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ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΛΗΡ
Σ ά ν  έπαγγελματίας δεατρϊνβς, 

δηλαδή τεχ ν ίτη ; έχτελεστής δεα- 
τρικών ρόλων, πρέπει πρώτα-πρώ
τα σά ρόλο νά κυττάξω τό Λήρ. 
Κ α ί λέω, πώς ό δεατρϊνβς έκεΐνος 
πβύ πιστεύει πώς κατέχει τήν τέ
χνη  της ύπβκριτικής, οτό ρόλο τοΰ 
Λήρ δέν μπορεί παρά νά βρή τήν 
πιό πρόσφβρην έχταοι, πλατειά κι'

πιό χαϊδεμένη άπό τ’ις τρεις τοο δυ- 
γατέρες.

Τό μίσος του; Μ ισεί σά δάρδαρβς 
Τύραννος γιατί δέν μπορεί νά χω- 
ρέση τό μυαλό τβυ, τό μεδυσμένβ 
άπ’ τήν άλαζβνεία, πώς εΐνε δυνα
τό νά σκέφτουνται ©ΐ άλλβι διαφο
ρετικά άπ’ αύτόν καΐ γιατί δαρρεί 
τήν πρβσφβρά της εύνοιας καΐ τής

Ο Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  Α Η Ρ  Κ Α Τ Α Ρ Α Μ Ε Ν Ο Σ
(Διακοσμητική σύνθεσις τοϋ σκηνογράφου κ. Νίκου Ζωγράφου)

απέραντη, τό μβναδικό πεδίβ δρά
σης, γιά  νά δείξη όλόκληρη καί σ’ 
όλες τίς μορφές της τήν τέχνη πβύ 
κατέχει.

Μεναλείβ καί μικροψυχία, έπκρ-
οΓκαί τυφλωοι, οργή κ ι’ άγαπη. μί- 
σβς καί πόνβς, κατάπληξι καί συν
τριβή, καταφρόνια καί συμπόνβια, 
ξεδικιβμός καΐ βΐχτβς, τρέλλα μέ
σα οτόν πόνβ, σοφία μέσα στήν 
τρέλλα, ταπείνωσι μέσα ατό σπα
ραγμό, λύτρωσι μέσα στή γνώσι. 
Μ ιά πυκνή κι’ άλλεπάλληλη δια- 
οταύρωσι, ένας άδιάκβπος συνδυα
σμός όλων τών συναισδημάτων, ά
πό τήν πρώτη οτιγμή πβύ παρβυσι- 
άζεται στή σκηνή Ι’ ήγας παντοδύ
ναμος, ώς τήν τελευταία πβύ γέρ
νε ι, ουντρίμι άγιάτρευτβ πιά, πά
νω στό άψυχβ σώμα τής άδικημέ- 
νης κ ι’ άγαπημένης τβυ κόρης. Δέν 
ύπάρχει γιά  τβ θεατρίνβ άλλες ρβ- 
λβς σ’ όλε τό κλασσικό δραματβ- 
λόγιβ, τόσβ πλβύοια παραφβρτωμέ- 
νβς άπό πβικιλία μέσων, γιά  νά ξε- 
δηλωδή πέρα γιά  πέρα, σ’ όλη τήν 
κλίμακά της, ή τέχνη τής ύπβκρι- 
τικής. Καί οάν τέτβιβς ό ρόλβς τβύ 
Λήρ πρέπει νάναι γιά τό δεατρϊνβ 
ή άστρβστεφάνωτη κβρφή, τβ ού- 
ρανικό σημάδι γιά τό φτάσιμό τβυ.

"Οσε γιά τό «Βασιλέα Λήρ» σάν 
έργβ στό σύνολό τβυ, δέλω κι’ ε
κεί νά τόν βλέπω, μέ τή διαίσδησι 
τβύ ταλέντβυ μβυ, καδαρά καί ά- 
πλά, ίσια δωρώντας μέ τά μάτια 
μβυ τβύ δεατρίνβυ. Παραμερίζω τήν 
πρβσπάδεια τών σβφών σχβλιαστώ\ 
νά διααπάσβυν τήν οπτική μβυ 
γραμμή μέ τά πρίσματά τβυς τά 
μεταφυσικά καί συσκβτιστικά, έτσι 
καδώς παραδγαίνβυν πβιβς δά ξε- 
περάση τόν άλλβν στήν πρωτετυ- 
πία καί στήν άνακάλυψι σκβτεινών 
συμβόλων, φεδερών σφαλμάτων ή 
άπόκρυφων δησαυρών, έκεί πβύ β 
ηλιβς τής μεγαλβφυϊας τβύ Σαιξ- 
πήρβυ μέ τό δυνατό, διάχυτο, δια
περαστικό φώς τβυ, τά φωτίζει όλα 
τόσβ πλέρια, πβύ ε ίν ’ άδύνατβ νά 
σχηματιστή σκιά οϋτε πιο’ άπ’ τό 
χβντρήτερβ τείχβς.

Έ τ ο ι φωτεινά δοσμένος άπ’ τόν 
ποιητή τβυ αύτός ό εύερέδιστβςό δυ- 
μώδης κΓ αίοδηματίας Ούαλλός, ό 
άρχαΐβς Βρεταννός, ό ειδωλολά
τρης Βασιληάς —έπίτηδες τβπβδε- 
τημένβς σ’ αύτή τή βάρβαρη έπβχή 
καί σ’ αύτή τή χώρα— β μεδυσμέ- 
νβς άπβ τήν κνΐσ^ της κβλακείας. 
δέν παρουσιάζει, κατά τή γνώμη 
μου, στή διαγραφή τβΰ χαρακτήρα 
τβυ καί στό ξετύλιγμα τής τραγι
κής τβυ περιπέτειας, τίποτα τβ 
σκοτεινό καΐ τ' άπόκρυφβ. ’Α γα 
πάει, μισεϊ καί τρελλαΐνεται όταν 
άντικρύση τήν πραγματικότητα ξά
στερη. πίσω άπό τά κβμματιασμένα 
σύγνεφα τής έπαρσής τβυ, πού τβυ 
τύφλωναν ώς τότε τά μάτια.

Ή  άγάπη τβυ; ’Α γαπάει τυραννι
κά, όρμητικά, βίαια, όπως βίαιη, 
όρμητική, τυραννική ήταν ή ζωη 
τβυ. Δ έν άγαπάει σάν πατέρας μέ 
τήν άλτρβυϊστική πατρική στβργή 
πβύ χαρά της είνε νά δίνη, νά δί
νη πάντα χωρίς νά ύπβλβγίζη σ’ 
άποδβσι. ’Α γαπάει σά δάρδαρος 
Τύραννος μέ τή δίαιη άπαίτησι της 
άνταγάπης, «εύ τήν άπβζητάει έκ- 
δηλωμένη μέσα στβύς καπνβύς τβΰ 
λιδανωτβΰ δβυλικής κβλακείας καί 
μεδάει μ’ αύτήν, δπως κ ι’ έρεδίζε- 
ται, ώς τήν έσχατη παραφορά, στό

αγάπης του δεϊκό δώρημα, πβύ μό- 
νβ γβνατιστβΐ καί φιλώντας τά πό
δια τβυ πρέπει νά τή δέχωνται βί 
εύνοβύμενβί τβυ. Καί τόσβ δαδύτε- 
ρο βίνβ ξάφνιασμά ι έ χ  .τιϊ 
άγριβς ό πόνος τβυ κι’ ό δυμός τβυ, 
όσο πιό ξέχωρο ήταν τό χάρισμα 
τής εϋνβιάς τβυ στά ταπεινά άν- 

(Σ υ ν έχ ε ια  εις τήν  4ην σελίδα)

Γ ια μιά άναγέννησι τοΰ θεάτρου μας
ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΑΑΕΚΟΥ ΑΙΑΩΡΙΚΗ

Σ ’ δλο  τό κόσμο — αύτό εΐνε 
ευρύτατα γνωστό — τό θέατρο 
περνάει, σήμερα μιά κρίση άπίσ- 
τευτη τρομακτική. Σ κηνές ποϋ 
χρόνια άκόμα πρίν, είχαν γνω ρ ί
σει τή θυελλώδη έκτίμηση τοΰ δι 
εθνοΰς κοινοΰ, ποϋ ή αίθουσες 
τους κάθε βράδυ στέναζαν άπό 
τήν πολυκοσμία, έκλεισαν, σκόρ
πισαν στούς πέντε άνεμους, έσδυ 
σαν μέ τήν παρακμή πού προοδευ 
τική, καλπάζουσα, τίς έφερε στή 
διάλυση.

Τό θεατρικό κοινό άραίωσε κι" 
ol συγγραφ είς τοΰ παγκοσμίου 
θεάτρου τραβήχτηκαν πρός άλ
λους εύφορώτερους τομείς κι’ άν
τί τοΰ «σκηνικού δημιουργήμα
τος» προτίμησόόν νά  γράφουν τό 
εύκολο κινηματογραφικό σενάριο 
— εύκολο γ ιά  νά σκαρωθή πάνω 
σ' ένα κο νό καλοΰπι.σέ μιά άπλή 
συνήθως, μηχανικά δοσμένη συν
ταγή.

Ό  ήθοποιός, σ’ δλο τόν κόσμο, 
γνώρισε τήν πλατεία άδεια, τά 
θεωρεία άδεια  καί τό ταμείο — 
άλλοίμονο. — Σ αχάρα . "Οσοι ε ί
χανε τό εύπλαστο τάλαντο νά έ- 
πιδοθοΰν στόν κινηματογράφο, 
(φωνή κατάλληλη, μορφή κ α τ ά λ 
ληλη, γλώσσα διεθνώς γνωστή) 
τρύπωσαν στά μυστήρια του. Πέ- 
τυχοτν ή άπέτυχοον πάντως Δ Ο Κ Ι
Μ ΑΣΑΝ κι’ έλιποτάκτησαν άπό 
τή «ράμπα» πού τόσαχρόνια στά
θηκε μάννα καί τροφός τους, στά 
θηκε τό ψωμί τους κι' ή λοΕχτάρα 
τους.

Γιά νά χτυπήσουν τό κακό καί 
γ ιά  νά συγκρατήσουνε τό θέατρο 
όσοι πονούσανε πραγματικά  γ ι ’ 
αύτό, ώργανωθήκανε σ' έπίμονη 
άντίδρσισι μέ πρόγραμμα νά τό 
κρατήσουν στή ζωή. Π  ατν θεατρικά 
συνέδοια, πανθεατρικά διαδού- 
λια. άπειρες συγκεντρώσεις κοΛ 
συζητήσεις καί χαρτιά  καί κυκεώ 
νας καί ύπομνήματα καί κόντρα 
ίιπομνήματα ζητήσαν νά στερεώ
σουν άμυνα ένάντια στά φθορο
ποιά στοιχεία πού γά γ γ ρ α ιν α  ά- 
ληθινή κατάτρωγαν τό θέατρο.^

'Απ' τήν άντίδρασι σιύτήν 6 γη- 
κε, λοιπόν, καλό άποτέλεσμα; 'Η  
•πρόκειται νά σδύση άδοξα, με- 
λαγχολιικά, μιά Ιστορία ολόχρυ
ση αιώνων, μιά Ιστορία ρώμης, 
μ ιά Ιστορία πνευματικής παρα
γω γής όλόφωτης, άσύγκριτη σέ 
ώμορφ'ά καί μεγαλείο ;

'Απ’ σλ*α τά μεγάλα λόγια, άπ’
ολός 'τί«, 'h.ivi|o<.'tV, άΐί' ολδ ’ Τ ϊ .' \ζ 
ράστιο όργασμό καί τήν πολεμι
κή άτμόσφαιιρα πού πλαισιώσου

κ. Ά λ . Λιδωρίκης
(Σκίτσ ο  Ν. Ζωγράφου)

ζήτητη : πώς τό παληό τό θέατρο 
τό χθεσινό, τό περασμένο, τό θέ
ατρο πού μεσουρανούσε μιά εικο
σαετία άκόμια πρίν, έπρεπε νά κα 
ταλυθη γ ιά  νά προδάλη μέσα ά 
πό τήν τέφρα τους φοίνικας ή και 
νούργιατου μορφή, ή έννοια τής 
αναδημιουργίας του.

Σ τό Κάιρο καί τήν Α λ ε ξά ν 
δρεια σέ δυό πλατειές ομιλίες ά- 
νέλυσα τή σκέψι καί τούς συλλο
γισμούς μου γ ιά  τήν τεραστία άλ 
λαγή πού έπρεπε καί πρέπει νά 
δεχτή ή χθεσινή θειατρική προσ
πάθεια, ώστε νά διαμορφωθή σέ 
μιά καινούργια έστία  μέσα άπό 
τήν όποίαν θά έκπηδοΰσε τό φώς 
τής σταθερής άναγεννήσεως, ή 
φιλόγα ένός νέου θεάτρου.

Τώρα στήν όμιλία μου τή μι
κρή, αύτήν πού χρονικά περιόριζε 
τα ι σέ ένα τέταρτο τής ώρας, συ
νοπτικά πρέπει νά έκθέσω δσα άλ 
λοτε μέ άπαισχολήσοτνε γ ιά  δ ιά 
στημα πολύ.

Μέσα σέ δυό δεκαετηρίδες άλ- 
λάξανε τά πράγματα. Συντριπτι 
κός κυκλώνας ήρθε ό παγκόσμιος 
πόλεμος. Σάρω σε ήθη κι’ περι
ουσίες καί τιμές. Πήρε τό χάρτη 
τής Ευρώπης καί τόν κομμάτιασε 
αλύπητα. Μιά ανθρωπότητα και-

ΓΤΤ,,,ί
νη, άλλοίώτικη σέ άντιληψι, ξένη 
άπό τή χθεσινή, ξεπήδησε άνάμε
σα άπ ’ τά έρείπια τοΰ πολέμου.τήν άνάγκη της διατηρήσεως τοϋ . „

θεάτρου 6>1ή.κε μιά άλήθεια άσυ- Κυτταξαμε τον έαυτο μας τον πα

ληό κα ί ήτοίνε άγνώριστος. Ρυτί
δες στήν ψυχή μας. Τό πρόδλημα 
τό ζων·κό ύψώθηκε άμείλικτο, έφε
ρε μιά παγκόσμια  άναστάτωσι. ‘ Ο 
νέος άνθρωπος δέν ήταν ό παληός. 
Χιλιάδες προβλήματα μέ προ- 
οπιτκή τήν εύτυχία—τήν εύτυχία 
τοΰ συνόλου — δγήκαν μπροστά 
μας ζητοσαν μιά λύσι θετική. Τό 
θέατρο τεράστιος παράγων, κα 
θρέιπτης μέγο:ς της ζωής δέν ήταν 
δυνατόν νά έξακοιλουθή νά μένη 
μέ τήν πσ/ληά του όψι. Δέν ήταν 
δυνατόν νά λησιμονήση πώς καί 
ή τέχη άκόμα μέσ’ στόν συμδολι- 
σμό της έπρεπε νά ζητήση μετα- 
μόρφωσι. "Οταν τριγύρω  μας στε
νάζουν άλλοι, δταν τά δράμα
τα στόν νέο κόσμο, στήν κοι
νωνία τήν μεταπολεμική ε ί
νε κοινά, εΐνε πολλά καί όμοιό- 
μορφα, δταν οί έκδηλώσεις τους 
κατάντησαν νά γίνουν πανανθρώ
πινες, πώς νά προσέξης τώρα 
πιά καί ν ’ άγκαλιάσης μέ τή 
σκέψι σου τό δράμα τό Π ΡΟ ΣΩ 
ΠΙΚΟ δυό ή τριών άνθρώπων, 
πού αύτό, πρό πάντων, στήριζε τή 
θέσι κα ί τή δασική μορφή τοΰ πα 
λαιοΰ θεάτρου;

Τί νά μιλήση στήν ψυχή μας ή 
Ιστορία δύο άνθρώπων πού τρώ- 
γουνται μονάχοι μέ τά ροΰχά 
τους, πού κάνοι>ν κέντρο δλης τής 
Υής τά άτοιμά τους πού δέρνουν- 
τα ι καί δρίζουνται καί άγαπιοΰν- 
ται ή μισούνται τήν ώρα πού ή ή- 
χώ τοΰ γενικού μεγάλου πόνου, 
τοΰ γενικοΰ ζητήματος σοΰ τρυ- 
πανάει τ’ αύτιά ;

Γιάνά τραδήξουμε τό θεατή ξα  
νά στό θέατρο, πρέπει κάτι άλλο 
νά τοΰ δώσουμε. Κάτι πού ό κινη 
ματογράψος δέ θά μπόρεση νά τό 
δώση δσο κι’ άν τελειοποιηθη, γ ι 
ατί τό θέαιμα πού χρησιμοποιεί ό- 
πωσδήποτε, τόν έμποδίζει τίς πε
ρισσότερες φορές νά άνοίπτύξη τέ 
λεία  ώλοκληρωμένη της τέχνης 
τήν ιδέα. Νά δώσουμε στόν θεα. 
τή μιά σκέψι γενικώτερη, μιά ά- 
πάντησι σ’ ένα πλατύ ε ρ ώ τ η μ α  
πού βασανίζει τό μυαλό του, μιά 
σΰγκρουσι αισθημάτων πού θά 
διδάσκη καί θά συμβολίζη, θά 
κατευθύνη καί θά ύποδάλλη μέ 
τρόπο πάντα εύχάριστο καί φυσι
κά θεατρικό. Ν’ άξιοποιήσουμε 
τίς νέες ιδέες!...»  Αύτό ήτοον τό 
«μότο» δσων κατάλαδαν τήν έν
νοια της άπαραίτητης μεγάλης έ· 
ξ ο ρ μ ή ισ ε ω ς  κι’ έφθασαν στήν έ- 
tftotij-iovii tfrv ApviKij _ κι’ ,.’ίσως 
πρωτόγονη. Μαίή μ’ οώτό τό «μο- 
το» δλα θ’ άκολουθοΰσοίν νέα.

Κ ι’ ο ί άνθρωποι καί ή σκηνές 
(Σ υ ν έχ ε ια  εις τήν  6ην σελίδα)

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  Τ Ο Υ  κ. Μ Ο Σ Χ Ο Β Ι Τ ί Ι

ΤΟ ΦΕΓΓΟΒΟΛΗΜΑ”
Ή  κυρία Κατερίνα Άνδρεάδβυ 

άρχισε τήν περασμένη Παρασκευή, 
30 Σεπτεμδρίβυ, στό κβμφό δεα- 
τράκι τής πλατείας Ά γίβ υ  Γεωρ- 
γίβυ τβΰ Καρύτση, τήν πρώτην χει
μερινήν περίβδβν δεατρικής της 
έργασίας είς τήν πρωτεύουσαν, μέ 
ένα έργβν αγγλικόν, τβ «Φεγγβ- 
δολημα» τβΰ Κάϊδ Ούϊντερ (δράμα

λά δμως (πλήν έν  τβύτβις τβΰ κι>· 
ρίβυ) ζωγραφισμένων, ζωντανων, 
κινβυμένων, άν καί μέ συμβατικό
τητες, ρωμαντισμβύς, έκζητήσεις, 
συνεπώς άρεσκβντων άλλά χωρίς 
νά κατβρδώνουν καί νά ουγκινβΰν 
δαδειά.

Ή  ύπόβεσις τβΰ εργβυ δεν 8ά 
μάς άπασχβλήση. "Ο χι τόοβν, διότι

ΜΙΑ ΣΚ Η Ν Η  ΑΠΟ ΤΟ  Φ ΕΓΓΟ Β Ο Λ Η Μ Α
(Διακοσμητική σύνθεσις τοϋ σκηνογράφου κ. Νίκου Ζωγράφου)

εις 3 πράξεις καί 4 εικόνας). Παι- 
χδέν είς τό Παρίσι μέ μεγάλην έ
πιτυχίαν, τβ «Φεγγβδβλημα» είνε 
άπβ τά έργα πβύ βέλου ν νά έμ_φα_- 
νίζωνται ώς τοιαϋτα μέ δάθος, ένώ 
—κατά τήν γνώμην μβυ— είνε μβ- 
νβν μία πινακβδήκη καλά σκιτσα- 
ρισμένων χαρακτήρων, άλλων ά- 
ληδινών καί άλλων ψεύτικων, κα-

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Κ .  3 . Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
Ε ίνε άπόλυτα πιά παραδεγμένο, 

πώς βί κατά καιρβύς εκδηλώσεις 
καί μβρφές τής Τέχνης, άπβτελβΰν 
τό μέτρβ, πού μ’ αύτό πρβσμετρα- 
ται ό πβλιτισμός, βί άνησυχίες, βί 
πόδβι, τά δνειρα, αί πρόβδβι καΐ 
τά ιδανικά κάδε έπβχής. ’Έ τσ ι με
λετώντας κανείς τήν έξέλιξι τής 
Τέχνης σ’ έναν τόπβ, μχδαίνει πα

σουν σ’ αύτή μιά καινούργια κα- 
τεύδυνσι. ’Έ τσ ι, ένώ άκόμη πρω- 
τεύβυσα τής 'Ελλάδος ήταν ή Α ί
γινα, β Νικόλαος Δραγβύμης δρέ- 
δηκε στήν άνάγκη νά κακίση τήν 
συμπεριφβρά κάποιας Έλληνίδβς, 
πού σέ μιά κοσμική συγκέντρωσι 
τοΰ Σπυρίδωνος Τρικβύπη «έστρε- 
φεν άδιακόπωδ, τό δλέμμα περί τήν

Οί π ροσ κεκλημένοι του Α. Μ αυροκορδάτου χο ρεύ α νε  ώς μ ό νη ν  όρχήστραν 
έχ ο ν τ ε ς  τόν  λόγιον άξιωματικόν . Κ. Ά ξ ε λ ό ν ,  ποΰ έτραγουδουσε χτυπών

τας συγχρόνω ς τά «παλαμάκια». ι
(Σκ ίτσ ο  ΝτΤνο Μπέη)

ράλληλα καί τήν όλη τβυ ίστορία, 
κοινωνική, πολιτική καί πνευματι
κή. Κ ι’ άντίδετα, η παρακβλβύδη- 
σις τής κβινωνικής, πβλιτικής καί 
πνευματικής ίστβρίας ένός τβπβυ 
μάς κάνει γνώστες τών μορφών καί 
τής πρβόδβυ τής Τέχνης, έφβσβν 
βί καλλιτέχνες ε ίνε ή ήχώ τβΰ πε
ριβάλλοντος, πβύ μέσα ο’ αύτό 
ζβΰνε. '

'Η έξιστόρησις, έπβμένως, τής ό
λης καλλιτεχνικής κινήσεως τής 
'Ελλάδβς μέσα στά έκατό χρόνια, 
πβύ ζη έλεύδερη, δέν έχ ει άπλώς 
τή σημασία ένός εύχάριστβυ άνα- 
γνώσματβς, άλλά μας δίνει μαζί 
τήν εύκαιρία νά γνωρίαβυμε δαδύ- 
τερα, πλατύτερα καί έκτενέστερα 
τό έργβ, τίς πρβσπάδειες καί τίς δυ- 
σίες τεσσάρων γενεών' 'Ελλήνων, 
πβύ παραλαδόντες τήν 'Ελλάδα σ’ 
άρχέχβνβ κατάστασι άπβ τήν_άπβ- 
ψι πνευματικής καί κβινωνικής κι- 
νήσεως, έπέτυχαν νά μάς παραδώ- 
σβυν μιάν Ελλάδα  πολιτισμένη, 
συγχρονισμένη, σφριγώσα άπό πρό- 
βδβ καί ζωή·

Ά π ό  τήν πρώτην ήμέρα, πβύ ή 
'Ελλάδα άνέπνευσε τόν άέρα τής 
έλευδερίας, βί 'Έλληνες άρχισαν 
νά ύφίστανται τήν έπίδρασι τής

ξαφνικό άντιμετώπισμα τής δαρρε- πρβόδβυ καί τβΰ πβλιτισμβΰ_, πβύ
τής άλήδειας, πβύ δέν τή δέλει γ ι
ατί δέν τή γνώρισε πβτέ καί φυσι
κά δέν μπορεί νά τή νοιώση, πε- 
τώντας την πίσω, σάν κάτι άνάξιο 
κ ι’ άχρηστο, σ’ αύτόν πβύ τβΰ τήν 
πρβοφέρει. ’Έ τσ ι καί τή δίνει, γιά  
μβνχδικό προικιό, μαζί μέ τήν κα- 
τάρα τβυ, στήν πιό καλή καί τήν

έφεραν μαζί τβυς βί όμβγενεϊς τής 
Κων)πόλεως καί τών εύρωπαϊκών 
πρωτευουσών, πβύ ήρβαν καί έγ- 
κατεστάδησαν στήν Ελλάδα. ’Εκ
τός άπ’ αύτό βί Βαυαρβί, πβύ συ
νοδέυσαν τόν Βασιλέα, φυσικό ή
ταν νά έπηρεάσβυν τήν έλληνική 
κοινωνία, πβύ βρισκότανε ο’ άρχέ- 
γβνβ κατάστασι άπό τήν άπβψι μβρ- 
φώσεως καί πβλιτισιιοΰ καί νά δώ-

αϊδουσαν βίκτείρβυσα τό ένδυμα 
καί τβύς τρόπβυς τών παρακαδη- 
μένων καί έχλεύαζε καί έκάγχα- 
ζε καί ώς καρακάξα, κατά τόν μα
καρίτην Κλωνάρην, έκιττάδιζε 
γαλλιστί», ένώ λίγα χρόνια άργό- 
τερα ό Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 
έγραφεν: «'Όσον άπέχει β σήμε- 
ρβν Γαλάτης τών άλευροπάστων 
Μαρκησίων τής έν Βερσαλλίαις Αύ- 
λής, ών έσχατόγηρά τινα λείψανα 
ζώσιν είσέτι, τόοβν καί ό συντα
γματικός 'Έ λλην τών άρματωλών 
τβΰ Ά λήπασα καί των κλεφτών 
τβΰ Όλύμπβυ».

Ε ίνε  εύνόητβ πώς ή έλληνική

κβινωνία στβύς πρώτβυς χρβνβυς 
μετά τήν άπελευδέρωσι τής Έλλά- 
δβς, βρισκότανε σέ πρωτόγβνβ_ κα- 
τάστασι. Α νεξάρτητα  μέ τίς εξαι
ρετικές ψυχικές ίδιότητές του, ό 
"Ελλην, όπως άλλως τε ήταν πβ
λύ φυσικό, δέν είχε καμμιά σχεδόν 
μόρφωσι, γενικά  δέ ή όλη του ζωή 
έφερε κατάδηλα τά ίχνη της τουρ
κικής όπισδοδρβμικότητβς. Τ ά  πε
ρισσότερα σπίτια πβλλά χρόνια καί 
μετά τήν άπελευδέρωσι τής Ε λ λ ά 
δες, έξακβλβυδβΰσαν νά είγε Χ^Ρ1* 
σμένα σέ γυναικωνίτες καί άνδρώ- 
νες. 'Η γυναίκα παράλληλα ήταν 
ΰπβχρεωμένη νά έκκλησιάζεται πί
σω άπβ τά καφάσια τοϋ γυνχικωνί- 
τη. 'Ο Καπβδίστριας ,γευματίζβν- 
τας κάπβτε σ’ ενα αύοτριακό πλβϊβ, 
πβύ ναυλβχβΰσε στόν λιμένα τβυ 
Ναυπλίου, δταν έγ ινε  λβγβς γιά 
τήν κατάστασι πβύ βρήκε τότε τήν 
Ελλάδα, έδειξε ένα πιάτβ πβύ βρι
σκόταν άπάνω οτό τραπέζι καί ε ί
πε μέ περιφρόνησι:

— Οΰτε σαλάτα δέν ηξερκν νά 
φτιάσουν πρβτβΰ έρδω έγώ στήν 
Ελλάδα.

Ή  άγνοια, πβύ σ’ αύτή δρισκβν- 
τβυσαν οί τότε "Ελληνες, ήταν τό
σβ μεγάλη, ώστε καί τά πιό στβι- 
χειώδη άκόμη πράγματα πρβδάλλα- 
νε μπρβστά τβυς σάν περίεργα. 'Ο 
Νικόλαβς Δραγβύμης στ’ άπβμνη- 
μβνεύματά του διηγείτα ι τό παρα
κάτω χαρακτηριστικό έπεισόδιβ:

Έ γευμά τιζε μιάν ήμέρα στόν 
Πόρο σέ κάποιαν οικογένεια. Πρίν 
άρχίοιι τβ φαγητό, έκανε, δπως τό
τε έπικρατβΰσε ή συνήδεια, τό οη- 
μεϊβ τοΰ σταυρού. 'Η γρηά βίκο- 
δέσπβινα, κατάπληκτη, έρώτησε 
τότε τόν Δραγβύμη, πβύ έφερε 
φράγκικη ένδυμασία, άντίδετα πρός 
τβύς άλλβυς, πβύ φβρβύσαν φουστα- 
νέλλες καί δράκες;

— Πώς, φράγκος άνδρωπβς έσύ 
καί κάνεις σταυρό;

— Μά χριστιανός είμαι κι’ έγώ, 
άπάντηοεν ό Δραγβύμης.

Τότε ή άφελής βίκβδέσπβινα 
«τρέχουσα έν άληδεΐ έκστάσει φρε- 
νών πρός τήν δύραν» άρχισε νά 
φωνάζη τίς γειτόνισσες:

— Μάρω, Μπήλιω, Κβντύλω, Νέ- 
ζω, έλάτε νά ίδήτε ένα φράγκβ πού 
κάνει τό σταυρό τβυ.

δεωρήδηκε σάν έγκλημα καδβσιώ- 
σεως. 'Ολόκληρβς ή τότε κοινωνία 
άπέκρουε μέ πείσμα τήν άνάγκη 
νά διαπαιδαγωγηδή παράλληλα καί 
ή νεβλαία πβύ άνήκε οτό ώραΐβ 
φΰλβ, γιαιτΐ φβδόντβυσαν, κατά τόν 
χρβνβγράφβ τής έπβχής έκείνης, 
«μή μαδόντα γράμματα μεταχειρι- 
οδώσιν αύτά άντί όργάνων άτόπβυ

T9*

Μεταφορικό μέοα γιό  τό θέατρο.
(Σκίτσο  Α. ΣολωμοΟ)

Τβ έπεισόδιβ αύτό, δσο κι’ άν δέν 
έχη εξαιρετική σημασία, δμως δέν 
παύει νά χαρακτηρίζη τήν πνευμα
τική κατάστασι, πβύ σ’ αύτή βρι- 
σκόντβυσαν βί 'Έλληνες τόν και
ρό έκείνβ.

«·<·
Ε ίνε  γνωστό πώς ένα άπβ τά 

πρώτα ζητήματα, πβύ άντιμετώπι- 
σε ό Καπβδίστριας, όταν άνέλαβε 
τήν διακυβέρνησι τής Έλλάδβς, ή
ταν ή ΐδρυσις σχβλείων γιά τήν έκ- 
παίδευσι τών Έλληνβπαίδων. "Ο
μως, ένώ ή ενέργεια  αύτή δέν συ- 
νήντησε καμμιάν άντίδρασι, άλλ’ 
άντίδετα άκβύστηκε μ’ ένδβυοια- 
σμό άπ’ δλβυς τβύς "Ελληνας, τό 
νά ληφδοΰν παράλληλα μέτρα καί 
γιά  τήν έκπαίδευσι τών κβριτσιών

i t :

ί ?  ,

Πρό έκα τόν  είκοσι χρόνω ν κ ι’ δταν άκόμη ή Ε λ λ ά ς  βρι
σκότανε κάτω άπό τόν  Τουρκικό  ζυγό, άπεστέλλοντο έ- 

πίσημες προσκλήσεις γιά κσσμικέα ουγκβντρώοεις

άνταπβκρίσεως». Οί άφελεϊς έκεϊ- 
νβι φβυστανελλοφόροι νομίζανε 
πώς κρατώντας τά κορίτσια τους 
στήι' άμάδεια καί παρατείνβντας 
τήν άγρ*μματωσύνη, τά έξασφαλί- 
ζανε άπό τόν κίνδυνβ τβΰ... έρω
τα. Οί άνδρωπβι, πβύ λίγα χρόνια 
πρίν τραγβυδβύσανε τό πάδημα τής 
καλογρηάς, πβύ στό άκβυσμα τβΰ 
τραγβυδιβΰ τβΰ νυχτβπερπατάρη:
Σκύβει πετόει τό ράσα της, κόβει τό 

κομπολόγια 
Καί οτέλνει σταυρούς στις έκκλησιές, 

ράσα στό μοναστήρια.

λέγοντας πώς αύτή;
. . . . Μ έ  τόν τραγουδιστή άπόψε θό

ξωμείνρ
πού τ δ λ εγ ε  τόσ’ όμορφα και παραπο-

μένα .

νομίζανε πώς τά κορίτσια τβυς ή
ταν άνάγκη νά μάβουν γράμματα 
γιά νά συνεννοηδβΰν μέ τβύς έκ- 
λεκτβύς τής καρδιάς τβυς.

Έ ννβεϊτα ι πώς ή όπισδβδρβμική 
αύτή άντίληψις δέν πέρασε καί πβ- 
λύς καιρός, γιά  νά παρασυρδή άπβ 
τά ρεύματα τής πρββδου, πβύ άρχι
σαν νά κατακλύζουν τήν Ελλάδα 
άπό δλα τά μέρη. Δέκα χρόνια ύ
στερα άπό τό έγερτήριβ σάλπισμα 
τβΰ Παλαιών Πατρών Γερμανοΰ, 
βί κυριώτερες πόλεις τής Ελλάδος 
είχαν άποκτήσει τά παρθεναγωγεία 
τβυς.

< »
Ε ΐνε γνωστό πώς πρώτη πρωτεύ

ουσα τής Έλλάδβς ύπήρξεν ή Α ί
γινα. Έ κ ε ί έγκαταστάδηκε ό κυ
βερνήτης Καπβδίστριας δταν ήρδε 
στήν Ελλάδα. Έ κ ε ί έπίσης άπββι- 
βχστήκανε καί πβλλβί "Ελληνες 
τβΰ έξωτερικβΰ, πβύ κατέβηκαν 
στήν έλεύδερη πιά πατρίδα τβυς 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

άνεπτύχδη ήδη είς δλας τας καδη· 
μερινάς έφημερίδας και είνε γνω
στή κατά τό μάλλβν καί ήττβν. ϊ» 
οβν διότι β χώρος δέν 8α έπέτρε- 
πε σημεριν και είδικώς δνχ τβ 
■·· bey γα»ιύ.λιιμΛ>ι νά ; ι j , ό 
νώ\· τής παραδέσεως τής ύ-βδεσε* 
ως τβΰ έργου καί μαλιστα άνεπτυ- 
γμένης βσβν τό δυνατόν, πού δαρ- 
ρώ πώς πρέπει νά τό σέβεται καΐ ή 
έλληνική δεατρική κριτική. Πρά
γματι, πρβκειμένβυ διά τό κΦεγγο- 
βόλημα», εύρίσκβμαι οέ τόσο άπό
λυτη άντίφασι μέ τή γνώμη άλλιιν, 
ώστε νβμίζω πώς είμαι ύποχρεωμέτ 
νβς νά δικαιβλβγήσω τή δική μου, 
διαδέτβνττχς τόν χώρο μβυ σέ κρι
τική καδαρώς άνάλυοι τοΰ έργου. 
Δέν μβΰ περισσεύει, λοιπόν, διά 
τήν, γνωστήν άλλως τε, ύπόδεσίν 
τβυ. θέλω νά έλπίζω ότι βί άνα- 
γνώοται τών «Παρασκηνίων), δά 
μβΰ ουγχωρήσβυν τήν πρώτην έ- 
ξαίρεσιν πβύ κάμνω είς τον κανο- 
να. Μέ άναγκάζβυν, όπως είπα, βί 
κριτικβί, βί βπβίοι εύρηκαν τό 
«Φεγγβδβλημα», ούτε πβλύ οϋτε ό
λίγον, έργβν μέ... «όλα τά δραμα
τικά καί δαδύτατα άνδρώπινα στοι
χεία, άντάξιβν τοΰ σοβαρού δεα- 
τρβυ», τβιβύτβν ώστε «άν και ό συγ- 
γραφεύς τβυ είνε ’Ά γγλ ο ς  νομίζει 
κανείς δτι είνε προϊόν τής σκαν- 
διναυϊκής δεατρικής φιλολογίας, 
δημιβυργημένβ άπό τήν πνοήν τοΰ 
μεγάλου "Ιψεν».

Σέβομαι δλες τίς γνώμες, άλλά 
πρέπει, πρό πάντων είς τήν περί- 
πτωσιν αύτήν, νά έπιμείνω. Τό 
«Φεγγββόλημα» είνε έργον τβΰ ο
ποίου τβ μ ο ν α δ ι κ ό ν  π ρ ο σ ό ν  
(μεγάλβ βέβαια, άλλά έντελώς αν
επαρκές διά νά τβΰ δώση τ ίν ’ πα
ραπάνω χαρακτήρα) είνε ότι έχει 
καλά διαγεγραμμενους καί ζωντα- 
νβύς πέντε άπό τβύς έξ χαρακτή
ρας τβυς. Βέβαια είνε έντελώς ά- 
όριστβς καί άτεχνα σκιτοαριομενο^; 
ό έκτβς —καί κύριβς— χχρχΧτήρ  
(Μ αργιέλλα). Βεβαιότατα είνε έν
τελώς ψεύτικος και άπόλυτα μελί- 
μελβ β συμπαδητικωτατος έν του- 
τβις (ϊσως διότι άκριβώς είνε ψεύ
τικες άλλως τε) καί τεχνικά, ώς 
ψεύτικβς, σκιτοαρισμένβς χαρακτήρ 
τής Ίβυδήδ. Δ ι’ αύτό άλλως τε τώ 
έργβν, βπβυ έπαίχδη άρεσε καΐ πι
στεύω καΐ έλπίζω ν ’ άρεσιι κΓ έ
δώ. Γιά νά έξασφαλίοη τη ουμπά- 
δεια τβϋ κβινβύ ένα έργο. πολλές 
φορές φτάνει —ώς γνωστόν— κ ι’ 
ένας έοτω μόνον χαρακτήρ καλός, 
συμπαδητικος. Ύπάρχουν άλλως τ’ι  
κομμένοι καί ραμμένοι τύποι πβ« 
εξασφαλίζουν καλήν ύποδοχήν δι·’ 
ένα έργβν άπό τό κοινόν. Εις τβ 
παγκόσμιον δραματολόγιον έξαφνα 
ε ίνε περίπου κανών ή έπιτυχι* 
τών έργων είς τά όποια οί συγγρα
φείς είχαν τήν πρόνοιαν με κά- 
ποιαν τέχνην νά παρεμδκλλουν. 
άς πούμε, τόν τύπβν τής γρηάς άρ. 
χόντισοας μέ τήν δυμόσβφη ίξυπχ χ- 
δα καί τήν γεμάτη καλωσύνη πει
ρακτική φιλοοβφία, μέ τήν όποιαν 
ξέρει νά βλέπη τή ζωή. να πνίρνιι 
τίς άσχημες πλευρές, νά συμπαδί) 
στό αϊαδημα, νά πειράζη μέ τό 
τοαγκρούνισμα άκακης και' έξυπνης 
ειρωνείας τίς γελοιότητές τής. T i  
«Φεγγοβόλημαη έχει περίφημα ζω
γραφισμένο τόν τύπβ τή ; άγγελι- 
κής Ίβυδήδ. Ώ ραία ζωγραφισμένα 
τόν τύπβ τής γερβντοκ: cnt λ-
φής. Πιστά τόν τύπο τοϋ ’ ν

j νεώτερβυ άδελ:;ού— s
τβΰ Έρρίκβυ. ^ως εν. j
καί τόν τύπβ τβύ Λ*υ._ χ
εΐνε εύρέως άρκετά διά να τβ «ά. 
νβυν άρεστό είς τό πβλύ κοινόν. 
Έ ά ν  δμως, κατά ένα γεωμετρικόν 
ορισμόν της δραματικής τεχνικής, 
«δράμα είνε ή μεταξύ διαδοχικών 
εντόνων συγκινήσεων συνιβμωτάτη 
άπόστασις» τότε τό «Φεγγβδβλημα» 

(Συνέχεια είς τήν 4πν σελίδα)
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 

Εσωτερικού έτησία Δρχ. 100 
» έξάμηνος » 50

Τουρκίας έτησία Λ. Τ. 2 
ΑΙγύπτου » Γρ. Δ. 50
’Αμερικής » Δολλ. 2

Πάσα άπόδειζις πληρωμής 
δέον νά φέρρ πλήν τής υπο
γραφής τοΰ Οίκον. Διευθυν- 
τοϋ καί τήν σφραγίδα τοΰ πε
ριοδικού:

Δ ΙΕΥ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ο Σ  
Κ ΊΣ Τ Η Σ  ΒΕΛΜ ΥΡΑΣ  

Οικία: Βείκου 33.

Ε Π Ι ί Ι Ο Α λ Ι  ( Ι Ρ ι ι ί  ΤΑ  . . Π Α Ρ Α Ι Κ Ν Η Ι Α "
Έ λ ά β ο μ ε ν  καί δημοσ ιεύομεν  κατά 

κα θ ή κο ν  τ ή ν  κάτωθι έπ ιστολήν: 
Κ έρκυ ρα , Σεπ τέμβρ ιος  24 

Ά ζ ιό τ ιμ ε  κ. Δ ιευθυντά, 
Έ δ η μ ο ο ιεύ θ η  είς τό ύπ’ άριθ. 16 τής 

17 Σεπ τεμβρίου φ ύλλον τών «Παρασκη
νίω ν» άνταπόκρισις έ κ  Κέρκυ ρα ς  περί 
έκτά κτου  παραοτάοεως τοϋ 'Ε ρ α σ ιτεχ 
ν ικο ύ  ( ! )  Δραματικού Συ λ λό γο υ . Πράς 
άποκατάστασιν τής άληθείας, σας πα
ρακαλώ δπως εύα ρεοτηθήτε καί δημο- 
σιεύοητε τά κάτωθι:

Ή  παράοταοις τοΰ Δραματικού Σ υ λ 
λ ό γου  τής 25 Αύγούστου έδόθη  τ(ϊ ουμ 
πράζει τής Κ α λλ ιτέχνιδος  Δ δος Ε . 
Π α υλογιά ννη  ή όποία κάθε άλλο ή άνέ 
λ α β ε ν  όλο τό βάρος του έρ γο υ  τοϋ 
Ν ικοντέμ ι « Ή  Σκ ιά » καθόσον οί λα- 
θ ό ντες  μέρος  Έ ρα σ ιτέχνα ι συμπατρι- 
ώται της  έφ άνησαν κα θ ’ δλα άρτιοι 
καί άντάζιοί της, κατορθώ σαντες νά  
ύπ οδυθοϋν θαυμασίως τούς ρόλους των 
μ έ  όλίγας μ ό νο ν  δοκιμάς, άποσπάοαν- 
τες , ώς συνήθως, τά ζωηρά χε ιρ οκρ ο 
τήματα τοϋ Κερκυρα ϊκοϋ  Κοινοΰ καί 
ώποκομίσαντες τά θερμά συγχαρητήρια 
τ ή ς  ιδίας Δδος Ε .  Π α υλογιά ννη  ή ό 
ποια έθαύμασε τούς Έ ρ α σ ιτέχνα ς  διά 
τ ή ν  άρτιωτάτην τ εχ ν ικ ή ν  των Ικα νότη 
τα.

Ό  άποστείλας τ ή ν  άνταπόκρισιν έκ  
Κ ερ κύ ρ α ς  ή ή θ ελ ε  νά  διαστρέβλωση, 
τ Ις  ο ίδ εν  εις τί άποβλέπων, τ ή ν  άλή- 
θειαν, ή  θά ά γνορ  τελείως τά τοΰ θ ε 
άτρου, δπερ καί πιθανώτερον, άφοϋ 
μάλιστα τόν  άνά τό Π α νελλή νιον  
γνω στόν «Δραματικόν Σ ύ λ λ ο γ ο ν »  έτι- 
τλοφ όρησ εν « ’Ερ α σ ιτεχν ικόν  Δραματι
κ ό ν  Σ ύ λ λ ο γο ν» .

Μ ετ’ έζαιρέτου τιμής 
X . Ν ικολούζος

Ά γα π ητά  «Παρασκήνια»
Σ τ ή ν  κριτική πού έγρα φ ε ό σέβα- 

οτός  μου κ . Π. Μοσχοβίτης γιά τό έ ρ 
γ ο  τοΰ κ. Ίω αννοπ ούλου « "Ερ ω ς  στό 
Τετράγω νο» λ έγε ι γιά τά σκηνικά  τοΰ 
έ ρ γ ο υ ,—τά όποία σημειώσατε δ έ ν  τοϋ 
άρεσαν καί τόσο,— πώς όφείλονται σέ 
μ ένα . Ό χ ι  άγαπητά μου «Παρασκήνια» 
δ έ ν  τά έχω  φτιάζει έγώ. Κάποιο λά
θος έχε ι γ ίνει, πού άσφαλώς οϋτε καί· 
ό κ  .Μοσχοβίτης, θά εύθύνεται.

Εύχαριστώ γιά τ ή ν  φιλοξενία 
Α. ΒΛ Α ΓΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ

•  11 H lU illiiiil ■  lllmii in .. m il t III lu ll. i illll I ntilll

Ενας άπό τούς στερηθέντας ό
ριστικώς τής άδείας τής έζασκή- 
σεως τοϋ έπαγγέλματος τοϋ ήθο- 

ποιοΰ, έκαμε γρήγορα-γρήγορα 
θίασον ποικιλιών καΐ έζεοτράτευσε 
έκ νέου έπ! κεφαλής ένάς πανα
θλίου συγκροτήματος έναντίον τών 
έπαρχιών. ΤΙ είδους οριστική στέ- 
ρησις τής άδείας του γιά ένα ή- 
θοποιάν είναι, δταν έχη τήν ευ
χέρειαν ό πρώτος τιμωρηθείς νά 
λυμαίνεται τάς έπαρχίας συνεχΐ- 
ζων τίς άσχημίες, πού γι’ αυτές έ- 
τιμωρήθη.

Ή  έπιτροπή άδείας πρέπει νά 
τό προσέζη αύτό τό ζήτημα καΐ 
έσπευσμένως νά ©pfi τόν τρόπο 
τοϋ κλεισίματος τοϋ παραθύρου 
αύτοϋ, άπό τό όποιον δσο μικρό 
κΓ άν είναι ζεφεύγουν δμως ο! 
μεγαλοσυκοφάντες καί μεγαλοϋ- 
βριοτές τοϋ θεάτρου.

<Χ«

Τ·1 είναι πάλιν αύτός δ θόρυβος 
ποϋ έδημιουργήθη στήν Θεσ
σαλονίκη έζ άφορμής τής άπω- 

λείας ένός άδαμαντοκολλήτου 
σταυροϋ άνήκοντος οτήν κ. Πάο- 
λα Νικολέσκο; ’Ηθοποιοί κατήγγει
λαν ήθοποιούς, ήθοποιοί διεσύρ- 
θησαν μέχρι τής άστυνομίας, ηθο
ποιοί έπροθυμοποιήθησαν νά πα
ράσχουν πληροφορίας στις έφημε
ρίδες τής Θεσσαλονίκης, γιά νά 
πάρη έκταση τό ζήτημα, χωρίς ν ’ 
άντιλαμβάνωνται καταγγείλαντες 
καί καταγγελθέντες πώς ζημιωμέ
νη άπό δλην αύτήν τήν Ιστορία θά 
βγρ καί πάλιν ή Ιδέα τοϋ θεά
τρου, έπομένως αύτοί οΐ ίδιοι οΐ 
ήθοποιοί έφ’ δσον έχουν συνδέσει 
τήν ζωήν τους μέ τό θέατρο.

Ηρύθμισις τοϋ άπό έτών έκκρε- 
μοϋντος ζητήματος τής μονιμο 
ποιήσεως τής Συμφωνικής Ό ρχή

στρας, άποτελεΐ πραγματικήν νί
κην τοϋ Διευθυντοΰ τών Γραμμά
των καΐ Τεχνών κ. Κ. Μπαστιά. Έ- 
πήρε τό πράγμα μ' δλη του τήν 
καρδιά, τό έμελέτπσεν άπό δλες 
τής πλευρές του, έπιστοποίησε δτι 
Συμφωνική Όρχήστρα μέ άζιώσεις 
καλλιτεχνικές δέν μπορούσε νά ύ- 
πάρζη, έφ’ δσον τά μέλη αύτής 
γιά λόγους άντιμετωπίσεως τών 
άναγκών τής ζωής ήσαν ύποχρεω- 
μένα τό βράδυ νά παίζουν στά 
καμπαρέ και τις πρόχειρες όρχή- 
στρες τών έπιθεωρήσεων, έβρήκε 
τά χρήματα καΐ έλυσε τό ώς άλυ- 
τον θεωρούμενον σοβαρώτατον 
αύτό ζήτημα.

