφύλιο, για το έργο της Αντίδρασης
για κοινωνικά προβλήματα και ταξικές συγκρούσεις, για την υποτέλεια του κράτους
στους ξένους και για την υποτέλεια του πολίτη στο αυταρχικό κράτος; (Πλωρίτης
Μ., Αθήνα, 1989, σελ.122).

.

Ο Ροντήρης παρά ταύτα, ασχολήθηκε με το νεοελληνικό έργο της εποχής του,
λιγότερο στην τρίτη θητεία του, περισσότερο στις προηγούμενες. Από τα
«Αρραβωνιάσματα», τον «Βασιλικό» και τον «Πειρασμό» έως τον «Πρωτευουσιάνο»
και τον «Τοπικό παράγοντα». Είναι ο άνθρωπος που απέδειξε πως η «Τρισεύγενη»
του Παλαμά είναι θεατρικό έργο και κατάφερε τον ποιητή να την περικόψει, πράγμα
που αρνήθηκε πεισματικά στον Χρηστομάνο. . (Γεωργουσόπουλος Κ., εκδ. Νόηση,
2013, σελ. 161). Έτσι ο Ροντήρης αναδείχτηκε ο εισηγητής ενός γνήσιου ελληνικού
ύφους ηθοποιίας που το υπόλοιπο θέατρό μας ψάχνει να το βρει.
iv)

Η συμβολή του Δημήτρη Ροντήρη στην καθιέρωση του θεσμού
“Επιδαυρίων”.
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Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Δημήτρη Ροντήρη την τρίτη, βραχύβια και τελευταία
του θητεία στο Εθνικό Θέατρο της περιόδου 1953 – 1955, που δικαιώνει την
παρουσία του στα ηνία της πρώτης κρατικής μας σκηνής και πραγματικά συνιστά τη
μεγαλύτερη παρακαταθήκη και προσφορά του, είναι η έμπνευση, οργάνωση και
καθιέρωση του θεσμού των Επιδαυρίων.

.

Ο Κ. Γεωργουσόπουλος στη συνέντευξή του, που αναφέρουμε αυτούσια στο
Παράρτημα Δ΄ της εργασίας μας, αναφέρει ότι ‘ο Ροντήρης, μαζί με τον Μητρόπουλο
είχαν ανακαλύψει το θέατρο της Επιδαύρου το 1932 ως μέλη της Περιηγητικής Λέσχης
και ενθουσιάστηκαν”. Το 1938 ανεβάζουν την Ηλέκτρα. Ο Θάνος Κωτσόπουλος για
τη συμβολή του Ροντήρη στην παράσταση αυτή όπως αναφέρουμε στο κεφάλαιο για
την Περιηγητική Λέσχη, λέει: “Ο Ροντήρης! Ο Ροντήρης! Ο μεγάλος αυτός δάσκαλος!
Ο αναγεννητής του θεάτρου μας! Είχε δει το τοπίο και είχε εμπνευσθεί απ’ αυτό. Κι είχε
πει: «Αυτό μας αρκεί. Φτάνουν οι ψυχές και οι φωνές των ηθοποιών, για να
ζωντανέψουν το κείμενο και το χώρο»... Έτσι, άνθρωπος και Φύση συνεργάστηκαν,
ενώθηκαν, γίνανε μια ουσία. Κι ο τραγικός λόγος ανάδωσε τους παλμούς του και τα
βαθύτερα ρίγη του”.

Ο Κ. Γεωργουσόπουλος επίσης αναφέρει : “Στο Δημήτρη

Ροντήρη, λοιπόν, έπεσε ο κλήρος να μελετήσει πρώτος τους όρους, τα όρια και τις
μορφές που επιβάλλουν τα αρχαία κοίλα στην ερμηνεία του αρχαίου δράματος –
και, εν πρώτοις, της τραγωδίας - στον σύγχρονο κόσμο”. (Γεωργουσόπουλος Κ.,
2004, σελ. 118).

.

Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν την ουσιαστική συμμετοχή του Δημήτρη. Ροντήρη
στην ανάδειξη του νέου θεσμού. Αυτό όμως που αποδεικνύει ότι ο Δημήτρης
Ροντήρης είναι ο κατεξοχήν δημιουργός του Φεστιβάλ των Επιδαυρίων και ότι από
αυτόν και χάρη στις ακάματες προσπάθειές του, η χώρα μας καυχάται αλλά και η
παγκόσμια κοινότητα απολαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα
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παγκοσμίως, είναι τα αποσπάσματα από τα Πρακτικά του Δ.Σ. της περιόδου που
παραθέτουμε αυτούσια στο Παράρτημα Α΄ της εργασίας μας. Συγκεκριμένα:


Στην Πράξη 70/13-7-1954, γίνεται αποτίμηση της παράστασης του Ιππόλυτου
της 11-7-1954 και εκφράζονται συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Ο
Ροντήρης προτείνει και το Δ.Σ. αποφασίζει επανάληψη της παράστασης στις
8-8-1954.



Στην Πράξη 71/27-7-1954, για πρώτη φορά γίνεται λόγος για φεστιβάλ :
“Συνεζητήθη τακτικού κατ’ έτος δεκαπενθήμερου φεστιβάλ, με παραστάσεις
κυρίως αρχαίου δράματος”.



Στην Πράξη 72/3-8-1954, γίνεται ανακοίνωση για τις συνεννοήσεις της
δεύτερης παράστασης, στις 8-8-1954. Επίσης από το Ροντήρη γίνεται
πρόταση για Τρίτη παράσταση του Ιππόλυτου στην Επίδαυρο, “με την
ευκαιρία της ελεύσεως στην Ελλάδα της «κρουαζιέρας εστεμμένων»”.



Στην Πράξη 73/10-8-1954, γίνεται αποτίμηση της δεύτερης παράστασης του
Ιππόλυτου, η οποία “επέτυχεν υπέρ πάσαν προσδοκίαν”, αποφασίζεται η
αποστολή ευχαριστηρίων στους διοργανωτές (Οργανισμό Τουρισμού,
Περιηγητική Λέσχη, Νομάρχη Ναυπλίου, Ελληνική Χωροφυλακή, κ.ά.) και
τέλος ο Ροντήρης ενημερώνει το Δ.Σ. ότι οι συνεννοήσεις για διοργάνωση
τακτικού κατ’ έτος φεστιβάλ, συνεχίζονται και ότι για το θέμα αυτό υπάρχει
Κυβερνητικό ενδιαφέρον.



Στην

Πράξη

1/10-9-195418,

αναφέρεται

στην

επιτυχία

των

τριών

παραστάσεων του Ιππολύτου, που δόθηκαν στην Επίδαυρο, με ιδιαίτερη

18

Πληροφοριακά αναφέρουμε, ότι στο Εθνικό Θέατρο η αρίθμηση των πρακτικών αλλάζει, γιατί τον

Αύγουστο του 1954, ανανεώνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αρίθμηση των πράξεων
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έμφαση στην Τρίτη και τελευταία, την οποίοι παρακολούθησαν και οι
εστεμμένοι, στο πλαίσιο της Βασιλικής κρουαζιέρας. Αναφέρονται τα
συγχαρητήρια προς τον Δημήτρη Ροντήρη των Βασιλέων και της Βασίλισσας
Τζουλιάνας της Ολλανδίας. Στην πράξη αυτή, πρώτη φορά αναφέρεται η
απόφαση (όχι σχέδιο) οργάνωσης του Φεστιβάλ, την προσεχή Άνοιξη. Εν
συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο (περίπου ένα χρόνο πριν), εγκρίνει τον
ειδικό προϋπολογισμό Αρχαίου Δράματος που υπέβαλε ο Ροντήρης,
(παρατίθεται ολόκληρος στο πρακτικό). Εν συνεχεία αναφέρεται στην
παρέμβαση του καθηγητή Σ. Μαρινάτου, ο οποίος εκτός των άλλων,
προτάσσει την επισκευή του θεάτρου της Επιδαύρου (έναντι του Ηρωδείου)
και προτείνει να δοθούν στην επισκευή του οι 300.000 δρχ. που ενέκρινε το
Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το Ηρώδειο.


Στην Πράξη 2/24-9-1954, αναφέρεται η συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή κ.
Δημήτρη Ροντήρη, σε σύσκεψη που προήδρευσε ο Υπουργός Εμπορίου κ.
Παπαληγούρας, υπηρεσιακοί παράγοντες και αντιπρόσωποι του Οργανισμού
Ελληνικού Τουρισμού και της Περιηγητικής Λέσχης. Ο Υπουργός Εμπορίου
επιχορηγεί τον ειδικό προϋπολογισμό του Αρχαίου Δράματος του Εθνικού
Θεάτρου με το ποσό του 1.000.000 νέων δραχμών και Οργανισμός Τουρισμού
εγγυάται ποσό 500.000 νέων δραχμών. (Έχει γίνει εν τω μεταξύ η οικονομική
αναπροσαρμογή του Μαρκεζίνη, με υποτίμηση της δραχμής). Ακολουθεί
επιστολή προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, όπου αναφέρεται ότι “αι
δοθείσαι εφέτος εν Επιδαύρω τρεις παραστάσεις του «Ιππολύτου» απετέλησαν

είναι συνεχόμενη. Αρχίζει με την έναρξη της θητείας (ή την ανανέωσή της) και τελειώνει με τη λήξη
της. Τα Πρακτικά δεν κλείνονται κάθε τέλος ημερολογιακού έτους.
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δοκιμήν” η οποία αποτελεί θετική εγγύηση του υπό μελέτης Φεστιβάλ. Εν
συνεχεία αναφέρεται η ωφέλεια της χώρας από τη πραγματοποίηση του
φεστιβάλ, στον πολιτιστικό και στον οικονομικό τομέα, αλλά και της σοβαρής
προετοιμασίας που απαιτεί αυτό το εγχείρημα.


Στην Πράξη 3/28-9-1954, αναφέρεται στην επιστολή που κατέθεσε ο
σκηνογράφος

Κλεόβουλος Κλώνης για την πρωτοβουλία προβολής του

φεστιβάλ Επιδαύρου 1955 από τον Οργανισμό Τουρισμού, χωρίς την έγκριση
των λοιπών φορέων. Το Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου εφιστά την προσοχή του
Οργανισμού Τουρισμού, ότι δε θα ανεχθεί στο εξής παρόμοιες πρωτοβουλίες.


Στην Πράξη 4/5-10-1954, ο Δημήτρης Ροντήρης αναφέρει ότι το Εθνικό
Θέατρο πρέπει να εξασφαλίσει πλήρη συγκρότηση ανδρικού και γυναικείου
χορού αρχαίου δράματος. Το Δ.Σ. τον εξουσιοδοτεί να συνεχίσει τις
συνεννοήσεις με το Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργείο Παιδείας (όπου τότε
υπαγόταν το Εθνικό Θέατρο), τον Οργανισμό Τουρισμού και με κάθε άλλον
αναγκαίο για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ. Επίσης να πράξει τα δέοντα για
τη συγκρότηση των χορών του αρχαίου δράματος.



Στην Πράξη 5/10-10-1954, την πιο σημαντική ίσως πράξη από αυτές που
παρατίθενται, γίνεται αναφορά στα έργα που προετοιμάζονται και πλήρες
πρόγραμμα των παραστάσεων του 1ου επίσημου πλέον Φεστιβάλ Επιδαύρου,
με ημερομηνία έναρξης τη 18η Ιουλίου 1955). Οκτώ μήνες νωρίτερα,
κατατίθεται και ψηφίζεται όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου, αλλά
και καταγράφεται η μέριμνα για να δοθούν στο μεσοδιάστημα παραστάσεις
στα αρχαία θέατρα του Άργους, της Μεγαλοπόλεως, της Κορίνθου, της
Σικυώνος και της Πάτρας. Εν συνεχεία προτείνει σειρά παραστάσεων στο
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Ηρώδειο και τους Δελφούς. Τέλος κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης, να δοθούν παραστάσεις και εκεί.


Στην Πράξη 7/26-10-1954, αναφέρεται η συνεργασία του Δημήτρη Ροντήρη
με τον Υπουργό Παιδείας και τον Ακαδημαϊκό Αν. Ορλάνδο, για την
αναστύλωση και αναμόρφωση των αρχαίων θεάτρων και ιδιαίτερα της
Επιδαύρου.



Στην Πράξη 8/2-11-1954, αναφέρεται η μετάβαση του Δημήτρη Ροντήρη
στην Επίδαυρο, για δύο ημέρες, με το Γραμματέα του Οργανισμού Τουρισμού
και εκπρόσωπο της Περιηγητικής Λέσχης, προκειμένου να μελετήσουν
επιτοπίως το ζήτημα του φωτισμού, “δια το προσεχώς οργανούμενον
φεστιβάλ”.



Τα τρία επόμενα Πρακτικά (ένα της Διοικήσεως Ροντήρη και δύο της
Διοικήσεως Χουρμούζιου), αφορούν τα της αντικατάστασης των διευθυντών
και βέβαια την αντικατάσταση της Ορέστειας από το Φεστιβάλ, αφού ο
Δημήτρης Ροντήρης αρνείται το ανέβασμά της τόσο στην Ευρώπη, όσο και
στο πρώτο φεστιβάλ Επιδαύρου.

