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ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
Μιλώντας ατό «Πανθεατρικό 

Συνέδριο» πού συνήλθε χάρις στήν 
πρωτοβουλία της Εταιρείας τών 

• Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέ
ων» τόν Μάιο τού 1937 έλεγα κον
τά στ’ άλλα κι’ αύτά;

«Ή  αναβίωση της θεατρικής 
Ιδέας στίς επαρχίες, δέν δά έπι- 
τελέσθή κι’ άν άκόμη αύτό τό 
Κράτος δέση στή διάθεση τοΰ 
«Ταμείου Εργασίας» ολόκληρο το 
δημόσιο ταμείο, άν πρώτα δεν 
άναβαφτιστούμε όλοι έμεΐς, πού 
αποτελούμε τή μεγάλη δεατρική 
οικογένεια μέσα σέ μιά καινούρ
για κολυμβήδρα τοϋ Σιλωάμ καί 
δέν υποχρεωθούν οί Δήμοι καί οί 
Κοινότητες ν’ άρχίσουν νά σκέ- 
πτωνται δεατρικά. Δηλαδή νά πε- 
ριλάβουν μέσα στό πρόγραμμα τών 
έξωραίστικών κι’ εξυπηρετικών 
τής προόδου τοϋ τόπου τους έργων 
καί τό θέατρον'. Τό «Ταμείο ’Ερ
γασίας», πού αποστολή έχει νά έ- 
πιχορηγή τά δεατρικά συγκροτήμα
τα, πού εκστρατεύουν έναντίον 
τών επαρχιών, δέν διευκολύνει 
μόνο τόν καταμερισμό τών ήδο-
ποιίκών δυνάμεων σέ τόσους μι- 
j r  ©θιάσους δσοι καί οί ήδοποιοί, 
£εν παρέχει μόνο τά μέσα νά έξυ- 
πηρετηδοΰν πολλές άρρωστημένες 
φιλοδοξίες ήδοποιών, πού ίσως σ' 
ΐνα άλλο θίασο βά ήταν χρηίίμω- 
τατα στοιχεία, άλλά κι' έπλημμύ- 
ρισε τήν ελληνική έπαρχία μέ λο
γιών λογιών θιάσους, σέ σημείο 
ώστε πολλές φορές σέ μιά καί τήν 
αύτή πόλη ή καί κωμόπολη νά δί\ 
νουν παραστάσεις δύο καί ,/τρεις 
θίασοι μα$ί. Τό «Ταμεϊον Εργα
σίας», άνάγκη νά μεταβληδή σ’ 
ένα μεγάλο δεατρικό όργανισμό, 
πού ν’ άποτελέση τήν συνισταμέ- 
νη όλων τών προσπαβειών, όλων 
τών θεατρικών όργανώσεων, σ’ έ
να μεγάλο Κορβανά, πού σ’ αυ
τόν νά συγκε.ντρώνωνται όλες οί 
κοινές εισφορές τών Δήμων καί 
τών Κοινοτήτων γιά τό δέατρο. 
Μόνον έτσι θά έπιτευχδή ό κα- 
ταρτιαμός πολυπροσώπων κι’ ευ
προσώπων θιάσων, πού έπισκεπτό- 
μενο τίς έπαρχίες θά μπορέσουν 
νά γίνουν κήρυκες τής μεγάλης 
αποστολής τοΰ δεάτρου.

«Μόνον έτσι δά μπορέσουμε νά 
δώσουμε μιά όαδύτερη ψυχική συγ
κίνηση στό λαό. 'Τό δέατρο άνα- 
πήδησε άπό τή λαϊκή ψυχή καί 
οτή λαϊκή ψυχή πρέπει νά έπι- 
στρέφη. Γιά νά γίνη όμως αύτό 
πρέπει νά τό δελήση καί νά τό ε
νίσχυση κι’ ό λαός, νά τό άντιλη- 
φδή σάν καθήκον του. Κι’ αύτό 
θά συντελεστή όταν οί έκπρόσωποί 
του, οί Δήμαρχοί του καί οί Πρό
εδροι τών Κοινοτήτων του άντι- 
κρύσουν τό δεατρικό ζήτημα μέ 
την ϊδια προσοχή καί σοβαρότητα, 
πού αντιμετωπίζουν τήν συγκοινω
νία, τήν ϋδρευση καί τόν έξωραϊ- 
σμό τών πόλεων καί κωμοπόλεών 
τους. Πρίν. άπό τόν εβραϊσμό τών 
δρόμων καί τών πλατειών προβάλ
λει ό έξωραΐσ ’ός τών ανθρωπίνων 
ψυχών. Πρίν δώσουμε στό λαό νε
ρό άφθονο, πρέπει νά τον μάθουμε 
πώς τό νερό δέν χρησιμεύει μο-

ναχα για πιόσιμό η και για πότι
σμα, άλλά καί γιά πλύσιμο. Πρέ
πει άκόμη νά τόν διδάξουμε πώς 
ύπάρχει ή χαρά, τό γέλιο, ή άγά
πη, ή αισιοδοξία, ή συγκίνηση, καί 
τό πιό άποτελεσματικό μέσο γιά 
μιά τέτοια μεγάλη διδασκαλία εί
νε τό θόατρο, περισσότερο καί άπ’ 
αύτό άκόμη τό σχολείο. Καλοί δί- 
ασοι πού νά περιοδεύουν τίς έ
παρχίες είνε ό,τι καί μιά καλή 
έσοδεια σιταριού ή λαδιοϋ».

"Οσοι διαβάσανε τό άρθρο τοΰ 
συνεργάτου μας κ. Π. Κατσέλη, 
πού δημοσιεύδηκε στό προπερα
σμένο φύλλο τών «Παρασκηνίων», 
θά βεβαιωθούν - ότι τό σύστημα,πού 
εφαρμόζει ή Γερμανία μέ' τά «'Άρ
ματα τοΰ ©έσπιδος» δέν διαφέρει 
καί πολύ άπό τή δική μας πρότα
ση. Απόδειξη πώς τό πράγμα εΐνε 
άπλό καί ή λύση του μία.

Βέβαια ή Γερμανία δέν έχει 
«Ταμείο Έργασίας Ήδοποιών», 
οίίτ- άλλως τε καί σκέπτεται ν’ 
άποχτιν-'η.1 e ένδιαφέρον τή- Γερ
μανίας συνίσταται στή δημιουργία 
θεατρικής συνειδήσεως καί στό πιό 
απόμερο χωριό της. Καί τήν επι
δίωξη αύτοΰ τήν έμπιστεύτηκε 
στούς περιοδεύοντας θιάσους, άφού 
προηγουμένως έδωσε ν' άντιλη- 
φθούν Δήμοι καί Κοινότητες πώς 
τό Θέατρο είνε ζήτημα πρώτης ά- 
νάγκης καί ηώς γιά νά τό κάνου
νε κτήμα τους οφείλουν νά πλη
ρώνουν.

«Τό Γερμανικό Κράτος — μάς 
πληροφορεί & κ. Κατοέλης — απο
βλέποντας σ-τό καθολικό συμφέρον 
καί στήν προαγωγή τής τέχνης 
τού Θεάτρου άδιαφορησε στίς τυ
χόν φωνές διαμαρτυρίας τών άνέρ- 
γων τώρα «μπουλουκτσήδων». "Ο
σοι άπ’ αύτούς μπορούσαν νά προσ·' 
φέρουν εργασία καλλιτεχνική, έ·· 
κλήθησαν νά λάβουν μέρος στούς 
θιάσους τής «Ένώσεως», οί άλλοι 
γιά νά ψήσουν έτράπησαν σέ άλλα 
έπαγγέλματα καί γιά νά σωθούν 
καί γιά ν’ άπαλλάξουν καί τό δέα
τρο άπο περιττά καί άχρηστο φορ
τίο».

Τό σημερινό Ελληνικό Κράτος 
δέντ σκέπτεται νά 8ίξη τόν θεσμό 
τού «Ταμείου Έργασίας», Υπάρχει 
βλέπετε κι’ ένας μεγάλος άριθ- 
μός ήδοποιών, πού θά εξακολούθη
ση νά έχη τήν άνάγκη του ϊσαιμε 
πού ύπείκοντας στή φθορά τού χρό
νου, μεταπηδήση στήν τάξη τών 
συνταξιούχων. 'Όμως παράλληλα 
ίδρυσε έναν άλλο θεσμό, τών περι- 
οδευόντων θεάτρων, πού γι’ άπο- 
ώτολή τους ώρισε τό σκόρπισμα τής 
συγκινήσεως καί τής χαράς, πού 
μονάχα ή άληδινή τέχνη κλείνει 
μέσα της, καί στόν πληδυσμό τών 
έπαρχιών. ’Έτσι οί επαρχιώτες δά 
ίδούν δέατρο τής προκοπής. Άλλά 
γιά νά τό χαροϋν πρέπει νά τό 
κάνουν κτήμα τους. Κ ’ έξακολου- 
δοΰμε νάχβυμε τή γνώμη πώς αύ
τό δά έπιτευχδή άκοπώτερα κ ’ εύ- 
κολώτερα άν καί οί Δήμοι καί οι 
Κοινότητες κληθούν νά ένισχύ 
σουν, μέ τό μέτρο τών δυνάμεων 
του ό ^αδένας, τίς άξιοδαύμαστες 
όμολογουμίνως προσπάθειες τοϋ 
Κέντρου. ©. Κ. ΣΥ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ
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ΤΟ ΙΖΤΟΡΙΚΟ ΜΑΖ ΑΡΑΜΑ

ΕΡΓΑ ΜΕ Υ ΠΟΘΕ Σ Ε Ι Σ  
ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

*ί»©ΡΟ TCY ΧΥ Μ ίΡ ΓΔ ΪΟ Υ ΜΑΣ κ. Γ 'ΑΝ.  UAEPH
Ένα παρακλάδι τοΰ ιστορικού 

μας δράματος ξεχωριστό έχουμε 
καί μ’ έκεΐνα τά έργα πού τήν υ
πόθεσή τους τήν παίρνουν άπό τήν 
μυθολογία· καί άλήθεια πρέπει 
νά τά κατατάξουμε στά Ιστορικά, 
γιατί ό συγγραφέας πού τά γρά
φει αισθάνεται, τό ϊδιο, δτοςν πρό
κειται γιά μυθολογικήν υπόθεση 
άρχσία σάν νά έγραφε υπόθεση 
παρμένη άπό τήν 'Ιστορία τής άρ- 
χαιότητος καί πάλι ό θ:ατής δέν 
ξεχωρίζει σ’ αύτή τήν περίσταση 
τό μυθολογικό άπό τόν ιστορικόν 
ήρωα.

Τέτοια έργα ή νέα έλληνική 
Δραματολογία δέν έχει καί πάρα 
πολλά. Τά περισσότερα δέν έχουν 
παιχθή. Τά γράφανε, γιατί τους 
παρακινούσανε οί δραματικοί έ- 
κεινοι Διαγωνισμοί, ποϋ τρέφανε 
τούς νέους μέ τήν προσπάθεια νά 
τούς κάνουν ζηλευτές τοΰ αρχαί
ου πολιτισμού.

01 περισσότεροι, οί άγνωστοι, 
οί χωρίς άξία, γίνονται άπελπι- 
στικά καταγέλαστοι καί μέ τήν έ- 
πίδραση τών Διαγωνισμών δέν 
ποθούν παρά νά γράψουν μέ κά
θε τρόπο κι’ άπό ενα δράμα καί 
ύστερα χάνονται· δέν τούς ξοτνα- 
βρίσκει κανείς πιά. Γιατί σήμερα 
ποιός ξέρει ή καί ποιός άπΓ'ντησε 
τόν Α. Λίβανό, πού έγραψε στά 
1871 τήν «Μήνιν τοϋ Άχιλλέως», 
θυμίζοντάς μας τήν άπραγη τρα
γωδία τοΰ Άθ. Χριστοπούλου; 
Άλλά βέβαια κανείς λόνος δέν 
έγινε οϋτε καί γιά τόν Χρ. Πρά- 
τζικα, πού ϊγορψε τόν «Άνηυμέ- 
νον Δαυλόν» (1875) «ούδέν άλλο

πράξας ή στιχουργήσας καί το
μών κατά πράξεις και σκηνάς τήν 
έκθεσιν δλην τής ύποθέσεως τοϋ 
ϋράματός του άπαραλλάκτως σ/ε 
δόν δπως άνέπτυξεν αύτήν έν δι- 
ηγήματι ό ήμέτερος κ. Πανταζής 
έν τή Έφημερίδι τών Φιλομαθών 
τής 19ης Μαρτίου 1866, έν τή 
συλλογή τοιν μυθοπλαστικών του» 
καθώς γράφει ή «Έφημερίς» στίς 
14 'Ιουλίου 1875; Μά καί τοϋ ξα
κουστού Α. Αασκαράτου: «Ή πτώ 
σις τής Τρωάδος» δέν εΐνε περισ
σότερο γνωστή («Παρνασσός» 
1877).

Τό ϊδιο ξεχασμένη εΐνε καί μιά 
φιλολογική κονταρομαχία, πού γί 
νηκε μέ δυό τόμους στά 1866. Τό
τε, παιδί άκόμα, ό Τ. Άμπελάς 
έγραψε μιά τραγωδία μέ τήν υ
πόθεση τής Τροίας. “ Ενας άλλος, 
ό Τ. Παπαγιαννακόπουλος «ύπε- 
ρασπιζόμενος τό δίκαια τοϋ λαοΰ 
είς δν άνήκε, θά έδλεπεν έαυτόν 
παρίκκλίνοντα τοϋ κοθήκοντός 
του, έάν έτήρει σιγήν ιχθύος απέ
ναντι τοιαύτης, οΰτως είπεΐν έξυ- 
βρίσεως», τυπώνει μι,ά κωμωδία, 
πού μέ αύτήν χτυπάει τόν Άμπε
λό πού τόλμησε νά δραματουρ- 
γήσγ) ένα τέτοιο θέμα. Ή  κωμω
δία του αύτή όνομάζέτοιι «Ό έφη
βος ποιητής καί ή ά λω σ ίς  τής 
Τροίας»!

Πάει στά βάθη τής λησμονιάς 
καί ό «Ένδυμίων» τοΰ Α. Άπο- 
στολοπούλου (1887) καί τοϋ I. 
Γιαννούκου ή «’ Ιφιγένεια έν Αύλί- 
δι»”  πού εΐνε στιχουργημένη άπό 
ένα νεοιρό εϊκοσι χρονών, τήν ϊδια

(Ή  συνέχεια εις τήν 6ην σελίδα)
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ΚΡΙΤΙΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
Τό «Σχολ^ο Κακογλωσσιάς», 

( Εκόλ ντε Μεντιζάνς, τό έχουν με
ταφράσει οί Γάλλοι τό «Σκούλ φόρ 
Σκαντάλ») τοϋ Σέρινταν δέν <=.ίνε 
τό άριστούργηαα τοϋ ’Άγγλου θεα
τρικού συγγραφέως, θεατρώνου ϊΛς 
τό Μ ι * : ? ί  Λαίην δ~ου διεδέχθη τόν 
Γκάρρικ, περίφημου πολιτικού ρή-

Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ  Μ Α Σ
κλοπαίδεια θεωρεί ώς «δχι άτόπώς 
συγκρινόμενον άπό αρκετούς κριτι
κούς μέ τόν Μολιέρον», αί δέ γαλ
λικοί καί πρό πάντων μερικαί γερ- 
μανικαί λεξικογροτφικαί άπόψεις, 
'ύρίσκουν ώς t-ή δυνάμενον μέ κα
νένα τρόπο νά τοραλληλισθή μέ τόν 
Γάλλον κωμικόν. ‘Η διαφωνία άλ-

κ. ΤΤΟΛ. Μ Ο Σ Χ Ο Β Ι Τ Η
τό Β. θέατρον' καί έπίσης καλλί- 
οτου φίλου εις τήν «Πρωίαν» τήν ί- 
ξίαν ήμέραν) αποκρούει άπολύτως 
ι:ήν &ποψιν ταύτην.

θ ’ άφήσωμεν τό ζήτημα... έκκρε- 
μούν. Αλλως τε διά τόν Σέρινταν 
καί διά τό θεατρικόν του έ'ργον καί 
γενικώτερον δ·ιά τήν ζωήν -του "αί

Ν. u i:lSA P  ΑΛΤΗ Σ στό ρόλο τοΰ Καρόλου.— Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ  Ν Ε Ζ Ε Ρ  στό ρόλο τοΰ Σ  ίρ Πάτερ ΤήζΧ.— Γ. Γ Λ Η Ν Ο Σ  
στό ρόλο τοΟ Ία>σήφ, καί Ν. Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ  στό ρόλο του σέρ ’Όλιδερ.

τορος καί έπανειλημμένως ύιτουρ- 
γού πού πέθανε κοτάχρεως καί στήν 
ψάθα άλλά έκηδεύΟη μέ πομπήν, 
ταφείς, είς τό Ούεστμίνστδρ ώς άγ- 
γλική δόξα.

"Αν δμως δέν εΐνε τό άριστούρ- 
γημα τοϋ Ριχάρδου Μπρίνσλεϋ Πάτ 
τλερ Σέριντοτν τό «Σχολείο Κακό
γλωσσες» δέν π·αύει άπό τοϋ νά εΐ
νε τό συχνότερον παιζόμενον ώς έρ
γον τοΰ κλασσικού δραματολογίου, 
έργον τοΰ 'Άγγλου συγγραφέως, 
τόν όποιον ή μέν βρεταννική - έγκυ-

λως τε αύτή "ών άντιλήψεων περί 
τοΰ άν ή δχι μπορή νά συγκρίνεται 
μέ τόν Μολιέρον ό Σέριντοον υπάρ
χει καί μεταξύ τών δύο διασκευα- 
στών τοΰ «Σχολείου Κακογλωσ
σιάς». Πρόίγμοη ό κ. Τερζάκης υί- 
οΟετεΐ τήν άποψιν δτι ό Σέρινταν 
εΐνε ό Μολιέρος τής Αγγλίας (άρ- 
θρον τοΰ φιλτάτου γραμματέως τοϋ 
Βασιλικοΰ θεάτρου, δημοσιευθέν 
τά «Αθηναϊκά Νέα» τήν Τρίτην) έ- 
νω ό κ. Λ. Κο<>κούλας (άρθρον τοΰ 
είσηγητοΰ τοϋ δραμοαολογίου εις

τήν θέσιν του εις τά άγγλικά γράμ 
ματα καί ό ύποφαινόμενος (πρώτος 
άναφέρεται ένταΰθα διότι πρώτος 
χρονολογικώς αύτάς τάς, ήμέρας έ
γραψε) έδημοσίευσε δύο μακρά ση
μειώματα είς ιήν «’Εργασίαν» καί 
τό «Ελληνικόν Μέλλον» τής Κυρια
κής καί είς τήν «Καθημερινήν» έδη- 
μοσιεύθη τρίσ-'ηλον (τό καλύτερον 
έως τώρα δημοσιευθέν) <5ρθρον καί 
τά δύο άνωτέρω άναφερθέντα ση- 
μειώμοπτα είς τά «Αθηναϊκά Νέα» 

(‘Η συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

Κ Α Ι Η Α Π Α Ν Τ Η ΣΗ  Η Τ Α Ν  C X I

Σ ΥΝ ΕΠ Η 2  πρός τά πρωθυ- 
πουργικά κηρύγματα ό 'Υ 
πουργός Διοικητής τής Πρω- 

τευουσης κ. Κοτξιάς, έπροκήρυξε 
διαγωνισμό γιά τήν συγγραφή Θε
ατρικού έργου, κατάλληλου γιά 
τήν ψυχαγωγία καί διαμόρφωση 

| τού παιδιού.
! 'Η κ. Άνδρεάδη δικαιολογώντας 
j τό ότι άρχισε τίς παραστάσεις 
I τοΰ Παιδικού θεάτρου μέ ξένο 
ι έργο, έπανέλαβε τό αιώνιο μοτίβο, 
j πώς δέν ύπάρχουν τά κατάλληλα 
. ελληνικά. Έΐητήσαμε πληροφορί
ες άπό όλους τούς Έλληνας συγ
γραφείς, άν ή κ. Άνδρεάδη άπε- 
τάθη πρός αυτούς ζητώντας έργο 
γιά τό Παιδικό της ©έατρο. Καί 
ή άπάντηση όλων ύπήρξε ένα με
γάλο, μεγάλο όχι. Ενδεχόμενο νά 
,μήν ύπάρχουν έργα. 'Όμως αύτό 
δέν έ$ήτησε οϋτε Θέλησε νά τό 
έξακριβώση ή καθ’ όλα άξια καλ- 
λιτέχνις. Έπήρε ένα έγγλέζικο 
καί κάλεσε τά Ελληνόπουλα νά 
«σιτισθώσι θεατρικώς άπό τά άλ- 
λότρια τραπέζια» όπως παραστα- 
τικώτατα είπε ό άλησμόνητος 
Πατριάρχης Κων) πόλεως Ιωα
κείμ ό Γ ’, όταν κάποτε ακούσε τά 
Ελληνόπουλα τής Κων) πόλεως νά 
τραγουδάνε στά σχολεία της τρα
γούδια ξένα, πού άπάνω σ’ αυτά 
είχαν έφαρμοσθή έλληνικοί ατί- 
χοι.

Ο

Ο Π ΕΡ E S T IN  M EGEPM H NEYO - 
Μ Ε Ν Ο Ν

Α Ν Ρ Ω Τ Η Σ Ε Τ Ε  τόν πρώτο 
Σουηδό, τί ύπήρξε γιά τόν 
τόπο του ό Σαλομίν, θά σάς 

άηαντήση:
«Ό  δημιουργός τού Σουηδικού 

μεγαλείου».
Ποιά ήταν ή άρχή τού Σαλο

μίν; Ή  Σουηδία γιά τήν Σουηδία. 
Κι’ όταν ήταν αναγκασμένος νά 
χρησιμοποιήση καί τίποτε ξένο, έι- 
φρόντι^ε πρίν τό θέση σ’ εφαρμογή 
νά τό άφομοιώση σύμφωνα μέ τίς 
άντιλήψεις, τή νοοτροπία, τά ήδη 
καί ,  τίς π νε υ μ α τ ικ ές  ά ν η ^ υ χ ί^ ς  τω ν  
συμπατριωτών του. Γιατί σάν άρ
χή στίς όλες του προσπάθειες, πού 
έπιστέγασμα είχαν τή δημιουργία 
τού νεοσουηέικού πολιτισμού είχε 
«πώς κάθε πρόοδος καί κάδε και
νοτομία, πού έρχονται άπ’ έξω, 
τότε μόνον φέρνουν άποτέλεσμα, 
όταν πάρουν εθνικό χαρακτήρα. 
Γιά νά ριγώσουν άνάγκη νά καλ
λιεργηθούν άνάλογα μέ τή φύση 
τοΰ εδάφους, όπου μεταφυτεύον
ται».

Έμεΐς, πού άνεκαθεν υπήρξαμε 
ξενολάτρες, έξακολουθοΰμε άκόμα 
νά παίρνουμε άνεξέλεγκτα κάθε 
ξένο κι’ αύτό παρατηρεϊται σ’ 
όλες τίς έκδηλώσεις τής Τέχνης— 
καί νά τό σερβίρουμε στό άνύπο- 
πτο κοινό, χωρίς νά θυμηθούμε 
ποτέ μας πώς τά έθνη πού προώ- 
δευσαν τό πετύχανε μέ τίς δικές 
τους δυνάμεις. «'Η μεγάλη Γερ
μανία— έλεγεν ό Χέρντερ— είνε 
δημιούργημα τών μικρών δικών 
της τραγουδιών».

"Οπερ έστί μεθερμηνευόμενον, 
πώς άν θέλουμε νά φτειάσουμε μιά 
καινούργια 'Ελλάδα, είνε άνάγκη

οχι μοναχα να κατανοήσουμε τή 
βαθύτερη έννοια τών λόγων, που 
μ’αύτούς όΆρχηγος τής Κυβερνή- 
σεως έτελείωσε τόν πρός τούς καλ· 
λιτέχνας τής μουσικής καί τού θε
άτρου λόγο του: «£ήτω ή Τέχνη 
μας, ή δική μας Τέχνη, ή ελληνι
κή Τέχνη, άλλά καί ό καδένας 
στόν κύκλο τής δράσεώς του νά 
τήν' έφαρμόση».

Σ Α Ν  Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ ΙΚ Η
IΣ Τ Ε Ψ Α Τ Ε ,  κ. Πρόεδρε,ότιΠ; εχω πλήρη έπίγνωσι τοϋ ψυ
χαγωγικού αυτού έργου, πού 

μοΰ έκάματε τήν τιμή νά μοΰ α
ναθέσετε».

Λόγια τής κ. Κατερίνας Άνδρε
άδη πρός τόν κ. Πρόεδρον τής Κυ- 
βερνήσεως. Άποκαλεί δέ «ψυχ·αγ4> 
γικό έργο», τό ότι άνετέδηκε τό 
έργο τών παραστάσεων τοϋ .Παι
δικού θεάτρου στό δίασό της.

"Οταν μιά καλλιτέχνις τής πε
ριωπής τής κ. Άνδρεάδη άντιλαμ· 
βάνεται τήν άποστολή τοϋ Παιδι- 
κοΰ θεάτρου μονάχα «σάν ψυχα
γωγική», τότε δέν πρέπει νά πα
ραξενευόμαστε, γιατί έ^ήτησε το 
έργο, πού μ’ αύτό έκανε έναρξη 
τών παιδικών παραστάσεων τοϋ 
θιάσου της, στό ξένο ρεπερτόριο.

Μ
ΤΟ Ρ Ε Σ ΙΤ Α Λ  ΤΗΣ Δ ΙΔ 03  

Μ Α Λ Ά Φ Ε Κ Α
ΙΑ  καλλιτεχνική πανδαισία 
τό ρεσιτάλ τραγουδιού τήζ 
δίδος Ελένης Μαλαφέκα.'Η 

3κλεκτή καλλιτέχνις, πού συνδυά
ζει καί μίαν ανώτερη μουσικοφι- 
λολογική μόρφωση δέν έχει βέ
βαια φωνή, πού νά καταπλήσση 
μέ τήν έκτασή της καί τήν έντασή 
της. "Ομως έχει τό Θεϊκό δώρο ν* 
ξέρη πώς νά τραγουδάιι καί τί vdb 
τραγουδάς.

’Ά ν  τό τραγούδι είνε ό άντίλα  ̂
λος τοΰ εσωτερικού μας κόσμου, α
σφαλώς ή Δίς Μαλαφέκα έχει τήν 
ικανότητα νά περικλείη μέσα στήν 
Φ^χή της όλους τούς κόσμους τών 
μ ο υσ ο υρ γώ ν, πο± συνθέσεις  t c u c  ά* 
τραγούδησε καί,τό πιό σπουδαίο,νά 
τούς έξωτερικεύη μέ μιά ειλικρί
νεια, εύσυνειδησία καί όιμορφιά, 
πού πραγματικά καταπλήσσει καί 
συγκινεϊ.

π
«ΚΑΟ Ω ΣΠ ΡΕΠ ίΣΜ Ο Σ»

Ω Σ άλλά^ουν οί καιροί. Δέν 
εΐνε πολλά χρόνια, πού ή 
συντηρητική «Εστία» ειρω

νευότανε μα$ί μέ τά τόσα άλλ* 
καί τή λέξη «καθωσπρεπισμός»,πού 
τήν έπλασε ή «Μονταίν» τοΰ «’Ε 
λευθέρου Βήματος».

Δώ καί λίγες ημέρες σ' ένα άπό 
τούς «Κόσμους» τής «Εστίας» &φι- 
γουράρι^ε φαρδειά, πλατειά ή λέ» 
ξις «καδωσπρεπισμός» χωρίς ειρω
νικά σχόλια αύτή τή φορά. Είχε 
τεθή σοβαρώτατα, γιά νά χαρά- 
κτηρίση ώρισμένπν έννοια.

Απόδειξη πώς οί καινούργιες 
λέξεις πού κλείνουνε ένα νόημοε, 
θάρδη ή ήμέρα πού Θά πολιτογρυ;- 
φηθούνε στό λεξιλόγιό μας. Κι’ 
όταν άκόμη τίς ειρωνεύονται οΐ 
συντηρητικοί.
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Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Η ΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΩΗΣ. - ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ IAEA. 
Η ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΠΟΘΩΝ ΣΤΗΝ ΗΡΩΊ·- 
ΚΗ ΜΟΡΦΗ.-ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΩΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΒΑΣ. ΡΠΤΑ
(Ού γάρ πάσαν δει ζητείν 

ήδονήν άπό τραγωδίας άλλά | 
τήν οίκειαν.

Αριστοτέλης)
Στή μελέτη τών φαινομένων τής 

ζωής μας, πού ίνα τους είναι ή καλ 
λιτεχνική δημιουργία, ώδηγηθήκαμε 
ώς τά τώρα μάλλον άπό θεωρίες 
καί φαντασίες παρά, δπως ε ο̂επε, 
άπό έμπειρία. Ή  Μυθολογία καί ή 
θεολογία έξακολουθοϋν άκόμα καί 
σήμερα νά σκεπάζουν μέ μυ ηήριο 
τή φυσιολογική γέννηση καί εξέλι
ξη αύτών τών φαινομένων. Μάλι
στα ή καλλιτεχνία, πού ένας άπό 
τούς κλάδους της είναι ή Τραγω
δία, πέροοσε άπό πολλά τέτοια έρ- 
γαστήρια γιά νά έρευνηθή ή ουσία 
της κι!; άκόμα καθημερινά διαβά
ζουμε κι’ άκοΰμε τά πιό περίεργα 
γι’ αύτό τό προϊόν, δπως π·χ. τή 
γνώμη πώς ή Τραγωδία γεννήθηκε 
άπό τή θρησ:<ε;α και πώς ήταν ένα 
είδος θρησκευτικής τελετής. Μάλι
στα οί τέτοιες γνώμες φτάνουν ά
κόμα νά ΰποστηρζουν πώς έμεΐς 
σήμερα δέν είναι δυνατό νά νοιώ- 
σουμε' τήν άληθίνή συγκίνηση άπό 
τήν Τραγωδία, επειδή ή θρησκευτι
κή της ουσία μας ξεφεύγει! Μέ τέ
τοιους συλλογισμούς θά έπρεπε νά 
ύποοτηρίζεται πώς άνάλογα, ουτε 
τήν ’Αστρονομία, ούτε τή I εωμε- 
τρία, οΰτε τή Γιατρική είμαστε σέ

θέση έμεΐς σήμερα νά καταλαβαί
νουμε, έπειδή καί αύτές οί έπιστή- 
μες δπως καί ή καλλιτεχνία ήσαν 
μ υ σ τ ι κ ά τών ιερέων στούς 
άρχαίους χρόνους. Καί — ειδικά 
γιά τήν καλλιτεχνική συγκίνηση' — 
θά μπορούσε άνάλογα νά ύποστη- 
ριχτή πώς οϋτε τήν ό[αορφιά τοΰ 
Έρμη τοΰ Πραξιτέλη, ούτε τοΰ Παρ 
θενώνα, οΰτε τών 'Ομηρικών έπών 
τή συγκίνηση μποροΰμε έμεΐς σή
μερα νά νοώσουμε πλέρια, έπειβή 
τάχα τό θρησκευτικό μας συναί
σθημα είναι άλλοιώτικο ή μάς λεί
πει όλότελα! Λύτές οί θεωρίες σκο
τίζουν άντί νά φωτίζουν τά πράμα
τα. Γιατί ξέρουμε καλά πώς ή 
Καλλιτεχνία έχει τή δύναμη νά μάς 
παρουσιάζη άκόμα θεούς καί στο’ι- 
χειά καί φαντάσμοττα καί λογής 
-τέρατα κατά τόν τρόπο πού αύτή 
θέλει καί μάς συγκινοϋν αύτά φο. 
βερά, δχι γιατί τά πιστεύουμε, για
τί έχουν δηλαδή θρησκευτικό περι
εχόμενο πού τό νοιώθει τό θρησκευ 
τικό μας συναίσθημα, παρά γιατί 
έχουν τήν καλλιτεχνική δύναμη νά 
μάς μιλοΰν στή φαντασία.

'Η  άσυμφωνία στίς γνώμες τών 
έρευνητών πάνω b’ αυτό τό ζήτη
μα προέρχεται, κατά ένα μέρος καί 
άπό άδυναμία τής γλώσσας καί ά
πό κακομεταχείριση τών τεχνικών 
δρων πού έκφράζουν άφηρημένες 
■έννοιες- Γ ιατί οί λέξεις, σάν σύμ
βολα δπου είναι, έρεθίζουν καί τή

μνήμη καί τή φαντασία καί γι’ αύ
τό έχουν δλες τους, ποιά λιγώτε- 
Ρη,_ ποιά περισσότερη, γοητεία, 
πού, ένώ συμβάλλει πολύ στήν έ- 
πιβολή ένός έργου τέχνης, άντίθε- 
τα έμποδίζει τήν κριτική έρεύνησή 
του. “ Οταν π.χ. λέμε ο ύ ρ α ν ό ς, 
δ έ ν δ ρ ο ,  ά η δ ό ν ι ,  ‘ νοιώθου
με άμέσως δλοι τί είναι τά πράμα
τα πού οί λέξεις αύτές συμβολικά 
μάς έκφράζουν. Σ ' αύτό ή μνήμη 
δλων μας συμφωνεί. Υπάρχει γι 
αύτά μιά κοινή έμπειρία. “ Οταν δ
μως είποΰμε ά ρ χ ή ,  τ έ λ ο ς, I- 
δ ί  α, τότε ή μέν μνήμη τοΰ κα- 
θενός μας έχει καί άλλη έντύπωση 
κι’ αύτή μισερή, ή δέ φαντασία ά- 
δυνατεΐ νά πλάση σταθερές μορφές 
καί έτσι καταντά νά μένουν οί λέ
ξεις αύτές σύμβολα σκέτα, μέ δική 
τους όλότελα μύστηριακή σημασία 
πού έξασκεΐ σέ άλλον άλλη γοη
τεία. Κι’ άν π.χ. είπω ή ά ρ χ ή  
τ ή ς  ζ ω ή ς  μ ο υ ,  ή τ ό  τ έ- 
τ έ λ ο ς  τ ο Ο  κ ό σ μ ο υ ,  βά
ζω άμέσως τή .νόησή μου μέσα σ’ 
£να πηχτό σκοτάδι, σ’ ένα χάος, 
δπου οΰτε ή μνήμη, οϋτε ή φαντα
σία δέν τή βοηθούν νά κατατοπί- 
στή. Άλλά μήπως καί τά πράματα 
τά ίδια στέκουν όλότελα στήν ίδια 
κατάσταση; Μήπως Ζ ω ή  δέ θά 
πή Φ θ ο ρ ά ,  μήπως γ έ ν ν η 
ση'  δέ θά πή θ ά ν α τ ο ς ,  ά
φοΰ δ,τι γεννιέται έχει γεννηθη ά- 

ΓΗ  συνέχεια εις τήν 6ην σελίδα)
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ΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΜΑΖ ΘΕΑΤΡΟ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΑΟΣΙΣ
ΛΡΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΑΠΟΟΤΟΛΟΥ

εκατόν έτη έλευθέρας ζωής τή<̂  
συγχρόνου Ελλάδος, «ΐνε χρονι
κόν διάοτημ,α τελείως άνεπαρ- 
κές, διά νά άνα.ττυχθή, νά μορ- 
φωξή καί νά άποκτηθρ μία έθνι. 
κή μουσίη,ή. Καί είνε ΐυλυ περισ« 
σότερον ανεπαρκές, δταν τά ένα
τόν αύτά έτη, διέρρευσαν πλήρη 
έσωτερικών άναστατώσεων, έξω*· 
τερικών πολέμων, καί διαρκώς ά- 
σταθοΰς πολιτικής δραστηριότη^ 
τος τών έκάστοτε Κυβερνήσεων, 
αί όποΐαι ή 6ά έπεδείκνυαν άδια- 
φορίαν άσυγχώρητον πρός πάσαν 
καλλιτεχνικήν έκδήλωσιν ή θ& 
τήν άπέπνιγον.

Παρά τό γεγονός τοΰτο, ό Έλι·· 
κών δέν ήλλασσε θέσιν. ’Έμενεν 
άκίνητος καί άκλόνητος ολίγον 
έξω τών Αθηνών καί τό άντρον 
του έπροστάτευε τάς Μούσας, ό» 
σάκις κατεδιώκοντο. 'Όταν πάλιν 
συνέβαινεν αί περιστάσεις νά εΐνε 
όλιγώτερον δύσκολοι, έγένοντο 
εξορμήσεις, πού είχαν πάντοτε 
κάποιο άποτέλεσμα.

Καί τέτοια άποτελέσμα ta εΐνε, 
εΐδικώτερον διά τήν μουσικήν 
μας κίνησιν τών ICO τελευταίων 
έτών, ή ΐδρυσις τοϋ Ελληνικοί) 
Μελοδράματος, ή σύνθεσις διαφό
ρων μελοδραμάτων παρά Ελ λ ή 
νων μουσουργών, (Ξύνδα, Κα- 
ρέρρ, Λαυράγκα, Καλομοίρη, κλπ. 
καί ή αξιόλογος προσπάθεια πρός 
συστηματσποίήσιν τοΰ «λαϊκοΰ 
τραγουδιού»,ή άπροσδόκητος γέν- 
νησις, υπα.ρξις, διάδοσις καί έπι- 
κράτησις τοΰ «άθηναϊκοΰ τραγου
διού», χρονολογουμένη πρό 50 

(Ή  συνέχεια είς τήν 4ην σϊλ.)