Άπό δώ καΐ πέρα οΐ μουσικοί 
τής Συμφωνικής Όρχήστρας θά εί 
ναι μόνιμοι καΐ θά πληρώνωνται

|δλο τόν χρόνο.
Τιμία πράζις, τιμοσα τούς έκτε- 

λεστάς της.
<Χ>

Ο νέος σκηνογράφος μας κ. Νί
κος Ζωγράφος, έργαζόμενος ά 

θόρυβα, σάν άληθινός καλλιτέχνης 
έφθασε σέ ζηλευτήν ώριμότητα 
μέσα σέ έλάχιστο χρονικό διάστη
μα. Οΐ τελευταίες του έπιτυχίες 
στά σκηνογραφήματα τοϋ θιάσου 
Άνδρεάδη, τόσο άπό τήν άποψη 
διακοσμητικών εύρέσεων, χρωματι 
κότητος καΐ φωτισμών δσον καΐ ά
πό τήν άποψη τής τεχνικής έζοι- 
κονομήσεως τών χώρων τοΰ έζη- 
σφάλισαν μίαν έζέχουσαν θέσιν 
μεταζύ τών παλαιοτέρων συναδέλ
φων του. «Τά Παρασκήνια» πού 
συγκαταλέγουν τόν κ. Ζωγράφον 
μεταζύ τών έπιλέκτων συνεργα
τών του διαπιστώνουν μέ έζαιρε- 
τικήν χαράν τήν σταθερόν πρόο
δόν του. Τό Κράτος πού τόσον 
στοργικά άποβλέπει στήν πρόοδο 
τοϋ θεάτρου μας θά έπρεπε νά 
διευκολύνη καλλιτέχνας σάν τόν 
κ. Ζωγράφον νά παρακολουθήσουν 
τάς προόδους τής σκηνογραφικής 
τέχνης εΐς τό έζωτερικόν. Τό εύ
χόμεθα καΐ τό έλπίζομεν.

Ό  γυός μου μας έφερε ένα ρα- 
διόφωνο. Κύριε έλέησον ! "Ε να  
κουτί, δυό τρ ία  κουμπιά, πού τά 
γυρ ίζε ις  πότε δεξιά και πότε ά- 
ριστειρά, μιά τρύπα φωτίζεται κι’ 
άμέσως ά ρ χίζε ι τά τραγούδια 
κ<χΐ ol όρχήσχρες νά παίζουν.

— Ποϋ θέλεις νά πάμε άπόψε, 
γ ια γ ιά ;

— Ποϋ νά πάμε, παιδάκι μου, 
στό κρεδδατάκι μοος νά κοιμη
θούμε.

— Τί λές, καλέ γ ια γ ιά , πάμε 
στό Παρίσι. "Ε να  στρίψιμο τοΰ 
κουμπιού καί νάμαστε στό Πα
ρίσι.

— θέλ εις  τώρα νά πάμε στήν 
Α μ ερ ικ ή ; Νέο στρίψιμο τοΟ κου-

ΖΩΜΑΤΕΙΟΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ
Πρός τό Σωματείον Ελλήνω ν τοΰ Δήμου, άλλως ή θέλο μ εν  έπωφελη-

Τεχνιτών Θεάτρου άπεστάλη έκ  
μέρους τοΰ Σωματείου τών ’Ηθο
ποιών τό κάτωθι έγγραφον: 
Αγαπητοί φίλοι καΐ συνάδελφοι, 
Κύριε Γενικέ, Κύριε Προϊστάμενε

ΚύριοιΣύμθουλοι,
Ή  πολύτιμος συμβολή σας καί τό ζω

η ρ ό ν  ένβια φ έρον  πού έζεδηλώσατε
διά τήν  έπιτυχίαν, ήθικήν  καί ύλικήν, 
τής  δοθείοης τήν  28ην π. μ. « Έ ο ρ τ ή ς  
τοΰ  Ή θοπ οιοΰ» ένεπ οίηοεν είς  τό Δι
ο ικητικόν Συμ βο ύλ ιό ν  μας καί β !ς ι δ 
λ η ν  τήν  ο ικο γένεια ν  τών 'Ε λλή νω ν  
ήθοποιών, βαθυτάτην καί άγαθήν αΐ- 
σθησιν. ,

Δραττόμεθα τής εύκαιρίας Ινα  σάς 
δώσωμεν, έστω καί άργά, άπαραιτήτους 
τινάς έζηγήαεις πρός άποφυγήν δικσι 
ο λο γη μ ένω ν ίσως δυσαρεσκειών.

α ’ )  Ή  άνάθεσις τών γ ενο μ ένω ν  τε 
χν ικώ ν έργασιώ ν είς τό κ έ ν τρ ο ν  ΗΌ - 
ασις» δ έ ν  ήτο τής άρμοδιότητός μας, 
ύφ ' άς συνθήκας ώργανώθη ή έορτή 
ύπό τοΰ ύπουργείου Πρωτευούσης καί

θρ τής συναδελφικής σας συνεργασί
ας, προοφερθείαης τόσον εύγενώ ς καί 
άνιδιοτελώς.

β ) Τ ή ν  μή άπσστολήν Ιδιαιτέρας 
προσκλήσεως δπως τιμήσητε διά τής 
παρουσίας σας τήν  έορτήν  μας, δ έ ν  έ- 
θεω ρήσαμεν άπαραίτητον, είς ούδεμί- 
αν δέ  θεατρικήν όργάνωσιν άπεατείλα- 
μ ε ν  τοιαύτην, καθ ' δσον δ έ ν  έπρόκει- 
το περί έορτασμοΰ άλλά περί εύεργετι 
κής , τρόπον τινά, παραστάσεως πρός 
ένίσχυσιν τοϋ Ταμείου Περιθάλψεως.

Ή  σπουδή και ό φόρτος έ κ  τών πολυ 
οχιδών άπασχολήσειίν κατά τάς ή μ έ 
ρας τών ένεργειώ ν μας δ έ ν  μάς έδω- 
κα ν  τήν  εύκαιρίαν νά σάς άπευθύνω- 
μ ε ν  τ ά ς  ζ ω η ρ ά ς  ε ύ χ α ρ  ι
σ τ ί α  ς μ α ς  διά τήν  πρόθυμον 
πάντοτε, ειλ ικρινή  καί συγκινητικήν 
συναδελφ ικήν ά λλ η λ εγγ ύ η ν  τών άγα- 
πητών μας συναδέλφων τεχνιτώ ν τοϋ 
θεάτρου, δ έ ν  παραλείπομεν δμως νά 
πράξωμεν τοΰτο σ ήμερον, μ έ τή ν  β ε 
βαιότητα δτι οί καλοί μας φίλοι καί πο
λύτιμοι συνεργάται δ έ ν  θά ηαρεξηγή- 
σουν καμμίαν τυ χό ν  παράλειΨίν μας.

ιιιιιιι

ΤΟ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΤΕΡΟ

ΦΙΛΜ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

πού μόνον 6 ρεαλισμός τής 
Γαλλικής κινηματογραφίας κα 
τορθώνει νά έμψυχώνη I

Σ Ε Μ Π λ Ο Ν
- ΕΞΠΡΕΣ

Άπδ τό περίφημο καί βραβευ 
μένο μέ Α ' βραβείον στόν 
διαγωνισμό περιπετειωδών 
μυθιστορημάτων, έργον τοΰ

ΖΑΚ ΜΠΟΜΜΑΡ 

«POISSON CHINOIS»

ΜΕ ΤΟΥΣ

K A T E  Φ Ο Ν  Ν Α Ν Ε  
ΠΙΕΡ Φ Ρ Ε Ν Ε

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ 

ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΕΡΓΟΝ

Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν
ΙΙΙΙΙΙΙΙIII III IIΙΙΙΙΙΙΙΙIIιιιιιιιιιιιιιι

1 1 1
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠ ΙΤΥΧΙΑ

ΣΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟ !
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΚΟΜΗ

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΕΝ  ΕΦΕΤΟΣ  

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι !
ΕΝΟΧΟΣ ή ΑΘΟΑ ;

ΕΝΑ ΡΕΑΛΙΣΤ ΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΠΑ
ΡΟΜΟΙΟ ΑΝ ΜΗ ΑΝΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 

ΤΟ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟ

,,ΕΝΟΧΟΣ”
ΕΝΣΑΡΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΜΥΣΤΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ  

ΣΚΗΝΗΣ

ΜΑΡΣΕΑ ΣΑΝΤΑΑ 
Π Ι Ε Ρ  Ρ Ε Ν Ο Υ Α Ρ
ΕΡΙΚ ΦΟΝ ΣΤΡΒίΧΑΊ Μ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ  
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΏΔΕΣ
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Μ Μ Η Τ Ρ ΙΟ Η Μ Π Α Μ ΙΜ Ν » ;
ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4—8 μ μ. 
καί έπί συνεντεύζει. 
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Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  ΛΑΔΑΣ
Δερματολόγος — ΑΪ38ητικος 

Σόλωνος 40 Τηλέφ, 32-692

—Τό Διοικητικόν Συμβούλιον  τής Έ 
ταιρίας τών Θεατρικών Συγγραφ έω ν 
κατά τήν  συνεδρίαν αύτοΰ τής 5ης τρ. 
μηνός  ά νεκήρ υξε  έπίτιμον μέλος αύ
τής τόν  κ. Κ. Μπαστιάν, διά τό έζαιρε- 
τικόν ένδιαφ έρον του ύπέρ τής Ε τ α ι 
ρίας καί τοΰ Θεατρικοΰ αύτής Μου
σείου.

— Ά ν εχ ώ ρ η ο ε  χθ ές  γιά τό Παρίσι μέ 
μηνιαίαν άδειαν ό σκηνοθέτης τοϋ θε
άτρου Κοτοπούλη κ. Γ . Σαραντίδης.

— Ό  θίασος Κοτοπούλη ονεχίζει τις 
δοκιμ ές  τής «Φρενίτιδος» πού θά δια- 
δεχθ ή  τό μ έ τόση έπιτυχία παίζόμενο 
έρ γο  τοΰ κ . Θ. Συνα δινοΰ  ίίΧαλώς ή λ 
θες».

— Ή  ζέστη των τελευταίω ν ήμερω ν 
ε ίχε  τό ν  άντίκτυπόν της στά ταμεία 
τών θεάτρων, αί εισπράξεις τών ό 
ποίων έμειώθησαν αίσθητότατα.

— Καί ένα  έπεισοδιάκι μεταξύ τής 
κ . Μαρίκας Κοτοπούλη καί του συγ- 
γραφέως κ. Σ . Μελά.

— Ό  κ. Μελάς σέ άντσπόκρισί του 
άπό τήν  Πολωνίαν, έγραφ ε μεταξύ τών 
άλων δτι κατεπλάγη τόσο πολύ μέ 
τούς Πολω νούς ήθοποιούς, ώστε είπε 
πρός αύτούς:

—"Α ν  στήν Ε λ λ ά δ α  μ έ τούς "Έ λ λ η 
νας ήθοποιούς τό έρ γο  μου «ό μπα
μπάς έκπαιδεύεται» έπαίχθη έπί ένα  
χρόνο , έδώ μ έ σάς τούς Πολωνούς ή 
θοποιούς θά παιζότανε π έντε χρόνια.

— Ή  κ. Κοτοπούλη, πού συνηντήθη 
μ έ  τόν κ. Μελά διεμαρτυρήθη έντονώ- 
τατα γιά τά λεχθ έντα  άπ’ αύτόν γιά 
τούς “ Ελ λ η να ς  ήθοποιούς, στούς ό 
ποιους—καθώς είπε—μονάχα λόγους εύ 
γνω μοσύνης ώφειλε νά  έχρ .

—Ό  κ. Μελάς ύπ εοχέθη δτι θά κά- 
μρ έπανόρθωσι τοΰ πράγματος.

— Ή  'Εταιρία τών Πολωνών Θεατρι
κών Συγγρα φ έω ν δι’ έγγράφ ου της 
πρός τήν  'Ετα ιρίαν τών 'Ε λ λ ή ν ω ν  Θ ε
ατρικών Συγγρα φ έω ν γνωρίζει τά τής 
άναβιβάσεως τοΰ έρ γου  τοΰ κ. Μελά 
ό «Παπα-Νικολοϋζος» (ά  «μπαμπάς έκ- 
π αιδεύεται») άπό τής σ κη νής  τοΰ θ ε 
άτρου τής Βαρσοβίας «Πίλσκι» καί έ 
ρωτά άν ό συγγραφεύς του ε ΐνε  μέλος 
τής 'Εταιρίας τών 'Ε λ λ ή νω ν  Θεατρι
κών Συγγρα φ έω ν, γιά ν ’ άποστείλρ 
πρός αύτήν τά συγγραφικά του δικαι
ώματα.

— Τό συγκρότημα  Μ εσολογγίτη  ά
φοΰ έδωσε στή Λάρισα τρεις  παραστά
σεις, πραγματοποίησαν γεννα ία ν  εϊσ- 
πραζιν 30 χιλ. δραχμώ ν, άνεχώ ρησε 
διά τή ν  Κοζάνην.

— Ή  Διεύθυνσις Γραμμάτω ν καί Τ ε 
χνώ ν  άπέστειλε διά τ ή ν  βιβλιοθήκην 
τοΰ Θεατρικοΰ, Μουσείου 40 τόμους δι
αφόρων συγγραμμάτω ν.

— Τ ή ν  παρελθοϋσαν Τ ετά ρτην  έγ ινε  
έν ρ ρ ξ ις ' τών μαθημάτων τής Δραματι
κή ς  Σχ ο λ ή ς  τοϋ Β . Θεάτρου, ψαλέν- 
τος έ ν  άρχρ άγιασμοϋ.

— Ό  Γ ε ν . Δ ιευθυντής τοΰ Β . Θεά
τρου ώμίλησε δι’ όλίγων πρός τούς μα 
θητάς καί τών δύο τάξεων, συστήσας 
πρός αύτούς νά  έμπιστευθοΰν τήν  καλ 
λ ιτεχν ική ν  των σταδιοδρομίαν στίς δι
κές  τους μ ό νο ν  δυνάμεις  καί δχι σέ 
συστάσεις καί πλάγια μέσα.

— Τό Θ εατρικόν Μ ουσειον έπλουτί- 
σθη μ έ νέα  άντικείμενα  σημαντικής Ι 
στορικής άξίας, π ροερχόμενα  έ κ  δω
ρεάς τών άδελφών Βονασέρα .

—Μεταξύ αύτών ύπάρχει καί τό 
πρόγραμμα τής παραστάσεως τής « ’Α ν 
τιγόνης» πού έδόθη  στό ’Ώ δεϊον Ή ρώ 
δου τοΰ Ά ττ ικοΰ  έπί τρ εύκαιρία τής 
γιά πρώτη φορά καθόδου τής Βάσιλίσ- 
σης “ Ολγας είς τήν  'Ελλά δα .

—“ Ολοι οι θίασοι πού έλειπ αν είς 
τάς έπαρχίας καί τά έξω τερικόν έπα- 
νή λ θ ο ν  είς τήν  πρωτεύουσαν 6 ένας 
μετά τόν άλλον.

— Τελευτα ίος έπ έστρεψ εν άπό τήν  
Κύπ ρον καί διελύθη έδώ καί ό θίασος 
’Αλίκης.

—'Ε ν  τω μεταξύ τά κα ®ενεΐα  των ή- 
θοποιών π λημμυρίζουν άπό κόσμον, 
ζυμώσεις πολλαί γίνονται, άλλά τίπο
τε τό όριστικόν δ έ ν  ά νη γγέλθ η  ά
κόμη.

— Μ όνον ή έργασία Κω ν) πόλεως εΐς 
τό Μαξίμ, δπως βέβαιοί 6 άντιπρόσω- 
πος κ. Τριανταφύλλου έκλείσθη όριστι
κώς.

— Θά μεταβρ έκ ε ΐ ό κ. Φιλιππίδης 
πάλιν μέ θίασον μουσικής κωμωδίας 
καί έπιθεωρήσεως.

— Τά σ τελέχη  τοΰ δμως δ έ ν  κατηρ- 1

τίσθησαν άκόμη. Θεωρείται έ ν  τούτοις 
μάλλον βέβαιον δτι μέ τόν Φιλιππίδην 
θά συμπράξρ ή  έσχάτως έπανελθοϋσα 
έξ  Αίγύπτου δίς Ήρώ Χαντά.

— Ό  θίασος Μαυρέα—Κοκκίνη  παίζει 
άπό χθ ές  είς τόν Πειραιά τίς «Μαργα
ρίτες» τάς όποίας θά δώσρ εις έζ  πα
ραστάσεις.

—. Ό  κ. Γαβριηλίδης ή γο ύμ ενο ς  τοΰ 
Α θ ηνα ϊκού  θιάσου θά δώσρ εις τό θέα 
τρον  Νέου Φαλήρου τρεις παραστά
σεις.

— Ά π ό Ψ ε θά παιχθή τό «Αύτός ε ί
μαι» καί αΰριον ό «Ό θ έλ λο ς»  εις άπο- 
γευμ α τινήν  καί τό «Σκά νδα λον»  είς 
βρα δυνήν  παράστασιν.

— Ή  π ρόβες τής «Χρυσής βραδυάς» 
τών κ .κ . Άσημακοπ ούλου—Μεταξά συ
νεχίζονται εις τό « Ίν τ ε ά λ » .

— Ή  νέα  έπιθεώρησις θ' άναβιβασθρ 
κατά πάσαν πιθανότητα περί τά τέλη  
τής μεταπροσεχοϋς έβδομάδος.

— Ό  κ. Σαμαρτζής ύπ έγραψ εν ήδη 
μέ τούς κ. κ. Εύ α γ γελ ίδ η ν  — Σακελλα- 
ρίου συμβόλαιον διά μίαν μουσικήν ή- 
θογραφίσν, ή όποία θ ' άναβιβασθρ μ ε 
τά τήν  «Χρυσή βραδυά».

—Ό  τίτλος της δμως κρατείται μυ
στικός. (Ή  μουσική έγράφ ρ ή θά ypa- 
φρ άπό τόν κ. Γιαννίδην.

— Είς  τό ν  συμπαθή συνάδελφ ον καί 
συγγραφέα κ. Εύ α γ εγ λ ίδ η ν  συνέβη 
πρό ήμερω ν είς τά παρασκήνια τοΰ 
Ά ττ ίκ  λυπηρόν έπεισόδιον.

—Πού δ έ ν  θά ε ίχ ε  βεβαίως καμμίαν 
σημασίαν, άν ό κ. Ά ττ ίκ  έπροθυμοπο- 
εΐτο νά έπιπλήζρ τόν  παρεκτραπέντα 
ύπάλληλόν του.

— Δ έν  τό έκα μ ε  δμως καΐ αύτό άπο- 
βαίνει εις βάρος τοΰ συμπαθούς άρχι- 
τσέλιγγα τής «Μάντρας» πού δλοι τό
σον τιμώμεν καί άγαπώμεν.

— Ό  κ. Παρασκευάς Ο Ικονόμου έπα- 
νή λθ ε  νικητής  καί τροπαιοΰχος άπό 
τήν  Θεσσαλονίκην.

—Καΐ άναπαύεται τώρα έπί τών δα
φνών του κα ί. . . .  τοϋ σκανδάλου Πάο- 
λας—Δράκου.

—Τά ...χειμερ ινά  του σχέδια δμως τά 
κρατεί άπολύτως μυστικά.

— Συνεχίζοντα ι ή π ρόβες τών «Χε- 
ληδονιώ ν» τών κ.κ . Μαμάκη—Γιοκαρί

νη .Π ολλά  δ έ  τά καλά λέγονται άπό έ- 
κείνους  πού τάς παρακολουθούν.

— Τό γεγ ο νό ς  εΐνε , δπως λέγο υ ν  οί 
μεμυημένοι, δτι οί συγγραφείς κατα
βάλλουν δλας των τάς δυνάμεις διά 
νά  παρουσιάσουν κάτι τά έξαιρετικώς 
καλό, δπως άλλως τε έ χ ο υ ν  ύποσχεθή.

—Είς  τόν θίασον προσελήφθη καί ή 
κ. Λίτσα Λαζσρίδου, άρτι έπανελθοΰ· 
σα έζ ΑΙγύπτου, λ ιροϋχος δ έ  πολυτά
λαντος, δπως τούλάχιστον βεβαιοϋν 
οί κύκλοι τών θαυμαστών της.

— Ή  Ζαζά, παρ’ δλα τά διαδοθέντα, 
παραμένει είς τό συγκρότημα Μ ακέ
δου καί θά παραμείνρ καθ’ δ λο ν  τόν 
χειμώ να σύμφωνα μέ τό συμβόλαιόν 
της.

—’Αναχω ρεί δμως ή δίς Καίτη Βερώ 
ν η , ή όποία ίσως νά  ταξειδεύσρ τόν 
χειμώνα είς τήν Κω ν) πολιν.

— Τ ή ν  παρελθοϋσαν Τετά ρτην έτρα- 
γού δη σ εν  άπό τοΰ ραδιοφωνικού σταθ- 
μοϋ «Τζάρντας» καί «Εϋθυμη  χήρα» 
μαζύ μέ τόν τενό ρο ν  κ. Κοφινιώτην ή 
κ . Μαρίκα Α νδ ρ ο ν ίκο υ , μία άπό τις 
έκλεκτό τερ ες  άρτίστες τής έλληνικής  
όπερέττας.

— Ε ίς  τάς είκοσι τρέχοντος  ή  κ. Α ν 
δρονίκου θά τραγουδήσρ μ έ έκλεκτό ν  
συγκρότημα ό λόκληρον τήν «Περου- 
ζ έ» ,

— Τ ή ν  Τετά ρτην  19 τρ. εις τά θέα
τρον Ά λ ικ η ς , ό γνωστός κ. Χρ . Πύρ- 
πασος δίδει ένδιαφ έρον ρεσιτάλ άπαγ 
γελίσς καί τραγουδιού μ έ τήν  σύμπρα- 
ξιν τών κυριών καί δίδων Έ λ .ν τ έ  Ρ ο 
ζέ, Χρυσούλας Στίνη, Σούλας Μακρή, 
Μ. Ά βα τα γγέλ ο υ , Κορνηλίας Τσακμά- 
κη , άδελφών Τζινιόλι καί τών κ.κ . Γ. 
Μπαστιανίδη (χο ρ ό ς ) καί I. Ταρτσίνι 
(π ιά ν ο ).

ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΑΚΑ
Αί προβλέψεις μας:

-  ΣΑ Β ΒΑ Τ Ο Υ
1) Ναμπχάν.
2) Νορόκ—Ά τλα ντΐς , πιθ. Μαίρη.
3) Σαπφώ—Κρόνος.
4 ) Πρά—Μάννα, πιθ. Μπαμπέτ.
5), Φάρες-Μαρζούκ, πιθ. Νάμπ·?α.
6 )  Βολίς—Λώλος.

-  ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1) Στρήτ Γκ έρ λ , πιθ. Σαντέζα.
2) Μπικορί—Τουπύ, πιθ. Ναζίχ.
3) Φιόρ—Πέλοψ.
4) Πίπης—Πανικός, πιθ. Φωτιά.
5) Ρίμ—Τραίν Μπλέ.
6) “ Ιων — "Ηρως.

μπιοΰ καί νάμαστε στήν ’Α με
ρική.

— Κλειστόν, πα ιδί μου, οίύτόν 
τόν Σατανά. Δέν μπορώ νά τόν 
άκούω. Τί φωνές καΐ κακό είν’ 
αύτό. Κ ι' άπό καιρό σέ καιρό έ
να ροχαλητό, σάν τό ναργιλέ.

Ποΰ δμως τά εύλογη μένα τά 
παιδιά νά μ’ άκούσουν.

— Τοΰτο πού παίζουν τώρα ξέ
ρεις, γ ια γ ιά , τί εΐνε;

— Μουσική, είνε, παιδί μου.
— Ναί, άΑλά τί κομμάτι εΐνε;
—Καί τί μέ νοιάζει τί κομμάτι

εΐνε. Μιά φορά μοϋσπασε τ ’ αύ
τιά. Σ ταματάτε το, παιδάκια 
μου, ναχετε τήν ευχή τοΰ Χριστοΰ 
Κ|3ΐί της Π αναγίας κ’ ΰστερα τή 
διική μου.

Τό χαδά  τους έκεΐνα. 'Έ τσ ι 
πήρα τά μάτια μου κ’ έδγήκα 
στό μπσίλκόνι. Κύριε τών Δυνάιιε- 
ων! ’Από κάθε άνοιχτή πόρτα ξε. 
χυνόντουσαν ol ήχοι καί μιας ορ
χήστρας. ’Ά ν  εϊσαστε Χριστιανοί, 
ξεφώνησε, λυπηθήτε με στήν ήλι- 
κία πού βρίσκομαι I Καμμιά ά- 
πάντησις!

Ποΰ στά χρόνια τά δικά μας. 
Μονάχα κάθε Κυριακή άκούγαμε 
μουσική. Κ αί πάλι γ ιά  νά τήν ά- 
κούσουμε έπρεπε νά πάμε 'ίσαμε 
τήν πλατεία τοΰ Κουμουνδούρου, 
πού επαιζε ή στρατιωτική μπάν- 
τα. Τώρα δπους πάς κι’ δπου γυ- 
ρίστ|ς νασου καί ή μουσική μπρο
στά σου.

θυμ ά μ α ι τόν μακαρίτην τόν πια 
τέρα μου—ό θεός νά τόν σχωράη 
—ποΰ μάς έλεγε γ ιά  τήν πρώτη 
συναυλία πού δόθηκε στήν 'Ελλά-

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικός, κινηματογρα
φικός καί καλλιτεχνικός δια
φημίσεις ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

Πάσα άπόδειζις εΐσπράζεως 
μή φέρουσα πλήν τής ύπο- 
γραφής τοϋ Οίκον. Διευθυν- 
τοϋ καΐ τήν σφραγίδα τοΰ πε
ριοδικού ξίνε άκυρος.
Οΐκΐα προϊστ. τυπογραφείου 

Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ  
'Ερυμάνθου 3. Άθήναι

δα. ’Έ γ ιν ε  στήν Α ίγινα, πού ή
τανε τότε πρωτεύουσα τής Ε λ λ ά 
δος στό σπίτι τοΰ Τρικούπη. ’Ό χι 
τοΰ Χαρίλαου, άλλά τοΰ Σπυρί
δωνος πού ήταν πατέρας του. Γι
ορτάζανε τήν έπέτειο τής ’Εξόδου 
τοΰ Μεσολογγίου κ' είχανε μα- 
ζευτή στ’ άρχοντικό του δλοι ol 
προύχοντες. Μαζί -μ’ αύτούς κι’ ό 
Νικόλαος ό Φλογαΐτης πού έπαι
ζε διολί, ό Σπΰρος ό Σ κοϋφος 
πού έπαιζε κιθάρα κι’ ό Κωνσταν- 
τής ό Κοκκινάκης πού ήτανε τρα
γουδιστής κοίλος καί έφτειανε καί 
ποιήματα.

Πρώτος άρχισε νά παίζβ βιολί 
ό Φλογαΐτης μά δέν είχε προφτά- 
σ£ΐ νά τραδήξη δυό δοξαριές καί 
πάφ, σπάζει ή μιά χορδή τοΰ Sio- 
λιοΰ. Μεγάλο κακό, παιδιά μου, 
γ ια τ ί τότε σ ’ δλη τήν Α ίγ ινα  δέν 
ύπήρχε άλλη χορδή γ ιά  διολί. 
'Έ τσ ι άναγκάστηκε νά τραγου- 
δήση ό Κοκκίνάκης τό δικό του 
τραγοΰδι «ώ λιγυρόν καί κοπτε- 
ρόν σπαθί μου»’ ένώ ό Σκοΰφος 
τόν συνώδευε μέ τήν κιθάραν του.

Τώρα κάθε σπίτι έ'χει τό ραδι
όφωνό του, πού άν έπιοοιζε μονά
χα, τήν ήμέρα τό πράμα κάτι θά 
πήγαινε καί θά έρχότοαε. Τά κος. 
ταραμένα δέ σταματούνε οϋτε τή 
νύχτα. Καί σάν νά μή μάς φτάνα
νε ol δικοί μας τραγουδιστές καί 
όρχήστρες, έχουμε καί τά Παρί- 
σιο< καί τά Βερολϊνα καί τίς Ά -  
μερικές,

Μά πώς έτσι νά μπορέσης νά 
κοιμηθής τή νύχτα γ ιά  νά ξυπνή- 
σης φρέσκος τό πρωΐ νά πάς στή 
δουλειά σου. Κ ι’ έπειτα σοϋ λένε 
έπεσε κρίσι στό έμπόριο! Ά μ ’ πώς 
νά μή πέση δταν ή μουσική γιόμΐ- 
σε τό μυαλό τοΰ άνθρώπου καί δέΎ 
τόν άφίνει νά σικεφθή!

Χάλασε ό κόσμος παιδιά μου. 
Χάλασε.

Η ΓΙΑ ΓΙΑ

Η ΥΠ Ο Θ ΕΣ ΙΣ  Σ ΙΜ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΚΠΤΩΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Α ΣΥ ΓΧ Ω ΡΗ ΤΟ Ι ΑΜ ΕΤΡΟ ΕΠ ΕΙΑ Ι
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Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Σωματείου 'Ελλήνων Ηθοποιών, 
δι' άποφάσεώς του ληφθείσης ήαμ· 
ψηφεΐ τήν 23ην παρελθόντος μη
νός Αύγούστου έκήρυξεν έκπτω
τον τοϋ άζιώματος τοϋ Συμβούλου 
τόν έκ τών μελών του κ. Δημ. Σι- 
μόπουλον καί δυνάμει τοϋ άρθρου 
35 τοϋ Καταστατικού τοϋ Σωμα
τείου παρέπεμψεν αύτόν εΐς Πει
θαρχικόν Συμβούλιον μέ τήν κατη 
γορίαν δτι· προέβαινεν κΐς ένερ- 
γείας καΐ πράξεις, άντιποιούμενος 
άζιώματα, τά όποία δέν είχε. Ή  
Διοΐκησις έκοινοποίησε τήν άπόφα- 
σίν της ταύτην πρός άπαντα τά μέ 
λη τοϋ Σωματείου Ηθοποιών διά 
του κατωτέρω άνακοινωθέντος:

Π ΡΟ Σ  ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ  Μ ΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑ
Τ Ε ΙΟ Υ  ΕΛΛΗΝΟΝ ΗΘΟΠΟΙΟΝ

Ά ν α κο ινο ύ μ εν  πρός άπαντα τά μέλη 
τού Σωματείου 'Ελλή νω ν Ηθοποιών ό
τι τό διοικητικόν συμβούλιον κατά τήν 
συνεδρίασίν αύτοΰ τής 23ης τρ έχο ν 
τος π α μ ψ η φ ε ι απεμακρυνε τοΰ 
Δ. Συμβουλίου τόν κ. Δ. Σιμόπουλον 
καί παρέπεμψεν αύτόν είς τό Πειθαρ
χ ικόν  Συμβούλιον.

’Επ ειδή  ή στάσις καί ή  δλη συμπε
ριφορά τού κ. Δ. Σιμοπούλου είς τήν 
παρούσαν μάλιστα περίστασιν ήδύνα- 
το νά  έχ ρ  έπίδρασιν καί έπί τής έο ρ 
τής μας, ή ματαίωσις τής όποιας θά έ- 
κλόνιζε σοβαρώς τήν  ύπόστασιν τού 
σωματείου μας καθόσον έ χ ο υ ν  άναλη- 
φθή τεράστιοι ύποχρεώσεις ήθικαί καί 
ύλικαί άπέναντι τής πολιτείας καί τής 
κοινωνίας καί συγκεκριμένω ς άπέναν- 
τι τών ύπουργείων Προνοίας, ’Εθνικής  
Παιδείας, Έ ργα σ ία ς καί τοϋ Δήμου Α 
θηναίων, ώς έπίσης καί άπέναντι τών 
Τραπεζών, τών βιομηχανιών καί κατα 
οτημάτων, ή διοΐκησις τού σωματείου 
έπρεπε νά λάβπ αύστηρά μέτρα έν α ν 
τίον παντός δστις είτε ένσυνειδήτω ς 
είτε άσυνειδήτως ή θελε  παρεμβάλει 
προσκόμματα είς τήν  διεζαγω γήν τής 
έορτής.

ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΑΦΟΡΜΑΙ

ΑΙ λεπτομέρειαι ηού ώδήγησαν 
τό Δ. Συμβούλιον εΐς τήν άπόφα- 
σίν του ταύτην έχουν ώς έξής, 
κατ’ άνακοινώσεις τοϋ Προέδρου 
τού Σωματείου κ. Δ. Μυράτ.

Κατά τήν διάλεζιν τήν γενομέ- 
νην ύπό τοΰ κ. Μυράτ εις τό θέα
τρον Σαμαρτζή, τήν σχετικήν μέ 
τήν έτοιμαζομένην τότε έορτήν 
τοϋ Σωματείου καΐ ένφ ό Πρόε 
δρος έξήρε τήν στοργήν καΐ τό 
ένδιαφέρον τοϋ Διευθυντοΰ τοϋ 
Θεάτρου > κ. Κ. Μπαστιά, τονΐζων 
τάς προσπαθείας αύτοΰ διά τήν έ- 
νίσχυσιν καΐ έζύψωσιν τοϋ Ελληνι
κού Θεάτρουό Σιμόπουλος άπεδο- 
κΐμασε τά λεγάμενα ύπό τού ρήτο- 
ρος, φωνάζας άπό τής πλατείας 
τού θεάτρου, δπου εύρΐσκετο, τήν 
βαρείαν φράσιν:

τόν δέν πιστεύω τίποτε!
Ό κ. Μυράτ ήθέλησε ν ’ άποφύ- 

ΥΠ τήν έπέκτασιν τοϋ άτόπου καΐ 
συνέχισε τήν άγόρευσΐν του, ά
φοϋ παρετήρησεν εύγενώς τόν Σι 
μόπουλον διά τήν άμετροέπειάν/ 
του. Τό άπόγευμα δμως τής ιδίας 
ήμέρας, ή κ. Μαρίκα Κοτοπούλη, 
μέχρι τής όποίας είχεν ήδη φθά- 
σει ή άσεβής έκδήλωσις, ειδοποί
ησε τήν διοΐκησιν τού Σωματείου, 
δτι θά ήτο άδύνατον τόσον εις .<ύ- 
τήν, δσον καΐ εΐς τά μέλη τοϋ θιά
σου της νά μετάσχουν εΐς τήν έ
ορτήν, έφ’ δσον μέλος τοϋ Διοικ. 
Συμβουλίου καΐ δρών παράγων τής 
όργανώσεως θά παρέμενεν ό Σι
μόπουλος. Προσέθεσεν άκόμη ότι 
τό θέατρό της θά έλειτούργει κα
τά τήν έοπέραν τής έορτής, είς 
τήν αύτήν δέ άπόφασιν καΐ διά τήν 
αύτήν αιτίαν θά κατέληγον καΐ ol 
λοιποί διευθυνταΐ- θεατρικών έπι- 
χειρήσεων.

Πρό τοϋ μεγάλου αύτοϋ διά τήν 
έορτήν τών ήθοποιών κινδύνου, ό 
κ. Μυράτ έκάλεσε τόν κ. Σιμόπου
λον ν ’ άπόσχρ τών συνεδριάσεων 
τοΰ Δ. Συμβουλίου καΐ τής όργα- 
νώσεως τής έορτής. ’Επειδή δμως 
ό Σιμόπουλος έπέμενε διεκδικών 
τά έκ τοϋ άζιώματός του άπορρέ- 
οντα δικαιώματα, τό Δ. Συμβούλιον 
ήναγκάσθη νά θέσρ εΐς έφαρμο- 
γήν τό άρθρον 35 τού Καταστατι
κού καΐ νά κηρύξη τόν Σιμόπουλον 
έκπτωτον τοϋ άζιώματος τού Συμ
βούλου.

’Επειδή δμως μέ τήν πάροδον 
τών ήμερών ήλθον εΐς φώς άλλαι 
άτασθαλίσι τοϋ κηρυχθέντος έκ- 
πτώτου (ύπογραφαΐ συμβολαίων 
ύπ’ αύτοΰ ώς Προέδρου τοϋ Σωμα
τείου κλπ.) τό Δ. Συμβούλιον πα- 
ρέπεμψε τόν Σιμόπουλον εΐς εΠι- 
θαρχικόν Συμβούλιον μέ πρότασιν 
διαγραφής του άπό μέλους τοΰ Συ  
ματείου. Τό Πειθαρχικόν Συμβού
λιον δέν έζέδωκεν άκόμη τήν ά- 
πόφασίν του.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ Φ ί Λ Μ
Ό κ. Γ. Βαρούνης δι’ έπιστολής 

του άπό τό Χόλλυγουντ πρός τά 
Ύφυπουργείον Τύπου καΐ Τουρι
σμού, διαβιβασθεΐσαν πρός τήν 
'Εταιρίαν τών Θεατρικών Συγγρα
φέων μεταζύ τών άλλων άναγρά- 
φει καΐ τά κάτωθι:

«Επειδή ύπάρχει έδώ όμιλος 
'Ελλήνων καλλιτεχνών έργαζομέ- 
νων εις τάς άμερικανικάς ται
νίας ύπάρχει πιθανότης νά έπι- 
τευχθή ή πραγματοποΐησις μιάς 
'Ελληνικής ταινίας τρ συνεργασία 
δλων τών καλλιτέρων καΐ σας πα
ρακαλώ νά μάς ύποδείζετε μερι
κά Έλληνικά έργα τής έποχής τ6

ϊ
Από σένα τά πιστεύω. Ά π ’ αύ- σον δραματικά όσον καΐ κωμωδίας.

Λ Ο Υ Τ Ρ Α  Α ΙΔ Η Ψ Ο Υ  
Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε  ΙΟ Ν

1

Κυρίες μου 
Μία Περμανάντ δική διαφέρει έντελωο 
άπο κάθε άλλη γιατί μέ τήν δική uac Περ 

μανάντ είσθε πάντα ώραία κτενισμένες.
ΧΑΜΑΡΑΚΗΣ 

(Πανεπιστημίου 71)
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Ν ε ό ί  μ η τ ο ν

Προτυπβν οικογενειακόν εΐς το κέντρον τη ; Λουτροιτέλεως. 

Λουτρά ιαματικά έντός. Λουτρά καδαριοτητος. Τρεχούμενα νε

ρά εΐξ ολα τά δωμάτια.

Τό μόνβν ξενοδβχείον άνευ τροφή;

Τηλεφωνική σύνδεσις μέ τάς Ά 8ήνα;

Τό ξενοδοχεΐον της τάξεως κ*ί ήουχίας 

λειτβυργήοη έφέτος κα5’ ολον τόν χειμώνα©ά
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Γ ΑΜΟ!  ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ Ι Τ Α Μ Α

Ή  Μάρτίορυ Γουΐδερ, μιά νέα άποκάλυψι; τοΰ φίλμ

Ο 'Αμερικανός καλλιτέχνης τόΰ 
κινηματογράφου Μέλβιν Ντού 
γκλας, παντρευθΓ.κε πρό έ- 

ξαετίας, μέ τήν γνωστήν καλλιτέ- 
χνιδα καί τραγουδίστριαν Χέλεν  
Κάχαγκαν καί μέ τό κατωτέρω άρ
θρον του προσπαθεί νά διάψευση 
όλους έκείνους οί όποιοι συνηθί
ζουν νά κατακρίνουν τούς γάμους 
μεταζΰ καλλιτεχνών καί ποΰ τούς 
χαρακτηρίζουν, έκ τών προτέρων, 
αποτυχημένους καί καταδικασμέ
νους είς τό διαζύγιον.

«Διαψεύδω δλους έκείνους, οί ό
ποιοι Ισχυρίζονται δτι ένας ηθο
ποιός σφάλλει παίρνοντας γιά γυ
ναίκα του μιά καλλιτέχνιδα. Είμαι 
βέβαιος δτι ή Τζώαν Κράουφορντ 
καί ό Φράντσοτ Τόν, Λ Φρανσΐς 
Φάρμερ καί ό Τζέϊφ "Ερκισον, ή 
Ροΰμπυ Κηλερ καί ό "Αλ Τζόλσον 
καί πολλοί άλλοι, θά ύποστηρίζουν 
τή γνώμη μου.

Αύτή ή προκατάληψις, σύμφωνα 
μ έ τήν όποίαν οί άνθρωποι πού έ-

ζασκοΰν τό ίδιο έπάγγελμα δέν  
πρέπει νά παντρεύωνται εΐνε θα- 
θειά ριζωμένη στό Χόλλυγουντ. " Ε 
ξη χρόνια ευτυχισμένης ζωής μέ 
τήν Χέλεν Κάχαγκαν μοϋ έπιτρέ- 
πουν νά έναντιωθώ σ’ αύτήν, πρά
γμα πού τό κάνω μέ μεγάλη μου 
εύχαρίοτησι.

Κατά τήν διάρκειαν τής ταινίας 
« ’Άγγελος)) είχα μεγάλες συζητή
σεις έπάνω σ’ αύτό τό θέμα, μέ 
τήν Μίρλεν Ντήτριχ, τόν ’Έρνοτ  
Λοΰμπιτς καί τόν Χέρμπερτ Μάρ- 
σαλ. ’Ά ν  καί ήμουνα ό μόνος πού 
ήμουνα παντρεμένος μέ μιά καλ- 
λιτέχνιδα, ή Μάρλεν Ντήτριχ καί ό 
σκηνοθέτης ’Έ ρ νο τ  Λοΰμπιτς είχαν 
άζιόλογα πληροφοριακά στοιχεία, 
άφοΰ καί οί δύο μοιράζονται τή 
ζωή δύο σημαντικών προσωπικοτή
των τής κινηματογραφικής βιομη
χανίας. Καί αύτά πού μοΰ είπαν 
έβεβαίωναν τήν άποψί μου.

Πολλόί ισχυρίζονται δτι ή έπαγ- 
γελματική άντιζηλία εΐνε τό έπι-

κινδυνωδέστερο σημείο πού συναν 
τοΰν στόν δρόμο των αί καλλιτέ- 
χναι πού ένώνονται μέ τούς συζυ
γικούς δεσμούς Έγώ υποστηρίζω 
δτι αύτός ό ισχυρισμός άληθεύει 
μόνον δταν ένας έκ τών δύο συ
ζύγων είνε «εγωκεντρικός» καί ό 
άλλος θύμα μιάς καταφανούς κα- 
τωτερότητος.

Πολλοί έχουν μιλήσει γιά τόν έ- 
γωκεντρισμό τών καλλιτεχνών, έν  
τούτοις όμως πιστέψτε με δτι τό έ- 
λάττωμα αύτό δέν εΐνε άποκλειστι- 
κή ιδιοκτησία των. Σέ  όηοιοδήποτε 
έπάγγελμα, όταν ένας τύπος φαν
τασιόπληκτος παντρεύεται μιά στα
χτοπούτα, τότε οί πιθανότητες τής 
συζυγκής των εύτυχίας είνε έλά- 
χιστες...

Ή  γυναίκα μου κΓ έγώ έχουμε 
ιδιαίτερους λόγους νά είμαστε εύ- 
τυχισμένοι, πού δέν  θά είχαμε πο
τέ χωρίς τά κοινά συμφέροντα πού 
μάς δίδει ή έογαοία τοΰ στούντιο 
καί τής σκηνής. Εΐνε φυσικόν, δυό 
άνθρώπινες ύπάρξεις πού άποφασί- 
ζουν νά ένώσουν τίς τύχες των 
γιά ν ’ άπολαύσουν τά άγαθά τής 
ζωής, άνάλογα μέ τίς προσωπικές 
των άντιλήψεις, τήν ιδιοσυγκρασίαν 
των καί τίς ιδιοτροπίες των, άλλοτε 
νά έπιτυγχάνουν καί άλλοτε νά ά- 
ποτυγχάνουν στόν σκοπό των καί 
αύτό άνεζάρτητα άν άνήκουν στήν 
καλλιτεχνική οικογένεια ή στή ρου
τίνα τής ζωής. "Οταν δμως ένας 
άνδρας καί μία γυναίκα πού τούς 
χαρακτηρίζουν κοινοί πόθοι καί συγ 
γενή  καλλιτεχνικά ιδανικά, άποφα- 
σίζουν νά παντρευτοΰν, ύπολογί- 
ζοντες τό γάμο σάν τόν μοναδικά 
τρόπο συμβιώσεως γιά άνώτερες 
καλλιτεχνικές άποδόσεις, τότε οί 
πιθανότητες άποτυχίας καί διαζυ
γίου περιορίζονται στό ελάχιστο

Ή  γυναίκα μου κΓ έγώ μπορέ
σαμε νά ζήσουμε έπί ολόκληρους 
μήνες σέ μιά άπόλυτη μοναξιά, σ ’ 
έν'α έρημικό μέρος, σέ κάποιο νη
σί τών νοτίων θαλασσών, χωρίς πο

τέ νά μάς λείψη ένα ένδιαφέρον 
θέμα έπάνω στή ζωή ή σχετικό μέ 
τήν τέχνη μας. "Εχω τήν άπόλυτη 
πεποίθησι δτι ένα άπό τά μυστικά 
τοΰ εύτυχιομένου γάμου βρίσκεται 
στήν κοινότητα τών συμφερόντων.

Συνήντησα τήν Χέλεν Κάχαγκαν 
παίζοντας σ’ ένα θεατρικό έργο 
μαζί της. Έκείνη  τήν έποχή ήταν 
πολύ περισσότερο γνωστή άπό μέ
να καί έμαθα πολλά πράγματα έρ- 
γαζόμενος μαζί της. Έπί πλέον εί
χαμε καί άλλο κοινό σημεϊον έκτός 
τοΰ θεάτρου: τή μουσική. Ή  Χέλεν  
εΐνε όλόκληρη μιά μουσική καί εΐ
ν ε  μιά τραγουδίστρια μεγάλης α
ξίας. Έγώ πάλι, είμαι γυιός τού 
διασήμου Ρώσσου πιανίστα Έδουάρ 
δου Χέσσελμπεργκ καί άνατράφη- 
κα μέσα σέ μιά μουσική άτμόσφαι- 
ρα. Χωρίς ό Ιδιος νά γίνω μουσι
κός, οί διάφορες περιστάσεις μέ 
ήνάγκασαν νά εκτιμήσω άπεριόρι- 
στα τή μουσική σέ δλες τίς έκδη- 
λώσεις της.

Αύτό ήταν μιά αίτια ή Χέλεν κι’ 
έγώ νά έχουμε μιά άστείρευτη πη
γή διασκεδάσεως καί καλλιτεχνικών 
συγκινήσεων. Τά βράδυα άκοΰμε 
μερικούς καλούς δίσκους καί πη
γαίνουμε οέ διάφορα κονσέρτα 
Παρετήρησα δτι αύτό εΐνε άρκετά 
σπάνιο. Τίς περισσότερες φορές, 
δταν ό ένας άπό τούς συζύγους 
πηγαίνη νά κοιμηθή, ό άλλος προ
τείνει νά πάνε στό κονσέρτο... έκ
τός πιά άν έπιμείνη έξαιρετικά, ο
πότε ό άλλος πραγματοποιεί τήν 
έπιθυμία του... στήν αίθουσα τής 
συναυλίας.

Τό κοινόν μας πάθος γιά τή μου 
σική μέ κάνει νά σκεφθώ καί ένα 
άλλο εύτυχισμένο ζεΰγος. Έκείνο  
πού άποτελείται άπό τήν Γκλάντις 
Σβάρσοντ καί τόν Φράνκ Τσάπμαν, 
Εΐνε καί οί δύο τραγουδιστοί. "Ο
ταν ή Γκλάντις Σβάρσοντ έγινε διά 
σημη, ό Τσάπμαν δέν πήγε νά κρυ 
φθή σέ καμμιά γωνία, γιά ν ’ άποθη- 
κεύση κανένα φανταστικό μίσος.

"Εκα νε δ,τι κάθε καλός σύζυγος 
θά έκανε στή θέσι του. Αφιερώθη
κε στήν καρριέρα τής γυναίκας 
του. Στό ζεΰγος αύτό οί δύο σύν
τροφοι κατώρθωσαν νά καταλάβουν 
δτι τό ταλέντο τής Γκλάντις Σθάρ- 
σοντ ήταν ένας πλοΰτος κοινός, 
τόν όποιον έπρεπε νά έκμεταλλευ- 
θοΰν άπό κοινοΰ. Καί ή Γκλάντις 
εΐνε ή πρώτη πού άνεγνώρισε τίς 
πολύτιμες ύπηρεσίες πού τής προ- 
σέφερε ό άνδρας της. Ή  καρριέρα 
της άνήκει καί στούς δύο μαζί.