Στα δεκαπέντε αποσπάσματα των Πρακτικών ου Εθνικού Θεάτρου που παραθέτουμε
από την έρευνά μας, τα οποία για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας,
διαπιστώνουμε τα μελετημένα και συστηματικά βήματα του Δημήτρη Ροντήρη,
προκειμένου να διαμορφωθεί και να στεριώσει ο νέος θεσμός του φεστιβάλ
Επιδαύρου.
Θα ήθελα να σταθώ όμως ιδιαίτερα, στην Πράξη 5 της 10ης Οκτωβρίου του 1954,
στην οποία ο Ροντήρης ξεδιπλώνει αναλυτικά το πλήρες όραμά του για το νέο θεσμό
και το παρουσιάζει πολύ έγκαιρα στο Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου για έγκριση. Όμως
στο πρόγραμμα που καταθέτει δεν κάνει λόγο μόνο για το Φεστιβάλ Επιδαύρου, αλλά
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ουσιαστικά παραθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα περιφερειακής πολιτιστικής ανάπτυξης
που περιλαμβάνει την αξιοποίηση των δορυφορικών της Επιδαύρου αρχαίων
θεάτρων, του Άργους, της Μεγαλοπόλεως, της Κορίνθου και της Σικυώνας.
Συνεχίζει με πρόταση για παραστάσεις στην Πάτρα, στην Αθήνα (Ηρώδειο) και
στους Δελφούς, για να προτείνει τέλος παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, την περίοδο
της Διεθνούς Έκθεσης. Σ’ αυτή την πράξη βλέπουμε ανάγλυφο το όραμά του, τη
φιλοσοφία του, την ιδιοφυία του και κυρίως τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την
αξιοποίηση της τέχνης και τη συμβολή της στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας.
.Ένα δεύτερο στοιχείο που επισημαίνουμε, στα παρατιθέμενα Πρακτικά, είναι το
γεγονός της δημιουργίας μόνιμου ουσιαστικά ανδρικού και γυναικείου χορού, με
ετήσια πρόσληψη, για την έγκαιρη και αποτελεσματική διδασκαλία των έργων του
αρχαίου δράματος. Αυτό που εδώ και δεκαετίες συνιστά έλλειμμα της κρατικής μας
σκηνής, παρά τα μέσα που υπάρχουν, κατόρθωσε ο Ροντήρης να το πετύχει το 1954,
σε μια Ελλάδα καθημαγμένη από την κατοχή και τον εμφύλιο.

.

Από όσα προαναφέραμε, και από τα πλήρη κείμενα των πρακτικών που παρατίθενται
στο Παράρτημα Α΄, φαίνεται ο κόπος, η αγωνία και η εργώδης προσπάθεια του
Δημήτρη Ροντήρη, για τη δημιουργία και την επιτυχία του νέου θεσμού. Με,
προσεχτικές και μελετημένες επιλογές, με στάδιο δοκιμής (Ιππόλυτος 1954) και με
έγκαιρο, έγκυρο και ρεαλιστικό προγραμματισμό, ο Δημήτρης Ροντήρης με το κύρος
του θεσμού που εκπροσωπεί και των γνώσεων και της εμπειρίας που κατέχει,
αποδύεται σε έναν αγώνα τιτάνιο να ενεργοποιήσει φορείς, να πείσει θεσμούς και να
μεταλαμπαδεύσει σε όλους το όραμά του. Και το πέτυχε απόλυτα. Κληροδότησε στη
χώρα μας έναν αδιαμφισβήτητο, υψηλού επιπέδου, καλλιτεχνικό και πνευματικό
θεσμό, παγκόσμιας κλίμακας και αναγνώρισης. Αλλά η “μοίρα” – γνωστή στον τόπο
μας – δεν του επέτρεψε να κόψει την κορδέλα. Το έκανε ο Χουρμούζιος, ο οποίος
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βρήκε μια έτοιμη κατάσταση και ευτυχώς, ως πνευματικός άνθρωπος κι αυτός, όπως
προαναφέρει ο Γεωργουσόπουλος, το συνέχισε και δεν το σταμάτησε, όπως πολλές
φορές η ιστορία μας έχει δείξει.

.

Και δεν αξίζει βέβαια στον Δημήτρη Ροντήρη η μεταχείριση από ανθρώπους που
δημιούργησε και ευεργέτησε, όπως ο Μινωτής, να αποκρύπτει την προσφορά του και
να διαστρεβλώνει την αλήθεια, σε συνεντεύξεις με μεγάλα ακροατήρια.

.

Ο Δημήτρης Ροντήρης, πέραν των όσων κληροδότησε στην αναμόρφωση του
θεάτρου της πατρίδας μας, με όσα προαναφέραμε, αποδεικνύεται και αναδεικνύεται
το κύριο πρόσωπο που δημιούργησε το θεσμό των Επιδαυρίων. Απ’ αυτό και μόνο,
συγκαταλέγεται στη χορεία των μεγάλων, των πρωτοπόρων και των οραματιστών.
Και αυτό του το επίτευγμα δικαιώνει την παρουσία του και την προσφορά του, κατά
τη διάρκεια της τρίτης, βραχύβιας και τελευταίας του θητείας στο Εθνικό Θέατρο.
4.….Η συμβολή της Περιηγητικής Λέσχης.
Η συμβολή της Περιηγητικής Λέσχης στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Πατρίδα
μας, μέσω της αναβίωσης του αρχαίου δράματος στα αρχαία θέατρα, καθίσταται
συμπληρωματική και απόλυτα υποστηρικτική της ολοκλήρωσης του οράματος του
Δημήτρη Ροντήρη, για την αρχαία τραγωδία. Στο ειδικό κεφάλαιο της εργασίας μας
για το ρόλο της Περιηγητικής Λέσχης στο ανέβασμα της Ηλέκτρας του Σοφοκλή, το
1938, αλλά και στο Παράρτημα Γ΄, που παρουσιάζονται τεκμήρια από την
ενεργοποίηση του μηχανισμού των μελών της, αναδεικνύεται ανάγλυφα η συμβολή
της και ο κυρίαρχος ρόλος της. Πιο συγκεκριμένα στο Παράρτημα Γ΄
παρουσιάζονται :


Διαφημίσεις της παράστασης Ιππόλυτος του Ευριπίδη στα δελτία της ΕΠΛ του
1954.
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Προγράμματα εκδρομών από πολλά μέρη της Ελλάδας και κυρίως της
Πελοποννήσου, που περιλαμβάνουν παρακολούθηση των παραστάσεων του
Ιππολύτου, τόσο τον Ιούλιο, όσο και τον Αύγουστο του 1954.



Αναφορές στην επιτυχία της πρώτης παράστασης του Ιππολύτου, έκφραση
συγχαρητηρίων από το Υπουργείο Εμπορίου και διαφημίσεις για την
παράσταση του Αυγούστου, συνδυαζόμενη με το “Αυγουστιάτικο Φεγγάρι”
του 1954.



Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου 1955.



Προγράμματα εκδρομών από πολλά μέρη της Ελλάδας και κυρίως της
Πελοποννήσου, που περιλαμβάνουν παρακολούθηση των παραστάσεων του
Φεστιβάλ Επιδαύρου, του 1955.



Αναφορά στη θριαμβευτική επιτυχία του Φεστιβάλ Επιδαύρου, του 1955.



Δημοσιεύματα του τύπου για το έργο της Ε.Π.Λ. στη διοργάνωση του
Φεστιβάλ Επιδαύρου, του 1955.

5.

Η Συνέντευξη του Κώστα Γεωργουσόπουλου.

Η συνέντευξη του κ. Κώστα Γεωργουσόπουλου καθίσταται καθοριστική στην
εργασία μας για το Δημήτρη Ροντήρη, πρώτα απ’ όλα από το γεγονός ότι σήμερα,
εκτός της κ. Ασπασίας Παπαθανασίου που είναι υπερήλικη, είναι ο μοναδικός επιζών
άμεσος συνεργάτης του (μαθητής και βοηθός του), που μπορεί να δώσει πληροφορίες
για το δάσκαλό του. Συναντήθηκε μαζί του, αμέσως μετά από την απόλυση του
δασκάλου του από το Εθνικό Θέατρο (1955) και παρέμεινε σε στενή επαφή μέχρι το
θάνατό του, το 1981. Ύστερα ως μελετητής και κριτικός του θεάτρου, θεωρείται από
τους πλέον ενδεδειγμένους, δεδομένου ότι, φύσει και θέσει, γνωρίζει τα τεκταινόμενα
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του θεάτρου της χώρας μας και τα παρακολουθεί για πάνω από μισό αιώνα.

.

Ως εκ τούτου, η τοποθέτησή του στα ερωτήματα που του θέσαμε αναδεικνύεται
πολύ ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και ουσιαστική στην ερμηνεία τους, γιατί πέρα από τη
βιωματική σχέση του ερωτώμενου, υπάρχει παράλληλα και η ερμηνευτική
προσέγγισή τους, από τη θέση του επαΐοντος.

.

Στο σημείο αυτό, αξίζει νομίζω να αναφέρουμε, ότι καμία απάντηση της συνέντευξης
δεν αντιφάσκει με τα αυθεντικά ντοκουμέντα της έρευνάς μας, που είναι τα
αποσπάσματα των πρακτικών της περιόδου 1953 – 1955 από το αρχείο του Εθνικού
Θεάτρου.
Πιο συγκεκριμένα η συνέντευξη του κ. Γεωργουσόπουλου μας διαφωτίζει :


Στον τρόπο γνωριμίας και επαφής του με το Δημήτρη Ροντήρη, μέσω του
καθηγητή Μαρινάτου, που ήταν μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου την
περίοδο διεύθυνσής του Δημήτρη Ροντήρη, (1953 – 1955).



Αποσαφηνίζει το θέμα της πολιτικής τοποθέτησης του Ροντήρη, ζήτημα μέχρι
τώρα αμφίσημο, αλλά κομβικό στην αποκωδικοποίηση της λειτουργίας του
και των επιλογών του, καθώς επίσης και το θέμα της στενής του σχέσης με το
Σπύρο Μαρκεζίνη, που είχε ως αποτέλεσμα το διορισμό του στο Εθνικό
Θέατρο από την Κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου.



Αναφέρεται με παρρησία στις αρετές και το μεγαλείο του δασκάλου του,
αναδεικνύοντας παράλληλα με οξύτατο τρόπο, όλα τα ελαττώματα και τις
αγκυλώσεις του χαρακτήρα του.



Διατυπώνει ξεκάθαρη κρίση ότι η ενασχόληση του δασκάλου του με τα
διοικητικά του Εθνικού Θεάτρου, έβλαψε και τον ίδιο και το θέατρο.
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Αναφέρεται στη διδακτική του δεινότητα και ιδιοφυία, αναφέροντας ως
ενδεικτικό παράδειγμα του μεγαλείου του ως δασκάλου, τους μαθητές του και
μεγάλους

μετέπειτα

πρωταγωνιστές,

Δημήτρη

Χορν

και

Ασπασία

Παπαθανασίου, χαρακτηρίζοντάς τους, ως εκ του μηδενός δημιουργήματά
του.


Φωτίζει σημαντικά σημεία της διαμάχης του δασκάλου του με τον Αλέξη
Μινωτή, κάνοντας εκτενή αναφορά στο χαρακτήρα και των δύο,
καταδεικνύοντας ως γενεσιουργό αιτία το δύσκολο χαρακτήρα του Μινωτή,
δίνοντας παράλληλα ξεκάθαρες απαντήσεις για την ουσία της διαμάχης
αυτής .



Στο θέμα του ανεβάσματος νεοελληνικών έργων διατείνεται ότι η τότε
διορισμένη από την Κυβέρνηση καλλιτεχνική επιτροπή της περιόδου που
διηύθυνε ο Δημήτρης Ροντήρης το Εθνικό Θέατρο, αρνιόταν ότι υπήρχε στην
εποχή της σοβαρό ελληνικό έργο. Τον αντιπαραβάλει με τον Κουν, που κι
αυτός μετά το 1957 ασχολήθηκε συστηματικά με το νεοελληνικό έργο.



Τέλος, κατά τον κ. Γεωργουσόπουλο ο Ροντήρης ζει σήμερα κυρίως μέσω
της καλλιτεχνικής παιδείας, αφού τη μέθοδό του ακόμη και σήμερα την
διαιωνίζουν οι μαθητές του, ή οι μαθητές των μαθητών του, ως καθηγητές
πλέον των δραματικών σχολών.
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Επιλογικά.
“Ο Ροντήρης δεν ήτανε ψυχαγωγός. Ήτανε αγωγός ψυχών. Και η διαφορά ανάμεσα
στα δύο είναι τεράστια. Όλοι όσοι μαθήτεψαν ή δουλέψανε κοντά του δεν του χρωστάνε
μονάχα τα’ αλφαβητάρι της θεατρικής τέχνης, μα και την ανακάλυψη της ανθρώπινης
ψυχής. Της ψυχής που θρέφεται με την αλήθεια και φως. Και που το ιδανικό της είναι η
λευτεριά”. (Σολωμός Α., 1986, σελ.90).

.

Ο Δημήτρης Ροντήρης έφυγε το Δεκέμβριο του 1981. Ο μεγάλος ηθοποιός Μάνος
Κατράκης στο στεφάνι που έστειλε έγραφε :

.