Έ ξ  άφορμής ένός άρθρου τοΰ 
ύποφαινομένου, πού έδημοσιεύθη 
είς τό προηγούμενον φύλλον τών 
«Παρασκηνίων» έπί τής ίδρύσεως 
τής Ελληνικής Όπερέττας, διετυ- 
πώθησαν μερικαί άπορίαι, τάς ό
ποιας νομίζομεν όρθόν νά διαλύ- 
σωμεν, εχοντες πάντοτε ύπ’ δψιν 
τήν καλήν, πρό πάντων, πίστιν καί 
τήν άγάπην πρός τήν Όπερέτταν.

Έγράφομεν πράγματι έκεΐ, δτι 
διά τούς λόγους πού παρετάξαμεν 
— καί ιδίως τόν λόγοV τής άνε- 
παρκοΰς είσέτι μουσικής καί θε
ατρικής μορφώσεως τοϋ πολλοϋ 
κοινοΰ, πρός τό όποιον πρόκειται, 
ώς νομίζομεν, ν’ άπευθυνθή ή 
Έλληνική Όπερέττα— έάν θά ήχο 
ϊσως σκοπιμώτερον νά μή κα- 
ταρτισθή ό ιδεώδης τύπος ένός 
πρός τοΰτο μουσικοΰ συγκροτή
ματος, παραλλήλως δέν θά έπρε- 
πεν, άσφαιλώς καί έπ’ ούδενί λό
γω, νά παροραθή ή μέχρι σήμε
ρον δράσις τής Όπερέττας μας, 
ή όποία έχει πλέον τήν ίδικήν της 
«παράδοσιν» άφοϋ, οϋτως ή άλ
λως, έσχηματίσθη εις τόν τόπον 
μας κάποια μουσική παράδοσις,. 
πτωχή έστω καί άμόρφωτος εί- 
οέτι, άλλά πάντως παράδοσις.

Τό τελευταΐον τοΰτο, τό δτι δη
λαδή έχομεν κάποιαν μουσικήν 
παράδοσιν, έξένισε μερικούς· καί 
άλλοι μέν ήρνήθησαν τελείως τήν 
υπαρξίν της, άλλοι δέ τήν έδέ- 
χθησαν μόνον ώς περιφρονητέαν 
άσυζητητεί. Έ ν  τούτοις, άς μάς 
έπιτραπή νά έχω μεν διαφορετικήν 
γνώμην.

θά παραδεχθώ ό καθείς, δτι τά
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
"Ιδρυτής: Δ. ΜΟΣΧΟΝΑ*.

ΣΥΝ ΔΡΟ Μ ΑΙ
Εσωτερικού έτησία Δρχ. 120 

> έξάμηνος » 60
I συρκίας έτησίο Λ. Τ. I  
Αίγύπτου » Γ ρ. Δ. 50 
‘Αμερικής » Δολλ. 2 

Πασα άπόδείξις -πληρωμής 
δέον νά φέρη τήν υπογραφήν 
τοΰ Διβυθυντοΰ κ<χί τήν 
σφραγίδα τοΟ περιοδικού. 

Διευθυντής Συντάξεως 
ΚΩ ΣΤ Η Σ  ΒΕΛΜ ΥΡΑ Σ 

Οίκία: Βεΐκου 33.

▲ΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙ- 
ΤΕΧΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Τήν 15ην τοΰ παρελθόντος Δεκεμ
βρίου στό θέατρο Γοΰμενς-κλώπ τοϋ 
Σικάγου ένεφανίσθησαν οί νεοαφι- 
χ&έντες έκεΐ Έλληνες ήθοποιοί δίς 
Εένη Δράμαλη καί κ. Φώτης Άργυ- 
ρόπουλος.

Ή  πρώτη έμφάνισι έγινε μέ τό 
έργο «Σάν ή καρδιά πονάη...» λι
μπρέτο παρμένο άπό τό γνωστό δρά 
μα τοϋ Νικοντέμι «Δασκαλίτσα» μέ 
μουσική τοΰ κ. Νίκου Χατζηοπτοστό- 
λου, μέ σύμπραξιν όμογενών καλλι
τεχνών τοϋ Σικάγου.
• Τό κομψό θεατράκι τοΰ Σικάγου

Η ΔΙς Ξ ΕΝ Η  ΔΡΑΜ ΑΛΗ
κατεκλύσθη άπό έκατοντάδες όμο
γενών, οι όποιοι κατεχειροκρότησαν 
τό καλό συγκρότημα.

Οί συγκινητικές έκδηλώσεις τοΰ 
Έλληνισμοΰ ίου Σικάγου δεϊξαν 
νιά μιά άκόμα φορά τήν άσβεστη 
δίψα τών εξω τών όρίων τής χώρας 
μας όμογενών γιά τό θέατρο.

θερμά χειροκροτήθηκε ή δίς Ξέ
νη Δράμαλη στό ρόλο της ώς δα
σκαλίτσα Μαίρη. Σχετικά οί έφημε
ρίδες τοΰ Σικάγου γράφουν τά έ
ξης. «Ή δ'ις Ξένη Δράμαλη νεωτά- 
τη κοπέλλα, ίψηλή, μέ ώραϊα ξαν- 
θόπυρρα μαλλιά, έκφραστικώτατα 
μάτια, χείλη καί χέρια, μέ φωνή 
σάν άληθινό χρυσάφι καί έναν άνοι 
ξιάτικο άέρα. Μέ λίγα λόγια ή δίς 
Εένη Δράμαλη ήταν ένα θαΰμα φω
τός, θαλπωρής κι’ έπιβλητικότητος.

Εχει έπί πλέον ένα στραφτερό 
μέταλλο λυρικής φωνής σοπράνο

'VSrTjtti τΓΠΙύστικό τής Όίτόκρί- 
σεως £1ς μεγάλον Βαθμόν. ΣτΙς δρα 
ματικές σκηνές τήν θαυμάζει κανείς 
περισσότερο γ.ατί παίζει πολύ ρεα
λιστικά. Αντάξια τέλος θυγατέρα 
τοΰ παλαίμαχου Γιώργου Δράμαλη. 
’Εξ ίσου θερμήν ύποδοχήν έκαμεν 
τό άκροατήριον καί είς τόν κ. Φώ- 
τη,ν Άργυρόπουλον, δστις είς τόν 
ρόλον τοΰ ξεπεσμένου βιολιστοΰ 
Μπάρμπα Στεφάνου έκαμε τό κοι
νόν νά κλάψη καί νά γελάση.
Οι θεαταί εόρέθησαν δχι πρό ένός 

γνωστοΰ χοντροκομμένου κωμι,κοϋ, 
μέ φθηνά γοΰσια άλλά πρό ένός 
καλλιτέχνου μέ ποιητικήν ψυχήν, κα- 
βώς τό ήθελεν ό Σαίξπηρ: "Ανθρω 
πον πού νά σέ κάνη νά γελάς καί 
νά κλαΐς. Ή  ευλογία τοΰ θεοΰ άπό 
ϊήν ’Αττική μ3ς ήλθε στή συννεφιά

ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕ!! ΤΟΥ ΙΤΑ
Λ ΙΚ Ο Υ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Στήν κομψή καί φιλόξενη αίθουσα 
τοϋ 'ίταλικοΰ Ινστιτούτου γίνονται 
καί φέτος, δπως κάθε χρόνο, διαλέ
ξεις μέ θέματα πολύ ένδι^φέροντα.

Όμιληταί εΐνε οί^κ. κ. Κ. ΜπρΝ 
•/κέντι (φιλολογία), Α. Στόκορο 
(φιλοσοφία) καί ό διευθυντής τοϋ 
’Ινστιτούτου Άνωτέρων Σπουδών 
κ. Φραντσέσκο Φεντέλε (θέατρο).

'Επειδή οί διαλέξεις τοΰ τελευταί 
ου ένδιαφέρουν ιδιαίτερα τό περιο
δικό μας, θ' άοχοληθοΰμε μόνο μ' 
οχύτές.

Ό  κ. Φρ. Φεντέλε έχει είδικώς 
καταγίνει μέ τό θέατρο καί οί δια- 
φωτιστικές όμιλίες του, πού τίς δια
κρίνει ή γλαφυρότητα τοΰ ΰφους, 
ένδιαφέρουν έξαιρετικά, κάθε έπαγ 
γελματία καί φίλο τοΰ θεάτρου.

θέμα τής προχθεσινής αλέξεως 
ήτοτνε: «Τό θέατρο ώς προοπτική».

Μολονότι τό θέατρο, είπε ό κ. 
Φεντέλε, έχει νά παλαίψη μέ δύο φο 
δερούς έχθρούς, τόν κινηματογράφο 
καί τό ραδιόφωνο, κατορθώνει νά 
τούς νικήση καί τούς δύο, χάρις στή 
μεγάλη του ζωτικότητα, τήν όφειλο- 
μένη στήν έντέλώς ξεχωριστή άτμό- 
σφαιρα πού δημιουργεί ή άμεση έ- 
πικοινωνία ήθοποιών καί κοινοΰ.

Ξεκινώντας λοιπόν άπό τήν έπι- 
κοινωνία αύτή, φτάνει στό συμπέρα
σμα δτι τό θέατρο εΐνε καθαρά προ 
οπτικό, δχι μόνον άπό τή σκηνική 
άποψη —οτύτό τό έτόνισε ιδιαίτερα 
ό όμιλητής— άλλά γενικά, γιοπί δ
λα τά στοιχεία ένός έργου βρίσκον
ται στά προοπτικά έπίπεδα τοΰ θεα 
τή, γύρω άπό τά όποια προσανατο
λίζονται τά στοιχεία αύτά. Δράση, 
κίνηση, όμιλία, ψυχολογία τών προ 
σώπων, άκόμα κι’ αύτή ή μουσική, 
άπευθΰνονται σέ θεοττές πού παρα- 
κολουθοϋν όπηκά.

Γιά τήν άντιληψή του αύτή, πού ό 
κ. Φεντέλε δέν τήν παίρνει τόσο σά 
μιά θεωρία όριστική, δσο σάν ένα 
συμπέρασμα μακροχρόνιας προσω
πικής του πείρας, έδωσε μερικές ά- 
ποδείξεις παρμένες άπό δύο συγγρα 
φεΐς έντελώς αντίθετους σέ τεχνοτρο 
πια κι’ έποχή,. τόν ’Αριστοτέλη καί 
τόν Πιροα/τέλλο. Τελειώνοντας έδιά- 
βασε μερικά άποσπάσματα άπό τήν 
«Ποιητική» τοΰ πρώτου καί άπό τόν 
πρόλογο τοΰ θεατρικοΰ έ'ργου « "Ε 
ξη πρόσωπα ζητοΰνε συγγραφέα» 
τοΰ δεύτερου.

Τήν ώραία αύτή διάλεξη χειρο
κρότησε θερμά τό κοινό, άποτελού- 
μενο κυρίως άπό'καλλιτέχνες καί 
διανοούμενους.

Μ ΙΡΑΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ||·Γ·5|Ι· |

σμένη άτμόσφαιρα τοΰ Σικάγου καί 
ευχαριστηθήκαμε πολύ καί εύχαρι- 
στήθηκεν δλο- ό κόσμος πού έπή- 
γε·ν εις τήν πρώτην τών νεοαφιχθέν- 
των ήθοποιών.

»Καί ή παληά μας γνώριμος ή 
κ. Βρυσούλα Παντοπούλου. ώς γρηά 
διευθύντρια ήτο άριστη στό ρόλο 
της. Ό  τενόρος κ. Άντώνης Σιμός 
£·παιξεν καλά καί τραγούδησεν κα- 
λύτερα.Ή έκφραστικο'ιτοπη κ. Κατί 
να θύμου έχειροκροτήθη έπανειλημ 
μένως καί είς τήν πρόζαν της.κπι 
Λζ iu τράγουοϊ" τήξΓ *Cf έΰγενικωτά- 
τος κ. Γερ. Κουρούκλης είς τόν μι
κρόν άλλά δυνατόν ρόλον τοΰ ζω- 
εμπόρου ήτο άριστος, άξιοσημείωτο 
ήτο καί τό ντεμποϋτο τοΰ νέου ήθο- 
ποιοΰ κ. Πλουτάρχου Παπαδοπού- 
λου, δστις εΓνε άδελφός τόΰ διασή- 
μου χόρευτοΰ Μάριο. Μόνον ό θύ- 
μιος, δ γνωστός μας κ. Γιάννης θύ- 
μιος δέν έφάνη πουθενά.

»ΕΙνε έπί τέλους εύχύχημα πού ή 
όρχήστρα διευθυνόταν άπό τόν δη
μοφιλή μαέστρο κ. Δημοσθένη Ζάτ- 
τα. Τό άξυον συγκρότημα άπέδωσε 
τόν ρυθμόν καί τήν μελωδίαν τοΰ 
Σπαρτιτου λίαν ίκανοποιητι κ ώ ς. 
Πάντως τό Σικάγον εΐνε ύπερήφα- 
νον γιατί τοΰ δόθηκε ή ευκαιρία νά 
χειροκροτήση ενα τόσο πειθαρχημέ- 
να καί άρτιον συγκρότημα».

ΙΙΙΙλΙΚ8Χ°βΕλΤΡΙΧ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 
Η ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ 

ΚΩΜΩΔΙΑ
Τ Ο Υ

ΣΕΡΙΝΤΑΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑΣ

ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ
ΚΑΤΑ ΑΙΑΣΚΕΥΗΝ 

Λ. ΚΟΥΚΟΥΛΑ καί ΑΓΓ. ΤΕΡΖΑΚΗ 
Σκηνοθεσία: Τ. ΜΟΥΖΕΝΙΑΗ 
Σκηνογραφίαι: ΚΑ. ΚΑΩΝΗ 
Ένδυμασίαι: ΑΝΤ. ΦΩΚΑ 
Μουσική: P U R C E L L

Πώς αλλάζουν οί καιροί, παι
δάκια μου! Διά&ασα πάλι στίς 
έφημερίδες πώς τόν Μάρτη θά ξα- 
νάρθη πάλι στήν ’Αθήνα ’Αγγλι
κός θίασος. Καλώς νάρθουν οί 
άνθρωποι. Τώρα άν καταλαβαί
νουν τίποτε οί περισσότεροι άπ' 
όσους πηγαίνουν καί τούς άκοϋνε 
αύτό ένδιαφέρει αύτούς κι’ δχι έ
μένα. Ξέρω μονάχα, κι’ αύτό άπό 
τήν κουδέντα πού μοϋκανε ή έγ- 
γονή μου ή πιό μεγάλη, *πού τά 
έγγλέζικα τά παίζει στά δάχτυ
λα, πού λέει κι’ ό λόγος, πώς γιά 
νά καταλάδης ένα έργο τοΰ Σαίξ 
πηρ, εΐνε πολύ δύσκολο, καί πώς 
οΐ περισσότεροι πού παρακολου
θούνε μ’ άνοιχτό τό στόμα τις πα
ραστάσεις τών άγγλικών θιάσων, 
άμα τούς ρωτήσης τί λένε άπάνω 
στή σκηνή, δέν θάναι σέ θέση νά 
σοΰ δώσουν καμμίαν άπάντηση.

Τέλος πάντων. ’Έτσι τούς άρέ- 
σει νά κάνουν οΐ άνθρωποι, έτσι 
κάνουν. Έκεΐνο πού θέλω νά είπώ 
έγώ σήμερα είναι άλλο. Τό τί γι
νότανε στήν έποχή τή δική μου. 
μέ τούς ξένους θιάσους πού έρχόν 
τουσαν στήν ’Αθήνα, θυμάμαι, ή
μουνα κοριτσάκι μικρό τότε μιά 
κι’ άπό τήν έποχή έκείνη περάσα
νε έδδομήντα δυό χρόνια. Γίνηκε 
λόγος γιά νάρθη στήν ’Αθήνα ’ Ι 
ταλικό Μελόδραμα καί ή Κυβέρ
νηση—υπουργός τών Εξωτερικών 
ήταν ό μακαρίτης ό Δηληγιάννης 
καί τής Παιδείας ό Μαυρομιχά- 
λης — έγραψε άμέσως στόν προϋ
πολογισμό τοΟ Κράτους ένα κον- 
τϋλι άπό 50 χιλ. δραχμές γιά νά 
δο&ή σάν έπιχορήγηση στόν ξένο

θίασο. Αύτό ήταν άρκετό γιά νά 
ξεσηκω3ή ή αντιπολίτευση καί νά 
ψάλη έναν έξάψαλμο στήν Κυ
βέρνηση. Καί μέ τό δίκηο της. 
Γιατί τίς πενήντα αύτές χιλιάδες 
τις παίρνανε άπό τό κοντύλι «ύπέρ 
τής έμψυχώσεως τής γεωργίας 
καί βιομηχανίας». ’Άκου μυαλά! 
θυμάμαι τόν Φιλήμονα, πού σηκώ 
θηκε τότε μέσα στή Βουλή καί 
τούς ρώτησε:

—Είστε στά καλά σας, άνθρω
ποί μου; Είναι πράμα αύτό, νά 
παίρνετε άπό τό κοντύλι, πού εί
ναι προωρισμένο γιά τήν ένίσχυ- 
ση τής γεωργίας καί τής βιομη
χανίας, καί πού δλο-δλο είναι 52 
400 δρχ., τις πενήντα καί νά τίς 
δίνετε στό ξένο μελόδραμα καί 
νά θέλετε μέ 2.400 δρχ. νά προο- 
δέύσουν οί δυό πλουτοψόρες αύ
τές πηγές τοΰ τόπου μας; Καί ρω
τούσε ό καϋμένος:

«Ποιοι είναι οΐ ευεργετούμενοι 
έκ τών παραστάσεων τκϋ Ίταλι- 
κοϋ θεάτρου; Είναι οί διομήχσ- 
νοι; ’Όχι. Είναι οί έργάται; Όχι. 
Οί στρατιωτικοί ή ο! υπάλληλοι; 
’Όχι». Λοιπόν; ’Απάντησε τότε δ 
Δηληγιάννης καί είπε πώς πρέπει 
νά φροντίζουμε καί γιά τούς ξέ
νους πού έρχονται στήν ’Αθήνα. 
Αύτοί κάπου πρέπει νά πάνε, γιά 
νά περάσουν εύχάριστα τή βραδυά 
τους. Κι’ ό Φιλήμων τότε τοΰ βού
λωσε τό στόμα μέ τά λόγια αύ
τά:
«Ό σπουδαίος περιηγητής μετα- 

βαίνων είς ’Αθήνας, δέν θά έρωτή 
ση άν ύπάρχη θέατρον ,άπλώς, άλ
λά που είναι τό Ελληνικόν θέα-

■

άλλ’ ούδέν τοιοΰτον θ’ άνεύ-τρον 
ΡΪ1».

Τά ϊδια και πιό πολλά μάλιστα 
είπε κι' ό Ροντήρης, πού κι’ αύτός 
ήταν βουλευτής.

Ό  Βούλγαρης τότε, πού ήταν 
πρωθυπουργός, έβαλε τό ζήτημα 
σέ ψηφοφορία κι’ άπό τούς 136 
βουλευτές, πού ψηφίσανε, οί 84 
κηρυχτήκανε ύπέρ καί οι άλλοι 52 
κατά. 'Έτσι τό κοντϋλι ψηφίσθηκε 
κι’ ό ’ Ιταλικός Θίασος ήρθε στήν 
’Αθήνα τό 1869. θυμάμαι μέ πό
σο ένθουσιασμό τόν ύποδέχτηκε ό 
κόσμος:

«Έφθασεν άπό τής χθές — εγρα 
φε μιά άπό τίς έφημερίδες — ό 
θεατρικός θίασος ’Αθηνών καί τό 
πολυθέαμον καί φιλόμουσον κοι
νόν είναι άκράτητον ύπό τής χα
ράς καί άγαλλιάσεως έπί τώ έρ- 
χομφ τοΟ άνεκτιμήτου τούτου ά- 
γαθοΰ».

Τώρα βέβαια τούς ξένους θιά
σους πού έρχονται στήν ’Αθήνα 
δέν τούς επιχορηγεί τό Κράτος. 
'Όποιος θέλει πάει στ«ς παραστά 
σεις τους, οποίος δέν θέλει κάθεται 
στό σπιτάκι του. ‘Όμως τό μελό
δραμα πού έχει καί μουσική τό 
καταλαβαίνει ό καθένας γιατί ή 
μουσική είναι διεθνής γλώσσα. 
Ένώ τόν ένγλέζικο θίασο ποιος 
τόν καταλαβαίνει; θά μοϋ πήτε 
ό καθένας τά λεφτά του μπορεί 
νά τά κάνη δ,τι θέλει. Ναί, δέ 
λέω δχι’ μά τί τά θέλετε, παιδάκια 
μου, τό πράμα είναι τόσο άστεΐο, 
δσο καί τραγικό. Χάλασε δ κό
σμος, καλά μου παιδιά, χάλασε.

Η Γ ΙΑ Γ ΙΑ

ΤΑ

—  Προχωρούν μέ κοπταττληκτική ταχύ
τητα ot έργασίες yufc τήν όλοκλήρωση του 
θεατρικού κυδερνητικοΟ προγράμματος.

— Μετά τή δημοσίευση τοΟ Νόμου γιά 
τήν άπαλλοτρίωση όλοκλήρου τοΟ τετρά, 
γώνου που σ’ αύτό θά έπεκταθή τό Βα . 
σιλικό θέατρο, καταρτίζονται τά σχέδια 
τοΟ νέου θεάτρου, πού θά καταλάΦη όλό. 
κληρο πλέον τό τετράγωνο.

— Φαίνεται πώς τό ύπάρχον κτίριο τοϋ 
Βασιλικού θεάτρου θά κατεδαφισθφ έκ 
θεμελίων.

—  Παράλληλα γίνονται σύντονες ένέρ_ 
γειες γιά τήν Ιδρυση τοΟ πρώτου περιο„ 
δεύοντος θεάτρου.

— Τό σχέδιο τού έν λόγω θεάτρου ύπε. 
βλήθη στό Γενικό Διευθυντή τοΟ Β . θεά. 
τρου.

—  Συγχρόνως γίνεται χάρτης τών δ. 
δών που θά άκολουθουν καί τών πόλεων 
πού θά έπισκέπτωνται οί περιοδεύοντες 
θίασοι.

—  ώ ρ μ α τ α  τού © ecm i6o < ; θ «  ε ΐ ν ε  κοτ_ 
λοκαιρινίτΓ τόν δέ χειμώνα οΐ θίασοι θα 
παίζουν στά χειμερινά θέατρα τών έπαρ. 
χιοτκών πόλεων.

— *0 θίασος Οικονόμου έκανε χρυσές 
δουλειές στάς Πάτρας, δπου έμεινε έπί 
σαρανταπέντε ή μέρες.

— Τις μεγαλύτερες εισπράξεις έπραγμα 
τοποίησαν ή «Γκρεμισμένη ψωληά» του κ. 
Χατζή αποστόλου καί ή «Γκόλψω», πού τήν 
διεσκεύασε σέ όπερέττα ό κ. Λάσκος.
, — ΤΙς δυό τελευταίες ή μέρες ό θίασος 
Οικονόμου, άνέβασε μέ Ικανοποιητικώτοε. 
τες εισπράξεις καί μιά έγχώρια έπιθεώ_ 
ρηση «Ντόπιο πράμα» του Πατρικού 
δημοσιογράφου Kod συγγραφέως κ. Χρ. 
Χασάπη.

—  *0 έν λόγω θίασος μετά τάς Πά
τρας μετέδη είς Κέρκυραν, όπου καί S- 
κανε έναρξη τών παραστάσεών του χθές 
μέ τό Εργο: «Ρόζ . Μαρί».

—  ‘Ο θίασος * Iατρίδη—Χρυσοχόου άψοΰ 
έδωσε σειράν παραοΤά&εων στ?| θ^σοαλο 
νίκη, άνεχώρησε ,γιά τήν Φλώριναν, δπου 
καί βρίσκεται τώρα.

0 . &
Λόγια πιά δέν χρειάζονται 
γιά ένα άστέρι τής λάμψεως 

μι<*ς

Ντιανα Ν Τ Α Ρ ΙΙΝ
Οί ’Αθηναίοι τήν έγνώρισοιν 
καί κατεπλάγησαν μέ τό δια 
βολεμένο ταλέντο της στήν 
πρώτη της έμφάνισι. Τώρα δ
μως θά μαγευθοΰν, θά μεθύ
σουν στή γοητεία τής φωνής 
της, στό μπρίο της, στό κα
λύτερό της φιλμ πού τήν ά· 

νέδειξε:

ΤΡΙΑ
Ε

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Ή  άποθέωσις τής

Ντιακα Ν ΤΑ Ρ ΙΙΝ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ

—  Στίς 14 τρέχοντος μηνός εκανε £. 
ναρξη των τταρ«στάσί:ών του στή θεσσοΛο- 
νίκη, Α θίασος «Έλευβέρα ϊ  κηνή» της κ. 
Μυρά μέ τό Εργο «Φιλήστε με».

— Ό  θίασος Γα^τανάκη— Ρούσσου άρ
χισε άπό χθές τίς παραστάσεις του στήν 
Όρεστιάδα.

Ό  θίασος Πάολας — ΊατροΟ Λνεχώρη- 
σε άπό τήν Σ Ορο γι'"· ιή  Μυτιλήνη, δπου 
καί συνεχίζει τάς πα^αΐ'άο ις του μέ I- 
κανοποιητικάς είσπράξεις.

— Προχθές τό βράδυ είς τό Δημοτικόν 
θέατρον Πειραιώς ίπαίχθη άπό τόν θίασον 
«Πειρ<Γ(κή Σ  κηνή» τά «Μιά νύχτα, μιά 
ζωή», τοΟ κ Σπύρου Μελά·· Πρό της ηα. 
ραστάσεως ό συγγραφεύς ώμίλησε σχετι
κός. *

—  Άπό τώρα άρχισαν ot... θρύλοι

Μ Α  TJI Θ Ε Λ Ε Ι  Ο  Κ Ο Σ Μ Ο Σ
' Ιον

ΥΠΟΘΕΣΙ ΜΕ ΟΥΣΙΑ
τήν έγραψε ή συγγραφεύς 
τών μεγάλων κοινωνικών 
έργων, «Πώς έσβυσε μιά ά- 
γάπη» καί «Στό περιθώριον 
τής ζωής»

ΦΑΝΗ Χ Ε Ρ ΙΣ Τ  
2ον

ΣΚΗ Ν Ο Θ ΕΣΙΑ  ΖΩΝΤΑΝΗ 
Τήν έκαμε ό μεγάλος σκη 

νοθέτης τών έργων «Καπι- 
ταίν Μπλούντ», «Έπέλασις 
τής Έλαψράς Ταξιαρχίας», 
«Ρομπέν τών Δασών» κλπ. 

Μ ΙΧΑΗΛ ΚΟ ΥΡΤ ΙΖ  
3ον

Καινούργια ταλέντα, ώ-- 
μορφα, χαριτωμένα, έλκυστι 
κά, όλόδροσα σάν τά

Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α  
Υ Π Ε Ρ Ο Χ Α  

( Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α
Πρισίλα Λέην 
Λόλα Λέην 
Ροζ μαρί Λέην 
Γκαίηλ Πέητζ 

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Ν

Π Α Α Λ Α Σ
(άνευ συναυλίας)

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑ Ι ΑΥΡΙΟ Ν  
Ή  μεγάλη κινηματογραφι

κή δόξα 
Γ I Β Ρ Α Λ Τ Α Ρ  

ΒΙ  Β ΙΑ Ν  . ΟΜΑΝΣ — Ε Κ ΙΚ  
ΦΟΝ ΣΤΡΟ ΧΑΊ Μ -  ΡΟΖΕ 

ΝΤΥΣΑΙΝ 
2—4 Τιμαί ήλαττωμέναι

Κ υριακός 
στό «Λιχ-

ψέ.
κε_

γιά τήν συγκρότηση τών καλοκαιρινών 
θιάσων.

—  Κατ’ αύτούς ό κ. Πέτρος 
θά παίξβ. μέ δικό του θίασο 
ρικό».

—  Έπίσης οί ίδιες πληροφορίες 
ρουν τις δεσποινίδες Καλουτα έπί 
φαλής άλλου θιάσου.

—  Σ χετικώς μέ τό ζήτημα τής μετα. 
βάσεως του Βασιλικού θεάτρου είς τήν 
Αίγυπτον, ούδεμία τελική άπόφασις διά 
τήν ήμερομηνίαν της άναχωρήσεως έλή- 
φθη. Έ ν  τφ μεταξύ ό Γεν. Διευθυντής κ.
. Μπαστιάς, άναχωρεϊ σήμερον Σάδδα. 
τον διά τήν Αίγυπτον, προκειμένου νά 
ρυθμίσγ) τά σχετικά μέ τήν μετάδασιν 
έκεϊ ζητήματα.

— ‘Η πρώτη τοΰ νέου έργου τό όποιον 
θά άνεδάση ή κ. Ανδρεάδη «*Η Μαρκη. 
σία έπιστρέφει» τοΟ Νόελ Κόουατ, ώρί. 
σθη τελικώς διά τήν τρίτην, της έρχομέ- 
νης έδδομάδος.

— Μετά τήν άποχώρησιν έκ τοΰ συγ. 
κροτήματος Λίακέδου, ό κ. Άττίκ ήρχισε 
τίς διαπραγμοαεύσεις γιά τό σχηματι
σμό ίδικής του «Μπουάτ», ή όποία θά 
στεγασθη προσωρινώς εις τό Κέντρον 
«ΜοστροΟ» τής όδου Καποδιστρίου. Σ η . 
μειωτέον δτι τό έν λόγω κέντρον θά δΐ- 
αρρυθμισθη καταλλήλως.

—  Πληροφορούμεθα δτι τό νέον έργον 
τό όποιον θά διαδεχθβ τήν έπιθεώρησιν 
«Βελουδένια» είς τό θέατρο «Μοντιάλ» 
εΐνε μιά Ρεδύ, ή όποία θά έχη τόν τί. 
τλον «Χρυσές γάμπες». Δράστες της νέας 
αύτής δημιουργίας, ή όποία σημειωτέον | 
θά έχη άποκρηάτικο χρώμα, εΐνε: του 
λιμπρέττου μέν οΐ κ. κ. Παπαδούκας 
Σ πυρόπουλος, Εύαγγελίδης, Σ ακελλά- 
ριος* της μουσικής δέ ό κ. ‘Ανύσιος.

—  Διά τήν έπιθεώρησιν «φουστανέλ. 
λα», ή όποία θά διαδεχθί) τά «Κορίτσια 
της παντρειάς» είς τό θέατρον Σ  αμαρ- 
τζή, πληροφορούμεθα δτι προσελήφθη ώς 
«ρομαντσιέρα» ή γνωστή «ντιζέζ» κ. Δα. 
νάη.

—  Αύριο, Κυριακή, καί εις τάς δέκα 
τό πρωΐ, θά δοθή ή άπό ή μερών έξαγ- I 
γελθεΐσα παράστασις του «Όθέλλου» ύ. I 
πό του ευρισκομένου εις τήν πόλιν μας : 
ζεύγους τών ήθοποιών Μαρουτιάν μέ σύμ 
πραξίν έρασιτεχνών της Άρμενικής πα- | 
ροικίας.

—  Μετά τήν άχουσία άποχώρηση τοϋ 
κ. Άττίκ άπό τό θέατρο «Μοντιάλ», τό j 
παίζόμενο έργο διαρκεΐ μόλις δύο ώρες  ̂
μέ τά διαλείμματα.

— Καί ό λόγος δτι τά νούμερα τοΟ , 
Άττίκ έκρατοϋσαν 40 λεπτά της ώρας. ·

—  Οι μαθηταί της Δραματικής Σ χο. | 
λής τοΟ Βασιλικού θεάτρου βρίσκονται j 
σέ συγκίνηση, γιατί μετά είκοσι ήμέρες . 
θά ύποστουν προκριματικές έξετάσεις.

ι·ιιαιι·παιι·ιι·ιΐΒΐι·π·ΐ!·ιιηιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι

1ΠΠΟΔΡΟΜ6ΑΚΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΛΙ ΠΡΟΣ ΤΑ 
« Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α »
ΤΟ ΠΑΙΛΙΚ ΟΟΕΑΤΡΟ ΚΑΙ 
Η Κα ΚΑΤ. ΑΗΑΡΕΑΛΗ

Κύριε Διευθυντά,

Ή  κ. Κατερίνα 'Ανδρεάδη, διάλεξε 
γιά ν’ άρχίση τίς παραστάσεις γιά παι
διά, ένα ξένο έργο. θέλησε νά δίκαιο, 
λογηθίΐ Υιά τό σφάλμα της αύτό καί τό 
έκαμε χειρότερο, άφοΰ είπε πώς ή θεα
τρική παραγωγή του τόπου στό είδος 
αύτό εΐνε πολύ φτωχή. Τό νά μήν ζέ- 
Ρ η  καί ή κ. Ανδρεάδη, δπως τόσοι άλλοι, 
πού διευθύνουν θεατρικές δουλειές, τή 
θεατρική παραγωγή του τόπου καί τήν 
άξία τών συγγραφέων του, εΐνε φυσικό.
Τό νά μιλή όμως, μ* δλη αύτή τήν ά
γνοια, εΐνε άκατανόητη έλαφρότητα# Δι. 
αμαρτύρομαι γ ι’ αύτή τήν άφέλεια, δπως 
διαμαρτυρήθη-κα καί στήν Εταιρία  τών 
θεατρικών Συγγραφέων.

Φιλικώτοπα 
Β .  Ρ Ω Τ Α Σ

Η Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  
ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

Φίλε κ. Διευθυντά^

*Έχει άπόλυτα δίκηο ό φ^λος καί ά- 
γαπητός μευ καλλιτέχνης κ. Γιώργος 
Γληνός, λέγοντας πώς στήν καλλιτεχνική j 
κίνηση τής Σ μύρνης παρέλειψα ν’ άναφέ- \ 
ρω τά έργα τοΟ θεάτρου πρόζας, τά ό- | 
ποια έπαίχθησαν μέ θριαμβευτικήν έπιτυ- I 
χίαν καί μέ έξαιρετικήν σκηνοθεσίαν. Ή  | 
παράλειψη δμως δέν εΐνε είς C-άρος μου. ί

Άναγκάσθηκα_6πως γνωρίζει ή Διεύ- I 
θυνσις τών Παρασκηνίων—διά λόγους ά- I 
νεξαρτήτους τής θελήσες μου  ̂ νά δια- 1 

κόψω άπότομα τήν καμπάνια μου, γι* αύ. j 
τό καί τόσο βιαστικά πέρασα σημεϊα Ό * | 
λύ άξιόλογα καί δέν άνεφερα τόσα άλ- ' 
λα μεγάλης σημασίας καθώς καί τό τα- 
ξεϊδι άπό Σ  μύρνη στήν Πόλη—τουρνέ 
Σ κέτιν—πού είχε τόσα χαριτωμένα έπει. » 

σόδια#
Βέδοιια, δέν ήταν δυνατόν νά ξεχάσω 

μέ πόσην έπιτυχία έπαιξαν τά έργα:
«Σαμψών», «Φωτεινή Σάντρη», «Άγνω _ 
στο» κ.λ#π. είς τά όποια ό Γληνός Ιδιαι
τέρως ήταν υπέροχος, δπως ήτανε καί ά- 
μίμητος στό μουσικό θέατρο μέ τήν γλυ. 
κειά φωνή του καί ιδίως τήν έκφραση 
πού έδινε στό τραγούδι του. Αύτά μιά 
φορά θά τά γράψω λεπτομερέστατα σέ 
κανένα φύλλο γιατί έχουν μεγάλη σημα
σία δχι μόνο γιά τό Γ  μυρνα^κό, άλλά 
γενικά γιά τό Έληνικό θέατρο.

Μέ φιλία 

Σ Υ Λ Β ΙΟ Σ
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ  ·«

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικός, κίνηματογρο 
φικάς καί καλλιτεχνικός δια- 
φημίσεις ίδιαίτεραι συμφω- 
νίαι.
. Πασα άπόδείξις είσπράξε- 
ως μή φέρουσα τήν υπογρα
φήν τοϋ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού εΐ-, 
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 

Δαμάρεος 4.

Α ΡΧΑ ΙΡΕΣ ΙΑ Ι ΤΗΖ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩ Ν © rΑ ΓΡΙΚΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩ Ν
Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν έ

γινε ή έτήσια Γενική Σ'υνέλευσις 
στήν Εταιρία τών 'Ελλήνων θε
ατρικών Συγγραφέων.

Μετά τήν λογοδοσίαν τοϋ Συμ
βουλίου καί τοΰ Ταμείου ‘Αλλη
λοβοήθειας, προεδρεΰοντος τής 
Γενικής Συνελεύσεως τοϋ κ. Ν. 
I. Λάσκαρη, ήρχισεν ή ψηφοφο
ρία διά τήν άνάδειξιν τοΰ νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, μέ διε
τή. ώς πάντοτε, θητείαν.

’Εψήφισαν 45 μέλη καί έξελέ- 
γησαν οί κάτωθι·:

Διοικητικόν Συμβούλιον : θ. 
Συναδινός (ψήφοι 45 : παμψη- 
φ=ί), Κωστής Βελμύρας (ψήφοι 
42), Τάκης Δαραλέξης (ψήφοι 
41), Νικ· Χατζηαποστόλου (ψή
φοι 40), θεοψρ. Σακελλαρίδης 
(ψήφοι 39), Παν. Παπαδούκας 
(ψήφοι 2 ), Παντελής Χόρν (ψή
φοι 25), Κ. Γιαννίδης (ψήφοι 25), 
Ειρήνη Βαρδουλάκη (ψήφοι 28).