Ό Τσάπμαν στήν περίπτωσι αύτή 
ένήργησε σάν ένας παληός καί 
πε$ειραμένος ίμπρεσσάριος. Α μ έ 
σως μόλις άντελήφθη τό έξαιρετικά 
φωνητικό ταλέντο τής Γκλάντις 
Σβάρσοντ, συνδυασμένο μέ μιά ά- 
ξιόλογη καλλιτεχνική ιδιοσυγκρα
σία, άνέπτυξε μιά μεγάλη διαφημι
στική δραστηριότητα. Σχεδόν όλες 
ο! Αμερικανικές έφημερίδες δημο
σιεύουν ώραιότατες φωτογραφίες 
τής γυναίκας του μέ χτυπητούς ύ- 
πότιτλους, συνοδευόμενες άπό εν 
διαφέροντα άρθρα γνωστών δημο
σιογράφων καί κριτικών οί όποιοι 
έξυμνοΰοαν κυριολεκτικά τήν ύπέ- 
ροχη φωνή τής Σβάρσοντ. Τό άπο- 
τέλεσμα δλων αύτών ύπήρξε ή ά
μεσος πρόσληψις τής Σβάρσοντ σ’ 
ένα άπό τά μεγαλύτερα μουσικά 
θέατρα τής Νέας Ύόρκης, δπου κά
θε έμφάνισις τής Σβάρσοντ ήταν 
καί ένας θρίαμβος πού προσετίθε- 
το είς τό ένεργητικόν της. Οί σκη
νικές έπιτυχίες τής Σβάρσοντ δέν 
μπορούσαν ν ’ άφήσουν άσυγκίνη- 
τους τούς ρεζισέρ τοΰ Χόλλυγουντ. 
Κάποιο βράδυ τήν έπισκέπτεται έ
νας έκ τών διευθυντών τής «Παρα
μάουντ)) γιά νά τής προτείνη τήν 
ύπογραφή ένός έξαιρετικά συμφέ
ροντος συμβολαίου μέ τήν Έταιρία 
του. Ή  Γκλάντις συμβουλεύεται 
τόν άνδρα της καί δέχεται. Άφοΰ 
γυρίζει μερικά δοκιμαστικά φίλμ, 
γρήγορα μεταβάλλεται σέ μιά άπό 
τίς καλύτερες πρωταγωνίστριες τής

Ό  Πέτερ Λόρε ατον «Αινιγματικό κύριο Μότβκ

Παραμάουντ. ’Εφέτος θά τήν θαυ
μάσουμε στό «Νυχτερινό ρωμάν- 
τσο» μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ καί 
τόν Τζών Μπόλς καί στήν «Ροζίτα» 
μέ τόν Τζών Μπόλς.

Φαντάζομαι δτι στήν ένωσι ένός 
καλλιτέχνου μέ μιά καλλιτέχνιδα. 
χρειάζεται μεγάλη άντίληψις, ύπο- 
χωρητικότης καί διαίσθησις. Καθέ
νας άπό τούς συζύγους πρέπει νά 
άντιλαμβάνεται έξ ιδίας πείρας, τίς 
ιδιοτροπίες καί τις άνωμαλίες τής 
ζωής τοΰ έτέρου ήμίσεος. Σκεφθϊ- 
τε τί μπορεί νά εινε ή καθημερινή 
ή οικογενειακή ζωή, δύο καλλιτε
χνών. Άπό καροΰ είς καιρόν προσ 
παθοΰμε νά τήν ζήσουμε. "Εχουμε  
ενα μικρό άγοράκι, τόν Πέτερ, κι 
ένα σπίτι έξαιρετικά ήσυχο.

Ή  σταδιοδρομία μας δμως καί οί 
διάφορες καλλιτεχνικές ύποχρεώ- 
σεις μάς έπιβάλλουν συνεχείς άλ- 
λαγές. "Οταν κάνουμε σχέδια νιά 
τό μέλλον, ε’ίμεθα έκ τών προτέ

ρων βέβαιοι δτι στό τέλος δέν θά 
πραγματοποιηθούν. Δυστυχώς ένας 
καλλιτέχνης δέν όρίζει πάντοτε τή 
ζωή του, εΐνε ύποχρεωμένος νά ύ- 
ποτάοσεται οτίς άπαιτήσεις τής τέ
χνης καί τών συμφερόντων του 01 
άντίθετες περιπτώσεις εΐνε σπάνι
ες. Μ' αύτόν τόν τρόπο ένώ ή Χέ
λεν βρίσκεται έπί μήνες στή Νέα 
Ύόρκη, έγώ είμαι ύποχρεωμένος 
νά μένω στό Χόλλυγουντ. Τό έχου 
με πάρει άπόφασι. Αύτό θά ήταν 
πολύ δυσκολώτερο, έάν ή γυναίκα 
δέν έπαιζε οτό θέατρο.

"Εχω τήν βεβαιότητα δτι τό αύ
τό έπάγγελμα έξασκούμενο άπό 
τούς δύο συζύγους, εΐνε μία άπό 
τίς βασικές προ ποθέσεις τής συ
ζυγικής εύτυχίας.

"Ισως δμως νά βρίσκετε δτι μιλώ 
πολύ γιά τόν έαυτό μου... καί δέν 
έχετε άδ:κο!

Β
Κάθε άνθρωπος, οσονδήηοτε πο

λιτισμένος καί άν εινε, έχει τις 
προλήψεις του, έστω καί άν δέν  
θέλρ ή δέν τοΰ συμφέρει νά τό 
πιστεύη. Καί οΐ άστέρες σάν άν
θρωποι κι' αύτοί, δέν μποροΰν πα
ρά νά έχουν τις δικές τους. "Ολοι 
οί άστέρες, οίουδήποτε μεγέθους, 
άπό τόν μεγαλύτερο μέχρι τόν μι
κρότερο, συμβουλεύονται, πρό κά

θε ένεργείας των, τά άστρα... τοΰ 
ούρανοΰ. Καί φαίνεται πώς οί διά
φοροι μάγοι, άστρολόγοι καί προ- 
φήται τοΰ Χόλλυγουντ καλοπερνά
νε, κάνοντες χρυσές δουλειές, ό
που άκούγονται μέ θρησκευτική 
εύλάβεια άπό τούς πολυπληθείς 
καλλιτέχνας τής κινηματογραφου- 
πόλεως. Ή  Πόλα Νέγκρι καί ή Κλά
ρα Μπόου δέν έδέχοντο ποτέ έναν

I 3  I

Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑ Φ ΙΚΟ Ν  ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΕΘ ΑΝΕ Η Κ Α Λ Λ ΙΤΕΧΝ ΙΣ

ΠΩΛΙΝ Φ Ρ Ε Ν Τ Ε Ρ ΙΚ

’Α γγέλ λ ετα ι έκ Χόλλυγουντ, ό 
θάνατος της διάσημου ’Α μερικα
νίδας καλλιτέχνιδος τοΰ θεάτρου 
καί τοϋ κινηματογράφου, Πωλίν 
Φρέντερικ, ή όποία υπήρξε μία 
άπό τάς δραματικωτέρας ηθοποι
ούς τοϋ δωδοϋ κινηματογράφου· 
Ή  Πωλίν Φρέντερικ, είχε θρ ιαμ
βεύσει είς τά  φίλμ «Ζαζά», «Ή 
άγνωστος», «Τόσκα», «Φεντόρα» 
κα ι «Άνάστασις».

Μέ τήν έμφάνισιν τοΰ όμίλοΟν- 
τος, δέν έγκατέλειψ ε τήν όθόνη, 
έμφανισθεΐσα είς διαφόρους τα ιν ί 
οβς, έκ τών όποίων ή τελευταία 
της ύπήρξεν ή «Ραμόνα».

Η Π ΡΟ ΣΕΧ Η Σ  Τ Α ΙΝ ΙΑ  ΤΗΣ
ΜΠΕΤ Ν Τ Α ΙΒ ΙΣ

Αύτή ή ότιοία θεω ρείται ώς μία 
άπό τάς καλλιτέρας ηθοποιούς 
τοϋ κόσμου καί τήν όποίαν θά 
βαυμάσωμεν έφέτος ε’ις τό άρι- 
στσυργηματικσν έργον «Ζεζεμ- 
πέλ», θά πρωταγωνιστήσπ είς τό 
ιστορικόν φίλμ «Τζουαρέζ», μέ 
συμπαίκτην τόν άφθαστον καλλι
τέχνην Πώλ Μιοΰνι.

Πρόκειται περί της Μπέτ ΝταΙ- 
δις, ή όποία θά έρμηνεύση τόν 
γυνα ικεΐον ρόλον της αύτοκροττεί 
ρας Καρλόττας, συζυγου τοΟ Μα- 
ξιμ ιλ ιανοϋ τής Αυστρίας. ‘ Η σκη 
νοθεσΐα τοϋ άξιολόγου αύτοϋ 
φίλμ άνετέθη είς τόν Γερμανόν 
καλλιτέχνην Γουΐλλιαμ Ντίτερλε, 
π ρ α γμ α  τοπο ιη τή ν τοϋ άλησμονή- 
του «Ζολά».

Θ ΡΙΑ Μ ΒΟ Σ  ΤΟΥ Μ Ο ΥΣΙΚΟ Υ
ΦΙΛΜ «ΞΑΝΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ
ΡΟΔΑ»

Μέ θριαμβευτικήν έπιτυχίαν συ
νεχίζετα ι εις τήν ’Α μερικήν καί 
Γαλλίαν ή προδολή τοϋ μυοσικοϋ 
φίλμ «Ηανανοίγουν τά ρόδα» μέ 
πρωταγω νιστάς τήν Ά ιλίς Φαίϋ, 
τόν Ταΐρον Πάουερ καί τό Ντόν 
Ά μ ίτσ ε .

Πρόκειται περί ένός πλουσιω- 
τάτου άμερικανικοϋ έργου μέ θέ- 
ιμα τήν ένδιαφέρουσαν ιστορίαν 
της τζάζ. Ή  ύπόθεσις ά ρ χίζε ι τό 
19 1 1  καί τελειώνει είς τίς ήμε
ρες μας. Τό σενάριο μάς παρου
σ ιά ζε ι τήν Όδύσσειστν τών πρώ
των όρχηστρών της τζάζ καί μέ 
τήν εύχάριστον αύτήν δικαιολο- 
yiocv θά μπορέσουμε ν’ απολαύ
σουμε τίς περίφημες μελωδίες 
τοϋ διασήμου μουσουργού ’Ί ρ -  
δ ιγκ  Μπερλή. Ό  πλοϋτος τοϋ 
φίλμ εΐνε άφθαστος.

6 6  ΓΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΜ Ε ΙΣ  ΤΗΝ Α
Μ Ε ΡΙΚ Η Ν !

Σύμφωνα μέ μΰχν έπίσημον 
στατιστικήν τοϋ ’Αμερικανικού 
κινηματογραφικού περιοδικού : 
«Μόσιον Πίκτσερς Νταίϋλυ», έπί 
134  ξένων ταινιώ ν αΐ όποΐαι θά 
παρουσιασθόϋν κατά τήν τρέχου- 
σαν περίοδον είς  τήν Αμερικήν, 
θά ύπάρχουν 6 6  γαλλικά  φϊλμς. 
Κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον ό Γαλλι
κός κινηματογράφος έρχεται πρώ 
τοο είς άριθμόν προδληθησομέ- 
νων έογων καί άκολουΟοΰν, ή 
Σουηδία  μέ 14  φίλμ, ή Γερμανία 
μέ 9 κ.λ.π.

Τό γεγονός α ύιο  άποδεικνύει

τήν δημοτικότητα τής Γαλλικής 
παραγω γής είς τόν Νέον Κό
σμον.

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΘΗ Ο ΤΙΝΟ ΡΟ Σ- 
Σ Ι  ;

Πόσες φορές δέν άνηγγόλθη- 
σαν, μέχρι σήμερον, οί προσε
χείς... γά μ ο ι τού συμπαθούς τρα 
γουδιστού καί πρωτιαγωνιστοΰ 
τοΰ γαλλικού κινηματογράφου Τί 
νο Ρόσσι μετά της συναδέλφου 
του ΜιρέϊγΜπαλέν;

Πάντως τά διάφορα δημοσιεύ
ματα καί κουτσουμπολιά τών ε
φημερίδων δέν μπόρεσαν νά δια- 
κόψουν τόν ευτυχισμένο δρόμο 
τοϋ έρωτός των.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ Σ Κ Α Λ Δ Α Λ Ω Δ ΕΙΣ  
Ε Ρ Ω Τ Ε Σ  ΤΟΥ ΚΛΑΡΚ Γ Κ Ε 
Ι ’ΜΠΛ

Εις πείσμα τού Ά μερικανικοϋ 
πουριτανισμού, ή Καρόλ Λομπάρ, 
μία άπό τϊς έξυπνότερες δεντέτ- 
τες τοϋ Χόλλυγουντ, καί ό Κλάρκ 
Γκέϊμπλ, ό όποιος έξακολουθει νά 
παραμένη ό δημοφιλέστερος «ζέν 
πρεμιέ», συνεχίζουν τίς σκανδα
λώδεις ερωτικές των σχέσεις.

Φαίνεται πώς ή αισθηματική κα 
τάστασιΓ τών δύο αύτών άστέρων 
θά κοίτέληγε άσφαλώς είς  γάμον, 
έάν οί πα ρα γω γο ί των, διά  λό- 
γουο έμπορικής σκοπιμότητος, 
δέν άντετίθεντο είς αύτόν.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΤΕ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ Σ Α Σ  
Σ ΤΑ Ρ ;

Ή Διεθνής ’Έ κθεσις, πού έτοι- 
μάζεται διά  τήν προσεχή άνοιξιν 
είς Νέαν Ύόρκην θά δώση τήν εύ 
καιρίαν στίς χιλ ιάδες τών κινη
ματογραφόφιλων, νά πραγματο
ποιήσουν ένα μεγάλο όνειρο: νά 
φωτογραφηθοϋν μέ τήν άγαπηιμέ- 
νη των σ τά ρ !

Άσφαλώς, οί καλλιτέχναι τοϋ 
Χόλλυγουντ δέν πρόκειται νά έπι 
σκεφθοϋν τήν ’Έ κθεσ ιν  δ ιό νά φω 
τογρσφηθοϋν μέ τούς θαυμαστός 
των, άλλά ένας έξυπνος φωτογρά 
φος, ό Πρίνς Πάλ, θά σάς φωτο- 
γραφίζη καί κο:τόπιν θά σάς πα- 
ραδίδτ) ένα άντίτυπον είς τό ό
ποιον θά παρουσιάζεσθε συζη- 
τοϋντες μέ τήν άγαπημένη σας 
καλλιτέχνιδα. ’ Εννοείται, δτι, θά 
ποζάρετε μόνος σας καί ό φωτο
γράφος θά έπιτυγχάνη τήν έπιθυ- 
μητήν συνάντησιν, μέ ένα κατάλ
ληλον τφωτο μοντάζ».

Οί σχετικές δοκιμές έδωσαν 
θαυμάσια  άπστελέσματα.

Η ΤΟ ΣΚ Α  Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΟΘΟΝΗΝ

Ό  διάσημος σκηνοθέτης τοϋ 
γερμανικού κινηματογράφου Τσέ 
γ α  φόν Μπόλδαρυ, δημιουργός 
τών μεναλυτέρων μουσικών έπιτυ 
χιών τής όθόνης, σκέπτεται νά 
πραγματοποιήστ) τήν περίφημη 6 - 
περα «Τόσκα» μέ ύπόθεσιν τοΰ 
Βικτωριέν Σιαρντού.

Ώ ς  πρωταγω νιστάς τοϋ έξα ιρε 
τικοΰ αύτοϋ έργου, θά χρησιμο
ποίηση τό καλλιτεχνικόν ζεΰγος 
Μάρθα ’Έ γ κ ερ θ —- Ζάν Κιεποΰρα. 
Διά τό γύρισμα τής «Τόσκα» θά 
δαπανηθοΰν 1 0 .0 0 0 .0 0 0  γαλλικώ ν 
φράγκων. ;

ρόλον, πρίν δείξουν τό σενάριο, 
πού θά έπαιζαν, σ’ έναν προφήτη 
τής μόδας. Ή  Καρόλ Λομπάρ, ή 
Τζίσιν Λάγκ, ή Μύριαμ Χόπικνς καί 
αύτή άκόμη ή παχύσαρκη Μάε Του 
έστ άκολουθοϋν τό ίδιο πάντοτε 
παράδειγμα, νοιώθοντας τόν έαυτό 
τους ικανοποιημένο.

Αύτό όμως δέν φθάνει στίς 6εν- 
τέττες πού διατηρούν γιά τήν Ιδιω
τική των χρήσι πλήθος ιδιαιτέρων 
προλήψεων, γιά τίς όποιες αύτοκα- 
τηγοροΰνται, άλλά πού δέν θά έγ- 
κατέλειπαν γιά κανένα λόγο. Θά 
γνωρίζετε τήν φράσι : «Δέν είμαι 
προληπτικός γιατί φέρνει δυστυ
χία». "Ολες οί βεντέττες τήν έπα- 
ναλαμβάνουν γιά λογαριασμό των

τε κατηγορηματικά νά κάνη σχέδια 
γιά τίς διακοπές της. Μπορεί αύτό 
νά όνομασθή πρόληψις... ή μήπως 
πρόκειται γιά φρονιμάδα;

Λ Ή  Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ δέν  
εΐνε προληπτική... άλλά μόλις έπε- 
ρατώθη τό γύρισμα τής ταινίας της 
«Αιχμάλωτος» έπέμενε νά τής δώ
σουν τό πέταλο τοϋ άλογου, πού 
καβαλλοΰσε σ’ έκείνο τό φίλμ.

Λ Ή  Τζίντζερ Ρότζερς δέν εΐνε 
προληπτική... άλλά δέν θά τήν α
κούσετε ποτέ νά σφυρίζρ στό δω
μάτιό της. Καί μήν τοποθετήσετε 
ποτέ τό καπέλλο σας, τήν 'μπρέλ- 
λα σας ή τή σάκκα σας έπάνω σ’ 
ένα κρεββάτι. Αλλοίμονο σας άν 
τολμήσετε νά τό κάνετε αύτό!

Π ΡΟ Λ ΙΗ ΙΙΠ ΙΤ ΒΚ Ο Ο
χείο έπειδή ή ταπετσαρία τοΰ δω
ματίου του παρουσίαζε αύτά τά 
πουλιά.

Λ Ή  Φράνσες Φάρμερ δέν εΐνε 
προληπτική. Μονάχα πού δέν αρ
χίζει ποτέ μιά σκηνή τοΰ έργου 
της, πρίν σφυρίξη κανένα άγαπη
μένο της τραγοΰδι. Δηλαδή άντί- 
θετα άπό τήν έπικρατοΰσα πρόλη- 
ψι τών στούντιο, κατά τήν όποίαν 
άπαγορεύεται τό σφύριγμα ένφ γυ
ρίζεται μιά σκηνή.

Λ Ό Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν δέν  
εΐνε προληπτικός... μονάχα πού ά- 
νατριχιάζει στή θέα ένός δωματίου 
πού περιλαμβάνει κλουβιά πουλιών 
μιάς άνοιχτής όμπρέλλας ή ένός 
μισοτελειωμένου μπαούλου.

Λ Είς τό στούντιο ό κόσμος δέν 
εΐνε προληπτικός... άλλά μήν τολ
μήσετε νά προφέρετε τήν λέξι 
σπάγγος ή κορδόνι, ή σύρμα, παρά 
τις πολυάριθμες εύκαιρίες πού σάς 
παρουσιάζονται. Και μή σφυρίζετε 
ποτέ, γιατί θά σδς έπιβληθή άμέ
σως ένα γενναίο πρόστιμο,

Λ Ή  Μάρλεν Ντήτριχ δέν είνε 
προληπτική... μονάχα πού χαλάει ‘ ση καί γκρεμιστρ

Β

S
άμέσως τό κέφι της δταν σ’ ένα 
τραπέζι καί ένώ τρώει, τής πέσει 
τό πηροΰνι της. Τό άσήμαντο αύτό 
γεγονός τήν κάνει άνήσυχη καί 
νευρική γιά άρκετές μέρες.

λ  Ή  Μωρίνι 0 ’ Σούλιβαν δέν .ΐΐ- 
νε  προληπτική... άλλά ποτέ δέν 
βάζει πρώτη τό πόδι της σ’ ένα 
νεόκτιστο σπίτι. Φοβάται μήπως πέ-

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ό  Νελσων ” Εντυ μέ ενα τρισχαριτωμένο μπουκέτο καλλονών

Ο ΧΑΡΥ ΜΠΩΡ ΘΑ ΕΛΘΗ Ε ΙΣ  
ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ο γνωστός θεατρικός έπιχειρη 
ματίας κ. Χέλμης, εύρίσκεται ά 
πό καιρού είς διαπραγματεύσεις 
^ετ“_ το“  διασήμου Γάλλου ήθο- 
ποιοϋ τοϋ θεάτρου και τοϋ κινη
ματογράφου Χάρυ Μπώρ, προκει
μένου νά τόν παρουσιάση κατά 
τά τέλη Νοεμδρΐου, άπό τής σκη- 
νής τής θεατρικής αιθούσης τού 
«Ρέξ».

Έ πίσης ό κ. Χέλμης σκέπτεται 
νά μετακαλέστ| καί άλλον σημαν
τικόν γαλλικόν θίασον, μέ πρώτα 
γωνιστάς τούς γνωστούς ήθοποι
ούς του κινηιμτογράφου Βέρα Κο- 
ρέν καί Πώιλ Μπερνάρ.

Ή  έλευσις άμφοτέρων τών θιά
σων θά έξαρτηθή έκ τού διακανο
νισμού τών συναλλαγματικών δι
ατυπώσεων, α ί όποΐαι άποτελοΰν 
τό, μόνον σοδαρόν έμπόδιον είς 

|·. ^ροκειμένην περίπτωσιν.

ΤΑ ΝΕΑ 
«ΝΟΒΑΚ

ΤΗΣ

καί θά διεμαρτύροντο μέ άληθοφά- 
νεια, άν άστειευόμενος τίς χαρα
κτηρίζετε ώς ηροληπτικές.Άλλά ό 
φόβος γιά τόν άριθμό 13, τό άλάτι 
πού χύνεται καί τή μαύρη γάτα πού 
σάς έμποδίζει τό δρόμο, αύτά δέν  
εΐνε προλήψεις, άλλά μιά κατάστα- 
σις άνθρώπινη.

Έ ν  τούτοις μιά καλλιτέχνις πρέ
πει νά διακρίνεται άπό τό μεγάλο 
κοινόν τών θνητών έστω καί στίς 
μικρότερες άδυναμίες της. Οί προ
λήψεις της δέν μοιάζουν μέ τίς δι
κές σας ή τίς δικές μου. Παρουσιά
ζουν συνήθως μίαν όψι πρωτότυπη 
καί πολλές φορές παράδοξη."Οπως 
πάντοτε καί σ’ αύτή άκόμη τήν πε- 
ρίπτωσι, άπαιτεί νά λανσάρη τή 
μόδα.

Τώρα, τίποτε δέν  σάς έμποδίζει 
νά άκολουθήσετε τήν πρόληψι τής 
άγαπημένης σας στάρ... ή έκείνην  
πού θά ταιριάζη καλύτερα στόν 
«τύπο» σας. Έκτός πιά άν καί σείς 
διαμαρτυρηθήτε καί πήτε : «Γιά 
ποιόν μέ παίρνετε: Πρώτα άπ’ δλα 
δέν είμαι προληπτικός. Αύτό φέρ
νει δυστυχία».

Λ Ή  Γκρέτα Γκάρμπο δέν εΐνε 
προληκτική... μονάχα πού έπιμένει 
νά φορρ σέ κάθε της φίλμ, τούλά 
χιστον σέ μιά άπό τις τουαλέττες 
της, μιά φαρδειά ζώνη. Εΐνε πεπει
σμένη δτι τό γράμμα Β  (μπ) πού 
ύπάρχει στά δνομά της, τής φέρνει 
εύτυχία. Τούναντίον όμως άν τό 
γράμμα αύτό περιελαμβάνετο στόν 
τίτλο ένός έργου της, αύτό θά τής 
έφερνε τήν καταστροφή.

λ  Ή  Κλωντέτ Κολμπέρ δέν εΚ  ε 
προληπτική... άλλά άρνείται πάντο-

«*. Ό δραματικός καλλιτέχνης ” Ε- 
βερετ Χόρτον δέν εΐνε προληπτι
κός... μονάχα πού πρίν άρχίση τό 
γύρισμα κάθε καινούργιας ταινίας 
του, φυτεύει μέ τά χέρια του ένα 
δέντρο στόν κήπο του καί άναλό
γως άν βλαστήση ή όχι, προλέγει 
τήν έπιτυχία ή τήν άποτυχία τοΰ 
φίλμ.

λ  Ή  Σόνια Χένυ δέν εΐνε προλη
πτική... μονάχα πού δέν θά χωρι
ζότανε γιά τίποτα στόν κόσμο, ά
πό ένα κουνελίσιο ποδαράκι μον- 
ταρισμένο σέ κόσμημα καί πού ή 
παρουσία του τής δίνει φτερά, στό 
χορό

Λ Ό Ρόναλντ Κόλμαν δέν εΐνε 
προληπτικός... άλλά ό σκηνοθέτης 
του, όποιοδήποτε μέσα καί άν με- 
ταχειρισθή, δέν θά μπορέση ποτέ 
νά τόν πείση νά προσφέρη τίς πρώ 
τες φράσεις τοΰ φίλμ πού γυρίζει. 
"Οταν όμως ένας άλλος συνάδελ
φός του προσφέρη τις πρώτες λέ
ξεις, ό Ρόναλντ Κόλμαν αισθάνε
ται τόν έαυτό του καλύτερα καί έ- 
πιτυγχάνει κανείς άπ’ αύτόν ο,τι 
θελήσει.

Λ Ή  Τζόαν Κράουφορντ δέν είνε 
προληπτική... άλλά δταν «γυρίζρ» 
φορεί έπάνω της πάντοτε μιά μι
κρή μαύρη παντούφλα παιδιοΰ καί 
άρνείται νά βγάλη τή βέρα της, 
έστω καί άν παίζρ κοριτσίστικο ρό
λο.

Λ Ό ’Έ ρ ιχ  φόν Στρόχαϊμ δέν εΐ
νε  προληπτικός... καθόλου μάλιστα

Λ Ή  Μαίρη ’Άστορ δέν εΐνε προ 
ληπτική... άλλά έχει μεγάλη πίστι 
στήν μαγική δύναμι τοϋ ρουμπινιού 
καί χαίρεται δταν άποτύχπ ή πρώ
τη σκηνή τοΰ έργου της, γιατί πι
στεύει στό ρητό: «Κακή άρχή, κα
λό τέλος».

Λ "Ενας σκηνοθέτης βρίσκεται 
ύπεράνω τών προλήψεων... μονάχα 
πού ό Πιέρ Σενάλ, ό πραγματοποι- 
ητής τοΰ φίλμ « ’Έγκλημα καί τιμω
ρία» έχει μακάβρια φαντασία. Σέ  
κάθε ταινία του πρέπει νά ύπάρχη 
ένα πτώμα. "Οταν άνέλαβε τήν σκη 
νοθεσία τής τελευταίας του ταινί
ας «Τό σπίτι τοϋ Μαλτέζου» ή πρώ
τη του άσχολία ήταν ποΰ θά τοπο
θετούσε τό πτώμα: Σήμερα πού τό 
έργο έτελείωσε, ό Πιέρ Σενάλ εΐ
ν ε  ικανοποιημένος γιατί τό πτώμα 
τοποθετήθηκε σέ μιά καλή σκηνή 
τοΰ φίλμ.

λ  Ή  Χέλεν Βίνσον δέν εΐνε προ 
ληπτική... μονάχα πού κάθε χρόνο 
τήν ήμέρα τών γεννεθλίων της, 
σπάζει έναν καθρέφτη. Στήν παι
δική της ήλικία, ένα παρόμοιο γ ε 
γονός τής έφερε μιάν άνέλπιστη 
τύχη : Είχε κερδίσει τόν πρώτον 
άριθμό τοΰ Λαχείου.

Λ Ό κωμικός καλλιτέχνης Άρ- 
τούρ Τήτσερ, χαίρεται όταν δρ αιά 
μαύρη γάτα. Άπεχθάνεται τά και
νούργια άργυρά νομίσματα. "Οταν 
χτυπήση σέ μιά σκάλα τό ένα του 
χέρι, έπιδιώκει νά χτυπήση καί τό 
άλλο, άπό φόβο μήπως στήν έναν- 
τία περίπτωσι πληροφορηθρ σέ λί-

Μονάχα πού ή θέα τών παγωνιών j γες μέρες τόν θάνατο προσφιλούς 
τού είναι έξαιρετικά δυσάρεστη, j Τ0υ προσώπου. Καί δλα αύτά χωρίς

νά είνε καθόλου προληπτικός...Μιά φορά έγκατέλειψε ένα ξενοδο-

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ  
ΦΙΛΜΣ»

Τά κινηματογραφικά έργαστή
ρια παραγω γής καί έπεξεργασί- 
ας ταινιών, μετωνομασθέντα τε
λευταίως είς «Νόδακ.Φίλμς», με- 
τεφέρθησαν άπό τής παρελθού 
σης έδδοιμάδος έπί τής όδοϋ Σο- 
λωαοϋ 54.

Σχετικώ ς μέ τάς νέας καί τε- 
λειοποιη μένατς εγκαταστάσεις τής 
«Νόδακ.Φίλμς» θ’ άσχοληθώμεν 
προσεχώς έκτενέστερον.

ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ
ΡΩΜΠΑΠΑΣ
Τήν παοελθοΰσαν Τρίτην άπεδί- 

ωσεν ό διευθυντής τού κέντρου 
διασκεδάσεως «Αίγλη» καί τοϋ 
όιμωνύμου θερινού κινηματογρά
φου Δημήτριος Ρώμπαπας.

Ό  έκλιπών άψήκεν σεδαστήν 
περιουσία, είς τούς κληρονόμους 
του.

' Θ ΕΡΙΝ Ο Σ  «ΑΛΚΑΖΑΡ»

Λόγφ τής άπροόπτου καλλιτε- 
ρεύσεως τού καιρού οί διάφοροι 
θερινοί κινηματογράφοι τών’Αθη- 
νών καί περιχώρων, συνεχίζουν 
τάς παραστάσεις των μέ άρκετά 
ίκανοποιητίικάς εισπράξεις. Κ-ατ’ 
αύτόν τόν τρόπον ό θερινός κινη
ματογράφος «Ά λκαζάρ» έπραγ- 
ματοποίησεν τήν παρελθούσαν 
Κυριακήν 3.300 εισιτήρια.
ΕΠ ΕΣ Τ ΡΕΨ ΕΝ  Ο κ. ΔΡΙΜ ΑΡΟ-

ΠΟΥΛΟΣ
Ό  γνωστός όπερατέρ καί διευ

θυντής τών όμωνύμων κινηματο
γραφικών έογαστηρίων κ. Ίω ά ν. 
Δριμαρόπουλος, έπέστρεψεν τήν 
παρελθούσαν Δευτέραν, κατόπιν 
διαήνου απουσίας του είς τό εξω
τερικόν. Ό  κ. Δριμαρόπουλος πα- 
ρηκο/>.οΰθησεν τάς νεωτέρας προό 
δους τής κινηματογραφικής τεχνι 
κής.

ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦΗ Σ I Σ Α Π Ο 
ΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ
Τό Ύφυπουργεΐον Τύπου καί 

Τουρισμού άνέθεσεν είς τήν «Νό- 
δακ-Φίλμς» χήν κινηματογράψη 
σιν τών κατά τήν αύριανήν ήμέ
ραν τελεσθησομένων άποκαλυπτη 
ρίων τού ωραίου εφίππου άνδριάν 
τος τοϋ άειμνήστου Βασιλέως ί μόδας

Κωνσταντίνου.
Η κιη ματογράφησις θά λάδ^ 

χωράν διά μηχανημάτων συγχρό
νου φωτο-φωνοληψίας.Είς τό γύ ρ ι 
σμα τοΰ έν λόγω φίλμ θά λάδουν 
μέρος καί άλλοι “ Ελληνες όπερα 
τέρ.„.

ΤΟ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΛΑΣ» ΚΙΝΗΜΑ
ΤΟΓΡΑΦΟΣ A ' BIZICfN

Η διεύθυνσις τοϋ κινηματογρά 
φου «Οϋφα Πάλλας» άιτεφάσισεν 
τήν μετατροπήν του είς κινηματο
γραφικήν σΐθουσαν α ' διζιόν.

Κατά τήν διάρκειαν τής έφε- 
τεινής χειμερινής περιόδου τό 
«Ουφα Πάλλας» θά παρουσιάση 
έκλεκτάς ταινίας τής παγκοσμί
ου παραγω γής μέ είκοσάδρα/- 
μον καί δεκαπεντάδραχμον είσι- 
τήριον, συνοδευομένας ϋπό ζουρ- 
νάλ έπικαιροτήτων,σόρτς καί του
ριστικών φίλμς.

Τό «Οϋφα Πάλλας» τό όποιον ά- 
νεκαινίσθη έκ δάθρων θά λειτουρ 
Υήιση ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύ 
θυνσιν τοΰ κ. I. Χόρν.

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ ΙΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Από δεκαπεθη μέρου εΰρίσκε- 
ται είς τάς Α θήνας ή Έ λληνίς 
καλλιτέχνις τού κινηματογράφου 
’ΊΕλεν Ταμάρα Άλχάντερ, Κρητι
κής καταγωγής.
, ‘ Η Ταμάρα Άλχάντεφ τιμά τό 
Ελληνικόν όνομα είς τό έξωτερι- 

κόν, παίξασα μέχρι σήμερον είς 
αρκειτάς εύρωττα^κάς ταινίας. ΓΛζ 
ταξύ τών άλλων ύπεδύθη τόν ρό
λον τής Παυλίναος Βοναπάρτου 
είς τό Ιστορικόν φίλμ «Ναπολέ
ων» μέ συμπαίκτην τόν Πιέρ 
Μπλανσάρ. Έντός τών ή μερών θ' 
αναχώρηση διά Λονδινον δπου θά 
ύποδυθή ενα ένδιαφέροντα ρόλον 
είς τό πολεμικόν έργον «Κατάσκο 
πος» μέ παρτεναίρ τόν μενάλον 
δραματικόν καλλιτέχνην Κόνρατ 
Φαίτ καί τόν Γερμανόν ήθοποιόν 
Ά ντίλφ Βίλμπρουκ. Έ πίσης τοϋ 
προσεχή Φεβρουάριον θά μεταδή 
είς Παρισίους διά νά έρμηνεύση 
τόν ρόλον τής Έ σμεράλδας εις 
τό̂  άθάνατον έργον τοΰ3 ίκτο:ρος 
Ούγκώ «Ή Παναγία τών Παρισί
ων». Τό ρόλον τού Κουασιμόδου 
θά παίξη ό πρώτος καθηγητής 
της καί εκλεκτός Γάλλος καλλι
τέχνης Σ άρλ Ντυλέν. Μετά τήν 
άποπεράτωσιν τής «Παναγίας τών 
Παρισίων» ή "Ελεν Ταμάρα Ά λ - 
χάντερ θά έπιστρέψη καί πάλιν 
είς τό Λονδινον διά νά έρμηνεύ- 
ση τό ρόλον τής Λαίδης Χάμιλ- 
των, μέ σκηνοθέτην καί πρωτα
γωνιστήν τόν ’Ά γ γ λ ο ν  καλλιτέ
χνην Λέσλν Χέουανρτ, ό όποιος έ- 
δραδεύθη είς τήν κινηματογραφι
κήν έκθεσιν τής Βενετίας, ώς ό 
καλύτερος ήθοποιός τοϋ έτους. 
Τόν Σεπτέμδριον θ’ άναχωρήση 
έκ Λονδίνου διά Χόλλυγουντ, δ
που τήν αναμένει ένα μακροχρό
νιον συμδόλαιον μετά μιάς μεγά 
λης ’Αμερικανικής Ε τα ιρ ία ς .

Σημειωτέον, δτι, ή συμπαθής 
καλλιτέχνις έπρομηθεύθη άπό 
τ“ ς Α θήνας άρκετάς τουαλέττας 
τάς οπι ιας θά χρησιμοποιήση είς 
τά μελλοντικά της φίλμ, χορα. 
κτηρίσκσα αύτάς ώς κατά πολύ 
άνωτέρα,, τών εύρωηαϊκών οίκων



Εϋηππι.. 4 ,

Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΖ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟ ΛΟ  Τ Ο Υ : ΠΩΣ
(Σ υ ν έχ ε ια  έ κ  τής 1ης σελίδος)

θρώπινα όντα, όπως τάβλεπε αυτός, 
εϊτε παιδιά τευ ήσαν εϊτε ύπήκεεί 
του, καί ποϋ τολμούν τώρα ν ’ άν- 
τιλ εγιεΰντα ι στίς έπ ιθ ^ ίες  και στίς 
6 ουλές του.

Κ αί ή τρέλλα του; Τρελλαί- 
νεται, γ ια τί 6  νβΰς τβυ δέν μπε- 
μπβρεΐ νά δεχτή τήν τρομερή αλ
λαγή, τό φοδερό γκρέμισμα άπό τά 
σύγνεφα τής παντβδυναμίας τβυ 
στό έπίπεδβ τβυ γυμνβΰ καί φυσι- 
κβΰ άνθρώπβυ, δημιουργός αύτός ό 
ΐδιβς τής μβίρας τβυ, πβύ φυτρώνει 
μέσ’ άπ’ τήν ίδια τβυ τή φύσι καί 
τόν συντρίβει μέ τό τρομερό  συναί
σθημα τής εύθύνης γ ιά  τήν ϊδια τβυ 
τή δυστυχία. ’Αστόχαστος χαριστής 
στβύς κακβύργευς, κακβύργβς στβύς 
ένάρετευς καί στβύς άφωσιωμένευς, 
γελασμένες άπ’ βλβυς καί πρό πάν
τω ν απ’ τόν ϊδιβ τόν έαυτό τβυ, 
βλέπει μηδαμινός κ ι’ άπάνθρωπε τό 
έργβ τής ζωής τβυ. Τό μεγαλεΐβ 
τβυ, τσαλαπατημένβ άπ’ τβύς άν- 
δρώπβυς πβύ τβύς νόμιζε δβύλβυς 
κ ’ ύπεταχτικεύς τβυ, κυλιέται τώ
ρα στό βεΰρκβ, χτυπημένβ κ ι’ άπ’ 
αύτά τά οτειχεΐα  τής φύσης, της

φύσης πού β κεμπασμός τβυ τόν εί
χε τόσε ξεπλανέψει νά τή νεμίζη 
συνεργάτη τβυ καί σύμμαχό τβυ. 
"Οσβ κ ι’ άν τη φωνάζη «ββηθό δευ- 
λόπρεπβ» στίς δυό κακούργες κόρες 
του, εσε κ ι’ άν ζητάη άπ’ τούς Θε
ούς στήν όργή τους «νά βροΰν έδώ 
στή γη κείνους πβύ τβύς φταίνε», 
εσε κ ι’ άν τβύς Θυμίζη πώς αύτός 
«είνε άνθρωπος πιό πβλύ παθός πα
ρά _ κακός», βλέπει καθαρά τώρα 
«πώς β κεραυνός δέν ησυχάζει στήν 
πρεσταγή τβυ». Ε ΐνε κ ι’ αύτός τώ
ρα ένας μέσα σ’ βλβυς τβύς γυ- 
μνβύς καί τβύς δυστυχισμένβυς. 'Έ 
να κομμάτι κ ι’ αύτός άπ’ τήν «ά
στεγη φτώχεια»καί πρέπει νά νειώ- 
αη πώς «άρχισε ό νοΰς τβυ νά σα- 
λεύη» γιά  νά γύρη ταπεινωμένες 
κάτω άτι’ τπν όργπ τοΰ oOpocvcu 
καί νά φωνάξη στό συντριμμένε 
τβυ μεγαλεΐβ:

Πιέ μεγα λείο  τό γιατρικό ' κ ι’ έσύ γ υ 
μ νώ σ ο υ

κ ι’ έβ γα  νά  νοιώσρς δ,τι νοιώθουν οί 
(κακόμοιροι 

γιά νά  τινάζρς τό περίσσευμα σ' αύ-
(τούς

καί τό Θεό πιό δίκηο νά  τό ν  δείχνρς .

’Έ τσ ι ό ξετρελλαμένβς άπό τόν 
έγωϊσμό Λήρ είνε άπό δώ καί 
πέρα ό φωτισμένος άπό τή γνώσι 
τής άλήθειας τρελλός. Ά π ό  δώ καί 
πέρα όλα τά τρελλά του καμώμα
τα, τά λόγια τβυ, βί παραββλές του 
αύτό θά μάς δείχνουν. ©ά φβρέση 
λουλβύδια στό κεφάλι τβυ άντί γιά 
στέμμα, ©ά συχώρεση ολα τά έγ- 
γλήματα πού δέ γίνβυνται μέ 0- 
πελεγισμό γιά  τό μισητό κέρδβς, 
σάν τά έγκλήματα τών θυγατέρων 
τβυ, πού ή θύμησι τους μόνο θά τόν 
έρεθίζη, σάν μιά θλιβερή έπωδός 
στά μεγαλόπνοα τραγούδια τής σε- 
φής τρέλλας τβυ.

’Έ τσ ι μέ τό αντάμωμα τής Κερ- 
ντέλιας φτάνει κ’ ή λύτρωσί τβυ. 
Ό χ ι  εύτύς. "Ο χι μόλις τή βρή, άν 
καί γρήγορα τήν άναγνωρίζει μέ
σα στήν τρέλλα του. Τύψεις τβΰ 
βασανίζουν άκόμα τή σαλεμένη 
σκέψι καί τού ταράζουν τήν ψυχή 
άμφιβολίες, άν έχη τό δικαίωμα νά 
ζητήση τή λύτρωσί του. Αύτή θ’ άρ- 
γήση λίγο άκόμα. ©ά φτάση τή στι
γμή πβύ γιά  όλους τβύς άλλευς*θά 
χαθή κάθ’ έλπίδα. Ή  λύτρωσί γιά  
τό Λήρ έρχεται μόνο όταν βλα χα-

  ι ι ........

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α
(Σ υ ν έχ ε ια  έ κ  τής Ιη ς  σελίδος) 

μέ τό σκβπβ νά μείνουν σ’ αύτή καί 
νά έργαστβΰν γιά  τήν πρόοδό της. 
Ή  παρακάτω περιγραφή τής πρώ
της έπίσημης κβσμικής συγκεντρώ
σ ε ις  πού έγ ινε  στήν Ελλάδα  καί 
πβύ όφείλεται στόν Νικόλαε Δρα- 
γβύμη, πβύ παρευρέθηκε σ’ αιύτή 
καί γ ι ’ αύτό θά μπβρβύσε νά θεω- 
ρηθή ώς ό πρώτος κβσμικογράφβς 
τής Ελλάδος, μάς δ ίνει τήν εικό
να τής τότε κοινωνικής ζωής.

έξωτερικοΰ», άντίθετα μάλιστα βρί
σκει τήν ευκαιρία γιά  νά βίκτείρη 
τό ένδυμα καί τβύς τρβπβυς τών 
παρευρισκβμένων.

Ύπάρχβυν όμως καί Έλληνίδες 
πβύ ζήσανε καί μορφωθήκανε στό 
έξωτερικό πβύ ξεχωρίζβυνε γιά τήν 
εύγένεια  τών αισθημάτων’ τβυς, καί 
πού κάθε ένέργειά  τους τήν ένέ- 
πνεε β πόθος τής δημιβυργίας μιάς 
Έλλάδβς άντάξιας τών θυσιών πού 
σ' αύτές ύποβληθήκανε βί έλευθε-

' Ot Βαυαροί πού Κρθαν μ έ τόν  "Ο θω να  χ ο ρ εύ ο υ ν  στό «Πράσινο δεντρί».
(Σκ ίτσ ο  Α. Σολω μοϋ)

Ό  Σπυρίδων Τρικβύπης γιορτά
ζοντας τήν έπέτειο τής άνακτήσε- 
ως τβΰ Μεσβλβγγίβυ, έδωκε στίς
11  ’Απριλίου τβΰ 1828 μεγάλη γιβρ-  . ___ . ____, ____
τή στό σπίτι τβυ, πβύ.σ’ αύτή ειχε λεϊ τήν' ψυχή τών συγκεντρώσεων 
πρεσκαλέσει τόν Καποδίστρια, τβύς πβύ δίνβνται στό σπίτι της. Κατά 
πρβκρίτβυς τής Α ίγινας, τβύς πρε- 
σδευτάς τών ξένων κρατών κ ι’ β-

ρωτές της. Μ^ά άπ’ αύτές ήταν καί 
ή γυναίκα τοΰ Σπυρίδωνος Τρικβύ- 
πη, τό γένβς Μαυροκβρδάτβυ. Ή 
ξεχωριστή αύτή Έλληνίδα άποτε-

σβυς άλλβυς ξεχωριστούς ξένβυς έ· 
τυχε νά βρίσκωνται τότε στήν Α ί
γ ινα . ’Αλλ’ άς δώσβ-υμε καλύτερα 
τό λόγβ στόν Ν. Δραιγεύμη:

«©ί πρβσκεκλημένβι συνήλθβν 
είς τήν εύρυχωρβτέραν τών δύβ 
θαλάμων τβΰ ύπβυργικβΰ μεγάρβυ, 
εύ πρός τό μέτωπβν, επευ τά παρά
θυρα, έκειτβ μικρόν' άνάκλιντβν η 
σεφάς έφ’ εύ έκάθηντβ άθρόαι αΐ 
δέσπβιναι, φερώσαν φέσια, φακιό
λια, μπόλιες, έν  έν ί λόγω έκπρβ- 
σωπεύευσαι διά τβΰ ένδύματβς ά- 
πάσας τάς έπαρχίας τής Έλλάδβς. 
Τάς δύβ πλευράς περιεζώνυον θρα
νία  μελιταία, καί έν τώ μέσω πρός 
τήν εϊσ^δβν, ϊσταντβ όρθιοι ό Κυ
βερνήτης, βί ξένοι καί πβλλβί άλ- 
λβι, μετά τών άλλων δέ τεντών 
παρίστατο καί τις πρίγκηψ "Ελλην 
τό γένβς, νεωστί έλθών έκ Παρι
σίων, μετά τής εύτραφβΰ αύτβΰ 
συζύγου, φερεύσης έσθήτα «καλήν 
περφυρέην καί τερμιόεντα χιτών'α» 
καί ώς πύργβν Κυβέλης άναπεπτα- 
μένην καί υψηλήν έχούσης τήν κό
μην. Στρέφευσα δέ άδιακόπως τό 
βλέμμα ή λιπαρά αϋτη πριγκήπισ- 
σα, έφαίνετε βίκτείρβυσα τό ένδυ
μα καί τβύς τρόπβυς τών παρακα- 
θημένων καί έχλεύαζε καί έκάγχα- 
ζεν, κατά τβν μακαρίτην Κλωνά- 
ρην έκιττάβιζε γαλλιστί».

Καθώς βλέπβυμε άπό τήν’ παρα
πάνω περικοπή άπό τά άπεμνημε- 
νεύματα τοΰ Δραγβύμη, ή «κοσμι
κή κίνησις» καί ή περιγραφή τών 
φορεμάτων δέν είνε νεώτερη έφ- 
εύρεσις. Ά λ λ ά  καί κάτι άλλο άκβ- 
μη προβάλλει άπό τήν αφελή αύτή 
περιγραφή τής πρώτης έπίσημης κο
σμικής συγκεντρώσεως. 'Ό τι ή ξε
νομανία τών Ε λλ ήνω ν είνε πολύ 
παληά άσθένεια. Τό άντίκρυσμα 
τής Έλλάδβς πίσω άπό τά γραφικά 
φορέματα πβύ φορούσανε οί Έλλη
νίδες δέν προκαλεί καμμιά συγκί- 
νησι στήν «λιπαράν ομογενή τοΰ

τον χρονογράφο τής έποχής έκεί
νης, ή γυναίκα τοΰ Σπυρίδωνος 
Τρικβύπη άν καί «τυχβΰσα έλευθε- 
ρίβυ άγωγής, διδαχθείσα δέ καί πα
ρά τοΰ άνδρός προσηκόντως, διέ- 
πρεπεν έπί εύπρεσηγερία. Τοσού- 
τω δέ εϊλκυσε τό σέβας καί τήν ά- 
γάπην, ώστε είς τόν βίκβν αύτής, 
ώς είς άνάπαυλαν πόνων καί τα* 
λαιπωριών, συνήρχβντο οί έγκριτοι 
τών χρόνων έκείνων, βίβι Κουντβυ- 
ριώτης, Ξαΐμης, Μ αυρεμιχάλαι, Μι- 
αεύλης, Κλωνάρης, Ζωγράφος καί 
άλλοι. Καί εϊδβυς εύπρέπεια καί 
σχήματβς σωφρβσύνη καί ήθών αύ- 
στηρότης καί πρβαίρεσις φιλάνθρω
πος καί λόγβυ σειρήν καί χάρις έ- 
γβήτευον' καί παρεμύθουν. Ε ί δε 
καί ε ΐχεν  άκάματβν τήν γλώσσαν, 
βύδέπβτε λέξις άτβπβς έξέφευγε 
τά χείλη αύτής, άλλά καί τά μή 
πρβσήκβντα βύδέπβτε ήνέχθη ν ’ ά- 
κβύση».

Καί έπειδή β λόγβς γιά  κβσμικές 
συγκεντρώσεις, νβμίζβυμε πώς δεν 
θά περίττευε ν ’ άναφερθή έδώ ό 
πρώτος μεγάλος χβρός πβύ δόθηκε 
στήν Ελλάδα μετά τήν άπελευθέ- 
ρωσί της, καί πβύ βί βργανωτές τβυ 
έξαιπβλύσανε καί τίς πρώτες έντυ
πες πρβσκλήσεις.