“Στον μεγάλο αδικημένο του θεάτρου μας”. Από την εργασία μας και από την
έρευνά μας, νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός αυτός, περιέχει μεγάλη αλήθεια.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2α της 31ης Μαρτίου 1953 - Σελ. 9, 11.
…………………………………………………………………………………………
Ανάδειξις προγράμματος.
Το Εθνικόν Θέατρον έχει υποχρέωσιν να επιδιώξει όπως ετονίσθη εις ιστορικήν
συνεδρίασιν του Διοικ. Συμβουλίου του 1946-50 «την εκπλήρωσιν του βασικού
αντικειμενικού σκοπού του θεάτρου, ως ούτοι διαγράφονται εις τους καταστατικούς
Νόμους. Να επιδιώξει κυρίως την καλλιτεχνικήν και πνευματικήν μόρφωσιν του
Ελληνικού λαού, την δημιουργίαν καλλιτεχνικής παραδόσεως. Να αποκλείσει τους
καλλιτεχνικούς πειραματισμούς»

να μην επιτρέψει να γίνει το θέατρον στίβος

ερασιτεχνικών επιδιώξεων, «και να στρέψη όλην του την προσοχήν εις την
εξασφάλισιν ενιαίου και αδιαταράχτου πνεύματος καλλιτεχνικής και μορφωτικής
εργασίας», να επιδιώξει δηλαδή επάνοδον εις τα γενικάς εκείνας κατευθύνσεις αι
οποίαι έφερον το θέατρον εντός ολίγων ετών από της ιδρύσεώς του εις υψηλότατον
καλλιτεχνικόν επίπεδον και η εκ των οποίων εκτροπή εξέθεσεν αναποτρέπτως εις
σοβαρότατον κίνδυνον αυτών τούτων την ύπαρξίν του. Εκ του ανωτέρου καθίσταται
πρόδηλον ότι πρώτον μέλημα της παρούσης Διοικήσεως πρέπει να είναι η αναβίωσις
του Αρχαίου Δράματος διά της καθιερώσεως παραστάσεων των έργων των Ελλήνων
τραγικών εις τα διάφορα αρχαία θέατρα, αρχής γενομένης από το Ωδείον ηρώδου του
Αττικού. Είναι καθήκον επιτακτικόν η όσον ένεστι καλλιτεχνικωτέρα αναβίωσις της
ανεκτιμήτου ταύτης καλλιτεχνικής μας κληρονομίας. Από την βαθείαν μελέτην των
έργων αυτών και των διά της πράξεως προσπάθειαν προσεγγίσεως των
αριστουργημάτων τούτων και του συνεχούς αγώνος προς τελειωτέραν ερμηνείαν και
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έκφρασίν των, υπάρχει ελπίς να δημιουργηθή μικρόν κατά μικρόν, τρόπος ερμηνείας
του Αρχαίου Δράματος ο οποίος να αποτελέση προσφοράν σημαντικήν εις την λύσιν
του δυσκόλου προβλήματος της ερμηνείας της Αρχαίας Τραγωδίας, ήτις είναι
βασικής λύσης του προβλήματος χορού. Απαραίτητος η άμεσος ανασύστασις του
Αρχαίου Δράματος, .
……………………………………………………………………………………………………………

Περιοδίαι εσωτερικού : Είναι χρέος να περιληφθή εις το πρόγραμμα του Εθνικού
Θεάτρου η πάση θυσία επέκτασις της δράσεώς του εις τον τομέαν αυτόν δια της
πραγματοπιήσεως περιοδιών όχι μόνον εις την πρωτεύουσαν της Βορείου Ελλάδος,
αλλά και τας άλλας κυρίας πόλεις. Ίνα καταστή τούτον εφικτόν, θα έδει βεβαίως να
εξευρεθεί απλούστερος τρόπος καλλιτεχνικής κατασκευής σκηνικών. Περιοδία του
Εθνικού Θεάτρου εις το εσωτερικόν κατά την παρούσαν θεατρικήν περίοδον, δε θα
καταστή δυστυχώς δυνατή, διότι εκ μεν των σκηνικών των 31 έργων του
εναλλασσομένου δραματολογίου της τετραετίας 1946-1950 δεν έχουν απομείνει κατά
σχετικόν σημείωμα του Προϊσταμένου της υπηρεσίας προμηθειών και σκηνικών
παρά μόνον σκηνικά πέντε έργων, εξ ων τα δύο μονόπρακτα, εκ δε των έργων των
τελευταίων ετών τινά μεν έχουν διαλυθή, των περισσοτέρων δε εκ των υπολοίπων η
αναβίβασις είναι προβληματική, αν όχι αδύνατος, κυρίως λόγω απουσίας των πρώτων
διδαξάντων.
Περιοδίαι εξωτερικού :

Επέκτασις των πανηγυρικών παραστάσεων του αρχαίου

δράματος ώστε να λάβουν χαρακτήρα διεθνή και οργάνωσις περιοδιών εις τα
κυριώτερα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής με έργα των αρχαίων και των
νεωτέρων κλασσικών, προς εμφάνισιν της ποόδου και των επιδιώξεων της ελληνικής
τέχνης. Είναι αυτονόητον ότι το κέρδος το εθνικόν εκ των τοιούτων εμφανίσεων θα
είναι ανυπολόγιστον, όπως κατεδείχθη εις την επιχειρηθείσαν κατά την προ του
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πολέμου εποχήν περιοδειών, της μεγάλης περιοδείας του Εθνικού Θεάτρου κατά το
1947 και της τελευταίας μεταβάσεως εις Ηνωμένας Πολιτείας.

…………………………………………………………………………………………
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ 70η της 13ης Ιουλίου 1954 - Σελ. 348, 349.

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Δημ. Ροντήρης ανακοινοί ότι εδόθη την Κυριακήν 11ην
Ιουλίου ε.έ, η παράστασις του «Ιππολύτου» εις το αρχαίον θέατρον της Επιδαύρου.
Ο Γενικός Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κ. Παπαλεξάνδρου και οι
παρακολουθήσαντες την παράστασιν του «Ιππολύτου» εν Επιδαύρω Σύμβουλοι κ.κ.
Νικ. Βλάχος και Δημ. Μπόγρης βεβεαιούν ότι η επιτυχία υπήρξεν πλήρης και άνευ
προηγουμένου, τόσον από καλλιτεχνικής, όσον και από απόψεως συρροής κόσμου,
διότι οι θεαταί επλησιάζον, αν δεν υπερέβαινον τας 10.000 και το θέατρον ήτο
ασφυκτικώς πλήρες. Πάντες οι παρακολουθήσαντες ημέτεροι και ξένοι, μεταξύ των
οποίων πολλοί υπουργοί, πρέσβεις κλπ. εξεφράζοντο ενθουσιωδώς και συνέχαιρον
τον Γενικόν Διευθυντήν κ. Δημ. Ροντήρην, όστις υπήρξεν ο πρώτος καλλιεργήσας
την ιδέαν της αναβιώσεως του αρχαίου δράματος και κύριος οργανωτής της
επιτυχίας.
Συγχαρητήρια

και

ευχαριστίαι

οφείλονται

εις

όλον

το

Προσωπικόν,

το

Καλλιτεχνικόν, Τεχνικόν και Διοικητικόν, όπερ μετά τόσου ζήλου συνέβαλεν εις την
επιτυχή οργάνωσιν της παραστάσεως μη φεισθέν κόπων.
Ο Προεδρεύων κ. Διον. Κόκκινος λέγει, ότι είναι βέβαιος ότι εκπροσωπεί ολοκλήρου
του Συμβουλίου την γνώμην, προτείνων να εκφρασθή η ικανοποίησις του
Διοικητικού Συμβουλίου δια την πρωτοφανή και λαμπράν αυτήν επιτυχίαν, η οποία
εγγράφεται εις το ενεργητικόν του Εθνικού Θεάτρου. Εις τους συντελεστάς της
επιτυχίας αυτής οφείλονται λέγει ο κ. Πρόεδρος , θερμότατα συγχαρητήρια. Εις τον
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Γενικόν Διευθυντήν κ. Δημ. Ροντήρην πρωτίστως, τον ζηλωτήν, οργανωτήν και
διδάσκαλον ενθουσιώδη εμψυχωτήν της ωραίας αυτής καλλιτεχνικής και εθνικής
προσπάθειας .

.

…………………………………………………………………………………………
Ο Γενικός Διευθυντής κ. Δημ. Ροντήρης λέγει ότι διετυπώθη υπό πολλών εν
Επιδαύρω παράκλησις να επαναληφθή η ποαράστασις. Διεξήγαγε δε, λέγει, και εκεί
και εδώ, μετά την επάνοδόν του, σχετικάς συννενοήσεις μετά των αρμοδίων του
Τουρισμού και της Περιηγητικής Λέσχης, καθώς και των υπηρεσιών του θεάτρου. Το
πράγμα παρουσιάζει δυσκολίας, αλλά είναι κατορθωτόν και δυνάμεθα να
αναμένωμεν επιτυχίαν, αν μη ίσην της προηγουμένης, πάντως όμως σημαντικήν.
Βεβαίως η δευτέρα αύτη παράστασις θα δοθή με μειωμένο εισιτήριον, αλλά είναι
δυνατόν να κινητοποιηθή αρκετός κόσμος. Κατ’ εντολήν μου λέει ο κ. Γεν.
Διευθυντής, η υπηρεσία του θεάτρου συνέταξε προϋπολογισμόν της δευτέρας αυτής
παραστάσεως ανερχόμενον εις τεσαράκοντα μίαν (αρ.. 41.000) περίπου χιλιάδας
νέων δραχμών εκτός του κονδυλίου των μουσικών και του ποσοστού του
μεταφραστού. Νομίζει δε ο κ. Δημ. Ροντήρης, ότι είσπραξιν μέχρι εβδομήκοντα
χιλιάδων δραχμών (αριθμ. 70.000) θα ηδύνατο ο Οργανισμός Ελληνικού Τουρισμού
να εγγυηθεί ήδη.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον δεχόμενον την εισήγησιν του κ. Γεν. Διευθυντού ,
αποφασίζει όπως δοθεί και δευτέρα παράστασις εν Επιδαύρω την κυριακήν, 8
Αυγούστου ε. έ., εξουσιοδοτεί δε τον κ. Γεν. Διευθυντήν όπως συννενοηθεί σχετικώς
με τον Οργανισμόν Ελληνικού Τουρισμού και την Περιηγητικήν Λέσχην, καθώς και
με πάντα άλλον δυνάμενον να συμβάλει εις την καλυτέραν οργάνωσιν της
παραστάσεως.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ 71η της 27ης Ιουλίου 1954 - Σελ. 352.

………………………………………………………………………………………….
Ο Γενικός Διευθυντής κ. Δημ. Ροντήρης εκθέτει τα των συννενοήσεών του με τους
αρμοδίους του Οργανισμού Ελληνικού Τουρισμού και της Περιηγητικής Λέσχης δια
την επανάληψιν της παραστάσεως του «Ιππολύτου» εν τω αρχαίω θεάτρω της
Επιδαύρω την 8ην Αυγούστου ε.έ. Συνεζητήθη τακτικού κατ’ έτος δεκαπενθημέρου
Φεστιβάλ με παραστάσεις κυρίως αρχαίων έργων, με εκτέλεσιν συναυλιών,
οργάνωσιν εκθέσεων λαϊκής τέχνης, εργοχείρων κλπ. Το κράτος θέλει να βοηθήσει
την προσπάθειαν αυτήν. Με την σκέψιν αυτήν συνεζητήθη να γίνει κάτι μόνιμον εν
Επιδαύρω.
Το Διοικ. Συμβούλιον συμφωνεί και εξουσιοδοτεί τον κ. Γεν. Διευθυντήν να
συνεχίσει τας συννενοήσεις του.
…………………………………………………………………………………………
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 72α της 3ης Αυγούστου 1954 - Σελ. 359.