Έπιλαχόντες : Γ. ’Ασημακό-
πουλος (ψήφοι 22), Ν. Ποριώτης 
(ψήφοι 17), Σύλβιος (ψήφοι 17).

Σύμβουλοι Ταμείου ^Αλληλο
βοήθειας: Ν Λάβδας, Ξ. Άστε- 
ριάδης, Γιαν. Σιδέρης.

ίΜετά τό πέρας τής ψηφοφορίας 
οί έκλεγέντες μέλη τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου άπεσύρθησαν 
καί συνεκροτήθησαν είς σώμα ώς 
έξής:

Πρόεδρος : θ. Ν. Συναδινός. 
’Αντιπρόεδρος: Ν. Χατζηαποστό- 
λου. Γεν. Γραμματεύς : Κωστής 
Βελμύρας. Ταμίας: Τ. Δαραλέ
ξης. Σύμβουλοι: θ. Σακελλαπί* 
δης, Π. Χόρν, Π. Παπαδούκας, Κ. 
Γιαννίδης καί Ειρήνη Βαρδου
λάκη.

ΙΙΙΙΙΓΟΡΕΪβΙΙ Π Ρ  >. ΑΤΤΙΚ 
IH ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ J0HTIAA"
Η Μ Φ ί ϊ Ι ί  Τ Ι !  ΕΠΙΤΡΟΙΙΗΕ Ι Ι Ε Ι ί !

Ή  ’Επιτροπή Άδειας συνήλθε σέ ι συνεννόησιν καί σύναψιν ώς έδει νέ
'- 1    —- " "
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6)
ΒΙΙ·ΙΙ·Η·1ΙΒΙΙ·

Β Β Α Τ Ο Υ :
Σπάρτη ή. Κυκλών.
ΓΙάπνα ή Χεζρόν (Άμόρ».
Βολίς f| Χαρά.
Κάρυ Ό ν  ή "Αντρεξ ( Νίγκμ-έλ. 
ΜτΙν).

Λά[ος ή θέκλα.
Έσμάχλι ή Μπάσεχ.
Ρ I A Κ Η Σ  ;
•Έβρος 11  ̂ Γιώρνο'ς.
Μουσέλλι ή Ούαζίρ (Ά ζελλον  
Άελλώ ή Ρένα,
Μαίρη f\ Νορόκ ( ’Αθηναία).
Νιράν ή Τραίν Μπλέ (Μπάντρ,έλ. 
Σαμπάχ).

Κάιια ή 'Ιφιγένεια (Κρόνος).

δύο συνεδριάσεις τήν Εβδομάδα αύ- 
τή. Τήν πρώτη τήν περασμένη Δευ
τέρα, τακτικήν ήμέραν συνδριάσεως 
καί τήν δεύτερη τήν Τετάρτη. Τό κύ 
ριο θέμα πού απασχόλησε τήν 'Επι
τροπήν καί .-τίς δυό συνεδριάσεις 
ήταν ή καταγγελία τοΰ κ. Άττίκ έ- 
ναντίον τοΰ κ. Μακέδου, ό όποιος 
παρά τό συμίΐόλαιο πού είχε υπο
γραφή μεταξύ ιών άντιδίκων, έπαυ
σε νά καταβάλλη σ’ αύτόν τήν έξ 
δκτακοσίων δραχμών ήμερησίαν ά- 
ποζημίωσιν γιά τήν συμμετοχή του 
ώς συντελεστοϋ στό £ργο «Βελουδέ
νια» πού παίζεται στό θέατρο «Μον
τιάλ».

Παραλλήλως ό κ. Μακέδος, έπει- 
δή δ κ. Άττίκ έξακολουθοΰσε νά 
έκτελή τά νεύ·ιερά του κατέφυγε δέ 
στό " αναμεταξύ στόν κ. Είρηνοδίκην 
κατά τήν διαδικασίαν τών έργατι- 
κών διαφορών, τήν παρελθοϋσαν 
Δευτέραν άπηγόρευσε σ’ αύτόν τήν 
είσοδον στό βέατρό του. Αύτό άνά- 
γκασε τόν κ. Άττίκ, πού εΐνε καί 
συνθέτης τής μουσικής τοΰ παιζομέ- 
νου έργου, νά καλέση τρία άστυνο- 
μικά δργανα καί νά έπικαλεσθή τήν 
μαρτυρίαν των, γιά τήν άπέναντι 
(χϋτοΰ στάσιν τοΰ κ. Μακέδου.

Ό  κ. Μακέδος τήν πρώτη φορά 
παρεστάθη διά τοΰ δικηγόρου κ. 
Δάνη, ό όποιος έζήτησε V’ άναδλη- 
θή ή έκδίΚασις ·· ζς καταγγελίας τοΰ 
κ. Άττίκ, διότι δέν έλαδε τόν και
ρόν νά ένημερωθή είς τήν ύπόθεσιν. 
Τήν Τετάρτην ό κ. Δάνος δέν προσ 
ήλθε είς τήν ’Επιτροπήν, δικαιολο
γηθείς δτι ήτο άπησχολημένος είς 
τό Τριμελές Δικαστήριον. 'Επίσης 
δέν προσήλθε οΰτε ό κ. Μακέδος. 
Αντιθέτως ό κ. Άττίκ ένέφανίσθη 
μέ τούς μάρτυράς του, οί όποιοι καί 
έξητάσθησαν. Έπίσης προσκληθείς

ας συμφωνίας δυνάμει τής όποιας 
ό κ. Κλ^ων Τριαντάφυλλου θά πα- 
ρητεΐτο τών έκ.,τοΰ συμφωνητικού 
του ΰπο-χρεώσεων καί των δικαιω- 
μάτων του.

'Επειδή καί άν άλλως ήθελε γίνει 
δεκτή ή έκδοχή δτι ό αϊτούμενος 
κ. Κλέων Τρια-νταφύλλου ύπείκων 
είς τήν μεσολά£ησιν τρίτων συνεζή 
τησε πρός στιγμήν περί πραγματο- 
ποιήσεως τοιαύτης παραιτήσεως, έν 
τούτοις δέν έξεδήλωσε σαφή καί 
κοττηγορηματικήν τήν βούλησίν του 
περί παραιτήσεως είς τό συμπέρα
σμα δέ τοΰτο άγει καί δλη ή σειρά 
τών ένεργειών καί πράξεων τοΰ 
καθ’ οδ ή αΐτησις θεατρικοΰ έπιχει 
ρηματίου κ. Άνδρ. Μακέδου δστις 
μετά τήν κατ' αύτόν παραίτησιν 
τοΰ κ. Τριανταφύλλου ο0 μόνον ή- 
νέχθη μέχρι τής έσπέρας τής 16ης 
'Ιανουαρίου έ. έ. τήν συνεχή άπό 
τής σκηνής τοΰ θεάτρου του έμφά- 
νισίν του, άλλ’ έξηκολούθει νά δια- 
φημίζη άνελλιπώς τήν συμμετοχήν 
τοΰ κ. Άττίκ είς τόν Μουσικόν θία
σον «Μοντιάλ» τόσον άπό σκηνής 
δσον καί διά» τοϋ τύπου και διά τών 
άνηρτημένων είς τήν είσοδον τοΟ 
θεάτρου του προγραμμάτων, έπί 
πλέον δέ διά τοΰ Καλ. Διευθυντοΰ 
τής θεατρικής έπιχειρήσεώς του κ. 
Μίμη Κόκκινη — ίεβαιώσοντος τοΰ 
το ένώπιον τής έπιτροπής—, διεδί- 
βαζε πρός τόν αίτούμενον κ. Τριαν 
ταφύλλου έντολάς του διά τήν άλ* 
λαγήν τών άπό σκηνής έκτελουμέ- 
νων ύπ’ αύτοΰ άσμάτ,ων καί κωμι
κών σκηνών έξ ών ένεργειών καί 
πράξεων πασιδήλως προκύπτει δτι 
ό καθ' οδ ή· αίτησις κ. Άνδρ. Μα
κέδου ούδέποτε έθεώρησε τόν κ. 
Κλέωνα Τριανταφύλλου ώς παραι- 
τηθέντα.
* 'Επειδή ό αϊτούμενος καί διά τής 

άπό 9)1)39 ένδικου δηλώσεώς 
του πρός τόν καθ’ οδ ή α̂ τησις διε- 
μαρτυρήθη διά τά ψευδές καί άσύ*

τηλεφωνικώς' ποοσήλθεν ό Καλλιτε- στ?λ?ν δ ^ νn ι  ...... και έτόνιζε τή·/ στερράν και άκλό*
νητον θέλησίν του δπως έξακολου- 
θήση νά παρέχη τό^ έκ τοΰ συμφω 
νητικοΰ ύπηρ?σίας του χωρίς νά 
τύχη ούδεμιας πρός τοΰτο άπαντή- 
σεως έκ μέρους τοΰ κ. Άνδρ. Μα
κέδου.
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1! 4“ ΑΟΥΪΖΑ ΠΟΖΕΑΑΙ
προΐΕΦΐίί  ί\ι τηι i m n m  αδε;αι

Ή  δίς Λουΐζα Ποζέλλι, κατόπιν 
τής έπαναπροσλήψεως τής δίδος 
Ρίττας Δηιμητρίου είς τόν θίασον 
τοΰ «Μοντιάλ» μέ τό δικαίωμα 
τής άπολύτου πρωταγωνίστριας 
καί τής μοναδικής «ντιζέζ», κα
τήγγειλε τό μετά τοϋ κ. Μακέδου 
συμβόλαιόν της, διά τοΰ όποίου 
άνεγνωρίζετο είς αύτήν άφ’ ένός 
μέν ό τίτλος τής άπολύτου πρω
ταγωνίστριας, άφ’ έτέρου δέ τό 
δικαίωμα νά έκτελή δύο ρομάν>· 
τσες είς τά παίζόμενα έπιθεωρη- 
σιακά £ργα.

Ή  δίς Ποζέλλι ζητεί τήν έφαρ- 
μογήν τοΰ δρου τοΰ συμβατικού 
συμβολαίου, κατά τόν όποιον ό 
παοαβάτης εστω καί ένός έκ τών

έν αύτώ δρων, θά καταβάλη ώς 
ποινικήν ρήτραν δρχ. έκατόν χι
λιάδας. Τήν καταγγελίαν τής 
σαμβάσεως μετά τοΰ κ. Μακέδου 
ή δίς Ποζέλ?νί έκοινοποίησε καί 
πρός τήν Έπ'τροπήν Άδειας, ή 
όποια καί θά έπελαμβάνετο τής 
έξετάσεως τοΰ ζητήματος κατά 
τήν συνεδρίασιν τής προσεχούς 
Δευτέρας.

Ό  κ. Μακέδος δμως προλα- 
βών άπήντησε είς τήν 
πρόσκλησιν τής δίδος Λουΐζας 
Ποζέλλι δτι Αναγνωρίζει ώς μό
νην πρωταγωνίστριαν αύτήν. Κα
τόπιν αύτοΰ αναμένεται νέα κα
ταγγελία τής συμβάσεως έκ μέ 
ρους τής δίδος Δημητρίου,

χνικός Διευθυντής τοΰ θιάσου «Μον
τιάλ» κ. Κοκκίνης, ό όποιος καί κα
τέθεσε δ,τι σχετικόν έγνώριζε μέ 
τήν ύπόθεση. Η Έπιτρο.πή έν τέλει 
έξέδωκε τήν άπόφασίν της, διά τής 
όποιας δέν παοαδέχεται τόν ισχυρι
σμόν τοΰ κ. Μακέδου, δτι ό κ. Ά τ 
τίκ παρητήθη οίκειοθελώς, άναγνω- 
πλώς διαπραγματεύσεις, χωρίς δ- 
πλώς διαπραγιιατεύσεις, χωρίς δ
μως αύταί νά καταλήξουν είς σα
φές καί συγκεκριμένον συμπέρασμα.

Τό σκεπτικόν τής άποφάσεως τής 
’Επιτροπής εχει οδτω:

'Επειδή έκ τής διεξαχθείσης ώς 
άνω διαδικασίας ένώπιον τής Έπι
τροπής διεπισ;ώ9η δτι τή μεσολα
βήσει τρίτων προσώπων ένεργούν- 
των προφανώς έντολή τοΰ θεατρι
κού έπιχειρηματίου κ! Άνδρ. Μα
κέδου ήρξαντο διαπραγματεύσεις 
μεταξύ αύτών καί τοΰ κ. Κλέωνος 
Τριανταφύλλου (Άττίκ) έπί τφ τέ- 
λει τής παροατήσεώς του έκ τής 
συμμετοχής του ώς ήθοποιοΰ (έκτε | 
λεστοΰ) είς τάς παραστάσεις τής I 
παίζόμενης έπιθεωρήσεως «Βέλου- ' 
δένια» έναντι ώρισμένων άντιστα- 
θμισμάτων.

Επειδή έκ τής αύτής ώς άνω δια 
δικασίας προέκυψεν δτι αί διεξα-

έξώδίκον | χ€ΕΪσαι κατά- Τά Ανωτέρω παρά s 1 τρίτων μετα του κ. Κλ. Τριανταφυλ
λου· διαπραγματεύσεις δέν κατέλη
ξαν είς θετικόν άποτέλεσμα, έπί 
πλέον δέ δτι ό μεθ' οδ συνεβλήθη 
άρχικώς θεατρικός έπιχειρημανίας

I κ. Άνδρ. Μακέδος δέν ήλθεν είς 
Ιοίονδήποτε άπ’ εύθείας μετ' αύτοΰ

Δ ι ά τ α ΰ τ «:
Ή  Επιτροπή Άδείας άιτοφαίνί· 

ται παμψηφεί.
α’ ) "Οτι ό αϊτούμενος κ. Κλέων 

Τριανταφύλλου δέν δύν<χται καθ’ 
ο^δεμίαν έκδοχήν νά θεωρηθή ώς 
παραιτηθείς τής μετά τοΰ θεατρι
κού έπιχειρηματίου κ. Άνδρ. Μα
κέδου συμφωνίας του περί τής άπό 
σκηνής έμφανίσεώς του, έπί ήμερη- 
otg άντιμισθία δραχ. 800.

ιβ') θεωρεί τήν μισθωτικήν σύ,μ- 
δασιν τοΰ αίτουμένου μετά τοΰ εί- 
ρημένου κ. Μακέδου ώς ίσχυράν.

Κατά τήν χθεσινήν έκδίκασιν τής 
ύποθέσεως ένώπιον τοΰ κ. Είρηνο- 
δίκου ό κ. Μακέδος δέν προσήλθε, 
δικασθείς έρήμην, γενομένης δε
κτής τής αίτήσεως τοΰ κ. Άττίκ.

Ο κ. Άττίκ έπεκαλέσθη τήν άπό- 
φασιν της Έπιτροπής κατά τήν έκ· 
δίκασιν τής προσφυγής του ένώπιον 
τοΰ κ. Είρηνοδίκου, ή όποία έγινε 
τήν 9ην πρωϊνήν τής χθές.

Ό  κ. Άττίκ έκτός τών άλλων κα1 
τήγγειλε τόν κ. Μακέδον καί έπί πα 
ραβάσει τοΰ he μ ου περί πνευματι
κής ιδιοκτησίας, διότι στίς άγγελίες 
τοΰ έργου πού δημοσιεύονται στίς 
έφημερίδες δέν άναφέρεται, δπως 
ρητώς καθορίζει ό Νόμος, τό δνομά 
του ώς συνθέτου.
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A Λ Ο  A  A
ΝΕΑ ΑΠΟ TO ’ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΧΟΛΛΥΓΟΥΗΤ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
ΤΟ ΞΕΝ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ  ΤΟΥ Β ^ Ρ Ρ Λ

Μέ μεγάλη έπιτυχία παίζεται 
στό Παρίσι τό νέο έξαιρετκό 
φιλμ τοΰ γαλλικού ιανηματο ·/ρά
ψου «Τό ξενοδοχείο τοΟ Βορρά»· 
Τό ερμηνεύουν οί καλύτεροι ήθο 
ποιοι, γνωστοί άπό πολλά φ'Λμ, 
οί ’Άννα Μπέλλα. Ζάν Πιέρ Ώ  
μόν, Λουΐ Ζουβέ. Άρλέτ.

Γράφτηκαν ένθουσιώδεις κμτι- 
κές γιά τό εργο αύτό κα’· δέν 0’ 
άργήση ή μέρα πού θά τ’άπολαύ- 
σουμε.
Η ΜΟΥΣΙΚΗ... Θ Α ΥΜ Α ΤΟ ΥΡΓΕΙ

" I σως νάχετε τήν ιδέα, δταν 
βλέπετε μιά ταινία, δτι ό πρωτα
γωνιστής της, είναι ψηλός, μελα- 
χροινός, ώραΐος κι’ ή πρωταγω
νίστρια, σπάνιας όμορφιάς. Κι’ 
δμως, άγαπητοί μου, δλ’ αύτά 
είναι άνύπαρκτα! ’Απορείτε; Τό 
βεβαιώνει ό Τζώρζ Άντέηλ, μου
σικοσυνθέτης τής «Παραμάουντ», 
πού ετοιμάζει τή μουσική ταινία 
τοΰ Σίσιλ Μτέ Μίλλ «Πασίφικ».

- Ξέρω. λέει, πώς θά φανή αύ
τό έξωΦοεν.κό στούς άμύΓτους, 
άλΛά. στό μουσικό τμήμα τών 
στούντιο, είναι κοινό μυστικό δτι 
μ ποοουμε, μέ τή μουσική, νά κά- 
νο:·'·ε τούΐ ήθοποιούς νά φαίνουν- 
τ — !'>ηλοί ή γαμηλοί, χαοούμενοι 
fi λ'ιπτν1 £'Ό'. μελαχροινοί ή ξαν
θ ό '1 .. Μ’ άλλα λόγια ή δουλειά 
τ ' "  γ -''9ίτου εΐι !~·ν. νά «τελειο- 
r *  λ» -τϊν εμφάνιση τοΰ ήθοποιοΰ.

·"’ το?·'—:γωνιστής π.χ. άοχί- 
ζ νά '■α'·/Γ'ίνη λίγο. Τό γεμάτο 
τγ'· ’ —λ-γ Λ το·: είναι γλυκό καί
τ-~0' άντί νά Φανεοώνη άπειλή. 
c c ν οε'Γ'’'-.ται στό έογο, ποά- 
Υ"'τ πού 0Λ ουντελέση όπωσδή- 
τ —F ατΑν rVcTU''(a. Συνθέτουμε 
λ·— όν F’.-rr κομμάτι—μουσικό έν- 
ν<~'"·> ·- πού προδίδει στή σκηνή 
τ '"ο  r*"-'*·'1 ~c. Οί άνθοώπινες oti- 
c"' ·-'■ <-ti ότοκετά εύαίοθητεο
σ-'. .·ο·■-τ,.<ή. Μ-^οοεΐτε ν’ άλλάξε 
τε τήν ιΐ'Μνική διάθεση ένόο θεα
τό" -Α'το, Λατε νά νομίζη δτι άλ- 
λπ·εε κι’ αύτό άκόμα πού βλέπει! 
"Ετσι. δη"·ο·’ργεΐται ή άτμόσφαι- 
ρσ r— ης ιτού Ιπιθυμεΐ ό σκη- 
νοΡ' *nc.

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τίς

*Η  μ«γαλυτέρα σύγχρονος δραματική ή. 
βοποιός τοΰ κίνημα·.. γράψου ΜΠΕΤΤΥ 
ϋ Τ Α Ι Β Ι Σ  μέ £να θαυμάσιο βραδυνό 

<|>όρεμα.

πρωταγωνίστριες. ’Ά ν  ύποτεθή 
δτι μιά ήθοποιός είναι λίγο άδέ- 
ξια στίς κινήσεις της, συνοδεύου
με άπλούστατα τή σκηνή μέ μιά 
χαριτωμένη έλαφρυά μελωδία 
καί σάς παρουσιάζεται σάν νά 
είναι — μάλιστα! — ή προσωπο
ποίηση τής χαράς! ’Επίσης, δταν 
θέλουμε νά δημιουργήσουμε ά- 
τμόσφαιρα τρυφερότητος, σκηνής 
τρόμου, καταστροφής, μέσα στίς 
καρδιές τών θεατών, χρησιμοποι
είται ή μουσική.

Αύτά μας λέει ό ’Αντέηλ.
Κάνει λοιπόν θαύματα ή μου

σική ή δέν κάνει;
ΤΟ ΝΕΟ Φ ΙΛΜ  

ΤΟΥ ΠΩΛ Μ ΙΟ Υ Ν !

Οί άδελφοί Γουώρνερ, διευθυν
τές τής όμωνύμου κινηιματογρα- 
ψικής έταιρίας, έπρότειναν στόν 
Πώλ Μιοΰνι νά παίξη στήν ταινία 
« Ή  ζωή τοΰ Μπετόβεν». Αύτός δ
μως δέν έδέχθηκε μέ κανένα τρό- 
π:ο, άν κι’ έκεΐνοι έπέμεναν δτι 
θάχε μεγάλη έπιτυχία.

‘Ένας κουφαΐος δραματικός ή
θοποιός σάν τόν Μιοΰνι, έχει τό 
δικαίωμα νά έκλέγη τούς ρόλους 
του. "Ετσι, δέχτηκε νά πρωταγω
νιστήσω στήν ταινία πού γυρίζε
ται ήδη, τό «Χουαρέζ». Υποδύε
ται τόν ρόλο τοΰ Μεξικανού αύ
τοΰ πατριώτη, δ όποιος έδώ κι’ 
έναν αιώνα, έστειλε στήν άγχόνη 
τόν τραγικό αύτοκράτορα Μαξι- 
μιλιανό, άδελφό τοΰ Φραγκίσκου 
Ιωσήφ.

Τόν ρόλο τής αύτοκράτειρας 
Καολόττας τόν υποδύεται ή έπί
σης κορυφαία δραματική ήθο
ποιός Μπέττυ Νταίβις.

Ή  συνάντησις στό ίδιο μέρος 
τών δυό μεγάλων στάρ, μάς κά
νει νά πεοιμένουμε μ? άγωνία 
τήν προβολή αύτής τήο ταινίας. 
Κ Ι’ Ο ΕΝΤΟ ΥΑΡΝ Τ ΡΟΜΠΙΝ- 

ΣΟΝ·..
...πού τόν ξέραμε ώς τώρα γιά 

τόν τελειότερο τύπο «γκάγκ- 
στερ» στήν όθόνη, και μάλιστα 
ήταν ό καλύτερος - δέν ύπάρχει 
Αμφιβολία — σέ τέτοιους ρόλους.

τελευταίως, έπειδή οί προϊστάμε 
νοί του κατάλαβαν τό ταλέντο 
του καί φοβηθήκανε μήν ό κό
σμος τόν βαρεθή, άπεφάσισαν νά 
τόν βάλουν να παίξη σ’ έντελώς 
διαφορετικούς ρόλους.

Γύρισε τό φιλμ «ΜεγαλοφυήΓ 
παράφρων». Παριστάνει έναν για 
τρό. πού ή μεγαλοφυΐα του εξε
λίσσεται μέχρι παραφροούνητ 
καί τόν παραούρε; σέ πολλά έγ- 
κλήματα. Τό έργο παίχτηκε καί 
παίζεται στίς μεγαλύτερεο πρω 
τεύουσες τής Εύρώπης καί Trie 
’Αμερικής. Όπως πληροφορου 
μαι, θά παινθή πολύ σύντομα κα 
στήν ’Αθήνα.

Ό  Έντουαρντ Ρόμπινσον άνε- 
λαβε νά ποωταγωνιστήση καί 
στήν «Ζαιή τοΰ Μπετόβεν». στό έο 
γο πού άονήθηκε νά παίξη ό Μι- 
οΰνι. Οί διευθυντές τής Γουώρ
νερ είναι άπολύτωο Βέβαιοι γιά 
τήν τέλεια έημηνεία τοΰ ρόλου 
του. Μδς ένει δώσει τόσα δείγμα
τα τοΰ ταλέντου του ό Ρόμπιν
σον...
Η ΚΑΙΎ· Φ Ρ Α Ν Σ ΙΣ ...  ΣΑΡΑΝ- 

ΤΑ ΡΑ
θά τό πιστέψετε; Ή  γλυκεία 

καλλιτέχνιδα τοΰ κινηματογρά
φου μέ τά παράξενα μάτια, τό 
λυγερό κορμί, καί τά σαρκώδη 
νείλη, ή Καίϋ Φράνσις, είναι. . 
σαραντάοα! Α έν πρόκειται τερί 
δΐ’σφηυήσεως. Γ#ννήθηκε τό 
στην Όκλογάμα, στίο 13 Ίανου- 
σοίου. Αη>αδή, ποό όλίνων ήμε- 
οών εΤ'Έ τά γενέθλιά της.

’'Ac τΡο εύνηθοΰμε λοιπόν, χρό
νια •"•ολλά. Νά τά... χιλιάση καί 
'ά  τήν θαυμάζουμε!

Ο ΚΟ ΥΠ ΕΡ 
ΠΑΛΙ ■ . ΚΑΟΥ ΜΠΟΎ·

Ό  Γκάρυ Κοΰπερ ξαναγύρισε 
στίς παληές του συνήθειες. Δη
λαδή—θά τό ξέρουν άσφαλώς οί 
παληοί του θαυμαστές — παίζει 
ξανά σέ φιλμ περιπετειώδη καί 
Κάου - Μπόϋ, ποΰχε πρώτα με
γάλη έπιτυχία.

Τό τελευταίο του έ'ργο αύτοΰ 
τοΰ είδους, είναι τό «Τελευταίο 
σύνορο». Πρόκειται περί τής άνε- 
ξαρτησίας τής ’Αμερικής.

^Αρα γε ό... πανύψηλος Κοΰ
περ θά μδς κάνη νά θυμηθοΰμε 
τούς παληούς του θριάμβους;
Η ΚΑ ΡΟ Λ  ΛΟΜ ΠΑΡΝΤ Κ Ι ’ ΟΙ 
Δ Ε Κ Α  ΕΝ Δ Ο Ξ Ο Ι Α Ν Δ Ρ Ε Σ  

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ή  διάσημη Κ ά ρ ο λ  Λόμπαρντ έ- 

δήλωσίε στούς δημοσιογράφους, 
πο:οί είναι, κατά τήν γνώμη της, 
οί ένδοξότεροι άνδρες τοΰ κό
σμου. ’Ανέφερε τόν Ροΰζβελτ, 
τόν Κένεντυ. τόν Ούέλς, τόν Δοΰ- 
κα τοΰ Ούΐνδσωρ καί μερκούς 
άλλους, άγνώστους σέ μάς.

Πνάτως, δέ μάς άνέφερε τόν 
Κλάρκ Γκέ'μπλ, τόν μέλλοντα — 
βεβαίως! — σύζυγόν της. ’Ίσως 
νά μήν τό είπε, γιά νά μή δείξη 
δτι τόν θαυμάζει. Είναι τόσο έ- 
γωΐστριες οί γυναίκες!
Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑ ΓΔ Α Τ Η Σ

Ξαναγυρίζεται τό παληό φιλμ 
"Ό  κλέφτης τής Βαγδάτης», μέ 
τόν Τζών Χώλλ, τόν πρωταγωνι
στή τής «Καταιγίδος», τόν Κόν- 
ρατ Φά'τ καί μ’ £να μικρό Ίνδό- 
πουλο πού πρωτοεμφανίστηκε 
στήν «Αύτοκρατορική Επέλαση» 
— τόν Λέκ Σαμπού. ‘Ολόκληρη 
ή ταινία είναι έγχρωμη.

ΔΕΝ
Η Μ Ο ΡΓΚ Α Ν  

Ε ΙΝ Α Ι  ΕΥ Τ Υ Χ ΙΣΜ ΕΝ Η

Σ Η Λ Π ΙΝ «Ο ΑΔΑΜ Κ Α Ι ΗΉ  τρισχαριτωμένπ Λουϊζα OiiXpiy στ:Ίν τελευταία μενάλην έι«τυχίαν τοΰ Χ Ε Μ Π Ε Ρ Τ
£ΥΑ» της «ΤΟ Β  I Σ  »
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ
Ο Ι Τ Ρ Ε ΙΣ  Α Δ ΕΛ Φ ΕΣ  Λ Ε Τ Ν

Έδώ καί τρία χρόνια, κανείς δέν 
γνώριζε τίς τρεις αδελφές Λέϊν καί 
σήμερα είναι τό εΐδωλον τοΰ κοι
νού τοΰ κινηματογράφου. Στήν ά- 
νάδε.ξή τους δέν επαιξε ρόλο κα
θόλου ή τύχη, άλλά ή έπιμονή τους 
κι’ ή ένεργητικότητά τους. ‘Η Λό- 
λα λοιπόν, ή Ρόζμαρυ κι’ ή Πρι- 
σίλα Λέϊν, ήταν οί κόρες τοϋ για
τροί) Λέϊν, ό όποιος ζοΰσε ήσυχα 
στήν μικρή έπαρχιακή πόλη τήν 
Ίντιανόλα, πού βρίσκεται μεταξύ 
Σικάγουι καί Ν. Ύόρκης καί πού τ’ 
όνειρό του ήταν νά μάθουν τά κο
ρίτσια του νά παίζουν άπό ενα 
όργανο καί γενικώς νά μορφω
θούν. Μά τό περιβάλλον πού μέ
νανε οί άδελφές Λέϊν, ή έξοχή, ό 
καθαρός αέρας, ή πρασινάδα, τίς 
6κανε άτίθασσες, νά τρέχουν δλη 
τήν ήμέρα στά λειβάδια καί νά έκ- 
δηλώνεται σέ κάθε μιά χωριστά, ή 
κλίση της σ’ ενα ώρισμένο κλάδο. 
Τής Λόλας π. χ., τής άρεσε νά παί- 
ζη πιάνο καί νά γίνη ήθοποιός, ένώ 
στίς άλλες δύο, στήν Ρόζμαρυ δη
λαδή καί στήν Πρισίλα, άρεσε νά 
ξοδεύουν δσα χρήματα είχαν γιά 
νά βελτιώσουν, ή πρώτη τό ταλέν
το της στό τραγούδι κι’ ή δεύτερη 
στό διολί. Έκεΐνα πού δέν χώνευαν 
κι’ οί τρεις δταν πήγαιναν στό 
σχολείο, ήτο,ν τά... μαθηματικά!

Ή  Λόλα, είδε νά πραγματο
ποιούνται, πρώτη, τά δνειρά της. 
Τήν άκουσε κάποτε νά τραγουδή 
ό περίφημος ίμπρεσσάριος Γκύς 
Έντουαρτς, καί τήν προσέλαδε ά
μέσως στόν θίασόν του πού επαιζε 
τότε, στό Μπροντγουαίη, μ·.ά έπι- 
θεώρηση μέ μεγάλη έπιτυχία. Σ ’
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Ή  KAI-Y- Φ Ρ Α Ν Σ ΙΣ ,  ή θεία γυναίκα, ή όποία πρωταγωνιστεί στήν Άμερικα . 
νική βερσιόν τής «Μαζούρκας», πού παί ζεται Οπό τόν τίτλον «Έξομολόγησις»

αύτήν πρωτοεμφανίστηκε ή Λόλα 
καί μετά σ’ ‘άλλο ενα έργο πού ( 
διαδέχθηκε τό προηγούμενο. Τό j 
Χόλλυγουντ, δέν ήταν καί μι^κρυά 
της πιά. Λίγα βήματα μόνο...

Προσπάθησε οσο μπορούσε γιά 
νά μπή στά... άουτά του. Καί τέ
λος κατώρθωσε νά πάρη £ναν ρό
λο στήν ταινία «SPEAKEASY».

'Όλοι οί γνωστοί καί φίλοι τής 
οίκογενείας Λέϊν, έξεστράτευσαν 
κυριολεκτικώς στήν πλησ έστερη 
πόλη πού θά παιζόταν γιά πρώτη 
φορά, ή ταινία τής Λόλας. Πολλοί 
'μάλιστα, είχαν πάρει σάντουιτς 
μαζί τους, κι’ άπεφάσισαν νά δουν 
τό έργο τρεις καί τέσσερις φορές! 
Οί δυό άδελφές τής Λόλας, δπως 
ήταν φυσικό, ποθήσανε ν' άπο- 
λαύσουν κι’ έκεΐνες τέτοια δόξα 
κι’ άρχισαν νά κάνουν όνειρα τολ
μηρά καί νά θέλουνε νά έμφοινι- 
σθοΰν στόν κινηματογράφο. Κι’ ή 
εύκαιρία δέν άργησε νά ερθη.

Μιά μέρα — βρισκόντουσαν στήν 
Ν. Ύόρκη — μπήκαν σ’ ένα μου
σικό κατάστημα γιά ν’ άγοράσουν 
διάφορα κομμάτια 'πιάνου. Τελείως 
άσυναίσθητα, άφοΰ διάλεξαν μερι
κά, άρχισαν νά τά δοκιμάζουν. Ή 
μία έπαιζε πιάνο κι’ ή άλλη τρα- 
γουοδΰσε, σιγά. Σέ λίγο, ξεχάστη- 
καν καί τραγούδαγαν κι’ οί δυό 
τους, δυνατά. ‘Όλοι μέσα στό κα
τάστημα, άκούγανε έκπληκτοι, τό
σο θαυμάσιες φωνές.

Οί έπιχειρηματίες τών κινημα- 
τογρόιφων, άρχισαν νά τούς κα
νουν προτάσεις καί μάλιστα, μέ 
άρκετά ικανοποιητικούς δρους γι’ 
αύτές.

Ό  διευθυντής τής Γουώνερ, κα
τώρθωσε νά τίς πάρη στήν Έται 
ρία του μαζί μέ τήν άδελφή τους 
Λόλα, που άκόμα δέν είχε σταθε
ροποιήσει τή θέση της στό Χόλλυ- 
γουντ. Παρουσιάστηκε δμως τό έ- 
ξής πρόβλημα : Σέ ποιά ταινία έ
πρεπε νά παίξουν κι’ οί τρεις ά
δελφές, ώστε νά έπ.βληθούν άμέ
σως ώς βέντέττες; Έπί τέλους βρή 
καν κατάλληλο έργο, μιά νου, ε̂Λ 
Λα τής Φάννυ Χέρστ, συγγραφεως 
πολλών άριστουργηματικών σενα
ρίων. (Πώς έσδυσε μιάν άγαπη, 
στό περιθώριο τής ζωής κ.Λ..π.) μ- 
τόν τίτΛον, «ιέσσερα υπέροχα κο
ρίτσια». Γυρίστηκε λο.πόν ή ταινίο 
μέ τήν σύμπραξη τής Γκέϊλ Παίητς, 
μεγάλης .δραματικής ήθοποιοΰ και 
τοΰ Τζων Γκαρφίλνι, τοΰ δραματι- 
κώτερου ήθοποιοΰ τοΰ ’Αμερικανι
κού θεάτρου. Τό έργο παίζεται τώ
ρα στήν Ν. Ύόρκη καί στίς μεγα
λύτερες πρωτεύουσες τής Ευρώ
πης. Κι’ ocv κρίνουμε άπό τά σχό
λια πού γράφτηκαν στίς έφημερί- 
δες, είναι ένα πραγματικό άρι- 
ατούργημα.

Οί τρεις άδελφές Λέϊν, βρίσκουν- 
ται στόν δρόμο τής δόξας.

Εύτυχισμένος ό πατέρας πού τίς 
έχει!...

Κ Ι ’ ΑΛΛΟ ΕΝΑ Α Σ Τ Ε Ρ Ι ,  ΠΟΥ
Μ Ε Σ Ο Υ Ρ Α Ν Ε Ι !
Έδώ κα̂  πέντε χρόνια κατοικού

σε μαζι μέ τούς γονείς της μιά 
δεσποινίς όνομαζομένη, τότε θαΐς 
Ντίκερσον σ’ ένα προάστειο, λίγο 
πιό πέρα άπ’ τός Λός-’Άντζε'λες. 
Είχε κι’ αύτή τ’ όνειρο V& παίξη 
στόν κινηματογράφο Καί προσπα
θούσε μέ κάθε τρόπο, νά τό πετύ 
χη. Στήν άρχή τής δόθηκε ένας 
μικρός ρόλος στό φιλμ «'Όταν ξυ
πνά τό Παρελθόν», μά πέρασε ά- 
παρατήρητος. Τελείως άπογοητευ- 
νένη, μεταπήδησε στό θέατρο, τό 
όποιο χρησιμεύει σ’ δλους, δσους 
άποτυχαίνου-. στήν όθόνη. Γύριζε, 
λοιπόν, τουρνέ, σέ διάφορες π όλεις . 
Ό  θίασός της, βρισκόταν στήν 
πρωτεύουσα τής Πολιτείας Κολο. 
ράντο — στό Ντένδερ, δταν στό

διάλειμμα μ άς παραστάσεως, τής , 
έφεραν κάποιο μπιλιετάκι άπό έ
ναν άγνωστο. Χωρίς νά τό διαβά- 
ση κάν, τόρριξε στό καλάθι τών I 
άχρήστων. *

Άλλά ή τύχη της πάντα τής φύ
λαγε μιάν εύχάριστη έκπληξη. 
Μετανοιωμένη, ξαναπαίρνει στά 
χέρια 'τό μπιλ’έτο καί είδε πώς 
τής τόστειλε ό κύριος Μόρδιν Λε
ρού ό γνωστός σκηνοθέτης τής 
Γουώρνερ Μπρός! Τόν δέχεται ά
μέσως στό καμαρίνι της καί σέ λί
γες μέρες, μετά τήν δοκ:μαστι,κή 
ταινία πού γύρισε, λαβαίνει έναν 
καλόν ρόλο στό έργο «THE DEEP 
SOYTH» κι’ ύπογράφει ένα συμβό- 
,λαιο μέ άρκετά καλές άπολαυές, 
γιά δυό χρόνια. Ώς καλλιτεχνικό 
της δνομα παίρνει τό έξής: ΓΚΛΟ- 
Ρ !Α  ΝΤΙΞΟ Ν καί μαζί μέν τόν 
Ζώρζ Μπρέντ καί τόν; Χώμψρεϋ 
Μπόγκαρ παίζει 'καί στή δεύτερη 
ταινία τής «ΟΓ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΣ  ΤΟΥ
ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ». ’Έργο τύΛου 

γκάγκστερ, ρεαλιστικό πού σημειώ 
νει σ’ δλο τόν κόσμο πρωτοφανή 
έπιτυχία. "Επειτα έμφανίζεται στό 
φιλμ «ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΣΜ Ο ΝΗΣΟ ΥΝ 
ΠΟΤΕ!», ένα δράμα πού παίχτηκε 
φέτος έδώ καί κάθε διαφήμισή του 
περιττεύει. -

Βλέπουμε λοιπόν, πόσο ή τύχη 
κι’ ή έπιμονή μπορεί νά βοηθήση 
έναν άνθρωπο στήν έκπλήρωση τών 
σκοπών του..."Οσες ή δσοι .άπό 
σάς άναγνώστες μου έχετε τόν πό
θο, νά μεσουρανήσετε στό Χόλλυ- 
γουιτ, μήν άπελπίζεστε...