'© χβρός αύτός, πβύ συγκέντρω
σε τήν έκλεκτότερη μερίδα -ςής 
κοινωνίας τής Α ίγινας καί πού σ’ 
αύτόν έπήραν τό βάπτισμα τής κβ- 
σμικότητος βί Έλληνίδες σύζυγβι 
τών ήρώων τής Έπαναστάσεως, 
ώργανώθηκε μέν άπό τόν Κυβερ
νήτη Καπβδίστρια πρός τιμήν τβΰ 
Γάλλβυ φιλέλληνβς στρατάρχου 
Μαιζών, όμως έδόθηκε στό σπίτι 
του Α λεξάνδρου Κοντόσταυλου, 
γιατί τό Κυβερνείβ δέν ήταν κα- 
τάλληλβ γιά  τέτβιου εϊδβυς γιβρ- 
τές. 'Η δεξίωσις αύτή —όπως θά έ
λεγε ό σημερινός κβσμικβγράφβς— 
έπαρβυσίασε καί τήν πβλυτέλεια, 
ότι οί προσκεκλημένοι έχόρευσαν 
ύπό τβύς ήχβυς άγγλικής μπάντας, 
άντίθετα μέ τβύς πρβσκεκλημένβυς

τβΰ Σπυρίδωνος Τρικβύπη, πού γ ι ’ 
αύτούς μιλήσαμε παραπάνω, βί β- 
πβιβι χορεύσανε ύπό τούς ήχους ορ
χήστρας πού τήν’ άποτελοΰσε ένα 
καί μόνο βιολί. Γ ιά τό περίεργο 
του πράγματος, παραθέτουμε έδώ 
τό περιεχόμενο τής έντυπης προσ- 
κλήσεως, πού έστάλη στούς προκρί
τους τής Α ϊγινας. ’Έ λ εγ ε  λοιπόν ή 
πρόσκλησις:

«'© Κύριος Κβντόοταυλβς μετά 
τής Κυρίας αύτβΰ παρακαλοΰσι τόν
Κον καί τήν Κ α ν .................  νά πα-
ρευρεθώσι τό έσπέρας τής 27ης Α 
πριλίου 1828 είς τήν’ οικίαν’ των είς 
έσπερινήν συναναστροφήν, τήν’ ό- 
πβίαν θέλει τιμήσει μέ τήν παρβυ- 
σίαν τβυ ό ένδβξβτατος Μαρεσιάλας 
Λία ιζών».

Έ δώ  πρέπει νά σημειωθή πώς βί 
έπίσημες πρβσκλήσεις γιά  χβρούς 
κυκλοφορούσαν καί όταν άκόμη ή 
Ελλάδα βρισκότανε κάτω άπό τόν 
τβυρκικό ζυγό. Μ ιά άπ’ αύτές, πβύ 
φέρει  ̂χρβνβλβγία 5 Σεπτεμβρίου 
τβΰ 1818 καί πού έστάλη άπό τόν 
λόρδον Ρότσιλδ πρός τόν Κβν καί 
τήν’ Κ αν Ρόκ, πάππον τβΰ γνωστβΰ 
καλλιτέχνβυ κ. Φωκίωνος Ρόκ, δη- 
μοσιεύουμε παραπλεύρως.

Ώ ς πρός τήν έξ ένός καί μόνου 
βιολιού άποτελουμένην...  όρχή
στραν των δεξιώσεων τού Σπυρί
δωνος Τρικβύπη, αύτό πρέπει νά 
θεωρηθη μεγάλη πολυτέλεια γιά 
τήν έποχή έκείνη '© Αλέξανδρος 
Ραγκαβης μάς πληροφορεί πώς 
τέσσερα χρόνια άργότερα οί προ σ

θοΰν, όταν ό στρατός τβυ νικιέται, 
όταν αύτός κ’ ή κόρη του εΐν’’ α ιχ
μάλωτοι. Τό μόνβ πβύ νβιώθει τώ
ρα άπ’ όσα γίνβυνται γύρω του, τό 
μόνβ πού ξέρει καΐ πβϋχει γ ι ’ αύ
τόν’ σημασία καί πβύ άποτελεΐ τήν 
εύτυχία του, ε ίνε  πώς ξαναβρήκε 
τήν Κορντελια τβυ, πώς νικήθηκαν, 
πώς δέν ε ίνε πιά οϋτ’ αύτή ούτ’ 
αύτός βασιληάδες, κι’ άκόμα πώς 
ε ΐν ’ αιχμάλωτοι καί φυλακισμένοι, 
δηλαδή λυτρωμένοι άπό κάθε βά
ρος κ ι’ άπό κάθε ευθύνη:
« "Ε λ α  ν ό  πάμε στά δεσμά μας», λέει 

τής κόρης τβυ,
«οί δυό μας μόνοι σάν πουλάκια στό

(κλουβί
θά κελα ϊδοϋμε. Ό τ α ν  μοϋ λές  νά  σ’

(εύλογώ
θά γονατίζω νά  σοϋ λέω συχώρεσέ με

...καί μονάχα  έμείς  θά νοιώθουμε 
τό μυστήριο τών δντω ν, σάμπως νά-

(μαστε
κατάσκοποι τοϋ Θεού' καί μέσ ' άπό 

(τούς  τοίχους 
τής φ υλακής μας θά θωρουμε τήν  πα*

(λίρροια
άπό τΙς κλ ίκες  τών μεγάλω ν καί τά 

(κόμματα
μέ τό φεγγάρι νάρχω νται, νά  φ εύγουν. 
Τέτο ιες  θυσίες, Κορντέλια , οί θεοί οί

(ίδιοι
τίς θυμιατίζουν............................................. ..

Τώρα μόνο ε ίνε πιά εύτυχισμέ- 
νβς, χαρβύμενβς, λυτρωμένβς.

Δέ βάζει βέβαια στό νβΰ τβυ, τβν 
τραβηγμένο άπό κάθε έγκόσμιο, 
πώς ή κακία τών άνθρώπων μπο
ρεί νά φτάση άκόμα κ ι’ ώς τό θά- 
νατβ, γιά  νά τβύ άρπάξη κ ι’ αύτή 
τήν ύστερη χαρά τβυ. Ά ,  όχι! Ε ί
νε τώρα πιά τόσβ καλός τρελλός, 
πβύ ύποψία παρόμοια δέν μπορεί 
νά χωρέση στήν καρδιά τβυ.

Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν , 8 Όκτωίρίβυ 1938

ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ..ΛΗΡ’’
μβυ δβυλειά ν ’ άπβκριθώ έγώ στά 
«πώς» καί στά «γιατί» τών σοφών, 
άν καί θαρρώ πώς δέ χρειάζεται 
σοφία γ ι ’ αύτή τή δουλειά. Μά έ- 
κεϊνβ πού βλέπω έγώ, πού μ’ άρέ- 
σει̂  νά βλέπω καί πού πρέπει νά 
βλέπω^ σά θεατρίνος, είνε θέατρο 
καί μόνβ θέατρο καί είνε θέατρβ 
—τό μειγαλύτερβ τβύ κόσμου— τό 
θέατρο πού μάς έδωσε ό Σαίξπηρ.
Γιατί, σά μεγάλος θεατρίνος ποιη- 
τής, μόνβ^θέατρο έβλεπε κ ι’ αύτός 
σ’ β,τι τοϋφερνε μπρός του ή ζωή, 
τό βιβλίβ, τά παραμύθια, οί παρά- 
δβσες, τά ίστβρήματα κ’ οί θρύλοι 
τοΰ_καιροΰ τβυ. Κ ’ ήταν πρώτα θε
ατρίνες κ’ ύστερα πβιητής —τό λέω 
μέ περηφάνεια γιά  τό έπάγγελμά 
Μβυ— γιατί άν δέν ήταν τό θέατρο 
νά τόν είχε τραβήξει όλόψυχβ, άπ’ 
τβν καιρό πού βάσταγε τ’ άλογα 
τών θεατών ώς τόν' καιρό πού τοΰ 
έμπιστεύτηκε ό θιασάρχης του τά 
κακά έργα γιά  νά τά διορθώνει, ί
σως ή πβιητική φλέβα δέ θάσπαγε 
μέσα τβυ, δέ θάγραφε ϊσως βϋτ’ έ
να στίχο, ούτ’ ένα άπ’ τά περίφη
μα σβνέττα τβυ, πού καί μέσα σ’
αύτά άκόμα ύπάρχει θέατρο.  , .  ν„,

©ί Παράλληλβι Β ίοι τοΰ Πλβύ- 1 φραγμβύς καί ξέσκιζε

ταρχβυ τβν συγκίνησαν,μά δένέγρα 
ψε έπβς τήν Ιστορία τβΰ Καίσαρα. 
I ήν' έκανε θέατρβ. Δ έν έφτιαξε 
ποίημα επικό τό θρΰλβ τοΰ Λήρ, ό
ταν τόν βρήκε μέσα στβύς μύθους 
πβύ πιστεύονταν κείνο τόν καιρό 
γιά ιστορία τής Α ρχαίας Βρεταν- 
νίας. Τόν έκανε θέατρο. Κ ι’ όταν 
έσκυβε πάνω στά χειρόγραφα κι’ 
άργότερα στά δικά τβυ κι’ άρχιζε 
τή δημιβυργική τβυ δουλειά, είνε 
φανερό πώς δβύλευε σάν καλός θε
ατρίνες, πού ήξερε καλά νά παίζη 
τή μουσική τβυ άπάνω σ’ όλες τίς 
κόρδες τού μεγάλβυ κοινβΰ, πβύ ή- 
ταν τό όργαν’β κι’ β σκβπός του. Γ ι’ 
αύτό τό φωτεινό μετέωρο πβύ λέ
γεται Σαίξπηρ, δέν ύπάρχβυν «πώς» 
καί «γιατί». Σ ά μεγάλβς θεατρίνβς 
πβιητής ένα μέλημα ε ίχ ε : νά φτιά
ξη έργα άπβκλειστικά γιά τό θέα
τρβ. Νά συγκινήση τίς ναρκωμένες 
καρδιές, νά συγκλβνίση τούς κοιμι- 
σμένβυς στβχασμους, νά ξαφνιάση, 
νά τρομάξη, νά συν'ταράξη, νά σύ- 
νετίση ψυχές,βρβντβφωνάζίϊντας τίς 
μεγάλες άλήθειες. Κ ’ ήταν τόσβ 
μεγάλος σάν ποιητής πού στήν έ- 
πιδίωξι τβΰ σκβποΰ τβυ γκρέμιζε 

....ι μ -  - χ«νβνες.

Δέν τβν ένβιαζε άν ήσαν σύμφω
να μέ τήν άρχιτεκτβνική άκ^ίβει* 
φορμαρισμένες οί στβές πβύ 8ά έ- 
πικβινωνβΰσε μέ τό άκρβατήριό' 
τβυ, γιά  νά ξεχυθή σ’ αύτό καί νά 
τό κατακλύση ή λάβα τής μεγαλο- 
φυΐας τβυ. Φ τάνει πβύ αύτός τίς εί
χε γερά θεμελιώσει πάνω στήν ά- 
λήθεια τής έμπνευοής τβυ, γιά νά 
φέρβυν τό μεγάλο άποτέλεσμα πβύ 
φέρνουν έξακβλουθητικά έδώ καί 
τρακόσια τόσα χρόνια καί θά φέρ
νουν πάντα όσοι αιώνες κι’ άν πε
ράσουν.

Διαβάζβυν βί σβφβί αχβλιαστές 
τό Σαίξπηρ κλεισμένβι στό έργα- 
στήρι τβυς κ’ή ψυχρή λβγική τβυς 
βρίσκει τόν καιρό νά σκαλίζη α* ν 
τό σαράκι. Μά τό έργο τβυ β ’Σαίξ
πηρ δέν’ τώφτιαξε γιά τίς σκονι
σμένες τβυ£ βιβλιοθήκες. Τώφτια- 
ξε γιά  τό θέατρβ. Κ ι’ άν ή σβφβλο- 
γιωτατωσύνη τβυς καταδεχτή νά 
καθήση άνάμεσα στό μεγάλβ κβι- 
νβ, τότε θά γνωρίση τό συγκλβνί- 
στικβ ρίγβς, τό μεγάλβ άπβτέλε- 
σμα, πβύ μόνβ άπ’ αύτό κρίνουν· 
ται τά άριστβυργήματα τβύ θεά- 
τρβυ.

Α. ΒΕΑΚΗΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΑΣ

Πώς δ ιενέμ ο ντο  τά γράμματα οτά 1830 
(Σκίτσ ο  Α. Σολω μοϋ)

κεκλημένβι τβΰ Α . Μαυρβκβρδά- 
τβυ, πβύ ε ίχ εν  έγκατασταθή στό ά- 
ν'αμεταξύ στό Ναύπλιβ όπβυ κεί ε ί
χε μεταφερθή ή πρωτεύουσα τής 
Έλλάδβς, έχόρευαν «μόνην όρχή
στραν ένοντες τόν λόιγιβν άξιωμα- 
τικόν κ. Ά ξέλ β ν, τραγωδβΰν'τα καί 
κρούον'τα τβν ρυθμόν διά τών πα
λαμών».

'Έ να  έπεισόδιβ όμως πβύ γ ίν ε 
ται σέ μιά^εσπερίδα τβΰ Ν. Σκβύ- 
φβυ καί πβύ παρ’ όλίγβν ιά  στβιχί- 
ση τό κεφάλι ένός εύρωπομαθημέ- 
ν’βυ νέου, μάς βλοκληρώνει τήν εί
κόνα πβύ παρβυσίαζεν ή κοινων’ία 
τής Ελλάδος τότε καί δικαιολογεί 
άπολύτως τό πώς άκόμη δέν έκδη- 
λωθήκανε βί πρώτες άνησυχίες γιά 
τήν δημιουργία καλλιτεχνικής κι- 
νήσεως. Ά λ λ ά  γ ι ’ αύτό θά μιλή
σουμε στό άλλβ φύλλβ.

Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΦΥΛΛΟ: Ό Θοδωράκης
Γι,οι6·ας ξιφουλκεί γιά ν ’ άποκε- 
φαλίσρ Ενα νέο , πού ζήτησε τή
γυναίκα του νά  χορεύσουν πόλ-
κα.— Μιά σαλονικη κωμωδία πού 
γράφτηκε χωρίς ν ά πορασταθή.- 
01 κοομικές κυρ ίες  άονοϋνται νά 
παίζουν ο ’ αύτή.

Αύτός είνε ό Λήρ, στή δική μβυ 
άντίληψι, φωτεινός κι’ όλβκάθαρβς 
κι’ άς ψάχνβυν βί σοφβί σχολιαστές 
σκαλίζοντας μέ τά «πώς» καί τά 
«γιατί» τους, κ ι’ άς βρίσκουν’ όσες 
θέλουν παραξενιές κι’ άπιθανότη- 
τες.

Πώς καί γιατί, φωνάζουν, ένας 
τέτοιος αυταρχικός τύραννος άπο- 
φασίζει νά μοιράση τό βασίλειό του 
καί τήν κορώνα του!

Μά είνε δυνατό νά μή βλέπβυν 
πώς αύτό άκριβώς είνε συνεπέστα- 
τβ πρός τό χαρακτήρα τβυ; Α κ ρ ι
βώς ή τυφλή πίστι πβύχει στόν έ
αυτό του, ή ύπερφίαλη αύτβπεπβί- 
θησί του, πβύ τόν’ κάνει νά πι- 
στεύη πώς συνεργάζεται μέ τβύς 
θεούς καί προστάζει τβν κεραυνό, 
δέν μπορεί ποτέ νά τόν άφήση νά 
φανταστι.ι πώς οπλίζει ένάντιά του 
αύτά τά κοινά πλάσματα, πού πάν
τα τά θαρρεί εξαρτημένα ταπεινά 
άπ’ τή βούλησί του. Μά κι’ αύτή 
άκόμα ή προσφορά του είνε γιομά
τη άπό τήν' έγωϊστική πρόθεσι «νά 
ρίξη κάθε κόπβ κ ι’ έγνβια άπό τά 
γέρα τβυ». Τ ίπβτ’ άλλο. Τό «άλα- 
φρωμένβς νά συρθή στόν τάφο» εί- 
ν ε  ψευτοκάμωμα καί ψευτόλβγβ. Ό  
σκβπός τβυ είνε νά γλεντβκβπάη 
στά κυνήγια τβυ, μαζί μέ τβύς έ
κατό σιδερόφραχτους παλληκαρά- 
δες τβυ, διαγβυμίζβντας «τά πβλλά 
ίσκιερά δάση καί τβύς κάμπβυς μέ 
τά τρεχούμενα νερά καί τ ’ άπλωτά 
λειβάδια» πού μοίρασε στά παιδιά 
του, χωρίς οϋτε στιγμή νά βάλη 
στό νβΰ τβυ πώς μ’ αύτό έπαψαν 
νάνε πάντα δικά του.

Πώς καί γιατί, ρωτούν οί σβφβί 
σχβλιαστές, νά είνε τόσο μωρόπι
στος ό Γκλόστερ, πού νά πείθεται 
μονβμιας στά λόγια τβΰκακοΰ γυιβΰ 
τβυ καί ξεχνβΰν τή σκηνική τοπο- 
θέτησι πβύ κάνει σ’ αύτό τό έπει
σόδιβ ό άλάθευτβς ποιητής. Πρώτα- 
πρώτα τί είνε αύτός ό Γκλόστερ: 
Έ ν α ς  εΐδωλβλάτρης κι’ αύτός πού 
πιστεύει στά άστρα, γεμάτος πρό- 
ληψες καί δεισιδαιμβνίες. Καί σέ 
πβιά στιγμή μαθαίνει άπό τό νόθο 
γυιό του, κ ι’ όχι μέ λόγια μόνο μά 
μέ όλόκληρη σειρά άπό σατανικά 
ευρήματα, τήν ψευδβπροδοσία τβΰ 
άλλβυ τβυ γυιβΰ; Τή στιγμή πού 
βλέπει ξαφνικά σμπαραλιασμένη τή 
χώρα του άπό τίς πιό άνεπάντεχες 
συφορές: άπόκληρη καί καταραμέ
νη ή Κορντέλια, ξεπατρισμένβς ό 
Κέντ, χβλιασμένβς ό Φράγκβς, φευ- 
γάτβς καί παρατημένβς άπό την έ- 
ξβυσία ό Βασιληάς, κι’ άναρωτιέται, 
κυττάζβντας φοβισμένες τά βύρά- 
νια, σάν τί άλλβ κακό θά πέση ά
κόμα στόν τόπε τευ καί στό κεφάλι 
του. Δέν' είνε λοιπόν φυσικώτερβ 
κ ι’ άπ’ τή φύσι νά ταραχτή τόσβ β 
νβΰς τβυ καί ή ψυχή τβυ νά δεχτή 
άμέσως καί τή νέα συφερά σάν ά- 
στρικό σημάδι;

Πώς καί γιατί, λένε βί σβφεί σχε- 
λιαστές, ή Κορντέλια πβύ ξέρει τό
σβ καλά τόν πατέρα της, νά είνε 
τόσε άγαθή πού μόνε γιά χατήρι 
τής άλήθειας, τής τιμιότητες καί 
τής άρετής, ν ’ άπβφασίζη νά πάη 
κόντρα στό συφέρβ της τό’ ΐδιβ; Μα 
άπλούστατα γιατί ό Σαίξπηρ —καί 
μέ τό συμπάθειβ τών σβφών σχβλι- 
αστών τευ— δέν ήταν έμπερες μά 
ποιητής καί, σάν τέτβιβς, νόμισε ό 
καϋμενεύλης πώς είχε τό δικαίω
μα νά πιστεύη πώς μπορεί νά πλά- 
θη άνθρώπους πού τήν τιμιότητα, 
τήν άρετή καί τήν ειλικρίνεια τής 
καρδιας, την είχα ν γιά  κάτι κα
λύτερε άπό τό ταπεινό συφέρε.

Σ τό κάτω-κάτω δέν είνε δική

(Σ υ ν έχ ε ια  έ κ  τής 1ης σελίδος) 
βεβαίως δέν' είνε δράμα. ΔΓ αύτό 
δέν συγκινεϊ, οϋτε αντέχει είς τήν 
κριτικήν' έρευναν καί έξέτασιν, έ
άν πρόκειται ή κριτική νά είνε 
πράγματι άξία τβΰ όνόματος αύ
τβΰ.

Είς τόν τύπβν τής Ίουδήθ έχει τό 
παγκόσμιον μυθιστόρημα καί δρα- 
ματελόγιον —καί είς μέτρια άκό
μη έργα— ήρωϊδες πβλύ περισσό
τερον άνθρώπινες καί τελειότερον 
σκιτσαρισμένες άπό τήν Ίβυδήθ. 
Αύτήν' τήν δραματικήν θέσιν τής 
αύτεθυσίας διά τήν εύτυχίαν ένός 
άγαπημένευ, ό Πβλτί τήν έχει έ- 
ξετάσει είδικώτερβν ώς τήν 21ην 
άπό τάς 3ί> έν ελω δραματικά; γε- 
νικάς καταστάσεις πβύ ύπάρχουν β- 
λες-όλες είς τό θέατρεν, σύμφωνα 
μέ τήν γνώμην' πεύ διατυπώνεται 
στίς «συνβμιλίες» τβΰ - Γκαϊτε μέ 
τβν Έ ρ κμ α ν. Ύ πάρχβυν είς τό 
παγκόσμιβν δραματελόγιβν έργα 
όπως «β Παληός» τοΰ Ρισπέν', ή τά 
δύο «συμμετρικά» (είς τό ένα θυ
σιάζεται β άνδρας διά τήν εύτυ
χίαν τής γυναίκες καί είς τό άλλβ 
ή γυναίκα διά τήν εύτυχίαν τού

ουδηθ τοΰ «Φεγγοβολήματος» είνε 
πράγματι βαθύτατα άνθρώπινβι καί 
άληθινβί, όχι δέ τεχνικώτατβι καί 
συμπαθείς άλλά ψεύτικβι, δπως είς 
τό έργεν πεύ έξετάζεμεν'.

Τά έξη  πρόσωπα τής ο ίκογενείας 
τών Λ ίν τ εν : Ή  κ. Ά ν δ ρ εά δ η , ή κ. 
Λώρη, ή κ. Μηλιάδη, ό κ. Άποστο- 
λίδης, ό κ. Φαρμάκης καί ό κ. Μο- 

ρίδης
(Σκίτσο Ν. Ζωγράφου)

Ά φ ’ έτέρευ καί ό τύπβς τβΰ Δαυ
ίδ (έραστής τής νύφης τβυ) είνε 
παλαιός καί πβλλβί είνε βί όμβιβί 
τβυ είς τό δραματβλόγιον καί είς 
τό μυθιστόρημα. (Τ ό  «Α ναμμένο 
αίμα» τοΰ Μπουβιέ καί ή «Συνεί- 
δησις τβΰ παιδιβΰ» τεΰ Ντεβόρ, ά
πό τά παλαιότερα, ε  «Σκαλιστής 
τών πρβσωπίδων» τβΰ Γκρόμελινκ 
άπό τά σχετικώς —λίαν σχετικώς 
άφεΰ είνε προπβλεμικά— νεώτερα, 
έχβυν τόν τύπβ τβΰ Δαυΐδ άσυγκρί
τως πιστότερα σκιτσαρισμένεν άπ’ 
β,τι ε ©ύϊντερ τόν εμφανίζει είς τό 
«Φεγγεβόλημα».

"Οσβν αφβρά τήν Μ αργιέλλα, δΓ 
αύτήν τό μόνβ πβύ μπορεί κανείς 
νά πή είνε ότι ζωγραφίζεται τόσον 
έλλιπώς ώστε νά καταντά νά είνε 
άπροσδιβριστη, πλάσμα φανταστι
κό. Δέ φτάνει νά άνακαλύπτη καί 
νά τής τό διδάσκη ή Ίευδήθ ότι «έ
χ ε ι περί τιμής άντίληψι καλύτερη 
καί πλατύτερη», οϋτε νά υίβθετή 
αύτή τήν έξήγησι ή ϊδια καί νά 
τήν έπαναλαμβάνη είς τόν άνδρα 
της ώς άνακάλυψιν καί δικαιολο
γίαν άπβφασιστικήν, διά νά είνε 
ή Μ αργιέλλα τύπος ζων'τανός.'Ό- 
πως δέν' φτάνει διά τό αύτό άπε- 
τέλεσμα, τό ν'ά λέγη διάφβρες κβι- 
νετυπίες: («παντρεύτηκα γιατί δέν 
είχα τήν ύπεμενη νά περιμένω τόν 
άνδρα τής ζωής μβυ», «γιατί έπρε

πε νά παντρευτώ καί γιατί ήμβυν 
μόνη» καί άλλα... παρόμβια).

Ή  Μ αργιέλλα δέν ξέρει κανείς 
τί ε ίν ε : Τύπες φάμ ντέ τέτ ή τύ- 
πες μεγάλης άνάφτρας πεύ άνά- 
®ε ι κΓ αύτή;_ Τύπες μειραίας γυ
ναίκας, ή τύπες αΐσθηματικερρω- 
μαντικής κεκέττας; Αύτό δέν τό 
ξέρει πιθανώτατα εϋτε ό συγγρα- 
φεύς, ό όποιος φρον'τίζει νά μάς τήν 
έμφανίζη ώς ένα είδβς ρεύσσικης 
σαλάτας. Δέκα χρόνια 'τήν γνωρί
ζει ό Ερρίκος (πού πρό έτβυς τήν' 
παντρεύτηκε) καί πβτέ δέν έξεδή- 
λωσε κανένα καπρίτσιβ. Έ ν  τεύ- 
τβις είνε όλη... καπρίτσια. Τ ή ν άγ- 
καλιάζευν καί τή φιλεΰν στίς σκά
λες κΓ άν έπαναστατή γιά το Μι- 
κέ καί συγκινεϊται μέ τό Δαυΐδ, 
κάνει όμως καί είς τή μιά καί είς 
τήν άλλη περίπτωσι τό... ϊδ ιβ : σω
παίνει. Ά γα π ά  τήν Ίβυδήθ, άλλά 
β θάνατός της δέν τήν κάνει ν ’ 
άπαρνηθη τόν Δαυΐδ, διότι είνε ό 
«άνθρωπος τής ζωής της». Ε ίνε ό
μως έτοιμη νά τόν άφήση διά νά 
φύγη μέ τβν άνδρα της, έμπβδι- 
ζβμένη καί άπβφασίζβυσα νά φύγη 
...μέ τόν' Δαυίδ όχι διότι δέν ή μ
πορεί νά κάμη χωρίς αύτόν, άλλά 
μόνον διότι τόν βλέπει νά τά κάνη 
θάλασσα στό σπίτι. Ε ίνε κάτι με
ταξύ τύπευ μεγάλης κεκέττας καί 
μεγάλης άναισχύντευ, κάτι μεταξύ 
μειραίας γυναίκας πεύ την παθαί
νει καί ή ϊδια καί μιάς «διανεβυ- 
μέγης» έγκεφαλικής γυναίκας πεύ 
...δεν έχει ώς πρεϊόντα τβΰ έγκε- 
φάλευ της νά δείξη παρά μόνβν μιά 
ιδέα καί μιά σκέψι: αύτή πεύ άνε
κάλυψε διά λεγαριασμόν της καί 
διά νά δικαιβλογήση τά καμώματά 
της... ή άγγελική Ίουδήθ. («Σ ύ  έ
χεις πλατύτερη καί άνώτερη άντί
ληψι περί τιμής- αύτό είνε όλε»). 

Παρά τάς άν'τιρρήσεις αύτάς έν 
τεύτεις, γενικά —έπανχλαμβάνε- 
μεν— εί χαρακτήρες είνε προσώ
πων' ζωντανών καί οί τέσσαρες άρι
στα ζωγραφισμένοι (ή 'Ά ν ν α  εί
νε έκτακτα διατυπωμένη). '© τύ
πβς τής Ίβυδήθ, παρά τήν βασικήν 
τβυ ψεύτικη ύπερρωμαντικότητα, 
είνε κΓ αύτός σκιτσαρισμένος έτσι 
ώστε νά πρεκαλη συμπάθεια βαθύ
τατη άν όχι πραγματική δραματι
κή συγκίνησι.

περίπατε, πότε πρός άπβχαιρετι- 
σμόν κάποιβυ τσεπάνη, διότι μό- 
νβν έτσι μπορεί νά... έ|ασφαλισθή 
είς άλλα πρόσωπα ή άπαραίτητη 
εύκαιρία πρός συζήτησιν.

Τεχνικώς, δΓ ελευς αύτβύς τβύς 
λόγβυς, τό «Φεγγεβόλημα», τβυλά- 
χιστβν διά τβν ύπβφαινβμενβν κρι- 
τήν, όχι μόνβν «άντάξιβν τβΰ σε- 
βαρεΰ θεάτρβυ καί Ιψενικής πνβ- 
ης» δέν’ είνε, άλλά τβύναντίβν εί
νε —όπως είπαμε μ’ άλλα λόγια 
στήν άρχή— ένα κατασκεύασμα γε- 
μάτε έκζήτησι, μέ μίαν πράξιν ϋ- 
πβφερτήν, μίαν —τήν δευτέραν— 
καλήν', καί μίαν, τήν τελευταίαν, 
άνυπόφβρα συρεμένην

<5-5·

Διά νά είνε όμως ένα θεατρικόν 
δραματικόν' έργβν «άντάξιβν τβΰ 
σοβαρού θεάτρου» δέν φθάνει μόνον 
νά ε ίνε πινακβθήκη έπιτυχώς ζω
γραφισμένων μερικών ή και όλων 
άκόμη τών χαρακτήρων του. Πρέ
πει άπαραιτήτως, διά νά εΐνε όχι 
σπβυδαϊβν άλλ’ άπλώς «θεατρικόν 
έργεν δραματικόν» τό έργβν, νά 
στηρίζεται είς τό μέγα θεμέλιβν 
κάθε δράματος, δηλαδή και κατα 
τόν Μπαίκερ, «είς τήν μετ’ άκρι- 
βείας παρά τβΰ συγγραφέως πρβω- 
θευμένην πρός τήν' άπβκβρύφωσιν 
καί μετ’ αύτήν πρός τήν ραγδαίαν 
καταστρβφήν συγκίνηση', ύπό τβν 
ορβν αύτή ή άκριβής καί σταθερά 
έξέλιξις τής συγκινήσεως νά γ ίνε
ται όχι μόνον διά τής διαγραφής 
τών χαρακτήρων άλλά καί διά τής 
δράσεως τών' προσώπων καί διά τβΰ 
διαλόγβυ, ύπό συνθήκας δέ έπιτρε- 
πβύσας ν'ά άπββαίνη θεατρικόν τό 
καθ’ έαυτό δραματικόν ύλικόν, δε- 
δβμένβυ ότι άκριβώς είνε τεχνική 
είς τήν δραματικήν τέχνην η κα
λή χρήσις τών μεθόδων διά τών ό- 
πείων κάτι τό δ ρ α μ α τ ι κ ό ν  γ ί
νεται καί «θεατρικόν».

Είς τό «Φεγγοβόλημα» β διάλε
γες είνε ασήμαντες καί ή δράσις 
περίπευ τό ϊδιε, διότι δράσις δέν 
είνε τα διαρκή σύρε κΓ έλα” πότ& 
στήν κευζίνα διά τά παρελκόμενα 
τβΰ τσαγιβυ, πότε στό σταΰλβ γιά 
τά γεννητβύρια κάπειας φβραδί- 
τσας,_ πότε στό έπάνω πάτωμα διά 
τό_ άλλαγμα καί τό πλύσιμε πρό 
τευ γεύματες ή μετά τόν έφιππε

Άνεβιβάσθη καί έπαίχθη καλά. 
'© κ. Άπεστβλίδης, ώς Έρρΐκβς, ά- 
πέδωκε μέ τό ήρεμε, συγκρατημέ
νο καΐ έσωτερικό παίξιμό τβυ, πε
ρίφημα τόν τύπε. '© κ. Φαρμάκηί 
ήταν άρκετά καλός ώς Μικές. '© 
κ. Μβρίδης, ώς Δαυΐδ, είχε ν ’ Λ- 
πεδώση ένα ρόλε πβύ, ώς έκ τής 
φύσεώς του, 'έδειχνε έντβνώτερα 
(μερικές στιγμές σχεδόν άνυπόφβ
ρα) τήν κάπβια τραχύτητα πβύ έ
χει άτυχώς ώς μόνιμε χαρακτηρι
στικό τεΰ ταλέντευ τβυ β καλός καί 
εύσυνείδητβς, άλλως τε. αύτός καλ
λιτέχνης. ’Η κυρία Μηλιάδη, είς 
τόν ρόλεν τής καλής άλλά αύστη- 
Ρής· τυπικής, άνακατευβμένης παν- 
τβΰ Ε γγλ έζας γερεντεκόρης, άμί- 
μητη.

Ή κυρία Κατερίνα Ά νδρεάδη, 
όπως πάντετε, άρίστη. Μέ τήν δ> 
αφεράν ετι ή τόσβν συμπαθής καί 
τόσεν ίκαν’ή καλλιτέχνις και τήν 
φεράν αύτήν, ώς Μαργιέλλα, έδω- 
κεν είς τό παίξιμό της μοιραία κά
πως περισσότερη τβΰ πρέποντες έγ- 
κεφαλικότητα καί κάπως λιγώτερη 
άπ’ ε,τι άπαραιτήτως χρειάζεται 
διά τέτειβν πρό πάντων ρόλεν θη
λυκότητα. Μ ειραϊα, διότι αύτό τό 
χαρακτηριστικόν είνε μέσα στήν 
ίδιβσυγκρασία της τήν καλλιτεχνι
κή, προτέρημα άνεκτίμπτβν γιά( 
μερικεύς ρόλβυς, άλλά καί μειβνέ-1 
κτήμα ένίετε σημαντικό γ ι ’ άλ- 
λευς, όπως ήσαν,  ̂ κατά δυσάρεστεν 
σύμπτωσιν, ε ί ρόλει σχεδόν' όλων 
των’ ήρωίδων τβύ έφετεινβΰ δρα- 
ματβλεγίβυ της, πβύ ένεσάρκωσεν 
ή κυρία Ά νδρεάδη.

Ή θριαμβεύτρια τής βραδυάς υ
πήρξε κατά τήν «πρώτην» ή κυ
ρία ’Ά ν ν α  Λώρη. Είς τόν ρόλον 
τής γλυκείας, τής ώμορφης, αισθη
ματικής, άφωσιωμένης μέχρι θυσί
ας, άπλής, άγγελικής τέλβς πάν
των, Ίβυδήθ, εύρήκε τήν εύκαιρί
αν νά κάμη μίαν δημιβυργίαν καλ
λιτεχνικήν', τήν' πρώτην καί μόνην 
τόσβ σημαντικήν, πβύ έχει νά ση- 
μειώση είς τήν καλλιτεχνικήν της 
σταδιβδρβμίαν, τήν μάλλον έντε- 
λώς άλαμπή έως τώρα.

Ή  μετάφρασις καλή, μ’ βλεν ότι 
είχε μέσα άπειρα «ώς τόσε» καί... 
ένα μαργαριτάρι: '© νβικεκύρης 
τεΰ κτήματβς καί διευθυντής, σκε- 
πτόμενες νά άπεμακρυνθή διά νά 
άναπαυθή καί νά συνέλθη,’ άναγκά- 
ζεται... άπό τόν μεταφραστήν να 
πή ότι «θά πάρη... —άπό πειόν ό
μως; ’© ΐδιβς δέν είνε τόσβν άπβ- 
λυτες κύριβς, ώστε νά διώχνη σέ 
μιά στιγμή βλευς καί τήν ’Ά ν ν α , 
τή μεγάλη άδελφή πρώτη, άπό τβ 
κτήμα;— «άδεια». Ύπεθέτω ότι θά 
πρόκειται διά μεταφραστικήν... πα- 
ρεξήγησιν. Είς τ ’ άγγλικά ύπάρχει 
μία λέξις «λήβ» πεύ θά πή φεύγω 
καί μιά άλλη «λήβ» λέξις πεύ θά 
πή «άδεια». '© συγγραφεύς θάχη 
τόν Δαυΐδ λέγεντα ότι θά «φύγη».
'Ο μεταφραστής, ύπεθέτω, τόν βά
ζει νά λέγη ότι θά πάρη «άδεια».

ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ

Σ τά  τόσα πβύ γραφήκανε τώρα 
μέ τίς παραστάσεις τής «Ήλέκ- 
τρας», άς πρβσθέσβυμε κΓ έμείς δι
άφβρες πληροφβρίες πεύ μπερβΰμε 
νά έχβυμε σχετικά μέ τά έργα τ’ 
άρχαία στόν παλαιότερε καιρό τβΰ 
θεάτρβυ μας.

Κυρίως ή Α ττ ικ ή  Τραγωδία παί- 
χθηκε κανονικά στήν πρώτη περί- 
βδβ τβΰ Βασιλικεΰ ©εάτρευ κ ι’ αύ
τό στίς δυό πρώτες χρβνιές τευ δέν 
έπαιξε άρχαίβ έργβ. Σ τή ν  τρίτη 
χρβνιά παίζει τήν «’©ρέστεια», τόν 
«©ίδίπβδα», στήν’ τέταρτη τίς «Φεί- 
νισσες», στήν έχτη τήν «Ήλέκτρα» 
καί στήν έβδεμη τβν «Οίδίπβδα έ- 
ιτί Κβλωνώ». Ή Νέα Σ κηνή έπαι
ξε μόνε «Ά λκησ τι»  στίς άρχές της.

ΚΓ άπό τότε παιζόντευσαν πιό 
συχνά, γιατί βγήκανε δυό ήθβπειεί 
τής Τραγωδίας, ή Μαρίκα καί β 
Φύρστ, πεύ κρατήσανε τεύς ρόλβυς 
τβυς, καί πβύ ή Μαρίκα, ξεκινώντας 
άπό μερικβύς ρόλβυς τβΰ Βασιλικβΰ, 
δημιεύργησε στό δικό της θέατρε 
τόσες έπιτυχίες, πεύ τής έχευν δώ
σει καί τόν τίτλβ τής «τραγωδβΰ», 
ένώ, φυσικά, ή Μαρίκα παίζει έ- 
ξαίσια τήν Τραγωδία, μά δέν ύστε- 
ρεί πευβενά, γιά  τόν' άπλεύστατβ 
λβγε έπειδή ε ίνε ή θ ε π β ι β ς  μέ 
τά όλα της.

Μετά τό Βασιλικό, τό θέατρό 
μας παίρνει τή συνήθεια, άπεχτά 
μιά παράδεσι καί παίζει τ ’ άρχαία 
τά έργα κατά_τήν κατεύθυνσι πιά 
των σκηνοθετών πεύ παρουσιάζον
ται κάθε τόσβ, ή μέσα στόν κλειστό 
χωρε η στό ύπαιθρε καί κανένα εί
δες της δραματευργίας, στόν τόπβ 
μας, δεν έχει τόσες πεικιλίες στό 
παίξιμό τευ βσβ ή Τραγωδία! πεύ 
άρχίζει άπό τό κλασσικβρωμαντικό 
άνέβασμα τβύ ©ωμά Οίκενόμευ,

ΤΟ Α Ρ Χ Α ί Ο  ΘΕΑΤΡΟ ΚΓ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΜΔΣ
άλλάζει μέ τόν’ «Οίδίπεδα» τεΰ Πε- 
λίτη στά «’Ολύμπια» (19 19), παίρ
νει άλλη μβρφή καθώς β ΐδιβς τβν 
ξανανέβασε στό θέατρβ τής εδεΰ 
Ά γ ίε υ  Κων’σταντίνευ, πετυχαίνει 
μιάν ιδιόρρυθμη έρμηνεία μέ τήν 
«’Ά λκηστι» άπό τόν Κβύν, γιά  νά 
φτάση στίς μάχες τεΰ ύπαίθρευ, κα
θώς τό είχε κάνει καί ό Πολίτης 
στό Σ τάδιε μέ τήν «Εκάβη» ό Ρώ- 
τας μέ τόν' «Κύκλωπα» καί πρό παν
τός ή Σ ικελιανεΰ, ό Καρζής καί έ 
Ρεντήρης.

Παλαιότερα όμως τήν Τραγωδία 
τήν παίζανε μόνβ έρασιτέχνες, χω
ρίς φυσικά νά έχβυνε καμμιά δια- 
νεητικότητα, όπως ε ί δικεί μας. καί 
σκηνβθετική έρμηνεία, φυσικά, δεν 
ύπήρχε. Τβύς ώδηγεΰσε μόνε ή λα
τρεία πρός τβύς άρχαίευς- μάλιστα 
ή πρώτη σχελική παράστασις, πο
λύ παληά, ήταν' μέ μιά διασκευή 
μιάς ραψωδίας τής Ίλιάδας, πεύ ά
κόμα τή συνηθίζβυν καί τώρα. Πβ
λύ λυπάμαι πβύ έχω χάσει τή σχε
τική σημείωσι- είχε γ ίνε ι σέ Ιδιω
τικό.

Ή πρώτη παράστασις άρχαίευ έρ
γου πού έχω δή νά τήν άναφέρευν, 
ε ίνε τής «Α ντιγόνης» καί τήν παί
ξανε στήν Πόλη ε ί  άδελφεί Κεσμάς 
καί ’©δυσσέας ε ί Δημητράκει ώς 
έναρξι των παραστάσεών τβυς (τα- 
χτικές_ παραστάσεις ερασιτεχνών) 
στίς 25 Όκτωβρίευ 1863* τά χερικά 
τά είχε τβνίσει ό μβυσικεδιδάσκα- 
λος Κ. Φωσκίνης.

Τ ή ν «Α ντιγόνη» τήν παίξανε 
στήν Α θήνα  τό Δεκέμβρη τβύ 1S67 
ερασιτέχνες πάλι, στό Ώ δεϊβ τβύ 
Ήρώδβυ, πβύ είχε άνακαλυφθή τβ-

ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ .  Γ Ι Α Ν Ν Η  ΖΙΑΕΡΗ
τε κεντά καί πεύ τεΰ είχανε κάνει 
μερικές πρόχειρες έπισκευές («Έρ- 
μβύπβλις» 1867, 21 Δεκεμβρίευ). Ό  
καιρός ήταν κακός, κρύο καί υγρα
σία- ώστόσβ έτρεξε πελϋς κόομβς 
καί πελλοί ξένοι. Πήγε καί ό Γ ε
ώργιος μέ τήν' ’Ό λγα , πβύ ήτανε 
νεόνυμφε ν Ή μβυσική τβϋ Μ έ\τελ- 
σεν · «ή αύλαία άναπετάννυται, τό 
προλβγίζεν' πρόσωπεν' παρευσιάζε- 
ται»· ώστε εϊχανε καί αύλαία!! Ή 
παράστασις__πήγε χάλια- τεύς άπε- 
γεήτευσε βλβυς- δεν  τβύς έδωσε 
καμμιά συγκίνησι. Κάτι άλλε πε- 
ριμένανε. Τ ε  έργε παίχδηκε σέ με- 
τάφρασι —πβιαν’β ΰ ;— καί ε ί έρα- 
σιτέχνες πεύ παίξανε τήν « Α ν τ ι
γόνη» καί τόν «Τειρεσία» —πειεί; 
—δέν ήτανε, λέει, κακεί, άλλά δέν 
τεύς φανήκανε άρκετά κλασσικεί. 
©ί ξένει κερεϊδεύανε, ε ί λόγιει κά
νανε καλαμπεύρια γιά  τήν παρά- 
στασι καί ε πελύς κέσμες έκλαψε 
τά λεφτά τβυ. Καί τά είί.<τήρια ή
τανε φωτιά καί λαύρα: δέκα'δραχ
μές, έπτά καί τρεις δραχμές!

Τ ή ν  άνβιξι τεΰ ϊδιευ χρόνευ, στό 
ϊδιβ μέρες, φβιτητές παίξανε «Οί
δίπβδα Τύραννε» καί «Κύκλωπα» 
σέ άλλη παράστασι. σέ λίγε« μέ- 
ρες.

Έ ν  τώ μεταξύ, στά 1867, κάτι μα
θητές, στίς 24 τευ Φεβρευαρβυ παί
ξανε τήν «Εκάβη» —είχε παιχτή 
καί στό Βευκευρέστι στά 1817, άν 
δέν' κάνω λάθβς. Μαζί μέ τήν « Ε 
κάβη» παίξανε τά παιδιά καί ι'υό 
κωμωδίες. «Τρεις δραχμάς καί μία

καί πεντήκεντα διά τά βάθρα, ό- 
γδοήκεντα λεπτά διά τβύς ίσταμέ- 
νευς όρθίβυς» («Φωνή Πειραιώς») 
εϊχανε τά εισιτήρια καί άρχίσανε 
στίς 7% μ.μ.

Μετάφρασι; Σ τό άρχαίε; Συχνά 
δέν τό καθορίζβυν ε ί άγγελίες.

1 ήν «Εκάβη» τήν' παίξανε καί 
στή Χάλκη στίς 15 Ά πριλίβυ 1856 
μαθητές πάλι, πβύ ήτανε τελευταία 
Κυριακή της Άπβκρηάς, στήν άρ
χαία γλώσσα. Μ ετά, τήν ϊδια βρα
δυά, παίξανε καί τή «Βαβυλωνία» 
τβΰ Βυζαντίβυ καί τό σπβυδαίε ή
τανε ετι τά πρόσωπα τά παίξανε 
παιδιά, πεύ τό καθένα τβυς είχε 
γεννηθή στόν' τόπβ πβύ θέλει d κα
θένας ήρωας: Ζακυνθινός μαθητής 
έπαιξε τβν Α στυνόμε πβύ είνε 
Ζακυνθινός κλπ. καί ό γυμνασιάρ
χης Γ. Παπαδόπβυλες έπαιξε στά 
1858 μέ μαθητές τό «Φιλβχτήτη» 
στήν άρχαία γλώσσα κΓ αύτες.

Καί γιά  νά δώσευμε μιά πληρε- 
φερία έπίκαιρη, άς σημειώσβυμε ό- 
τι̂  «’Ηλέκτρα» πρωτεπαίχθηκε στήν 
Ελλάδα, εσε ξέρω, άπό έρασιτε- 

χνες, μέ χερβ άπό άρσακειάδες, στό 
Δημβτικβ ©έατρε, στίς 6 τεΰ Μάρ
τη 1889, μέ μευσική τεΰ Σακελλα- 
ρίδη, τβύ πατέρα φυσικά. Ό  άλλβς 
έγραψε μετά είκοσιπέντε χρόνια 
μβυσική (στίς 11 Αύγβύστευ 1904) 
καί όχι σέ τραγωδία παρά στίς 
«Έκκλησιάζουσες» τβΰ Άριστεφά- 
νευς, στή Νέα Σ κηνή, διασκευή καί 
μετάφρασι Π. Δημητρακοπούλευ. 
Ά κόμα τήν «Ήλέκτρα» τήν ε ίχ ε '

μεταφράσει πολύ νέος καί ό Γ. Ζα- 
λβκώστας ώς δεκιμή, τε χειρόγρα
φό τευ χάθηκε καί ό ϊδ ιες 'δέ θυμό
τανε παρά μενάχα τεύς δυό αύτεύς 
στίχβυς, καθώς τβύς είχε μεταφρά
σει σέ δεκαπεντασύλλαββν όμειβ- 
κατάληκτβ:

παί τοΰ ’Α γα μ έμνονος  
έκείνο υ  όστις πτον 
Ε λ λ ή ν ω ν  στρατηγός ποτέ 
κατά τών Τρψαδίτων

Ή μερφή, τό δεκαεκτασύλλαβε 
δίστιχε, φανερώνει πόσε παλαιά 
ε ινε ή μετάφρασις, πεύ θά εΐνε ά
πό τίς πιά παληές μεταφράσεις τεΰ 
άρχαίευ θεάτρου στή νέα έλληνική.

Τό έπαγγελματικό θέατρο έπαι
ζε βέβαια, άν καί όχι συχνά, τρα
γωδίες μέ άρχαίαν ύπόθεσι, άλλ* 
γραμμένες άπό νεώτερβυς: Άλφι- 
έρι, Μεταστάσιβς, Βερναρδάκης. 
Ά ρ χ α ια  έργα βί θιασάρχες δέν παί
ζανε —κάπβτε μόνε σέ περιεδεία β 
Ά λεξιάδης έπαιξε «Α ντιγόνη» 
στήν Πόλη- στήν Α θήνα  δέν έχω 
δη πβτέ ■‘μβυ, γιατί μπβρεί νά τήν 
παίξανε κάπβτε καί δέν τήν άναγ- 
γείλανε βί έφημερίδες, καί όοβ πα- 
λαιβτερα παμε τόσβ πιό συχν'ά λεί
πουν οί άγγελίες. '© λίγβς κβσμβς 
τής Αθήνας μάθαινε τίς παραστά
σεις καί χωρίς ρεκλάμα. Καί ε ί ε
φημερίδες ώς τό 1875 δέ βγαίνανε 
κάθε μέρα. —’Ίσως εί θιασάρχαι δέ 
βρίσκανε τεύς ρόλους καί τόσε ά- 
βανταδόρικευς- ό άριθμός τών πρβ- 
σώπων τβΰ χορού δέν τούς τρόμα
ζε, γιατί στά κωμειδύλλια πελλές

φερές  ̂ εϊχανε πελυπρεσωπες χερω- 
δίες άπό έρασιτέχνες. Πρβτιμοΰσαν 
τά τών’ νεωτέρων πού τά νβιώθανε 
περισσότερε. Τόσε κεύφιο καί έξω
τερικό ήτανε τό αίσθημα τών άμε
σων πρεγόνων μας τό μόνε, ή άρ- 
χαιολατρεία δηλαδή, πού δέν τούς 
έφερνε ώς τό σημείο νά μελετή
σουν στό θέατρβ τβυς τβ πραγμα
τικό τά έργα τών άρχαίων. ΤΗσαν 
άρχαιβμανεΐς καί δέν πρβσέχανε 
τεύς  ̂ άρχαίευς τραγικβύς!