…………………………………………………………………………………………
Ο Γεν. Διευθυντής κ. Δ. Ροντήρης ανακοινοί τα των συννενοήσεών του μετά του
Οργανισμού Ελληνικού Τουρισμού και Περιηγητικής Λέσχης δια την οργάνωσιν της
παραστάσεως της 8ης Αυγούστου ε.έ. εν τω αρχαίω θέατρω της Επιδαύρου, επίσης δε
και διά την οργάνωσιν γενικοτέρου τακτικού κατ’ έτος Φεστιβάλ εν Επιδαύρω με
κεντρικήν εκδήλωσιν την παράστασιν αρχαίων δραμάτων, με εκτάλεσιν μουσικών
συναυλιών, εκθέσεις λαϊκής τέχνης κλπ.
Όσον αφορά την μετάβασιν του θιάσου εις Σικυώνα προς οργάνωσιν παραστάσεως
του Ιππολύτου εις το εκεί αρχαίον θέατρον, ο κ. Δημ. Ροντήρης λέγει ότι επισκεφθείς
το εν λόγω θέατρον, ηύρον αυτό ακατάλληλον, στερούμενον καθισμάτων κλπ.
Σκέψεις μόνον, λέγει ο κ. Δημ. Ροντήρης δύναται να γίνουν διά την οργάνωσιν
παραστάσεως με τον Ιππόλυτον επ’ ευκαιρία της ελεύσεως εις Ελλάδα της
«κρουαζιέρας εστεμμένων» είτε εν τω αρχαίω θεάτρω των Δελφών, είτε της
Επιδαύρου, είτε εν των Ωδείου Ηρώδου του Αττικού εν Αθήναις.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον παρέχει εις τον κ. Γεν. Διευθυντήν εξουσιοδότηση προς
συνέχισιν των συννενοήσεων.
…………………………………………………………………………………………
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 73η της 10ης Αυγούστου 1954 - Σελ. 364.
…………………………………………………………………………………………
Ο Γεν. Διευθυντής κ. Δημ. Ροντήρης ανακοινοί ότι η δευτέρα εν τω αρχαίω θεάτρω
της Επιδαύρου παράστασις της τραγωδίας του Ευριπίδου «Ιππόλυτος» δοθείσα την
8ην Αυγούστου ε.έ. επέτυχεν υπέρ πάσαν προσδοκίαν, αι δε εισπράξεις υπερέβησαν
τους υπολογισμούς μας. Η δευτέρα αύτη παράστασις λέγει ο κ. Γεν. διευθυντής,
εδόθη με περισσότεραν τάξιν, χάρις εις τας προσπαθείας των τοπικών αρχών.
Ο Προεδρεύων κ. Διον. Κόκκινος εκφράζει τας ευχαριστίας του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα συγχαρητήρια προς τον οργανωτήν της νέας αυτής επιτυχίας Γεν.
Διευθυντήν κ. Δημ. Ροντήρην και πάντας τους συμβαλόντας εκ του καλλιτεχνικού,
του τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού.
Αποφασίζεται επίσης, όπως σταλούν ευχαριστήρια προς τον Οργανισμόν Ελληνικού
Τουρισμού, την Περιηγητικήν Λέσχην, τον Νομάρχην Ναυπλίου, τον Διοικητήν
Χωροφυλακής και πάντας τους παρασχόντας την συνδρομήν των δια την καλήν
οργάνωσιν της παραστάσεως.
Ο κ. Δημ. Ροντήρης συνεχίζων, λέγει ότι ειμπορεί να δοθή και άλλη παράστασις εν
Επιδαύρω περί τα τέλη Αυγούστου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον τον εξουσιοδοτεί
κατ’ αρχήν να προέλθη εις ας κρίνει αναγκαίας συννενοήσεις δια την οργάνωσιν και
τρίτης παραστάσεως εν Επιδαύρω.
Όσον αφορά την οργάνωσιν τακτικού κατ’΄έτος Φεστιβάλ εν Επιδαύρω, ο κ. Δημ.
Ροντήρης λέγει ότι αι συννενοήσεις συνεχίζονται με προοπτικήν καταλήξεως εις

107

αίσιον αποτέλεσμα, υπάρχει δε εν προκειμένω και θετική εκδήλωσις Κυβερνητικού
ενδιαφέροντος.
…………………………………………………………………………………………
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1η της 10ης Σεπτεμβρίου 1954 - Σελ. 3,.
…………………………………………………………………………………………
Ο γενικός διευθυντής κύριος Δημήτρης Ροντήρης ανακοινεί ότι αι τρεις παραστάσεις
του Ιππολύτου εν Επιδαύρω εστέφθησαν υπό πλήρως επιτυχίας. Η τελευταία μάλιστα
δοθείσα ενώπιον των εστεμμένων της βασιλικής κρουαζιέρας εχαιρετίσθη με
ενθουσιασμό υπό πάντων. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς με κάλεσεν, είπεν ο κ. Δημήτρης
Ροντήρης με συνεχάρη και με εξουσιοδότησε να διαβιβάσω τα συγχαρητήριά του
προς όλους τους καλλιτέχνας και τους όλους τους συμβαλλόντας εις την επιτυχίαν
της παραστάσεως. Η βασίλισσα μου είπεν ότι η παράστασις του Ιππολύτου ήτο το
καλύτερον που είδον κατά το διάστημα της κρουαζιέρας. Με τον ίδιον ενθουσιασμόν
μου εξέφρασαν τα συγχαρητήριά Των και η βασίλισσα της Ολλανδίας Τζουλιάνα
και άλλοι εστεμμένοι. Αλλά και των Ελλήνων επισήμων και του πλήθους αι
εντυπώσεις υπήρξαν εξίσου ενθουσιαστικαί.
Βεβαίως κατ’ αρχήν εσημειώθησαν μερικαί αταξίαι και ελλείψεις. Αλλά εν τη
προόδω της εκδηλώσεως επιτεύχθη αποτέλεσμα καλόν, τιμών όλους τους
εργασθέντας προς επίτευξίν του. Ο αυτόνομος Οργανισμός Ελληνικού Τουρισμού και
η Περιηγητική Λέσχη μας παρέσχον πρόθυμον και πολύτιμον συνδρομήν, δια την
οποία τους οφείλουμε ευγνωμοσύνη.
Η επιτυχία των παραστάσεων της Επιδαύρου και η εκ της οργανώσεως αυτών
αποκτηθείσα πείρα μας ήγαγον εις την απόφασιν, όπως οργανώσουμε δια την
προσεχή άνοιξη Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος εν Επιδαύρω. Ως προς τούτο δε
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εύρομεν πρόθυμους να μας βοηθήσουν και των Οργανισμόν Τουρισμού και την
Περιηγητική Λέσχη και άλλους συντελεστάς, επίσης δε και το κράτος το οποίο δια
του Υπουργείο Εμπορίου (χάρη εις τας ενθουσιώδεις ενέεργείας του Γενικού του
Γραμματέως κυρίου Νίκου Γρηγοριάδου) ενέκρινε και την δι’ ενός εκατομμυρίου
νέων δραχμών (αρ. 1.000.000) ενίσχυσην του ειδικού προϋπολογισμού αρχαίου
δράματος, τον οποίον συνέταξεν ο νέος διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών
του Εθνικού Θεάτρου κ. Δημήτριος Σαγκριώτης.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγχαίρον και ευχαριστών τον κ. Γενικόν Διευθυντήν
δια

τας

παραστάσεις

της

Επιδαύρου

εγκρίνει

τον

υποβληθέντα

ειδικόν

προϋπολογισμό Αρχαίου Δράματος έχοντα ως εξής :

α) Δαπάναι αποζημιώσεως ειδικού προσωπικού

δρχ. 1.217.430

β) δαπάναι αποζημιώσεως προπαρασκευής παραστάσεων

δρχ.

γ) δαπάναι αναβιβάσεως έργων

δρχ. 748.200

δ) δαπάναι δημοσιεύσεων και διαφημίσεων

δρχ.

70.000

ε) δαπάναι μετακινήσεως, διαμονής και διατροφής προσωπικού

δρχ.

306.500

στ) διάφοραι δαπάναι

δρχ.

14.000

ζ) δαπάναι εγκαταστάσεων

δρχ. 285.000

η) απρόβλεπτα

δρχ. 100.000

65.000

δρχ. 2.806.130

Επίσης το Διοικητικόν Συμβούλιο παρέχει εξουσιοδότησιν εις τον κύριο Γενικόν
Διευθυντήν και τον εντεταλμένον Σύμβουλον να προχωρήσουν εις τας ενεργείας δια
την προετοιμασίαν και οργάνωσιν Του Φεστιβάλ.
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Ο Γενικός γραμματεύς κύριος Κ. Παπαλεξάνδρου λέγει ότι η επιτυχία του Ιππολύτου
έν Επιδαύρω παρεκίνησε τη διεύθυνση του θεάτρου να αναβιβάσει τον Ιππόλυτον και
εις το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού εν Αθήναις. Η ιδέα υπήρξεν λαμπράν διότι οι
παραστάσεις διδόμεναι με λαϊκάς τιμάς εσημείωσαν πρωτοφανή επιτυχίαν και από
απόψεως συρροής θεατών και από απόψεως εισπράξεων.
Ο κ. Σ. Μαρινάτος λέγει ότι απουσιάζων εις το εξωτερικόν δεν παρακολούθησε τις
παραστάσεις της Επιδαύρου, αλλά επληροφορήθη τα κατ’ αυτάς και συγχαίρει τον κ.
Γενικόν Διευθυντήν. Πολλοί ξένοι και Έλληνες εν τω εξωτερικώ του ομίλησαν με
ενθουσιασμό για τις παραστάσεις του αρχαίου δράματος.

Προκειμένου δε να

οργανωθεί Φεστιβάλ Αρχαίας Τραγωδίας, θέλει να θέσει ενώπιον του διοικητικού
Συμβουλίου και της διεύθυνσης του θέατρο μερικάς διαπιστώσεις του: Πρώτον Το
ζήτημα της γλώσσης δεν πρέπει να μας κρατή

εις ανησυχίαν. Πολλοί

ειμπορούν να παρακολουθήσουν την παράστασιν

ξένοι

των αρχαίων έργων εις

νεοελληνικήν γλώσσαν, αρκεί αυτή να είναι απλή εις τούτο δε πρέπει να προσέξωμεν.
Δεύτερον

πρέπει να φροντίσουμε όπως γραφεί απλούστερα η μουσική

δια τα

παιζόμενα αρχαία έργα και με ολίγα όργανα. Τρίτον πρέπει να ληφθεί φροντίς δια την
επισκευή των αρχαίων θεάτρων. Δεν είμαι λέγει ο κύριος … Μαρινάτος υπέρ της
χρησιμοποιήσεως λευκού μαρμάρου δια την επισκευή των αρχαίων θεάτρων.
Προτιμώ τον λίθο που το χρώμα του είναι μαλακότερο και αρμονίζεται περισσότερο
με το παλαιόν.

Το Αρχαιολογικόν Συμβούλιον

ενέκρινε πίστωση τριακοσίων

χιλιάδων (δρ. 300.000) νέων δραχμών δια την αναμαρμάρωσιν του Ωδείου Ηρώδου
του Αττικού. Προτιμότερο είναι να αρχίσουμε επισκευάζοντες το θέατρον της
Επιδαύρου. Πρέπει δι’ αυτό να καταβάλωμεν ενεργείας. Τέλος συνιστώ αν είναι
δυνατόν να ζητηθούν κλασικά θεατρικά έργα των ανατολικών λαών, οπότε θα έχουμε
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ασφαλήν την γενναίαν οικονομικήν ενίσχυση της Ουνέσκο. Ο κ. Γενικός διευθυντής
ευχαριστεί τον κύριο Σ. Μαρινάτο δια τας υποδείξεις αυτάς.
………………………………………………………………………………………….
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2α της 24ης Σεπτεμβρίου 1954, Σελ. 28, 29.

…………………………………………………………………………………………………
Ο Γενικός Γραμματεύς και Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντού κ. Παπαλεξάνδρου
ανακοινοί ότι χθες Πέμπτην, ο Γενικός Διευθυντής κ. Δ. Ροντήρης μετέσχε συσκέψεως
εν τω Υπουργείω Εμπορίου, της οποίας προήδρευσεν αυτοπροσώπως ο Υπουργός κ.
Παπαληγούρας και εις την οποίαν παρέστησαν ο Γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου
Εμπορίου κ. Ν. Γρηγοριάδης και αντιπρόσωποι του Οργανισμού Ελληνικού Τουρισμού
και της Περιηγητικής Λέσχης. Κατά την σύσκεψιν ταύτην ο κ. Υπουργός επανέλαβε την
αναγγελίαν της αποφάσεως, όπως ο ειδικός προϋπολογισμός του Αρχαίου Δράματος
του Εθνικού Θεάτρου ενισχυθή εφέτος υπό της Κυβερνήσεως δια ποσού ενός
εκατομμυρίου (αρ. 1.000.000) νέων δραχμών δια την οργάνωσιν Φεστιβάλ με
παραστάσεις αρχαίων δραμάτων εν τω αρχαίω θεάτρω Επιδαύρου κατά το προσεχές
θέρος. Ο δε Οργανισμός Τουρισμού ανέλαβε να εγγυηθή εις το θέατρον συνολικάς
εισπράξεις πεντακοσίων χιλιάδων (αρ. 500.000) δραχμών εκ των παραστάσεων
αυτών.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον κρίνει ικανοποιητικάς τας αποφάσεις ταύτας και
εξουσιοδοτεί τον κ. Γενικόν Διευθυντήν να συνεχίση τας συννενοήσεις του διά την
οργάνωσιν του εν λόγω Φεστιβάλ.
Εγκρίνεται δε η αποστολή του κάτωθι εγγράφου προς τον Οργανισμόν Ελληνικού
Τουρισμού.
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Α.Π. 31841