Τ. ΣΤΑΚ .

Τό νέο άστέρι τοΰ γαλλικοΰ κι
νηματογράφου, ή Μισέλ Μόργκαν 
πού τήν θαυμάσαμε τήν περασμέ
νη έβδομάδα σέ δυό άριστουργή- 
ματά της: στόν «13ο ένορκο» 
καί στό «Λιμάνι τών άποκλή- 
ρων», έκμυστηρεύεται δτι δέν εί
ναι εύτυχισμένη.

— Δέν ξέρω τί μοΰ συμβαίνει 
1 λέει, ένώ βρίσκομαι τελείως εύ- 
τυχισμένη, σκέπτομαι άμέσως κά
τι άσήμαντα θλιβερά πράγματα 
καί μελαγχολώ. Χωρίς νά τό θέ
λω... Λες καί είναι τοΰ χαρακτή- 
οος μου νά καταστρέψω τήν εύ- 
τυχία μου... Κι’ δμως, μ’ άρέσου- 
νε οί διασκεδάσεις, ό χορός, τά 
γέλια...

Γ  ιατί άρά γε ήΜισέλ Μόργκαν 
τό κορίτσι τών δεκαοχτώ χρονών 
τό γιομάτο νειάτα κι’όμορφιά, μέ 
τά γοητευτικά γκριζοπράσινα 
μάτια ύποφέρει άπό στενοχώ
ρια;..

Τά πλούτη, τήν δόξα, τήν έπι
τυχία τ’ άπόλ.αυσε, καί θά τ’ ά- 
πολαύση άκόμα σέ μεγάλο βαθ
μό. Τής λείπει μόνο «εκείνο», πού 
δλοι τό μαντεύουμε.·.
Η Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΤΩΝ «Α Ξ ΕΣ Ο Υ Α Ρ»

Στό Παρίσ. σέ λίγον καιρό, θά 
γίνη μιά ιδιότροπη έκθεση, μ’έκ- 
θέματα τά «άξεσουάρ», πού με
ταχειρίστηκαν στά μεγαλύτεοα 
Γαλλικά φίλ.μ, ’Ελπίζουν οί ειδι
κοί, δτι οί φίλοι τοΰ κινηματογρά 
φου, θά σπεύσουν ν’ άγοράσουν 
αύτά τά «Σουβενίρι».

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΙΟΥ!.·.
Στό Χόλλυγουντ — μά ποΰ άλ- 

λοΰ; — ιδρύθηκε μιά πρωτότυπη 
σχολή... φιλιοΰ! Μήν παραξενεύ
εστε καί πρό πάντων μήν νομί
ζετε πώς τό νά δώσετε ένα έρωτι- 
κό φιλί, είναι εύκολο πράγμα. 
Αύτό τό ξέραν οί σκηνοθέτες τής 
κινη.ματογραφουπόλεως κι’ έκα
ναν τή σχολή φιλιοΰ πρς έκπαί- 
δευσιν τών... άτζαμήδων!

"Οπως θάχετε παρατηρήσει, 
τ.-αρακολουθώντας διάφορα φιλμ, 
d κάθε ήθοποιός έχει τόν δικό 
του τρόπο πού άγκαλιάζει καί 
φιλάει τήν παρτεναίρ του. Πολ
λές φορές μάλιστα μέ τόση φυ- 
οικότητα. ώστε νομίζετε πώς εί
ναι πράγματι έρωτευμένος μαζύ 
της. Τό φιλί αποτελεί μιάν έκϊ,ή- 
λο;Γπ τών αισθημάτων μαο Δεί
χνει τόν χαρακτήρα μας.

Ό  Κλάρκ Γκέ'μπλ, δηλαδή πού 
παΙΓε' πάντα σέ ρόλους μποέμι
κοι.ς, ποτέ δέν φανερώνει τόν έ- 
Ρί'ΐά  του σ’ έκείνη π’ άγα;ια. 
Άννεέτω ς μάλιστα, προ τπ~ιε> ra i 
•■■ci/ ^Χιάφορο κι’ ευχαριστεί". 
ι αν τήν βλέπε, νά τόν .ατρ* '·η 
μυστικά* ‘Ότ_·.· ,’ ·ά Φ ιάση ή c t i-  
γμη -Όύ οί δ "*  έρ οτευμίνο· έκ- 
μν.οτηοεύονται τήν άγάπη τους 
καί φιληθοΰν, τότε, έκδη.λώνονται 
δλα του τά συναισθήματα Φιλάει 
— ομολογούν δσες στάρ... δοκί
μασαν—τρυφερά, ίδεωδώς καί τό 
φιλί του είναι λαχταριστό σ’ δ
λες !

Ό  Ούάλλας Μπήρυ, δ μέγας 
δραματικός ήθοποιός, φιλάει βέ- 
αια κι’ έντούτοις άρέσει στίς συ
ναδέλφους του

Τό φιλί δμως τοΰ Μωρίς Σε- 
βαλιέ ποδναι άλήτικο, ικανο
ποιεί μόνο στιγμιαία, χωρίς καμ- 
μιά ήδονή νά αισθάνεται έκείνη 
πού τό παίρνει. Γ  ι’ αύτό δέν τό 
προτιμοΰν καί πολύ. Μοιάζει μ’ 
έ'νοτν γλυκό καρπό πού άφήνει 
στό τέλος πικρή γεύση.

’ Ιδεώδες— φιλί λέγεται τοΰ 
Γκάρυ ΚοΟπερ. Εΐναι τρυφεοό, 
γλυκό καί ξετρελλαίνει — όμολο-

γουμένως — τίς συναδέλφους του.
Τό φιλί σ’ ένα φιλμ παίζει σχε

δόν τόν σπουδαιότερο ρόλο. Τό 
κοινόν δίνει μεγάλη προσοχή στή 
σκηνή, πού οί πρωταγωνιστές φι
λιούνται. ‘Ά μ α  δέν έχει φυσικό
τητα ή δέν ίι^χνοποιήσει γιά τόν 
έναν ή τόν άλλο λόγο, μπορεί δ
λο τό έργο ι/ά μήν άρέση. Ή  σχο
λή λοιπόν τρΰ φιλιοΰ πρόκειται 
νά διδάξη το> άστέρες kc;'. νά 
τούς έκπαιδεύση στήν τέλεια έκ- 
μάθηση τοΰ φιλήματος.

Ό  μόνος καί τυχερός σ’ δλη 
αύτή τήν υπόθεση — πόσοι θά τόν 
ζηλεύουν! — εΐναι ό... καθηγη
τής τής σχολής. Γ  ιατί θά χρειά
ζεται έπανειλημμένως νά έπεμ- 
βαίνη κι’ ό ίδιος γιά τήν σωστή 
άπόδοση ή καί διόρθωση άκόμα, 
τών... λαθών τών μαθητριών 
του!. ·.

Ο Ι Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Ι 
Α Σ  ΕΤΟ ΙΜ Α ΣΘ Ο Υ Ν

Χάριν τών φιλίππων γυρίζεται 
τώρα μιά ταινία μέ τόν τίτλον 
«‘Ο Βασιλεύς τοΰ Ίπποδρόμου», 
μέ τόν Άδόλφον Μανζού. Άπο- 
τελεϊται άπό δλα τά γεγονότα 
τοΰ ιπποδρόμου — στοιχήματα, 
προγνωστικά, ντοπαρίσματα, μα- 
τσαράγγες κτλ. κτλ.

Οί λάτρεις τών ιπποδρομιών 
0ά περιμένουν σάν καί τί νά δοΰν 
γ·.>’·ι 6 τό Spy·), θ ά  κάνουν κάθε 
Οι σία — άν δέι/ έχουν λεφτά 
γ,ο νά 'οϊκο/οκήσουν τό ε'.σιτή- 
ριο. Τό πολύ νά περπατάν έπί 
δεκαπέντε μέρες μέ τά πόδια, 
•/ο.Γ'ς νά ξοδι'ύωνται σέ co>· .

L i ' «ι συνηθισμένοι — πού: τ.· 
μήν τών άλόγων, διάβολε! ~ 
στόν... ποδαρόδρομο.-.

Ο ΣΩ Ο Υ Κ Α Λ Ο Σ Υ Ν Η Θ ΙΣ Ε
Ό  Μπέρναρ Σώου, μετά τόν 

«Πυγμαλίωνα», πού παρ’ δλες τίς 
άρχικές άντιρρήσεις του, γυρί
στηκε στόν κινηματογράφο, πλη
ροφορούμαι δτι άπεφάσισε νά 
δώση κι’ άλλο του έργο γιά σε
νάριο : «Τό δίπλωμα τοΰ Για
τρού».

Αύτό δίνει νά καταλάβουμε δ- 
τι τόν ικανοποίησε χρηματικώς δ 
κινηιιατογράαος άρκετά καί... ή

Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ> ΙΙ· ΙΙ· ΙΙΙΙΜ · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Μ · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Π · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Μ · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι· Ι· Μ · ΙΙ· ΙΙ· Ι

Ή  Ντιάνα Ντάρμπιν, ή Λτιοία πρωταγωνι στεΐ στήν ταινία «Τρία μοντέρνα κορί. 
τσια» της «Ού νι&ερσάλ».

Η ΡΟ ΖΜ Α ΡΥ  ΛΕ*Ι·Ν , μιά άπδ τΙς τρεις 
άδελφές Λέ-̂ ν, ή γυναίκα πού ό παγκ6. 
σμιος Τύπος θεωρεί την <pcjWjv της άνω.

τέραν και της Μόηβας ’Έγκερϋ»..

συνήθεια τών κερδών είναι καλό 
πράγμα I
Ο ΡΟ /Ό Σ ΤΗ Σ ΜΑΝΤΑΜ ΚΥΡ 1

‘Η Ίρ έν  Ντάν, ή γνωστή δρα- 
ματ κή ήθοποιός, είχε έναν με
γά λο  πόθο : Νά έρμηνεύση κά
ποιο μεγάλο ρόλο καί είδικώτε- 
ρα τόν ρόλο τής Μαντάμ Κυρί, 
τής έφευρέτριας — μαζί μέ τόν 
ά-δρα της — τοΰ ραδίου. Κι’ αύ
τός ό πόθος της έκπληρώθηκε, 
δ ότι ετοιμάζεται πυρετωδώς νά 
Υλιστή ή ταινία μέ τήν ζωή τοϋ 
ζεύγους Κυοί.

ΤΟ ΤΕΧΝ Η ΤΟ  Χ ΙΟ Ν Ι
‘Έ να  άπό τά παράδοξα «τρύκ> 

πού μεταχειρίζονται οί σκηνοθέ
τες στό Χόλλυγουντ γιά τό γύρι
σμα τών διαφόρων ταινιών, εΐναι 
καί τό ψεύτικο χιόνι. Έμεΐς, ό
ταν παρακολουθούμε ένα φιλμ 
πού παριστάνει ένα τοπεΐο χιονι
σμένο ή μιά σκηνή πού χιονίζει, 
μένουμε έκθαμβοι μπρός σ’ 'αύτό 
τό μεγαλείο πού άντικρύζομε. 
Οΰτε κάν περνάει άπ’ τή σκέψη 
μας δτι δλα αύτά εΐναι ψεύτικα. 
’Ίσα-ϊσα μάλιστα, νοιώθουμε- ά
συναίσθητα... παγωνιά!

Κι’ δμως!
θά  -ταν δύσκολο νά περιμενσν 

οί σκηνοθέτες νά χιονίση γιά νά 
γυρίσουν τή σκηνή πού χρειά
ζονται. Άνεκάλυψαν λοιπόν τό τε
χνητό χιόνι Άποτελεΐται άπό ξέ
φτια πούπουλου. ‘Όταν έχουν ά
νάγκη, φτιάχνουνε μιά έξέδρα 
κι’ άνεβασμένοι άπάνω σ’ αύτή 
δυό-τρεΐς άδειάζουν τά σακκιά 
μέ τό πούπουλο — παρντόν, μέ τό 
χιόνι ήθελα νά πώ! — σιγά-σιγά, 
σάν νά σπέρνουν στάρι. Ό  όπε- 
ρατέρ άπό κάτω ξεσηκώνει τήν 
σκηνή, πού έχει 100 %  έπιτυχία. 
Εΐναι φυσικωτάτη. Καί τό τεχνη
τό αύτό χιόνι, μή νομίσετε πώς 
χρησιμοποιείται μόνο μιά φορά. 
'Όταν τελειώσουν, τό ξαναμαζεύ 
ουν πάλι στά σακκιά καί τό φυ- 
λάττουν γιά νά τό μεταχειρι- 
σθοΰν σ’ άλλη ταινία. ’Έτσι, χω
ρίς κανένα έξοδο, έπιτυγχάνουν 
μιά έξαιρετική σκηνή.

Τί παράδοξα πράγματα πού 
συμβαίνουν στό Χόλλυγουντ!...



4 ^Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ ^ Λ Λ Λ Λ Λ ^ ^ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Α Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ  < ΛΛ^ΛΛΛ^Λ  ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗιΐίι ^ ^ λ α λ ^ α α α λ λ λ λ Λ λ α α λ λ α α λ α α λ λ α λ λ λ λ λ α λ λ α λ α λ λ λ α ^  Σ Α Β Β Α  ΓΟΝ 21 Iocvouocplou 1939

10 ΒΕ1ΙΠ) !ΙΗΗ UIPM
Μ Ε Ι Ο Ν  Π Α Ν Τ Ο Τ Ε  
K i l l  Π Ο Τ Ε  ί Κ Ο Ι Ο Ε

Η ΦΩΝΗ ΕΗΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ
"Ας μοΰ έπιτραπη νά παραθέσω 

μερικές μου παρατηρήσεις καί νά 
προσθέσω τή γνώμη μου στήν έν- 
δΐίχφέρουσα άπό έπαγγελματικής 
άπόψεως συζήτηση τοΰ «θεάτρου 
στήν έπαρχία».

Τό ζήτημα έχει πολύ ένδιαφέρον 
γιά έναν σεβαστό άριθμό ηθοποι
ών πού άλλοι έφαρμόζουν κα'ι 
άλλοι άρχίζουν τήν καρριέρα 
τους, άλλοι ύποφέρουν κι’ άλλοι 
καλοπερνούν τόσο οικονομικά ο- 
οο κα'ι καλλιτεχνικά.

Ύπό τύπον παρατηρήσεών μου. 
νά περίπου ή εΙκόνα ένός έπαρ- 
χιακοϋ θιάσου : Ή  σύνθεσή του
πάντοτε κατά κανόνα ελλιπής. 
Τόν καιρό πού φτειάνονται οί θί
ασοι σημαντικό ρόλο παίζουν ot 
άμοιβαίες συμπάθειες καί ή δυ- 
νατότης τής συνεργασίας. 'Υπάρ
χει αίφνης ήθοποιός, πού κοαά 
μίαν μας Εκφραση, τά παίζει δλα. 
Μ ’ αύτόν άποκλείεται κάθε συνερ 
γασία καλού άς ποΰμε πρώτου 
ήθοποιού διά λόγους φίρμας, έρ
γου, ρόλων κλπ. Τί γίνεται τότε; 
"Ο ήθοποιός πού τά παίζει δλα 
θά βρή ήθοποιούς δεύτερους, τρί
τους, καινούργιους τέλος δχι κα
τάλληλους. 'Αποτέλεσμα: προσ-
σαρμογή τών ρόλων στούς ήθο- 
πυιούς δπως δπως καί σύνολο μέ 
τριο. Μπορεί κατά καλήν τύχην 
νά συμπράξουν δυό τρεις και πε 
ρισσότεροι καλοί ήθοποιοί. Τότε: 
προσαρμογή τών έργων στίς καλ 
λιτεχνικές των φιλοδοξίες καί σύ 
νολο ύποφερτό μέ άλλοπρόσαλλες 
καλλιτεχνικές έπιδιώξεις. θά δοΰ 
με τήν μιά μέρα «Βρυκόλακες» 
τού ’Ίψεν, τήν άλλη «Παναγία 
τών Παρισίων» καμμιά φορά καί 
Επιθεώρηση διά εισπρακτικούς λό 
γους (στό Ηράκλειο τής Κρήτης 
συνέβη δραματικός θίασος άπό 
τούς καλυτέρους νά παίξη μετά 
Λπό τό έργο τοδ Σαίξπηρ, τήν ε
πιθεώρηση «Παρί — Ψυρρή — ’Η
ράκλειον!).

Άπό τό θέατρο τής τέχνης περ 
νουν στό θέατρο τής μπάτας μέ 
τήν ϊδια εύκολία πού άλλάζουμε 
πουκάμισο. Πουθενά γραμμή καλ 
λιτεχνική άντ’ αύτής άφθονδτα- 
ΐη προσωπικότης καλλιτεχνική.

Άνοίγοντας ή αύλαία θά δού
με κατά κανόνα μιά σκηνή λίγο 
πολύ άπεριποίητη. Τόν κλασικό 
καναπέ καί τό τραπέζι μέ δυό 
τρεις καλές καλύτερες καρέκλες 
μερικά ριντώ στό βάθος κι’ έναν 
φωτισμό έλεεινό. Τό μάτι ύποφέ- 
ρει τά πάνδεινα στό θέαμα τών 
έ.ταρχιακών θιάσων. Γενικά παν
τελής έλλειψις αίσθητικής προσαρ 
ιμογής. Πουθενά γούστο, τό εύαί- 
οθητο χέρι κανενός καλλιτέχνου 
πού νά δώση λίγη χαρά στά μά
τια πού θέλουν νά δουν. Και γιά
>ο μ!|ν ί τ ΐ ΐκ τ α θ »  ofc ληπ ομέρ^-ιες
άκόμα δυσάρεστες: δλες έπαρχι- 
σκές έργασίες έχουν κάτι τό προ 
σωρινό, όλοι μας σά νά πολεμού
με σέ έδαφος ξένο πού δέν πι
στεύουμε ποτέ πώς θά γίνη δικό 
μας. Κι’ άν ύπάρχή κανείς ήθο
ποιός πού θέλει νά άντικρούση 
αύτή μου τή σκέψη άς μοΰ άπαν- 
τήση μέ ειλικρίνεια πότε έπαρχια- 
κή ©εατρική έπιχείρηση ευρισκό
μενη σέ δράση άγόρασε fj ένδα- 
φέρθηκε νά πλουτίση έπί τό αίσθη 
τικώτερον άντικείμενα και εϊδη 
σκηνής. Μ' αύτά πού ξεκινάμε μ’ 
©ύτά καί χειρότερα ξαναγυρίζου- 
με. Μ’ άλλα λόγια τό θέατρό μας 
στήν έπαρχία εΐνε γιά μάς μ έ- 
σ ο ν ποτέ σ κ ο π ό ς .  ’Υπάρ
χουν θίασοι πού έπί μιά δεκαετία 
παίζουν συνεχώς τά ϊδια πέντε 
δέκα έ'ργα άενάως έπαναλαμβα- 
νόμενα.

Τώρα γιατί αύτή ή κατάστα- 
σις; Γιατί δλων μας ή σκέψις 
στρέφεται έδώ στό κέντρο, έδώ 
πού έπιβάλλονται οί άξίες, έδώ 
πού ό κόπος μιας δημιουργίας θά 
άμειφθή μέ μισθό καί χειροκρο
τήματα καλυτέρας ποιότητος, έδώ 
πού ή άμιλλα άποδιώχνει τήν ρου
τίνα.

Στήν τελευταία καλοκαιρινή 
τουρνέ τοΰ θιάσου «Νέα Σκηνή», 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μ. Κου 
νελάκη, έφ”)ρμόσθησαν μερικές 
προϋποθέσεις πού έφεραν οίκονο- 
μικές έπιτυχίες καθώς καί καλλι
τεχνικές. Είμαι βέβαιος πώς ό- 
ποιοσδήποτε κολός θίασος θά έ- 
χη τις ίδιες καί καλύτερες έπιτι>- 
χίες. Ή  προϋποθέσεις αύτές εΐνε: 
’Ηθοποιοί ξύπαρουσίαστοι, όλιγο- 
ή μέρος παραμονή, έργα νέα μέ 
περιεχόμενο θεατρικό καλομαθημέ 
να καί συνταιριασμένα στή δυνα
μικότητα τοΰ θιάσου, σκηνή εύ- 
πρεπής μέ λίγο χαριτωμένο νεω
τερισμό καί κυριώτατα καί πρίν 
Από κάθε άλλο ένας μορφωμένος 
διευθυντής πού νά ςυγκρατή, νά 
κατευνά^η νά έπιΦάλλη φι .̂ο5'ΐ- 
ξίες· ποτέ πρός ϊδιον όφελος. "Ο 
ταν σ’ αύτές τίς προϋποθέσεις 
προστεθή σεβασμός τών ήθοποιών 
στήν παράσταση καί ένας λίγο 
πολύ δραστήριος προπομπός ό θί
ασος αύτός έπιτελεϊ θαύματα. Τό 
κοινό τής έπαρχίας άμείβει αύτές 
τίς έξαιρέσεις μέ παραληρήματα 
ίνθουσιασμοΰ κι’ ό ήθοποιός νοι
ώθει τήν περήφανη έντύπωση πώς 
ή όιιορφιά βρίσκεται παντού καί 
σ’ δλους.

Δίχως τά παραπάνω έφόδια, ό 
θίασος κινδυνεύει κάθε στιγμή νά 
περιφέρεται στίς άκρες καί γω
νιές τής Ελλάδος κακοροίζικος, 
έλεεινός ι-αί νά ύττλογίζη κατ’ 
άθλίαν συνήθειαν άν πουλήθηκε 
στήν πιάτσα τό λάδι ή ή σταφίδα 
γιά νά πιάση μιά δεκάρα άπό 
τούς άδιάφορους θεατές. Γιατί 
6 άγνός θεατής ό πραγματικός 
περιμένει μέ ύπομονή χρόνια τώ
ρα στήν έπαρχία τόν θίασο πού θά 
τόν σεδαι.θή,γιά ν-νιοΰ δώστι κάτι 
καλύτερο άπ’ τά λεφτά του· τήν 
ψυχή του τήν ϊδια κι’ άς κουδου
νίζουν δίπλα του χίλιοι κινηματο
γράφοι μέ 5 δραχ. είσοδο.

θ. Κ Α Μ ΕΝ ΙΔ Η Σ  (ήθοποιός)

ΠΡΟΤΕΣ: ΤΟ “ΣΧ0ΑΕΙ0Κ ΚΑΚΟΓΑΟΠΙΑΪ ί ί

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) |
καί τήν «Πρωίαν» έδωσαν ο[ δύο 
διασκευασταϊ καί είς τό διανεμόμε- 
νον έν τώ θεώτρφ πρόγραμμα πα- 
,χχτίθεται έζα-'έλιδος μελέτη τοΰ κ. | 
Λ. Κουκούλα. Τό «περισσόν» διά τό 
'διον ζήτημα (συγγραφεύς, ζωή 
του, έργον τουϊ θά ήτο «έκ τοΰ πο
νηρού».Προτιμώ ν’ άσχοληθώ άπ’ εΰ 
θείας καί μόνον μέ τό ΐργον, δπως 
διεσκευάσθη, άνεβιβάσθη, άπεδόθη 
άπό τήν Κρατικήν μας Σκηνήν.

Πρώτα δμως χρέος μου πιστεύω 
νά διατυπώσω τή γνώμη δτι τό 
«Σχολείο κακογλωσσιάς* δέν έχει— 
ώς £ργον θεατρικό—τόν χαρακτήρα 
τής γενικότητος ή όποία τού άπο- 
δίδεται άλλά ενα έγγλέζικο δείγμα 
τής μορφής πού τ.ήρε στά τέλη τοΰ 
18ου αιώνα στήν ’Αγγλία ή κομέν- 
τια ντέλ άρτε. Αύτό δμως δέν εΐνε 
τό ζήτημα. Τό έργο τοΰ Σέρινταν, 
εΐνε έργο τοΰ κλασσικού δραματο
λογίου, ό Σέρινταν ήταν άγνωστος 
έδώ, τό Βασιλικόν θέατρον εΐνε μία 
Θεατρική 'Ακαδημία γιά τόν τόπο 
μας καί ύπό τήν έποψιν οιύτήν χρω
στά νά έμφανίζη καί νά γνωρίζη 
στό έλληνικόν θεατρικόν κοινόν δ,τι 
μπορεί παραπάνω άπό τό ξένο κλα
σικό δραματολόγιο. «Κομέντια ντέλ 
Άρτες» λοιπόν ή «βαθύτερα σημαν 
τικό» έργο, τό «Σχολείο Κακογλωσ 
οιθ(ς» τοΰ Σέρινταν, έπεδάλλετο νά 
εύρη  τήν θέσιν του είς τό δραματο
λόγιο τής Σκηνής τοΰ θεάτρου τής 
όδοΰ Άγιου Κωνσταντίνου £αί ύρ- 
θώς τήν εΟρε.

¥
Καί τώρα στό κύριο θέμα, στή 

«διασκευή». Δέχομαι άδίστακτα δτι 
σωστότατη ήτοο1 ή σκέψι τής Διευ- 
θύνσεως τοΰ θεάτρου, δπως τήν έκ 
θέτει ό κ. Λ. Κουκούλας είς τό σχε
τικό του άρθρο τό δημοσιευόμενο 
οτό πρόγραμμα λέγων: «...Ή διεύ- 
θυνσις... αντιμετώπισε ϊνα τεχνικό 
πρόδλημα σοβαρό, θά ήτοο» τάχα 
προτιμότερη άπό μία διασκευή τοΟ 
έργου ή πιστή μετάφρασί του, πού 
θάφηνε άπείραχτες τήν όργανική

πολύ, καλά ή κυρία Μαρία Αλκαί
ου, ή κόρη .ής μεγάλης μας Σαπ- 
φώς). Είς τό σαλόνι αύτό — τό 
" Σχολείο ν Κακογλωσσιάς» — έξε- 
\ίσσεται καί δλη ή ύπόλοιπος πρα- 
■",ις. Ή  πρώτη αύτή πραξις τοΰ έρ- 
/cu, δπως διασκευασθέν έδόθη προ 
χθές Τετάρτην είς τό Βασιλικόν, πε 
ριλαμδάνει τ ' έργου —δπως τό έ- 
γραψεν ό Σέρινταν — τήν πρώτην 
σκηνήν τής πρώτης πράξεως, τήν 
δευτέραν σκηνήν τής δευτέρας καί 
μόνον ένα μέρος άπό τήν δευτέραν 
σκηνήν τής πρώτης πράξεως.

Τό «μέρος» αύτό μάλιστα τό όποί 
ον (είς τό έργον δπως έγράφη έξε- 
λίσσεται δχι είς τό σαλόνι «σχο
λείο» άλλ’ είς τό σπίτι τοΰ Πήτερ 
Τήζλ), είς συνομιλίαν μεταξύ Πή
τερ Τήζλ καί Ρόλεϋ, _  άπαραίτη- 
τον είς τό σύνολόν της καί έπιτακτι- 
Λος έπι|?«αλλομένην νά μείνη έκεϊ 
πού εΐνε καί όλόκληρη—τοποθετου- 
μένη κατά τή διασκευήν είς τό σα
λόνι τής λα ίδ η ς  Σνήργουελ, περιο
ρίζεται είς βαθμόν άπόλυτα άνε- 
παρκή διά νά μείνη «τό ύφος, ή ά- 
τμόσφαιρα, ό διάλογος» δπως έγρά 
Οησαν.

Πράγματι ή σκηνή αύτή είς τήν 
διασκευήν'περιορίζεται μόνον: Είς 
τήν πρός τόν Γιήτερ Τήζλ άναγγε- 
λίαν· άπό τόν παλιόν έπιστάτην τοΰ 
άποθανόνος άδελφοΟ του, τής πλη
ροφορίας δτι ήλθ'εν άπό τάς ’ Ινδίας 
ό σέρ "Ολιβερ ό παλαιός του φίλος, 
ό όποιος τόν ζητεί νά τόν Ιδη άμέ
σως. Καί είς τήν στιχομυθίαν μετα
ξύ Πήτερ Τήζλ καί προσκεκλημέ
νων, δταν άποπειρθ<ται νά φύγη χω
ρίς νά τόν άντιληφθοΰν.

Είς τό έργον ή σκηνή αύτή έξε- 
λίσσί/rai στό σπίτι τοΰ Πήτερ. Α ρ 
χίζει μέ Μνα περίψημον μονόλογον 
τγΛ  Πήτερ διερωτωμένου τί πα&αί- 
vsi ένα γεροντοπαλλήκαρο δτοτν 
παντρεύεται νέα γυναίκα καί λα(ΐί· 
δάνοντας έντεύθεν άφορμήν νά έκ- 
6έ<-τη τά συζυγικά του βάσανα καί 
νά διαπιστώση δτι παρά ταΰτα καί 
τό δτι έχει γίνει περίγελως τοΰ κό·

Μιά σκηνή άπδ τ6 Εργο tou ί<Βασιλικού θεάτρου·»

του συγκρότηον καί τή σκηνική οί- 
κονομία του; Το έργο τοΰ Σέριν
ταν παίζόμενο μέ τίς δέκα τρεις άλ 
λεπάλληλες άλλαγές του, πού τ’ ά- 
πλα μηχανικά μέσα τής έποχής έ- 
κείνης (μ ’ ένα παραπέτασμα, μέ 
μιά έστω έπιγραφή) καθιστούσαν 
δυνατές χωρίς κόπο καί χρονοτρι
βή, θ*χανε άσφαλώς τό κυριώτερο 
χάρισμα τής κωμωδίας, τή γοργό- 
τητα τής άνελίξεώς της. Οί πολλα
πλές εικόνες πού σ’ έναν άξιο δρα
ματικό ποιητή, πυκνώνουν εύεργετι- 
κά τήν πολλαπλότητα, άπό τήν ό 
ποία βγάζει τήν συνθετική ένότητά 
·>ου, θά διασποΰσαν μοιραία στήν 
περίπτωσί μας (γιά λόγους καθαρά 
τεχνικούς) τήν προσοχή καί τό έν
διαφέρον τοϋ κοινοΰ καί θά έπεδρά 
δυναν έπιζήμια τό ρυθμό τοϋ έργου. 
Μπροστά σ’ ένα τέτοιο κίνδυνο βε
βαιωμένο άπό τήν πείρα ή διεύθυν- 
σις τοΰ θεάτρου προτίμησε μία δρα 
ματουργική διασκευή πού νά έξα- 
σφαλίζη στό έργο μιά ένότητα τό
που, χρόνου καί δράσεως, ταύτόχρο 
να δμως νά υεδασθή άπόλυτα τό 
κείμενο καί τό «ϋφος» του.,.Τό «δύ
σκολο έργο» -—συνεχίζει ό κ. Κου
κούλας— οι φίλοι διασκευασταϊ τό 
έφεραν σέ πέοας περιορισθέντες ά
πό τή φυσική άπέναντι σ’ ένα κλα
σικά ποιητή συστολή των χάρις μό
νον «στήν προσθήκη έλαχίστων συν
δετικών κρίκων» μέ τοΰτο τό άγαθό 
άποτέλεσμα : νά παρουσιάση — ή 
διασκευή— παρά τίς άναπόφευκτες 
μεταθέσεις ώρισμένων σκηνών, αύ- 
τούσιο τό έργο τοΰ Σέρινταν, μέ 
τούς τύπους, τό διάλογό του, τήν Α
τμόσφαιρα καί τό ΰφος του».

*
Είμαι σύμφωνος μέ τήν άπόφασι 

νά δσθή «δραματουργική διασκευή» 
άντί «πιστής μεταφράσεως» έφ’ δσον 
—καί διότι— έτηρήθη ή παράδοσις 
είς τό Βασιλικόν θέατρον σκηνο- 
γραφικών «κτιστών». Κρατώ έννο- 
εΐται δλες τίς έπιφΟλάξεις μου ώς 
πρός τό ειδικόν αύτό σημείον καί 
όμολογώ δτι δέν ξεχνώ τήν πέρυσι- 
νή παράστασι τοΰ άγγλικοΰ θιάσου 
έπιτυχόντος —σκηνογραφικώς— νά 
δώση τόν Άμλετ μέ σκηνικά πολύ 
άπλούστερα καί μ’ δλα ταΰτα πολύ 
— κατά τήν κρίσιν τοΰ γράφοντος 
φυσικά— καλύτερα, άπό τά μεγαλο
πρεπέστατα έν τούτοις άλλά κατα- 
t ,ιπτικώς μεγάλα καί «κτιστά» δι
κά μας.

★
"Εχω δμως επιφυλάξεις ώς πρός 

τόν τρόπον καθ' δν έγινε ή δια
σκευή.

“ Οπως έπαίχθη τό έργον, ή πρώ
τη σκηνή εΐνε είς τό σαλόνι τής λαί 
δης Σνήργουελ (ή «σαρκάζουσα 
καλά», θέλει νά πή κοαά λέξιν άγ- 
γλιστί τό δνομα αύτό «Σνήργουελ» 
■·ής κουτσομπόλας λαίδης, τήν ό
ποιαν έδημιούργησε πολύ, μά πάρα

σμου έξ αιτίας τής γυναίκας του, 
«τό χειρότερο είνε —λέγει— πώς δ
πως φαίνεται, τήν άγοσιώ πάρα πο
λύ γιατί άλλοιώτικα μέ κανένα τρό
πο δέν θά μπορούσα νά υποφέρω αύ 
τά δλα». Ή  σκηνή συνεχίζεται μέ 
τόν διάλογόν του μέ τόν Ρώουλυ 
(κ. Ταλάνος) διάλογον άπαραίτη- 
τον είς τό σύνολόν του διά τήν δλην 
οικονομίαν τού έργου, πετσοκοπέν- 
τα δμως μ’ δλα ταΰτα κατά τήν δια 
σκευήν. Ό  διάλογος αύτός μ ά ς  ιτλη 
ροφορεΐ : Συμτληρωματικώς διά
τήν άγάπην τοΰ Πήτερ πρός τή γυ
ναίκα του παρά τά καπρίτσια της. 
Διά τήν άντιπάθειάν του πρός τόν 
Κάρολον Σέοφαις καί τούς λόγους 
της, οί όποιοι είνε πολύ περισσότε
ρον αί φήμαι περί σχέσεων του μέ 
τήν κυρίαν Πήτερ παρά ή άτακτη 
ζωή του. Διά τοΐς λόγους τής προ- 
τιμήσεως τοΰ Πήτερ πρός τόν αδελ
φόν τοΰ Καρόλου. Διά τόν ύποκριτι- 
κόν χαρακτήρα τοΰ τελευταίου. Διά 
τήν άφιξιν ήδη τοΰ σέρ "Ολιβερ. 
Διά τήν λεπτομέρειαν δτι οι δύο πα 
λαιοί φίλοι έχουν νά ιδωθούν 16 
χρόνια καί διΟι τόν φόδον τοΰ σέρ 
Πήτερ δτι ό σέρ’Όλιδερ θά τόν κο- 
ροϊδέψπ δρίσκοντάς τον παντρεμμέ- 
νον—καί μάλιστα μέ γυναίκα πολύ 
νεώτερή του, σχεδόν κόρη του—δε- 
δομένον δτι μαζί κορόϊδευαν τούς 
παντρεμμένους καί τό γάμο κ.λ.π.
Ολα αύτά εΐν£ άπαραίτητα διά τήν 

οίκονομίοη/ τοΰ έργου καί εΐνε άπα- 
ραίτητον νά τοποθετηθούν έκεϊ πού 
τά τοποθέτησε ό συγγραφεύς. Ή  
διασκευή έν τούτοις έκρινεν δτι μπο 
ροΰσε πολλά, τά περισσότερα (σχε
δόν τό σύνολον) άπό αύτά νά τά 
παραλείψη έπιφυλαχθεΐσα νά τά δώ
ση κατά δόσε ς ή νά τά άφήση νά 
γίνουν μόνα των άντιληπτά άπό τόν 
θεατήν έν τή έξελίξει τοΰ έργου. 'Υ 
πήρξε σφάλα της καί σφάλμα κατά 
τήν γνώμην μου σημαντικώτατα 
βαρύ.