’Έ τσ ι, μόνε έρασιτέχνες (Βαρβέ- 
ρης) παίζανε τεύς άρχαίευς άργό
τερα. Ό  Ταβευλάρης δέν έπαιξε 
στά πρώτα χρόνια έργο άρχαϊο. ’Έ 
γραψε όμως μιάν άρχαιόπ’ρεπη τρα
γωδία, «Αίσχύλες καί Σεφεκλής», 
πβύ τυπώθηκε στά 1909, γιατί, στό 
γράψιμο πού τό κυβερνούσε ή λβ- 
γική, άκβλβύθησε τήν άρχαιεμανία, 
ώς ήθβπβιός όμως, πεύ ήτανε τό τα- 
λέν'τε τευ, τράβηξε τό δρόμε τό 
σωστό καί έπαιξε τά ρωμαντικά έρ- 
γα τής έπεχης τευ καί πρώτα τε 
Σαίξπηρ, πεύ είχε πιά κυριαρχή
σει στήν παγκόσμια σκηνη.

Ή άρχαιβμανία ήτανε ψεύτικη, 
©ί μόνει πεύ δέν αίσθανθήκανε κα- 
θόλβυ τβύς άρχαίβυς ήτανε αύτεί 
πβύ τβύς παίζανε καί μάλιστα έκεί- 
νε ι πεύ τεύς άνεβάζανε στήν άρ
χαία γλώσσα!

Κάπετε μάλιστα, έντελώς στά τε
λευταία χρόνια, είδα κι’ έγώ έναν 
τέτειβν έρασιτεχνικό θεατρικό 
βρυκόλακα, θλιβερό άπομεινάρι τής 
έποχής έκείνης, πεύ καμωνότανε 
ότι άντλεϊ γραμμή άπό τβύς άρ
χαίβυς: Είδα, κατά τά 1929, τά κε- 
ρίτσια τβΰ Άρσακείβυ νά παίζευνε 1

—φεύ!— «Α ντιγόνη» στήν άρχαία! 
Τβύς ρόλευς τών άνδρών τβύ έρ
γβυ τβύς παίζανε βέβαια κβρίτσια, 
άρσακειάδες. Σ τά  πρόσωπά τευς, 
πεύ ήτανε σ’ όλη τευς τήν έκτασι 
δρεσερά καί τεζαρισμένα, τεύς εί
χε φερέσει β άρχαιόπληκτβς καθη- 
γητης-σκηνβθέτης γένεια  καί μεύ- 
σια, όχι κελλημένευς κρεπέδες πα
ρά γενειάδες μέ λάστιχα καί τά 
μευστάκια ητανε δεμένα κΓ αύτά 
μέ σπάγγβυς καί στραβώνανε τίς 
περισσότερες φβρές!

"Ολη ή παράστασις πέρναγε ά- 
άύιχΛίολόγητπ. Tic 

καϋμένα τά xcpiraix προφέρχνε 
τούς ίάμβευς μέ βάσανα καί μένα 
μέ κυριαρχεΰσε τβ βαρύ αίσθημα, 
©τι είμαι κι έγώ μέλος της xcu'cj- 
νΐΛ$ λ 1 j  τ ή j πού xos&cugs rcoc οτό 
Σβφεκλή, τή στιγμή πευ νόμιζε 
πώς τόν πλησιάζει, γλεντβύσα ό
μως τήν ϊδια ώρα μέ„τά γένεια  καί 
μέ τά μβυστάκια και μέ τή θυμω
μένη έμφάνισι τών κβριτσιών πβυ 
παρασταίνανε τεύς άντρες καί 
ντρεπόντευσαν —κερίτσια χωρίς 
ταλέντα— ν'ά παίζευνε θέατρε!...

Μέσα στήν αίθουσα —ώ Ζεύ  φίλιε 
και ξένιε καί έταιρεϊε καί έφεστιε 
καί άστερεπητά καί όρκιε καί νε- 
φεληγέρτα καί έρίγδευπε!— άρκε- 
τεί θά είχανε τήν αύταπάτη ότι 
πρόκειται γιά  Σβφβκλή καί γιά 
συγκίνησι άρχαίας τραγωδίας!

Τώρα_ φαντάζεται ό καθένας εύ
κολα τί τραβήξανε ε ί  διάφβρες 
τραγωδίες καί εί θεατές τά πιό πα
ληά χρόνια πεύ εί έρασιτέχνες εί
χανε τβ μβνβπώλιβ τεΰ άρχαίευ 
θεάτρευ και πεύ άλλες παραστά
σεις τραγωδιών μέ πρεσωπική έρ- 
μηνεία δέν εϊχανε καθόλβυ φανή 
στήν Α θήνα  μκς *ή μακρόθυμη.

ΓίΑΝ. ΣΙΔξΡΗΣ
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Η ΛΟ ΓΟ ΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΜΑΣ ΕΡΕΥΝ Α
ω

Βιβλία, άναμνήσεις καί άνέκδοτα 
έργα καλύπτουν τούς τοίχους τοϋ 

{γραφείου τοΰ κ. Καμπούρογλου. Έ  
ϊδώ «Πρόσωπα», έκεί «Πράγματα» 
[πιό δώ « Απομνημονεύματα», δεξιό 
ΐτερα «Μελέτες». Τόμοι πολλοί κα! 
[Πολύτιμοι πού ό ϊδιος δέν  έλπίζει 
*νά τούς χαρή τυπωμένους στίς μέ 
>ρες του. Σ έ  μιά γωνίτσα ένας φά 
κελος μέ φωτογραφίες του πού ό 
ιλοένα καί πάνε νά έζαντληθοΰν 
άπ' τή ζήτησι. 67 χρόνια δουλειάς 
χρειάστηκαν γιά νά προκύψη αύτή 
ή ζήτησις. (Τό πρώτο του έργο δη 
μοσιεύτηκε στά 1871 καΐ ώπό τά 
1898 άρ>·ιαε καί δημοσιογράφος 
στήν «Εσ τ ία » ). Ό σημερινός Ιστο
ριοδίφης μας άρχισε μέ τά δνειρα 
των λογοτεχνικών κατακτήσεων καΐ 
δοκιμάστηκε, νέος. στά γυμνάσμα
τα τής λυρικής εικόνας καί τοϋ ρυ
θμού. Δεκανιά χρόνων βραβεύτηκε 

ίστόν Βουτσιναϊο ποιητικό διαγωνι
σμό καί 24 χρονών σ’ έναν άλλον, 
μουσικόν αύτόν, ώς... συνθέτης. 
Κρίθηκε μάλιστα άπό αυστηρούς 
Γερμανούς κριτάς.

' Γ  ιά τά λογοτεχνικό έργο καΐ τό 
όγκώδες ιστοριογραφικό του σύνο- 

^λο δέν  εΐνε άρμόδιες οΐ στήλες 
αύτές. "Αλλωστε τό έργο του. τό- 

ίσο εύρύ ώς τώρα, δέν εΐνε άκόμα 
ι όλόκληρο γνωστό. Περισσότερο ά
πό τό μισό βρίσκεται σέ κλειδωμέ
να χειρόγραφα κι' άλλο τόσο σχε
δόν πρόκειται νά έμπιστευθρ τώρα 

ίσέ άκλείδωτες άκόμα λευκές κόλ- 
Ιλες. Ενήμ ερ ο ς  δλων, μέ πλούσια 
*πείρα, εΐνε ό μόνος πού χαρακτή- 
ρισεν έπιγραμματικώτατα καΐ έκ- 
<ρραστικά κάποιους "Έλληνας γρά
φοντας: Εΐνε προτιμότερο νά κα
λαμίζουν τόν χοίρον, παρά νά χει- 
ρίζωνται τόν κάλαμον. Αγαστά εύ
ρωστος, μέ άριθμομνημονική ικα
νότητα καταπληκτική, μέ κουράγιο 
νεανικό, μέ διάθεσι πρόσχαρη καί 
παιγνιδίζουσα, Θυμίζει τόν σπινθη- 
ροβόλο μαθητάκο πού έκλεισε στό 
συρτάρι τής έδρας —στό παληό δη
μοτικό τής Πλάκας— έναν... βάτρα
χο  γιά μιά άκακη διασκέδασι. Μέ 
τό παχύ μουστάκι καΐ τή λευκή έ 
πιβλητικότητα τών γενιών, διατηρεί 
ογδόντα έξη τώρα χρόνια έτοιμο 
τό χαμόγελο στά χείλη του, ϊδια 
νέο ς  κι’ Ιδια τώρα, μέσα στό σπίτι 
του ή έζω στις γραφικές άνηφοριές, 
δπου, παληός έραστής, βγαίνει νά 
,χαιρετήση τήν ’Αθήνα του.

Ό  κ. Καμπούρογλους γύρισε ‘J 0 -  

λις πρό δύο ώρών άπό τήν καλο
καιρινή του έζοχή. Ποΰ νά τό ξέ
ρουμε. Όστόσο αύτό δέν εΐνε λό
γος νά μή μάς δεχτή. Γιά τή συ
νέντευξι βέβαια Θά προτιμούσε μιά 
άλλη μέρα, άλλά πέστε μου άπό 
τώρα τί Θέλετε. Κουβέντα στήν κου 
βέντα ή συνέντευξις τελείωσε. ΚΓ 
όΆναδρομάρης έχει κέφι γιά πολ
λές κα\ διαδοχικές συνομιλίες ά
κόμα.

—Ή  ζωή σας εΐνε κανονισμένη 
άπό τις δίαιτες ή άδιαφορείτε πρός 
τις Ιατρικές συμβουλές;

—Εξακολουθώ τούς τρόπους ζω- 
ίϊς πού είχα άπό νεανικής ήλικίας. 
Ζωή έκδρομής καΐ μουσικής. Ή  μό
νη  άλλαγή εΐνε δτι άλλοτε έργαζό- 
μουν άπό τάς 12 τό μεσονύκτιον 
έως τά ξημερώματα, ένώ τώρα γρά 
φω άπό τόν δρθρον καΐ έφεξής.

—Οί σημερινές άντιλήψεις σδς 
βρίσκουν σύμφωνο ή άντίθετο;

—Έγώ, μάς άποκρίνεται, είς τήν 
νεόητά μου ήμουν προοδευτικός, 
διά τούτο καΐ οί πρεσβύτεροι άπέ- 
φευγαν κάν καί νά συζητούν μαζί 
■μου. Πρώτος γράφων ύπεστήριξα 
τήν χειραφεσίαν τών γυναικών. Τή 
γύμνια, ώς βήμα πρός τήν άρχαιό- 
τητα καΐ τήν άντικαλυπτικήν καθα
ριότητα —παρ' όλα τά άπογοητευτι- 
κά θεάματα μερικών φτερνών— τήν 
ύπεστήριξα έπίσης. Πρώτος έπίσης 
χορονολογικώς ϋφωσα τής φυσιολα 
τρείας τόν πυρσόν. Ό στε τά γ ε 
γονότα ήρθαν καΐ μέ ηύραν, χω
ρίς νά χρειασθρ νά άλλάξω έγώ 
έντυπώσεις, ουτε νά ένοχληθώ ά
πό τάς σημερινός άντιλήψεις. "Ο,τι 
κακόν έφερε ή πολυκοσμία καί ή 
γνωστή έπαύξησις κατ’ οίκον, αύτά 
ήμουν τής γνώμης δτι έπεβράδυ- 
ναν μάλιστα νά έμφανισβοϋν, έφ’ 
δσον ήσαν άναγκαία έπακολουθή- 
ματα. Πάντως έγώ είχα τήν γνώ
μην δτι έπρεπε αί Άθήναι νά μεί
νουν ή πόλις .ών γραμμάτων, τών 
Μουσείων τής άκαδημίας κλπ. καί 
ή έπίσημος κρατική πρωτεύουσα νά 
μεταφερθρ κάπου άλλοΰ. 'Έτσι θά 
άπεφεύγοντο καί καταστροφαΐ τών 
Βυζαντινών μνημείων καί ή ρυμο
τομική έμφάνισις τής πόλεως θά 
διετηρεΐτο άγνή. Καΐ αύτοί άκόμη 
οΐ βάρβαροι κατακτηταΐ δέν έπέ- 
τρεπαν άλλοτε έδώ νά γίνη ιδιο
κτησία χώρος δπου δέν διέρχεται 
άροτρον.

Ό  κ. Καμπούρογλους μαζί μέ 
τόν Παλαμά εΐνε oi μόνοι νεοέλλη
νες  πού είδαν ζωντανοί στημένη 
τήν προτομή τους. "Η  μάλλον μό
νον  ό πρώτος, άφοΰ ό «Ποιητής» 
δ έν  ξεμάκρυνε διόλου άπ’ τό άν
τρο του τής όδοΰ Περιάνδρου καί 
φαίνεται αμφίβολο τό νά θελήσρ νά 
έπισκεφθρ τώρα τό Μεσολόγγι.

Ρωτάμε λοιπόν.
—Ποιό αίσθημα νοιώθετε νά βλέ

πετε τήν προτομή σας ζωντανός;
Τό χαμόγελο ζωηρεύει οτά χεί

λια του κι' ή άπάντησις δίνεται δί
χως μεσολαβήσεις στοχασμού καΐ 
διαστήματα γιά συνταίριασμα φρά
σεων. Πολλές φορές ϊσως θά τδχη 
σκεφθή καΐ μάς τό λέει:

—'Έ χετ ε  περάσει άπό χασάπικα 
δπου κρέμονται σφαγμένα άρνιά; 
Καταβάλλει κανείς τότε μίαν προσ
πάθειαν νά άπομακρύνρ τίς έντυ- 
ηώσεις του. Χρειάζεται διά τούτο 
δύναμις. Διά νά μήν καταβάλλω 
λοιπόν αύτήν τήν δύναμιν τής ά- 
ποξενώσεως τών έντυπώοεων έκεί- 
νων πού δέν μοΰ άρέοουν ή δέν 
πρέπει νά μού άρέοουν, άηοφεύγω 
νά περνάω άπό τήν πλατείαν τής

α  μ ε  τ ο ν
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( Σ κ ί τ σ ο 2 ω γ ρ ά φ ο υ )

Πλάκας. “ Αν καί ήθελα νά περάσω 
μιά φορά, νά ίδώ τό νέον βόθρον 
πού τιμητικώς έστησεν ό Δήμος.

—Πώς, ένώ άρχίσατε άπό τήν Λο 
γοτεχνίαν, καταλήξατε στήν Ίστο
ρία ;

—“ Ηρχισα πράγματι άπό τήν Λο
γοτεχνίαν, αίσθανόμουν μάλιστα 
τό καθήκον καΐ τήν άνάγκην τά έρ
γα μου νά έχουν χρώμα έλληνικό. 
( 'Έ ν α  έλληνικό, γραφικώτατα ρεα
λιστικό μυθιστόρημα τοΰ κ. Καμπού 
ρογλου δημοσιεύεται τελευταία είς 
τόν καθημερινό «Χρ ό νο » ). Συλλέ- 
γων δμως λαογραφικήν ϋλην καί 
συγκεντρώνων τήν παρατηρητικό
τητα τών θρύλων καί τών παραδό
σεων τής γεράντισσας —καί ύπήρ- 
χον τότε πολλαί— εύρέθην πρό με
γάλης άντιθέσεως μεταξύ τής άλη- 
θείας διά τόν ιδιωτικόν καί κοινοτι
κόν βίον, τόν όποιον ήκουα άπό 
άσφαλείς διηγήσεις καί ιδίως άπό 
τόν οικογενειακόν μου κύκλον 
πρός μητρός. ό όποιος ήτο ό άθη- 
ναϊκώτερος δλων. Ά λ λ ’ έκτός τών 
άντιθέσεων δσα ήκουα ήσαν έπί 
πλέον όλίγιστα καί έξευτελιστικώ- 
τατα διά τάς Αθήνας. Τότε λοιπόν 
ήοθάνθην ένα είδος καθήκοντος 
νά έπανορθώσω τήν άλήθειαν. ’Έ 
μπλεξα λοιπόν μ’ αύτό τό άγριο 
γεροντοκόριτσο —τήν Ίστοριοδιφία 
— κι' άκόμα νά ξεμπλέξω.

—Γ  ιατί δέν είστε δημοτικιστής; 
Καΐ έδώ τό χαμόγελο ζωηρεύει. 
—Δέν ήσθάνθην τήν άνάγκην νά 

γίνω δημοτικιστής διότι δΓ έμέ δέν  
ύπήρχεν ύ βάσιμος λόγος δτι τά 
δημοτικά τραγούδια δέν εΐνε έπαρ 
κή διά τήν μόρφωσιν μιάς γλώασης 
δημοτικής καί δτι πρέπει νά συμ- 
πληρωθρ διά λέξεων τής άρχαίας 
ρυμοτομουμένων. Λ. χ. τό «δελτί- 
ον»χωρίς τό ν  γίνεται δημοτικό.Έ- 
νψ, άν δέν  γράψης δελτίον πρέπει 
νά γράψης : κατάστιχο, φυλλάδιο, 
τεφτέρι, άναλόγως τών περιστάσε
ων. Άπό τήν πείραν τής ζωής μου 
καί άπό τό ύλικόν τό όποιον συγ
κέντρωσα, γνωρίζω τήν γλώσσαν 
τών παραμυθιών, ή όποία έξέρχεται 
τού κύκλου τής στρούγκας. Τά πα
ραμύθια μάλιστα τών πόλεων εΐνε 
άρτια λογοτεχνικά έργα, μέ γλώσ
σαν έναρμονιζομένην καί πρός τό 
θέμα καί πρός τήν έποχήν.

“ Εχομεν  δέ είς τάς 'Αθήνας, έ
κτός τών παραμυθιών τών όποιων 
τήν έκδοσιν έπώπτευσα καΐ τά ό
ποία συνελέγησαν άπό τήν μητέ
ρα μου, έχομε κοί μικτά παραμύ
θια τά όποία κατά τήν άφήγησιν 
έμφανίζουν στιχουργικάς ηερικο- 
πάς (παραλοές). "Οστε δέν είχα 
άνάγκην νά κάμω αύτάς τάς κολο
βώσεις καΐ τάς «συρμετώδεις», ώς 
τάς ώνόμασεν ό Ζησίου, φράσεις.

Παρ' όλα αύτά όμως άς μή νομι- 
σθρ δτι ό κ. Καμπούρογλους εινε 
κατά τής δημοτικής ή δτι ό ϊδιος 
δέν  έγραψε είς τήν γνώσσαν τών 
κολοβώσεων. Τά έξομολογείται ά
μέσως παρακάτω καί εΐνε τόσο ση- 
μαντικώτερα γιατί έμφανιστηκε πρίν 
άπ’ τόν Ψυχάρη, στήν εποχή τής 
έντονης ψυχρής κυριαρχίας.

—Είς τήν γλώσσαν τών παραμυ
θιών, μάς λέει, έγραψα διηγήματα 
κα.ά τό 1884—5 τά όποία άπό τούς 
τότε παρακολουθούντας τά πράγ
ματα —δπως ό Ξενόπουλος— έχα- 
ρακτηρίσθησαν «ύποδείγματα έπα- 
ναστατικής γλώσσης». Τέτοιοι ήσαν 
ό «Τελώνης Βασιληάς», ό «Γραικός 
— Γιαννίτσαρος καί Βενετσιάνος» 
κλπ. τά όποία έδημοσιεύθησαν μέ 
τόν τίτλον «Καλογέρου χειρόγρα
φον». "Ε , λοιπόν. Πολλοί ήρχοντο 
τότε είς τό γραφείον τής «Έβδο 
μάδος» δπου διηύθυνα, γιά νά ί- 
δοΰν έάν πράγματι έπρόκειτο πε
ρί άληθινοϋ χειρογράφου. Τόσο φυ
σικόν ήτο είς τήν γλώσσαν. Επ ί
σης άργότερα έγραψα τό Ιστορικόν 
δράμα. «Ή  Νεράιδα τοϋ Κάστρου». 
Νεράιδα εΐνε ή Καρυάτις, τήν ό
ποίαν ήρπασε τό 1801 ό "Ελγιν. 
Έγράφη καΐ αύτό είς τή / γλώσσαν 
τής έποχής καί έπαίχθη άπό τόν 
Ταβουλάρην. Είδα καί έπαθα λοιπόν 
νά πείσω τούς ήθοποιούς νά ποΰν 
«καϋμένη Αθήνα» άντί «τάλαινα 
'Αθήνα» πού ήσαν αύτοί συνηθισμέ
νοι.

Είς τόν Άναδρομάρην μεταχει
ρίζομαι γλώσσαν μικτήν διά νά συ
νεννοούμαι καΐ μέ τάς δύο γλωσ
σικός φατρίας. Εΐνε μία θυσία νά 
γράφω είς γλώσσαν μή σταθεράν 
καί βιώσιμον. Τό ξέρω. ’Αλλά εΐνε, 
νομίζω, καί μία υπηρεσία είς τήν 
καλλιέργειαν τής γλώσσης.

—'Έ χετε  διαβάσει συρρεαλιστικά 
ποιήματα;

—Ούτε κατ’ δνομα δέν έπιθυμώ 
νά τά ξέρω. Καΐ σάς παρακαλώ νά 
μή μού έξηγήσετε τήν σημασίαν 
των.

—Γ  ιατί oi νέοι γράφουν περισσό-

Ό  £πΰρβ; Μ ελά; πρβσωπικώ;. 
Κυρίω; πρόκειται νά τόν ρωτήσου
με γιά ώρισμένα πράγματα. ’Εμπο
δίζει όμω; αύτό νά τόν «αναπολή
σουμε»;... Ά π ό  ποιά ιδιότητά του 
ν ’ άρχίση κ α νε ί;; Κάνω μιά αύ- 
δαιρεσία καί παρατρέχω τόν διη- 
γηματογράφβ, τόν ιστορικό συγ
γραφέα, τόν δεατρικό συγγραφέα, 
καΐ σταματώ στόν χρονογράφο. Ου 
μάμαι έντονα τήν έντύπωσι πού 
μοΰ έκανε ή έμφάνσιί; του κάδε 
μέρα καί μέ διαφορετικό ένδυμα, 
στί; «φλογερέ;» κβυδέντε; του των 
«'Αθηναϊκών Νέων» καΐ τοΰ «Βή- 
ματο;». Πρβχείρω; τότε είχα διαι
ρέσει τήν... χρονογραφική (άν μπβ- 
ρή νά είπωδή) ύπόστασί του σέ τέα- 
σερα κεφάλαια. ’Ίσ ω ; νά ύπάρχουν 
κι' άλλα. Ά λ λ ά  9ά είνε η παρα
κλάδια η άπλέ; διαδαδμίσει; τών 
τεσσάρων πού, κατά τή γνώμη 
μου, είνε καί τά δασικά. Λοιπόν, 
τόν έδλεπα ώ; λυρικό, ώ; τραγικό 
Π δαβύτατα άνδρώπινο, ώ; σατυρι
κό καί ώ; σαρκαστή. "Οταν έχη 
τά μάτια του δαμπωμένα ή δολά 
άπό τ ί; «Γαλάζιε; Χ ίμαιρε;», όταν 
δλέπει: «...τ' ακίνητα συννεφάκια 
τά πασπαλισμένα μέ τή χρυσόοκβ- 
νι τή ; λιακάδα;. Τά ένα-δυό λατί
νια πού γράφουν τά σκαληνά του; 
τρίγωνα μ’ αψεγάδιαστη γεωμετρία 
καί μοιάζουν μέ κάποιο δεώρημα 
λησμονημένο στόν άχανή ζαφειρέ
νιο πίνακα...», είνε ή δέν είνε ό 
λυρικό; πού μένει κατάπληκτο; κι' 
όνειροπόλο; μπρό; στό γαλάζιο 
δαυμα τοΰ βύρανοΰ καί τή ; βαλάσ- 
ση ;; «... ό πετεινό; πάνω στό χρυ
σό λόφο τή ; κοπριά;, έξω άπ’ τήν 
ψαράδικη χαμοκέλα, σά σουλτάνο; 
σέ διδάνι, δέν άλλάζει τήν πόζα 
του ξαπλωταριβΰ, γιά  όλο τόν κό
σμο. Κυττάζει μέ μάτι ανατολίτι
κο, μισβκβιμιαμένβ, άπβχαυνωμέ- 
νβ, τή γρηά ποϋρχεται με γεμάτη 
ποδιά καί ρίχνει ένα σωρό λιχου- 
διέ ;, μπροστά του. Μά δέ χαλάει 
τό ραχάτι του, σά νά στοχάζεται;

— Τ ί μοΰ τά φέρνει; αύτά; Ε 
γώ δέλω ναργιλέ γιαδάσικο.

»Τά δέντρα εινε όλο τεντωμένα 
καί τάνυσμα μακάριο κι’ άνακλά- 
διασμα, όλο αύτάρκεια καΐ μαχ- 
μουρλήκι, καδώ; πυρώνονται οί χυ
μοί του;, ποΰτανε μουδιασμένοι άπ' 
τού; χιονιάδε;. Καί τ' ολόχρυσο με
λίσσι άκόμα, πού δούϊζε τό πρωΐ, 
γύρω άπ' τ' άσπρορρόδινα κλαριά 
τή ; άνδισμένη; μυγδαλιά;, έχει ά- 
πιστήσει τώρα στό νόμο τη ; έργα
σία; κι’ άποκαρώδη, μέσα στό ζε
στό άτλάζι τβΰ άνθοΰ, καί τεμπε- 
λεύει».

Ό  λυρικό; Μ ελά; έναλλάσσέτat 
μέ τόν τραγικό καί άνδρώπινο:

«Ή καρδιά μας έχει μυαλό· καί 
τό μυαλό μα; δέν έχει διόλου καρ
διά. Α ύτέ; συλλογίζονται κ ι’ ένερ- 
γούν μέ τό αϊσβημα.

— Είσαι άδώο;!
«Κλέφτη, τόν περιμένουν δέκα 

χρόνια, τόν δέχονται σάν νά μήν 
έγ ινε  τίποτα- γιά  δεύτερη φορά 
κλέφτη τόν συντροφεύουν, συνέ
νοχε; στή φυλακή. Η καρδιά τή ; 
Α ν τ ιγ ό ν η ; δ' άνακαλύψη τό δειο 
νόμο γιά νά παραδη τή διαταγή 
τοΰ Κρέοντο;· κι’ ή Νόρα δά σκε- 
φδή, δάζβντα; πλαστή υπογραφή 
τβύ άνδρό; τ η ;;

—Άφοΰ ή καρδιά του μβΰ άνή- 
χει —μβΰ άνήκει κ ι’ ή ύπβγραφή 
τβυ!

»Οεία, χαριτωμένη άγνοια τών 
νόμων —μορφέ; γεμάτε; άπέραντο 
αϊσβημα, πού κατακλύζει μέ τήν 
πλημμύρα τβυ καί οά νά οδύνη τά 
όρια τβύ καλού καί τοΰ κακβΰ, γυ
να ικ είε ; καρδιέ;, όμβιε; μέ πλβύ- 
σια κερήδρα πβύ στάζει αδιάκοπα 
τό μέλι τή ; στβργή;».

Ό  σατυρικό; άνοίγει τήν καρδιά 
τού καδημερινοΰ τβυ άναγνώστη: 

«’Κσυνέδηκε νά ύπάρχη άνδρω- 
πο; στό λάκκβ γιά μεγάλη άνάγ
κη, τό όπβίβν τβΰ παρβυσιάζεται ά
πό πάνω ένα ; ξένο; μέ τή φωτο
γραφική μηχανή... Καί νά ίδή; 
πβύ δε φεύγουνε, παρά στέκονται, 
άφβύ δλέπβυν. Κι* έτσι φωτογρα- 
φί,ουν αύτοί καί τού; φωτβγραφί- 
ζβυμε κ.Γ εμ εΐ;· καί είμαστε πάτσι. 
Μά όσο νάνε δέν είνε καλή σύστασι

ρωπαϊκή; ελευθερία;;
«Έσυγχρβνίοδημεν, διεφδάρημεν, 

έγκαρσονιεροπβιήδημεν, έφδάσαμε 
στό ωμέγα τή ; έλευδερία; τών ή- 
δών. Ά λλ ά  ή γυναίκα μένει άκό
μα άντικείμενβν τηλεσκοπική; έ- 
νατενίσεω;. Χ τ ί; μπουάτ γίνεται 
όφδαλμβκνημβφαγία Ή πελατεία 
παίρνει όφδαλμομεζέδε; άπβ τ ί; 
κνήμε; τού στίδου καί άπό τ ί; ε
παγγελματικέ; καί μαραμένε; ώ- 
ραιότητε; τών χβρευτριών. πούρρι- 
ξε τό σκουπιδβκάλαδβ άπό τήν κεν
τρική καί δυτική Κΰρώπη σ’ αύτή 
τήν αντιφατική καί περίεργη γω
νιά τή ; ΛΙεσογείβυ».

Πώ; τόν δέλετε καί πώ; τόν πρβ- 
τ ιμ ά τε; Ενόσω περιμένω νά τβΰ 
πάρω συνέντευξι είμαι καδισμένβ; 
σέ μιά φοδερή καρέκλα: Τρίζει α
πελπιστικά, τοοο πβύ φοδάμαι νά 
κάνω τήν παραμικρή κίνησι, άπβ 
φόδβ μήπω; ταράξω τήν μεταρσίω- 
σί τβυ καδώ; γράφει τό άπβγευμα- 
τινό του χρονογράφημα. "Κ χει τήν 
κλασσική στάσι τβυ, ριγμένο; μέ το 
αριστερό μάγουλο πάνω σ’ ένα πά- I
κο μικρά στενόμακρα χαρτιά, χα
ρακωμένα, πβύ δυμίζουν «εύζωνικό 
έπιστβλόχαρτβ». Ό  κβντυλβφόρβ; 
ϊεπρβδάλλει πάνω άπό rev δε ξι ώ
μο τβυ έξ α ιτία ; τού ύπερδολικβύ 
σκυψίματο;. Μιά άτμόσφαιρα «πα
ληά; άρχβντιά;» είνε διαχυμένη έ

ί
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( Σ χ έ δ ι ο  Γ .  Γ ο υ ν α ρ ο π ο Ο λ ο υ )

κει μεσα στβ γραφείο τη ; «Εστί
α;», μέ τβύ; ταπετσαριομένβυ; τοί- 
χβυ; μέ χαρτί ρβκοκό, με τά άντί- 
γραφα πινάκων, μέ τά παληά πβρ- 
σελάνινα ρβλόγια καΐ τ ΐ; τζαμενιε; 
διδλιοδήκε; τ ί; γεμάτε; άπό τά πα
ληά «σώματα» τή ; «Εστία;». Καμ- 
μιά πνοή μβντερνισμβΰ. Κλασσικα 
γραφεία έφημερίδβ; τοΰ περασμέ
νου αίώνο;. Τόν κύριο Μελά δέν 
τόν ρώτησα άν τό γραφείο πβύ κα- 
δότανε ήταν τβΰ μακαρίτη Νιρδά- 
να. Νομίζω όμω; πώ; αύτό ήταν. 
Οαρρω πώ; δέν ύπήρχε καταλλη
λότερη δέσι γιά  τόν διάδοχό τβυ.

Πρέπει όμω; νά διακόψω τό ο
νειροπόλημα. Κίμαι ύποχρεωμένβ; 
εϊτε δέλει εϊτε δέ θέλει ό άναγνώ- 
στη;, νά κατεδώ στί; κάπω; πεζέ; 
λεπτομέρειε; μ ιά ; συζητησεω;, πβύ 
έχει σκβπό νά ταΐση καί σήμερα — 
όπω; κάδε μέρα— τό τέρα; αύτό 
τή ; ένημερότητβ; πβύ λέγεται Τύ
πο;.

'Ύστερα άπό τήν κωλυσιεργία 
μ ιά ; φβιτήτρια;, μ ιά ; κοντέσσα; 
Έλληνβρβυμάνα; καί ένβ; φίλβυ 
πβύ είπε τά συγχαρητήριά τβυ δέ
κα φβρέ; σά χαλασμένο; δίσκο; 
γραμμοφώνου, ό κ. Μ ελά; άνα- 
πνέει καί μαζί μ’ αύτόν άναπνέ 
βυμε κΓ έμ εϊ;, γιατί είνε δικό; μα;, 
έπί τέλβυ;!

'Ο «Μπαμπά;» τβυ, όπω; εΐνε 
γνωστό, μεταφυτεύδηκε στήν Πο
λωνία κΓ έγκλιματίσίηκε μ’ έπιτυ
χία παρά τή δριμυτητα τοΰ ποχω- 
νικοΰ κλίματο;. Ή μεταμόσχευσι ό- 
φείλεται στόν καβηγητή Καζιμίρ 
Μπούλα;. Μεταξύ μ ιά ; περιβδεία; 
στή δορειβανατολική Ευρώπη και 
μιά ; ντουζίνα; ταξιδιωτ κών έντυ- 
πώσεων άπό τήν Πο/,ωνία, έγ ινε ή 
γνωριμία τού κ. Μελά μέ τό «Πβ- 
λωνικό θέατρο», ή πρότασι νά παι- 
χδή τβ έργβ τβυ καί τέλβ; ή συμ
φωνία. "Ομω; ύπήρχαν καί τά «τυ
χερά». Ό σάκι; έπιχειρβΰσε νά μπή 
στό δέατρβ τή ; Μαλίτσκα (μεγάλη 
Πβλωνί; ήδβπβιό;), ή ταμία; δέν 

! τόν άφηνε νά πληρώση, παρά τοΰ 
I είχε κρατημένη τή δέσι you δωρε- 
I άν. Πολωνική άδρότη;. Γιά νά άν-

παράστασι. 'Υπήρχε λοιπόν κίνδυ- 
νβ; στήν πρεμιέρα νά γυρίζη όλο 
τό δέατρο καί νά τόν κυττάζή. "ίΐ- 
°τε δέλοντα; καί μή δέλβντα;, ό 
Κόλλα; έγ ινε Νικολοΰζο;. Τά ύ- 
πόλβιπα όνόματα έμειναν άπείρα- 
χτα.

Ή «πρώτη» τβΰ έργβυ δόθηκε τήν 
περασμένη Πέμπτη ( 6  τβΰ μηνό;) 
άπό τό «Πόλσκυ—Τεάτρ», μέ σκη- 
\βδέτη τόν Ιίιρτζίνσκυ.

—Ή εύσυνειδησία τών ηθοποιών 
είνε συγκινητική, μοΰ λέει ό κ. Με
λά;. Κατέδαλαν κάβε πρβσπάδεια 
γιά νά μπούν καδένα; στό πετσί 
τού ήρωά τβυ; καί τήν άτμόσφαιρα 
τβΰ έργβυ.

—Ε λπ ίζετε στήν έπιτυχία τβυ 
έργβυ σα;;

—Έλπίζω πώ; ή έπιτυχία είνε έ- 
ξησφαλισμένη. Ε ννο ώ  την έπιτυ
χία άπό άπόψεω; έργου τέχνη ;, ηα- 
ραστάσεω; καί έρμηνεία; άπβ τβύ; 
ήδβποιού;. Γιά τήν έμπορική έπι
τυχία καί γιά τόν άριδμο τών πα
ραστάσεων δέν μπορώ νά κάνω 
καμμιά πρίδλεψι. Πρώτα - πρώτα 
δέν ξέρω τό πβλωνικό κβινόν. Έ ξ  
άλλου καί στήν Α θήνα  βπβυ ήξε
ρα τό κβινόν ήμουν δέδαιο; έκ 
τών^ προτέρων γιά τήν έπιτυχία; 
'Υπάρχουν τοσβι παράγοντε; πού 
συμδάλλβυν... Ό  μεγάλο; Πβλωνό; 
ήδοποιβ; Ραδντρόφσκυ μού έδωσε 
πολλέ; έλπίδε; δεδαιώνοντά; με 
πώ; το έργο μου δ’ άρέση στό πο
λωνικό κοινόν. "Ωστε γιά μόνη 
πρόδλεψι ά; πάρουμε τή γνώμη τβυ.

— Κίστε ικανοποιημένε; άπβ τή 
μεταφβρά τβύ έργου σα; στά πο
λωνικά καί τό παρουσίασμά τβυ 
ώ; πβλωνική; ήβογραφία;;

— Πβλωνικά δέδαια δέν ξέρω 
γιά νά μπορώ νά κρίνω τή μετά- 
φρασι τβύ κ. Μπβύλα;. "Όπω; μέ 
δεδαίωσαν όμω; βί ήδοποιοί τοΰ 
«Πόλσκυ—Τεάτρ», ή μετάφρασι; ή
ταν κάπω; ψυχρή, καδηγητική, γ ι ’ 
αύτό καί φρόντισαν νά τή ; δώ- 
σβυν περισσότερβ παλμό καί ζων
τάνια, νά τήν κάνβυν πιό δεατρι- 
κή. χωρί;, έννβείται, νά κάνβυν 
καί σπβυδαϊε; μεταρρυθμίσει;. "Ο- 
σβ γιά τβ έργβ, αύτό καθ' αύτό, 
δέν 9ά παρουοιααβή ώ; έ ν τ ε λ ώ ; 
έ λ α φ ρ ή  κ ω μ ω δ ί α ,  άλλά ώ; 
κάτι δαρύτερβ, μέ έναν τόνβ comi- 
que doubloureux. Δηλαδή τό tempo 
καί ή έρμηνεία τή ; πρώτη; πρά- 
ξεω; μεταφέρεται καί στί; ύπόλβι- 
πε; πού ήταν έλαφρέ;.

— Πώ; είνε ώργανωμένβ τό ση
μερινό πολωνικό δέατρο;

— Τά περισσότερα καί μεγαλύ
τερα δέατρα στήν πολώνια είνε ή- 
μικρατικά. Δηλαδή έπιχορηγοΰνται 
άπό τό κράτβ; ύπό τήν έπίδλεψι 
ειδ ική ; έπιτροπή;. Καί τό «Πόλσκυ 
—Τεάτρ» είνε κ ι’ αύτό ήμικρατι- 
κό. Ε ξα ιρείτα ι τβ δέατρο τή ; Μα
λίτσκα, πβύ είνε έντελώ; ιδιωτική 
έπ ιχείρησ ι;.

— Ποιά είνε ή γνώμη σα; γιά

αυτη περι τον τβπβ, τβ όπβίβν' πα- 
ρβυσιάζβνται καί γυνα ϊκε; καί ε ί
νε ντροπή. Καί σά; τά γράφω αύ
τά, κύριε, γιατί έδώ τό παραξηλώ
σαμε μέ τού; ξένβυ;. Γίσαι ξένο;, 
άδερφό;; Πβλύ ώραία! Πήγαινε 
στή\’ Άκρόπολι, στά μβυσεία, στήν

&ρ“ ί * ! “ «»«  '* *  “ νίν· ' “ « *  «·*>■
φέ, νά ’ρδή; μέ τή φωτογραφική ι τ0κα 
μηχανή έκεί πβύ ό λαό; πάει γ ι ’ 
άνάγκη, μέ το συμπάδειο! Δ έν είνε
μβναχα που ντρεπεσαι, πού λέει 
ό λόγο;· μά ό καδένα; φοδάται μήν 
τύχη καί τόν κάνουνε κάρτ-πβστάλ, 
γιατί αύτβί βί φραγκβι τά σκαρώ- 
νβυνε κάτι τέτοια- κ ι’ ϋστερα σβΰ 
κβτσαίρνβυν άπό κάτω: «Τβπίβ τή ; 
Α ττ ικ ή ;» !...

Καί ό σαρκαστή; καυτηριάζει τ ί; 
συμδατικότητε; καί άντιφατικότη- 
τε ; τή ; έλληνική; ζωή;, τβΰ κρά- ! 
ματβ; αύτβύ τή ; χριστιανική; σε- 
μνβτυφία;, χανβυμιδισμβύ καί εύ- I

β κ. Μ ελά; τή ; έστειλε τβ 
«Μιά νύχτα μιά ζωή». Μετά τόν 
«Μπαμπά» δά παιχθή κι’ αύτό μέ 
τή σειρά τβυ, κατά τήν έρχόμενη 
άνοιξι. Περιοριζόμαστε όμω; στόν 
«Μπαμπά», πού τ ί; πρόδε; του τ ι; 
παρακολούδησε ό ϊδιβ;. Ό  «Μπα
μπά; έκπαιδεύεται» γίνηκε «Παπά 
ναψε-σκβλένιβυ», πβύ δά πή τό ί
διο. Τό όνομα όμω; τβΰ ηρώα τρα- 
δηξε μιά μικρή όδύσσεια. Ό  πρε 
σδευτή; μα; στήν Πβλωνία λέγεται 
Κόλλα;. 'Η τα ν άπό τά πρώτα πρό
σωπα πβύ δά παρευρίσκβνταν στήν

τού; Πολωνού; ήβοπβιβύ;;
—’Ά .  καλά πβύ μέ ρωτήσατε. 

Σ τό σημείβ αύτό δά ήδελα νά κά
νω μιά έπανόρβωσι. Σ υγκινημένβ; 
άπό τήν ευσυνειδησία τών Πολω
νών ήθοποιών καί έκφραζόμενο; μέ 
δαυμασμό γιά τήν άξία του;, τού; 
έδωσα τά πιό ειλικρινή μβυ συγχα
ρητήρια λέγβντα; πώ; με τέτοιου; 
ήβοποιού; τό έργβ μπβρβύσε νά παί
ζεται έπί δυό χρόνια καί όχι έπί έ
να πού παιζόταν στήν Ά δήνα. Αύτό 
τό κομπλιμέντο μβυ κατενβήδη κα- 
κώ; άπό τβύ; έν Ά θ ή να ι; καί νβ- 
μίσδηκε ώ; κατηγβρία ή μβμφή. 
πβύ άπευδυνόταν κατά τών Ε λ λ ή 
νων ήδβπβιών. Πρέπει όμω; κανεί; 
νά είνε πβλύ κακή; πίστεω; γιά  νά 
παραδεχδή κάτι τέτοιο έκ μέρου; 
μου, πβύ έχω στό ένεργητικό μβυ 
τρεϊ; σκηνικέ; πρβσπάδειε;, πού ερ
γάστηκα έπανειλημμένω; μέ τή συ
νεργασία Ελλ ήνω ν ήθοποιών, που 
έπαιξα άκόμη καί β ϊδιβ; μαζί του; 
στό «fc πρόσωπα» τοΰ Πιραντέλλο, 
στήν «Κωμωδία τή ; Εύτυχία;» του 
Έδραϊνώφ καί στβύ; «Ρομπότ». Ό  
κ. Λογοβετίδη;. ό τόσβ αγαπητό; 
σέ μένα, είνε ένα ; ήδβποιβ; γιά 
τόν όποιον αίσδάνομαι άμέριστο 
δαυμασμό καί τόν δεωρώ άξιβν έν
τελώ; νά σταβή στή σκηνή τών 
μεγαλυτέρων εύρωπαϊκών δεάτρων. 
Ωστε δέν έπρεπε νά μέ παρεξη- 

γήσβυν καί νΓά πάρβυν- το ί; μετρη
το ί; ένα άνώδυνο κβμπλιμέντβ, έ
να «ίβςοη de parler».

— Ετβιμάζετε κανένα έργβ γιά 
Άβηναϊκό δίασβ;

— Ναί. "Ενα μεγάλο δράμα, μέ 
έντεκα ταμπλώ. Στρέφεται γύρω 
άπβ ένα δαδύ καί μεγάλβ ζωτικό 
ζήτημα καί είνε τή ; ϊδ ια ; σειρά; 
μέ τόν «Ίβύδα» καί τόν «Παπα- 
φλέσσα». ’Επίση; έτβιμάζω ένα δρά
μα τή ; ερήμου μέ τόν τίτλο «Φα- 
ράν», παρμένο άπό τή ζωή μιά; ό- 
άσεω;.

— Πρόκειται νά έκδώσετε κανέ
να διδλίβ;

— Πρό; τό παρόν τυπώνω τόν 
«Παπαφλέσσα». Πρβσεχώ; δέ ένα 
δίτομο ιστορικό μυθιστόρημα, «Τό 
Λιβντάρι τή ; Ήπείρβυ», πβύ στρέ
φεται γύρω άπ’ τή ζωή τβΰ Ά λ ή  
Πασσά.

ΚΙΜΟΝ ΛΟΛΟΣ

ΟΙ ΓΛΥΠΤΑΙ ΚΑ Ι Ο Ι ΖΩΓΡΑΦΟΙ
ι ε τ ο υ

δέματα μέ πίνακες έτοιμους νά 
ταξιδέψουν γιά τήν Αίγυπτο, άπλώ- 
νοντας διάφορα τομπλώ στιδασμέ- 
να τδνα πάνω στό άλλο. 'Ένας Λυ
καβηττός ολόδροσος πού άνασαί- 
νει τόν άνοιξιάτικον άέρα μέ δυό 
φιγούρες ζωντανές, εύλύγιστες 
πού δρέπουν χλωρές παπαρούνες, 
κάτι φρέσκα βελουδένια τριαντά
φυλλα, ένας δίσκος μέ φράουλες 
έξαίρετες καΐ ώς σύνθεσι καί ώς 
χρωματική άπόδοσι, ένα ύποβλητι- 
κό έσωτερικό έκκλησιάς δπου μιά 
γυναίκα άνάβει εύλαβικά τά καν
τήλια. φωτεινές νησιώτ.κες αύλές, 
ένα τοπίο άπό τό Δαφνί μέ τόν πε
ρίφημο ναό του πλημμυρισμένο ά
πό τό μαλακό φώς τής άμφιλύ’-'ης 
ένα πρωινό πότισμα λουλουδιών 
σ’ ένα γοητευτικό λουλακί φώς, έ
να έσωτερικό μοναστηριού μέ τόν 
έξομολογητή καί τήν πιστή σέ θεϊ- 
αν έξαρσι, εΐνε τά σημαντικώτερα 
άπό τά καινούργια του έργα Σ ’ σύ 
τά ξαναβρίσκουμε, σ’ έξέλιξι στα
θερή, τόν άληθινό νατουραλιστή. 
τόν άψεγάδιαστο σχεδιαστή, τό φω 
τόχαρο, ξώφρενο κάποτε κολορί- 
στα τών τελευταίων έκθέσεών του 
στόν «Παρνασσό» πού έσημείωσαν 
τόσο θριαμβευτικές έπιτυχίες.

Στις έρωτήσεις μου άπαντάει 
πρόθυμα, άπλά' χωρίς πόζα καί χω 
ρίς ναρκισσισμό:

— Γεννήθηκα στή Μυτιλήνη τό 
1875. 'Άρχισα νά σχεδιάζω άπό τά 
μαθητικά μου χρόνια. Οί γονείς 
μου μέ προώριζαν γιά έμπορο, δέν 
έφεραν δμως σοβαρές άντιρρή- 
σεις δταν είδαν τήν κλίσι μου στή 
ζωγραφική. Έσπούδασα στή Σχολή 
Καλών Τεχνών Αθηνών, μέ καθη- 
γητάς τούς Νκηφόρο Λύτρα, Γ. Τ- 
ακωβίδη καί Γ. Ροϊλό.
—Τό καλλιτεχνικό σας «πιστεύω»;

—Ή άρμονία, ή ειλικρίνεια, ή ά- 
πλότητα. Εγκεφαλικές προσπάθει
ες δέν χωράνε στήν Τέχνη, πρό 
πάντων στή ζωγραφική. Ή  Φύσι εί
νε  μεγάλος δάσκαλος, άρκεί τό 
δίδαγμά της νά μπορούμε νά τό ά- 
φομοιώνουμε μέ τήν ιδιοσυγκρα
σία μας. Πρό πάντων νά τό μετου- 
σιώνουμε

— Τί είδος σάς άπησχόλησε πε
ρισσότερο :

—Μά, έργάσθηκα σ’ δλα σχεδόν 
τά είδη: Σχέδια (έχω εικονογρα
φήσει τήν «Άγάπη στό χωριό» τοϋ 
Χατζόγλου, διάφορα βιβλία σχολι
κά κλπ.), γυμνά, τοπία, πορτραϊτα, 
νατύρ μόρτ συνθέσεις, θαλασσο
γραφίες. 01 συνθέσεις, οΐ θαλασσο
γραφίες κ ’ οί νατύρ μόρτ μ’ άπη- 
σχόλησαν περισσότερο. Έ ρ γά ζ»  
μαι πάντα έλαιοχρώματα, έκκός ώ
πό τά σχέδια, φυσικά.

— “ Εχετε πάντα τή Σχολή σας. 
Πώς βλέπετε τά νέα παιδιά; “ Ε 
χουν ταλέντο καί θέλησι;

— Είμαι πολύ εύχαριστημένος ά
πό τούς μαθητάς μου. Ή  νέα γε
νεά, Ισως γιατί τή βοηθάει τό ση
μερινό περιβάλλον, ϊσως καΐ γιατί 
ή ράτσα έχει έξελιχθή, εΐνε πολύ 
έπιδεκτική στά ζητήματα τής Τέ
χνης. 'Έ χει άντίλ,'.ψι, διαίσθησι κσ( 
εύαισθησία. Αύτά άναπληρώνουν 
τή σχετική έλλειψι, έπιμονής καί 
θελήσεως πού παρατηρεϊται στήν 
έποχή μας, άν καί οφείλω νά όμο. 
λογήσω πώς οί μαθηταί μου καί ά 
αύτό τό σημείο εΐνε άμεμπτοι.