Εν Αθήναις τη 5η Οκτωβρίου 1954

Προς
Τον Ελληνικόν Οργανισμόν Τουρισμού
Ενταύθα
Κύριε Πρόεδρε,
Εν συνεχεία κατ’αρχήν γενομένων συννενοήσεων μεταξύ του κ. Υπουργού του
Εμπορίου, του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Εμπορίου κ. Ν. Γρηγοριάδη, υμών,
αντιπροσώπων της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης και του ημετέρου κ. γενικού
Διευθυντού, σχετικώς με την μόνιμον κατ’ έτος οργάνωσιν Festival αρχαίου δράματος
από του προσεχούς θέρους, έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι:
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ημετέρου Οργανισμού, εις το οποίον, άμα τη αναλήψει
των καθηκόντων του, εισηγήθημεν το όλον θέμα, πιστεύει ότι αι δοθείσαι εφέτος εν
Επιδαύρω τρεις παραστάσεις του «Ιππολύτου» απετέλησαν δοκιμήν, παρέχουσαν λόγω
της πλήρους από πάσης απολύτως επιτυχίας της, θετικήν εγγύησιν διά την επιτυχίαν και
του εις ευρυτέραν κλίμακα και με συμμετοχήν διεθνούς κοινού υπό μελέτης Festival.
Εξ’ άλλον το Διοικητικόν Συμβούλιον πιστεύει, ότι η πραγματοποίησις του σχεδίου έχει
μεγάλην πολιτιστικήν και οικονομικήν διά την χώραν μας σημασίαν και ότι η συνέχισις
της υπό τόσον αισίους οιωνούς αρξαμένης συνεργασίας υμών, της Ελληνικής
Περιηγητικής Λέσχης και ημών θα αποτελέσει το ασφαλέστερον θεμέλιον της
αναληφθησομένης εκτεταμένης προσπαθείας.
Τέλος το Συμβούλιον του ημετέρου Οργανισμού, έχον πλήρη επίγνωσιν της
σοβαρότητος των τιθεμένων προβλημάτων και της βαρείας ευθύνης, την οποίαν
αναλαμβάνουν έναντι της Πολιτείας οι μέλλοντες να συμπράξουν εν προκειμένω τρεις
Οργανισμοί, ιδίως λόγω της εκδηλωθείσης αρμοδίως υπό του κ. Υπουργού του
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Εμπορίου εμπιστοσύνης και των ως εκ τούτου γεννωμένων ιδιαιτέρων υποχρεώσεων,
έχει την γνώμην, ότι θα απαιτηθή σύντονος και συστηματική προσπάθεια, πλήρης εφ’
όλων των ζητημάτων, και εν πνεύματι συνεργασίας συννενόησις και άμεσος έναρξις της
όλης προπαρασκευαστικής εργασίας, η οποία να έχει περατωθεί εντός του Οκτωβρίου
ε.έ. το βραδύτερον, διά να ανταποκριθώμεν εις τας απαιτήσεις του Κράτους και
διασφαλίσωμεν το τα προσδοκώμενα υπ’ αυτού αξιόλογα αποτελέσματα.
Μετά επισταμένην στάθμισιν όλων των ανωτέρω το Διοικητικόν Συμβούλιον του
ημετέρου Οργανισμού εξουσιοδότησεν ημάς να ανακοινώσωμεν υμών, ότι είμεθα
έτοιμοι να δώσωμεν συνέχειαν ως τάς μέχρι τούδε γενομένας συννενοήσεις και να
επιληφθώμεν αμέσως και από κοινού

μεθ’ υμών της απαντηθησομένης

προπαρασκευαστικής εργασίας.Μετά πλείστης τιμής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ. Παπαλεξάνδρου

Κοινοποίησις:
1)Γραφείον κ. Υπουργού Εμπορίου.
2) Γραφείον Γενικού Γραμματέως Υπουργείου Εμπορίου, κ. Ν. Γρηγοριάδη
3) Ελληνικήν Περιηγητικήν Λέσχην
…………………………………………………………………………………………
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3η της 28ης Σεπτεμβρίου 1954, Σελ. 33.
…………………………………………………………………………………………
Εν Αθήναις τη 28η Οκτωβρίου 1954
Προς το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ο.Ε.Θ.
Ενταύθα.
Κύριε Πρόεδρε,
Λαμβάνω την τιμήν να επισύρω την προσοχήν υμών επί της αναληφθείσης ήδη
υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προσπαθείας διαφημίσεως εν τω εξωτερικώ
του festival Επιδαύρου 1955.
.

.

Λαβών τυχαίως γνώσιν των συζητηθέντων και εγκριθέντων σχεδίων τα οποία

μοι επιδείχθησαν υπό του αξιοτίμου επί του Εμπορίου Υπουργού κ. Παπαληγούρα και
άτινα ο ίδιος θεωρεί απαράδεκτα, παρά την σχετικήν απόφασιν της επί τούτω
συσταθείσης υπό του Ε.Ο.Τ. επιτροπής, ερήμην του Εθνικού Θεάτρου, εθεώρησα
υποχρέωσίν μου, να σας τα αποστείλω δια να λάβετε γνώσιν τούτων, με την ελπίδα ότι
το καλόν αίσθημα και η κοινή λογική θα σας υπαγορεύση να αντιδράσετε προς το
πνεύμα αυτό της προχειρολογίας και της ακαλαισθησίας, διότι πιστεύω ότι εάν τελικώς
ταύτα εξετυπούντο, θα απετέλουν δυσφήμισιν

μάλλον του έργου του Θεάτρου.

.Μετά τιμής
Ο Διευθυντής Σκηνογραφικών Εργαστηρίων του Ο.Ε.Θ.

.
.

.

Κλ.. Κλώνης.
.

.

Το Διοικ. Συμβούλιον παρακαλεί την Γεν. Διεύθυνσιν, όπως καταστήσει

γνωστόν εις τον Αυτόνομον Οργανισμόν Ελληνικού Τουρισμού και οιονδήποτε άλλον,
ότι το Εθνικόν Θέατρον, του οποίου αι παραστάσεις θα αποτελέσουν το κύριον
στοιχείον των ετοιμαζομένων εορτών, τηρείται ενήμερον επί πάσης σχετικής με την
οργάνωσιν των εορτών ενεργείας και μη γίνεται τίποτε άνευ της εγκρίσεώς του.
…………………………………………………………………………………………
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4η της 5ης Οκτωβρίου 1954 - Σελ. 38.

……………………………………………………………………………………………………
…… Περαιτέρω ο κ. Δημ. Ροντήρης

ανακοινοί

ότι συνεχίζει

τας

μετά

του

Υπουργείου Εμπορίου και των αρμοδίων του Οργανισμού Τουρισμού και της
Περιηγητικής Λέσχης συνεννοήσεις του δια την προπαρασκευήν του Φεστιβάλ
Επιδαύρου.
.

.

Δια την προετοιμασίαν του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, προσθέτει ο κ. Γεν.

Διευθυντής, θα δεήσει να εξασφαλίση το Εθνικόν Θέατρον την πλήρη συγκρότησιν
του ανδρικού και γυναικείου χορού αρχαίου δράματος και την συνεργασίαν των
απαραιτήτων

ηθοποιών.

Το

Διοικ.

Συμβούλιον

παρέχει

εις

τον

κ.

Γεν.

Διευθυντήν την εξουσιοδότησιν, όπως συνεχίση τας συνεννοήσεις του μετά του
Υπουργείου Εμπορίου, του Υπουργείου Παιδείας, του Οργανισμού Τουρισμού και εί
τινος άλλου παραστή ανάγκη δια την προπαρασκευήν του Φεστιβάλ Επιδαύρου
και να εισηγηθή εν καιρώ. Επίσης τον εξουσιοδοτεί όπως προχωρήσει εις
διαπραγματεύσεις μετά των αναγκαίων ηθοποιών και των μελών του χορού…….
……………………………………………………………………………………………………
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5η της 10ης Οκτωβρίου 1954 - Σελ. 44.
……………………………………………………………………………………………………..
……Εν συνεχεία προγενεστέρων ανακοινώσεων προς το Διοικ. Συμβούλιον,
σχτικώς

με

το

Festival

Επιδαύρου

1955, υποβάλλονται

υπό

της

Γενικής

Διευθύνσεως δια του Εντεταλμένου Συμβούλου προς έγκρισιν α) κατάλογος των
διδαχθησομένων έργων, β) πρόγραμμα διδασκαλίας αυτών, γ) πρότασις μεταβάσεως
του Εθνικού Θεάτρου εις Θεσσαλονίκην, δ) πρότασις περί διαπραγματεύσεως εν
σχέσει με αδιάθετα της Αμερικανικής βοηθείας και ε) πρότασις περί ανανεώσεως
των

συμβολαίων

του

χορού

και

ηθοποιών

της

τραγωδίας.

α) Κατάλογος των διδαχθησομένων έργων
1) Αισχύλου “Ορέστεια”, τριλογία (Αγαμέμνων – Χοηφόροι – Ευμενίδες)
2) Αισχύλου “Πέρσαι”
3) Ευριπίδου “Ιππόλυτος”
4) Μία εισέτι τραγωδία (“Ηλέκτρα” Σοφοκλέους ή άλλη τις)
β) Πρόγραμμα διδασκαλίας έργων :
Η σειρά διδασκαλίας των έργων, η οποία ενδέχεται να τροποποιηθή, εάν
καταστεί τούτο αναγκαίον, είναι η ακόλουθος :
Σάββατον

18/6

.
Κυριακή

πανηγυρική έναρξις του Festival, με ολόκληρον την
“Ορέστειαν”

19/6

το νέον προς αναβίβασιν έργον
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Σάββατον

25/6

“Ιππόλυτος”

Κυριακή

26/6

“Πέρσαι”

Τετάρτη

29/6

“Αγαμέμνων” ή το νέον προς αναβίβασιν έργον

Σάββατον

2/7

“Χοηφόροι – Ευμενίδες” ή το πρώτον μέρος της
“Ορεστείας”

.
Κυριακή

3/7

“Χοηφόροι – Ευμενίδες”

Τετάρτη

6/7

“Πέρσαι”

Εάν κατά το Σάββατον 9/7 και την Κυριακήν 10/7 δεν γίνουν άλλαι
καλλιτεχνικαί εκδηλώσεις (μουσική κ.λ.π.) είναι δυνατόν να δοθούν 2 εισέτι
παράστάσεις αρχαίας τραγωδίας.

.

Κατά το από 18/6 – 17/7 χρονικόν διάστημα και καθ’ ας ημέρας δεν θα
δίδωνται παραστάσεις εις Επίδαυρον, θα εξετασθή εάν είναι δυνατόν να δοθούν
τοιαύται εις τα αρχαία θέατρα Άργους, Κορίνθου, Σικυώνος και Μεγαλοπόλεως.
Αρχαία τραγωδία είναι δυνατόν να διδαχθή και εις Πάτρας, από 17 – 24/7.
Μετά ταύτα δύναται να ακολουθήση σειρά παραστάσεων εις το Ωδείον Ηρώδου
του Αττικού και εις Δελφούς.
γ) Κατόπιν εκφρασθείσης επιθυμίας, η οποία άλλωστε συμπίπτει απολύτως και με
τας προθέσεις της Διοικήσεως του Βασιλικού Θεάτρου, αποφασίζεται όπως κατά
την διάρκειαν της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης του προσεχούς έτους
διδαχθούν αυτόθι επί δύο εβδομάδας αρχαίαι τραγωδίαι. ……
……………………………………………………………………………………………………..
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7η της 26ης Οκτωβρίου 1954 - Σελ. 59 .

……………………………………………………………………………………………………...
Ο κ. Γενικός Διευθυντής ανακοινοί περαιτέρω ότι την πρωϊαν συνειργάσθη μετά
του Υπουργού της Παιδείας και του Ακαδημαϊκού κ. Αν. Ορλάνδου, σχετικώς με
την αναστύλωσιν και αναμόρφωσιν των αρχαίων θεάτρων, ιδίως της Επιδαύρου.
……………………………………………………………………………………………………...
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8η της 2ας Νοεμβρίου 1954 - Σελ. 69.
……………………………………………………………………………………………………
Εν

συνεχεία ο

κ. Γενικός

Διευθυντής

ανακοινοί

ότι

αύριον

Τετάρτην

(3 Νοεμβρίου 1954), θα μεταβή δια δύο ημέρας εις Επίδαυρον μετά του Γενικού
Γραμματέως του Αυτονόμου Οργανισμού Τουρισμού και ενός εκπροσώπου ίσως
της Περιηγητικής Λέσχης, ίνα μελετήσουν επιτοπίως το ζήτημα του φωτισμού του
χώρου, δια το προσεχώς οργανούμενον φεστιβάλ.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον εγκρίνει δαπάνην δραχμών εξακοσίων (αρ. 600) δι
έξοδα μεταβάσεως και διαμονής επί δύο ημέρας του κ. Γενικού Διευθυντού.
……………………………………………………………………………………………………
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 23η της 1ης Φεβρουαρίου 1955.
…………………………………………………………………………………………
Λαμβάνων

αφορμήν

εκ

των

ανωτέρω εγγράφων ο

Γενικός

Διευθυντής

κ.

Δημήτρης Ροντήρης, λέγει, ότι ενώ εκ πλείστων μερών της Ευρώπης ζητείται η
μετάβασις του Βασιλικού Θεάτρου δια να δώση παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας
και ενώ η τοιαύτη ζήτησις, αυξάνουσα την φήμην του Εθνικού Θεάτρου και
ενισχύουσα εν ταυτώ το Εθνικόν της Ελλάδος γόητρον, επιβάλλει ταυτοχρόνως την
ανάγκην άρτιας προπαρασκευής δια συντόνου και απερισπάστου εργασίας, διάφορα
γεγονότα παραλύουν κάθε ενέργειαν. Ο κ. Δημήτρης Ροντήρης υπογραμμίζει το
μέρος της επιστολής του παρά τη Ελληνική Πρεσβείας Βόννης κ. Σίμου,
αναφέρουσας τηλεφώνημα του σκηνοθέτου του Κρατικού Θεάτρου του Wiesbaden,
ερωτώντος εάν αληθεύη ότι αντικαθίσταται ο Σκηνοθέτης και Διευθυντής του
Εθνικού Θεάτρου. Εκ παραλλήλου αι προετοιμασίαι δια το Φεστιβάλ Επιδαύρου
έχουν

αποτελματωθεί, όχι

βεβαίως

εξ

υπαιτιότητος

του

Εθνικού

Θεάτρου.