Είς τό έργον ή δευτέρα πράξις 
άποτελείται άπό τρεις σκηνάς πού 
εξελίσσονται ή πρώτη καί ή τρίτη 
στό σπίτι του Πήτερ Τήζλ καί ή δεύ 
τερη στό σαλόνι τής  λαίδης Σνήρ
γουελ. 'Π πρώτη σκηνή εΐνε ή σκη
νή τοΰ καυγά του Πήτερ |ΐέ τή γυ
ναίκα του. Ή  σκηνή λαμδάνει χώ
ραν πρό τής ίμφσνίσεως τής λαίδης 
Πήτερ στό σαλόνι τής λαίδης Σνήρ
γουελ, μά ς  ειδοποιεί δτι μετά τή 
γυναίκα του 6 Πήτερ θά πάη κι* αύ 
τός στής λαίδης Σνήργουελ — στό 
σαλόνι πού εΐνε τό «Σχολείο κακο- 
γλ^σσι®ς» — καί τελειώνει μέ τό 
λιγόστιχο άλλά θαυμάσιο καί γε- 
μθ·το παρατηρήσεις ψυχολογικώτα- 
τες μονόλογο τοΰ Πήτερ, ό όποιος 
διαπιστώνων ύ βιος δτι δέν κατά- 
φερε σπουδαία πράγματα μέ τήν 
προηγηθεΐσαν άπόπειροΕν ν’ άσκήση 
έπάνω στή γυναίκα του τήν συζυ
γικήν του έπιδολήν, παρατηρεί συγ 
χρόνως μέ τί θελκτικό ύφος αύτή

λέγει « δ χ ι»  σέ δλα καί «πόσο χα
ριτωμένα» στέλνει περίπατο τό κΰ· 
ρος του τό συζυγικό άπέναντι της. 
Τελειώνει μέ τήν παρατήρησιν δτι 
άφοΰ δέν μπορεί νά τήν κάνη νά τόν 
άγαπά τούλάχισι ον εΐνε γι’ αύτόν 
ε>·;χαρίστησις νά μαλώνη μαζί της 
«γιατί ποτέ δέν εΐνε τόσφ ώμορφη 
δσω δταν κάνη δ,τι μπορεί γιά νά 
τόν άντιμετωπίζη».

Ή  διασκευή περιορίζει αύτή τή 
σκηνή μόνον στόν καυγϋ, κόβει τά 
τελευταία λόγια τοΰ Πήτερ (έκτός 
έάν ό ύποφαινόμενος δέν τ’ άκουσε 
κατά τήν παράστασιν χάρις στόν 
συμπτωματικό άτελείωτο βήχα μερι

Μιά τελευταία Λνίκδοτος φωτογραφία της 
κ. Μ. Κοτοπούλη

κών γειτόνων τότε) καί τήν τοποθε
τεί όλόκληρη όχι π ρό άλλά μ ε τ ά  
τός σκηνάς τοϋ σαλονιοΰ—σχολείου 
κακογλωσσιάς. Κακώς. Ή  δευτέρα 
σκηνή τής πράξεως αύτής είς τό έρ
γον έξελίσσεται στό σαλόνι—σχολεϊ 
ον κακόγλωσσες. Κατ’ αύτήν έμ· 
φανίζονται νέα πρόσωπα (τά άλλα 
έχουν ήδη έμφοη’ίσθή στήν πρώτη 
σκηνή τής 1ης τ.ράξεως) ;ή λαίδη 
Τήζλ καί σέ λίγο ό άνδρα της Πή
τερ στόν όποιον σέ κάποια στιγμή 
?νας ύπηρέτης έρχεται, τοΰ λέει 
κάτι στ’ αύτί μεθ’ δ ό Πήτερ προσ
παθεί νά φύγη, τόν άντιλαμδάνον- 
ται, άνταλλάσσει μερικές λέξεις μέ 
την οικοδέσποιναν καί φεύγει, τών 
άλλων προσκεκλημένων παραμενόν- 
των έως τό τέλος. Στή διασκευή ό 
Ρώλεϋ έρχεται καί διηγείται στόν 
Πήτερ δτι ήλ0£ ό παλιός του φίλος 
σέρ "Ολιβεο ό όποιος τόν περιμέ
νει.

Ή  τρίτη σκηνή στό έργο έξελίσ- 
σεται στό σπίτι τοΰ σέρ Τήζλ καί 
περιορίζεται είς τήν πρώτην συνάν- 
τησιν σέρ "Ολιβερ καί Πήτερ_, τήν 
συζήτησιν μεταξύ τών δύο περί τοϋ 
γάμου τοΰ Πήτερ καί έπειτα περί 
τών δύο άνεψιών του σέρ "Ολιδερ, 
διδομένης είς τόν συγγραφέα άφορ
μή ς έτσι νά ποο’ι'δεάση τόν θεατήν 
καί διά τά αισθήματα τοΰ θείου διά 
τόν «τρελλόν» άνεψιόν καί διά τούς 
λόγους τής δυσπιστίας του πρός τόν 
υποκριτήν «φρόνιμον» θεωρούμενον 
τοιοΰτον. Είς τό έργον μέ τήν ίδια 
σκηνογραφία^ συνεχίζεται ή πρώτη 
«κηνή τής τρίτες πράξεως. '

Ή  δραματουργική διασκευή άπό 
της «τρίτης» πράξεως καί πέρα πε
ριορίζεται μόνον είς τό νά κατανέ- 
μΠ είς πράξεις διαφορετικά παρ’ δ,- 
τι τό έργον κάμνει, τάς σκηνάς ά- 
κολουθούσας έν τούτοις τήν φυσικήν 
σειράν πού έχουν δπως τάς ήθέλη- 
σεν ό ποιητής. Συνεπώς καμμία πα 
ρατήρησις ή άντίρρησις.

Ώ ς πρός τάς δύο πρώτας πρά
ξεις δμως δέν εννοώ διατί ή δια- 
οκευή έγινεν δτιως έγινε καί δπως 
είπαμε ό χώοος ’δέν μάς έπέτρεψε 
παραπάνω νά έζηγήσωμεν δσον θά 
έπρεπε διά νά μπορούσαμε νά δώ
σομε πλήρη είς  τόν άναγνώστην Ι
δέαν περί τίνος πρόκειται.

Γιά τή γλώσσα τής μεταφράσεως 
έχω νά πώ δτι δέν συμφωνώ διόλου 
μέ τήν τάσι τής χρησιμοποιήσεως 
παντοΰ καί πάντοτε καί έν πάση πε- 
οιπτώσει (διά λόγους σχολαστικής 
πίστεως πρός τήν «σχολήν») μιόίς 
έημοτικής φθ χ̂νούσης μέχρι χοησι- 
μοποιήσεως φράσεων άπαραδέκτως 
(.διά σαλόνι καί άνθρώπους τοΰ κό
σμου) «κοινών» (καί μάλιστα ένίο- 
τε... άργκό).

*Τό άνέβασμα — έργασία τοϋ κ. 
Μουζενίδη— έπεκύρωσε τήν έντύπω 
σι πού είχε δώσει τό περυσινό άπό 
τόν ίδιον άνέδασμα τοΰ Ζακυνθινοΰ 
Ρωμάντζου, Τήν άντίληψιν δηλαδή 
δτι ό κ. Μουζενίδης εΐνε πράγματι 
^σκηνοθέτης» μέ πολλάς δυνατότη- 
τας, μέ άποδοτική έργασία, γόνιμη 
φαντασία, καλλιτεχνική καί αισθη
τική ώριμότητα πού ύπόσχονται πά 
ρα πολλά. Έ ν  τούτοις θά ήθελα — 
στή διδασκαλία είδικώς τοΰ «Σχο
λείου κακογλωσσιάς» — £κ μέρους 
του νά δοθή —δσον άφορδ τό παί- 
Α'μα ένας τόνος πιό συγκρατημέ- 
νος, λιγώτερη σπασμωδικότης στίς 
κινήσεις μερικίΐν καλλιτεχνών, άλ- 
λοιώτικη κάπως άντίληψις ώς πρός 
τόν καλύτερο τρόπο γιά νά δείξουν 
τό δάθος τών χαρακτήρων πού ύπε- 
κρίνοντο σέ μερικούς πού δέν κατα- 
λαδοςίνω γιατί 6δωκαν στή φωνή 
ιους τόν τόνον πού τής έδωκοο\ τόν 
σπασμένό, τόν ύπεραδιοΰργο ή τόν 
ύπερμπουφόνι κο.

Χρεωστώ νά έ^άρω έντελώς Ιδιαί
τερα τό άληθινά καί χωρίς καμμιά 
υπερβολή αισθητικό χάρμα πού ύ- 
πήρξαν τά κοστούμια τοΰ κ. Φωκοί. 
Ή  άρμονία τών χρωμάτων, τά σχέ
δια, ή γραμιιή πού ένεφάνισαν τά 
κοστούμια στό έργο αύτό άποτελοΰν 
καί διά τό Β:ίσιλικόν θέοττρον άκό 
μη (δίου έν τούτοις τόσα περίφημα 
κοστούμια στά διάφορα άνεδασθέν- 
τα έργα παρουσίασε ό κ. Φωκάς) 
κάτι τό έντελώς έξαιρετικό. "Εσφι
ξα μέ ένθουσιασμό τό χέρι τοΰ κ. 
Φωκά μετά τήν παράστασι καί γρά 
φων ύπό τήν έ\τύπωσίν μου έκείνην 
αισθάνομαι καθήκον. νά τοΰ «τά 
πώ» κα δημοσία. Τό κάνω μέ ίδιαί- 
τερη χαρά. Περίφημα έπίσης τά σκη 
νι κά.

¥
Ή  άπόδοσις ί έν μπορώ νά πώ δτι 

μέ ικανοποίησε άπόλυτα. Πολύ κα
λοί ή κυρία Μαρία ’Αλκαίου καί ό 
κ .Δενδραμής. Δέν συμφωνώ άπο- 
λύτως ώς πρός τόν τρόπον κατά

νόν όποιον ήρμήνευσαν τούς ρόλους 
των ή κυρία Παπαδάκη καί ό κ. 
Γληνός. Βρήκα στό παίξιμό των ύ- 
περδολικότητες άπαράδεκτες διά 
τά ταλέντα των καί τήν τεχνικήν 
των πείραν. Οί κ. Παρασκευθ(ς, Εύ- 
θυμίου, Δεστούνης, Μαλλιαγρός καί 
λοιποί στούς επεισοδιακούς των ρό
λους πολύ καλοί. *Η κυρία Μανωλί- 
δου, δσον τής έπίτρεπε ό ρόλος της 
αύτήν τήν φοράν, Ικανοποιητική. Ή  
κυρία Σαπφώ Αλκαίου, ή μεγάλη 
μας Αλκαίου, άμίμητη. Ό  κ. Νέζερ 
πολύ καλός

¥
Μια τελική παρατήρησις. Ό  συγ

γραφεύς, δ χ ι —πορφανώς— κουτου- 
ροΰ, έδωκε σέ δλους άνεξαιρέτως 
τούς ήρωάς του όνόματα «μέ σημα
σία». «Σναίηκ» θά πή άγγλικά φεϊ- 
δι. (Σναίηκ στό έργο εΐνε ό έπαγ- 
γελματίας συκοφάντης). Τήζλ (ό 
σέρ Πήτερ) Ρά πη πειρακτήριο. 
Σαρφέϊς (τά δύο άδέλφια» σημαί
νει «έπιφανειακός», έκεΐνος πού δεί
χνει άλλο καί ε’νε άλλο. Κράμπτρη 
(ό γέρος κουτσομπόλης) σημαίνει 
ξυνομηλιά. Μπακμπάϊτ (ό δήθεν ποι 
η τής καί έξυπνος νέος τοΰ καλοΰ κό 
σμου πού χύνει τό φαρμάκι τών συ
κοφαντικών κουτσομπολιών του στή 
πλάτη φίλων καί έχθρών) άγγλιστί 
εΐνε άκριβώς ό συκοφάντης, ό ΰπου 
λος. Οί φίλοι τοΰ γλεντζέ Καρόλου 
Σ ε ρ φ ά ϊς  όνομάζ' ται άπό τόν Σ έ 
ρινταν, Μπάμπερ (ήγουν γκαφα
τζής) καί Κέρλες (ήγουν αύτός πού 
δέν τοΰ καίγεται καρφί). Λαίδη 
Σνήργουελ (σνήργουελ άγγλικά 
εΐνε αύτός πού σκώπτει καλά) όνο- 
μάζεται ή κυρία, τό σαλόνι τής ό
ποιας είς τό έργον εΐνε τό «Σχολείο 
κακογλωσσιάς». Κυρία Κάντορ, 
(πού θά πή άγγλκττί Άγνότηο) εΐ
νε τό δνομα τό δποϊον δίδει ό συγ
γραφεύς είς τόν τύπον τής κυρίας 
τής τάχα άγοτθής καί πονετικής κου 
τσομπόλας πιοϋ δέν άφήνει δντως ύ- 
πόληψι άσπάρακτη, τύπον τόν όποι
ον άποδίδει ή Σαπφώ Αλκαίου.

λος του σπιτιοΰ Τιμπόρ (κ. Γ. Πα- 
πας) πού άγαπςί τήν Ίλόνα... χω 
ρίς νά τό έχη καταλάβει καί νομί
ζει δτι αισθάνεται δι’ αύτήν φιλίαν, 
έκτίμησιν, σεδασμόν, έπειδή εΐνε ά
ψογη, κυρία, τελεία, άνακαλύπτει 
δτι ή Ίλόνα πηγαίνει στό σπίτι τοΰ 
Τρίλ, πίνει μαζί του σαμπάνια κτλ. 
Μία άνεψιά τοΰ καθηγητοΰ, ή Λίζα 
(κ. Ρίτα Μυράτ) πού έχει βάλει στό 
μυαλό της νά παντρευτή τόν καθη
γητή καί ύποκρίνεται δτι εΐνε δο- 
χεΐον παντός προτερήματος («ή ά 
ποστολή τής γυναίκας —λέγει— εΐ
νε νά ύπηρετή», «θαυμάζει τόν άγ- 

|γελό της μυστικά», μαγειρεύει «- 
ραία ντολμάδες λάχανο» καί σκο
τώνεται στήν άγορά γιά νά ψωνίση 
πρός 6.90 πέγκος τό ψάρι διά τό 
όποϊον ό ψ α ρ « ς  τής ζητεί... 7 πέ
γκος) , συμπληρώνει τά πρόσωπα 
τοϋ έργου, τό όποιον παίζεται στό 
σαλόνι ένός σπιτιοΰ. έξω άπό τή 
Βουδαπέστη.

Ό  Τιμπόρ άπογοητεύεται άπό 
τήν άνακάλυψίν του, ή ζήλεια του 
(διότι αύ'τό εΐνε πράγματι τό αί
σθημα πού τόν εξερεθίζει καί πού ό 
ίδιος τό θεωρεΐ θυμόν καί άηδίαν, 
διότι έπεσε τότφ χαμηλά ή γυναΐ 
κα τήν όποίοιν έθεώρει προσωποποί 
ησιν τής άρετής καί άζιοπρεπείας) 
ξεσπςί. ’Εκδικείται. Σ ’ ένα γεΰμα 
φέρει μαζί του τόν «καρδιοθραύστη» 
καί δίνει στή συζήτησι τόν τόνο πού 
χρειάζεται ώστε ή Ίλόνα ν’ άντιλη 
φθη τί είδους κουμάσι εΐνε ό τελευ
ταίος τόν όποιον καί διώχνει. Πλη
γωμένη όμολογεΐ στόν άνδρα της 
δτι τόν άπάτηιε κ.αί ό καθηγητής 
ώθούμενος «στον δρόμον τοΰ καθή
κοντος καί τής τιμής» άπό τόν Τι- 
μπόρ, χωρίζει μσζί της. Μετά 14 μή 
νες ή Ίλόνα εΰρίσκεται στήν άνά
γκη νά συναντηθή μέ τόν καθηγητή 
γιά κάποια ζητήματα περιουσιακά. 
Ό  Τιμπόρ παρακαλεΐται άπό τόν φί 
λον του νά διαχειρισθή σ^τός τήν λε 
πτήν συνομιλίαν. ’Αποτέλεσαα: Συ 
ναντ«ται μέ τήν Ίλόνα,

Μία σκη-\ ή άπό τήν «Μπλέ ΆλεποΟ». Ό  κ.
(Λ Ιζα ), 6 Κ. Γ. Παπάς (Τιμπόρ)

Νομίζω δτι οί διασκευασταϊ δέν 
έδικαιουντο νά μή δώσουν, διασκευ- 
άζοντες τό έργον, τήν παραμικράν 
δυνοττότητα νά άντιληφθή ό θεατής 
την ιδιαίτερη αύτή σημασία τών όνο 
μάτων τών ήρώων του πού θέλησε ό 
συγγραφεύς τόσον έπίμονα ώστε νά 
μή άφήση κανένα δνομα μή συμβο
λικόν. ‘Η ιδιαίτερη α°τή έννοια τών 
όνομάτων έχει τό λόγο της είς μίαν 
κωμωδίαν σάν αύτήν καί ό λόγος 
αύτός εΐνε άκριβώς τόσο μεγαλύτε
ρος δσφ περισσότερο παραδέχεται 
κανείς δτι, —δπως λέγει είς τό άρ· 
Ορο του ό έκ τών διασκευαστών κ. 
Κουκούλας —  α’ αύτό  ό Σέρινταν 
«δέν παρουσίασε τύπους αιώνιους, 
παρουσίασε δμως μία κατάστασιπού 
περνούσε σέ σημασία τά πλαίσια 
τοΰ «έποχικοΰ κοινωνικοΰ φαινομέ
νου καί άγγιζε τίς ρίζες μιάς άν 
θρώπινης διαστροφής...». Άκριδώς 
μιας τέτοιας καταστάσεως άνθη μό
νιμα εΐνε οί Σνο,ίηκ— ιά φειδία— οί 
Σαρψαίης (έ^ώξερμοι, έπιφανειακοί 
τύποι πού άλλο δείχνουν καί άλλο 
εΐνε), οί Τήζλ, αι Κάντουρ, αί Σνήρ 
γουελ, οί Κράαπτρη καί Μπακμπά· 
ϊτ, τά πειρακτήρια, οί τσούχτρες, οί 
έκ τών νώτων συκοφάνται οί ήρωες 
μέ μιά λέξι δλοι τοΰ «Σχολείου κα
κογλωσσιάς».

Τό κοινόν τής πρώτης έγέλασε μέ 
τήν καρδιά του καί κάθε τέλος πρά- 
ξεως έχαιρέτισαν χειροκροτήματα 
ένθ'ουσιώδη, παρ<χτεταμένα, έπανει- 
λημμένως άνακαλέσαντα έπί σκηνής 
τούς έκτελεστάς.

¥
«Η ΜΠΛΕ ΑΛΕΠΟΥ» (Φράντζ Χέρ-

κτζεκ, 3 πράξεις).
Είς τό θέατρον «Ρέξ» έδόθη τό 

δράδυ τής Παρασκευής ή κωμωδία 
τοΰ Φράντζ Χέρκτζεγκ «Ή Μπλέ ’Δ- 
λεποΰ*· (μετάφρασις Βασ. Άργυρ·5- 
πούλου, σκηνικά τοΰ κ. Κλώνη, τοΰ 
Βασιλικοΰ θεάτρου). ‘Ένας διάση
μος καθηγητής, άσχολούμενος μέ 
«Υδρομέδουσες τών γλυκέων ύδά? 
των τής Ούγγαρίας καί τών γειτο
νικών χωρών», ό Παΰλος (κ. Άρώ- 
νης) πλούσιος άλλά δοσμένος στήν 
έπιστήμη του έχει πρό πέντε έτών 
παντρευθή μέ μιά ώμορφότατη, άλ
λά φτωχή, έξυπνη, περήφανη, νεώ- 
τατη κοπέλλα, γυναίκα 100%, τήν 
Ίλόνα (Μαρίκα Κοτοπούλη). Ή 
Ίλόνα τώρα — πέντε χρόνια μετά 
τό γάμο της— άσχολεϊται μέ τό κυ 
νήγι «μπλέ άλεποΰς». θέλει νά κά- 
μη μία γοΟνα, δέν γνωρίζει άκόμα 
άν θά προτιμήση τό άλφα ή βήτα 
σχέδιο. Γι’ αύτό διαρκώς εύρίσκε- 
ται στό γουνά της, τοϋ όποιου δμως 
τό μαγαζί εΐνε στόν ίδιο δρόμο δ
που καί τό σπίτι ένός βαρώνου Τρίλ 
(κ. Καρούσου) εύγενοΰς, άεροπό* 
ρου, άνθρώπου τής ή μέρας, κατα- 
κτητου γυναικείων καρδιών, άνθρώ 
που στίς φλέβες τοΰ όποιου έν τού- 
τοις δέν τρέχει αίμα άλλά ματαιο- 
δοξία. Πρόκειται περί ένός καυχη
σιάρη, τελείου '-^ντέλου «καρδιο
θραύστη» τής έποχής.

Ή  Ίλόνα τά έχει μπλέξει μαζί 
του. Τυχαίως ό άπό πενταετίας φ[-

θ . Άρώνης (Παΰλος), ή κ. Ρ .  Μυράτ 
καί ή κ. Μ. ΚοτοποΟλη (Ίλ ό να )

Ή  ώραία κα'ι κομψή γυναίκα είς 
τήν συνάντησιν αύτήν βρίσκει τόν 
τρόπον μιάς έ^ηγήσεως άπό τήν ό 
ποίοτν βγαίνει δτι ό ενας τους άγα 
πδ τόν άλλον άπό τήν στιγμήν πού 
γιά πρώτη φορά ό καθηγητής, άρ- 
;>α:βωνιασμένος, άκόμη τότε πρό 
πέντε χρόνων, παρουσίασε γιά πρώ 
τη φορά στό φίλο του Τιμπόρ, τήν 
«μνηστή» του. Ό  Τιμπόρ καί ή Ί  
λόνα παντρεύονται ένώ λίγο πρίν έ 
χουν κι’ δλας κάμει τό ίδιο ό κα· 
θηγητής καί ή Λίζα. Αύλαία.

Αύτό εΐνε τό έργο, τό όποιον ό 
φείλεται ε’ις τόν —κατά τό πρόγραμ 
μα— «άντιπροσωπευτικώτερο συγ
γραφέα» τής Οόγγάρίας (μυθιστο- 
ριογράφο, διηγηματογράφο, πολι 
τευτή κλπ. παρι. μοιαζόμενον — πάν· 
τότε κατά τό πρόγραμμα— μέ τόν 
Ερρίκο Μπέκ γιά τήν θεία ψυχο
λογική παραΓηρητικότητά του, μέ 
τό Μαριβώ γιά τή λεπτότητα τοΰ 
διαλόγου του, μέ τό Μωπασσάν, ώς 
διηγηματογράφο). Έπίσης άπό τό 
πρόγραμμα πληροφορούμεθα δτι ή 
Μπλέ Άλεποΰ εΐνε τό έργο πού παί 
ζεται στό Βερολίνο άπό 18 μηνών, 
δτι τό έχουν παίξει στήν Ιταλία ή 
"Εμμα Γκραμάτικα, στή Γερμανία 
ή Λεοπολδίνη Κωνσταντίν καί ή 
’Όλγα Τσέχοδα καί στή Γαλλία ή 
Φρανσί καί δτι έδώ άνεβιβάσθη διά 
νά γνωρίση τό Ελληνικό κοινό τόν 
Οΰγγρο συγγραφέα καί «μέ τή βε
βαιότητα δτι τό έργο θά γνωρίση 
καί έδώ τήν ίδια έπιτυχία πού γνώ
ρισε σέ δσα θέατρα έπαίχθη τόσο 
στήν Εύρώπη δσο καί στήν Α μ ε
ρική».

Άπαντοΰμε · Μακάρι. Προσωπι- 
κώς, διαπιστοΰμε μιά κομψότητα 
διαλόγου καί κάποιο έπιδεικτικό 
πνεΰμα (φτηνά έν τούτοις μάλλον 
καί τά δύο), μία δεύτερη πράξι πο
λύ καλή, καταστάσεις έν τούτοις έ- 
ξεζητημένες, τόσον ώστε βεβαίως 
δέν θά μποροΰσε —τούλάχιστον— 
γιά τήν «Μπλέ ΆλεποΟ» του νά πα- 
ραλληλισθή ό συγγραφεύς μέ τόν 
Μπέκ τών «Κοράκων» καί τής «Πα- 
ριζιέν» ώς παρατηρητής ψυχολογι
κός, ούτε δέ καί μέ τό Μαριβώ 
άπό άπόψεως ληπότητος διαλόγου, 
έκτός έάν έκεΐνος πού θά τόν έχα- 
ρακτήριζε έτσι ήταν πολύ... τολμη
ρός ώς πρός τήν μεταχείρισιν πού 
έπιβάλλεται άπέναντι τής άληθείας.

‘Η κ, Μαρίκα είς τό ρόλο τής Ί- 
λόνας πολύ καλή.

*0 ρόλος της —γυναίκας ώμορ- 
φης καί κομψότατης— στό έργο αύ
τό τής έπέτρεψε νά παρουσιάση ένα 
σωρό τουαλέττες περίφημες καί άλ
λα τόσα καπέλλα στήν τελευταία 
λέξι τής έφετεινής μόδας πού άλ
λως τε είς τό κεφάλαιόν αύτό έχει 
έπινοήσει τίς πλέον τερατώδεις καί 
έξωφρενικές κατασκευές. "Αξιοι τής 
κ. Κοτοπούλη στούς ρόλους των 
καί δλοι οί άλλοι συνεργάται της 
στό έργον αύτό μέ τά έλάχιστα πρό 
οωπα. Ξεχωρι ηά καλός ό κ. Άρώ 
νης. Περίφημο ιό σαλόνι κάί γενικά 
τό άνέβασμα.

Εύχομαι είλικρινά τό πρόγραμ-

10 ΛΥΡΙΚΟ ΜΑΣ ίΕΑϊΡΟ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
Ε

m o  ιοί ι  mi. ι η μ μ μ ο ι ο ι
(Συνέχεια #.κ τής 1ης σελίδος) 

περίπου έτών καί προοριζομένη 
νά παίξη σημαντικόν ρόλον είς 
τήν περαιτέρω μουσικήν μας έκ. 
δήλωσιν καί τέλος, ή συνεχής λει
τουργία τής ‘Ελληνικής Όπερέτ- 
τας, έπί 30 συναπτά έτη.

Ύπάρχουν γνώμαι, κατά τ άς 
όποίας δλα αύτά δέν εΐνε τίποτε. 
Γνώμαι, πού ζητούν νά τούς ύπο- 
δείξωμεν τόν ‘Έλληνα Βάγνερ 
καί νά τούς παρουσιάσωμεν όρα- 
τόρια έλληνικής συνθέσεως καί 
έμπνεύσεως. *Η συζήτησίς μας, δ
μως, δέν έχει αύτήν τήν βάσιν. 
"Οταν εΐνε κανείς άστεγος, δέν 
ή μπορεί νά ζητή πολυκατοικίαν. 
Ξεκινά μέ μίαν καλύδην καί με
λετά, έπιχειρεΐ, προοδεύει. Εΐνε 
νομίζομεν τό όλιγώτερον, αύθαί- 
ρετος ή γνώμη καί άδικαιολόγη- 
τος, πού ζητεί τούς Βάγνερ είς 
τήν' μουσικήν καί τούς Σαίξπηρ 
είς τό θέατρον. Διότι αί μεγάλο- 
φυΐαι, ώς γνωστόν, εΐνε σπανιώ- 
τεραι τών κομητών. Καί άν συμ- 
δή νά γεννηθούν χωρίς τό κατάλ
ληλον περιβάλλον θά άφανισθοΰν 
καί θά άγνοηθοΰν.

Ή  συζήτησίς μας έχει ώς βά- 
σιν, αύτό τό μικρόν, τό πτωχόν 
καί τοοτεινόν δ ι κ ό  μ α ς, τό ό
ποιον κάθε λόγος συντρέχει ν’ ά- 
ναπτύξωμεν, νά βελτιώσωμεν. Είς 
τά άποτελέσματα δέ πού μάς δί
δει ό έλεύθερος βίος μας τών 100 
έτών, κρύβεται ήδη όλόκληρον τό 
π ρ ο ζ ύ μ ι ,  διά τό μελλοντικόν 
μας ζύγισμα.

Ύπάρχουν μέσα είς τά έκατόν 
αύτά χρόνια προσπάθειαι ύπεράν- 
θρωποι, θυσίαι παραδειγματικοί, 
άρνησις τών άγαθών τής ζωής, 
θρησκευτική άφοσίωσις πρός ένα 
Ιδανικόν άπό τούς άνθρώπους πού 
τόσον πιστά τό ύπηρέτησαν, Ιδα
νικόν τό όποιον δέν έξετείνετο 
πέραν τών στενωτάτων όρίων του. 
Καί οί αύτοθυσιακοί αύτοί άν
θρωποι μάς έδωσαν τά όλίγα με
λοδράματα, μάς διέσωσαν τό 
λαϊκό τραγούδι (δέν μεταχειρίζο
μαι άπό σκοποΰ τήν λέξιν «δημο
τικό» ή «δημώδες» τραγούδι, δι
ότι καί άτυχής νομίζω χαρακτη
ρισμός εΐνε καί τίποτε δέν σημαί
νει) καί μάς προσέφεραν άκόμη 
τό άθηναϊκό τραγούδι.

Περισσότερον άκόμη είς τήν 
Όπερέτταν υπάρχουν ζωαί καί 
ζωαί, πού άφιερώθησοτν, ύπηρέτη
σαν, έστερήθησαν, έκ τών όποίων 
άρκεταί δέν ύπάρχουν πλέον. Τό 
ξένον αύτό μουσικόν θεατρικόν 
είδος, πού κατ’ έξαίρεσιν δέν έχει 
πατρίδα του τήν 'Ελλάδα, εύρεν 
έν τούτοις είς αύτήν, έδαφος έ- 
ξαιρετικά καλλιεργήσιμον. Άπό 
τό 1908 ήρχισεν ή προσπάθεια, διά 
νά φθάσωμεν κάποτε είς τήν κυ
ριαρχίαν τής Όπερέττας καθ' δ
λην τήν Ελλάδα. Εΐνε άτελείωτος 
ή σειρά τών άνθρώπων - ήρώων 
πού συνετέλεσαν είς τήν έπικρά- 
τησιν αύτήν ί) κυριολεκτικώτερον, 
τήν δημιουργίαν αύτήν.

Καί ποιον ήτο τό άποτέλεσμα; 
‘Ότι ή Όπερέττα μέ τά έφόδια 
καί τά χαρίσματα πού έχει, ένφ 
διεσκέδαζε τό κοινόν μας, ταύτο- 
χρόνως τό έμόρφωνε μουσικώς 
καί θεατρικώς. "Οτι τοΰ έδούλευε 
τήν ψυχήν. 'Ότι τό ώδήγει έναλ- 
λάξ πρός τήν σγκίνησιν καί τήν 
εύβυμίαν, πρός τό γέλιο καί τό 
δάκρυ. ‘Ότι έξωστράκισεν όριστι- 
κώς άπό τά γλέντια τών νεοελ
λήνων τόν άμανέ, τό σπάσιμο τών 
ποτηριών, τόν καυγά, τήν «κά- 
μαν», τό μαχαίρι. ‘Ότι μέ τόν 
συγκερασμόν πού ύπέστη μέσα είς 
τήν Όπερέτταν τό άθηναϊκό τρα- 
γοΰδι, εϊτε αίσθη ματικόν, εϊτε εΰ- 
θυμον ήτο τοΰτο, παρουσιάσθη 
κάποια άδροτέρα μορφή τοΰ συγ
χρόνου μουσικοΰ μας αίσθήματος 
καί έδόθη τό γενικόν μουσικόν 
δαρόμετρον τοΰ κοινού, γνωστού 
δντως δτι τοΰτο ήγάπησε καί πα- 
ρηκολούθησε τήν’Οπερέτταν άδια- 
κρίτως κοινωνικών τάξεων. Καί 
τό σημαντικώτερον: "Οχι μόνον
πολλά τραγούδια άπό όπερέττες, 
άλλά καί πολλά όπερεττικά έρ
γα έμειναν καί θά μείνουν. Άντα- 
πεκρίθησαν καί άνταπο κρίνο νται 
είς τήν ψυχικήν μουσικήν άνάγκην 
τοΰ κοινοΰ μας, ήκούοντο καί ά- 
κούονται, έτραγουδήθησαν, τρα- 
γουδοΰνται καί θά τραγουδοΰν- 
ται καί είς τό μέλλον μέ τήν κα- 
λυτέραν διάθεσιν καί προθυμίαν. 
Αί μεταδόσεις τοΰ Ραδιοφωνικού 
μας Σταθμοΰ εΐνε ό άψευδέστερος 
μάρτυς.

★
Τί εΓνε, λοιπόν, δλα σύτά; Δέν 

εΐνε παράδοσις; Δέν εΐνε γνώμων 
διά τό μέλλον;

Είς τά στενά δρια ένός άρ
θρου, δέν εΐνε φυσικά δυνατόν νά 
έπεκταθή κανείς περισσότερον. 
Άλλά έάν έχωμεν ύπ’ δψιν τά ίδι- 
κά μας γεγονότα καί πρόκειται 
νά ίδρύσωμεν Ελληνικήν Όπε- 
ρέτταν, άσφαλώς έπί τών γεγονό. 
των τούτων πρέπει νά βασισθώ- 
μεν, νά σκεφθώμεν, νά άποφασί- 
σωμεν. Διότι, άπλούστατα: Τότε 
μόνον θά έπιχειρήσωμεν τήν δη
μιουργίαν τής Έλληνικής Όπε
ρέττας.

ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι
μα νά βγή άληθινό στή βεβαιότητα 
πού διατυπώνει δτι ή «Μπλέ ’Αλε
πού» θά γνωρίση κι-’ έδώ τό θρίαμ
βο πού γνώρισε άλλοΰ. Τό έλπίζω 
έν τούτοις πολύ όλιγώτερο. ‘Η 
«Μπλέ ΆλεποΟ» θέλει νά εΐνε έργο 
μπουλβάρ άλλά τό «πνεΰμα τοΰ 
μπουλβάρ» εΐνε λουλοΰδι — καλό ή 
κακό, άδιάφορο— άποκλειστικά Πα 
ριζιάνικο καί ή «Μπλέ άλεποΰ» εΐνε 
...Ούγγαρέζα.

ΠΟΛ. Μ Ο ΣΧΟ Β ΙΤΗ Σ
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*Ομως δέν πέρασε πολύς καιρός 

γιά ν' άρχίσουνε νά ύποχωροΰνε 
ci επιθέσεις τών ήθικαμυντόρων ε
νάντια στήν όπερέττα. Δέν μπο
ρούσαν άλλως τε νά χάνουνε καί 
ύιαφορετ'κά. Ή  πρόοδος ποτέ δέν

το δασιλικό θεωρείο, δέν κάνουν 
πιά καιμμιάν εντύπωση. Τό μάτι 
άρχισε νά μήν ένοχλήται στη θέα 
τών προκλητικών κι’ όρεκτικώτα- 
των γραμμών τών κάτω άκρων τοΰ 
γυναικείου προσωπικού τοΰ 8ε ά- 
τρου, πού μόλις τά προφύλαγε ένα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Ν. ΣΥΝΑΔ ΙΝΟΥ
φροΰ κόσμου, στήνει τήν καλλιτε-\ τοΰν, επευφημούν, έρχονται στά 
χνική του φωληά. Καινούργια ε
ξέγερση. Καινούργιο άγριεμα. Ci 
διαθέσεις τών νέων απέναντι τών 
δυστυχισμένων Γερμανίδων κάδε 
άλλο παρά φιλειρηνικές είνε. 01 
παλαιοί τρόποι, πού μ' αύτούς έκ- 
δηλώνανε οί ’Αθηναίοι τό θαυμα
σμό τους στίς καλλιτέχνιδες τού 
θεάτρου ξαναζούνε. Οί καημένες 
οί Γερμανίδες διατρέχουν τόν κίν
δυνο νά άπαχδοΰν άθελά 
τους άπό τούς εξαγριωμένους 
'Αθηναίους. Ή  άστυνομία άναγκά- 
ίίεται νά λάέη μέτρα άσφαλείας 
γιά τήν προσωπικήν έλευθερία 
τών κατάπληκτων Γερμανίδων. Τά 
νούμερά τους τά έκτελοΰν, ύπό

Γερμανίδες άοιδοί τοΟ « "Αντρου ».
( Σ  χέδιον τής έποχής, τοΟ θίμόυ Άννινου)

ΐ»πεΑονιο6 τά προσκόμματα. Μιάν 
ήμερα θά έπι:-:ρατήση. Καί ή όπε- 
ρ.έττα όχι μονάχα σάν θεατρικό 
είδος, ούτε καί σάν μουσικό, άλλά 
οάν έπανάσταση ένάντια στή σε
μνοτυφία πού κυριαρχούσε τότε, 
έπεβλή&ηκε στήν έκτίμηση όλων, 
δημιουργώντας κατάσταση ανάγ
κης· Τά γυμνά πόδια τών χορευ
τριών, πού τιναζόντουσαν στόν ά- 
έρα φτάνοντας πολλές φορές ϊσαμε

μεταξωτό μαγιώ.
"Ομως νέο είδος, πού γιά πρώτη 

φορά εμφανιζότανε τότε στήν Ε λ 
λάδα (1871) προκαλεί νέα γενική 
αναστάτωση στίς τάξεις τών ήδι- 
καμυντόρων, πού γιά μιά άκόμη 
φορά έλέπουν πώς κινδυνεύουν τά 
αύστηρά έλληνικά ήθη· Έκεΐ κά
τω, κοντά στό Ζάππειο, όπου τό 
«’Άντρον τών Νυμφών» όμιλος 
άπό Γερμανίδες άοιδούς τοΰ έλα-
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μία πρωταγωνίστρια.
( Γ  χέδιον τής έποχης, 
τοϋ θέ μου Άννίνου)

τήν φρούρηση τής άστυνομίας. "Ο
μοια, άστυνομικά όργανα τίς συνο
δεύουνε, άφοΰ τελείωση ή παρά
σταση στό σπίτι τους. Οί έφηιμερί- 
δες αφιερώνουν στήλες ολόκληρες 
ύμνώντας τήν ομορφιά τών Γερμα
νίδων Νυμφών. Τό θέατρο γεμίζει 
κάθε 6ράδυ άπό αμούστακα παλ- 
ληκάρια, νέους, ώριμους άντρες 
καί γέροντες, πού άλλόφρονες άπό 
πόθους κ’ ένθουσιασμό, χειροκρβ-

χέρια, παίζουν γροθιές άναμεταξύ 
τους, διεκδικώντας τίς ματιές και 
τήν καρδιά τών παριλίσσιων νυμ
φών. Ό  Οέμις ’Άννινος άποδανα- 
τί$ει τό γεγονός μέ τίς γελοιογρα
φίες, πού δημοσιεύουμε, πού σ’ αύ
τές σατυρικέ ι τήν κομψότητα και 
τά χαρίσματα τών Γερμανίδων, 
πού είχανε άναστατώσει τήν ’Α 
θηναϊκή κοινωνία.

