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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το θεατρικό έργο Έ νας πραγματικός άγγελος, με τον τίτλο 
Αγγελοι και Καρναβάλια πρωτοπαιχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1951 
στο Θέατρο του Λευκού Πύργου από θίασο του Γ.Φωτόπουλου\ '

Το 1998 II ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ μετά το αφιέρωμα που 
μου ‘έκανε μαζί με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997 , για τα 50 χρόνια [1945-1995] της 
οπερέτας στη Θεσσαλονίκη στα Θ έατρα.. ΛΥΛΑΙΑ [20-3-1995 . *.'] και ΒΑΦΟ 
ΠΟΥΛΕΙΟ [ 27-11-1995 ] μου ζήτησε προς παράσταση , εάν είχα γράψει 
οπερέτα για παιδιά [ σχετικές πληροφορίες και στο βιβλίο μου ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ 
ΤΑΙΝΙΑ σελίδες. 240, 277, 280, 281,και 282 ].
Ύστερα από κοπιαστικό έλεγχο βρήκα -ευτυχώς- στο αρχείο μου τα χειρόγραφα 
και τη μουσική της πιο πάνω παιδικής οπερέτας. Η αναγνωσή της όμως με υπο
χρέωνε -για τον λόγο των χρόνων που πέρασαν από το 1951 - στο 1998, να κά
νω μια μικρή διασκευή που δεν 0α ήταν άσχετη με την ηλικία των παιδιών 
που θα την έβλεπαν..
Στη δομή του έργου είχα έναν ρόλο κουρέα , μι: μια δόση σάτιρας για τις έξω 
επαγγελματικές του δραστηριότητες στην ιατρική-. Τότε οι κουρείς έπαιρναν 
κοφτές βεντούζες, βάζανε βδέλλες, εγχειρίζανε βουζούνια [ σπυριά] αφαιρούσαν 
κάλους, έδιναν φάρμακα για τον πονόδοντο, την δυσκοιλιότητα, την ευκοίλια 
την ανορεξία και πολλά άλλα.-Όλα αυτά στα παιδιά του 1998 ήταν άγνωστα. 
'Αλλαξα λοιπόν τον ρόλο του κουρέα και αντί για τα πιο πάνω τον^φόρτωσα*' 
σατιρικά με το επαγγελματικό του πρόβλημα της αναδουλειάς , που έκλεινε 
τα κουρεία .Τότε , με το πρόσχημα της μόδας οι νέοι, αλλά και μεσήλικες έμε
ναν για μήνες ακούρευτοι και αξύριστοι# κάναν τα μαλλιά τους κότσους 
αλογοουρές πλεξούδες και ότι άλλο μπορούσαν να ανεχθούν οι τρίχες τους 
Αφιναν γένια κα μούσια ,που τους έδιναν σχέδια ψαλιδιζοντάς τα. Οι μη 
ακολουθούντες την μόδα,τους έλεγαν ειρωνικά καλλιτέχνες. Έτσι, αντι
κατέστησα το κείμενο των στίχων του τραγουδιού και τους σχετικούς δια
λόγους που αφορούσαν τον ρόλο του . Με την ευκαιρία άλλαξα και τον 
τίτλο του έργου σε Ένας πραγματικός άγγελος που ανταποκρίνεται περισ
σότερο στο θέμα του έργου.

Το Ενας πραγματικός άγγελος παρουσιάσθηκε σταδιακά από τον Μάιο μέχρι 
τον Δεκέμβριο 1999 στα Θέατρα Θεσσαλονίκης ΑΝΕΤΟΝ , ΑΥΛΑΙΛ,και- 

ΒΑΦΟΙΙΟΥΛΕΙΟ . Ο αριθμός των Δημοσιεύσεων που έγινε για αυτό από τον 
Τύπο της πόλης μας και όχι μόνο,σίγουρα,δεν έχει ξαναγίνει μέχρι σήμερα
2017 για παιδικό θέατρο.-ΜΙΚΡΟ δείγμα του θα δείτε στα επισυναπτόμενα 
No 8.-

Νίκος Σ. Μπιλιλής