Κινδυνεύει η επιτυχία και της περιοδείας εις Γερμανίαν και του Φεστιβάλ
Επιδαύρου, επί μεγίστη ζημία του γοήτρου όχι μόνον του Εθνικού Θεάτρου αλλά
και της Ελλάδος. Αισθάνομαι την υποχρέωσιν να επιστήσω επί τούτου την
προσοχήν των αρμοδίων Κυβερνητικών παραγόντων και θα το πράξω.

.

Ο Προεδρεύων κ. Διονύσιος Κόκκινος λέγει, ότι ολόκληρον το Διοικητικόν
Συμβούλιον συμμερίζεται τας ανησυχίας του κ. Γενικού Διευθυντού.
Ο

Σύμβουλος

αποδεκτόν,όπως

κ.

Κ.

Χατζόπουλος

ο Αντιπρόεδρος

προτείνει

και

κ. Δον. Κόκκινος

γίνεται

.
ομοφώνως

μετά του κ. Γενικού

Διευθυντού παρουσιασθούν εις τους αρμοδίους Κυβερνητικούς παράγοντας και
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εκθέσωσι τα πράγματα.

.

Ο Σύμβουλος κ. Μαρινάτος προσθέτει ότι συν τη προφορική αναπτύξει, σκόπιμον
είναι να επιδοθή σύντομον έγγραφον, προτείνει δε, όπως το εν λόγω έγγραφον
συνταχθή, ως εξής :

Προς τους
Εξοχωτάτους κυρίους
Πρόεδρον Κυβερνήσεως Στρατάρχην Αλ. Παπάγον
Αντιπροέδρους Κυβερνήσεως
Π. Κανελλόπουλον και Στ. Στεφανόπουλον
Υπουργούς
Θρησκευμάτων και Εθν. Παιδείας Αχ. Γεροκωστόπουλον
και Προεδρίας κυβερνήσεως Γ. Ι. Ράλλην
Ενταύθα
Το Συμβούλιον του Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου, κατόπιν συζητήσεως κατά την υπ’
αριθμ. 23 συνεδρίαν αυτού της Φεβρουαρίου ε.έ. έλαβον εν ομοφωνία την απόφασιν,
όπως απευθύνη το παρόν έγγραφον προς υμάς, μετά της παρακλήσεως όπως ο κ.
Αντιπρόεδρος και ο κ. Γενικός Διευθυντής αναπτύξωσιν υμίν προφορικώς το
περιεχόμενον αυτού.
Δύο βασικά γεγονότα εις την σταδιοδρομίαν του Εθνικού Θεάτρου και εις την
γενικωτέραν προσπάθειαν της Ελλάδος επί του επιπέδου της Τέχνης είναι η
αποφασισθείσα περιοδεία εις το εξωτερικόν ( Γερμανία, Γαλλία κ.λ.π.) και το Φεστιβάλ
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της Επιδαύρου, δια τα οποία υπάρχουν ήδη ανειλημμέναι υποχρεώσεις, και δη
συμβατικαί. Από απόψεως οργανωτικής και καλλιτεχνικής απαιτείται εισέτι καταβολή
κολοσσιαίας προσπαθείας προς επιτυχίαν. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού
Εθνικού Θεάτρου αισθάνεται βαθύτατα ότι δέον να μείνη απολύτως απερίσπαστον προς
τούτο και συγχρόνως ότι πρέπη το κύρος αυτού και ιδία της Διευθύνσεως του Εθνικού
Θεάτρου να παραμείνη ανέπαφον. Άλλως κίνδυνοι μεγάλοι εγκυμονούνται, τους
οποίους το Συμβούλιον επιθυμεί να τονίση όλως ιδιαιτέρως και συγχρόνως επιθυμεί να
υπογραμμίση, ότι δημιουργούνται ευθύναι, των οποίων το βάρος συναισθάνεται
βαθύτατα.
Δια να αναφέρωμεν εν μόνον συγκεκριμένον παράδειγμα, τονίζομεν την ανησυχίαν, την
οποίαν εξέφρασαν ήδη οι Γερμανοί από τας κυκλοφορούσας φήμας περί αλλαγής του
προσώπου του Γεν. Διευθυντού του Εθνικού Θεάτρου και εζήτησαν, όπως τούτο, εάν
τυχόν συμβή, γνωστοποιηθή εις αυτούς αμέσως. Η σημασία του διαβήματος τούτου δεν
είναι δυνατόν να παραγνωρισθή.
Επί τούτους διατελούμεν μετά βαθυτάτης τιμής
Ο Προεδρεύων
Αντιπρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματεύς

Διον. Κόκκινος

Κ. Παπαλεξάνδρου

Το Διοικητικόν Συθμβούλιον εγκρίνει ομοφώνως το κείμενον

του εγγράφου και

αποφασίζει, όπως τούτο επιδοθή εις τας Α.Α. Ε.Ε. τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως
Στρατάρχην Αλ. Παπάγον,

τους

Αντιπροέδρους

της

Κυβερνήσεως

κ.κ. Π.

Κανελόπουλον και Στεφ. Στεφανόπουλον και τους υπουργούς Εθνικής Παιδείας κ. Αχ.
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Γεροκωστόπουλον και Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Γ.Ι. Ράλλην, προς τους οποίους ο κ.
Αντιπρόεδρος και ο κ. Γενικός Διευθυντής να αναπτύξωσι και προφορικώς τας
ανησυχίας του Διοηκητικού Συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………

125

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3η της 7ης Απριλίου 1955 - Σελ. 1,2.

……………………………………………………………………………………………………

Ο κ. Πρόεδρος λαμβάνων τον λόγον ανακοινοί επιστολήν την οποίαν υπέγραψεν υπό
την ιδιότητά του και απέστειλε την 4ην Απριλίου ε.έ. εις τον κ. Δημ. Ροντήρην,
έχουσαν ούτω:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Εν Αθήναις τη 4η Απριλίου 1955

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Αρ. Πρωτ. 32865

Προς
Τον Κον Δημ. Ροντήρην
Ενταύθα

Αξιότιμε κύριε
Εκτελών απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, ληφθείσαν
κατά την συνεδρίασιν αυτού της Ιης Απριλίου, προεδρευομένην υπό του αξιοτίμου
Υπουργού της Παιδείας κ. Αχ. Γεροκωστοπούλου, έχω την τιμήν να καλέσω Υμάς
όπως ηγηθήτε της περιοδείας του Εθνικού Θεάτρου τόσο εις Γερμανίαν όσον και εις
Γιουγκοσλαβίαν, προς εκπλήρωσιν αναληφθεισών υπό της τέως Διοικήσεως του
Θεάτρου υποχρεώσεων διά τας παραστάσεις της «Ορεστείας».
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Εθνικού Θεάτρου, εκτιμών απολύτως την υφ’ Υμών
συντελεσθείσαν μέχρι τούδε εργασίαν εις τον τομέα του αρχαίου δράματος, θα
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επεθύμει όπως η παράστασις της τριλογίας μη στερηθή της υμετέρας σκηνοθετικής
εποπτείας κατά τας ως άνω εμφανίσεις της Κρατικής Σκηνής, ως και κατά τας
παραστάσεις της ιδίας τριλογίας εις το Φεστιβάλ της Επιδαύρου.
Εν η περιπτώσει το Εθνικόν Θέατρον ευρίσκετο εις την ανάγκην, λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων, να εμφανίσει την τριλογία άνευ της προσωπικής Υμών επιμελείας, δεν
θα παραλείψη να αναφέρει εις τα σχετικά προγράμματα ότι η σκηνοθεσία της
«Ορεστείας» ανήκει εις Υμάς, αποτίον διά του τρόπου τούτου τον οφειλόμενον
φόρον τιμής εις το όλον έργον σας δια το αρχαίον δράμα.
Δεν παραλείπω να προσθέσω Υμίν, ότι ομόθυμος υπήρξεν η επιθυμία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου όπως η απάντησίς σας εις την πρόσκλησίν του είναι
καταφατική, δια την κανονικήν εκπλήρωσιν των διεθνών υποχρεώσεων της Κρατικής
μας Σκηνής.
Σας παρακαλώ όπως, λόγω του επείγοντος του θέματος, ευαρεστηθήτε να
διαβιβάσετε την απάντησίν σας εις τον Πρόεδρον του Δ.Σ. μέχριν της εσπέρας της
αύριον Τρίτης 5 Απριλίου, ίνα δυνηθή το Θέατρον να τακτοποιήσει το κατ΄αυτό.

Μετ’ εξόχου τιμής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ

……………………………………………………………………………………………………
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4η της 19ης Απριλίου 1955 - Σελ. 1,2.

……………………………………………………………………………………………………

Ο κ. Γεν. Διευθυντής ανοικοινοί την υπ.’ αριθμ. ημετ. πρωτ. 32906/8-4-55 επιστολήν
του κ. Δημ. Ροντήρη προς το Δοικητικόν Συμβούλιον, έχουσαν ως ακολούθως:
Αθήναι τη 8η Απριλίου 1955
Προς το
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ενταύθα

Αξιότιμοι κύριοι
Εις απάντησιν του υπ’ αριθμ. 32865 της 4ης τρεχ. υμετέρου, έχω την
τιμή ν’ αναφερθώ εις τας δοθείσας παρ’ εμού προς τον αξιότιμον Κύριον Πρόεδρον
του Διοικητικού Συμβουλίου προφορικώς εξηγήσεις, συμφώνως προς τα οποίας δεν
δύναμαι ν’ αποδεχθώ τας γενομένας μοι προτάσεις.
Ιδιαιτέρως όμως επί των παραγράφων 3 και 4 του υμετέρου εγγράφου επιθυμώ να
υπομνήσω ότι αι ανειλημμέναι υποχρεώσεις του Θεάτρου διά τας παραστάσεις του
Εξωτερικού ήσαν πολύ πρό της επελθούσης εις την διοίκησιν του Θεάτρου
μεταβολής γνωσταί εις τους αρμοδίους, εις τους οποίους ουδέποτε άφησα την
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εντύπωσιν ότι αι υποχρεώσεις αυταί θα ήτο δυνατόν ν’ αντιμετωπισθούν δια της
λύσεως την οποίαν το υμέτερον έγγραφον νυν προτείνει.
Ευχαριστών δ’ υμάς θερμώς διά την ομολουγουμένως συγκινητικήν δι’ εμέ σκέψιν
του Συμβουλίου υμών όπως μνημονευθή το όνομά μου εις τα προγράμματα των
παραστάσεων, είμαι υποχρεωμένος ν’ αρνηθώ την τιμήν αυτήν, η οποία θα καθίστα
εμέ υπεύθυνον διά καλλιτεχνικήν εμφάνισιν της οποίας δε θα είχον την επιμέλειαν.
Διά τους αυτούς όμως λόγους και ανεξαρτήτως άλλων νομικών κριτηρίων αντίκειται
εις την καλλιτεχνικήν δεοντολογίαν η εμφάνισις προσωπικής μου δημιουργίας και δη
εις παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών υπό την επιμέλειαν οιουδήποτε άλλου. Πιστεύω
δ’ απολύτως ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον δε θα ήτο δυνατόν, κηδόμενων της
περιωπής του Θεάτρου, να κατέληγεν εις τόσω προφανώς αντικαλλιτεχνικήν
ενέργειαν.
Μετ’ εξαιρέτου τιμής
Δημ. Αχ. Ροντήρης

Εν συνεχεία ο κ. Γεν. Διευθυντής ανακοινοί την υπ’ αριθμ. πρωτ.803/8-4-55
έγγραφον παραίτησιν του κ. Δημ. Ροντήρη από της θέσεώς του ως Καθηγητού της
Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον κάμνει δεκτήν την εν λόγω παραίτησιν του κ. Δημ.
Ροντήρη.

……………………………………………………………………………………………………
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Παράρτημα Β΄, Αποσπάσματα του τύπου της εποχής.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ TOY

ΚΩΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΟΝΤΗΡΗ

Κύριε Γεωργουσόπουλε, αφού σας ευχαριστήσω προκαταβολικά για τη μεγάλη
τιμή που μου κάνετε

να απαντήσετε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον

Δημήτρη Ροντήρη, στο πλαίσιο της Διπλωματικής μου εργασίας, θα ήθελα
πρώτα απ’ όλα να μου πείτε εν συντομία, για τη σχέση σας με το Δημήτρη
Ροντήρη, δεδομένου ότι είστε από τους ελάχιστους, για μα μην πω ο μοναδικός εν
ζωή, που έχετε τη μοναδική ιδιότητα του μαθητή και βοηθού του.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Γνώριζα τη σκηνοθετική εργασία του Ροντήρη της εξαίσιας περιόδου
1934 - 1940 από τα προγράμματα του Εθνικού Θεάτρου για παραστάσεις που είχε δει ο
πατέρας μου, μετεκπαιδευόμενος στην Αθήνα, φιλόλογος την ίδια περίοδο με έδρα την
Λαμία. Έτσι, όταν το 1955 εισήλθα στη Φιλοσοφική Σχολή, είχα την τύχη την ίδια
χρονιά ο μεγάλος αρχαιολόγος Μαρινάτος, καθηγητής μου, φίλος του Ροντήρη, να
καλέσει τον μεγάλο σκηνοθέτη μετά την απόλυσή του από το Εθνικό ν’ ανεβάσει με
τους φοιτητές της Σχολής "Ορέστεια". Μετείχα στις δοκιμές σε μια αίθουσα της
Σόλωνος μαζί με άλλους συναδέλφους, αγόρια και κορίτσια, λόγω των δύο Χορών της
τριλογίας, ανάμεσά τους οι διάσημοι, αργότερα, Γιάννης Σακελλαράκης και Αγάπη
Βασιλάκη. Ο Μαρινάτος είχε υποσχεθεί ως Διευθυντής Αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Παιδείας, αν ευοδωνόταν η παράσταση, να παραχωρήσει εκτάκτως το Θέατρο του
Διονύσου. Η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε.