Ό μχρός μαθητής πού δούλευε 
παρέκει έχει σηκωθή. Εΐνε βράδυ 
πιά καί δέν μπορεί νά συνέχιση. 
’Ακούει ένθουσιασμένος αύτά τά 
λόγια. Τούς άποχαιρετώ καί τούς 
δύο κΓ εύχομαι στό μικρό νά μοι- 
άση τοϋ δασκάλου του:

— Νά μέ ξεπεράση, αύτό άξίζει, 
λέει καλόβολα ό Γεραλής.

Τά σεμνά αύτά λόγια είνε άρκε
τά νά χαρακτηρίσουν τήν εύγέ- 
νεια, τήν μετριοφροσύνη καί τήν 
άνωτερότητα τού διαλεχτού αύτοϋ 
τεχνίτη.

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Λουκάς Γεραλής είνε ένας ζω
γράφος πού σ' όλη τήν καλλιτεχνι
κή του ζωή δέν άπομοκρύνθηκε 
καθόλου άπό τόν άρχαίο κανόνα: 
«πάν μέτρον άριστον». Άπό μικρός 
έχάραζε τά πνευματικά του σύνο
ρα καί μέσα οτό πλαίσιο έκείνο έ 
στησε τό δικό του ναό πού μέ μο
ναδική δραστηριότητα έπλούτισε κ’ 
έξακολουθεί νά πλουτίζη κάθε 
μέρα.

Ιδιοσυγκρασία φυσιολατρική, ά- 
γάπησε παράφορα τό ύπαιθρο καΐ 
τό γιαλό τόν έλληνικό, τά δέντρα, 
τούς καρπούς καΐ τ’ άνθη τού τό
που του κ ’ ένεπνεύστηκε άπ’ αύτά 
πλήθος πινάκων φωτοπλημμυρισμέ 
νων καί δροσερών. Ή  ζωή τού 
βουνού καΐ τού λόγγου, τοϋ νη
σιού καΐ τής θάλασσας, τού μονα
στηριού καί τού λαϊκού σπιτιού, τής 
ψαροκαλύβας άκόμη καί τής ταβέρ 
νας τόν έτράβηξαν έπίσης καί έ
δωσαν τήν εύκαιρία στήν παλέττα 
του νά μάς χαρίσρ άλησμόνητες 
ήθογραφικές σελίδες γεμάτες γρα 
φικότητα, ζωντάνια καί ειλικρίνεια. 
Είνε ένας άπροοποίητος ποιητής 
τής έλληνικής όμορφιάς πού χαί
ρεται τό φώς καί τόν άέρα καί τρα
γουδάει τούς καημούς του σ’ ένα 
γλυκόηχον αύλό μέ τό πάθος έ
νός έρωτευμένου καί μέ τήν άφο- 
σίωσι ένός πιστού.

Σ ’ ένα . εύρύχωρο άνθοστόλιστο 
σπίτι στά ριζά τοϋ Λυκαβηττού έ 
χει τό άτελιέ καί τή σχολή του ό 
Γ  εραλής. Εκεί άκούραστα ζωγρα
φίζει καί διδάσκει δσον καιρό δέν 
ταξιδεύει. Γ  ιατί τό μεγάλο πάθος 
του είνε τά ταξίδια. Ή  φυγή. Μό
λις έρθει ή άνοιξις μαζεύει τά σύ
νεργά του καί φεύγει γιά τά νη
σιά.

Ή  Πάρος έχει γίνει δεύτερη πα
τρίδα του. “ Εστησε έκεί πέρα ένα 
άλλο άτελιέ καί πηγαίνει κάθε τό
σο καί δουλεύει γαλήνια. “ Ολοι οί 
ψαράδες τόν καρτερούνε νά κου
βεντιάσουν μαζί του, νά σκύψουν 
άπάνου άπό τό καβαλέττο νά κα
μαρώσουν τούς γνώριμους βρά
χους, τά μακρυνά βουνά, τά πλε
ούμενά του, τά γραφικά άκρογιά- 
λια τοϋ νησιού, κάποτε καί τούς ί
διους τούς έαυτούς τους. Ή  Κρήτη 
τόν σέρνει έπίσης προσκυνητή της 
μέ τήν άγρια φύσι της, τά λεβεν
τόκορμα παλληκάρια καί τις θρα
ψερές γυναίκες, πού δουλεύουν ό- 
λημερίς και τό βράδυ ρίχνονται 
στούς χορούς καΐ στις μαντινάδες.

Εΐνε δειλινό δταν μπαίνω στό ά
τελιέ τού Γεραλή. 'Ένα  άπό τά ω
ραιότερα Αθηναϊκά ήλιοβασιλέμα- 
τα πυρπολεί τά πουπουλένια σύν
νεφα στόν ούρανό, οκορπάει ρο
δοπέταλα άπάνου άπό τίς στέγες 
τών σπιτιών, σχεδιάζει φανταστικά 
συμπλέγματα στά τζάμια. Μέσ' στό 
πορφυρένιο φώς ό άγνός έλληνο- 
λάτρης ζωγράφος, φαντάζει σάν 
ένας μύστης σέ μιάν ώρα τελε
τουργική. "Ενας νεαρός μαθητής 
του εΐνε σκυμμένος καί ζωγραφί
ζει κάποιο τοπίο. Πρίν άρχίχρ τό 
σχετικό έρωτηματολόγιο ό καλλι
τέχνης μέ κατατοπίζει πρόθυμα 
στήν καινούργια παραγωγή του, 
στήνοντας καβαλέττα, άνοίγοντας

Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ

ΕΡΓΑ Π. ΖΩ ΓΡΑΦ Ο Υ
Α ΙΘ Ο Υ Σ Α  ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ

τερο ποιήματα καί δέν δουλεύυν 
καΐ στήν Ίστορία;

-Δ έν ξέρω. Ή  ποίησις θέλει έμ- 
πνευσι καί ιδιοφυίαν. Ή  ιστορία θέ
λει μόνο δουλειά, θέλει ειλικρί
νεια, θάρρος, ψυχρότητα παρατη- 
ρήσεως, τάσιν προσεγγίσεως πρός 
τήν άλήθειαν καί δχι τράβηγμα 
τής άληθείας πρός τήν γνώμην 
τού ίστορικοΰ. Ό ιστορικός δηλα
δή εΐνε δικαστής, —οϋτε συνήγο
ρος, ούτε είσαγγελεύς. Ή  Λογο
τεχνία μέ τήν Ιστορία συμβιβάζον
ται, άλλά κάπως μέ δυσκολία. Δέν  
εΐνε εΰκολον νά κατορθώορς νά 
μήν προσδώσης ψυχρότητα είς τήν 
Λογοτεχνίαν ή παραχάραξιν εις 
τήν Ιστορίαν.

—Τώρα τί έτοιμάζετε, κ. Καμπού- 
ρογλου;

—Τήν βιβλιογραφίαν μου. Πρώτα

χρονολογικώς καί έπειτα συστημα- 
τικώς, δηλ. κατά είδη. Μπαίνω τώρα 
στό 87ον έτος τής ήλικίας μου καί 
δέν έχω κάμει κανένα ιδιαίτερον 
συμβόλαιον μέ τόν θάνατον. Επι
θυμώ λοιπόν νά γνωρίζουν οί άλ
λοι τΐ έγραψα καί εί δυνατόν οί 
άνθρωποι τών γραμμάτων νά ώφε 
ληθοΰν.

Τελειώνομε μέ ένα άνέχδοτον 
τό όποιον θυμήθηκεν ό κ. Καμπού- 
ρογλους δταν ή συζήτησις πιά άρ
χιζε νά ζεφυλίζεται.
" — "Οταν έβραβεύθησαν είς τόν 

Βουτσιναϊον τά ποιήματά μου «Οί 
παλμοί τής καρδιάς» ήρθα χωρίς 
νά τό θέλω είς σύγκρουοιν μέ τούς 
θλιβερούς ρωμαντικούς τής έποχής 
τούς όποιους ό εισηγητής τού δια
γωνισμού έχαρακτήρισεν ώς «πει- 
σιθανάτους», “ Εγραψαν τότε πολ-

λδς σατύρας έναντίον μου, άλλά 
καί έγώ τούς έξεδικήθην κατασκευ 
άζων παρωδίας ποιημάτων των, αί 
όποίαι έκυκλοφόρουν εύρύτατα. Ά- 
πότούς πεισιθανάτους αύτούς πολύ 
είχε θυμώσει ό φίλος μου ό Παρά
σχος, ό όποιος έπί μήνες πολλούς 
έκανε πώς δέν μέ έβλεπε διά νά 
μή μέ χαιρετά. Μιά φορά πού συ- 
νηντήθημεν δέν μπόρεσε νά μέ 
άποφύγη.

-, Ανέγνων καί έγώ, μοΰ είπε τήν 
παρωδίαν πού μοϋ έκαμες. Εΐνε  
καί καλή καΐ κακή.

—Άχιλλέα, τοϋ είπα, τούς μεγά
λους μόνον παρωδούν.

Καί ό Παράσχος ένθουσιώδης καί 
φιλόδοξος:

-Δημητράκη μου, μέ άφώπλισες!

ΟΛΜΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

Ή  οικογένεια τού μακαρίτη ζω
γράφου Παντελή Γ. Ζωγράφου,' (ορ
γάνωσε στήν α.θουσα Στρατηγο- 
πούλου (Ξενοδοχείο «Κεντρικό») 
"Εκθεσι μιάς οειράς έργων του, 
πού βρέθηκαν στά χέρια της. ΚΓ ή 
σειρά αύτή είνε οημαντική καί σέ 
όγκο κοί σέ ποιότητα καλλιτεχνι
κή: 19 πρωτότυπες άγιογραφικές 
συνθέσεις δουλεμένες μέ αύγό, 
κατά τή Βυζαντινή τεχνική, 15 άν- 
τίγραφα Βυζαντινών τοιχογραφιών 
άπό τό Μυοτρά, τόν Όξύλινθο κλπ., 
60 έλοιογμαφίες, 14 άκου-ρέλλες 
καί 21 σέπιες, είνε μιά συγκομιδή 
άξιόλογη, δταν συλλογισ9ούμε 
πώς πολλά έργα τού καλλιτέχνη 
διετέθησον οτή'' τελευταία του 
"Εκθεσι στόν «Παρνασσό», έδώ καί 
τέσσερα χρόνια νομίζω, λίγο πρίν 
πεθάνρ, καί πλείςτα εΐνε σκορπι
σμένα άπό χρόνια έδώ κΓ έκεί.
Πιστεύω πώς δίκαια έχορακτηρί- 

οτηκε ό Ζωγράφος «Βυζαντινολό- 
γος». “ Ολη του τή ζωή τήν άφιέ- 
ρωσε στή μελέτη τής τέχνης καΐ 
τής τεχνικής τών Βυζαντινών ζω
γράφων, πού συχνά άντέγραφε έρ 
γα τους άπό σκοτεινά κελλιά μο- 
ναστηριών, άπό ρημαγμένα έξωκ- 
κλήσια, άπό υγρούς, φθαρμένους 
τοίχους κΓ άπό βιβλία σαρακοφα- 
γωμένα γιά νά σπουδάσπ αύτός καί 
νά δώση τήν εύκαιρία οτό κοινό 
νά χαρρ τις όμορφιές τών κρυμμέ
νων αύτών θησαυρών τού ένός άπό 
τούς τρεις μεγάλους καλλιτεχνι
κούς σταθμούς τού κόσμου: τής 
άρχαίας 'Ελλάδος, τής Α να γεννή 
σεως καί τοϋ Βυζαντίου.

Ό  καλύτερος ζωγράφος εΐνε έ 
κεΐνος πού κατταιπιάοτηκε μέ τήν ά- 
γιογραφία. Έ κεί θά ίδοΰμε έντο
να τά ζωγραφικά του ποοσόντα: 
τήν άρμονία τή χρωματική, τήν αύ·

στηρή σύνθεσι, τόν διακοσμητικά 
του πλοΰτο, κάποτε καΐ κάπο αν 
υποβλητικότητα στήν έκφρασι. ΚΓ  
άπό τήν «έλεύθερη ζωγραφική», 
γιά γά μετοχειρισθοϋμε τόν δρο 
τοϋ καταλόγου, ξεχωρίζουν τά έρ
γα έκεΐνα, πού έχουν κάποια σχέ- 
οι, μακρυνή ή κοντινή, με τό Βυ
ζάντιο καί τήν έκχλησια. Σημειώ
νω έδω μερικούς τίτλους: « Ερ ε ί
πια άπό τό Μυοτρά», «Έ ρ ε  πια Πα- 
λαιολόγων», «Ερείπια παληάς έκ- 
κληοιάς» (πίνοκες), « ’Εσωτερικά 
έκκλησιάς», «Μυστράς» άριθ. 55. 
Τό τελευτοίο καθώς καί δυό-τρία 
άλλα άπό τά έργα πού άν'έφερα 
εΐνε τοπία πού άνασαίνουν τήν ά- 
τμόσφαιρα τού παληοϋ καιρού, πού 
είνε, θαρρείς, τυλιγμένα στήν ά- 
χλύ τοΰ χρόνου.

Εΐνε βέβαιο πώς ό τεχνίτης πού 
πέθανε, είχε ουχνά δοκιμάσει νά 
λοξοδρομήσρ άπό τή γραμμή πού 
είχε χαράξει. Σ έ  πολλά έργα του 
βλέπουμε φανερή τήν προοπάθειά 
του αύτή: πότε γίνεται Ιμπρεσσιο- 
νιστής (άριθ. 62), πότε νατουρα- 
λιστής (άρ. 54 ), πότε μουσειακός 
(άριθ 83). Κάποτε τόν γοητεύουν 
τά διδάγματα τών Γάλλων νεωτε- 
ριστων τής περασμένης γενεάς  
( Αρτεμις, άριθ. 103: ώογραφία ά- 
ξιοπρ-όσεχτη ώς έμπνευσις καί ώς 
διακοσμητική προσπάθεια, μέ κίνη- 
σι καί μέ χρωματική έγκράτεια. 
άλλ’ άδύνατη κάπως στό σχέδιο). 
Στό βάθος δμως παραμένει πάν
τα 6 βαθύς μελετητής τής Βυζαν
τινής τέχνης κΓ άξιος συνεχιστής 
της. ΚΓ ώς ένας τέτοιος, πολύτι
μος έργάτης τής νέας μας ζωγρα
φικής, πρέπει νά πάρρ τή θέσι του 
στήν Ιστορία τής νεοελληνικής Τέ
χνης.

ΣΠΥΡ. ΠΑΝΑΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΟΙ Α ΡΧΑ ΙΟ Ι 
Κ Ω Μ Ι Κ Ο Ι

Έκφαντίδης
Ό τελευταίος κωμικός ποιητής ό 

έμφανισθείς πρό τής μεγάλης πε
ριόδου τής ’Αττικής κωμωδίας άνοι- 
χθείσης Οπό τοϋ Κρατίνου εΐνε ό 
'Αθηναίος Έκφαντίδης.

Είς τόν κατάλογον τών βραβευ- 
θέντων κωμικών κατά τά Διονύσια, 
έπί τής επιγραφής περί τής όποίας 
έχει ήδη γίνει λόγος, ό Έκφαντί
δης φέρεται βραβευθείς τετράκις. 
Τό δνομά του εΐνε τοποθετημένον 
πρό τοΰ Κρατίνου καί μετά τόν Εύ- 
φρόνιον.

Ή  πρώτη του νίκη είς κωμικόν 
άγώνα θά έλαβε χώραν περί τό 
454 π. X.

Φαίνεται δτι έπεδίωξε τήν σύν- 
θεσιν έργων άπηλλαγμένων άπό 
τά χονδροειδή άστεϊα τής μεγαρι- 
κής κωμωδίας καθώς άναφέρει ό 
ϊδιος είς κάποιο έργον του:
...Έγώ ουχαίνομαι τό πρόοτυχο τό

(κωμικό
καί ντρέπομαι νά γράψω μέ τό>/ 

(τρόπο τόν Μεγαρικό.
Ό  μόνος σωζόμενος τίτλος έρ

γου του είνε ο! ((Σάτυροι».
Ό  Αριστοτέλης όμιλεί περί ένός 

πίνακος — άφιερώματος τοΰ Θρα 
σίππου, ό όποιος έχρημάτισε χο 
ρηγός ένός βραβευθέντος έργου 
τοϋ Έκφαντίδου πολύ μετά τά Μη
δικά

Σ υ νεχ ίζ ο μ ε  τις έρωτήσεις μας 
στούς γνω στότερους έπιθεωρησιογρά- 
φους μας.

Σ τ ή ν  σ ημερινή  καμπάνια ώπαντοΰν 
κατ6 σειράν οί κ .κ . Παπαδούκας, Σύλ- 
βιος, Κιούσπς.

Τ ό ν  κ. Παπαδοΰκα, τόν  γνωστό θεα
τρικό συγγραφέα  πού μ έ τήν  σύνεργα  
σία τού κ. Σηυροπ ούλου μάς έδωσε 
πέρυσι τ ή ν  έζαιρετική «Κοκέττα » καί 
φ έτοςτήν άπαράμιλλη άπόπάσης άπόΨε 
ως «Σιλουέττα » συναντήσαμε στά γρα 
φεία τοϋ «Θησαυρού». "Εγρ α φ ε . Μιά 
άδιάκριτη ματιά ηταν ά ρκετή  γιά ν ’ 
άντιληφθοΰμε πώς έτοίμαζε τό ευθυ
μογράφημα τής έβδομάδος. Τοϋ έζη- 
γ ο ϋ μ ε  τόν  σκοπό τής έπισκέψεώς μας 
και χωρίς χρονοτρ ιβές  και έφ ’ όσον 
δ έ ν  φαίνεται διατεθειμένος νά  μδς δι- 
ώζη, τοΰ θ έτομ εν  τήν  πρώτη έρώτη- 

ό όποιος έχρημάτισε χο- σιν :
— Πώς γράφεται μιά έπιθεώρησις; 
—Κατά τάς περιστάσεις, μάς άπαν

τα. Τίς περισσότερες φορές κατόπιν

Διατί έδόθη είς τόν ποιητή, τό ^ Γ έ ρ γ α Τ ία Γ κ α Γ κ ^ ε "  κ α Γ Γ τ Γ γ ϊ
παρωνύμιον «Καπνίας» δέν  είνε ά 
κριβώς γνωστόν. Είτε διότι έχαρα- 
κτηρίσθη ύπό μερικών ώς σκοτει 
νός είτε διότι ό στίχος του ώμσίαζε 
μέ «καπνίαν οίνον» δηλ. ύπερβολι
κά στυφόν.

'Ά ν  πιστεύσωμεν τόν 'Ησύχιον, ό 
Έκφαντίδης συνειργάζετο καί... μέ 
τόν ύπηρέτην του Χοιρίλον, ή ά- 
προσδόκητος δέ καί περίεργος αύ-

νατο. Συμβα ίνει βέβαια καμμιά φορά 
μιά έπιθεώρησις πού γράφ τηκε μέ προ
σοχή ν ’ άποτύχρ καί μιά πού κατα
σκευάστηκε στό γόνατο νά  σημειώσμ 
μ εγά λη  έπιτυχία. Αύτό όμως δ έ ν  ση
μαίνει ότι πρέπει νά  γράφωνται στό 
γόνατο.

— Καί πώς γίνεται ή ά ρχή ;
— Πρώτα κλ ε ίνε ι κα νείς  συμβόλαιο 

μ έ τόν  έπιχειρηματία. Κ Γ  έπειτα έ χ ο ν 
τας ύπ’ δψει του τά μ έλη  τοϋ θιάσου,

τή συνεργασία έδωκε άφορμήν είς (ΥΡ^φει νούμερα  πού νά  στέκωνται σ'
τόν Κρατίνον νά άποκαλέση συνο- 
ττπκώς τόν Έκφαντίδην "Χοιριλεκ- 
φαντίδην» καί τήν ίδικήν του κωμω
δίαν «έκκεχοιριλωμένην» δηλαδή 
άπηλλαγμένην άπό Χοιρίλους.

Καί τώρα άς είσέλθωμεν είς τήν 
μεγάλην περίοδον τής ’Αττικής 
Κωμωδίας, ή όποία άρχίζει μέ τόν 
Κρατίνον.

Κρατίνος
Ή  ποιητική αύτή φυσιογνωμία 

όντιπροσωπεύει ένα σπουδαίον πα
ράγοντα τής κωμωδικής τέχνης τοΰ 
πέμπτου αίώνος.

Ό  Κρατίνος, έστω καί άν ήτο — 
5πως τόν έχαρακτήρισαν οί παλαιοί 
— ύπέρ τό δέον «πικρός» ή άκα- 
τάστατος είς τήν σκηνικήν οικονο
μίαν τών έργων του, έστω καί αν 
είχε τοΰτο ή έκείνο τό έλάττωμα 
καί έπί τέλους δέν  ήτο Εϋπολις ή 
'Αριστοφάνης, έν  τούτοις κατώρθω- 
οε νά σταθή ύψηλότερα άπό κάβε 
προγενέστερόν του κωμωδιογρά
φον καί νά κρατήση μίαν θέσιν ά
πό τήν όποίαν δέν ήμπόρεσε νά 
τόν καταβιβάσρ ή φήμη τών μετα
γενεστέρων του ποιητών.

Ίδεολογικώς εΐνε ένας άρχαιο- 
παθής. Επιτίθεται κατά τού νεωτε
ρισμού μόνον καί μόνον διότι αυ
τός όλονέν παρασύρει τήν πατρί
δα του μακράν άπό τήν θρυλικήν 
έποχήν τών Μαραθωνομάχων.

Είνε ένας χιουμοριστής πολύ 
ξεχωριστός καί πρωτότυπος διά 
τήν έποχήν του, ά άποίος κάθε 
άλλο θέλει παρά νά φανρ σχολα
στικός διδάσκαλος ηθών. Ή  σάτυ- 
ρά του δσο καί άν έφαίνετο Ισως 
«άρχιλόχειος» ήτο πρό παντός εύ- 
συνείδητος.

Ό Ίδιος έσατύρισε τόν έαυτόν 
του μέ ολόκληρον κωμωδίαν διά 
τόν ύπερβολικόν του έρωτα πρός 
τό κρασί.

Τό έν  λόγν έργον ήτο ή Πυτινη 
(= ή Νταμιτζάνα), ή όποία έπαίχθη 

τό 423 καί έτυχε α ' βραβείου.
Περί τής ιδιωτικής του ζωής δέν  

έχομεν βεβαίας καί συγκεκριμέ
νος πληροφορίας.

Γνωρίζομεν μόνον δτι ήτο υιός 
τοϋ Καλλιμήδους καί δτι έγεννήθη  
εις τάς ’Αθήνας οπου καί έχρημά
τισε κάποτε ταξίαρχος(Ι) τής Οί- 
νηίδος φυλής, άλλά φαίνεται δτι τό 
στρατιωτικόν του τάλαντον κάθε 
άλλο ητο παρά έφάμιλλον τοϋ ποι
ητικού του. διότι είς τό πεδίον τής 
μάχης... τά έχρειάσθηκε ό δυστυ
χής καί έφάνη δπως είπε κάποιος 
ομότεχνός του (2 ) «δειλότερος τοϋ 
Έπειοϋ τής μυθολογίας», ό όποιος 
συμφώνως μέ κάποιον παλαιόν στί
χον :
...έτρεμ '' άγνάντια στά σπαθιά καί 

(στούς κονταρομάχους. 
Δέν ήμπορεί νά βεβαίωση κανείς 

άν έκτός τού δτι ήτο φιλοπότης ή
το καί φίλος τής ’Αφροδίτης μέχρι 
...παρεξηγήσεως, δπως άναφέρει 
τό βιογραφικόν σημείωμα τού ΣουΙ- 
δα ή δτι —δπως άναφέρεται είς τάς 
έπιστολάς τοϋ Όρατίου (3) (<ήτο 
τόσον άβροδίαιτος ώστε τό δωμά- 
τιόν του ήτο καταστολισμένον άπό 
καθρέπτας κλπ.», οϋτε ήμπορεί κα
νείς νά στηρίξρ βάσιμον γνώμην 
έπί τών άστειολογιών τοϋ Άριστο
φάνους ό όποιος τόν παριστάνει 
μέθυσον είς βαθμόν ώστε νό  χρη- 
σιμοποιή έπάνω είς τό κρεββάτι 
του... προβιές διά νά άποφύγη τάς 
ύγράς συνεπείας τής γεροντικής 
μέθης (4 ) .

Αί σχέσεις τοϋ ποιητοΰ μέ τόν 
‘Αριστοφάνη φαίνονται φιλικώταται 
μέχρι τοΰ 423 τούλάχιστον, όπότε 
καί θά έταράχθησαν σημαντικώς, 
άλλά τοΰτο δέν  πρέπει νά μάς 6κ· 
πλήττη καί τόσον δταν λάβωμεν 
ύπ’ δψιν οτι οί κωμικό! τής έποχής 
έκείνης διεζεδίκουν φάνατικώτατα 
τήν εύνοιαν τοΰ κοινοΰ καί έφιλο- 
δόξει έκαστος χωριστά τό σκή- 
πτρον είς τήν τέχνην.

Συνέπεια τών άνωτέρω ήτο ή δι
δασκαλία τής «Πυτίνης» ύπό τοΰ 
Κρατίνου καί τά σκώμματά του κα
τά τοϋ Άριστοφάνους, δτι έκλεπτε 
ιδέας καί στίχους τοϋ Εύπόλιδος 
καί δτι έμιμείτο ύπερμέτρως τό ύ
φος τοϋ Εύριπίδου (5 ).

Κατά τήν γνώμην κάποιου σχο- 
λιαστοϋ τοΰ Άριστοφάνους, ό ποι- 

·. - ρΐηωνρυ^ι,ιβ-.νος
κούς

cuc συχνά ΐίς 
·'·— ’>c γελωτοποιούς 

ηολεμοΰντας μέ 
ύε ρας Ηρακλείς πεινασμένους 
ζυμώνοντας ψωμί ώς δοΰλοι, δρα- 
πέτας, άπατεώνας, ξυλοκοπουμέ- 
νους έπίτηδες, ύπηρέτας κλαυθμη- 
ρίζοντας διά νά προκαλέσουν κω
μικούς έμπαιγμούς κλπ. είς δλα 
«ύτά είχε ύπ’ δψιν του τά έργα 
1PV Κρατίγον, άλλος δμως έρμη-

άύτά οϊ μ έλ λ ο ντες  νάτά έρμ ηνεύσ ουν . 
Καί, κατά τή γνώ μη μου ή  τ έχ ν η  γιά 
τήν  έπιτυχία μιάς έπιθεωρήσεως έγ κ ε ι
ται ατό νά  βρπ ό έπιθεωρησιογράφος 
τό νο ύμερο  πού θά τοΰ έρχετα ι. Τότε 
τόν  δείνα  ήθοποιό.

»Τό  νο ύ μ ερ ο  ε ΐν ε  όπως τό κοστού
μι. Σ έ  ένα  πηγαίνει περίφημα, οέ άλ
λο ν  δ έ ν  πάει καθόλου. Μέ άλλα λόγια 
τό πάν ε ΐν ε  νά  πάρη κανείς  τά μέτρα 
τοΰ ήθοποιοΰ καί νά  τοΰ κατασκευάση 
τό ν ο ύ μ ερ ο  νο ύθά τοΰ έρχεται. Τότε 
μπορεί νά  π ροβλέφη κανείς  ότι ή έπι
τυχία ε ΐν ε  έζησφαλισμένη.

—Καί τί άλλο σ υντελεί στήν έπιτυχία 
μιάς έπιθεωρήσεως;

— Τό νά  παίρνουν οί ήθοποιοί τά 
νο ύ μ ερ α  πού τούς δ ίνουν  οί σ υγγρα 
φείς, χωρίς νά  διαμαρτύρωνται. Δυ
στυχώς ό σ υγγραφ εύς πολύ συχνά δυ 
σκολεύεται σ’ αύτό τό ζήτημα. Κ Γ  έτσι 
παρατηρείται δχι σπανίως τό φαινόμε- 
ν ο ν , νο ύ μερα  πού ά ρνήθηκε ένα ς ήθο
ποιός νά  τά παίζη, σέ μιά άλλη έπιθε- 
ώρησι πού τά δ ίνει ό συγγοαφεύς νά 
σημειώ νουν καταπληκτική έπιτυχία.

— Πρέπει ένα ς  έπιθεωρησιογράφος 
νά  ε ΐνε  έξ υ π νο ς ;

— Ή  λέζις έξυπνος σηκώνει πολύ 
νερ ό . Μπορεί ένα ς  έπιθεωρησιογράφος 
κ Γ  ένα ς  σ υγγραφ εύς γενικώ τερα  νά 
ε ΐν ε  έξυπνος, σέ κε ίνο  πού γράφει ή 
έκεΐνα  πού λέει καί νά  μ ή ν  ε ΐνε  καθό
λου στή ζωή του. "Οπως καί άντιθέτως 
ένα ς  άνθρωπος έξυπνος στή ζωή, δ 
ταν ηάρρ καμμιά φορά τήν  π έννα νά  
)»ράφη, ν ’άραδιάζρ άνοηοίες πρώτου 
μ εγέθους .

— "Ε ν α ς  έπιθεωρησιογράφος, λοιπόν, 
πρέπει άπαραιτήτως νά  ε ΐν ε  έξυπνος 
στή δουλειά  του;

— Βεβαίως. Γ  ιατί άν δ έ ν  ε ΐνε  έξυ 
πνος δ έ ν  θά ε ΐν ε  καί έπιθεωρησιο^ρά- 
φος.

— Μοιράζετε προσκλήσεις οτούς φί
λους σας ;

Ό  κ. Παπαδούκας χαμογελά .
— Μόνο όταν δ έ ν  πηγαίνη κσλά τό 

έ ρ γ ο !
Κά νουμε τή σκέΨη πώς είμαστε μ έν  

καλοί του φίλοι άλλά καί πώς ή «Σι- 
λουέττα)) πηγαίνει θαυμάσια

— Γελ ά τε  μέ τάστεία πού γρά φ ετε;
— "Οχι μ ό νο ν  δ έ ν  γελώ  μάς άπαντά 

άλλά διερωτώμαι πώ ςγελοΰν οί ά λλ ο ι!
— Γ  ιατί προτιμάτε τό σύστημα τής 

συνεργασίας;
— Γιατί ή έπιθεώρησις ε ΐν ε  ένα  ε ί

δος πού άπαιτεί ποικιλία καί πολλή 
δουλειά. Καί δπως έχε ι έζελιχθή σ ήμε
ρα ή έπιθεώρησις μ έ  τίς μ εγά λες  ά- 
παιτήσεις τοΰ κοινοΰ, ένσ ς  συγνρα- 
Φεύς δ έ ν  μπορεί νά  τά βνά λη  εύ κο 
λα πέρα. "Ο ταν γράφ ουν δυό μαζύ ό 
ένα ς συμπληρώνει τόν άλλον. Τ ή ν  Ι
δέα  του, τόν  στίχο, τά πάντα.

Ευχαριστούμε τόν  κ. Παπσδούκα καί 
τόν άφ ήνουμε ήσυχο νά  τελειώση τό 
ευθυμογράφημα πού ε ίχ ε  άφήσει στή 
μέση.

0 κ. Σ Υ Λ Β ΙΟ Σ  
Μέ τόν κ. Σύλβιο  πέρασα δυό εύ 

χάριστες ώρες. Δ έ ν  γράφω περάσομε 
δυό εύχάριστες ώρες. θάταν έγωϊστι- 
κό έ κ  μέρους μου.

Στό  σαλονάκι του πού μέ δ έχτη κε  
είχα  τήν  έντύπωση πώς βρισκόμουν σέ

έκθεση  ζωγραφικής.
Προσωπογραφίες, σκίτσα, άκουαρέλ- 

λες, κ ι’ άλλα πολλά έργα  τέχνη ς  ά- 
νη ρτημ ένα  στούς τέσσερις τοίχους 
τού σαλονιού δ έ ν  άφηναν ένδιάμεσο 
χώρο γιά νά διακρίνωμε τόν χρωμα
τισμό του!

Μπλέ ήταν, κόκκινο  ήτα ν;
Εύτυχώ ς ύπ ήρχε τό... τοβάνι.
Μετά τόν έλαφρύ γλυκύ , καί τό ά- 

παραίτητο τσιγαράκι άνοίγομε τή συ- 
ζήτησι.

— Τί νά  σάς πώ γιά τήν  έπιθεώρη- 
α η ; μάς λέε ι ό κ. Σύλβιος. Πρίν λίγο 
καιρό ε ίχ ε  παρακμάσει τελείως. Ή  ά- 
νόητη  πολιτική σάτυρα καί τά άφθονα 
σόκιν τήν  ε ίχα ν  καταντήση ά σ εμνη ! 
άκατάλληλη καί διά... ένηλίκους  άκό
μη !

Μά καί ή σημερινή  δ έ ν  μέ ικανο
ποιεί άπολύτως. Π νεΰμα  δ έ ν  ύπάρχει, 
σ χεδ ό ν  καθόλου κ ι’ έτσι τό μόνο  μ έ 
σον μέ τό οποίον έπιδιώκει ό θεατρώ
νη ς  νά προσέλκυση τόν κόσμο, χωρίς 
όμως καί νά  τό πετυχαίνη ε ΐνε  ή αισ
θητική άπόλαυσις.

— Κα τ’ ά ρχή ν  κ. Σύ λ β ιε  μάς ενδια 
φέρει πως γράφ ετε ή έπιθεώρησις;

— Νά σάς έξηγήσω ; Εΐσθε συγγρα- 
φεύς...

— "Ο χι δ έ ν  είμαι!
— Δ έν  πρόκειται γιά σάς. Εΐσθε, λοι

πόν, συγγραφεύς μέ ταλέντο  καί φιρ- 
μαρισμένος. Ά λ λ ά  σύτό δ έ ν  φτάνει.

Χρειάζεται καί κάτι άλλο.
— Τί χρειάζεται;
— "Ε ν α  συμβόλαιο!
— Μέ ποίον;
— Μέ τόν  θεατρώνη πού πρόκειται 

νάνεβάση  τό έρ γο  σας.
— Καί σέ τί θά σάς βοηθήση τό συμ

βόλαιο ;
— Έ δώ  ε ΐνε  τό μυστικό! Βλέπ οντας 

το... έμπ νέεσθε καί γρά φ ετε !
— "Οστε κατά π αραγγελίαν έτοιμά

ζετε μιά επιθεώρηση.
— Βεβαίως, θά μοΰ έπιτρέφετε μά

λιστα έπί Tp εύκαιρία νά κάνω μιά πα
ρομοίωση τής έπιθεωρήσεως μ έ  τά... 
παπούτσια.

— "Α ν  ε ΐνε  δυνατόν.
— Δ έν  νομίζετε πώς τά κατά πα

ρα γγελία ν υποδήματα εΐνε καλλίτερα 
άπό τά έτοιμα;

— Μάλιστα!
— " Ε !  τό ίδιο συμβαίνει καί μ έ τίς 

έπ ιθεω ρήσεις!....
— "Ε χ ε τ ε  νέα  έρ γα ;
-1- Πώς. Μιά όπερέττα «Τό χα μ όγελο  

τής τύχης» μέ μουσική τοϋ κ. Κομνη- 
νοΰ  καί μιά ήθογροφία τήν «Χάιδω» — 
καί έπί τό λ υ ρ ι κ ώ τ ε ρ ο ν « τ ό  άηδονά- 
κι τοΰ χωριού» μέ μουσική τοΰ κ. Κα- 
ρακάση.

— Καμμιά έπιθεώρηση;
— Βρίσκομαι σέ διαπραγματεύσεις 

μ έ τόν κ. Μηλιάδη. Κάτι θά γίνη.
— Δ έν  έ γ ιν ε ;

I -  "Οχι V 
J — Τί π ερ ιμένετε ;
* — Τό συμβόλαιο!

Τοΰ θυμίζουμε τίς παληές του έπι
τυχίες.

Ή  περίφημη «Βαβυλωνία» ε ίχε  κάνει 
326! παραστάσεις. "Α ρχισ ε στίς 11 
Αύγούστου καί τέλειωσε στάς 25 Μαΐου 
τοΰ άλλου χρόνου.

Μάς παρουσίασε ένα  κατάλογο άπό, 
όπερέττες, ήθογραφίες καί έπιθεωρή- 
σεις. Καί κουραζόμαστε νά  μ ετρά με! 
Ρεπερτόριο κ Γ  όχι παίξε γέλασε.

— "Οταν πρωτόρθαμε άπό τή Σμ ύρνη  
καί άνεβάσαμε έπιθεώρηση, ό μεγάλος 
μας χιουμουρίστας ό Λάσκα ρης ένθου- 
σ ιάστηκε:

— Εύτυχώ ς -  έγραφ ε σέ μιά έφημε- 
ρίδα— πού ήρθαν δυό Σμυρνηοί γιά νά 
μάς δείξουν πώς γράφεται ή έπιθεώ- 
ρησις.

Στό ν  κ. Σύλβιο όφείλεται καί τό 
ένδιάμεσο “ παρλάτο» πού συνηθίζεται 
στά νούμερα . Μέ τόν κ. Καρακάση εΐ
ν ε  άχώριστος συνεργάτης.

Μιλάει γ ι’ αύτόν μ έ ένθουσιασμό.
—ΕΤνε θαυμάσιος μουσικός καί έξυ- 

πνότατος άνθρωπος!
Στά 19 ε ίχε  δώσει ένα  κονσέρτο μέ 

«πιανολόγους».
— Πρώτη φορά άκούω αύτή τή λέξη.
— Ε ΐν ε  σύνθεσις άπό τάς λέξεις  «πι

άνο» καί ,Λλόγος».
— Στό ν  ένικό  πώς κά νε ι;

Τ© Ρ Ω Μ Α Ν Τ Ζ Ο  ΤΗΣ Φ Α Ν Η Ι
ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ,,ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ Θ ΙΑ ΤΡΟ Υ”  ΠΕΙΡΑΙΩΣΗ

Μιά ψτωρή εργάτρια, ή φανή, άγά
πησε τό γυιό τοΰ έργοστασιάρχου της, 
Βαρδίκα . Ό  νεα ρός  Βαρδίκας τήν  α
γαπάει έπίσης. Αύτό πεισματώνει τόν 
πατέρα του πού θέλει νά  πουλήση τό 
έργοοτάσιο του, στόν Ά μ ερ ικά νο  

I Μπράουν, πού πρόκειται νά φτάση μαζί 
μέ τήν  άδελφή του άθλήτρια του Μπόξ 
γιά νά  μή μπορέση ό γυιός του νά 
ηαντρευτή  τή Φανή. "Ε ν α  πρωΐ βρί
σκεται στό γραφείο του νά  φάχνη παν 
του γιά τά συμβόλαια, (πού ε ίχε  ετοι
μάσει γ ι ’ αύτό τό σκοπ ό), πού χάθη
καν. Τά συμβόλαια αύτά τάχε παρμέ
να  ό ερ γο δη γό ς  καί παληός του φίλος 
Δημήτρης πού στεκόταν μπροστά του 
καί τόν έβλεπ ε ποϋψαχνε άδικα. Ε ί 
χ ε  καταλάβει τήν  τρέλλα  πού θάκανε 
ό Βαρδίκας καί φρόντισε νά  τά κρύ- 
ψη.

Ό  προϊστάμενος φ εύγει φ ουρκισμέ
νος. "Υ σ τερ ’ άπό λίγο έρχετα ι ό ’Α 
μερ ικανός Μ πράουν.Ό  Δημήτρης κατα
φ έρνει νά  τόν διώξρ, όχι δμως καί 
τήν  μίςΜπράουν πού κερα υνοβσ λήθηκε 
άπ’ τόν  έρωτα μόλις τόν  άντίκρυσε. 
Ζητούσε καλά καί σώνει νά  τόν παν- 
τρευτή.

’Επιστρέφει ό Βαρδίκας μετά τήν 
άναχώρησι τους αποφασισμένος νά  
πουλήση τό έργοατάσιο. Φωνάζει τή 
Οανή στό γραφείο του ."Εξω  φ ρενώ ντήν 
βρίζει άτιμη πού τόλμησε νάγαπήση τό 
γυιό του καί τής λέει νά φύγη. ’Ε κ ε ί 
νη  τή στιγμή μπαίνει ό γυιός του Κώ
στας. Παίρνει τή Φανή καί λέει στόν 
πατέρα του πώς φ εύγει κ Γ  αύτός άπό 
κοντά του γιά πάντα.

—“ Εχω  γερά , μπράτσα τοϋ λέει. Θά 
δουλέψω καί θά βγάλω τίμια τό ψωμί 
μου.

Τούς άκολουθεί κ ι’ ό Δημήτρης. Πιά
νο υ ν  δουλειά άλλοΰ. Περνάει κάμπο
σος καιρός Ε ιν ε  έτοιμοι πιά νά κά 
μ ουν  τό γάμο. Ό  Βαρδίκας έ ν  τώ μ ε 
ταξύ κ ινδυνεύε ι νά  χρεωκοπήση γιατί 
τό έργοοτάσιο του δ έν  δουλεύει όπως 
πρώτα.

Μαθαίνει τό σπίτι τοΰ γυιοΰ του καί 
παρουσιάζεται στή Φανή. Τ ή ν  παρακα- 
λεί νά τόν σώση, άφήνοντας έλεύθερο  
τό γυιό του. Μόνο μιά προίκα θά τόν 
έσωζε άπ’ τήν  καταστροφή. "Ε χ ε ι  έ- 
τοιμάαει καί τή νύφη. Ά λλοιώ ς θαύτο- 
κτονήοη  γιά ν ’ άποφύγη τή χρεωκο- 
πία. Ή  φτωχή κοπέλλα θυσιάζεται γιά 
νά  μή γ ίνη  αιτία τής συμφοράς. Γρά- 
φει ένα  γράμμα στόν Κώστα, άλλά δ έν  
προλαβαίνει νά  τοΰ τ ’άφήση. " Ε ρ χ ε 
ται αύτός ξαφνικά. Τοΰ φ έρετε ψυχρά 
κ ι’ απότομα. Τοΰ λέει πώς έχε ι άλ
λο ν  έραστή. Αύτός άηδιασμένος γιά 
τή ν  προστυχιά της φ εύγει γιά νά  συμ 
φιλιωθή πάλι μ έ τόν πατέρα του. Κα 
ταφθάνει ή μις Μπράουν. Προσποιεί
ται πώς αύτοκτονεϊ παίρνοντας έναχά- 
πι άπό Ζάχαρι, πού άναγκάζει τό Δη- 
μήτρη νά  τήν παντρευτή- Τ ό ν  παίρνει

Ό  συγγραφεύς τού έρ γου  κ. Ν. Μα- 
ράκης, ό σκηνοθέτης κ. Στ. ΝικολαΤ- 
δης ή πρωταγωνίστρια δίς "Ε λ λ η  Πλέσ- 
σα, ,ό  κ. Μοσχούτης, ή κ. Παναγιωτού- 
λου, ό κ. Βιτσώρης καί ό κ. Τ. Σά- 

καινας.

στό σπίτι της κ Γ  άρχίζει νά τόν  προ
πονεί γιά νά  τρέξη τό... Μαραθώνιο.

'Ο Δημήτρης παίρνει ένα  γράμμα 
πού τόν  πληροφορεί πώς ή ύποτιθέμε- 
νη  Ά μ ερ ικά να  δ έ ν  ε ΐνε  άλλη άπό μιά 
γειτόνισσα τους έπιστολογράφον τή 
Βαγγελιώ  πού ε ίχε  φύγει γιά τήν  Α 
μερ ική  καί πλούτισε. Γίνονται πολλές 
κω μικές σκηνές . Ό  σύζυγος κάνει άν- 
τίποινα στή γυναίκα  του βάζοντάς την 
νά  τρέχη  μέ τή σειρά του.

Βρίσκει τή Φανή σ’ ένα  έργοοτάσιο 
πού δούλευε  μ έ ψεύτικο όνομα καί τήν  
παίρνει στό σπίτι του.

Σ τ ή ν  τρίτπ πράξι ή κυρά Δημήτραι- 
να  πιά έχοντα ς  στό πλάϊ της τή Φανή 
παρουσιάζεται στόν Βαρδίκα  καί ζη
τάει τό γυιό του γιά τή δ:δα Φανή τήν 
έκατομμυριοϋχο  πού έχει προίκα Β έκα 
τομμυρίων. Ό  έργοστασιάρχης φυσικά 
δέχετα ι μέ χαρά κι’ έτσι έκπληρώνε-

ται τό όνειρο τής Φανής.
Αυτή εΐνε ή ύπόθισις τοΰ καινούρ

γιου έρ γο υ  τού νέο υ  συγγραφέως καί 
δημοσιογράφου κ. Ν. Μαράκη μέ τό ό
ποιον άρχισε τίς παραστάσεις του τό 
’Εργατικό  Θέατρο. Ό  κ. Μαράκης έδω
σε ένα  κα λονρα μμένο  έργο  μέ ζωντα
νούς τύπους, παρμένους άπ’ τήν κα
θημερινή  ζωή τοΰ έργάτη, καί μέ έ ν 
διαφέρον πού κράτησε ώς τό τέλος. 
Ή  διδασκαλία τοϋ κ. Στ. Νικολαίδη 
φροντισμένη καί παστρική. Αύτός ό 
ίδιος οτό ρόλο τού Δηυήτρη χάρισε τό 
γέλιο  καί τήν εύχαρίοτηοι στούς θ ε 
ατός.

Ή  δίς "Ε λ λ η  Πλέσσα στή Φανή πο
λύ κολή . "Ε χ ε ι  κάτι τό εύ νεν ικό  έπά
νω της πού άνανκάζει τό θεατή νά τή 
ουμπσθήση άμέσως. “ Εδωσε τήν φτω
χή  κοπέλλα συγκροτημένα  όπως ταί
ριαζε. Τό ταλέντο τής δίδος Πλέοοα 
εΐνε γνωστό καί άπό παλαιότερες έμ- 
φανίσεις τπς. Κοντά της ό κ. Μοσχού
της ώς Βαρδίκας στάθηκε πολύ κα 
λός. "Εννοιω σε τό ρόλο του καί τόν ά- 
πέδωσε μέ ζωντάνια. Καλός ό κ. Βι· 
τσώρης, μόνο  άς μοΰ έπιτρέψη νά τοΰ 
πώ πώς ήταν κάπως προσποιητός.

Πολύ καλή ή κ. Σεβασμία Παναγιω- 
τοπούλου οτήν μις Μιστερχάζυ Μπρά
ουν. Ό  κόσμος τήν γνώρισε καλά καί 
άπό τίς περσυνές της έμφανίσεις καί 
μέ κάθε της έμφάνιοι στή σκηνή ξε- 
σπουοε ατά γέλια. Κοί ό κ. Σάκαινας 
έδωσε όπως μπόρεσε τόν Μπράουν οτό 
μικρό ρόλο πού είχε. Στάθηκε άρκετά 
καλά.

<·❖
Καί λίγα λόγια γιά τήν  ιστορία τοΰ 

’Εργατικού Θεάτρου. "Α ρχισ ε τίς πα
ραστάσεις του πέρυσι μέ τό έονο  τοΰ 
κ. Ν Μαράκη «Μιά ζωή ξαναοχίζει». Ή  
έξόρμησις άρχισε άπό τόν Πειραιά. Ε ΐ 
ν ε  γνωστό πώς κάθε καινούργια προσ 
πάθεια χρειάζεται έπιμονή γιά νά κα- 
τορθώση νά  σταθή. Τό φτηνό εισιτή
ριο προσείλκυσε τούς έργάτες.

Ό  εργάτης συνήθισε τό θέατρό του 
καί τό θεωρεί άπαραίτητο. Σ ’ αύτό συ- 
ν έτ ε ιν ε  τό ότι οί δ ιευθύνοντες  τό Έ ρ  
γατικό Θέατρο, φρόντισαν νά βγάλουν 
παστρικές παραστάσεις μέ τά μέσα 
πού μπορούσαν νά  διαθέσουν.

Συ νέχ ισ α ν  τίς παραστάσεις μέ «Τά 
Νειάτα» μιά διασκευή τών κ.κ . Θ. Βλάσ 
ση—Μαράκη. Τό «Πρίν άπ’ τήν  Α ν α τ ο 
λή» τοΰ κ. Νάσσου Γεω ργάκαλου, τήν 
«Παληά Γειτονιά» τοΰ κ. Ν. Μ αράκη- 
πού ε ίχε  έζαιρετική έπιτυχία—καί μέ 
μ έ  τά «Τίμια χέρια» τοΰ κ. Θ. Γραβιά.

Γ  ιά λίγο διάστημα έδωσαν καί παρα
στάσεις μέ τήν προστασία τής Ε ρ γ α 
τικής Εσ τία ς.

Ή  κρατική αύτή άργάνωσις έμ ε ινε  
τόσο ίκανοποιπμένπ άπ’ τόν θίασο, ώ
στε ύπεσχέθη γιά φέτος νά  τούς 6ο- 
ηθήσρ χρηματικά. "Α ς  έλπίσουμε πώς 
θά τό κάμρ γιατί τέτοιες προσπάθειες 
άξίζει νά ύποστπρίζωνται.

Ζ.

— Μά... Πιανολόγος.
— Ε ΐν ε  ένα  εΐδος μονολόγω ν μέ μου 

σ ική ;
— Μάλιστα!
— Λοιπόν;
— Ό  κ. Καρακάσης κράτησε όλόκλη 

ρο τό πρόγραμμα μ έ «πιανολόγους» 
καί τό κοινόν έφ υγε ένθουσιασμένο...