Άπό ρεκλάμα έφημερίδος τοϋ 
1SS2 πού μάς πληροφορεί πώς «έ- 
πανήλθε ή χρυσοπλίκαμος Νύμφη 
τοΰ ’Άντρου «Άϊδά, ή μπαρμπου- 
\άρα» μαθαίνουμε πώς σ' όλ’ αύτά 
τά χρόνια ό γυναικείος πειρα
σμός μέ τή μορφή ξανθών μπαρ- 
μπουναροειδών Νυμφών κρατβΰσε 
σέ διαρκή συγκίνηση τήν άθηναϊ- 
κή νεολαία. Καί ή μόνη πρόοδος, 
πού συντελέστηκε στό άναμεταξύ, 
είνε πώς ή άστυνομία έπαψε πιά 
νά τίς φρουρή τήν ώρα πού τρα- 

-γουδούσαν ή νά τίς συνοδεύη ύ
στερα άπό τήν παράσταση στά 
σπίτια τους.

'Ένα άλλο επεισόδιο, πού γίνηκε 
τήν ϊδια άπάνω κάτω έποχή, καί 
πού ήρωές του ήσαν ύπαξιωματικοί 
τοΰ στρατοΰ, πού τραδήξανε τά 
σπαθιά τους μέσα στό 'Ιπποδρόμιο 
μέ τό σκοπό νά τρομοκρατήσουνε 
τόν κόσμο γιά ν’ αρπάξουνε αύτοι 
τίς ίππεύτριες, 6ά$ει τέλος στις ό- 
μαδικές έκδηλώσεις μιάς ημιάγρι
ας κΓ άπολίτιστης έποχής, τής νεο
ελληνικής ιστορίας.

Ή  "ίδρυση τού Ωδείου ’Αθηνών, 
πού γι’ αύτή μιλήσαμε σέ προη
γούμενο φύλλο τών «Παρασκηνί
ων» σημειώνει ένα μεγάλο σταθμό 
στήν ιστορία τής χειραφέτησης καί 
τής προόδου τής γυναίκας στήν 
Ελλάδα. Γιατί μέ τήν ’ίδρυσή του 
δίνεται το σύνθημα τοΰ άνοίγιμα- 
τος τής πόρτας καί τής εξόδου τής 
γυναίκας άπό τό σπίτι. ’Ίσαμε τό
τε τά κορίτσια πού πηγαίνανε στό 
σχολειό, τό κάνανε γιά ν’ άποκτή- 
σουνε μιά στοιχειώδη μόρφωση, 
πολύ όλίγα δέ άπ* αύτά είχαν τήν 
ψυχική δύναμη ν ’ άποδυθούνε στόν 
άγώνα τής ϊωής σάν έπαγγελμα- 
τίες, παίρνοντας τό δίπλωμα τής 
δασκάλισσας άπό τό ’Αρσάκειο. 
Στίς 28 ’Ιανουαρίου τοΰ 1871, δύο 
Έλληνοποΰλες, πού τά όνόματά 
τους άξί$ει νά παραδοθούνε στήν 
ιστορία, αί Κ. Βλάχου καί Β . Σερ-

έίου, εμφανιζόντουσαν γιά πρώτη 
φορά μπροστά στό κοινό σέ δημό
σια συναυλία. Στό άναμεταξύ τό 
δραματικό θέατρο είχε κατακλυ- 
σθή άπό γυναίκες, πού περιφρβ- 
νώντας τίς άντιλήψεις πού έπι- 
κρατοΰσαν τότε κι’ άδιαφορώντας 
γιά τήν ιδέα πού σχημάτιζε γι’αύ- 
τές ή τότε ελληνική κοινωνία, 
άφοΰ τό θέατρο γενικά δέν είχε 
καμμιά θέση στήν εκτίμησή της 
είχανε γίνει οί σημαιοφόροι τής 
άπελευθέρωσης τής γυναίκας άπό 
τά δεσμά τών όπισθιδρομικών συν
θηκών πού μεσα σ’ αύτές έξούσε 
καί σκεπτότανε. Στό 1879 διορίζε
ται ή πρώτη Έλληνίδα καθηγή- 
τρια τοΰ πιάνου στό Ώδείον Ά-

πολλοί γονείς έπήρανε τά παιδιά 
τους άπό τό Ωδείο, γιατί τά δά- 
λανε νά λάβουνε μέρος σέ συναυ
λίες, θεωροΰντες τίς άσκήσεις αυ
τές «ώς θεατρικές παραστάσεις».

’Όμως ή επανάσταση είχε γίνει. 
"Υστερα άπό λίγα χρόνια οί Έλ-

θαΰμα αύτό χρειαστήκανε Λγώνες 
κΓ άγώνες. Είδαμε πόσες αντι
δράσεις συνάντησε ή πρόοδος κά
θε φορά, πού μέ τή μορφή τούτου 
ή έκείνου τού είδους, πρόδαλε 
στήν Ελλάδα. Ξέρουμε άκόμη μέ 
πόση δυσκολία απαλλάσσεται κχ-

•Αλλη ,Γρωταγωνίστρια.
( Σ  χέδιον τής έποχής, 
Ίου Θέμου Άννίνου)

Ασφαλώς, θά, πρόσεξαν δσρι 
χρόνια παρακολουθούν τακτικά 
τίς συμφωνικές συναυλίες τοί Ό  
δείου Αθηνών τήν άπροθυμία καί 
τήν έλλειψη ένθουσιασμοϋ πού 
παρατηρειται τελευταία ά ιό μέ
ρος τοΰ κοινιϋ. Τίς περισσότερες 
φορές, μ’ δλο πού δέν ϋλε,ψε έ- 
φέτος τό άνδιαφέο^ν ώπί τίς συ
ναυλίες αύτές, θέσεις πολλές τοΰ 
«Παλλάς» έμειναν άδειες. Έ ξ  άλ
λου, οί άκροατές χειροκροτούν 
χλιαρά καί δχι μ’ δσο θάπρεπε 
ένθουσιασμό τούς διάφορους ξέ
νους καλλιτέχνες πού μετακαλεί 
τό Ώδείον Αθηνών, καί χωρίς, 
φυσικά, τή δικαιολογία δτι προω- 
δεύσαμε τόσο ώστε νά μή μας ί- 
κανοποιή πιά ένας Μπροΰνο Βάλ- 
τερ, ένας Καζάλ ή ένας Χούμπερ- 
μαν!

Ποιά νά είναι δμως ή βαθύτε
ρη άφορμή τής στροφής αύτής 
τοΰ κοινοΰ, πού πρέπει, δσο εί
ναι άκόμα καιρός, νά τραβήξη 
τήν προσοχή τών αρμοδίων; Τό 
ραδιόφωνο, ή δικαιολογημένη α
κρίβεια τών εισιτηρίων ή τά προ
γράμματα πού περιλαμβάνουν 
ώς έπί τό πλεΐστον τό ίδιο καί 
•πολύ περιορισμένο ρεπερτόριο, 
άπό τό όποιο έχει άποκλεισ^ή ή 
σύγχρονη διεθνής δημιουργία;
” I σως. Δέν άποκλείεται πά> ι ή 
διαρκής συγκίνηση πού δοκία«σε 
τόν τελευταίο καιρό τό κοινό άπό 
τή συχνή έπαδή μέ τούς υεγά- 
λους καλλιτέχνες νά τό κούρασε 
καί νά δημιούργησε κάποια σχε· 
τική άντίδραση. Άφορμή στίς 
σκέψεις αύτές έδωσε ή τελενταία 
συμφωνική συναυλία τοΰ ’Ωδείου 
Αθηνών ύπό τή διεύθυνση τ'ΰ 
Κναπερμπούς. Περιμέναμε ζωη
ρότερη τήν έκδήλοση τοΰ ένδι- 
αφέροντρς τοΰ Αθηναϊκού κοι
νού γιά έναν καλλιτέχνη του ά- 
ναστήματος τοΰ Γερμανοΰ άρχι- 
μουσικοΰ. Πόσες θέσεις —πρόκει
ται γιά τή γενική δοκιμή τής Κυ
ριακής—δμειναν κενές; ΚΓ δμως, 
ή συναυλία αύτή ήταν άπό τίς 
καλύτερες τής έφετεινής περιό
δου, κι’ δσοι πιστοί τήν παρηκο- 
λούθησαν, είχαν τήν εύτυχία νά 
έκτιμήσουν γιά μιά άκόμα φορά 
— τόν είχαμε τόσο θερμά χειρο
κροτήσει πέρυσι — τίς σπάνιες ι
κανότητες τοϋ ξένου άρχιμουσι- 
κοϋ.

Αύστηρός στή διεύθυνση, κα
τορθώνει μέ έλάχιστες άπλές κι
νήσεις τής μπαγκέττας του νά έ- 
πιβάλλη στήν όρχήστρα τίςκαλλι- 
τεχνικές του άντιλήψεις μέ μιά 
•πειθαρχία ζηλευτή. Ερμηνείες 
•πού πείθουν καί τόν δυσκολώτε- 
ρο άκροατή, κι’ άν άκόμα τυχαί- 
νη νά έχη τή γνώμη πώς δέν εί
ναι σύμφωνες μέ τό πνεΰμα τοΰ 
συνθέτη.

Ή  εισαγωγή άπό τήν δπερα 
^Εύθυμες γυναίκες τοΟ Ούΐνδ- 
σωρ» τοΰ Νικολάϊ, μέ τήν όποια 
άρχιζε τό άρκετά συμβατικό πρό 
γραμμα τής 7ης συμφωνικής, εί
ναι μιά εύχάριστη καί καλογραμ 
μένη σελίδα, μέ έλαφρή τήν έπί- 
δραση τοΰ συνθέτη άπό τό μπέλ- 
κάντο. Ή  όρχήστρα έρμήνευσε 
άπλδ καί μέ χάοι τή μουσική αύ
τή, κι' δν τήν έδινε μέ περισσό

τερη ρωμαντική διάθεση, θά έση- 
μεΐωνς» κατά τή γνώμη μάς, ά- 
ρ.ιστη έπιτυχία. Αντίθετα τήν ώ- 
ραία έντύπωση άπό τήν ικανο
ποιητική έρμηνεία τής σκηνής 
«τό ταξίδι τοΰ Σίγκφριντ στό Ρή
νο» άπό τά Λυκόφως τών θεών 
τοΰ Βάγνερ, έρμήνευσε τό σόλο 
τοΰ κόρνου μέ τά συνηθισμένα 
στραβοπατήματα. Καιρός είναι 
πιά — τό τονίσαμε κΓ άλλοτε — 
νά διορθωθή τό κακό αύτό πού 
παρατηρειται συχνά στά πνευστά 
καί πού έκθέτει πολλές φορές ό- 
λόκληρη τήν όρχήστρα μας στούς 
ξένους μαέστρους. Εύτυχως ή έ- 
πακολουθήσασα έκτέλεση τής ή- 
μιτελοΰς συμφωνίας τοϋ Σοϋμ- 
περτ μάς άποζημίωσε άπόλυτα 
μέ τούς λεπτούς χρωματισμούς 
της. Πολύ έπιτυχημένα τά ήχητι- 
κά κοντράστρα τοΰ πρώτου μέ- 
μους, δπως καί ή άρχική φράση 
τοϋ άντάζιο, πού παίχτηκε μέ ώ- 
ραία σονοριτέ άπό τά βιολιά.

’Ά ν  δμως ό Γερμανός άρχι- 
μουσικός μέ τήν έρμηνεία τής ή- 
ιαιτελοΰς συμφωνίας έσημείωσε 
μιά έξα-ιρετική έπιτυχία, στή «μι
κρή νυχτερινή μουσική» τοΰ Μό- 
τσαρτ γιά όρχήστρα έγχόρδων, 
μπορεί άνεπιφύλαχτα νά είπωθή 
πώς έθριάμβευσε. Αληθινά, ά 
Κναπερμπούς άπό τήν περσινή 
έκτέλεση μιάς συμφωνίας τοΰ Μό 
τσαρτ έδειξε άπό τήν πρώτη κι' 
δλας στιγμή πώς αισθάνεται βα· 
θειά καί έρμηνεύει μ’ δλη τήν ά 
πιστευτή λεπτότητα καί φινέτσα 
πού άπαιτεΐ ή χερουβική αύτή 
μουσική. Τέσσαρα μέρη άποτε- 
λοΰν τή χαριτωμένη παρτισιόν. 
"Ενα άλλέγκρο μέ ΐίφος φανφά
ρας, μιά τρυφερή καί στοχαστική 
ρομάντσα σάν ντροπαλό έρωτικό 
τραγοΰδι, τό μενουέττο καί τό 
φόντο. Σάν μυροβόλο άνοιξιάτι· 
κο άεράκι νοιώσαμε τή μουσική 
αύτή, χάρις στήν υπέροχη έρμη
νεία τοΰ Κναπερμπούς. Καί τό 
πρόγραμμα τέλειωνε μέ τήν 1η 
συμφωνία τοΰ Μπετόβεν, ένα χα
ρούμενο έργο πού γράφτηκε στά 
εύτυχισμένα άκόμα χρόνια τοΰ 
συνθέτη — τά πρώτα σκίτσα της 
άναφέρονται στά 1791 — καί δ
που, παρ’ δλη τήν έπίδραση τοϋ 
γέρω Χάϋδν, διαφαίνεται καθα
ρά ό ήμίθεος δημιουργός τής 5ης 
καί τής 9ης συμφωνίας. Άπό τή 
συμφωνία αύτή ό ΜπετόΒεν άρχί- 
ζει, άντίθετα μέ τόν ΧάΟδν κα! 
τόν Μότσαρτ, νά κάνη εύρύτερη 
νρήση τών πνευστών όργάνων 
ζητώντας μέ τόν τρόπο αύτόν νά 
δώση πλουσιώτερο χρώμα στήν 
όρχήστρα του. Ό  Κναπερμπούς 
έρμήνευσε εύλαβικά, άν ταιοιάζη 
ή λέξη, τή συμφωνία αύτή καί 
πρέπει νά όμολογηθή πώς αύτή 
τή φορά καί ή όργήστρα στάθη
κε στό ϋψος τοΰ έξαίρετου διευ- 
θυντοΰ της.

Τά χειροκροτήματα τοΰ άκρο- 
ατηρίου ήταν μιά έπισφράγιση 
τής έπιτυχίας αύτής, καί συγχρό
νως ή έκδήλωση μιάς βαθειας 
έκτιμήσεως στόν Γερμανό άρχι- 
μουσικό γιά τήν μεγάλη καλλι
τεχνική του άξία.

θ. Δ. ΚΑ ΡΥΩ ΤΑΚΗΣ
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ίπνων. Ή  τότε δίς Σοφία Δούδου 
πού κατόπιν έγινε κ. Τσίλλερ.

Εννοείται πώς κι’ αύτή τή φορά 
δέν λείψανε οί άντιδραστικοί, πού | 
στά πρώτα αύτά δήματα γιά τή 
χειραφέτηση τής γυναίκας, διακρί- 
νανε κινδύνους, πού άπειλούσανε 
τήν ηθική τής έλληνικής οικογέ
νειας. Μιά μεγάλη μερίδα τής ’Α 
θηναϊκής κοινωνίας διαμαρτυρή- 
θηκε γιά τήν καινοτομία αύτή,ένώ 
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Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΊ.ΚΗΣΣΚΗΝΗΣ.ΤΛ  'Ο Ο__  D ..."  V < «· Λ . τ %.,Τό περασμένο Σάββατο βράδυ 
είχε έπίσημη πρεμιέρα ή νεοϊδρυ- 
Θεΐσα «Πειραίκή Σκηνή». Πρέπει 
νά όμολογήσουμε πώς άξίζει κά
θε έπαινος, τόσο σ’ αύτούς πού ά- 
ποτελοΰν Ιχύτό τό συγκρότημα, δ
σο καί στή νέα Δημοτική Άρχή 
τοΰ Πειραιώς, πού μέ τούς έμ- 
πνευσμένους καθοδηγητάς της 
Δήμαρχον Μανοΰσκον καί κ. Βο- 
βολίνην, Γ  εν. Γ  ραμματέα, φροντί
ζει γιά τήν πρόοδο τής καλλιτε
χνικής κινήσεως τοΰ Πειραιώς.

Παιζόταν μιά χαριτωμένη κω- 
μεντί τοΰ Ρουμάνου συγγραφέως 
Ο. Μουσατέσκου «Τιτανίκ Βάλς». 
Ή  ύπόθεση μέ λίγα λόγια είναι 
ή έξής:

‘Ένα  βράδυ, στό σπίτι τοΰ κύρ 
Σπυράκη (Ζερβός) γίνεται μεγά
λη φασαρία. Ή  οικογένεια άπαρ- 
τίζεται άπό τόν πατέρα, τή μάνα, 
μιά κόρη, τήν Τίέννα ( ’Άννα 
Εμμανουήλ), άπό τόν πρώτο γά
μο τοϋ πατέρα, μιά καλόκαρδη 
κοπέλλα πού κούτσαινε λιγάκι— 
τήν είχαν τιτλοφορήσει «τό θΰ- 
μα — τήν δεύτερη κόρη Μίτα (Μ. 
Σημηριώτου), τόν πρώτρ γυιό 
Τραϊανό (Γ . Βλαχόπουλού, τόν 
μικρό Ντέτσεμπαλ (Νίνα Βαρβέ- 
ρη) καί τήν πεθερό τοϋ συζύγου 
Κυριακίτσα (Ν. Παπαδοπούλου) 
μιά τετραπέρατη γρηά πολυλο-

γοϋ, πού ή δουλειά της 7>τα/ νά I σμημα στόν τοίχο είναι ένα 
ρίχνη δλη τήν ώρα τά χαρτιά. | τρο πού παριστάνει τόν μακαρί- 
Μέσα στά μαλώματα καί τό νε- τη. "Ολα £χουν άλλάξει ώς κΓ Λ 
νικό πανδαιμόνιο, μιά έφηιαερίδα 
πληροφορεί τόν φτωχό βιοπαλαι
στή πώς τό βαπόρι μέ τό όποιο 
ταξίδευε ό πολύ πλούσιος άδελ
φός του έξώκειλε. Στόν κατάλο
γο τών πνιγέντων βρισκόταν κΓ 
αύτός. Κραυγές χαράς ύποδ^χον 
ται τό χαρμόσυνο γεγονός. Κόνο 
δυό κλάψανε τόν πνιγμένο· Ό  
κύρ Σωτηράκης καί ή Τζέννα. 
Γιά λίγο τό σπίτι μένει άδε ο μο
νάχα μέ τά δυό κορίτσια. Ή  μι
κρότερη έξομολογεϊται πώς α
μάρτησε μ’ έναν ύπολοχαγό ιτού 
τώσκασε, ζητώντας μετάθεση καί 
πώς δέν θ’ άργήση νά γίνη μητέ
ρα. Τήν έπισκέπτεται ό φοιτητής 
της Νομικής Ντίνου (Γ. Δήμος), 
τής λέει πώς τήν άγαπάει καί τής 
ζητεί νά τόν παντρευτή. Αύτή 
βρίσκει σανίδα σωτηρίας καί τοΰ 
λέει νά τήν ζητήση άπό τούς νο- 
νεΐς της. Ή  Τζέννα πού άγαπάει 
κρυφά τόν Ντίνου, διαμαρτύρεται 
γιά τό κακούργημα πού θέλει νά 
κάμη fi άδελφή της, άναλαμβάνει

 ̂έχουν άλλάξει ώς κΓ ή 
πεθερά έχει φασαμαίν καί πρά
σινα σκαρπίνια μέ ψηλό τακούνι. 
Μόνο ένας λείπει, ή Τζέννα. Τήν 
έδιωξαν άπ’ τό σπίτι, παρά τίς 
διαμαρτυρίες τοΰ κύρ Σπυράκη, 
μ ό λ ις  έμαθαν πώς είχε κάμει παι
δί. Πέρασε ένας χρόνος. Πολλές 
κωμικές σκηνές γίνονται σ’ αύτό 
τό σπίτι. ’Έρχεται ένας δικηγό
ρος (Μ. Μοσχούτης) καί τούς > έ- 
γει πώς βρίσκεται στήν κατοχή 
του μιά διαθήκη τού πνιν .ίνου 
πού άναφέρει πώς κληρονόμος 
είναι τό πρώτο μικρανήψι πού θά 
γεννηθρ. Φασαρίες, κλ*μματα, 
κακό. Παίρνουν άπό κοντά τήν 
κόυτση καί τήν καταφέρνουν νά 
έοθη στό σπίτι μέ τό παιδάκι της. 
Βρίσκει πολλές πεο'ποιήοε.'. 'Εν 
τώ μεταξύ ή οίκογένϊ:οτ θέλει, 
σώνει καί καλά, νά βνάλη τόν 
κύρ Σπυράκη βο’ λευτή. Ό  φτω
χός άνθρωπος διαμαρτύρεται μ’ 
δλη τή δύναμη τοΰ μαλακοΰ χα
ρακτήρα του.

Στήν τρίτη^ πράξη, χάρις στή
τήν εύθύνη τοΰ παιδιοΰ πού θά έπέμβαση τοΰ κύρ Σπυράκη, τε- 
γεννιόταν στήν έξοχή, δπως συμ- λειώνουν δλα καλά. 
φωνήσανε

Ή  δεύτερη πρά£η μάς βρίσκει 
σ’ ένα πλούσιο σαλόνι μέ βεράν
τες, ραδιόφωνο κλπ. Τό μόνο κό-
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ΤΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Είπε καί έ>'ένετο!... Τό θαΰμα 
έπετελέσθη, ό γρίφος έλύθη! Τό 
Μελόδραμα είναι πλέον πραγμα- 
τικότης! μέ τήν έπίνευση τοϋ Ε 
θνικού μας Κυβερνήτου τοΰ κ. I. 
Μεταξά! 'Έτσι καί γώ άπό τήν 
γωνίτσα μου ύπερηφανεύομαι 
πού σέ μιά τέτόια περίπτωση ύ- 
πήρξα βιβλικός προφήτης, έφ’ δ
σον είπα πάντοτε δπου στάθηκα 
καί δπου βρέθηκα χωρίς ένδοια- 
σμούς, πώς έκεϊνος πού θά μάς 
χαρίση τό Λυρικό θέατρο θά εί
ναι ό σημερινός μας στοργικός 
Κυβερνήτης δταν τό νομίση έπί- 
καιρον καί άς φαίνεται πώς δέν 
τό θέλει!

Ό  έπάξιος Διευθυντής Γ ραμ
μάτων καί Τεχνών κ. Κ. Μπα- 
στιάς είσηγήθη καταλλήλως καί 
έπίκαιρα τήν ύπόθεση τοΰ Λυρι- 
κοΰ θεάτρου, ώστε νά έλπίζωμεν 
δτι ύπό τήν γενικήν διεύθυνσίν 
του τό είδος αύτοΰ τοϋ θεάτρου 
δχι μόνον νά άναπτυχθή άλλά 
καί νά προκόψη.

Ποιό άλλο καλύτερο δώρο;... 
Καί πώς θά λησμονήσω τήν άλη- 
σμόνητη καί άπλή μά καί τόσο 
σοφή άντιφώνηση τοΰ Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως στά τόσα έξυ- 
μνητικά λόγια πού ήκουσεν άπό 
δλους έκείνους πού έξήραν τό φι- 
λόμουσον καί καλλιτεχνικόν το*> 
έργον μαζί'μέ τά τόσα άλλα τής 
πολύπτυχής του πρωτοβουλίας 
γιά τήν άνάπτυξη καί τό ιαεγσ- 
λεΐο τοΰ τόπου ιαας;

Τρία σημεία διέκρινα στά λό
για του τά τόσο άπλά καί ύπέρο- 
χα: Πρώτον, τήν σεμνότητα μέ 
τήν όποιαν άπεδέχθη τήν έξόμνη- 
σή του διερωτώμενος άν ήξιζε δ
λα αύτά πού ήκουσε. Δεύτερον· 
τήν έξακρίβωση τοΰ ση,μείου τή" 
συνοχής του καί έπαφής του μέ 
τόν κόσμον τών Τεχνών πού δέν 
είναι άλλο άπό τήν φαντασία ή 
όποία πάντα προηγείται είς δλα 
καί δι’ δλα τής λογικής πού θά 
κοντρολάρη τό παν τήν ώρα τής 
έφαρμογής. Τρίτον, τήν πίο'η τ^υ 
είς τήν αύτοδημιουργία τοϋ καλ
λιτέχνου είς αιώνας αιώνων!... 
άλλά καί τήν ύποχρέωσιν τοΰ 
Κράτους νά φροντίση γιά Την κα
λαισθητική μόρφωση τών μαζών 
πού θά χρησιμέψη ώς λίπασμα 
γιά τά πλατάνια καί τίς λεΰκες 
τοΰ έθνικοΰ μας καλλιτεχνικού 
κήπου, δηλ. γιά τούς μελλοντι
κούς μεγάλους μας καλλιτέχνας.

Γ  ι’ αύτά έφύγαμε άπό τό δει- 
πνοσόφισμα έκείνης τής βραδυάς 
εϊτε νέοι εϊτε γεροντομπα juivo., 
μέ τήν έλπίδα, τήν παρηγοοιά 
καί τήν ικανοποίηση πού μάς I* 
νέπνευσεν ό θερμουργός αύτύς 
τιιαονιέρης πού όδηγεΐ τό σχύΦο; 
τής γλυκείας μας Πατρίδάς σιι- 
βαρά καί τόσον έπιδέξια. Καί γι’ 
αύτά τρΰ εύχηθήκαμεν δλοι μέ 
τήν ειλικρίνεια στά χείλη id  
«χρόνια πολλά» πού άσφαλΏς 
τόσο τό ίίξιζεν.

Κ. Ν ΙΚΟΛΑΟΥ

Τό έργο παίχτηκε πολύ καλά. 
'Ο  κ· Ζερβός στόν ρόλο τοϋ πα
τέρα ήταν, δπως πάντα, καλός. 
Η μιά έπιτυχία διαδέχεται τήν 

άλλη. Ή  δίς ’Άννα Εμμανουήλ 
έπίσης πολύ καλή. Είχα νά τήν 
ιδώ στή σκηνή άπό τό ντεποϋτο 
της πού εΐχε κάμει μ’ ένα έργο 
τοΰ Μελά «Τό κόκκινο πουκάμι
σο», παίζοντας μέ τόν Τραΐφόρο 
έδώ καί λίγα χρόνια. Κατάφερε 
άπό τήν πρώτη στιγμή μέ τό ψυ
χολογημένο καί συγκρατημένο 
της παίξιμο νά κερδίση τούς θεα- 
τάς. Ό  ρόλος της, συμπαθής άλ
λως τε, άπεδόθη δπως έπρεπε. Ή  
κ. Νανά Παπαδοπούλου στόν ρό
λο τής πεθεράς έδωσε τόν τύπο 
μέ ζωντάνια. ’Η δίς Σημηριώτου 
είχε στιγμές καλές. Πολλές φορές 
δμως φαινόταν έξω άπό τόν ρό
λο της. Καλοί έπίσης ή δίς Νίνα 
Βαρβέρη, οί κ.κ. Μοσχούτης, Δή- 
μας καί Στ. Νικολαΐδης. Ό  κ. 
Γαβαλάς στόν ύπολοχαγό έδωσε 
δλο τό δφος τοΰ στρατιωτικοΰ, 
άλλά ήταν λίγο φοβισμένος, θά
πρεπε, κατά τή. γνώμη μου, στή 
σκηνή πού καταφέρνει τή Μίτα 
νά ξαναρχίσουν τή ζωή τους, δ
πως πρίν, νά είναι πιό θερμός.

Τό έργο ζημιώθηκε λίγο κι’ 
άπ’ τή μετάφραση. Ανέβηκε σύν
τομα, μέ λίγες πρόβες. ’Ίσως σ’ 
αύτό νά φταίη πού ό κ. Κουνελά- 
κης δέν μπόρεσε νά κάμη καλύ
τερη σκηνοθεσία.

’Άσχετα δμως μέ δλα τ’ άνω
τέρω, ή παράστασις άρεσε. Ό  
κόσμος ικανοποιήθηκε. Φαίνεται 
πώς δέν έγινε ή σχετική προπα
γάνδα γιοττί τό κοινό δέν ύπεστή- 
ριξε, δπως θάπρεπε, τήν άξια αύ
τή προσπάθεια. ’Ελπίζουμε δτι ή 
καλή άρχή πολύ σύντοιια θά βρή 
άπήχηση στόν φτωχό άπό τέτοιες 
έμφανίσεις Πειραιά,

Ζ.

·<οΰ « "Αντρου ».
τής έποχής, τοΟ θέμου Άννίνοο,

νείς άπό τίς προλήψεις καί τ1{ 
«ΡΧές , πού ρυθμίζανε χρόνια και 
χρόνια τήν όλη ]ίωή του καί πού 
άποτελούσανε κατά ένα τρόπο τον 
άγραφο νόμο τής όλης τους παρά
στασης. Ό  "Ελληνας,, γιατί ή Έ..- 
ληνίδα δέν μπορούσε νά κερδίση 
μιά τόσο μεγάλη νίκη, χωρίς νά 
τό θελήση καί νά τήν δοηθήση ό 
άντρας, δέν είχε νά παλέψη μο
νάχα γιά νά γκρεμίση έναν έλό- 
κληρο κόσμο ψευτιάς, άνοησίας, ή- 
λιθιότητας. όπισθβδρομικότ ήτα ς , 
πού μέσα σ’ αύτές ,$οΰσε, άλλά καί 
γιά νά διάλεξη τό υλικό, πού ερ
χότανε άπ1 έξω, πού μ’ αύτό νά 
χτίση τόν καινούργιο του κόσμο. 
Ό  πόλεμός του ήταν διμέτωπος: 
Γκρεμιστής ό "Ελληνας, άλλά κ«1 
δημιουργός μα$ί. Λίέσα στήν ψυχή 
του διεξαγότανε άγριος αγώνας 
διελκυστίνδας. Άπό τό ένα μέρος 
οί προλήψειξ. Άπό τό άλλο ή πρό
οδος. Δός του, λοιπόν, κΓ οποίος 
νικήση. Καί ή μέν πρόοδος ϋγαι- 
νε πάντα νικήτρια, όμως τό έδα
φος πού κατακτούσε ύστες* in.it 
κάβε νέα μάχη ήταν έλάχιατβ.

Ο. Ν. ΣΥΝ Α Δ ΙΝ Ο Σ  
Σ Τ Ο  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο  Φ Υ Λ Λ Ο  : JO- 

που έμφανί^εται ή μεγάλη φυ
σιογνωμία τού Βλάση Γαδριηλί- 
δη. — Τά περίφημα άρθρα του 

μέ τόν γενικό τίτλο «Τί τή< 
φυλάτε».

Ι· ΙΙ· ί Ι· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι· Ι· ΙΙ· ||· ΙΙ· )

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

άρχαιομάθεια καί άρχαιολατρεία, 
αισθητικός λεπτός, ζωγράφος &«- 
ξιοτέχνης, ό Έρνέστος Τσίλλερ, ώ· 
νειρεύτηκε νά δημιουργήση μιάν Α 
θήνα πιού νά μήν άπομακρύνεται πο 
λύ άπό τή φόρμα τοΰ άρχαίου Ά -  
στεως ή τούλάχιοτον πού νά τό θυ- 
μίζη έντονα, χωρίς νά ύστερή καθ6* 
λου ύπό τήν άποψι τών «κομφόρ* 
τής έποχής του. Ά ν  δέν μ_πόρε« νά

•Ο μαργαρίτης 
( Σ  χέδιον

ληνες χειροκροτούσανε τίς πρώτες 
Έλληνίδες καλλιτέχνιδες τοΰ Μ ε
λοδράματος, πού ιδρύθηκε τότε, 
οάν επιδεικνύανε όχι μονάχα τά 
φωνητικά τους χαρίσματα, άλλά 
κΓ αύτές τίς γάμπες τους γυμνές, 
χωρίς νά 6ρεθή κανένας πού νά 
διαμαρτυρηθη γιά τόν κίνδυνο πού 
διέτρεχε ή ελληνική ήβική.

«Αιχμάλωτος τού σπιτιού, δβυ- 
λεύουσα άπό πρωίας μέχρι νυκτός 
είς τάς άνάγκας τής έσωτερικης 
οικογενειακής βίκονομίας. Μή έ- 
χουσα ίδικήν της βέλησιν, ούτε 
γνώμην, είνε τό δίπουν ύπο^ύγιον, 
τό όποιον έκληροδότησαν είς την 
έλληνικήν οικογένειαν ot κατη- 
ραμένοι χρόνοι τής τουρκοκρα
τίας».

Παραλληλίσατε τήν είκόνα αύ
τή τής Έλληνίδος γυναίκας, πού 
οφείλεται σέ μελετητή τής κοινω
νικής ιστορίας τών πρώτων χρό
νων τής ’Ελλάδος, ύστερα άπό τήν 
απελευθέρωσή της, πρός τή σημε
ρινή Έλληνίδα τών γραφείων, 
τών κοσμικών κέντρων, των· κοι
νωνικών συγκεντρώσεων, καί δά
λάδετε μιάν ιδέα τής μεγάλης
προόδου, πού γίνηκε στά ήθη καί
τά έθιμα, πού δ ιέ πούνε τήν όλη
κοινωνική δράση καί γενικά τή 
θέση της γυναίκας άπέναντι στόν 
άντρα σήμερα.

Βέέαια γιά νά συντελεστή τό

ΣΧΕΔ ΙΑ  ΕΡΝ . Τ Σ ΙΕ Λ Λ Ε Ρ  καί Θ.
ΧΛΝ ΣΕΝ

Ή  αιΘου<σα Στρατηγοπού λ ο υ 
(Ξενοδοχείο «Κεντρικό») έχει γίνει 
έδώ καί λίγες μέρες ό τόπος τής 
συγκεντρώσεως δλων έκείνων πού 
ζοϋν μέ τήν άνάμνησι τής προπολε
μικής Αθήνας, μέ τ’ δραμα τής και 
νούργιας, άρμονικής πόλης πού ξε-

Ε Ρ Ν .  Τ Σ ΙΛ Λ Ε Ρ ;  θέ-ττρον Ζακύνθου.

πρόβαλε άνότμεσα άπό τά έρείπια 
τής σκλοββιάς κΓ άνεπτύχθηκε μέ 
τούς κανόνες ποιι ή παλιά της ίστο 
ρία, τό περιβάλλον της κι* ή αισθη
τική έμπνευσμΐνων όδηγητών είχεν 
έπιδάλει: Εκτίθεται έκεΐ μιά άπέ- 
ραντη σειρά σχεδίων τοΰ Έρνέστου 
Τσίλλερ καί λίγα κομμάτια τοΰ θεο 
φι/ι,ου Χάνσεν, τών δυό αύτών με
γάλων ξένων Αρχιτεκτόνων πού έ- 
πλούτισαν τήν πρωτεύουσα μέ τά 
νεοκλασσικοΰ ρυθμοϋ μέγαρά της: 
τή Σιναία Ακαδημία, τό Πανεπι
στήμιο, τό Αστεροσκοπείο, τό ξενο
δοχείο «Μεγάλης Βρεταννίας» (Λάν 
σεν), τά Ανάκτορα τών Αθηνών, τό 
Βασιλικό θέατρο, τό Δημοτικό, τό 
Ίλίου Μέλαθρον, τό Χημείο, τό 
Μπάγκειο, τά μέγαρα Δεληγιώργη, 
Πεσματζόγλου, Κ α λ λ ιγ ά , τό ξενοδ. 
/η. Αλέξανδρος (Τσίλλερ) καί τό
σα άλλα άκόμη.