.

Εγώ, τη χρονιά 1957, έδωσα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, όπου
δίδασκαν Ροντήρης και Σιδέρης (παλιός συμφοιτητής του πατέρα μου) και εισήλθα,
αποφοιτώντας με άριστα (1960). Τότε ο Δάσκαλος με προσέλαβε στο Πειραϊκό Θέατρο
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ως βοηθό του και είχα την τύχη να περιοδεύσω με τον θίασο σε Ευρώπη, Αφρική,
Βόρειο και Νότιο Αμερική, μελετώντας τεχνικές και μεθόδους, ρυθμούς και εκφράσεις
του τραγικού θεάτρου, όπως τις δίδασκε ο μέγας εκείνος Δάσκαλος που, κυρίως, ως
μέγας ηθοποιός τους ΕΔΕΙΧΝΕ, χωρίς φιλολογικές φιοριτούρες.

1. Η επάνοδος του Δημήτρη Ροντήρη στη βραχύβια και τελευταία του θητεία στο
Εθνικό Θέατρο (1953 – 1955) έγινε το 1952 που η Κεντροδεξιά παράταξη έφευγε και
οι εκλογές έφεραν στην εξουσία το Στρατάρχη Παπάγο. Ο Βασίλης

Κανάκης

αναφέρει ότι ο Ροντήρης, εκλεκτός του Μαρκεζίνη (και δεξί χέρι του Παπάγου),
προοριζόταν να αναλάβει τα ηνία του Ε.Θ.

.

Θα ήθελα να μου σχολιάσετε την αναφορά του Κανάκη και, αν μπορείτε να μου
πείτε : α) για

τη σχέση Ροντήρη – Μαρκεζίνη και β) εάν η τοποθέτηση του

Ροντήρη στα ηνία του Ε.Θ. της προαναφερόμενης περιόδου, έγινε με κυρίαρχο
κριτήριο, το καθεστώς της πολιτικής συγγένειας ή της αναγνώρισής του ως
καταξιωμένου και σημαντικού ανθρώπου του θεάτρου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο Ροντήρης υπήρξε, σε ανύποπτο χρόνο για την πολιτική καριέρα του
Μαρκεζίνη, φίλος του πνευματικός. Στα νιάτα τους έγραφαν και οι δύο κριτική
κινηματογράφου (ο Μαρκεζίνης), θεάτρου (ο Ροντήρης) στο προπολεμικό περιοδικό
"Μπουκέτο". Η τοποθέτηση του Ροντήρη ως Διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο επί
Κυβερνήσεως Παπάγου, με Υπουργό τον Μαρκεζίνη, ήταν προσπάθεια να συνεχίσει ο
Ροντήρης την προσφορά του στο Εθνικό, ύστερα από δύο ένδοξες θητείες (1934 - 1940
και 1946 - 1951). Αντιθέτως, η παλιά φιλία του με τον Μαρκεζίνη, και μετά την
παραίτησή του από την Κυβέρνηση Παπάγου, συμπαρέσυρε και τον Ροντήρη, λίγο μετά
τον θάνατο του Παπάγου, αφού η Κυβέρνηση Κων/νου Καραμανλή διόρισε Διευθυντή
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τον εκλεκτό της Ελένης Βλάχου, Αιμίλιο Χουρμούζιο, Διευθυντή της "Καθημερινής",
άξιο, βέβαια, πνευματικό άνθρωπο.

2. Το θέμα της πολιτικής τοποθέτησης του Ροντήρη αναδεικνύεται αρκετά «θολό»
και ιδιαζόντως «αμφίσημο».

.

Το χαρακτηρισμό του Ροντήρη «ως δεξιό», τον αποδέχεται η Άννα Συνοδινού η
οποία αναφέρει: «Ο Ροντήρης ήταν δεξιός αλλά ανεξάρτητος, δεν υπηρέτησε τη στρατευμένη σε κόμματα-

τέχνη. Είχε το θέατρο μέσα στο αίμα του».

.Για το ίδιο θέμα η άλλη του μαθήτρια, Ασπασία Παπαθανασίου αναφέρει : «Με το
Ροντήρη είχαμε πολιτικές διαφορές και υπήρξε κι ένα διάστημα που δε μιλιόμασταν
για τα πολιτικά. Όμως αυτό είναι άλλη ιστορία…. Δε μπορεί κάποιος να τον εντάξει
πολιτικά με ευκολία τον Ροντήρη… Ο Ροντήρης υπηρέτησε την πολιτεία και τον
πετάξανε γιατί δεν ήξερε να κολακέψει τους πολιτικούς».

.

Τέλος, η αγαπημένη του μαθήτρια, Μελίνα Μερκούρη, για το αν ο Ροντήρης ήταν
πολιτικά ενταγμένος σε κάποιο χώρο, απαντάει: «Όχι, δεν ήταν ενταγμένος. Ήταν
όμως ένας πάρα πολύ δημοκρατικός άνθρωπος».

.

Τελικά, πως θα χαρακτηρίζατε πολιτικά το Ροντήρη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο Ροντήρης ήταν φιλελεύθερος αστός, συντηρητικός ηθικά, πολιτικά
και κοινωνικά, με πατέρα Δικαστή και αδελφό Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών. Σημειώνω πως ήταν προσωπικός φίλος του Γεωργίου Παπανδρέου. Ερχόμενη
η Κυβέρνηση από την Αίγυπτο, μετά τη φυγή των Γερμανών, ο Παπανδρέου
τηλεγραφικά διόρισε τον Ροντήρη Διευθυντή της Ραδιοφωνίας για να οργανώσει την
πανηγυρική επιστροφή της εξόριστης Κυβέρνησης. Ο Ροντήρης κινδύνευσε να
συλληφθεί το 1967, όταν αποπειράθηκε να διασπάσει τον αστυνομικό κλοιό στο σπίτι
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του Παπανδρέου στο Καστρί για να επισκεφτεί τον πρώην Πρωθυπουργό που
βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό.

3. Την πρώτη πενταετία του 1950

ελληνικό θέατρο χάνει εµβληµατικές

προσωπικότητες που καθόρισαν και διαµόρφωσαν την προπολεµική του πορεία,
στοιχείο που θα συντελέσει στη σηματοδότηση του τέλους µιας εποχής.
Συγκεκριµένα, πεθαίνουν οι µεγάλοι πρωταγωνιστές Αιµίλιος Βεάκης, Βασίλης
Αργυρόπουλος και Μαρίκα Κοτοπούλη, οι θεατρικοί συγγραφείς Γρηγόριος
Ξενόπουλος και Μιλτιάδης Λιδωρίκης αλλά και ο πρώην Γενικός Διευθυντής του
Εθνικού και εκδότης της εφημερίδας Καθημερινής Γεώργιος Βλάχος, που η
αρθρογραφία του είχε βαρύνουσα σηµασία για τις θεατρικές εξελίξεις.

.

Τέλος, στην περίοδο αυτή παρουσιάζονται οι πρώτες κινήσεις που θα αποτελέσουν
σηµαντικό κεφάλαιο των επόµενων περιόδων, όπως η παγκόσµα εκπροσώπηση του
νεοελληνικού θεάτρου µε την περιοδεία του Εθνικού στις ΗΠΑ τον Νοέµβριο του
1952 µε τις παραστάσεις Ηλέκτρα και Οιδίπους τύραννος του Σοφοκλή σε
σκηνοθεσία Ροντήρη και Μινωτή αντίστοιχα, µε το πρωταγωνιστικό ζεύγος ΠαξινούΜινωτή, αλλά και η δηµιουργία των ετησίων φεστιβάλ αρχαίου δράµατος µε
προποµπό τους το Φεστιβάλ των Δελφών τον Αύγουστο του 1951 µε τον Οιδίποδα
τύραννο σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή.

.

Πως θα σχολιάζατε τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα της εποχής σε σχέση με το
Εθνικό Θέατρο και γενικότερα με το Ελληνικό Θέατρο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Στη διάρκεια του Εμφυλίου έγιναν οι γνωστές τότε εκκαθαρίσεις από

το Εθνικό αριστερών ηθοποιών (Βεάκης, Κατράκης, Μιράντα Μυράτ κ. ά.). Αλλά δεν
έγινε καμιά παρέμβαση στην επιλογή του ρεπερτορίου, στους συνεργάτες και στους
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συγγραφείς. Στο ελληνικό ρεπερτόριο κυριάρχησαν Ξενόπουλος, Μελάς, Τερζάκης,
Λιδωρίκης και στις μεταφράσεις αρχαίου δράματος Γρυπάρης. Το άνοιγμα προς τις
ΗΠΑ με πρωτοβουλία Μινωτή - Παξινού που όλη την περίοδο της Κατοχής και του
Εμφυλίου βρίσκονταν στις ΗΠΑ. Η μετάβαση εκεί του Εθνικού Θεάτρου με σκηνοθέτη
τον Ροντήρη έφερε και τη ρήξη Δασκάλου και Μαθητή (εξαιρείται η Παξινού), διότι
έγινε απόπειρα να υποβαθμιστεί ο ρόλος και η συμβολή του Ροντήρη από τις
σκηνοθεσίες με αντίστοιχη προβολή των δύο μεγάλων ηθοποιών.

4. Ο Κανάκης αναφέρεται στην περιοδεία του Εθνικού στις ΗΠΑ τον Νοέµβριο του
1952 µε τις παραστάσεις Ηλέκτρα και Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή σε
σκηνοθεσία Ροντήρη και Μινωτή αντίστοιχα, µε το πρωταγωνιστικό ζεύγος ΠαξινούΜινωτή. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας αυτής, στην οποία συνευρίσκονται και ο
Θεοτοκάς (ως Διευθυντής του Ε.Θ.) με το Ροντήρη (ως σκηνοθέτης), γίνεται αλλαγή
της διεύθυνσης του Εθνικού Θεάτρου και η αντικατάσταση του Θεοτοκά από το
Ροντήρη. Εκεί ο Κανάκης αναφέρεται σ΄ ένα μνημειώδη καυγά του Ροντήρη με το
Μινωτή, επειδή ο πρώτος δε συμφωνούσε για παράταση των παραστάσεων της
Ηλέκτρας. Αυτό κατά τον Κανάκη στάθηκε αφορμή να διακόψουν τη μακροχρόνια
φιλία που τους έδενε και να μην ξαναμιλήσουν από τότε.

.

Για το γεγονός των κακών και ανύπαρκτων σχέσεων την περίοδο αυτή, μέχρι το
θάνατό του, ανάμεσα στο πολλαπλώς ευεργετημένο ζεύγος Μινωτή – Παξινού και το
Ροντήρη, πολλοί από τους μαθητές του Ροντήρη, ενώ φαίνεται πως ξέρουν,
αποφεύγουν να μιλήσουν, πλην της Μελίνας που μιλάει ανοιχτά για συμπλέγματα και
ανταγωνισμό.
Θα ήθελα την άποψή σας πάνω στο θέμα αυτό, σε συνδυασμό με την εμπλοκή
του ζεύγους Μινωτή – Παξινού στην αντικατάστασή του, από τον Αιμίλιο
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Χουρμούζιο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Ο Μινωτής, ως πρωταγωνιστής, οφείλει την καριέρα του στον

Ροντήρη. Έχοντας έξοχα, σίγουρα, προσόντα και επιτυχίες στον θίασο του Βεάκη και
αργότερα της Κοτοπούλη, στο Εθνικό Θέατρο έγινε ο υποκριτικός πρίγκιπας. Με
πεφυσιωμένο εγώ, είχε σχεδόν οδηγήσει στον θάνατο με τις απαιτήσεις του τον Φώτο
Πολίτη. Έγινε στενός φίλος του Ροντήρη, που διαδέχθηκε τον Πολίτη, και έγινε αιτία να
δυσαρεστηθούν μεγάλοι ηθοποιοί στο Κρατικό Θέατρο (Βεάκης, Παπαδάκη, Γληνός,
Μιράντα Μυράτ). Όταν ο Μινωτής το 1952 γύρισε στην Ελλάδα ως σκηνοθέτης του
"Οιδίποδα" στους Δελφούς, άρχισε και η προσπάθεια φθοράς του Ροντήρη, με
προφυλακή την "Καθημερινή" του Γ. Βλάχου, με τον οποίον ο Ροντήρης είχε έρθει σε
σύγκρουση, όταν ο Βλάχος ήταν ήδη Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού. Έτσι το ζεύγος
Παξινού - Μινωτή προσκολλήθηκε στο άρμα του Χουρμούζιου και συνέτεινε στο
διορισμό του στο Εθνικό, απολύοντας τον Ροντήρη.
[πεφυσιωμένο εγώ (= γεμάτο έπαρση & αλαζονεία)]

5. Την Τρίτη περίοδο του Ροντήρη στο Εθνικό Θέατρο ανεβαίνουν δεκαέξι έργα,
από τα οποία ο ίδιος σκηνοθετεί μόνο τα τέσσερα : “Ιππόλυτος” του Ευριπίδη, “Ο
βασιλιάς κι ο σκύλος” του Σπύρου Μελά, “Ο δρόμος του ποταμού” του Τσαρλς
Μόργκαν και την “Ορέστεια” του Αισχύλου. Τα υπόλοιπα τα σκηνοθετούν ο Κωστής
Μιχαηλίδης και ο Αλέξης Σολωμός.