Τόν  διακόπτουμε.
— Πότε πρωτογράψατε έπιθεώρηση;
— Σ τή ν  Σμ ύρνη . Τό  1915.
— Δ ίνετε άπ’ εύθείας τό πρώτο οας 

χειρόγραφ ο ή... άντιγράφετε ένα 
«σκέτς» ή ένα  νο ύμερο ;

Ό  κ. Σύλβιος καταλαβαίνει καί χα 
μογελά .

— Μέ κατηγόρησαν πώς άντέγραφα 
ένα  έγγλέζ ο  συγγραφέα...

— ’ Ισως έχο υ ν  άδικο...
— Α π ενα ντία ς έ χ ο υ ν  δ ίκηο : Εύτυ 

χώς μέ κατηγόρησαν πώς άντέγραφα 
έν α ν  κ α λ λ ί τ ε ρ ο  κ Γ  όχι τόν κ. Γ ι
οκαρίνη.

— Α λή θε ια  τί έ χ ετ ε  νά  πήτε σχετι
κά μέ τήν  έπιθεώρηση πού έτοιμάζουν 
οί κ .κ . Γιοκαρίνης Μαμάκης;

— Άπλώ ς έκφράζω μιάν εύ χ ή : Νά 
π ετύχη... "Αλλω στε όλος ό... κουτός 
θόρυβος πού δημιουργήθηκε τελευταί-

[ ως έ κ  μέρους τών δύο... συμπαθών 
ί συναδέλφων είς αύτό άποβλέπει: εις 
τήν έπιτυχίαν τής έπιθεωρήσεως. Ε ΐνε  
βλέπ ετε τό μόνο... συγγραφικό τους 
ποοσόν. Έ ά ν  τώρα μ έ τήν έπιθεώρη- 
σή τους κά νο υν  τόν κόσμο' νά  γελάση 
όπως γέλασε μέ τόν διαφημηστικό τους 
θόρυβο...

— Τότε ή έπιτυχία τους...
— "Ο χ ι! ή άποτυχία τους εΐνε έζησ- 

φαλισμένη.
— Μά άφοΰ πρόκειται νά  γελάση ό 

κό σ μ ο ς ;
Καί ό κ. Σύλβιος χα μ ογελά ;
— Θά γελάση, μά... είς βάρος τους!

Ο κ. Χ ΙΟ Υ Σ Η Σ

Ό  κ. Κιούσης άντιπροσωπεύει τήν 
συγγραφική έταιρία Ρηγοπούλου-Κιού- 
ση. Τ ό ν  κ. Ρηγόπ ουλο στάθηκε άδύ
να τον  νά τόν συναντήσουμε.

Μέ τόν κ. Κιούση είμαστε περισιΛ- 
τερο  τυχεροί.

Τ όν  συναντήσαμε μεσημεριάτικα, 
στά Χαυτεϊα. Μόλις ε ίχε  τελειώσει τήν 
εργασία του. Δ έ ν  φαινόταν κοθόλου 
κουρασμένος κ Γ  έτσι χωρίς δισταγμούς 
τόν πλησιάσαμε. Ίδ ιό τ η ς : Δημοσιογρά 
φος. Σκοπ ό ς : Συνέντευξ ις  κλπ.

Μας χαμογελάει.
— Εύχαρίστως.
Λιγόστιγμα τόν περιεργαζόμαστε: 

Ε ΐν ε  ένας πανύψηλος, κα λοδεμένος  
κύριος. Κά νουμε τή σκέψη: πώς άν 
δ έ ν  ε ΐνε  ό καλλίτερος έπιθεωρησιο- 
γράφος μος ε ΐνε  όπωσδήποτε ό ώραι- 
ότερος!

— Είμαι όλος αύτιά.
— Πώς γράφεται μιά έπιθεώρησις;
— Έ ν  συνεργασία, ή τουλάχιστον, 

έτσι πρέπει νά γράφεται.
— Βρ ίσ κετε πώς μέ τήν  συνεργασία 

οί έπιθεωρησιογράφοι παρουσιάζουν 
καλλίτερα πράγματα;

— "Οχι πάντα. "Οταν έλεγα  προηγου 
μένως έν  συνεργασία, είχα ύπ’ όφιν 
μου τό σύστημα πού άκολουθοϋμε μέ 
τόν συνεργάτη μου τόν κ. Ρηγόπουλο.

Ή  συζήτησις γεν ικεύετα ι: Μάς λέει 
πώς ή σημερινή έπιθεώρησις έχει ά
νά γκη  άπό ένα  φωτισμένο «ρεζισέρ».

Ε ΐν ε  άπαραίτητος ένας γνώστης τοΰ 
θεάτρου, ένας παληός «έν  άποστρα- 
τεία» συγγραφεύς, πού θά βοηθήση 
έμάς τούς άνθρώ^ους που πασχίζου
με νά παρουσιάσουμε κάτι καλόν.

— Καί δ έ ν  τό κατορθώ νετε;
— "Ο χι, γιατί ό θεατρώνης άδυνα- 

τεϊ νά μδς καταλάβη.
j — Χρειάζεται όπως σδς είπα ενας 
ι Φωτισμένος «ρεζισέρ». “ Ενα ς  Φώτος 
j Πολίτης... τής έπιθεωρήσεως.

— Μά ε ΐνε ... πολύ τπς!
— Ποιός ε ΐν ’ αύτός;
— Δ έν  μ ’ έννοήσα τε τής έπιθεωρή

σεως, λέω, πώς εΐνε ... πολύ της!
Γελά ει μέ τήν καρδιά του.
— Έ σ ε ϊς  — τόν ρωτώ — λέτε  άστεϊα 

στίς συντροφιές ή τά κρατάτε γιά τά 
έργα  σας.

— Ά σ τε ιεύ εσ θ ε ; Φτάνει νά  μοΰ δο 
θή άφορμή. Πάντως άποφεύγω νά  λέω 
πολλά γιά νά μ ή ν  φαντασθοΰν πώς 
κάνω τόν έξυπνο. Ή  κακιά γλώσσα 
τής παρέας εΐνε έτοιμη νά  χύση τό 
φαρμάκι της :

— Μάς κάνει τόν έξυπνο έπειδή 
εΐνε ... έπιθεωρησιογράφος!

Ή  ώρα εΐνε  περασμένη. Ό  κ. Κιού
σης πρέπει νά  πεινάη.

Μά κι’ άν δ έ ν  πεινάη έκεΐνος... πει
νά μ ε έμ ε ϊς ! "Ο θ εν : Μειδίαμα, άπο-
χαιρετισμός κ.λ.π.

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΔΗΣ

νευτής τών « Ιππέων» (6) μάς πλη
ροφορεί δτι διά τών άνωτέρω ό Α 
ριστοφάνης ύπαινίσσεται τούς περί 
τόν κωμκόν Καλλίαν ποιητάς δπερ 
καί πιθανώτερον.

Ό Άοιστοφάνης άλλως τε ώμίλη 
σε κατ’ έπανάληψιν κολακευτικώς 
διά τόν ποιητήν μας (7) .

Είς τό «άντρ’ άκτ» τών Ιππέων 
άναφέρει δτι:
.. καί τόν Κρατίνο δέν ξεχνά ποΰ- 

(ηταν ή Μοϋσα του γερή  
σάν τό σφεντάμνι καί τό δρΰ 
και μπρός της ξερριζώθηκαν δλες 

(οί άλλες Μοϋσες 
καί σ' ί^λες τίς ξεφάντωσες, μέ 

(άλλο δέν γλεντοΰσες 
παρά μέ τό τραγοΰδιτου "Ρουσφέ- 

(τια θές Κυρά Δωρώ», 
κα! τό «Γλυκοχτυπήσετε τά παλα- 

(μάκια γιά χ ο ρ ό !»  
Καί τώρα δμως... Δέστε τον! Σβυ- 

(μ έν ’ είν’ ή ξυπνάδα του 
Ξεκουρδισμέν’ ή λύρα του ! Χαμέν’ 

(ή  νοστιμάδα του ! 
Βλαμμένο τ’ δργανο, μουγγό, κι’ 

(ό  γέρος τρεμρσβύνει 
μέ μαραμένο στέφανο. Δέν τρώει 

(πιά, δέν πίνει, 
Αύτός! πού ό τόπος θάπρεπε πρώ- 

(τος νά τόν πονέσρ 
κα! νάχρ μέσ' τό θέατρο τοϋ 'Ιερέα  

(τή θέση!

εϊς δέ τούς «Βατράχους» έξαίρει:

—τόν βακχικό καί ταυρογεννημένο  
(στίχο τοΰ Κρατίνου.

Λ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΔΑΗΛ AHIMGNHMtNH ΙΓΟΡίΔ

Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Π Τ Η Ι  Α Π Ο Λ Λ Ω Ν
ΠΟΥ ΕΜΥΜΦΕΥ0Μ ΤΗΝ ΙΑ Ρ Α  ΜΠΕΡΝΑΡ

TCY κ. M K G Y  Κ. ANAPOYAfAAKH

θ ' ^ ξ ία ο χο ι Λσαν δέκα  τ6ν άρι- 
Θμόν και έζ ελ έγ ο ντο  μαζί μέ τούς στρα 
τηνούς  ώς άρχηγοΐ τών πεζών δυνά 
μεων.

(2 ) Ό  ’Αριστοφάνης ώς υποθέτει ό 
Μ αΐνέκε.

(3 ) 1-19-1.
(4 ) Κατά τόν Μ α ϊνέκε ό Κρατίνος 

ε ινε  ό χαρακτηριζόμενος ώς «ένουρη· 
τής» είς τόν στίχον 400 τών « Ιπ π έω ν».

(5 ) «Εΰριπιδαριστοφανίζων», όπως 
άναφέρει ό άρχσίος στίχος-

(6 ) Στίχ . 524.
(7 ) Ίππ . 526—Βάτρ. 357.

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ ΙΣ  Π ΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ Ω Ν .- *0 ’Α 
ριστείδης Δαμαλάς, γυιός τοΰ Δημά ρ
χου  Σύρου  Δαμαλά καί έγ γ ο ν ο ς  τοΰ 
πρώτου Δημάρχου Πειραιώς Λουκά 
Ρά λλη , πηγαίνει στό Παρίσι, γιά νά 
σπουδάσρ. ’Ε κ ε ί  γνωρίζεται μ έ τή  Σ ά 
ρα Μπερνάρ. Ή  άσύγκριτη ώμορφιά 
τοΰ ώραίου "Ελ λ η ν ο ς , πού γ ι’αύτό τόν 
έλ εγ α ν  «Ά π όλλω νσ » στόν Πειραιά οί 
φίλοι του, γ εννά ει ένα  φ λογερό  αίσθη
μα στήν μεγά λη  καλλιτέχνιδα . Ό  ’Α 
ριστείδης άνταποκρίνεται και τελικώς 
βγα ίνει στό θέατρο κοντά της. Καί 
Καί μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα άγάπης 
καί λατρείας, ζοΰν οί δυό έρασταί καί 
συνεργάζονται στό θέατρο. Σ έ  λίγο 
φ εύγουν  γιά τήν ’ Ιταλία μ έ τόν Ιμ- 
πρεσσάριο Σοΰμα ν. Ή  Σάρα ύπογρά- 
φει ένα  συμβόλαιο μέ ποινική ρήτρα 
50.000 φράγκων. Παίζουν τώρα στή 
Νεάπολι. Καί έκεί, ένα  βράδυ άποφα- 
σίζει νά  φύγη μ έ τόν φίλο της καί νά 
πάη στήν Λόντρα , νά  στεφανωθούν. Ό  
Δαμαλάς έκπλήσσεται μ ’ αύτό. Τ όν  
τρομάζει ή ποινική ρήτρα. Ά λ λ ’ ή Σά 
ρα δ έ ν  σκοτίζεται γ ι’ αύτό. Θέλει νά 
φύγρ, νά ζήσρ μόνη  μ έ τόν άγαπημέ
νο  της, άδιαφοροΰσα, γιά κάθε τι. 
Στή  Λόντρα , τοΰ λέει, θά ε ίνε  καλά... 
Τί λές  Ά ρ ισ τύ ;

2 Ιο ν
-  Κ*ταλα6αίνεις πόσο θέλω νά 

β?εθ:ϋ·.ιε υόνοι... ν ’ άνήκρ ό έ 
νας στόν άλλο. χωρίς νά μπα'νη 
άνάμεσά μας άλλος κόσμος... Πο
λύ περισσότεο-ο, άφοϋ πρόκειται 
νά μάς δέση γιά πάντα ό ιερός δε- 
σμόσ τοΰ γάμου... Άλλά ..

—Ά λ λ ά ; οώτησε τώρα ή Σάρα.
— ..Δέν θάθελα νιά μένα νά ύπο- 

δληθής σ’ αύτή τή θυσία. Θά εΐνε 
πολύ άσχημο ν ' άφήσης τόν Σοΰ
μαν πρώτα κι’ έπειτα νά πληρώσρς 
πενήντα χιλιάδες φράγκα.

Ή  Σάία άνέπνευσε. |

"Οοτε αύτό ήταν δλο!
Δ έν είχεν ό ώραΐος "Ελληνας 

καμμιάν άλλη άντίρρηοι άπ’ αύτή.
"Οπως τ ’ άμάξι προχωρούσε, τόν 

άγκάλιασε σφιχτά.
— Αύτά εΐνε ζητήματα δικά μου, 

εΐπεν.
Άλλ ' ό Δαμαλάς πειράχτηκε:
— Νομίζω δμως καί δικά μου, ά

φοϋ πρόκειται νά παντρευτούμε.
Ή  Σάρα, πομ δέν ήταν μαθημέ

νη είς άντιρρήσεις, ένοιωσε ένα 
κΰμα αίματος ν' άνεβαίνρ καί νά 
τήν πνίγρ. Όρισμένως, οποιοσδή
ποτε άλλος καί άν ήτο έκεΐνος πού 
θά τής έλεγε δσα τής είπεν ό Δα
μαλάς, δέν θά τόν άντίκρυζε πιά.

Ά λ λ ’ ήτο έρωτευμένη. Καί ή ορ
γή της ύπεχώρησε. ’Όχι μόνον ή 
όργή ύπεχώρησε, άλλ’ έφάνηκε 
και ύποταχτική.

— Δίκηο έχεις, τοΰ είπε σέ λίγο. 
Άλλά σοΰ έξ,ήγησα, άγαπημένε 
μου. Ή  ποινική ρήτρα θάβγρ άπό 
άλλοΰ, άπό άλλην άγκαζμάν, καί 
τά έξοδά μας έπίσης.

Σώπασε γιά μιά στιγμή κΓ  ύστε
ρα συνέχισε:

λέξι πρός λέξι καί άντελήφθη δτι 
είχε δ κηο. Ή  μικρή θεατρική του 
ζωή, βέδαια, δέν τοϋ είχε δώσει 
πολλές γνώσεις, δέν ήταν άκόμη 
τέλειος στόν κύκλο του καί στά 
κόλπα τ ’ άπαραίτητα γιά νά προο- 
δεύση καί νά έπιδληθρ ένας ήθο
ποιός. Άλλά είχε πεποίθησι στή 
Σάρα. Έκείνη  ήξερε.

Καί έδέχθη.
- Τ ό τ ε  κάνε δπως νομίζεις κα- 

λύτερα.
Ή Σάρα ένθουσιάστηκε.:
— Μπράβο, άντρούλη μου... μπρά

βο... Ετσι σέ θέΛω... Μάχης πεποί- 
θησι σέ μένα...

"Εφθασαν στή Νεάπολι.
Δέν μίλησαν στό ύπόλοιπο τοϋ 

δρόμου.
Καθένας είχε δοθή στίς οκέψεις 

του.
Ή  Σάρα ήταν πραγματικά εύτυ- 

χής τή στιγμή αύτή. Άγαποϋσε μ’ 
δλη τή δύναμι τής φλογερής ίδιο- 
ουγκροσίας της τόν ώραΐο νέο  καί
πίστευε δτι θά ζήση μαζί του, έτσ 

-  Εχω μάλιστα τήν έντύπωσι, δτι ι εύτυχισμένη, χρόνια όλόκληρα ο· 
θά τ' αντικαταστήσουμε -τού μιλού- λη της τή ζωή, χωρίς σύννεφο κα
σέ τώρα σάν σύντροφος καί έτό- 
νισε αύτό τό <ιθά τ' άντκαταστή
σουμε»— έχω τήν έντύπωσι, μι
κρέ μου, δτι μέ τό γάμο μας θά 
γίνη τόσος θόρυβος, ώστε θά μάς 
προσφέρρυν πολλά γιά νά παίζου
με... Έγώ θά δηλώσω δτι άποσύμο 
μαι τής σκηνής. Αύτό θά κάμρ πε
ρισσότερη έντύπωσι καί οί προτά
σεις θά έρχωνται βροχή,προτάσεις 
μέ γενναίες προοφορές... Καί σκε- 
πτόμεθα τί θά γίνη... Κατάλαβες, 
μικρούλη μου; "Ασε με έμένα... 
Εγώ  ξέρω περιοσότερα.

Ό Δαυαλάς τήν παρηκολούθει

νένα στόν συζυγικόν της ορίζον
τα, μέσα σέ μιά έρ·ωτική φωληά... 
Δέν έξήταζε τόν έαυτό της, δέν  
σκεπτότανε ποιά εΐνε, είχε λησμο
νήσει τά βίτσια της καί είχε ξε- 
χάοει άκόμη, δτι ό Δαμαλάς δέν  
ήταν άπό τούς άνθρώπους πού θά 
τά δεχότανε. Ζοϋσε σέ μιά έρωτι- 
κή αύταπάτη. 'Ά ν  ήταν δυνατόν 
νά προσγειωθρ, άσφαλώς ή μεγά
λη καλλιτέχνις μέ τή μεγάλη καρ
διά άλλά μέ τίς κακές συνήθειες, 
θά σταματοΰ:ε φοβισμένη καί 35 
φηνε τόν Δαμαλά νά προχωρήση 
μόνος στή ζωή...

Ό Δ;μαλάς, έζ άλλου, ήταν λο- 
γικώτερος. Έπιστρέφοντας στή Νε- 
άπολι, σκεπτόταν τή ζωή πού θάμ- 
παινε, έξήταζε τά ύπέρ καί τά κα
τά. Τοΰ φαινόταν παράξενο, πώς 
μιά Σάρα Μπερνάρ τόν θέλησε γιά 
άντρα, γιά παντοτεινό της σύν
τροφο... Αλλά ή νεότης, ό έρωτας, 
ύπερίσχυσαν στό τέλος κι’ έδώ. Ό  
έγωύσμός έπαιξε τό ϋέρος του. 
Καί κατέληξε στό συμπέρασμα, δτι 
ήταν κάτι κι’ αύτός, γιά νά θέλη 
νά τόν κρατήση γιά πάντα κοντά 
της ή Σάρα.

Ά ν  δέν είχε ζήσει τόαο κοντά 
της, δοσμένος ολόκληρος σ' αύ
τήν, οτό διάστημα πού πέρασε. ’Ά ν  
τόν άφηνε νά γνωρ·ίση μόνος άλ
λον κόσμο. "Α ν  άκουε τά ί(κα«ά 
στόματα» —δπως τά λέμε, πού καυ- 
μιά φορά λένε τήν άλήθεια— θά ή
το προσεκτικώτερος. Άλλά γιά τή 
Σάρα, έρωτευμένος δπως ήτο, δο
σμένος άπόλυτα στό νά ζήση μα 
ζ1 της ώρες γλυκές περισσότερες, 
δέν είχε μάθει λέξι άπ’ δσα κυ
κλοφορούσαν στά παρασκήνια καί 
πού, δπως είπαμε παραπάνω, πολ
λά ήσαν άληθινά. Έκείνη, άλλως 
τε, ξέροντας δτι τά «κακά στόμα
τα» θά μιλούσαν, τοϋ άναβε όσο 
μποροΰσε περισσότερο τήν ερωτι
κή φωτιά του, ώοτε νά μή ξεκολ- 
λάη άπό κοντά της. Καί μέ τό φό
βο άκόμη, πώς μιά ώμορφη —έστω 
καί μιά ένδοξη— μποροΰσε νά τόν 
παρασύρη. "Οτι ήτο δυνατόν νά κό 
μη σύγκρισι έκείνης μέ άλλην -  
καί ήξερε καλά δτι δέν ήτο ώραία 
—δέν τόν άφηνε νά πηγαίνρ μόνος 
ποτέ.

ΚΓ αύτό ένεθουσίαζε τόν νεαρό 
έρωτευμένο. Τόν έκανε νά πι- 
στεύη, δτι δλα ήσαν πηγαία στή 
Σάρα, δτι τόν κρατοΰσε κοντά της 
γιατί δέν μποροΰσε νά κάνη δί
χως αύτόν. ΚΓ αύτό τόν έκαμε κΓ 
έγωϊστή. ΚΓ αύτό τόν έκανε νά 
μήν μπορή ν ’ άναμετρήση καλά 
τήν κατάσταοι καϊ νά νομίση δτι ό 
γάμος του αύτός τοΰ άνοιγε δχι 
μόνο μιά παντοτεινή έρωτική εύ
τυχία, άλλά καί μιά παντοτεινή θε-, 
ατρική δόξα, γιατί ήταν έζ ίσου έ- 
ραοτής καί καλλιτέχνης Καί κατέ- I 
λήξε στήν άπόφασι νά κάμη ο,τι 
τοΰ είπρ ή Σάρα. Κατέληξε οτήν

Η ΑΜΑ ΓΕΝ ΝΗΣΙ 
ΤΟΥ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
πού χρη σ ι μοποιήσοονε άπό χή γαλ' 
λική πρωτοποριακή «Chimere» 
ως το αμερικάνικο «Duty», άπό 
τόν Ράινχαρτ, στόν Στανισλάφ- 
οκυ, στόν Μάγε.ρχολντ, στόν Πΐ- 
τοέφ, καί στόν Κοπώ καί σέ μιά 
^εχωρη πΙΥειάδα άλλων ήθοποιών 
σκηνοθετών καί συγγραφέων πού 
ήταν δλοι έτοιμοι καί εΐνε καίί σή 
μέρα άκόμα: νά θυαιάσουν στό 
6ω36 τής νέας λατρείας δχι μπο- 
ρεΰνε νά διαΦέσΌυν.

Καί άς μή φαντασθή κοονένας 
πως τό καινούργιο θέατρο θά δ ί
ωξη μέσα άπό τή σ 6 ; 3 εσί του 
τήν κωμωδίας τόν έρωτα, τό χά 
δι, τό ψέμμα, τό φιλί, τόν πόνο, 
τη λαιχτάρα, τήν άπκττία κάί τή 
σ υγγνώ μ η : δλες αύτές τίς «λε
πτομέρειες» πού υπάρχουν καί θά 
ύπάρχουν πάντα γ ια τ ί ύπάρχουν 
πάντα και στήν ίδ ια  τή ζωή κι’ 
εΐνε ή έκψροισί της καί ή σφραγί
δα της ύπάρξεώς σέ κάθε έμψυ
χο τής γης χο5ί στό μερμήγκι ά 
κόμα.

Μά δλα αύτά θά δουλευτούν 
μέ νέα φόριμα μέ ντύσιμο και
νούργιο νοημάτων, άιληθινά έντα 
τικώτερο, μέ μιά προέκτοοσι 6α- 
θύτερη. Χωρίς άκόμα ό θεατής νά 
χό πολυκαταλα&αίντ), χωρίς νά 
τοΰ σερβίρεται όχληρά οί)τή ή
διάθεσι ή νεοφι.λοσοφική τοΰ συγ- 
γραφέως χωρίς νά χάση τίποτα 
το θέατρο άπό τά παληά θεμέλιά 
του, ό συγγραφεύς σήμιερα πρέ
πει ν’ άνοίγη μέ τό έργο του ό- 
ρίζοντες καινούργιους — άν εΐνε 
δυνατός·—καί ν ’ άτταντάη σ ’ έρω- 
τήματα πλατύτερα πού" μιά όλό- 
Κ'Χ-ηρη άνθρωπότης τά βάζει κα- 
θημερινά είτε μέ όμοίδίικές μεγά
λες εκδηλώσεις εϊτε μέ σιωπηρή 
άπομόνωσι τοΰ κοΕενός άτό μου.

Με τέτοιο θέατρο τελειοποιημέ
νο—άν κατορθώσουμε καί φθό ου 
(ιιε cor αύτό— μέ θέατρο πού δέν 
θά άποτείνεται μόνο στούς δα- 
κρυγόνους, μά θά μιλάη ώς τήν 
ΨυΧή> μέ θέατρο πού θά συνδυα- 
ζϊΐ τό γέλιο καί τήν τρυφερότη
τα μαζή μέ τό βαθύτερο, τό πιό 
πνευματικό «έγώ» τοϋ συγγραφ έ
ων, μπορούμε νά πσλαίψωμε στό 
μέλλον κατά τής διαρροής πού 
σημειώθηκε— χρόνια καί χρόνιο: 
τώρα—στούς θεατρικούς τομείς.

"Ισω ς μοΰ ποΰνε τώ ρα: «Τί εΐ- 
νε τόσα έργα  μεγάλα καί άθάνα- 
τα, τόσοι σταθμοί μεγαλοφυΐας 
τόσες τεράστιες έκδηλώσεις ρώ
μης πνευματικής πού φόη/ηκαν 
στό θέατρο άπό τήν έποχή τοΰ Α ι
σχύλου ώς τήν άνατολή τοΟ αίώ- 
ν-ος μας;»

Καί θ’ άπαντήσω, δτι πιστεύω: 
«’Έ ρ γ α  μεγάλα κοιί Αθάνατα, έρ 
γ α  άπαραίτητα γ ιά  νά στερεώ
σουν τήν παράδοσι, νά χρησιμεύ
σουν σάν διδασκαλία, νά μείνου
νε σάν πρότυπα έκπληικτικής με- 
γαλοφυΐας— άναγνω ρίζονται κ'ααΐ 
στέκουν 6Ίλ’ αύτά·.. Ά λ λ ά  διιως 
γ ιά  την έποχή μας πού εΐνε—δπως 
καί τοπαμε πιό πρίν — τόσο άλ- 
λοιώτικη καί τόσο «ειδική» τόσο 
πολύπλοκη κοί. θλιβερά τραυμα
τισμένη χρειάζονται τά έργα—τά 
νέα έρνα  τοΰ καινούργιου α ίμα
τος— ποΰ θά τά συμβολίσουν δ
πως εΐνε καί πού θά δώσουνε 
στόν άνθρωπο τοΰ σήμερα : τό 
θάρρος γ ιά  νά ζήση. δύναμι γ ιά  
νά μετρηθή μονάχος δσο δύναται, 
νέα τροφή πνευματική πού έπειδή 
θά κούβη μέσα της τ ή  σ ύ γ χ ρ ο  
ν η ά λ ή θ ε ι α ,  τοΰ είνε άπαραί- 
τητη.

Τό τέλειο δέν τό φθάσαμε άκό
μα. Προσπά8 ειιες έγιναν καί γ ί 
νονται νά κτυπηθή τό βουλεβάρ
το, ή αισθηματολογία ή φτηνή, τό 
παροιμΰθι πού κατοπτρίζει Ισχυ- 
ρώτατα τή ζωϊκή πραγματικότη
τα καί πού θεωρήθηκε γ ιά  λ ίγο  
δοσκεδαστικό καί Θέαμα εύχά- 
ριστο ώς τή στιγμή τής τέλειας 
παρακμής. Αύτοί πού πρώτοι ξε
κινήσανε χαιράζσντας τήν άλλη 
όδό παλεύουνε άκόμα κΓ ϊσως 
χωρίς σπουδαία άποτελέσματα. 
Έ  μεϊς, ή γενεά  μας, ίσως καί τά  
παιδιά  μΐ3ΐς: ταλαντευόμαστε ά- 
κόιμα καί Θά ταιλαντευθοΰν κι’ έ
κεΐνα: άνάμεσα άπ’ τό φώς τής 
οϋριανής ανατολής καί τίς συνή
θειες πού άποκτήσαμε στό δειλι
νό του σήμερα. Κάνουμε δοκιμές, 
πειράματα κιχί προσεγγίσεις δι
αρκείς. Ε ίμαστε ή γέφυρα. Μιά 
γέφυρα πού θέλει νά ένωση τό 
χθές μέ τό άνώτερο αύριο.

Μά αύτοί πού μέ τά χρόνια, 
μέ τήν πείρα καί μέ τό θέαμα της 
δικής μας τής φθοράς θά νοιώ- 
σουνε ποΰ βρίσκεται ή αλήθεια, 
αύτοί θά ύψώσουνε τό νέο οικο
δόμημα τοϋ άκαταλύτου αύρια- 
νοΰ θεάτρου κι’ ατράνταχτο θά 
τό στερεώσουνε.

Μαιχάρι νά προφτάσουμε κΓ έ- 
μεΐς—έστω κι’ άπόμαχοι σκληροΰ 
άγώνος—νά χαιρετήσουμε τήν τέ- 
λ,εια έπικράτησι αύτοΰ πού σήμε
ρα προβάλλει μόνο σάν «έμβρυο 
φωτεινό».

ΑΛΕΚΟΣ Μ. Α ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η Σ

άπόφασι, νά χαλάση τή ζωή ταυ — 
πού ποιός ξέρει μέ τά τόσα προ
σόντα του, μέ τά φυσικά του χα
ρίσματα, πόσο διαφορετική μπο- 
οοϋσε νά είνε...

— Κύριε Σοΰμαν, σδς ήθελα.
Ό μεγάλος ίμπρεσσάριος σήκω

σε τά μάτια του άπό τήν έφημερί- 
δα πού διάβαζε καί πού έκρινε τήν 
χθεσινή παράστασι τής "Κυρίας μέ 
τάς καμελ'ας» καί είδε τή Σάρα.

—Έσύ είσαι: τής είπε. Σέ θε- 
βαιώ δτι δέν γνώρισα τή φωνή 
σου... Κάθησε, μικρή μου... τί συμ
βαίνει :

Ή  Σάρα ξαπλώθηκε σέ μιά ντορ- 
μέζ καϊ ταχτοποίησε τό φόρεμά 
της.

— Λέγε λοιπόν, τής είπε ό Σοΰ
μαν. Τί έχεις :... Γιστί κάτι έχεις... 
είμαι βέβαιος

Ή  Σάρα σήκωσε τά μάτια της κΓ 
έκύτταξε τόν Σοΰμαν. Τώρα ό δι
σταγμός τής είχε φύγει. Πήρε τόν 
άές·α πού είχε συνήθως, τήν ίτα- 
μότητα.

—Άγαπητέ μου άπατδοθε, τοΰ ά
πήντησε.

— Μά όχι... έπέμεινε ό Σοΰμαν.
— Σάς βεβαιώ όχι, κύριε Σοΰ

μαν...
— Μπά... μπά... τήν διέκοψε ό ίμ

πρεσσάριος, πού άρχισε νά κατα- 
λαβαίνρ, δτι κάτι θά είχε μαζί του. 
Αύτός ό πληθυντικός, αύτό τό «κύ
ριε»...

Ά λ λ ’ ή Σάρα δέν πρόσεξε κα
θόλου τόν ίμπρεσσάριο.

—Άκοΰστε, τοϋ είπε... Πρόκειται 
νά φύγω...

Ό Σοΰμαν κόντευε νά πέσρ ά
πό τήν καρέκλα του.

— Νά φύγετε; ψ,θύρισε.
— Ναί... Είνε ή άμετάκλητος ΰ-
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ΠΩΣ Η ΝΟΣΤΑΛΓΙ Α  
ΓΙΝΕΤΑΙ... 'ΚΟΝΣΕΡΒΑ,

Ή Ρ ίη τ ίΟ ϊΐ

ΔΙΣΤΑΓΜ ΟΣ
Νά φύγωμε. Μέ ξαστεριά ft μέ νέ<ρη,
Φτάνει ένα τέρμα μοναχά νά βρούμε’
ΚΓ άν εΐνε αύτό τής μοίρας μας τά κέφι, 
Μάταιο, καθώς τό λές, ν ’ άντισταθοΰμε.
Σά γνώριμος τά βλέπω πώς μάς γνέφε<
Ό  άπέραντος γιαλάς καί θά χαροΰμε 
Στά μακρυνό ταξίδι μας τά ντέφι 
Τοΰ πόθου μας νυχτόημερα ν ’ άκοΰμε.
Μ’ άν τάνειρο δέ βγρ κΓ άν τό κουράγιο 
Καταμεσίς τοϋ δρόμου μάς άφήσρ,
Σκέψου ο’ αύτό καί πάλι τό μουράγιο 
Πώς θάρθουμε, ξανά τήν Ιδια ζήση 
ΝάρχΙσουμε, ζανά τό Ιδιο μαράζι.
Ό  γυρισμός ό άνέλπιστος μέ σκιάζει.

ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
( ’Ανέκδοτο—1916)

"©σοι άπό τούς άναγνώβτας πα- 
ρηκολούθησαν τήν παράστασιν της 
«Ήλέκτρας», είς τό θέατρβν Ήρώ- 
δβυ τβΰ Ά ττικβύ, η όσοι έζήτησαν 
νά προμηθευθοΰν τά εισιτήριά των, 
θά έσχημάτισαν, έξ ιδίας άντιλήψε- 
ως, γνώμην περί τβΰ πρωτοφανούς 
και ιδιαιτέρως εύχαρίστου γεγονό
τος, ποΰ άποτελεΐ καΐ τό «γεγονός 
τής έδδομάδος» τής στήλης αύτής.

©ά έξεπλάγησαν, τό δίχως άλ
λο, μέ τήν πρβθυμίαν πού έδειξε 
τό σημερινόν έλληνικόν κοινόν, 
νά παρακολούθηση τήν άπόδοσιν 
τβΰ άρχαίου αύτβΰ θεατρικοΰ άρι
στουργήματος. ©ά έπιστβποίησαν 
τό άνυπβκριτον ένδιαφέρον, είς τβ 
όπβίβν δέν ύπήρχε καθόλου σνβμπι- 
σμβς. ©ά ύπέστησαν τά παρεπόμενα 
τής συρρβής τβΰ κοινού. Καΐ θά έ- 
διάδασαν είς τάς έφημερίδας ότι, 
μετά τήν πρώτην παράστασιν τών 
παραστάσεων τής «Ήλέκτρας», ό 
Γενικός Διευθυντής τοΰ Βασιλικοΰ 
©εάτρβυ, πιεζόμενβς —εινε ή κυ
ριολεξία— άπό τήν έπιτακτικήν ά- 
παίτησιν τοΰ κοινοΰ, ήναγκάσδη νά 
παρατείνη καί δευτέραν φβράν τάς 
παραστάσεις, ώστε νά ίδβΰν τό έρ
γβν καΐ έκεΐνοι πβύ δέν έπρόλα- 
δαν.

Ό  πβλύ£ κόσμος τά είδεν βλα 
αύτά, τά άντελήφθη, άλλά δέν έ- 
σκέφθη ϊσως έπι τβΰ σημειωθέντβς 
γεγβνότβς.

Η ΧΘΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΟΝ

Δ έν ε ίνε γνωστόν άκόμη πβσα 
άτβμα καΐ ποΐαι εισπράξεις άποτε- 
λβΰν τόν άπολβγισμόν τής «Ή λέκ
τρας». Ε ΐνε φανερόν όμως, ότι χ ι
λιάδες βλόκληρβι έκάθησαν είς τά 
προαιώνια μάρμαρα τού προαιώνιου 
έπίσης θεάτρου, διά νά παρακολβυ- 
θήσβυν τβύς πρβαιωνίους έπίσης, 
συγγραφέα καί ήρωας τού έργου. 
Τβΰτβν μέν, είς τβύς γεμάτβυς ά
πό μεγάλας έννοιας λόγους τβυ, έ- 
κείνβυς δέ είς τά άναλλβίωτα άν- 
θρώπιν» πάθη των.

Καί γεννάτα ι δικαίως ή άπορία: 
Τ ί νά συνέβη τάχα εΐς τό διάστημα 
μερικών μόνβν έτών', ώστε νά πα- 
ρατηρήται σήμερβν ή λίαν παρήγβ- 
ρβς αύτή έπαναστρβφή;

Δ έν πέρασαν πολλά έτη, πβύ τβ 
άρχαϊβν δράμα, όχι μόνβν δέν έ- 
παίζετβ, άλλά άπεκρούετο ώς σύγ
χρονον θεατρικόν θέαμα. Ύ πήρχον 
άνθρωπβι —καί μάλιστα έκ τών θε
ατρικών κύκλων καί έπβμένως άρ- 
μόδιβι— βί όποιοι έδήλωναν κατη- 
γβρηματικώς, ότι τό άρχαΐον δρά
μα δέν τό συμπαθεί καθόλου τβ ση
μερινόν κοινόν'. Κάτι περισσότε
ρον. Δ έν τβ καταλαβαίνει. Είς τό 
κάτω-κάτω, άφβρά ύπόθεσιν χρονβ- 
λογβυμένην πρό 2500 έτών. Πβΐον 
άρα ένδιαφέρον νά παρουσιάσω; 
’Έ π ε ιτα  είνε καΐ τό σχολεΐβν, δι
ότι έλέχθη δυστυχώς καΐ αύτό. Ε ΐ
νε καί τό σχολεϊον, τβ όποιον, μέ 
τό νά διδάσκη εΐς τά παιδιά τβύς 
άρχαίους τραγικβύς, καθιστά εύθύς 
άμέσως τά έργα των' άποκρουστι- 
κά, άπαιχτα. Καΐ τέλος, άρχαΐον 
θέατρβν, διά τούς άνθρώπους αύ
τούς έσήμαινε διά τόν έπιχειρημα- 
τίαν’ μέν δεδαίαν οίκονβμικήν' κα- 
ταστρβφήν, διά δέ τβ κοινόν «μιά 
πέτρα πβύ ρίχνει κανείς στό γ ια 
λό». Αύτά έλέγβντβ καί ύπεστηρί- 
ζοντο πρό δεκαπέντε —άς πούμε— 
έτών.

Σήμερον ό κόσμος κατακλύξει τό 
θέατρον. Μ ένει έκεί έπί ώρας ά
φωνος, τόσον άφωνος, ώστε νά νβ- 
μίζη κανείς πώς εύρίσκεται είς τήν

■ I πλέβν άπβλυτβν μόνωσιν. Τόσβν ά
φωνες, ώστε νά λυπάται, άλήθεια, 
τβύς ναβύς βί βπβΐοι δέν κατώρθω- 
σαν νά έχουν καί είς τάς μεγαλυ- 
τέρας άκόμη ιεροτελεστίας, ένα μ ι
κρόν’ πβσοστόν τής άπβλύτβυ ήσυ- 
χίας καί σιγής τβύ άρχαίου θεά
τρου.

'© κόσμος σήμερβν συναδελφώ- 
νεται άξιόλβγα καί εύκολώτατα μέ 
τούς ήθοποιούς. Μ παίνει ήρέμα καί 
έπί πλέβν ζή, μάλιστα, ζή, τήν ά- 
τμόσφαιραν καΐ τήν έποχήν τού έρ
γβυ. Μ εταφέρεται μέ δλην τήν κα
λήν τβυ θέλησιν 2500 χρόνια πίσω 
καί δλέπει τβύς ήρωας γνωρίμβυς 
τβυ, άνθρώπβυς δικούς του, σάν κά
τι πβύ δέν έπαυσε νά ύπάρχη είς 
τό τεράστιον αύτό πέρασμα τβΰ 
χρόνβυ, κάτι πβύ τβΰ λέγει βτι οΐ 
ηρωες τοΰ έργβυ ε ίνε βί προγβνβί 
τβυ, άπό τήν ιδίαν φυλήν καΐ αίμα.

Σήμερον ό κβσμβς συγκινεΐται, 
δακρύζει, διδάσκεται καί φεύγει ά
πό τό θέατρβν άλλβιώτικβς. Έ ά ν  
δέν τό παραδέχεσθε, ρωτήστε έναν 
πβύ παρηκβλούθησε τό έργβν', διά 
νά σάς δεδαιώση, βτι τβύ ηταν ένα 
άληθινό ψυχικό δάπτιομα.

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Ποια λοιπόν τάχα, ε ίνε ή άφορ
μή αύτής τής άγάπης; Είς τβ βτι, 
άπλβύστατα, έγ ιν εν  ή άρχή καί οι- 
γά-σιγά κατόπιν', έγ ινα ν  καί βλα 
όσα έχρειάζβντο διά νά ξυπνήσουν 
τβ ληθαργημένβν ένδιαφέρον τβύ 
κβινβύ. Καΐ πρέπει νά όμολογηθη, 
οτι τό προαυγβυστιανόν κράτος, πο
λύ όλίγβν ή καθόλου ένδιεφέρετο 
διά τό άναγκαιότατβν αύτό ξύ
πνημα.

©υμηθητε μαζί μου όλίγα γεγο
νότα, άνήκοντα βλα είς τήν πρω
τοβουλίαν' τών' άτομων, είς τόν ή- 
ρωϊσμβν των, τήν' αύτβθυσίαν των. 
Πέρασαν άρκετά χρόνια, πβύ έπαί- 
χθη μερικές φβρές η «Έκάδη» είς 
τβ Στάδιβν, μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν κ. Κβτβπβύλη. Έσημειώθη ά- 
θρόα πρβσέλευσις τβύ κοινού καί 
μόνβν τό κράτος δέν έσημείωσε τί
ποτε. Α ί παραστάσεις καί ή βργά- 
νωβίς των ήσαν' Ιδιωτική πρωτβδου- 
λία. Ά νέλ α δ εν  έπίσης ό κ. Μελάς 
νά δώση άρχαΐον θέατρον, εΐς τό 
θέατρον «Άθήναιον», έπίσης πρό 
άρκετών έτών. Τό κράτος δέν έ- 
πρόσεξε τίποτε. Καΐ ηλθεν, έπί τέ
λους, ό μεγάλος αύτός ίδεβλβγβς 
καΐ άλτρβυϊστής, ό Σικελιανός, μέ 
τήν ηρωικήν σύζυγόν τβυ καί δι- 
ωργάνωσαν τάς παραστάσεις τών 
Δελφών, πού είχαν' παγκόσμιον ά- 
πήχησιν. Τό κράτος έκαμάρωσε διά 
τό πρωτοφανές θέαμα καΐ περιωρί- 
σθη νά... συγχαρη τό αύτοθυσιακόν 
ζεύγβς πβύ έδαπάνησε και τβν τε- 
λευταΐβν του όδβλόν —καί ήσαν ε
κατομμύρια— διά τήν ’ Ιδέαν καί 
τήν Τ έχνη ν . ’Έ γ ιν α ν  καί άλλαι 
πρβσπάθειαι, άλλά άς περιβρισθώ- 
μεν είς αύτάς.

Καί όταν τέλος τό κράτος (γ ιά  
νά πούμε καΐ τού στραδοΰ τβ δί- 
κηβ) ’ίδρυσε τό Βασιλικόν ©έατρον, 
εύρέθιισαν εύτυχώς οΐ άνθρωποι οΐ 
όποιοι ε ίχα ν ένστερνισθή τήν ιδέ
αν, τήν πρβήγαγαν, τήν έδβύλε- 
ψαν. τής έδωσαν εάρχα καί όστά, 
τήν ζωντάνεψαν, τήν άπλοπβίη- 
σαν, τήν κατεδίδασαν άθικτη είς 
τό κοινόν καΐ έκαμαν αύτό πβύ έ- 
σημείωσα είς τήν άρχήν. Νά άνα
φέρω όνόματα; Τβ Δ. Συμδβύλιβν 
τβΰ θεάτρβυ; Τ ή ν  Καλλιτεχνικήν 
άλλβτε Έ πιτρβπήν τβυ; Τούς σκη- 
νβθέτας καί διευθυν'τάς καί ηθβπβι-

Η ΚιΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛ.ΟΥ

ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΝΡ Α Α Ι Ο Φ Ω Ν Ο Ν
Πρίν άπ* δλα, ή  στήλη ούτή  νοιώθει 

τ ή ν  ύποχρέωσι νά  σ υγχα ρρ  δλα τά 
μ έλ η  τής μ ικρής όρχήστρας τοΰ σταθ
μού. 01 άγνωστοι αύτοί κα λ λ ιτέχνες  
(π ολύ θά θ έλα με ν δ χ ο υ μ ε  τδ όνόμα- 

τά τους. Τούς άξιζε ή  τιμή τής δημο- 
σιεύσεω ς) μ έ  τήν  έκτέλεσ ! τους μάς 
δ ίνο υ ν  πάμπολλες άφ ορμές νά  έλ· 
πίζουμε σέ μιά συνειδπ τότερη άνά- 
πτυξι τής κα λλ ιτεχν ική ς  ζωής στή χώ
ρα μας. Πόση πειθαρχία.

Πολύ καλό σύνολο μάς παρουσίασε 
π ροχθές  τό Σάββατο ό κ . Κεφαλλωνί- 
της . Ιδ ια ίτερ α  μδς  ένθουσίασε τό παί 
ζιμο τού Ιδίου.

Κα λός ύπήρξε έπίσης, τ ή ν  Ιδια μ έ 
ρα ό βαθύφωνος κ . Γ . Μουλδς.

Τ ή ν  π ερασμένη Κυριακή ένα  δραμα 
τ ικό  «σ κέτς»  τοΰ δ ιαλεχτού σ υγγρα 
φέα κ. Σύλβιου  ή «Έ κδ ίκη σ ις » . Πολύ 
δμορφα γρ α μ μ ένο  τό «σ κέτς», άλλά 
κα ί ή έκτέλεσ ις , αύτή τή φορά, πολύ 
εύσ υνείδητη .

Ή  σειρά αύτή τών λογοτεχνικώ ν 
«σ κέτς »  καί τών εύθύμω ν διαλέξεω ν 
ε ΐν ε  μία έπ ιτυχής έμπ νευσις τού Ρ α 
διοσταθμού καί πρέπει νά  συνεχισθρ. 
Ά λ λ ά , πρός Θεοϋ, άς π ροσέχουν λίγο 
ο τή ν  έπ ιλογή, οΐ άρμόδιοι. Α νά μ εσ α  
άπ’ τά είδικοποιημένα αύτά δημιουρ
γήμ α τα  τών καλώ ν λογοτεχνώ ν μας 
άκούσαμε καί πράματα (άγνωστων 
κυρίω ν πού δ έ ν  έ χ ο υ ν  καμμιά σχέσι μέ 
τ ή ν  τ έ χ ν η )  πού οϋτε λίγο ούτε πολύ 
μάς ύπ εχρέω σαν νά  γυρίσουμε νευρ ια 
σ μένο ι τό κουμπί σ ' άλλους σταθμούς 
ώσπου νά  περάσρ ή ώρα τής έκπομπής 
τους.

Κα λή  στά είδος της ύπ ήρξε προ
χ τ έ ς  καί ή  δίς Μ ιρέ 'γ  Ολερύ. Ε ΐν ε  τόσο 
θ ερ μ ή  ή  φωνή της.

Ή  δυωδία τών κυριών Χ .Σ τ ή β ε ν ς  καί 
Π. Ντέ Ρίτα μάς Ικανοποίησε αύτή τή 
φορά.

Πολύ έπ ιτυχημένες  ή έκπομπές της 
4ης ’Οκτωβρίου μ έ  τ ή ν  εύκαιρία τής 
ήμέρα ς  τών ζώων. Καί ή  έκπομπή τοΰ 
κω μικού «σκέτς» «τό δικαστήριο τών 
ζώων» πολύ έπ ιτυχής ώς έμπ νευσις 
καί ώς έκτέλεσ ις .

Ή  δίς Παρασκευοπούλου (Ρεσ ιτά λ  
μα ντολίνου ) τήν  Ιδια μέρα  δ έ ν  μάς Ι
κανοποίησε. Νά ύποθέσουμε άτυχία

X. Μ. Β Ο Τ Σ .
2497 «Π ές μου ο ’ άγαπώ» Φόξ (Τ . 

Κορινθίου) , έκτέλεσ ις  Β ισβάρδη—Τ ό λ 
μα. «Πλούτη μή  ζητάς» Τα γκό  (Τ . Κο· 
ρινθίου) έκτέλεσ ις  Λούμπια—Γούνα ρη .

2509 (Φ εύ γα »  Τα γκό (Σπ υροπ ούλου-  
Παπαδούκα) έκτέλεσ ις  Δανάης — Μ. 
Στρέη . ("Απ ιστη καρδιά» Τα γκό  (Σπυ- 
ροπούλου—Παπαδούκα) έκτέλεσ ις  Δα
νάης. Τ ή ν  μουσική καί τών δύο τρα- 
γουδιώ ν τήν  έγρα φ ε ό μαέστρος κ . Κ. 
Για ννίδης.

2498 « Ό  Κυριάκός στήν’Αμερική»κω- 
μικό (Π . Κ υ ρ ιά κο ύ ), έκτελεσ τής  ό Ι 
διος. «Κληρονομιά» κωμικό ( Γ .  Καμθύ- 
ση) έκτελεσ τής  ό Ιδιος.

2507 «Μοΰ είπανε τά Π ούλια » Λαϊκό, 
έκτέλεσ ις  Μπαινέτου—X. Μ αργέλη «Β ι
κτωρία» λαϊκό, έκτέλεσ ις  τών ιδίων.

Ά ρ κ ε τ ά  καλή  ή μουσική τού «Πές 
μου σ’ άγαπώ» καί στήν έκτέλεσ ι άρ
κετά  έπ ιτυχημένο . Τό  «Πλούτη μή ζη
τάς» κοινότυπο καί χιλιοειπωμένο. Ή  
έκτέλεσ ις  καλή.