Στήν έκ&εαι «ύτή ό έπισκέπτης 
θαυμάζει πρό πάντων τήν έκτασι, 
τόν 6γκο καί τήν καθαρότητα τής 
όουλειας χοΰ άλησμονήτου Τσίλλερ 
πού ήρθε στήν Αθήνα γιά νά έκτε- 
?έση ώρισμένα σχέδια τοΰ δασκά
λου του θ . Χάνσεν κΓ έγκατεστάθη- 
κε έδώ γιά πάντα, έγινε “ Ελληνας 
οτήν ψυχή καί στήν υπηκοότητα κι’ 
έδωσε δλο τόν πνευματικό του πλοΰ 
το γιά τόν έξωραϊσμό τής νέας πρω 
τεύουσας. Άρχιτέκτων μ’ άνώτερο 
παλμό, μέ γυμνασμένην δρασι, μέ

πραγματοποιήσω έξ όλο κλήρου τϋ 
δνειρά του, δέν εΐνε έκεϊνος ύπαίτι· 
ος —οΰτε κι’ ®λλος κανένας νομί« 
ζω: ό έξωραϊσμός τοϋ Λυκαδηττοΰ, 
έτσι λαμπρός δπως τόν είχε σχέδιά 
σει ό Τσίλλερ καί τό δικαστικό μέ
γαρο, ήταν βάρη δυσανάλογα νιά 
τούς ώμους τής νέας Ελλάδος. 'Έ 
φτασαν ώστόσο τά κτίρια πού κα* 
τώρθωσαν νά άνεγείρουν αϋτός κΓ 
ό Χάνσεν, καθώς έπίσης κΓ έκεϊνα 
•ίΓού ό λεπταίσθητος Κλεάνθης κΓ 6 
φωτισμένος Καυταντζόγλου έπρόσ- 
θεσαν γιά νά δο'ισουν στήν νέα πό· 
λι μιάν ώμορφιά ξεχωριστή κΓ ί- 
ναν έξαίρετο νεοκλασσικό ρυθμό 
πού έκανε τούς κατοίκους της νά 
τή χαίρωνται καί τούς ξένους νά τή 
θαυμάζουν. Τώρα, γιατί δέν μπό
ρεσε νά διοαηρηση τόν ίδ ιο  ρυθμό 
στό γοργό μεταπολεμικό της άπλω
μα κΓ άν έπρεπε κι’ δλας νά τόν 
διατηρήση, εΐνε θέμα πού ό περιο
ρισμένος χώρος τής στήλης αύτής 
δέν έπιτρέπει νά έξετασθή.

Ή  ώφέλεια άπό τή μελέτη τών 
λιγοστών καταλοίπων τοΰ Χάνσεν 
καί τών άπειράριθμων τοΰ Τσίλλερ 
εΐνε σημαντική, πρό πάντων γιά 
τούς νέους μας άρχιτέκτονας καί 
θέλω νά έλπίζω πώς κανένας τους 
δέν θ’ άφησε νά πάη χαμένη μιά τέ
τοια ε^καιρίά.

ΣΠ. Π ΑΝ ΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟ Σ
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Μ ΑΣ ΔΡΑΜ Α

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
χρονιά, οπόν ϊαμδο και στό δεκα
πεντασύλλαβο και πού δ δεκα
πεντασύλλαβός του άπό τήν ά- 
τζαμωσύνη του έχει καί συνιζή
σεις, πράμα, πού, δπως εΐνε γνω
στό, δέν τό συνηθίζει ή καθαρεύ
ουσα !

"Ενα περίεργο στ’ άλήθεια κα
τασκεύασμα εΐνε τοΰ Πάνρυ Σι- 
δηροπούλου: «Ή  ειμαρμένη ζώ-
οα, έμμετρον δραματικόν ποίημα 
έν πέντε πράξεσι», ποΰ τυπώθη
κε στήν Πάτρα καί ποΰ ό συγ
γραφέας άντί νά διαβάζη τά βι
βλία του, καθότανε κι’ έγραφε 
δράματα, γιατί ήτανε φοιτητής 
τής Νομικής, στά 1891. Τόσο τό 
μίασμα τής τραγωδομανίας ήτα
νε γενικό.

Πρόκειται γιά τό μΰθο τοΰ Με- 
λέαγρου καί τής ’Αταλάντης.

Βρίσκεται κάτω άπό τήν έπί- 
δραση τοΰ δραματικού είδύλλιου, 
άρχίζει μέ τραγούδι σάν τή «Βο- 
σκοποΟλα», εΐνε γραμμένο σέ κα
κόζηλο δεκαπεντασύλλαβο κι’ αύ-

«Σκύλλα» έγραψε όφφεμπαχικά 
τήν <®(ίμαιρα», τήν «’Αμάλθεια» 
κχϊ ό Π. Ζάνος δημιούργησε πρώ
της γραμμής έπιτυχίες μέ τό 
«Μήλον τής Έριδος» (1883) καί 
τούς «Μνηστήρες τής Πηνελόπης» 
(1884).

ΤΑ ΛΑΤΚΑ ΚΙ' ΑΠΟΜΕΡΑ
Πρίν άπό λίγες βδομάδες άρχ1-

Σπανία είνε ή δροσιά καί ή χά- σαμε νά μιλάμε άπό τίς στήλες 
ρη πού έχουν αύτά τά έργα— ίλα-1 αύτές γιά τή νυχτερινή ζωή Γής 
ροτραγωδίες τίς όνομάζει—καί τό  ̂ ’Αθήνας. Τήν είχαμε τότε Ιξετά- 
δεύτερο τούλάχιστον θ’ άξιζε νά ( σει απ’ τήν έντελώς κοσυ.οπολιτι- 
τό διαβάση κανείς άπαραιτήτως. j κή της δψη. 'Δέν μιλήσαμε παρά 

Ο «Μίδας καί ό κουρεύς του» ι μόνο γιά σαμπόινιες, γιά χρυσές 
(1887) εΐνε τό πρώτο έργο τοΰ, ανταύγειες, γιά λευκούς άφρούς 
Αάσκαρη καί τό «’Απ’ τή γή στόν' έκπωματιζομένων φιαλών σέ ό-
ούρανό» (1888) τοΰ Π. Δημητρα- 
κοπούλου, παρμένο άπό τούς μύ
θους τής ’Αφροδίτης.

Άλλά  καί δταν ή δημοτική 
γΛώσσα κυριάρχησε πιά οΐ συγ
γραφείς δέν ξεχάσανε καθόλο' 
τούς άρχαίους. Σ ’ έναν άπό τούς 
πρώτους τόμους τοΰ «Νουμά» ·;. 
πάρχει ενα μεγάλο καί ποληση- 
μαντο άρθρο τοΰ Παλαμά, πού

νειρώδη πλαίσια, δταν τά σαξώ- 
ρωνα κλαυθμηρίζουν κι’ οί κιθά
ρες στενάζουν.

Σήμερα παρακαλεΐται ό ύπο- 
μονητικός αναγνώστης νά μας 
κάμή συντροφιά σέ κάποια άλλα 
νυχτερινά καταγύγια. Έ κ ε ϊ πού 
δέν ύπάρχει οϋτε ίχνος κοσμοπο
λιτισμού, έκεϊ πού διασκεδάζει 
κάποιο κοινό μέ έντελώς διαφο
ρετική- ψυχοσύνθεση μέ τελείως 

νοοτροπία. Στά «ά·
κραυγάζει: «μεταφράζετε τούς
άρχαίους». Καί δέν έχει άκόμη άλλοιώτικη 

τό. Τό παιδί δέν ξέρει καθόλου προσεχθή ό σοβαρός ρόλος, πού ■ πόκεντρα, στά λα*κά καμπαρέ», 
καλά τά έλληνικά καί άστοχε! έπαιξε μέσα στό «Νουμά» ό Βου-1 'Όπως καί τά κεντρικά, ετσι

τιερίδης», άγωνιζόμενος γι’ αύτή 1 
τήν κατεύθυνση.

Οί δημοτικιστές πού γράφουν! λυκό προσωπικό τών κέντρων 
άρχαΐες ύποθέσεις γράφουν πιρ αύτών είναι απολύτως έγγωρίας 
έλεύθερα, πιό άτομικά, γι’ σύτό παραγωγής, βεριτάμπλ Έλληνί-

άκόμα καί στή χρήση τοΰ άρ
θρου, π. χ.:

Σ ’ εύχαριστώ, ώ Ζεΰ, καί σέ, ώ 
(Άθηνά, καί άλλοι 

βσοι αύτοΰ χαίρεθ’ άγνόν Ό- 
(λύμπου τόν αιθέρα 

δπου τό ά λ λ ο ι πρέπει νά μπή 
σ’ αιτιατική, δπου τό χαίρω μέ 
αιτιατική, δπως τό έχει δέν εΐνε 
καθόλου καθαρευουσιάνικη σύν
ταξη καί δπου τό τ ό ν θέλει πρίν 
άπό τό «Όλύμπου». "Ενα  πρόσω
πο, μυθολογικό φυσικά, ύποκλίνε- 
ται σά νά εΐνε κομψ'ευόμενος μέ 
φράκο σέ σαλόνι καί άλλοΰ όμι- 
λοΰν στόν πληθυντικό άπό εύγέ- 
νεια! Καί άλλο πρόσωπο μάς πα
ρουσιάζεται ώς προσωπιδοφόρος 
γιά νά μήν τόν γνωρίσουν, δπως 
γίνεται στά ίπποτικά έργα τά με
σαιωνικά !

Άκοΰτε τώρα καί σκηνοθετικές 
σημειώσεις:«‘Η πανσέληνος προσ
μειδιά πλήν είς τό άκρον σκοτει
νά νέφη» ή τής ήρωΐδας «αί ό- 
παί τοΰ πέπλου της άφήνουσι νά 
έξέρχωνται αί λαμπηδόνες τών ά- 
γρίων όμμάτων της».

Στό τέλος ή Ειμαρμένη κλείνει 
τό έργο μέ αύτούς τούς στίχους: 
Είς τής άβύσσου βάθη τις άν βυ- 

(θισθή καί λάδη 
λίθον μικρόν, ώ ναι, θνητέ, κι’ έ- 

(κεΐ θά μ’ εύρη ζώσαν 
καί είς χαράδρας, άτραπούς, είς 

(άχιδνών τάς τρώγλας. 
Καί τό άμοΰστακο παιδί δίνει 

Καί συμβουλεύει στόν άλλο κό
σμο:
Πάντοτε πάθος δίωκε τής ΰπερη- 

(φανείας· 
*ήν περιφρόνησιν πικράν θά εύρη 

(διά ταύτης. 
Κ ι’ άν αύτά δλα τά πάρουμε 

ώς παραστρατήματα τής νεότη:- 
τας, κάτι πάει κι’ έρχεται, άν’ θε- 
λήσουμε, δμως, νά ζητήσουμε τά 
βαθύτερα αϊτια δέν θά θαυμάσου
με καθόλου τούς πνευματικούς ή- 
γέτες καί τήν κατάσταση γενικά 
τής έποχής έκείνης, πού ώδηγοΰ- 
σαν τά έλληνόπουλα σέ τέτοιες 
περιπέτειες!

Παράλληλα, δμως, μέ τά έργα 
πού άναφέραμε, οί κοντινοί θεα
τρικοί μας πρόγονοι μπορέσανε, 
μέ δάση τίς άρχαΐες μυθολογικές 
υποθέσεις, νά γράφουν καί κάτι 
τι αξιόλογο, γιατί, στό τέλος, δ
σο καί νά προσπαθήση μιά σκο
τεινή πνευματική έποχή, δπως ή
ταν ό φοβερός έκεΐνος καιρός τής 
κλασικομανίας, ϊνα άποδλακώση

κι’ αύτά δέν στερούνται «έρώ- 
των». Μέ τή διαφορά δτι τό θη-

καί πιο ποιητικά, γιατί δέν δε
σμεύονται άπό άλόγιστο κλασσικι- 
σμό, άλλά ζητοΰνε κάτι τι ουσια
στικό.

"Ενα τέτοιο χαρακτηριστικό 
έργο εΐνε, σχετικό μέ τό θέμα 
μας, ή «Αμαρυλλίς» τοΰ Άλέκου 
Φωτιάδη, πού έχει δημοσιευθή 
στό «Νουμά» (1914).

.-αναζωντανεύει μέ χάρη καί μέ λοΰν Έλληνίδες.

δες. Πρόκειται γιά τά καμπαρέ 
έκεΐνο: υέ τίς λαϊκώτερες τιμές, 
στά όποια κατασταλάζει ό μποε- 
μισμός μέ τήν σωστή του σημα- 
σία. Ό  μποεμισμός ό άδέκαρος 
ή τ-ούλάχιστον..,. ό παρ’ ολίγον 
«δέκαρος.

Είπαμε δτι τή θηλυκή δύναμη 
τών κέντρων αύτών τήν άποτε-

σωφροσΰνη τούς ήρωες τοΰ Θεό
κριτου μέ μιά ποιητική μορφή 
νέα έλληνική γνήσια, γιατί δέν 
ζητάει μόνο νά γράψη έργο «ϊνα 
μή ζώη μετ’ άμουσίας», άλλά 
γιατί εΰρισκε μέσα στίς νέες πα
ραδόσεις, δπως λέγανε παλαιότε- ί •’•ό λόγο. Συμφορά... 
ρα, ζωντανούς τούς παλιούς μύ-j — θ ά  μέ κεράσετε;
θους, καθώς άλλως τε--- καί μέ τό — Ν ά  σδς κεράσουμε...

_ „ λ —  a ........— i.. «Η μελαγχολική άξιοπρέπεια
έ«ός νεαοού σερβιτόρου πλησιά-

Ά ς  κατέβουμε (ό Παράδεισος 
είναι υπόγειος καί δω) κι’ άς τίς 
θαυμάσουμε. Τί λέτε;

’Ένας ογκώδης έρως πλησιά
ζει στό τραπέζι μας. Δράμα. Κά
θεται. Τραγωδία. Μας αποτείνει

δίκιο τους— οι πρώτοι άγωνιστές 
τής δημοτικής παραδεχόντουσαν 
δτι ή γλώσσα τοΰ λαοΰ μας εΐνε 
ό φυσιΐίί>ς διάδοχος τής άρχαίας.

Καί αύτό εννοεί σέ ένα μέρος 
πού βάζει μιά Νύμφη νά λέη:
— Είμαι άπό μέσα άπό γενιά, που 

(δέν ψηφάει τά χρόνια 
κι’άν πέρασε άπό πάνω μας σκλα- 

(διά καί καταφρόνια, 
έμεΐς πάντοτε έζήσαμε μέσ’ στοΰ j «κ κι* άλλοιώς.

(καιροΰ τά μάκρη , — Κονιάκ, δυό κονιάκ...

ζει.
~  Δ ιαταγάς
Δέν εΐναι μικρή δουλειά, άνα- 

γνώστα μου. ’Έγετε δλο τό δι
καίωμα νά «διατάξετε... νά Δ ΙΑ 
Τ Α Ξ Ε Τ Ε  μέ δλα τά γράμματα 
κεφαλαία. Παίρνετε υφος, ξερο
βήχετε καί·., άν μπορείτε κάμε-

Τό κονιάκ είναι τό πολυτελέ- 
^τεοο ποτό τοΰ κέντρου. "Οταν 
παραγγείλετε κονιάκ, θεω'ρεΐσθε 
άνθρωπος δπως πρέπει. Ή  συνη-

στο παραμύθι τής γενιάς, στοΰ J 
(πηγαδιοΰ τήν άκρη 

εύγενικές, αθώρητες, αγνές έλ- 
(ληνοποΰλες...

Καί άλήθεια τήν εύγένεια τής,θέστερηι παραγγελία πού παίρ- 
« Αμαρυλλίδας» τοΰ σεβαστού καί νουν τά γκαρσόνια κεΐ μέσα εΐ- 
ζωντανού πρεσβύτη, τοΰ Άλέκου ναι·., ό καφές. Μή σας έκπλήτ- 
τοΰ Φωτιάδη, δέν τήν έχουν τά| τη. Εΐναι ή φτηνότερη δικαιολο- 
μυθολογικά έργα τά παλιά πού | για τοΰ άγγαζαρίσματος τοΰ τρα 
άναφέραμε. Έδώ  ύπάρχει πίστη, j πίζωΰ. Μέ λίγες δραχμοΰλες — 
έκεϊ ύπάρχει φιλολογία. ; δέκα ή δώδεκα — £χετε τόν άχνί-

'Όμως καί τό θέμα τοΰτο δέν j ζοντα «μέτριο βραστό σας» κα’ι 
έξαντλεΐται μέ τό σημείωμά μας! μαζί, τό δικαίωμα νά καθήσετε 
αύτό· καί άλλα πολλά ύπάρχουν, I δσο θέλετε, νά χορέψετε δσο θέ- 
πού θά μποροΰσε κανείς νά τά πε-! λρτε νά πήτε δ.τι σας κατέβη. 
ριγράψη. Περιοριζόμαστέ μόνο} "Ωσπου νά έρθουν τά κονιάκ, 
στά πιό γενικά, θυμίζοντας πώς ή ί ή ντάμα μας ,έννοεϊ νά φλυαρή-
νέα έλληνική θεατρική Τέχνη ε- 
χει κι’ άπό τό σημείο αύτό αφορ
μές γιά μελέτη.

’Ά ν  οί Μοΰσες τής Ιστορίας 
καί τής Κριτικής μάς φανοΰν εύ- 
νοΐκές, δέν εΐνε μακρυά ό καιρός 
πού θά τολμήσουμε νά παρουσι
άσουμε ένα βιβλίο γιά τό «Ίστο-

ση. Τό κάθε τί στά κέντρα αύτά 
πρέπει νά δικαιόλογηθή. Μέ τόν 
τρόπο αύτόν δικαιολογεί κι’ ό 
όγκώδης «έρως» τήν παραμονή 
του στή διπλανή μας καρέκλα.

— Λοιπόν;
— Λοιπόν, πού λέτε, τά φτιάξα

με... Έ γώ  τί ήμουν τότε; Οϋτε
ρικό δράμα», oncxj ό πόθος μας 17 χρόνων καλά-καλά. ’Ήμουν δ- 
τούλάχιστον εΐνε νά δώσουμε στα | μως σπουδαία. Τά μάγουλά μου

τόν κόσμο, πάντα τό φυσικό τοΰ διάφορα ζητήματα τοΰ παλαιοτέ- j καθώς ήταν ροδοκόκκινα.
Τά κονιάκ άφικνοΰνται καί ή Ι

στορία συνεχίζεται. Ό  «Ιρως» δι
ηγείται τό παραστράτημά του. 
Κάθε μιά άπ’ τίς γυναίκες αύτές 
έχει μιά ιστορία, ή ιστορία περι
έχει συναρπαστικά γεγονότα, τά 
γεγονότα καταλήγουν σέ δραμα
τικό τέλος κι’ δλες οί ιστορίες εί
ναι δμοιες. "Ολες άρχίζουν κατά 
τόν ίδιο περίπου τρόπο, £χουν τήν
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ανθρώπου θά θριαμβέψη καί θά 
6ρή καί τόν τρόπο νά δείξη τήν 
άξία του.

"Ας μήν ξεχνοΰμε δτι μυθολο
γικήν ύπόθεση έχει ή «Μερόπη» 
κι’ <5ς ποΰμε τώρα πώς οί παλιοί 
μας έκεΐνοι συγγραφείς τό άπο- 
φύγανε γενικά νά γράψουν έργα 
μέ ύποθέσεις τών τραγικών τών 
Αρχαίων, έξόν άπό τής ’ Ιφιγέ
νειας ή τής Φαίδρας ή τής Κλυ
ταιμνήστρας ή τής Κασσάντρας 
ττολύ άργότερα.

Καί τό άλλο έργο τό μυθολογι
κό, πού είχε ξεχωριστήν έπιτυχία 
στό θέατρό μας ήταν ή περίφημη 
«Γαλάτεια» τοΰ Βασιλειάδη γραμ 
μένη μέ τρόπο άπολύτως διαφορε
τικό άπό τή «Μερόπη»· γιατί ένώ 
ύ Βερναρδάκης μάς δίνει μέ τή 
«Μερόπη» μιά νεοκλασσική τρα
γωδία, 6 Βασιλειάδης γράφει μέ 
τήν τεχνική τοΰ οικογενειακού 
δράματος καί μέ τή φρασεολο
γία τοΰ Βικτώρ Οΰγκώ (1873).

Μυθολογική τραγωδία, τήν 
«ΠαρΒενόπη» είχε άναγγείλει καί 
δ κ. Κοτσελόπουλος, θεατρικός 
συγγραφέας — πολύ γνωστός τό-' 
τε. Τή διάβασε σέ φίλους στά 
1895 καί δέν παίχθηκε.

Πρέπει κανείς νά σημειώση 
καί τόν «Προμηθέα έν Όλύμπω» 
τοΰ I. Καλοστύπη (1894), πού 
εΐνε τραγωδία φοβερή πού μαίνε- 
τα άπό κλασσικομανία καί πού σ’ 
αύτήν έκανε κάποιον έρωτα σέ 
πάρα πολύ μικράν ήλικία ή Μα
ρίκα.

Είνε πολύ γνωστό πώς τοΰ Όφ- 
φεμπαχ οί όπερέττες είχανε καί 
στόν τόπο μας έπιτυχία· ό «Όρ- 
φεύς είς Άδην» παίχθηκε στό 
Παρίσι στά 1858, στήν Αθήνα στά 
1866 καί ή «'Ωραία Ελένη»’ πού 
καί στά 1926 τήν έπαιξε ή κ. Όλ. 
Ριτσιάρδη.

Μέ τόν Όφφεμπαχ, ένθουσια- 
σθήκανε δχι λίγο καί οί συγγρα
φείς μας. Καί άσφαλώς, άν γρα
φόντουσαν τότε καί όπερέττες ελ
ληνικές, θά είχαμε καί μουσική 
γραμμένη στό στύλ αύτό. Μιά 
φορά, δμως, πού έλληνική Όπε- 
ρέττα δέν υπήρχε, στηριχθήκανε 
στά λιμπρέττα του τά πάρα πά
νω, πού εΐνε άπό τή μυθολογία 
καί γράφανε κωμωδίες πού μερι
κές άπό αύτές εΐνε πραγματικά 
Απολαυστικές.

Ό  Βασιλειάδης, έκτός άπό τή

ρου ιδίως θεάτρου μας μίαν ά· 
πάντηση τελειωτική, άν δχι άλη- 
θινά τελειωτική, άλλά δουλεμένη 
μέ καιρό καί μέ κόπο καί τόσο 
ξεκαθαρισμένη κι’ έπιστημονική 
δσο μάς τό έπιτρέπει ή μεγάλη ή 
Φύση, πού δυστυχώς δέν είνε και 
πάντοτε άνοιχτοχέρα στά πλά
σματά της.

Γ ΙΑ Ν . Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

Ιδια πάνω-κάτω πλοκή καί τελει
ώνουν πανομοιότυπα. «’Εκείνη» 
παρουσιάζεται πάντοτε πλαισιω
μένη άπό τόν φωτοστέφανο τοΰ 
θύματος. Ζοΰσε κάποτε «μέ τιμή 
καί δόξα», δταν συνάντησε τόν 
«’Εκείνον»· ’Έρως. ’Απατηλές ύ- 
ποσχέσεις. Συνέχεια καί τέλος 
άσπλαχνη έγκατάλειψη.

Στό διπλανό τραπεζάκι ενας 
άλλος ερως £χει «διπλαρώσει» έ
να ξεραγκιανό ανθρωπάκι, πού 
θυμίζει άποτυχημένον μεταφρα
στή άστυνομικών μυθιστορημά
των. Τοΰ διηγείται τήν ιστορία 
της. «Έγώ  τί ήμουν τότε; Ουτε 
17 χρόνων καλά-καλά... ’Ήμουν 
δμως..» Τά ϊδια κι’ άπαράλλα- 
χτα. Ουτε Ενα κόμμα περισσότε
ρο ή λιγώτερο.

Ή  όρχήστρα — £να πιάνο, ένα 
βιολί καί μιά κορνέττα — προσ
παθεί νά μάς πείση δτι:

Ή  <ίγάπη είναι σάν τά παραμύθια
που τελειώνει άπ’ τό δράδυ ώς τό πρωί.
Ή  προσπάθεια δμως μένει προ

σπάθεια καί μόνο προσπάθεια. 
Παρ’ δλα ταΰτα ή σάλα βυθίζε
ται σ’ Μνα γλυκό ήμίφως καί 5υύ- 
τρία ζευγάρια στροβιλίζονται. 
Δέν είναι μόνο αύτοί οί τρεΐ; μέ
σα στό κέντρο. Υπάρχουν κι άλ
λοι πολλοί. Μόνον αυτοί οί τοεΐς 
δμως έκπροσωποΰν τό «θάρρος» 
τής πελατείας.

Τό κέντρο δέν έχει νούμερα, έ
χει δμως... άτραξιόν. Στό άντι- 
κρυνό τραπεζάκι £νας έξωμος 
καλοβαμμένος «£ρως» εχει έρθει 
σέ κέφι. ’Ήδη άφικνεΐται σιό
τραπέζι ή δεκάτη παραγγελία 
κονιάκ. θέλει καλά καί σώνει vy  
χορέψη. Οί καβαλιέροι της —8α- 
μώνες τοΰ κέντρου — ένθουσιά- 
ζονται. Ή  νεαρά τραβάει άπότο- 
μα τό τραπεζομάντηλο καί ιό 
σύμπαν μεταβάλλεται σέ «γυα
λιά - καρφιά». Ή  συντροφιά χει
ροκροτεί καί ό «σουρωμένες Εν
θουσιασμός» άνεβαίνει μ’ ένα πή
δημα άπάνω στό τραπέζι. Μαζί 
της τραβάει καί δυό γεροντάκια 
τής παρέας. Ή  όρχήστρα καλεί
ται πλησίον. Τό έκτελούμενον 
(έν τή κυριολεξία... «έκτελούμε
νον») βάλς διακόπτεται. Ό  βιο- 
λίστας πλησιάζει νά λάβη οδηγί
ες. Οί όδηγίες δέν άργοΰν νά δο- 
θοΰν. Καί τό πιάνο άκκομπανιά- 
ρει:

’Από δραδύς ξεκίνησα..
μ* gvav καλό μου φίλο..

Ό  τριπλοΰς τώρα ένθουσια- 
σμός, πού βρίσκεται σκαρφαλω
μένος άπάνω στό τραπέζι, προσ
παθεί νά χορέψη. "Ενα  παραπά
τημα κάποιου καί ή μοιραία κα
ταστροφή έπέρχεται. Τά τραπέζι 
άνατρέπεται. Ή  παρέα άντί... νά 
«σπάση κέφι» έσπασε... τά κεφά
λια της.

Οί γυναίκες τών κέντρων αύ
τών δέν στεροΰνται κατακτήσε- 
ων. Πολλές άπ’ αύτές είναι πρα
γματικές γόησσες. Έκεϊ, άνάμε- 
σα σέ δυό δοξαριές άμφιβόλου 
ποιότητος καί τρεΐς ή τέσσαρες 
γουλιές κάποιου φτηνού πιοτοΰ, 
οί καρδιές χτυποΰν, χτυποΰν δυ
νατά, χτυποΰν γρήγορα. Οί άνά- 
σες κονταίνουν, τά δάχτυλα τών 
χεριών συμπλέκονται κι’ οί μα
τιές καθώς διασταυρώνονται λαμ 
περές, άστράφτουν, σπιθίζουν, δ
πως τά γυαλιστερά σπαθιά τών 
μεσαιωνικών μονομάχων.

Τό ειδύλλιο άρχίζει. Έκεΐνος: 
Σοβαρός πάντα, λιγάκι ώχρός, 
κάθεται κάθε βράδυ στό ίδιο 
τραπέζι. Αύτή : μέ χείλη έλα- 
φρώς τρέμοντα, τοΰ ψιθυρίζει κά
τι καί τοΰ χαμογελάει. Μέ τήν ά
φιξη τοΰ κονιάκ — μιά καί μονα
δική εΐναι ή άφιξη σέ τέτοιες πε
ριπτώσεις — τά χείλη κινοΰνται 
γρηγορώτερα. Τά μάτια γίνονται 
πιό έκφραστικά. Μιλοΰν κι’ αύτά·

Η ΟΜΟΡΦΙΑ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
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Ν N T 1
Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΑΡΤΙΣΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΑΤΩΣΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 1889

(Π Ε Ρ Ι ΛΗΨI Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ. 
Τό ιστορικό α°τό Αθηναϊκό άνά- 
γνωσμα, ήρωιδα έχει τήν Ζάν ντ’ 
Άρράς, μιά άρτίστα τοΰ πολύ έ- 
λαφροΰ θεάτρου, πού τό 1889 ξε- 
τρέλλοα/ε τούς Αθηναίους. Γύρω 
σ’ αΰτήν, πλέκεται δλη ή μυθιστο 
ρία. Στό προηγούμενο φύλλο,’· μι
λήσαμε γιά τά θέατρα καί θεα- 
τρίδια τών Αθηνών καί κοααλή- 
ξαμε στό σταθμό τοΰ Λαυρίου, δ
που ύπήρχαν τά «ώδικά καφε
νεία» δπως έλέγοντο. Έκεϊ χα
λούσε ό κόσμος κάθε βράδυ).

7ο ν
«..."Οταν δέ, μετά τά άτελεύτητα 

καί έκκωφαντικά κτυπήμοαα τών 
ράβδων καί τής σπάθης έπί τών τρα 
πεζιών, δταν τέλος, έπιτροπή νά κα- 
τέλθη τής έξέδρας ή άλλοεθνής τρα 
γουδίστρια καί δίκην έπιτρόπου έ- 
νορίας, περιέλθη τά τραπέζια, χά- 
ριν κερματοσυλλογής, κινδυνεύει έκ 
τών θερμότερων τσίμπων, νά άπέλ- 
θη κατά τό ήμισυ ίσχνοτέρα ή προ
τού άντιληφθή τήν καλλιτεχνικήν έκ 
δήλωσιν τών θαυμαστών της».

* * *
Άλλά τό καφενεΐον αύτό δέν ήτο 

τό μόνον πού φιλοξενούσε ξένες άρ- 
τίστες. "Ολα χά καταστήματα τής 
πλατείας είχαν μεταβληθή είς «ώδι
κά καφενεία». Καί ό θόρυβος καί 
τών όργάνων κα! τών άνθρώπων ή 
το άνυπόψορος v60h βράδυ,γιατί σέ 
κανένα κέντρο άθηναϊκό δέν μαζευ 
ότανε περισσότερος κόσμος. Καί πο 
τέ δέν θά συναντούσατε άλλου τήν

Τ Ο Υ  Κ. Μ Ι Ν Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ο Υ Λ Ι Δ Α Κ Η
κτυπητή κοινωνική '.νιοότητα, πού! «άκρίδας καί μέλι άγριον».
ήτα' συνηθισμ =νο πρά\μα σ’ αύτά 
τα καταλύματα.

Ακούσατε τόν χρονογράφον τής 
έποχής τί λέγει:

«...Παρά τό έουθρόν ζουνάρι τοϋ 
έκδεδακχευμ-.νου τραμπούκου, φαί
νεται έν κοινωνική ίσότητι ή σεμνή 
στολή τοΰ μαθητοΰ τοΰ Βαρδακείου. 
Παρά τό φεσάκ*. περιπλανωμένου τι- 
νός έν Άθήναις Άνατολίτου, ό ύψη- 
λός πϊλος, άρτι άφιχθέντος έξ έσπε 
ρίας στιλπνού δόκτορος, ειδικών νο
σημάτων. Όλον δέ αύτό τό άνθρω- 
πομάζωμα, τό άσχάλλον έν ταΐς εί- 
οόδοις τών καφενείων, τό τερπόμε- 
νον άπό τά κατώτερα άσματα καί 
τά είδεχθέστεοα πρόσωπα, διανυκτε 
ρεύει έκεϊ έν τή διεφθαρμένη αύτή 
άσμοσφαίρα, ένθα έκνευρίζεται ό 
Λαός καΡ έκτραμπουκίζεται ή νεο
λαία».

* * *
Αύτή ήτο, μέ λίγα λόγια καί χω

ρίς ά ι̂ώσεις άκριβολογίας, ή θεα
τρική καί καμπαρεδική κίνησι τών 
ή μερών αύτών οτάς Αθήνας. Καί 
γύρω άπό αύτή, έκινεΐτο ή πρωτεύ
ουσα.

Ά λλ ’ ή παρένθεσί μας ήτοαζ άρ- 
κετά μεγάλην, άν καί χρήσιμη γιά 

νά όδηγηθή ό άναγνώστης καί νά 
μή παραξενευθή γιά δσα θά γρά
φουν στό άνάγνωσμά μας, πού έχει 
τόσες παράδοξες λεπτομέρειες, καί 
τόσα γεγονότα, πού δέν τά φαντά
ζεται κάν, άφοΰ δλοι συνηθίσαμε νά 
πιστεύουμε δτι τόν παλαιότερο και- 
, ρό έζοΰσαν, οί πρόγονοί μας, μέ

Παντοΰ τά πάντα —λέγει ό λαός. 
"Αν προσθέσουμε καί έμεΐς έδώ : 
ί-Καί πάντοτε τά πάντα» —νομίζου-' 
με δτι δέν θ’ άμαρτήσωμεν.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 2ον

Ά λλ ’ άς έπανέλθωμεν.
Αφήσαμε τόν άνθυπολοχαγό... 

καί άχώριστο φίλο τοΰ συναδέλφου 
τοΰ Γαζωρό, μέ τόν ύπολοχαγό Ρό
μπα, στό «’Άντρο τών Νυμφών», νά 
παρακολουθή τήν παράστασι καί 
τήν... πόρτα τοΰ θεάτρου!...

Φοδόντουσοτν, δπως γράψαμε, μή
πως μετά τό έπεισόδιο τής Στρατιω 
τικής Λέσχης, ό Γαζωρός έρχότοα/ε 
οτό «’Άντρο τών Νυμφών» καί τά 
έκανε γυαλιά-καρφιά.

Τήν έποχή έκείνη οί άξιωμοαικοί 
καί ύπαξιωματικοί, δσο μορφωμένοι 
καί άν ήσοα/ καί δσο καί άν οί πρώ
τοι ήσαν παιδιά καλών οικογενειών 
εΤχοτν μέσα τους τό «ντοηλίκι», ή
σαν όπαδοί τής άρχής, τοΰ «Ρωμαί- 
ΐκου φιλότιμου».

Ό  έλεύθερος βίος τής χώρας μας 
δέν ήτο μακρύς. Ή  άπήχησι τής γεν 
ναιότητος τών άγωνιστών, δέν είχε 
γδύσει. Καί άφοΰ οί "Ελληνες τών 
τελευταίων δεκαετηρίδων τοΰ δεκά 
του ένάτου αίώνος, δέν εΐχον άντι- 
πάλους νά πολεμήσουν, έτρώγοντο 
μεταξύ τους, έν όνόματι τοΰ «φιλο- 
τίμου»!...

Τήν πρωτοπορίαν δέ είς τήν κί- 
νησιν αύτήν είχαν οί άξιωμοαικοί, 
οί όποιοι έδημιουργουσαν συχνά-πυ

Τί λένε; Τί; Άσφαλώς δ,τι ψιθυ
ρίζουν δλοι οί έρωτευμένοι τής 
γής, σ’ δλες τίς γλώσσες τοΰ κό
σμου. Σημαντικά μικροπράγμα
τα. Σπουδαιότατες, χαριτωμένες 
άνοησίες.

Δέν μιλάει δμως μόνον αύτή, ή 
έρωτευμένη στόν Εκείνον της. 
Μιλοΰν κι’δλες οί διπλανές στους 
καβαλιέρους των. Μιλοΰν... κι’ δ
λες αύτήν έχουν θέμα.

Πόση κακεντρέχεια, θεέ μου ! 
Στό περιβάλλον αύτό, σέ τέτοιες 
περιστάσεις, βλέπει κανείς νά 
έκδηλώνεται φαρδειά-πλατειά ή 
ζηλοτυπία σ’ δλη της τήν φαρμα
κερή μεγαλοπρέπεια. Ματιές γε
μάτες μϊσος κατευθύνονται πρός 
τό έπίμαχο τραπεζάκι τοΰ ζεύ
γους. Τά ζωηρά βαμμένα χειλά
κια φλυαροΰν καί τό φαρμάκι άπ’ 
τίς γλωσσίτσες στάζει... στάζει... 
στάζει. ..

Καιρός δμως εΐναι ν’ άλλάξου- 
με περιβάλλον, άναγνώστα μου.

Έκεϊ, στό θησείο κοντά, υπάρ
χει ένα καμπαρέ παρομοίου τύ
που. Τήν όρχήστρα — μιά κι3ά- 
ρα, ένα βιολί, ένα μαντολίνο—τήν 
άποτελοΰν τρεΐς γυναίκες, * Ρό- 
ζα, ή Λίνα καί ή Λέλα. Είναι ί- 
διοκτήτριες τοΰ κέντρου.

Πολύς κόσμος κάθε βράδυ τό 
κατακλύζει. "Ολοι έλπίζουν ν’ ά- 
ποσπάσουν ενας βλέμμα τοϋ έ
νός όποιουδήποτε άπό τούς τρεΐς 
είς προχωρημένον βαθμόν εύσώ- 
μους άγγέλους, πού άποτελοΰν 
τό μουσικό συγκρότημα. Κι’ αυ
τές δέν κάνουν τίποτε άλλο άπό 
τοΰ νά χαρίζουν χαμόγελα, νά 
ρίχνουν μοαιές καί νά πουλοΰν 
πάμφθηνη αισθηματικότητα. ’Έ 
τσι τά βράδυα, δταν ή ήσυχη γει
τονιά βυθίζεται στά γκρίζα πέ
πλα τής χειυερινής άνίας, ή φω
τεινή πινακίδα τοΰ κέντρου, πού 
έχει τόν τίτλο «Τρεΐς άδερφές», 
γίνεται όδηγό άστέρι στούς πολ
λούς ξενύχτηδες θαυμαστές τών 
τριών αύτών Χαρίτων.