.

Πώς σχολιάζετε αυτό το γεγονός; Πιστεύετε πως έχει βάση η κριτική που του
ασκήθηκε, ότι η ενασχόληση με τα διοικητικά του θεάτρου, λειτούργησε εις
βάρος της καλλιτεχνικής του δημιουργίας;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Ο Ροντήρης είχε μια έμμονη φοβία, σχεδόν παθολογική με τις

ευθύνες, τις όποιες ευθύνες. Έζησε κλειστό βίο, ονομαζόταν άφιλος, μονήρης. Θυμάμαι
να ζητά από τη γυναίκα 1000 δραχμές για να πληρώσει το ταξί που θα κόστιζε 10
δραχμές. Δεν ήξερε την πιάτσα, όντας χρόνια καλλιτέχνης σε κρατικό ίδρυμα που είχε
υπηρεσίες που έλυναν οικονομικά και διοικητικά προβλήματα. Έτσι, όταν έγινε
Διευθυντής, ήταν συνεχώς πανικόβλητος. Έφτανε να ξυπνάει τη νύχτα, να παίρνει ταξί
και να πηγαίνει στο Εθνικό Θέατρο για να βεβαιωθεί πως κάποιο τσιγάρο δεν το είχε
κάψει. Ο ίδιος έκοψε το τσιγάρο, όντας μανιώδης καπνιστής, τελετουργικά σε μία
πρόβα, επιβάλλοντας στους πάντες να καπνίζουν στην αυλή. Ναι, η διοίκηση ήταν εις
βάρος της καλλιτεχνικής του προσφοράς, σε μια γόνιμη ηλικία (μόλις 54 ετών).

6.

Πώς σχολιάζετε τον τρόπο “εκπαραθύρωσης” ουσιαστικά του Δημήτρη

Ροντήρη από το Εθνικό Θέατρο την Τρίτη και τελευταία θητεία του, το Μάρτιο
του 1955. Πώς αντέδρασε και πώς βίωσε στη συνέχεια αυτό το γεγονός;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Έπαθε αποκόλληση αμφιβλυστρικού νεύρου και χειρουργήθηκε στην

Γερμανία. Ήταν τότε που ο Μαρινάτος τον έφερε στη Φιλοσοφική για να βρει
απασχόληση. Ήταν δύσκολη εποχή, φορούσε πένθος στο μανίκι, γιατί είχε πεθάνει ο
αδελφός του, μέγας δικηγόρος.

7. Σε σχέση με το αρχαίο δράμα και τη δημιουργία του θεσμού των Επιδαυρίων, ενώ
από όλη την έρευνά μας, βιβλιογραφική, αλλά και από τα πρακτικά του Δ.Σ. του
Εθνικού Θεάτρου και του αρχείου της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης, της περιόδου
1953 – 1955, ο Δημήτρης Ροντήρης αποδεικνύεται ότι είναι ο βασικός συντελεστής
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της καθιέρωσής τους, εν τούτοις ο Μινωτής σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
“ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” της 19-8-1984, παρουσιάζει τα πράγματα εντελώς παραμορφωμένα.
Συγκεκριμένα αναφέρει : “ Η Επίδαυρος δεν καθιερώθηκε, όπως νομίζουν πολλοί, το
1954, με την παράσταση του Φώτου Πολίτη “Ιππόλυτος”. Τότε έγινε μία παράσταση
“εστεμμένων”. Τα Επιδαύρια έγιναν το 1955 με Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου τον
Αιμίλιο Χουρμούζιο”.

.

Πώς σχολιάζετε τη δήλωση αυτή του Μινωτή, δεδομένου ότι η συνέντευξη αυτή
γίνεται μόλις τρία χρόνια μετά το θάνατο του Ροντήρη, ενώ είναι γνωστό ότι ο
Ροντήρης το 1978, σκηνοθετεί για τελευταία φορά στο Εθνικό Θέατρο την
Ηλέκτρα, με διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο, τον Αλέξη Μινωτή.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

.

Ο Ροντήρης είχε ανακαλύψει το 1932 το Θέατρο της Επιδαύρου μαζί

με τον Δημήτρη Μητρόπουλο, ως μέλη της Περιηγητικής Λέσχης. Ενθουσιάστηκαν με το
χώρο και το 1938 ανέβηκε η "Ηλέκτρα" του Σοφοκλή σε μετάφραση του Γενικού
Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Ι. Γρυπάρη, με μουσική του Δημ. Μητρόπουλου,
κοστούμια του Αντώνη Φωκά, με την Παξινού, την Παπαδάκη, τον Κωτσόπουλο, την
Μανωλίδου, τον Ροζάν, τον Γληνό και τον Κατράκη. Ο Μινωτής τότε απουσίαζε από
την Ελλάδα, υπότροφος στη χιτλερική Γερμανία. Το 1954 (ο Πόλεμος και ο Εμφύλιος
έχουν εμποδίσει τη συνέχεια του 1938) ο Ροντήρης επανέρχεται δοκιμαστικά, με
οργάνωση της Περιηγητικής Λέσχης, χωρίς ηλεκτρικό, με γεννήτριες, ν’ αναβιώσει τη
χρήση του αρχαίου θεάτρου. Μεσολάβησε (1955) η αποπομπή του και τα Επιδαύρια
έγιναν θεσμός το καλοκαίρι του 1955, με την "Εκάβη" του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία
Μινωτή και με την επανάληψη του "Ιππόλυτου" του 1954. Ο Μινωτής ήταν εγωπαθής
άνθρωπος και χολερικός ως χαρακτήρας. Το 1978 φώναξε τον Ροντήρη, με τον οποίον
δε χαιρετιόντουσαν από το 1952, για να ανεβάσει την παλιά του σκηνοθεσία της
"Ηλέκτρας". Σεβαστός μου δάσκαλος ο Ροντήρης έπεσε σε μια παγίδα. Προσωπικά τον
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είχα αποτρέψει να δεχθεί την πρόταση να πάει στην Επίδαυρο με μια άποψη του 1936,
ενώ ο Μινωτής θα τον ανταγωνιζόταν με τις έξοχες "Φοίνισσές" του, με μουσική του
Θεοδωράκη. Εξάλλου, η Χατζηαργύρη, που θα έπαιζε την Ηλέκτρα, έξοχη ηθοποιός,
δεν είχε τα ειδικά προσόντα για τον ρόλο που πρωτοέπαιξε η Παξινού (1936) και
δόξασε διεθνώς η Ασπασία Παπαθανασίου (1958 - 1967, με Βραβείο των Εθνών το
1963.)

8. Από τα χρόνια της φοίτησής του στη Σχολή του Ωδείου Αθηνών, ο Ροντήρης
πίστευε στο μοντέλο του πεπαιδευμένου ηθοποιού και όχι του εμπειροτέχνη. Ο ίδιος
το απέδειξε το έπακρο, με τις ασύλληπτες για την εποχή του σπουδές που
πραγματοποίησε, κυρίως στο εξωτερικό και στον Ράινχαρτ. Αμείωτο υπήρξε το
ενδιαφέρον του, από την πρώτη κιόλας στιγμή της επανόδου του από το εξωτερικό
για την Ίδρυση και σωστή λειτουργία της Δραματικής Σχολής κυρίως του Εθνικού
Θεάτρου, αλλά και όσων άλλων σχολών δίδαξε.

.

Μπορείτε να μου πείτε λίγα λόγια για τη δραστηριότητα του Ροντήρη στη
Δραματική Σχολή του Εθνικού, την περίοδο αυτή και τους μαθητές του, που
είναι σχεδόν όλοι οι μετέπειτα πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου; Μπορείτε
να μου πείτε λίγα περισσότερα για το Ροντήρη ως δάσκαλο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Ο Ροντήρης εισήγαγε στην ελληνική, παντελώς ερασιτεχνική,

εκπαίδευση επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές. Με κλιμακωτές προσεγγίσεις ο
σπουδαστής, προσθέτοντας κάθε φορά στοιχεία, οικοδομούσε το ρόλο του. Ο Ροντήρης
έδειχνε παίζοντας και ήταν εμμονικός στο ρυθμό, στο ήθος και στο ύφος κάθε εποχής
στη ρητορική ιστορία. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι δύο αντιπροσωπευτικοί, εκ του
μηδενός δημιουργήματά του, μαθητές ήταν ο Χορν και η Παπαθανασίου.
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9. Μπορείτε να αναφερθείτε και να αιτιολογήσετε την “εμμονή” του μετά την
πρώτη θητεία του στο Ε.Θ., να θέλει πέρα από την καλλιτεχνική και τη
διοικητική, δηλαδή την απόλυτη εξουσία του Εθνικού Θεάτρου; Θα ήθελα την
απάντησή σας να τη συνδυάσετε κάνοντας παράλληλα και μία αναφορά στο
χαρακτήρα του.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

O Ροντήρης είχε κυριαρχήσει στο Εθνικό ως μοναδικός σκηνοθέτης,

όταν Γενικός Διευθυντής ήταν ο Κωστής Μπαστιάς που είχε έξοχα διοικητικά προσόντα
και την απόλυτη εμπιστοσύνη της εξουσίας. Έτσι, μετά την αποχώρηση του Μπαστιά, ο
Ροντήρης ήταν πολιτικά ακάλυπτος και ως έμμονος δυσαρεστούσε το συνδικαλιστικό
μπετόν των εργαζομένων. Έτσι έφτασε να αναλάβει διευθυντικά καθήκοντα με τις
απόλυτες απόψεις του. Έβλαψε και τον εαυτό του και το θέατρο. Ο Ροντήρης ήταν
ένας απόλυτος χαρακτήρας, αγύριστο κεφάλι και σχολαστικός. Τα ελαττώματα αυτά
πολλαπλασιάζονταν, όταν συνδυάζονταν με την ευθυνοφοβία του και τον οδηγούσαν να
δημιουργεί έναν μικρό πυρήνα προστασίας από επιλεγμένους συνεργάτες, με
αποτέλεσμα να δυσαρεστεί τους άλλους.

10. Ποιά ήταν η θεώρηση της ελληνικής παράδοσης εκ μέρους του Ροντήρη σε
σχέση με την αντίστοιχη του Κ. Κουν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Ο Ροντήρης είχε εκ του ιδρυτικού τότε νόμου του Εθνικού Θεάτρου

Καλλιτεχνική Επιτροπή, διορισμένη από την Κυβέρνηση. Συχνά πολλά μέλη ήταν
ενεργοί κριτικοί θεάτρου (Αλκης Θρύλος, Τερζάκης, Κλ. Παράσχος, Αιμ. Χουρμούζιος),
οι οποίοι, δημόσια, αρνούντο ότι υπάρχει στην εποχή τους σοβαρό ελληνικό έργο.
Έτσι, ο Ροντήρης υποχρεώθηκε από τα πράγματα να καταφύγει σε δοκιμασμένους
συγγραφείς του παρελθόντος. Αλλά και ο Κουν άρχισε τη συστηματική του ενασχόληση
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με το νέο ελληνικό δράμα μετά το 1957. Κι ενώ, ήδη από το 1956, ο Καμπανέλλης είχε
παιχθεί με πρόταση Τερζάκη στο Εθνικό Θέατρο ("Έβδομη μέρα της Δημιουργίας").

11. Κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, θα ήθελα να
κάνετε μια γενική και συμπυκνωμένη αναφορά στο “φαινόμενο” Ροντήρης.
Δικαιώθηκε ο αγώνας του και η προσφορά του; Σήμερα έχει να μας πει κάτι το
όνομα Ροντήρης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Ο Ροντήρης ήταν μια ολοκληρωμένη θεατρική προσωπικότητα.

Ηθοποιός, σκηνοθέτης, μεταφραστής (από τέσσερις γλώσσες) και εξαίσιος Δάσκαλος
ηθοποιών.
Ακόμη και σήμερα, μαθητές μαθητών του διδάσκουν στις δραματικές σχολές τις
ασκήσεις της αγωγής του προφορικού λόγου (ορθοφωνία) και συχνά στις εισαγωγικές
εξετάσεις νέα παιδιά προσέρχονται με μονολόγους που έχουν διδαχθεί από τον
Ροντήρη.
Ακόμη και σήμερα, η ύλη και οι μέθοδοι διδασκαλίας νέων ηθοποιών, πλάι σε εκείνη
του Κουν, κυριαρχούν στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Και συχνά, ακόμη και τώρα, στο
θέατρο ακούγεται η φράση: "Αυτό θέλει Ροντήρη". Βεβαίως, η "Σχολή Ροντήρη"
έβγαλε κα μηχανικά φερέφωνα, τα γνωστά Ροντηράκια, πλάϊ στα ανάλογα Κουνάκια,
ηθοποιούς με "καρμπόν".
23.01.2020
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
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