Κα λογρα μμένα  έπίσης τό «"Απιστη 
καρδιά» καθώς καί τό «Φεύγα».

Τ ό  κωμικό «ό Κυριάκός έξερευνη- 
τής» δχι έξαιρετικό. Χ ειρότερο  τό 
«Κληρονομιά» καί μ έ  κα κή  μάλιστα ά- 
πόδοσι.

ΔΗΜ. Σ ΙΑ Τ

γνώστας των νά βγάλουν μόνοι 
των συμπέρασμα. Άκόμη δέ δημο
σιεύουν κατά καθήκον τό κατωτέ
ρω γράμμα πού άπέστειλεν ή κ. 
Τούλ^ι Δράκου.

Κύριε Διευθυντά,

0ά σάς είμαι ύποχρεω μένη άν φι
λο ξενήσ ετε  είς τάς στήλας τών «Πα
ρασκηνίων» αύτές τίς όλ ίγες  γρα μμές 
σ χετικές  μ έ  τό έπεισό^ιο τής θεοσα-

μπρός στό μικρόφω νο;
Πολύ καλό αύτή τή φορά παρουσιά

στηκε τό συγκρότημα  τοΰ κ. Κορινθί- 
ου. Τί νά  πούμε τώ ρα;

Καλός ό κ. Παπαντωνίου στά Δ ημο 
τικό τραγοΰδι π ροχθές. "Ο χι καλή  ή 
λαϊκή «όρχήστρα» πού τόν συνώδευε. 
Νόμιζε κανείς  πώς ά κουγε Βλαχόγα- 
μο. "Α ς  προσέξρ έπί τέλους αύτό τό 
ζητηματάκι ό Ραδιοσταθμός μας.

’Αλήθεια τί γίνεται μ έ τίς έκπομπές 
ποιημάτων νέω ν ποιητών; Δ έ ν  είδαμε 
ή μάλλον δ έ ν  άκούσαμε άκόμα τίποτα.

Π ροχθές  άκούσαμε στό Ραδιοσταθ
μό  καί τό συγκρότημα  τοΰ κ. Γ . Μα
κρή . Πολύ π ειθαρχημένο. ’Εξαιρετικά 
μάς άρεσε ή  φωνή τοΰ κ. Γεω ργίου 
Καρανικόλα, δπως έπίσης καί τοΰ ν έ 
ου τενόρου  κ . Δ. Καβαδία.

ΔΗΜ. Σ ΙΑ Τ

λω νά έχω τή Σάρα πρωταγωνί
στρια.

Καί δμως δέν μπορεί νά γινη 
αύτό... ’Εσκέφθηκα πρίν σάς μι
λήσω.

— Τό σκεφθήκατε’ ... Καί σκεφθή- 
κατε καί τήν καλλιτεχνική σας καρ- 
ριέρα;...

— Είνε ήδη στερεωμένη, κύριε...
Ό Σοΰμαν άντελήφθη, οτι έχασε

καί τό δεύτερο τοπομαχικό του 
"Οτι ή Σάρα δέν φοβόταν τό σού 
σουρο πού θά γινόταν γύρω άπό 
τήν έγκατάλειψι τοϋ θιάσου. Καΐ έ 
χει δίκηο, σκέφθηκε. 'Εγώ ό Ιδιος 
θά τήν ζαναπάρω. 'Ά ν  θελήση άλ- 
λωοτε.

Έπ έμεινεν δμως:
- Γ ιά  σκεφθπτε, Σάρα.. 'Ελάτε... 

Μήν είστε τόσο βιαστική...
— Εΐνε ή τελευταία μου λέζις... 

Καί πάρτε κι’ αύτό τό τσέκ... Τις 
πενήντα χιλιάδες σας.

Ό Σοΰμαν, μόνο πού δέν έ- 
κλαιγε.

—'Όχι, Σάρα... Μήν τό κάνετε 
αύτό...

-Τελειώσαμε, άγαπητέ μου... 
Σάς ζητώ συγγνώμην... Αλλά έτσι 
εΐνε... Θά παίξω μόνον άπόψε κΓ  
αΰριο.

ΜΙΝΟΣ Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
ττη  Π ΡΌ ΣΕΧΕΣ; :ΐ συνέχε.α

πόφαοίς μου.
— Καί γιατί;
— Γιατί δέν θέλω νά παίξω πιά 

έδώ...
Ό  Σοΰμαν κατώρθωσε νά έπι- 

βληθρ στόν έαυτό του. Ή  στιγμή 
ήτο κρίσιμη γι' αύτόν. Ό  θίασος 
θά διελύετο χωρίς τή Σάρα Μπερ
νάρ. Τό ναυάγιο ήτο άναπόφευκτο. 
Πήρε τό ϋφος τό βαρύ, πού τοΰ 
ήτο γνώριμο σέ τέτοιες στιγμές, 
περπάτησε ατό γραφείο του λίγο 
καί γυρ-ζοντας πρός τή Σάρα, έρ- 
ριζε τό τοπομαχικό του:

—"Α ν  θέλετε, κυρία, μπορείτε νά 
φύγετε. Άλλά ξέρετε... Θυμάστε 
κάποιον δρο...

Ή  Σάρα θύμωσε:
— Τόν θυμάμαι... "Αλλωστε σάς 

ξέρω κολά... ’Ή μουν βεβαία, δτι 
δκν θ' άφήνατε τήν περίοτσοι νά 
σάς διαφύγη·.· Πενήντα χιλιάδες 
φράγκα, άλλωστε, είνε γιά σάς 
κάτι...

Ό Σοΰμαν άποοθολώθηκε. Ά ν 
τελήφθη δτι ή Σάρα ε ΐχεν  ύπ* όψιν 
της τήν ποινική ρήτρα καί δ έν  τήν 
έφόβιζε ή απειλή του.

’Άλλαξε λοιπόν τακτική:

—Τό ήξερα πώς θά σέ πείραζε 
ούτό άγαππτή μου, γι’ αύτό σοΰ 
τό είπα..Τίς πενήντα χιλιάδες
9 ράνκα σοή Tip νηαί?·|.ι , α*.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞ Ω Τ ΕΡ ΙΚ Ο
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Πολύ σπουδαία πράγματα συνέβησαν έσχάτως 
ποΰ καί τά φύλλα έγραψαν καί σχόλια πολλά 
οί γλώσσες πλέον οί κακές έδρασαν αυτομάτως 
κΓ ό κόσμος πού τά διάβασε είρωνικώς γελά.

Τοΰ Οίκονόμου ό θίασος είς τή Θεσσαλονίκη 
I  είργάσθη καταπληκτικώς καί μάζεψε παρά 

στό τέλος δμως ξέσπασε δεινό μασκαραλήκι 
κι' έπεσε στοΰ κουτσομπολιού τήν δράσιν ώς βοαή.

Ή  Πάολα κατήγγειλεν είς τήν άστυνομία 
πώς έχασε τήν τσάντα της μιά νύχτα άπ- τή σκηνή 
πράγμα πού άσφαλώς γι’ αύτήν ήταν τρανή ζημία 
κΓ ή τσάντα, λέει, έκτοτε, δέν  είπε νά φανή.

Μέσα στήν τσάντα βέβαια, δέν είχε θησαυρό 
μά είχε ένα πολύτιμον γιά κείνηνε σταυρό, 
τάς ύποψίας τάς δεινάς ούδόλως άποκρύπτει 

καί σέ συνάδελφόν της τή βαρειά εύθύνην έπιρριπτει.

"Ερευναι δθεν έγιναν σέ τσέπες καί μπαούλα

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
μά ή τσάντα δ έν  εύρέθηκε — τήν κάλυψε τό σκότος 
κΓ έτσι, λοιπόν, μυστήριον παρέμεινεν ή ζούλα 
γιά τήν όποίαν έγινε πολύ μεγάλος κρότος.

Τό μόνον άποτέλεσμα έκείνης τής κλοπής 
ύπήρξε αύτός ό θόρυβος ό μάλλον άπρεπης 
καί θλιβομένη ή άτυχής παθοΰσα Νικολέσκο 
δέν είδε τόν διαπράξαντα νά πάη είς τό φρέσκο

Καί είχε τό άτύχημα —πολλή γι’ αύτό κουβέντα— 
νά χάση καί τόν σύζυγον μαζί μέ τά κλαπέντα.
Τό πράγμα όμως νομίζομεν δέν είνε τόσο άστείον 
καί νά έπέμβη γρήγορα πρέπει τό σωματείον,

γιατί δέν έπιτρέπεται
—καί ποιός γΓ αύτό δέν ντρέπεται—
οί καλλιτέχναι κατ’ αύτόν τόν τρόπον νά διαούρωνται
καί ταπεινώς στήν τοΰ κοινοΰ συνείδησιν νά φθείρονται.

Ταΰτα ό ένας θίασος κΓ ό άλλος στό «Παλλάς» 
πού κλείστηκε άπό καιρό μανιωδώς παλαίει 
μέ τάς ήμέρας τάς καλάς

γιατί νά τρέξρ μιά φορά άπάνω έκεί δέν λέει...

Ό θίασος άνέβαοε προχθές τή «Σιλουέττα» 
μέ σκηνικά εύπρόσωπα καί άρκετά μπαλλέττα 

παρ’ δλον πού σημείωσεν όμως έπιτυχία 
τόν θίασον τόν κυνηγά μεγάλη άτυχία.

Τήν έπομένην πιάστηκε τδ χέρι τοΰ Κοφίνο 
τοΰ συμπαθούς μαέστρου του -καί τέλος αίφνιδιως 

καί ό λαιμός τής Κρεββατά εύρίσκεται έν  κινδύνω 
γιατί έκλείσθη ξαφνικά καί 6λως άναιτίως.
ΚΓ ό θίασος είς τό «Παλλάς» άκόμη έκεί παλαίει 

άλλά νά τρέξη μιά φορά έκεί ψηλά δέν λέει...

Ιδού καί μία εϊδησις πού χθές έκυκλοφόρησε 
καί θά φανρ είς τό κοινόν κάπως έκπληκτική.
Ό Φώτης Άργυρόπουλος άφοϋ δόξες έγνώρισε 
έντός όλίγου άναχωρεΐ γιά τήν Αμερική.

Λυπούμεθα πού χάνομεν τόν φίλον κωμικόν 
πού τόν λατρεύει τό κοινόν τό ’Αθηναϊκόν.
Μά τού εύχόμεθα πολλά δολλάρια νά πιάση

καί νά γυρίση γρήγορα γιά νά μάς τά μοιράσρ.

Τό θέατρον τό «Κεντρικόν» έφέτος κινδυνεύει 
ή Έταιρία «Σκούρας Φίλμς» έσχάτως τό γυρεύει 

γιά νά παρουσιάζη φίλμ δευτέρας προβολής 
κΓ ό πόνος τών ήθοποιών είνε γι’ αύτό πολύς.

Διότι ένα θέατρο κοντά στά τόσα κλείνεται 
καί άλλο ένα σινεμά στά τόσα άλλα γίνεται.
ΚΓ έτσι μόνο στό μουσικό θέατρο θδναι τώρα 
τό «Μοντιάλ» καί τό «Ίντεάλ» κΓ ϊσως ή μοίρα γράφει 
κΓ αύτών νά φτάσρ ή ώρα 
κΓ ίσως νά γίνουν κάποτε καί κινηματογράφοι..,

Αύτά τά νέα ύπάρχουνε έτούτη τή φορά, 
τήν άλλη θά σάς γράψουμε δ,τι άκόμα γίντν 
Καί ήδη άναμένεται μέ άρκετή χαρά 
ή πρώτη τής νέας τής ρεβύ Μαμάκη—Γιοκαρίνη 
πού δπως λένε άβάπτιστος μένει προσωρινώς 
καί έπειγόντως κατ’ αύτάς ζητείται ό νουνός.

0 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΟΓ

Α Δ Ο Α Κ Ρ Ο Ε Ο
Τά έργα πού θά παρουσιάσουν 

τόν χειμώνα οί συγγραφείς μας.
Ό  κ. Μπόγρης: «Γλυκοσαλιάαμα- 

τα». ’Ερωτική φαντασμαγορία μέ 
πολλές ήρωΐδες κΓ ένα έραστήν.

*0 κ. Ρόδάς: «Ή  όργή τοΰ Μι- 
χαλάκη»! Κωμωδία μέ ταμπλώ. Σκη  
νογραφία δ Κήπος τοΰ Κλαυθμώ- 
νος!

Ό  κ. Συναδινός: Δέν σοΰ πάει
τό... μένος Μιχαλάκη! (Δ.ασκευή 
άπό τήν όργήν τοΰ δάσους τοΰ κ. 
Ρ ό δ ά ). Πρόκειται νά παιχθρ άπό 
τόν θίασον Κοτοπούλη πολλές θρα 
δυές!

Ό  κ. Χόρν: «Ή  Μπουνάτσα τής 
ήλικίας». Έπιθεώρησις μέ τραγού
δια σόκιν.

Ό  κ. Σύλβιος: «Ζήτω τό Ραδιό
φωνο». Φάρσα σέ διάφορα σκέτς.

Ό  κ. Καρακάσης: «Έμεϊς καί οί 
’Αρχαίοι». (Συνεργασία Άριστοφά
νους, Εύριπίδη, Σοφοκλή, Σαπ- 
φοΰς). Επική κωμωδία.

Ό κ. Γιαννουκάκης: «Ή  Μαντάμ 
Π ρρρ»! Ύπερεπιθεώρησις πρωτό
τυπος καί φαντασμαγορική!

Ό κ. Σπυρόπουλος : «Αγοράζω 
νούμερα»! Κωμωδία ήθών μέ σκη

νογραφίες Σίμ καί μέ... τάβλι.
Ό  κ. Παπαδούκας: «Ό Χρόνος 

είνε χρήμα». (Δημοσιογραφικόν 
σκέτς άνωτέρας ψυχολογίας).

Ό  κ. Γιοκαρίνης: «Θά γίνω συγ
γραφέας»! (Συνεργασία Μαμάχη, 
Μΐμ Ψάθ, Μαλακάση, Τανταλίδη, 
Ά χ . Παράσχου, Σουρή, Κλεάνθη 
κτλ. Τραγωδία μετ' άνδρεικέλων 
καί χρονογραφημάτων!

Ό κ. Καπετανάκης : «Ή  Στρά- 
κα». Κωμωδία ήθών μετά καρπα- 
ζάς.

Ό κ. Εύαγγελίδης: «Ή  Μπουρ- 
μπουλίθρα». Έπιθεώρησις άνευ σό 
κίν καί... πνεύματος μέ μουσικήν 
Πώλ Άμπράαμ καί συνεργασίαν πολ 
λών λογίων.

Ό  κ. Σακελλάριος: «Τό βδομα
διάτικο». Φάρσα πρωτότυπη μέ άλ- 
λαγήν σκηνών καθ' έβδομάδα. (Συ  
νεργαοία Εύαγγελίδη. Μουσική 
Β έ ρ δ η ).

Ό  κ. Βώττης: «Ό Νήδυμος». Φαν 
τασμαγορία όνειρώδης μέ ύπόκρου 
σιν ρουχαλητοΰ.

Ό  κ. Βελμύρας : «Ό Κρυφτού- 
λης». Παιδικό δραματάκι διά μεγά
λους.

Ή  κ. Λόντου Δημητρακοπούλου: 
«Ή  Παιδαγωγική». Κωμωδία διά νεο  
γέννητα, μέ πρόλογον τής Κοινω
νίας τών Έθνών.

"Ό  κ. Ίωαννόπουλος: «Κρύο είς 
τόν... κΰβον»! "Ερ γο ν  μέ θέσιν 
διά κλειστόν θέατρον μέ καλορι
φέρ.

Ό  κ. Σπ. Μεταξάς: «Ή  Παγονιέ- 
ρα». Έπιθεώρησις μετά καλαμπου- 
ρίων. (Συνεργασία Άσημακοπού- 
λ ο υ ).

Ό  κ. Δαραλέξης: «Δέν χορεύω 
πιά»! Λυρικόν δράμα μέ σύμπρα- 
ξϊν Φρέντ Άσταίρ καί Πάουελ.

Ό κ. Σακελλαρίδης: «Οί Μακεδο

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΖ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο Κ Α Υ Γ Α Σ  ΓΙ Α ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ
(Ή  σκηνή παριστά δωμάτιον ξενοδοχείου. Σκορ- 

ησμένα  στό πάτωμα «σάκ βουαγιάζ», βαλίτσες 
καί τοΰφες... γυναικείων μαλλιών!)
(Είς τό έσωτερικόν δωμάτιον ό θίασος Οικονόμου 

μέ τόν θιασάρχη έπί κεφαλής) .
ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ: (Μουστακαλής.

Χτυπά τήν πόρτα). Έ ν  όνόματι τοΰ Νόμου!
(Ό  άστυφύλαξ έξακολουθει νά φωνάζη.

Οί ήθοποιοί κιτρινίζουν σά λεμόνια) 
ΑΓΝΏΣΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΣ : (Μέ νάζι)

"Α χ  γιατί νά μή βασιλεύη μεταξύ μας....'Ομόνοια! 
ΤΟΥΛΑ ΔΡΑΚΟΥ : Ά κο υ , άκου!

ΠΑΟΛΑ ΝΙΚΟΛΕΣΚΟ: Θά σέ στείλω στό φρέσκο. 
Μοϋκλεψες τήν τσάντα μέ τό σταυρό. 

ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ : (Ψάχνει) θά στά... βρώ! 
ΔΡΑΚΟΥ: Κλέφτρα είσαι σύ κΓ δλο σου τό σόϊ!

ηέπακολουθεϊ καυγάς)...
Θ ΙΑΣΑΡΧΗΣ: (κάνει άπολογισμό) . Πάολα, ύπάρχεις; 

Έσύ Τούλα: Είμαστε δλοι σώοι; 
ΝΙΚΟΛΕΣΚΟ : Ό σταυρός μου είχε πέτρα 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πρέπει νά λάβουμεΔρακό.,.ντεια μέτρα! 
(Ταραγμένος τηλεφωνεί) :

—Δεσποινίς δώστε μου άεροδρόμιο 
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ: (Βρίζει τήν Πάολα)

Ν ΙΚΟΛΕΣΚΟ: "Α ν  πρόσεχες δέ θά τάχανα!
ΜΙΑ ΦΟΝΗ: Ό δμοιος στόν όμοιο 

κΓ ή κοπριά στά λάχανα 
Ό καυγάς κοπάζει έν τφ μεταξύ 

ή Πάολα φεύγει μέ ταξί 
γιά τό σταθμό τοΰ σιδηροδρόμου 

καί μουρμουρίζει κλαίγοντας: «Τό σταυρό μου!»
Γ. Ο.

Λ  KFOTBKIHI

...νομάχοι». Όπερέττα σύγχρονη 
μετά άμανέδων.

Ό κ. Χατζαποστόλου: «Τό κυνήγι 
τών μελωδιών». Θαρθουέλλα μέ ό- 
μοβροντίες άπό τουφέκι κυνηγε
τικό.

01 κ.κ. Κιούσης καί Ρηγόπουλος: 
«Ποΰ είν' οί Μαργαρίτες γκέο γκέο  
γκέο». Ρωμαντικόν έργον μέ πλεϊ- 
στες έρωτικές σκηνές καί μουσική 
συλλογής Παπαδοπούλου Θεοδώ
ρου.

Ό κ. Καλογιάννης, ήθοποιός τοΰ 
Βασιλικού Θεάτρου: «Τηλεφωνικές 
άβρότητες»! Φάρσα μέ μουσικήν 
ξυλοφώνου.

Ό κ. Τράγκας : «Τό τραγοΰδι 
τοΰ Κούκου». Ήρωϊκή φαντασμαγο

ρία διά νέους, γέρους, μωρά, μέ 
πρόλογον τού συγγραφέως καί έ- 
πίλογον τών θεατών.

Ό  κ. Μαράκης: «Ή  δουλειά γιά 
τό πάπλωμα». Χειμωνιάτικο παρα
μύθι μέ εικόνας. Είσοδος έλευθέρα 
μετά προσφοράς καφέ.

Ό  κ. Μελάς: « Ά ς  εΐν’ καλά ή 
Πολωνία». Εποποιία μέ δάφνες καί 
δαφνοκούκουτσα, είς πράξεις πολ
λάς καί εισπράξεις καθόλου.

ΤΟ ΚΕΝ ΤΡΙ

Μ Ε Λ Α Σ
Άπ’ τά μαθητικά θρανία 
είχε μανία
νά γίνη Ακαδημαϊκός
καί τό κατώρθωσε ώς είκδς
μ έ ' τρόπο άληθινά θαυμάσιο :
έβγαλε τό.... Γυμνάσιο...
έγινε Ακαδημαϊκός... πολίτης
ό φίλτατος Μελάς
ή πρώτη πέννα ποϋχει *  Ελλάς
κΓ ε ίνα ι... πολύ τηςϊ
Γιά κάθε σου άπορία
στήν Ιστορία
δίνει μιά άπάντηση άναλόγως 
κΓ ή άπάντησή του θδναι όρθή, 
Μά δέν μπορεί νά θυμηθή 
ποιός ήταν ό . . .Παλαιολόγος.

Γ. Ο.

Πώς έκφράζεται ή κ ρ ι τ ι κ ή  
τ ώ ν  θ ε α τ ώ ν  δταν δέν άρέσρ 
τό έργον:

ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ :

Ό κομμωτής :—Τρίχες!
Ό  Μανάβης:—Μπάμιες!
Ό  γαλακτοπώλης: —Ριζόγαλα!
Ό καφετζής: —Ούτε καφέ.
Ό μπακάλης:—Φάβες!
Ό ψαράς:—Φύκια!
Ό χασάπης:—ΚατμδςΙ
Ό ψωμάς: —Πίτυρα!
Ό άνθοπώλης:—Τσουκνίδα!
Ό  διδάσκαλος:—Ανορθογραφία!

Μ Α Γ Ε ΙΡ ΙΚ Η
Πώς ψήνεται μιά μοντέρνα έπι- 

θεώρησις.
—Μισή όκά καλαμπούρια τού πά

γου.
—Δυό όκάδες φλυαρίες γιά τόν 

κομπέρ.
—'Έ να  δημοσιογραφικό μαχαίρι 

γιά νά σφάξης τόν θιασάρχη.
—Λίγο πιπεράτο σόκιν!
—Καθόλου άλάτι!
—Μουσική... Δανική...
—Μερικά ξυλοπόδαρα καί μπου- 

κάλες γιά μπαλλέττο!
—Καμπόσα συκόφυλλα γιά νά ντύ 

σης τις άρίστες.
—’Ολίγες φωνές τπς κακής ώρας.
—'Ένας μεθυσμένος κρεμαντα

λάς.
—'Ένας λέτσος μόρτης.
—Μιά (ντιζέζ) μοιρολογήτρα.
—Δυό Μενιδιάτες.
—Μιά σειρά στίχων χωρίς άρχή 

καί τέλος.
Τ ’ άνακατώνεις συνέχεια έπί 20 

μέρες, τά ρεκλαμάρεις ώς ύπερ... 
άριστούργημα καί τά σερβίρεις στό 
κοινόν, τό όποιον ξεπαγιάζει καί 
κρεββατώνεται!

ΣΚΡΙΠ .

Ό  πτηνοπώλης ^ ’Ορνιθοσκαλί
σματα !

Ό σιδεράς:—Σκουριές!
Ό πολιτευόμενος:—ΧάλιαI
Ό χωριάτης:—Κούμαρα!
Ό ραδικάς:—Βρούβες!
Ό μάγειρος:—ΤαχυνόσουπαΙι
Ό άρχαιοδίφης:—Ρημάδια!
Ό λογοτέχνης: —Σαχλαμάρα!
Ό τεμπέλης: —Καταναγκαστικά!
Ό ιερέας:—Κατάρα!
Ό δασοφύλακας:—Όργή τοΰ δά

σους!

ΤΟ ΚΕΝ ΤΡΙ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Έώρτασαν :
Ό  θιασάρχης καί σκηνοθέτης 

Κος Κουνελάκης.
Ή  Κυρία Κοτοπούλη.
Ό τενόρος Κος Περδίκης.
Ό ήθοποιός Κος Καλόγιαννος (ή  

Καλογιάννης).
Ό βιολιστής Κος Περιστέρης.
Ό σκηνογράφος Κος Πουλάκης.
Ό ύποβολέας Κος Χάνος.
Καί πολλοί θεατρόφιλοι δπως οί 

κ. κ. Κανάρης, Λαγός, Μοΰργος, 
Πάπιας, Χηνάκης, Κότας, Γάτος. 
Μπάκακας, Σπουργίτης.

ΜΙΑ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ:“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΟ ΓΥΡΟ” ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗ ΜΑΝΤΡΑ
" Ε χ ε ι  κ Γ  ή Μάντρα τΙς π ρεμιέρες 

της. Βέβαια  μιά Μάντρα πρέπει νά  εΐ
ν ε  συνεπής πρός τό όνομά της καί νά 
νοικιάζρ θέατρα ταπεινά καί άπλά. 
"Αλλω στε τί μπουάτ θά ήταν άν δ έν  
ε ίχ ε  κοινά σανιδένια καθίσματα, σ κέ 
τους τοίχους καί χάρτινα σκηνικά  ; 
Ε ΐν ε  ένα  "ε ίδο ς»  πού δ έ ν  έπ ιδέχεται 
βελούδινα  καθίσματα καί πλούσια σκη
νικά . "Α ν  συμβρ κάτι τέτοιο Λ Μάντρα 
χά νε ι τό «κο υλέρ  λοκάλ» καί τήν  παρ- 
θενικότητά  της. Τό  «Κοσμοπολίτ» πλη
ροί όλους αύτούς τούς άπαραίτητους 
όρους ώστε νά  ε ίν ε  κατάλληλο θέα
τρο γιά νά  φιλοζενήση τή Μάντρα.

Βρ ίσκει κα νείς  έκε ί στιχουργούς, 
χορευτά ς , ντιζέρ, κω μικούς, καρατε
ρίστες, άλλά κυρίως βρίσκει τό ν  Ά τ 
τίκ. Μάντρα ίσον Ά τ τ ίκ  καί τό άντί- 
στροφο.Αύτό ε ΐνε  παληά άλήθεια—όπως 
λ έ γ α ν ε  καί τά μυθιστορήματα τοΰ 19ου 
αίώνος. Υ π ά ρ χ ο υ ν  πολλοί πού ύποστη- 
ρίζουν ότι ό «μαντρόσκυλος» κουρά 
στηκε. Τά τελευταία χρόνια  δ έ ν  έκα 
ν ε  λ έ ν ε  καμμιά διακοπή όπως συνή 
θιζε τόν  παληό καλό καιρό. "Ετσ ι δ έν  
άκολούθησε τή συμβουλή τοϋ φίλου 
του τοϋ Λάσκου πού κάποτε ε ίχ ε  γρά 
ψει γιά τόν  έαυτό του :

... Νά φ εύγρς  πάντα 1
Μέ τή διαφορά ότι γιά τόν  Ά ττ ίκ  ό 

στίχος πρέπει νά  μετατραπρ οτό : «Νά 
φ εύγρ ς  κά θε....χειμώ να »... καί νά  γυ- 
ρίζρς κάθε καλοκαίρι. Αύτά λ έ ν ε  οί 
φίλοι του.

Πάντως ό Ά τ τ ίκ  έ μ ε ιν ε  καί φέτος 
ο τή ν  Α θ ή ν α . Αύτό  βεβαίως δ έ ν  έμπο- 
δίζει τόν  κόσμο νά  τόν  έπισκέπτεται 
άρκετά  συχνά. Μέ τό θέατρο του συμ
βαίνει κάτι ποϋ δ έ ν  γίνεται μ έ  τ ’ άλ
λα θέατρα. “ Ε ν α ς  θεατής κατά κα νό 
να , δ έ ν  πάει νά  ξαναδρ ένα  έρ γο  πού 
τό είδΛ. Τ ό ν  Ά τ τ ίκ  όμως πηγαίνουν 
καί τόν βλέπ ουν δύο καί τρείς φορές 
τή ν  έβδομάδα . Γιατί έκ ε ί δ έ ν  ύπάρχει 
πρόγραμμα κατά κυριολεξίαν. Δ έ ν  ύ- 
πάρχει έρ γο . Δ έ ν  ύπ άρχουν, σ χεδ ό ν  
ήθοποιοί — οί περισσότεροι ε ΐν ε  έρασι- 
τέχ ν ες . "Επ ειτα  ό κόσμος δ έ ν  πηγαί
ν ε ι γιά τά πρόγραμμα. Πηγαίνει γιά 
τ ό ν  Ά ττ ίκ . Υ π ά ρ χει μιά τόσο όμορφη 
συνεννόησ ι μεταξύ κοινοΰ καί Ά ττ ίχ . 
Συζητοϋν  σά δυό νοικοκυραίοι πού λ έ 
ν ε  τά ο ικογενειακά  τους. Ό  θεατής 
έ χ ε ι μιά έντύπωσι σά νά  πηγαίνρ βεγ- 
γέρ α  σέ φιλικό του σπίτι. Καί διασκε
δάζουν άκούγοντας τό ν  νο ικοκύρη. 
Τούς λέει τά τραγούδια του. Παρου
σιάζει τά νούμερά  του. Πειράζει τόν 
πειράζουν. Καί όλοι γ ελ ο ύ ν  άνοιχτό- 
καρδα. 'Ομολογώ  πώς ή Μάντρα ε ίνε  
τό καταλληλότερο καταφύγιο γιά κε ί
νο υ ς  πού ύποιρέρουν άπό ύπατική ά- 
νεπάρκεια . Β γ α ίν ο υ ν  άπό κε ί μέσα μέ 
κα ινούργιο σηκότι.... Τό γέλ ιο  ε ΐνε  
προϊόν πρώτης άνάγκης έκεί. Βέβαια  
δπως σέ κάθε έμπόριο ύπάρχει καί 
χο νδ ρ ική  πώλησις καί λιαν;κή. Καί τό... 
«χοντρό  γέλ ιο »  κοστίζει φτηνότερα 
γιατί πουλιέται κουτουράδα καί χωρίς 
« έ λ ε γ χ ο » ... Δ έν  ε ΐνε  όμως πάντα ή 
χο νδ ρ ική  πώλησις πού βρίσκεται σέ ή- 
μερησία διάταξι. Ε ιν ε  πολλές οί πε
ριπτώσεις τί λέω ?, συνηθέστατεο. πού

τό πνεΰμα κα ίτό γέλ ιο  ε ΐνε  πραγμα- 
τικώς λιανικής πωλήσεως, «ζυγισμένο» 
μέ τό γραμμάριο καί ποιότητος«έζτρα».

Ά λ λ ά  άς δώσουμε τήν  πέννα στόν 
«έτερ ο ν  Καππαδόκην» πού σάν περισ
σότερο παρατηρητικός καί πιό τέλειος  
πρακτικογράφος, θά δώση τά πρακτι
κά τής πρώτης έκε ίνη ς  συνεδριάσεω ς 
τοΰ «Κοσμοπολίτ».

<Χ>
Ά π όψ ε τό κο ινόν  τής Μάντρας ε ΐν ε  

φοβερά κουτό. "Α δικα  ό Ά τ τ ίκ  προκα- 
λεί τούς θεατός μ έ τήν  έλπίδα πώς ά
πό κάποιον θά ψαρέψη λίγο π νεΰμα !

Α π οτείνετα ι στήν πλατεία: πειράζει 
τόν φαλακρό κύριο κοπ λιμεντάρει τήν  
ξανθή του ντάμα, ειρω νεύεται τόν  γ υ 
αλισμένο νεα ρ ό  άλλά τοϋ κάκου.

Τ έλο ς  στρέφει άπελπισμένος τό βλέμ  
μα του πρός τόν ούρανόν καί συναντά 
τήν ... γαλαρία.

Πρός στιγμήν αίσιοδοξεϊ. Πολύ σύν
τομα όμως χά νει όριστικά κάθε έλπί
δα. Α ν ο η σ ίες  καί μ όνον  άνοησίες ξε- 
φουρνίζονται, ή μ ά λλον δ έ ν  ξ ε φ ο υ ρ- 
ν ί ζ ο ν τ α ι  γιατί άν σ υνέβα ινε τέτοιο 
πράγμα δ έ ν  θά ήταν τόσο... κρ ΰ ες !

Πέσαμε σέ άσχημη βραδειά.
"Α λ λ ε ς  φ ορές σ χεδ ό ν  δ έ ν  παρακο

λουθούσαμε πρόγραμμα. Π ερνούσαν οί

ΣΟΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ
(Σκ ίτσ ο  Ν. Ζωγράφου)

ώρες μ έ  έξυπ νους διαξιφισμούς μετα 
ξύ πλατείας, γαλαρίας καί σκηνής. Ή  
κουταμάρα, — άν λεγό τα ν  τέτοια —δ έν  
πρόφταινε νά  ζήση γιατί πνιγόταν μ έ 
σα σέ ώ κεανούς... π νεύματος! Άπ όψ ε 
συμβαίνει τό άντίθετο... Οί εύφυόλογοι 
έ χ ο υ ν  μουδιάσει καί δ έ ν  δ ια κινδυνεύ 
ουν  μήτε λέζι.

Έσημειώ θησαν οί θάνατοι δύο έξυ- 
πνάδων έκ ... ψύξεως μόλις «είδα ν τό 
φώς τού π ροσ κηνίου !» ...

Ό  Ά ττ ίκ  ώρύεται:
— ’Επί τέλους  δώστε μου μιά λέξι 

προπαροξύτονη...
Μιά ώρα τώρα προσπαθεί νά μαζέψ.η 

τίς λέξεις  πού τοϋ χρειάζονται γιά τό 
ήκτάστιχο τής βραδείας, κι’ άκόιαα βοί-

σκεται στην πρώτη λέζι.
— Μιά προπαροξύτονη — ζήτησα — 

έπαναλαμβάνει.
— Παπαδιά ί ! άκούγεται μιά φωνή.
Ό  κόσμος γελά ει.
Πασχίζει ό Ά τ τ ίκ  γιά νά  δώση νά  

καταλάβουν μερικοί μϋσται τής έλλη- 
νικής  γραμματικής ποιές λέξεις  εΐνε 
προπαροξύτονες, ποιές παροξύτονες 
καί ποιές ο ξύτονες !

Μετά τό τέλος τής διδασκαλίας ζη
τεί έ κ  ν έο υ  μιά λέζι προπαροξύτονη 
καί άποδεικνύεται πώς τό μάθημά του 
έπιασε τόπο! Τοϋ τήν  δ ίνουν  στό 
λεφ τό :

— Τα ρα μοκεφ τές ! !
Νέα γέλια . Ό  Ά τ τ ίκ  κλ α ίε ι !!
Αίφνης όμως άλλάζει ΰφος καί γ ίν ε 

ται πονηρός.
— Δώστε μου σάς παρακαλώ μιά.... 

ό ξ ύ τ ο ν η !
— Ραδικοβλάσταρα ί φωνάζει κά 

ποιος. 4
Τό κόλπο τοϋ μαντρόσκυλου έπιασε.
"Ομως γεννά τα ι ν έ ο  κώ λυμα;
— Δ έ ν  ύπάρχει όμοιοκαταληζία...
— Πώς δ έ ν  ύπάρχει, διαμαρτύρεται 

μιά ψωνή.
— Ποιά εΤνε;
— Έ λεφ α ντο μ ά σ τα ρ α ! ! !
Τώρα πιά ό Ά τ τ ίκ  συνεχίζει τήν  

λήφι τών ύπολοίπων λέξεω ν εύκολώ- 
τατα:

Ζητεί παροξύτονη τοϋ δ ίνουν... όξύ 
τονη !

Ζητεί τέλος  όξύτονη, κι' έ χ ε ι τήν ... 
παροξύτονη πού τοϋ χρειάζεται.

Ό  Λάσκος άναλαμβάνει τήν  ύπό- 
λοιπη έργαοία, άφοϋ έ ν  τώ μεταξύ άλ- 
λάζει τίς δυό προπαροξύτονες λέξεις  
γιατί τίς βρίσκει έξ εζ η τη μ ένες  καί κα 
τά τήν  έκφρασι τοϋ Ά τ τ ίκ  «κοντρου- 
βέ».

Νά! Τό  όκτάστιχο έτο ιμο : Θ έμα : Ό  
Ά τ τ ίκ  στό Παρίσι.

Ό  Ά τ τ ίκ  πρό χρόνω ν στά ψυχρά τών 
Παρισίων κλίματα 

πού άπ’ τήν  άτσιγαρία του τοΰ βρώμα
γ ε  ή άνάσα 

συχνά στίς ν ύ χτες  του αύτές έφ τανε 
κοί σ' έγκλήματα  

ν '&  νά  έξασφαλίσΓ>—Φεΰ—τής ή μερό ς !
τήν  μάσα ί

Μά κάποια μέρα πούτρωγε στόν Ση κο υ 
άνα σκόρδο 

έσπασε τά τσερβέλο  του καί σκέφθη- 
κ ε ν  άλλοιώς. 

Καί ν δ τ ο ν  τώρα θριαμβευτής θυμίζει 
πλούσιο λόρδο 

τετράπαχος καί ζουρμπουλός σάν Α ύ 
γουστου κολιός.

Πώς τό βρ ίσ κετε ; Μή φαντάζεστε 
πώς ε ΐνε  εύκολο  τό σκάρωμα τοΰ όκτα 
στίχου. "Οσοι άνακατεύεσθε μ έ τίς ρϊ- 
μ ες  δοκιμάστεκαί θά πεισθήτε. Ό  Λά 
σκος ! Πρέπει νά  σάς ε ΐνε  γνωστό αύ
τό τό όνομα. 'Ε κ ε ίν ο ς  τούλάχιστον πι
στεύει πώς ό Τσάμπερλαιν ε ΐνε  λιγώ- 
τερο γνωστός καί δημοφιλής άπό αύ
τόν...

Πρίν λίγο καιρό έπ έστρεψ ε άπό τήν 
Αίγυπτο. "Ε φ υ γ ε  όπως λέει σ' ένα  του 
ποίημα γιά ν ’ άποφύγη τήν  φθορά!

Καί τί δ έ ν  έκ α ν ε  έ κ ε ί ; Ά κ ό μ α  καί 
δ ιασκευές θεατρικών έργω ν. Ά π ό  τό

0 ΑΤΤΙΚ  
(Σκίτσο  Ν. Ζωγράφου)

Ραδιοφωνικό σταθμό τοΰ Καΐρου έπα- 
νειλημμένω ς άπ ήγγειλε στίχους του...

“ Ξ έρ ετ ε  πώς προχώρησε τήν  άπαγ- 
γελία  του. Ά κο ΰ σ τε  καί κρ ίνατε έά ν... 
δ έν  ε ίνε  ό μετριοφ ρονέστερος τών 
άνθρώπων:

«Κυρίες καί Κύριοι.
"Ε λ λ η ν ε ς  καί Έ λ λ η ν ίδ ε ς  τής άνω 

καί κάτω Αίγύπτου. Ρωμηοί καί Ρωμη- 
ές  τών π έντε ήπείρων! πέραν τών θα
λασσών καί τών πόντων καί τά λοιπά 
καί τά λοιπά. Ιδ ο ύ  έγώ ό περίφημος 
Λάσκος! στό ραδιόφωνο. 'Ομολογώ 
πώς αύτό ήταν ένα  άπό τά μ εγα λύ 
τερα όνειρά  μου. Νά μιλώ, νά  τραγου
δώ, νά  άπαγγέλλω καί νά  μακρύη όλο 
τό σύμπαν.Βέβαια τό νά  μή μέβλέπ ετε 
ε ίνε  ένα  μειονέκτημα  μεγάλο. Γιατί 
άλλωστε κυρ ίες  μου έδώ πού τά λέμ ε  
είμαι καί άρκετά νόστιμο π αιδί!!

Ά λ λ ά  τί νά γ ίν η ; Δ έ ν  μπορεί νά 
τάχη κανείς  όλα. Γ Γ  αύτό άς εύχηθοϋ- 
μ ε νά τελειοποιηθή σύντομα ή ... Τηλε- 
όρασις ώστε νά  μή χά σ ετε στό μ έλλ ον  
καί τήν  άπόλαυσιν α ύ τή !

Καί τώρα Κυρίες καί Κύριοι στό πρό
γραμμά μας!

Μετέφερα αύτολεζεί τόν καταπληκτι
κό— δπως θά έ λ ε γ ε  κι' αύτός — πρό
λογό του. Τ ό ν  έπαναλαμβάνει μόλις 
τοΰ δοθή ή  εύκαιρία.

Μιά φορά μάλιστα, παρίστατο κ Γ  ό 
Σακελλάριος ό γνωστός θεατρικός συγ 
γραφεύς, καί στό σημείο άκριβώς πού 
ό Λάσκος εύχεται νά τελειοποιηθή ή 
Τηλεόρασις τόνδιέκοψ ε λέγοντά ς  του:

Γιά  φαντάσου Ό ρέσ τη  νά  έφ ευρεθή 
καί... ή Τηλεκαρπ αζιά !

Στό  «Κοσμοπολίτ» ό Ά ττ ίκ  έφαρμό- 
ζει ένα  ν έο  σύστημα μ έ  τό όποίο ά- 
ν α γγ έλ λ ε ι τά νούμερά  του. Κάθε ήθο
ποιός έχε ι ένα  όνομα ζώου:

— Καμηλοπάρδαλις.
— Πάνθηρ. ,
— Μαϊμουδίτσα.
Μαϊμουδίτσα! "Ε ν α  μελαχροινό  κου- 

κλάκι πού κάνει θαύματα. Νινή Ζά χα ! 
Τό ν έο  εύρημα  τοϋ Ά ττ ίκ . Χορεύει, 
τραγουδάει καί παίζει πιάνο. Μέ τήν 
πρώτη του, έμφάνισί ξετρ έλλα νε κυ- 
ριολεκτικώς τούς Μαντρόφιλους. Τά 
σχόλια δώσαν καί πήραν:

— Ε ΐν ε  καλλίτερο άπ' τό Ποζελάκι.

— Κ Γ  άν δ έ ν  ε ΐν ε  θά γίνη.
Βεβαίως ύπήρχαν καί σχετικές  άντιρ

ρήσεις. Πάντως όμως όλοι συμφώνησαν 
σ ’ ένα  σημείο: Πώς ή μικρή μαΐμου- 
δίτσα έχε ι δυνατά ταλέντο καταπληκ
τικό γιά τήν  ήλικία της.

— Ά ς  προσέχη ό Μαντρόσκυλος νά  
μή  τοΰ φάη κανείς λύκος τό... Λαγιαρ- 
Νινή το υ !...

Τά δάχτυλά μου πάγωσαν άπό τό κα 
λαμπούρι κ Γ  ό .... τρίτος Καππαδόκης 
μαζεύει τήν  π έννα άπό κάτω γιά νά 
συνέχιση...

— Ποιά ε ΐνε  τά όνειράκια σου;
— Νά ζεπεράσω τή Σίρλεϋ  Τέμπλ.
— "Η θ ελες  νά  είσαι άγόρι;
— Ναί...
Πρόκειται γιά τήν «Δεσποινίδα» Νι

ν ή  Ζάχα, τήν  πρωταγωνίστρια τού θι
άσου τή «Μάντρας», έτών 8, άπό τήν 
Ά ρ ετσ ο ΰ  τής Θεσσαλονίκης. ΦορεΙ ά
κόμα τό φράκο. Μόλις τελείωσε τά 
νούμερό  της. Τής έ χ ο υ ν  μάθει άπέζω 
τό μάθημα. Σ ' ό,τι τή ρωτάμε, έπανα- 
λαμβάνει τις ίδιες λέξεις , όπως άκρι
βώς έπαναλαμβάνει τήν ώρα ό άριθμός 
14 τοΰ τηλεφώνου.

Ο

ΤΟ ΝΕΟ «ΠΑΙΔΙ -  ΘΑΥΜΑ»
Νινή Ζάχα
(Σκίτσο Ν. Ζωγράφου)

—Ποιόν θαυμάζεις άπ' τά... ζώα τής 
«Μάντρας» π ερισσότερο;

— Τ ό ν  Ά ττίκ .
•—'0  Ά τ ίκ  ε ίν ε  ζώον;
—Ά φ ο ϋ  δ έ ν  μδς  έφ α γε κα νένα  μ ε 

ροκάματο ;
Ή  τελευταία άπάντησίς δ έ ν  άνήκει 

στή μικρή. Ή  φωνή, πολύ μπάσα καί 
«περμανάντ», έρχότα ν άπό τό βάθος 
τών παρασκηνίων. (Τά  παρασκήνια τοϋ 
«Κοσμοπολίτ» έ χ ο υ ν  βάθος ένάμισυ μ έ 
τρο) όλο κ ι’ ό λ ο ). Ή τ α ν  τής Πόλλα 
Ν έγκρι, τοϋ περίφημου Ζαζά.

.0 τελάλης ω όνήν ΙΑ γ ίδ—
Α φ ή νο υ μ ε  τή μικρή καί τόν πλησι

άζουμε. Ξεμακιγισριζόταν μπροστά 
στόν κλασσικό καθρέφτη τής «Μάν
τρας», ύποτονθορίζων:

Σαχλίμπ εντιχ ρέ σύ... άϊνε ταγκό Νο-
(τοϋ,ονο

γκρεμ ίσ α νε τό φοϋρνο 
τοϋρνε καί τοΰρνε ν έ ...

Ε ΐν ε  τό τελευταίο του σουξέ.
— Ποιό ζώο... σέ συγκινεΐ περισσότε

ρο καλλιτεχνικό , Ζα ζδ;
—Ό  Λάσκος...
— Ποιά ε ίνε  ή  φιλοδοξία οου;
— Νά «γυρίσω» ένα  φίλμ... Πρός τό 

παρόν γυρίζω... στούς δρόμους.
Ή  π λέον συμπαθητική νέα  καλλιτέ· 

χνις  τής «Μάντρας» ε ΐνε  ή Ζανίνα. 
Μόλις τελείωσε τό νούμερό  της τήν 
πλησιάζουμε:

— Μοιάζετε σάν τήν  κυρία μ έ τίς 
καμέλιες μ ’ αύτά τό φόρεμα.

Χα μογελά ει ντροπαλά.
— Τί όνειρεύεοθε τώρα;
— Σ ’ ένα  μήνα θά πάω στά Τίρανα 

τής Α λβα νία ς  γιά μιά σειρά έμφανί- 
σεων στή Βασιλική Αύλή.

—Ύ σ τερ α ;
— Σκέπτομαι νά  φύγω γιά έζω.
—’Ερω τευτήκατε ποτέ τόν Ά τ τ ίκ ;
— Δ έν  μ ’ έρω τεύτηκε αύτός. Είμαστε 

πνευματικοί φίλοι...
Ό  Ά ττ ίκ ... πνευματικός... φίλος; 

Π ερ ίερ γο ! Τόν  ήξερα μόνο  γιά πνευ
ματώδη...

Έ κ ε ίν η  τήν  ώρα στή σκηνή έμφανί- 
ζεται ό Μαντρόσκυλος. Ζητάει θέμα 
γιά όχτάστιχο.

Ή  πλατεία ώρύεται, άλλά λέει κου
ταμάρες. Ό  Ά ττ ίκ  έκλιπαρεί τή γα 
λαρία:

— Μ όνον έ κ  τοϋ ύφους καταπέμπε- 
ται τό πνεΰμα.

"Ε ν α ς  τής γαλαρίας παίρνει θάρρος:
— Ν ύχτες  άτσιγαρίας, Ά ττ ίκ ...
— Αύτά, παιδί μου, ε ΐνε  σάν δράμα 

τοΰ " Ιψ ε ν . Τό  πνεΰμα, λοιπόν, δ έ ν  έρ 
χεται έ κ  τοΰ ύφους, άλλά έ κ  τοϋ... 
" Ιφεν.

Ό  Ά ττ ίκ  άπευθύνεται σέ μιά δ ε 
σποινίδα τών πρώτων καθισμάτων:

—"Εν α  θέμα, δεσποινίς, ένα  θέμα 
γιά όχτάστιχο.

— Δ έν  έχω κα νένα  θέμα... άνα-θεμα- 
τ ισ μ ένε !

Ό  Ά ττ ίκ  τρικλίζει. Τά πλήκτρα τοΰ 
πιάνου παίζουν μόνα τους τό έμβατή- 
ριο τοϋ Σοπ έν.

—"Ε ν α  μαχαίρι, φωνάζει ό... Α ρ χ ι 
μανδρίτης (ό  άρχηγός τής «Μ άνδρας») 
ένφ  κρατεί τά τρυφερό χεράκι τής Ζα· 
νίνας.

Τό  κοινό τής γαλαρίας ε ΐν ε  όρθιο. 
Κάποιος διαμαρτύρεται:

— Μαχαίρι δός του, μά... χέρ ι μ ήν  
άγκίζεις...

Σ έ  λίγο ό Ά ττ ίκ  παίρνει νά διαβάσπ 
τά παράπονα. Ά π όφ ε ε ίνε  όλα σαχλά.

Μετά τά παράπονα, έμφανίζεται στή 
σ κηνή ό κιθαρίσταςΚεφαλλωνίτης.Παί- 
ζει μ έ καταπληκτική ταχύτητα στά δά
χτυλα. Κάποιος είνε π ερίεργος:

— Πώς τή ν ’ άπόχτηοες τόση εύκινη- 
σία στά δάκτυλα, Κεφαλλωνίτη;

Καί τό πρόγραμμα συνεχίζεται...

S "ΡΕΙΣ ΤΟ ΓΥΡΟ