Ή  νοσταλγία ένός παλιοΰ βάλς 
τής «όρχήστρας» άνακατεμένη 
σέ περίεργο κραμα μέ τό έξω- 
φρενικό μοτίβο ένός ρεμπέτικου 
τρανουδιοΰ, πού κόπιοιος άπ’τούς 
θαμώνες παραληρεί καί ή ψευδαί
σθηση καί τό δνειρο εΐναι έτοιμα.

Τί λέτε, άναγνώστα, πάμε νά 
τήν άπολαύσουμε καί μεΐς;

Σ ’ Μνα τραπεζάκι λίγο δεξιώ- 
τεοα άπ’ τήν όρχήστρα κάθεται 
μιά μισοαεθυσμένη συντροφιά νε
αρών. Ό  ένας άπ’ αύτούς κυτ- 
τάει έπίμονα τή Λέλα. Τοΰ να- 
αογελάει. Ό  νεαρός ένθουσιάζε- 
ται. Χτυπάει τά χέρια. Τό γκαρ- 
αόνι πλησιάζει.

— "Ενα  λικέρ στή Λέλα.
— Ή  δεσποινίς Λέλα δέν πίνει...
— Δέν πίνει; Τότε φέρτο σέ... 

μένα!.·.
Τύ ίδιο είναι. Τό λικέρ έρχεται 

κι’ ό νεαρός σηκώνεται νά κάνη 
πρόποση. 'Ένα  βλέμμα άπό τό 
άντικρυνό τραπέζι δμως έρχεται 
νά καταστρέψη τήν κατάσταση.

Στό άντικρυνό τραπέζι κάθε
ται μιά πολυμελεστάτη συντρο
φιά. Ό  νεαρός παρεξηγεΐται. ’Α 
πειλείται συμπλοκή. Δυό χαμόγε 
λα τής Λέλας πρός τά δυό άντι- 
μαχόμενα στρατόπεδα σώζουν 
τήν κατάσταση.

'Ένας περίεργος τύπος άνοίγει 
τήν πόρτα. Χτυπάει τά χέρια. " Ε 
νας σερβιτόρος τόν πλησιάζει. Ό  
τόπος δείχνει ϊνα τραπέζι.

*- Τρία μπουκάλια κονιάκ μέ 
τρία ποτήρια σ’ αύτό τό τραπέζι 
καί γρήγορα.

Τά παραγγελθέντα έρχονται. 
Ό  τύπος σηκώνει τό τραπεζο
μάντηλο καί τά γκρεμίζει δλα. 
Πλησιάζει τό ταμείο. Πληρώνει 
καί φεύγει. Ή  άτμόσφαιρα ξανα- 
γυρίζει στήν παλιά της..· ήρεμία-

Ή  όρχήστρα παίζει £να περα
σμένης μόδας ταγκό. Τά φώτα 
μισοσβύνουν. Μιά σειρά λαμπιο- 
νιών δίνει £να έλαφρό κόκκιν-* 
στήν αίθουσα. Ή  Ρόζα, ή Λίνα 
καί ή Λέλα τραγουδάνε. Xccu'v 
γελοΰν. Ή  ευτυχία όλοκληρώνε- 
ται.

Ή  αύγή μέ τόν γκρίζο όπτικδ 
Ηης τηλέγραφο στέλνει τήν πρώ
τη μακρυνή της καλημέρα. Στό. 
θαμπά τζάμια άπ’ τήν έσωτεοική 
θερμοκρασία τοΰ κέντρου σχημα
τίζονται ύδάτινες γραμμές, θ ’ 
φωνές γίνονται βραχνές. Οί κινή
σεις νωχελικές. Τά κεφάλια βα
ραίνουν περισσότερο· Ή  αύταπά- 
τη διαλύεται- Τό δνειρο ξεθωριά
ζει. Εΐναι πολύ ντελικάτα, βλέ 
πετε, αύτά τά δνειρα, αύτές οί 
ψευδαισθήσεις: δέν άντέχουνστήν 
αύγή. Σάν τή φωτογραφική πλ5·- 
κα τοΰ σκοτεινοΰ θαλάμου. Γό 
φώς τά οκστώνει.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι· ΙΙ·Μ · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι

κνά ιστορίες, οχι βέδαια άπό διά- 
θεσιν καυγατζίδικη, άλλά διότι, γιά 
ψύλλου πήδημα, ένόμιζαν τούς έαυ 
τούς των προαδεβλημένους.

Έπίσης έδημ,ουργοΰντο έπεισό- 
δια, δχι μόνον δτοτν ένδιεφέροντο 
προσωπικώς οί άξιωματικοί τοΰ πα 
λαιοΰ έκείνου καιροΰ, άλλά καί δ
ταν φίλοι των «έθίγοντο» ή έθίγοντο 
πρόσωπα πού δέν ήμποροΰσαν νά 
διεκδικήσουν τι δίκαιόν των.

Ό  ίπποτισμός —έπήρεια τών ά- 
γώνων τοΰ έθνους καί τής τότε ρω- 
μαντικής έποχής— ήτο στίς δόξες 
του. Καί οί ά .̂ιωματικοί ήσαν οί 
πρώτοι «ιππότες —δπως καί ή θέ- 
σις των άλλωστε, κοαά τά έθιμα 
τής έποχής, τό έπέδαλλεν.

Μ ΙΝΩ Σ Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 
ΣΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ :. Ή  συνέχεια.

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
πό κάτι άλλο πού πέθανε, κι' δ,τι 
πεθαίνει γεννάει κάτι άλλο ζωντα
νό; Γιά νά μποροΰμε λοιπόν νά συ- 
νεννοηθοΰμε πρέπει κάθε φορά νά 
ξεκινάμε άπό τά πράματα τής στι
γμής, δπως μάς παρουσιάζονται 
στίς αισθήσεις μας, γυμνά, χωρίς 
τό μύστηριακό τους ντΰμα πού 
τούς ψορεΐ ό θρύλος, ή Μυθολογία, 
ή θεολογία καί οί γοητευτικές, άλ
λά χωρίς σίγουρο, ξεκαθαρισμένο 
νόημα λέξεις.

’Ά ν  έξετάσουμε καλά τό αίσθη
μα πού έχουμε ζώντας, άφοΰ βγά
λουμε άπ’ τό νοΰ μας κάθε άπό τά 
πρίν θεωρία γιά τή ζωή, βλέπουμε 
άμέσως πώς ζ ο ΰ μ ε θά πή 
βρισκόμαστε όλοένα σέ ά ν ά γ κ η 
άπό τό γύρω μας κόσ· ο, άπό τόν 
άέρα πού άνασαίνουμε, ώς τήν πα
ρέα τών άλλων άνθρώπιων. Βλέ
πουμε άμέσως πώς νοιώθουμε τήν 
ύπαρξή μας σάν έ ξ ά ρ ^ η μ α ,  
σάν π α ρ ά σ ι τ ο ·  Μόλις σκε- 
φτοΰμε τόν έαυτό μας όλομόναχον 
στόν κόσμο, χάνουμε άμέσως κά
θε ιδέα ύπαρξης’ γιατί δ έ ζ ο ΰ- 
μ ε  μ έ  τ ή  σ κ έ ψ η ,  παρά 
μέ τήν άδιάκοπη' άνταλλαγή τής Ο
λης. Μόλις πάψουμε ν’ άνασάνου- 
με άέρα, μόλις σταματήσουμε να 
δεχτούμε τροφή, διαλύεται άμέσως 
τό συγκρότημα αύτό πού τό λέμε 
σώμα καί χάνουμε καί σκέψη καί 
νόηση. Μόλις χωριστούμε άπό τούς 
άλλους άνθρώπους, τό ίδιο χάνου
με τήν δρεξη τής ζωής, μελαγχο
λούμε καί τέλος πεθαίνουμε, πά
σχουμε δηλαδή δ,τι καί άν ά̂ρνη- 
θοΰμε νά πάρουμε τροφή. ‘Ώστε ; 
ζωή μας είναι ή ζ ω ή τ ώ ν 
ά λ λ ω ν  κι’ άν λέμε πώς νοια
ζόμαστε μόνο γιά τόν έαυτό μας. 
ιδέα μας είναι, πραγματικά δμως 
δέ γίνεται Στή συλλογή μας ολο 
τούς άλλους έχουμε’ στόν πόθο 
μας, στήν καοδιά μας, στήν άγα- 
πη μας, στό μίσος μας. Κι’ άν βρε
θούνε κα* στιγμές πού θαροοΰμε 
πώς τάχουμε δλα ξεχάσει. πώς ά- 
διαΦοριΰμε γιά δλα καί δέ συλλο
γιζόμαστε παρά τόν έαυτό μας, οί 
στιγμές αύτές είναι στιγμές π ό
ν ο υ ,  δηλαοή στιγμές πού ξεκο
βόμαστε άπό τή ζωή. Χαρά μας εί
ναι νά νοιώθουμε τήν ύπαρξή μας 
έξάρτημα, μέλος τής ζωής καί πό
νος μας είναι τό ξέκομμά μας άπό 
αύτή.

Μέ τις αισθήσεις μας καί τά σύ
στημα πού έχουμε καλλιεογήσει 
τής μνήμης καί τής φαντασίας κα
ταφέρνουμε νά νοιώθουμε τή σχέση 
μας μέ τόν κόσμο, τά δεσμά μας ή 
τόν άποχωρισαό μας. ΚΓ άπ’ τίς 
αισθήσεις μας σ’ αύτό μάς βοη
θούν περισσότεοο ή άκοή καί ή δ- 
οαση. Έκεΐνο δμως πού κάνει τήν 
δοαση σχεδόν μοναδική, είναι πού 
αύτή έγει έξελινθή σέ βαθμό πού 
κατορθώνει νά δίνη τήν άκριβέστε- 
ρη έντύπωση καί τό σωστότερο 
προσανοαολισμό καί έφτασε ν’ άν- 
τικαθιστά άκόμα καί τίς άλλες. 
Εΐναι μόνη της 6 μοναδικός τρόπος 
νά βλέπουμε τή ζωή. Τό άποτέλε
σμα αύτής τής καλλιέργειας εΐναι 
νόστιμο: μπορούμε νά ποΰμε πώς
τή ζωή τή νοιώθουμε μορφικά, δη
λαδή τή βλέπουμε. Φώς καί σκοτά
δι, γραμμές καί σχήματα καί δνκοι 
καί χρώμοαα καί ή κίνηση δλων 
αύτών εΐναι τά πιό γνώριμα μας ύ- 
λικά πού τά νοιώθουμε άποκλειστι- 
κά μέ άλλες ο’υθήσεις, δπως '•ρό- 
Φ ιμα , άρώματα, ήχους, άκόμα καί 
αϋτά καταντά νά τά βλέπουμε 
μορφικά. Σχεδόν τά αισθήματα τοΰ 
κρύου καί τής ζέστης καί άλλα 
τής έσωτερικής της τ υ φ λ ή ς  
λειτουργίας τοΰ όργοτνισμοΰ μας, 
καί αύτά άκό.ια τά καταλαβαίνου
με μορφικά. ’Έ^σι ή μ ο ρ φή  φτά
νει νά εΐναι tc σπουδαιότερο, τό 
κυριώτερο μέσο πού ή ζωή μπαί
νει στήν άντίληψή μας: Ό  ούρα- 
νός, τό δένδρο, τό τοπεΐο, τό σπί
τι, οί άλλοι άνθρωποι, τά γνώριμα 
πρόσωπα, ή κουζίνα μας, τό κρεβ- 
βάτι μας, τό φαγητό μας, τό άγα- 
πημένο μας πρόσωπο, ό έαυτός 
μας, τό ντύσιμό μας καί τό σκέρ
τσο μας, δλα, δλα εΐναι ε ί κ ό - 
ν ε ς πού, είτε μπρός στά μάτια 
μας είτε δχι, τίς βλέπουμε, τίς νοι
ώθουμε μ ο ρ φ ι κ ά. Τήν ήδονή 
ένός φιλιοΰ, τή γλύκα άπό ένα ώ
ριμο φρούτο, τήν εύχαρίστηση άπό 
ένα άνοιξιάτικο βράδυ, άπό ένα 
ταξίδι μέ τό πλοίο, τή χαρά άπό έ
να, κέρδος σέ λαχείο, δλα τά βλέ
πουμε καί τά έντυπώνουμε στή μνή 
μη μας μορφικά. Μάλιστα, γιά νά 
τά θυμηθούμε ή νά τά φανταστού
με ή μορφική άντίληψη εΐναι άπα- 
ραίτητη. ‘ Ενα άρωμα δέν μποροΰ
με νά τό θυμηθοΰμε άλλοιώς πα
ρά μέ τή μορφή τοΰ άντικειμένου 
πού έβγαζε αύτό τό άρωμα, δταν 
τό πρωτονοιώσαμε. Μ ά ς  εΐναι άδύ- 
vorro νά θυμηθοΰμε πώς μυρίζει τό 
γιασεμί, άν δέν φέρουμε πρώτα 
στό νοΰ μας μορφικά τό άνθος. 
Μιά συγκινητική μας στιγμή, έναν 
άποχωρισμό, μιά έντατική μας 
δράση, ένα δυνατό πάθος, δλα τά 
νοιώθουμε καί τ’ άναπολοΰμε μορ
φικά. Τό ίδιο μιά φανταστική μελ
λοντική μας ένέργεια, τή βλέπουμε 
υορφικά. Κι’ είναι τόση ή δύναμη 
τής μορφικής παράστασης της ζω
ής στό νοΰ μας.’ πού αύτή μόνη 
της μπορεί νά μάς προκαλέση ά- 
ναστάτωση στόν όργανισμό μας, δ
πως ή θέα στόν κινημοαονοάφο έ
νός πλοίου πού σκαμπανεβάζει μέ
σα σέ θάλασσα ταραγμένη μάς 
προκαλεΐ ναυτία.

Ή  μορφή λοιπόν εΐναι γιά μας 
τό σημαντικώτίρο μέσο γιά τήν αί
σθηση καί τό μοναδικό γιά τήν ά- 
ναπαοάσταση καί τήν κατανόηση 
τής ζωής. Ζωή χωρίς μορφές μας 
εΐναι άκατανόητη κι’ ή λέξη χ ά ο ς  
κάτι τέτοιο παριστάνει στή φαντα
σία μας, δήλ. μιάν άμορφη πλάση. 
Είναι φυσικό ή μορφή νά μάς τρα- 
δάη τήν προσοχή περισσότερο ά
πό κάθε άλλο αισθητό πράμα. ’Ή 
μαστε ζ ώ α  π ο ύ  β λ έ π ο υ ν ,  
πού νοιώθουν τή ζωή καί κατατο
πίζονται σ’ αύι-'ΐ μέ τήν δράση καί 
οί μορφές είναι, άς ποΰμε, τό άλ- 
φάδητο τής γνωστικής μας ορμής. 
Αύτό εΐναι μιά άλήθεια πού—είτε 
τό θέλουμε είτε δχι— βασίζεται σ’ 
αύτήν ή πνευματική μας λειτουρ
γία. ΚΓ δποιος τήν καταλάβει αύτή 
τήν άλήθεια καταλαβαίνει άμέσως 
γιατί καλλιτεχνικές θεωρίες σάν 
τίς θεωρίες τοΰ πεοίφημου Μαρι- 
νέττι καί τών οπαδών του εΐναι τό 
λινώτερο γελοίες.

’Άς έξετάσοι με λίγο αύτό τό 
βασικό πραμοι καθαυτά νά ίδοΰμε 
τί εΐναι, ποιά τά γνωρίσματά του,

ή ύφή του, τά στοιχεία του, οί ίδι- 
ότητές του. Λέγοντας μορφή, νοιώ
θουμε κάτι πού τό πιάνει ή δράσή 
μας. ’Έχει γραμμές, σχήμα, χρώ
μα, κοψιά. Έχει άναλογία στίς 
γραμμές του καί τάξη στήν κοψιά 
του, ρυθμό. Εΐναι παλλόμενο καί 
κινούμενο κι’ έχει τό ίδιο ρυθμό 
οτόν παλμό τοο καί τήν κίνησή 
του. Άπό τόν ήλιο καί τό φεγγάρι 
ώς τό σύννεφο καί τό ούράνιο “ό- 
ξο, άπό τό σβώλο τό χώμα καί τό 
δένδρο, ώς τήν πολιτεία καί τό 
βουνό, άπό τό μυρμήγκι ώς τήν ώ
ραία Ελένη, άπό τούς ίσκιους ώς 
τίς λάμψεις. Μπορεί νά βγάζη ή
χο, εϊτε άρωμα, νά έρεθίζη τή γέ* 
ψη είτε τήν άψή. Μορφή, δλα μορ
φές.

Τώρα αύτές oi μορφές δέν περ
νούν άπό μέσα μας, δπως οί εικό
νες στόν καθοέφτη χωρίς ν’ άφή. 
νουν τίποτα. Μας συγκινοΰν, δηλα
δή βάζουν σέ λειτουργία τόν όρ- 
γανισμό μας. ΚΓ άντίθετα ή λει
τουργία τοΰ όργανισμοΰ μας φέρ
νει στήν δραοή μας (μέ τό νοΰ) 
μορφές. ΚΓ έτσι έχουμε φτειάσει 
ένα πολύπλοκο σύστημα πού μπο
ρεί νά πιάνη τις μορφές καί τίς 
πιό φευγαλέες, νά τίς άναπαρα- 
σταίννη καί — τό σπουδαιότερο— 
νά τίς άνοσιλάθη καί παραλλαγμέ
νες στό καλύτερο είτε στό χειρό
τερο  ̂ νά τίς ένώνη καί νά πλάθη 
μιά νέα παράξενη καί έξωτικιά. 
Τούς πόθους μας τούς . βλέπουμε 
μορφικά είτε ξοα/αφέρνοντας τις 
μορφές πού μπορεί νά εύχαριστή- 
σουν αύτούς τούι πόθους, είτε πλά
θοντας άλλες όλότελα νέες.

Αύτή ή λειτουργία τοΰ όργ<τνι- 
σμοΰ μας πού μπορεί νά μορφο- 
ποιή τούς πόθους μας, εΐναι λεπτό
τατη καί πολυτιμότατη. Αύτή πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλη μάς δέ
νει μέ τή ζωή, εΐναι σάν μιά δεύ
τερη μικρή κυκλοφορία τοΰ ζωΐ- 
κοΰ ρευστοΰ μέσα μας, πού μάς 
κάνει, σάν έλατήοιο. νά ξοτνσοο- 
μοΰμε πρός τόν κόσμο σάν νά θέ
λουμε άπό έ ,̂άοτημά του νά γίνου
με n'Ca του. Αύτή λειτουργία ή 
καθαρά πνευματική, άς ποΰμε, 
φτάνει τή μεγαλύτερη έντασή της 
κατά τήν ώριμότητα τοΰ εΐναι μας 
καί είναι χαρά μεγάλη.

Αύτή τή μεγάλη χαρά ό άνθρω. 
πρς, τή χαίρεται δταν μορφοποιή 
τούς πόθους του καί καταφέρνει 
τίς μορφές αύτές τών πόθων του 
νά τίς έκφράζη στούς άλλους, στόν 
κόσμο πού είναι έξάρτημά του. “Ο
σο πιό καλά τύ καταφέρνει τόσο 
ή χαρά του μεγαλύτερη κΓ αύτου- 
νοΰ πού τό πετυχαίνει κι’ έκείνων 
πού τό άπολαδαίνουν. Καί πώς 
τήν έκφράζει αύτή τή μορφή τών 
πόθων του; Μέ άπειρα μέσα: μέ 
κινήματα τοΰ κορμιοΰ του (χορός), 
μέ τή φωνή του (τραγοΰδι), μέ 
άλλα ύλικά μέσα (γλυπτική, ζω
γραφική) κι’ άνακάλυψε κι’ έναν 
νοστιμώτατο τρόπο νά παρασταίνη 
μιά μορφή μ’ ένοτν ξέχωρον ήχο 
είτε συνδυασμό ήχων τής λαλιας 
του κι’ έτσι «χει πειά τίς λέξεις, 
πού είναι συμβολικές παρ~οτάσει.ς 
τών μορφών καί πού ή κάθε μιά 
μας φέρνει άαεοα στό νοΰ τή μορ
φή πού συμβολίζει.

Άφοΰ είδαμε πόση άξία έχει 
γενικά ή μορφ·) γιά τόν άνθρωπο, 
καταλαβαίνουμε άμέσως πόσο· 
τραβά τήν προσοχή του μέσα στίς 
συνηθισμένες μορφές ή άσυνήθισ'η' 
μορφή, γιατί ο:ύτή τότε είναι ή 
μ ο ρ φ ή  κ α τ ’ έ ξ ο χ ή  ν. 
ΚΓ ή έξοχη α'-αή μορφή μπορεί νά 
εΐναι ^οχη άπό μέγεθος, χρωμα
τισμό, ρυθμό; ήχο, άρωμα κλπ. 
Μπορεί νά είναι έξοχη άπό πλησμο
νή είτε άπό έλλειψη. Νά τάχη δλα 
περίσσια ή λειψά. 'Έτσι έχουμε τ' 
δ μ ο ρ φ ο καί τ’ ά σ κ η μ ο .  
Τ’ όμορφο τ’ άγαποΰμε γιατί είναι 
εύχάριστο καί ώφέλΐ'ΐο. έπειδή τά- 
χει δλα περίσσια. Τ’ άσκημο τό μι
σούμε έπειδή είναι δυσάρεστο καί 
βλαβερό. Καί μπορεί κατά μέρη 
μιά ώραία μοοφή νάχη κάτι άσκη. 
μο κι’ αύτή είναι ή τ ρ α γ ι κ ή  
μ ο ρ φ ή  καί πάλι μιάν άσκημη 
μορφή νάχη κάτι δμορφο κι’ αύτή 
εΐναι ή κ ω μ ι κ ή  μ ο ρ φή.

Κάθε άτομο ποθεί γιά μιά ξέ
χωρη γι’ αΰχύ ώραία μορφή κι* 
αύτό ίΐναι τό ί δ α ν ι κ ό τ ο u. 
Ή  έκφραση, ή άναπαράσταση αύ. 
τοϋ τοΰ ιοανικοΰ δίνει στόν άνθρω
πο χαρά μεγάλη, δπως πρίν είπα
με. Τά ιδανικά μας (τούς πόθους 
μας) τά παρασταίνουμε μέ ύλικά 
μέσα (χορός, μουσική, πλο«οτική, 
γλυπτική, ζωνραφική, άρχιτεκτο- 
νική κλπ.) καί μέ συμβολικά μέ
σα—τίς λέξεις πού μ’ αύτές φτειά- 
χνουμε είκόνες. Μποροΰμε καί -·ά 
ύλικά μέσα νά τά μεταχειριστοΰμβ 
μέ συμβολικό τρόπο. Αύτή τήν τέ
χνη τή λέμε καλλιτεχνία, δηλαδή 
τέχνη πού παρασταίνει τά ώραία, 
τίς ωραίες μορφές. "Ομως έπειδή 
κάθε άνθρωπος καί σέ κάθε στιγ
μή είτε περίοδο τής ζωής του έχει 
καί άλλους πόθους, άνάλογα μ5! 
τόν τρόπο πού σ’ αύτή τή στιγμή 
βλέπει τίς μορφές τής ζωής, ή 
Καλλιτεχνία τού κάθε άνθρώποο 
δέ νοιάζει δλους τούς άλλους, πα
ρά δταν τό ίοανικό πού έκφράζει 
εΐναι δμοιο μέ τό κοινό ιδανικό. 
"Οπου παρουσιάζεται ή άνάγκη 
γιά ένα όποιοδήποτε καλλιτέχνΓμα 
νά μήν εΐνε άπλά καί μόνον ή έκ
φραση τοϋ ίδοαικοΰ ένός άτόμου, 
παρά τοΰ κ ο t ν ο ϋ i -5 α ν ι< 
κ ο ϋ γιά νά συγκινήση, άλλοιώς 

j άφήνει τούς άλλους άδιάφορους. 
j 'Έτσι βλέπουμε πώς μόνον ή κοι- 
ί νωνική συγκίνηση πού προκαλεΐ έ- 
| να καλλιτέχνημα έχει άξία. ΓΓ αύ· 
j τό λέμε πώς ή καλλιτεχνία είναι 
| φαινόμενο κοινωνικό κι’ ό καλλιτέ- 
| χνης πλάθοντας, άναπαρασταίνον*
1 τας τήν ώραία μορφή τού ιδανικού 
! του, τό πλάθει τέτοιο ώστε νά πα- 

ρασταίνη τή μορφή πού δλη ή κοι- 
νωνία ποθεί. Έτσι κατά βάθος μι
λώντας γιά καλλιτεχνικό ιδανικό, 
μποροΰμε νά νοιώθουμε κοινωνικό 
ιδανικό,

R. ΡΏΤΑΧ



ΣΑΒΒώΤΟΝ 21 ’ Ιανουαρίου 1939 * * * * * * * * * α αααααλ ,***,a <uuu>.aαααα α.α»,αλα λχλ^α α α α  ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ιΑΛ̂ΛΛΛΛ̂  ̂ΛΛΛΛΛ̂ ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΑ̂ιΛΛΑΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛΑιΑΑΑΛΛ̂ι̂ Λ̂ΛΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ 7

ο χ ο ρ Έ υ τ η ς μ Ιζ ιγ Ϊ ς κ Ϋ  Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΝ ΤΕΧΝΗ
ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΟΥ, ΙΓΚΟΡ ΣΤΕΠ Α Ν ΙΤΣ

Ή  φωτογραφία είναι μιά τέχνη | ξεις της σέ υψηλότερες σφαίρες,

Π Ε Ρ ΙΛ Η ψ ΙΣ  ΤΩΝ Π ΡΟ ΗΓΟ ΥΜ ΕΜ ΗΜ . 
-Γυι£ς έ»̂ ύς ζεύγους σπουδαίων Πολωνών 

χορευ.ών, 6 Βασλάβ Νιζίνσκυ, έοαξε ά
πό τριών έτών έξαιρετικήν έπίδοση σχ6 
χορό, καί κατόρθωνε, έννέα μόλις έτών 
νά πρόσληψή στήν περίφημη «Αύτοκρατο. 
ρική Σχολή του μπαλλέτου» οτήν Πετρού
πολη.— Βρισκόμαστε στά Χριστούγεννα τοϋ 
1909. Ο Ι τελικές έξετάσεις τρς Σχολής 
άνέδειξαν θριαμβευτή τόν Νιζίνσκυ. Γό 
κοινόν μεθυσμένο άπό τόν ένθουσιασμό, 
χώνεται στά Παρασκήνια, μά ό Νιζίνσκυ 
ντυμένος άκόμα μέ τό κοστούμι τοΟ Δόν 
ίουάν, ξεφεύγει καί πηγαίνει στό παρεκ
κλήσι της Σχολής γιά νά προσευχηθή. 
Ύστερα άπό τήν προσευχή άναπολεί τήν 
τερασμένη του ζωή κι* δταν οί καμπάνες 
Γης μεταμεσονύχτιας λειτουργίας των 
Χριστουγέννων 'ν-ι',χοϋν, ξυπνά άπ’ τήν 
Ονειροπόληση καί βλέπει μπροστά του ιή 
μικρή Νατάσα, τήν κόρη του καθηγητοί) 
του Σ ιμενώφ, πού τόν ρωτάει ποιά γυναί
κα του έδωσε τό κόκκινο ρόδο που άφιέ. 
ρ στήν Παναγία τοΟ τέμπλοι· καί του 
Εξομολογείται τόν έρωτά της. *0 Ν·' - 
οκυ, πού *3ήν άγαπάει σάν άδελφή, προσ
παθεί νά τήν πείση πώς αύτός δέν εΐνε 
πλασμένος γιά τόν έρωτα. Έκείνη δμως 
έπιμένει, κι* δταν ό Νιζίνσκυ τήν άπελπί- 
ζΠ* χωρίς νά του πή τίοπτα, μπήγει ένα 
μαχαίρι στήν καρδιά της. "Οταν είδε τήν 
αΐμάτινη κηλΐδα άπάνω στό χιόνι ό Νιζίν
σκυ, σάν κυνηγημένος άπό τΙς Έριννύες, 
τΡέχει άσκοπα μέσα στούς κρυσταλλια
σμένους δρόμους. Σ  έ μιά γωνιά, στρί
βοντας άπότομα, πέφτει σέ μιά παρέα πι
στών, πού πήγαιναν στή μεταμεσονύκτια 
λειτουργία. "Ενας άξιωματικός τόν άρπά. 
ζει, τόν ρωτάει γιατί τρέχει Ό  Νιζίν
σκυ σά χαμένος, δέν βρίσκει άλλη 
λέξη ν* άποκριθ^ έκτός άπό ένα «πέθα
νε !»^ * 0  άξιωματικός βέλει νά τόν πάη 
μέ τή βία στόν πλησί'ττερο άστυνσμικό 
σταθμό γιά νά έξηγηθ^, ϋτοτν ένα πλού
σια στολισμένο έλκηθρο, πού λίγο άκό_ 
μα θά τούς παρέσυρε, σταματάει λίγα 
βήματα μακρυά τους καί ή κυρία πού 
ήταν στό έλκυθρο ζητάει έξηγήσεις. 
•Αναγνωρίζει τόν Νιζίνσκυ καί διατάσσει 
τόν άξιωματικό νά φύγχι. "Υστερα άπό μιά 
ήδονική νύχτα, 6 Νιζίνσκυ ένώ ή Μεγάλη 
Δούκισσα κοιμάται άκόμα, οΗσθανόμενος 
τύψεις, θέλει νά φύγη. Τά ρούχα του δέν 
ύπάρχουν. Τυλίγει τή γύμνια του σέ μιά 
μπέρτ άπό έρμίνα και προχωρεί πρός τήν 
πόρτα. Τό θυρόφυλλο δμως άνοίγει άπότο'ΐ! 
μα καί στό φώς τών κεριών πού κροττοϋσε, 
ό Νιζίνσκυ, βλέπει τρομαγμένος έναν κον. 
%ό καμπούρη άνθρωπάκο.

γ
"Εκανε νά ύποχωρήση £να βή

μα, μά Ι'να άτσάλινο χέρι χού
φτιασε τό μπράτσο του:

— Μή μιλάς. Προχώρησε!
Ή  φωνή ήρθε σάν ψίθυρος στ’ 

πύτιά του.
— Τί μέ θέλεις?
— Προχώρησε!
Τά δάχτυλα τοΰ άτσάλινου χε

ριού έσφιξαν περισσότερο τό 
Μπράτσο του.

— Ποιός είσαι;
Μιά απότομη κίνησις ήταν ή ά- 

πάντησις.
Πέρασαν ϊνα διάδρομο, Ιναν 

δεύτερο κι’ υστέρα ό παράξενος 
συνοδός του άνοιξε μιά πόρτα, 
πού ώδηγοΰσε σέ μιά σκοτεινή 
στριφτή σκάλα.

Ό  Βασλάβ ένοιωσε μιά βαρειά 
μυρωδιά μούχλας, πού δσο κατέ
βαιναν γινόταν πιό δυνατή. Σέ 
λίγο άοχισε νά δυσκολεύεται ν' 
άναπνεύση.

Ή  στριφτή σκοτεινή σκάλα ή
ταν άτέλειωτη. θάλεγε κανείς 
πώς κατέβαινε ώς τήν Κόλασι.
. Ξαφνικά, σ’ £να πλατύσκαλο ό 
συνοδός του σταμάτησε.

— Τί ήθελεΓ στό δωμάτιο της 
κυράς; ροιτησε.

Ή  φωνή του έμοιαζε περισσό- 
τεοο μέ μουγκρητό πεινασμένου 
ζώου παρά μέ άνθρώπινη μιλιά. 
Ό  Νιζίνσκυ προτίμησε νά μήν ά- 
παντήση.

— Μουγκάθηκες, £; "Η  μήπως 
δέν καταδέχεται ό μορφονιός νά 
μιλήση στό Γιακώψ;

Τά δάχτυλά του πού κρατού
σαν τόν Νιζίνσκυ, σφίχτηκαν νευ
ρικά.

— Τί νά σου πω; Ή  κυρά σου 
μ' £φερε. Δέν ξέρω οΟτε που Ρρί- 
σκοααι.

"Ενα  άπαίσιο χάχανο άντιβού- 
ϊσε στούς ύγρούς τοίχους.

— Τσαλίμια κάνει ό μορφο
νιός ; μούγκρισε ό καμπούρης. 
"Εγνοια σου. δαως, καί δταν άο- 
χίση νά δουλεύη τό κνούτο θά 
σοϋ λυθή ή γλώσσα.

Και χωοϊς ν’ άφήση τό μπρά
τσο του, άδοαξε £να χαλκά, πού 
βρισκόταν στό πλατύσκαλο καί 
σήκωσε μιά βαρειά τετράγωνη 
πλάκα.

Στό Φως τών κεριών πού κρα
τούσε, ό Βασλάβ, είδε τήν τοιχω* 
τΛ μορφή τοΰ συνοδοΰ του νά 
κάνη μιά σπασμωδική γκριμά- 
τσα.

— "Αντε τοίρα, πήδα μέσα, μυ
ρωδάτε μου!

*0 Νιζίνσκυ ένοιωσε £να ρΐγος 
νά διατρέχη τή σπονδυλική του 
στήλη. ’Από ένστικτο 6κανε νά 
τραβηχτή, μά τό σιδερένιο μάγ
κανο τοΟσφιγγε τό μπράτσο. 

Σκέφθηκε νά κεδρίση καιρό.
— Είναι βαθειά; ρώτησε τρέ* 

μοντας.
Τό ίδιο χάχανο άντιβούϊσε πά

λι. ‘Όταν ή ήχώ έσβυσε, ό άν
θρωπος πού τόν κρατούσε, τοΰ 
πήρε τό σαμντάνι μέ τά κεριά ά
πό τό χέρι, τρϋκανε μιά άρκρυ- 
δένια ύπόκλ'.ση καί τρΰ είπε:

— Μέτρα μόνος σου!
Καί μέ τά λόγια αύτά, πρίν ό 

Νιζίνσκυ προφτάση νά κρατηθή, 
ό καμπούρης τοΰδωσε μιά δυνα
τή σπρωξιά καί τόν έριξε στό 
σκοτεινό άνοιγμα πού βρισκόταν 
μπρός στά πόδια του.

'Όταν συνήλθε, ό Νιζίνσκυ, έ
νοιωθε πόνους σ’ δλο του τό κορ
μί. Τό κεφάλι του πονρϋσε κα! 
κάτι χλιαρό έσταζε άπό τόν δεξΐ 
κρόταφο στό μάγουλό του.

— Αίμα ! συλλογίστηκε. Πλη
γώθηκα.

"Εκανε μιά προσπάθεια κι* ά
νοιξε μέ κόπο τά βαρειά βλέφα
ρά του.

Τό μέρος πού βρισκόταν δέν
I ταν έντελως σκοτεινό.
Σέ ιιιά νωνιά του τετραγώνου

κελλιοΰ πού είχε δλο-δλο τέσσε
ρα τετραγωνικά μέτρα άνοιγμα, 
κρεμασμένο σ’ ένα σκουριασμένο 
τσιγγέλι, έφεγγε νυσταγμένα, έ
να παληό φανάρι τοΰ λαδιού.

Τό πήρε, τό ύψωσε πάνω άπό 
τό κεφάλι του καί πορσπάθησε 
νά διακρίνη τριγύρω του.

Καμμιά έξοδος πουθενά.
Μά δσο καί άν προσπαθοΰσε 

νά διακρίνη τό ταβάνι τοΰ πηγα
διού αύτοΰ, δέν τό κατώρθωσε.

— "Επεσα άπό τόσο ψηλά καί 
δέν τσακίστηκα I μονολόγησε.

Τότε ξαναθυμήθηκε τήν πληγή 
του.

"Εφερε τό χέρι του στόν κρό
ταφό του: Είχε λαβωθή. μά oyi 
βαρειά, άφοΰ δέν πονοΰσε κι’ ά
φοΰ μπορούσε νά κινήται καί νά 
(Τκέπτεται.

— Τί θ* άπογίνη τώρα;
Δέν πρόφτασε ν’ άποτελειώση 

τή σκέψι του. "Ενοιωσε κάτι γλυ- 
στερό στό δεξί του πόδι.

"Ενας τεράστιρς ποντικός είχε 
περάσει ξυστά άπό τόν άστράγα- 
λό του.

Ό  Νιζίνσκυ άνατρίχιασε. 
Συλλογίστηκε τήν ιστορία τοΰ 

Βάνια Σμόλενιτς, πού τοΰ διηγό- 
ταν ή μητέρα του δταν * ταν παα- 
δί. Ό  δυστυχισμένος φαγώθηκε 
ζωντανός άπό τά ποντίκια σέ μιά 
φυλακή πού τόν είχαν κλείσει 
γιά νά πληρώση κάποια προδο
σία του.

Μιά στριγγή κραυγή πιδάκισε 
άπό τό στόμα του.

Ή  φρίκη του ήταν τόση, πού έ
νοιωσε τά πόδια του νά λυγίζ-χιν 
και ξανάχασε τις αισθήσεις του.

★
Νόμιζε πώς τ’ άκουγε στ’ δνει- 

ρό του:
— ’Αφέντη ! ’Αφέντη !
Κι’ δμως δέν κοιμόταν. Οί λέ

ξεις αύτές πού έπαναλααβάν 
ταν κάθε τόσο, τόν είχαν συνε,ρέ- 
ρει άπό τή λιγοθυμίαί

— Ποιός είναι; ρώτησε σιγά
— ’Αφέντη, μ’ άκοΰς;
Ή  φωνή ήταν άπαλή, τραγουδι

στή, γυναικε'α.
Ό  Βασλάβ είνε άρχισε νά δύ

σπιστή στίς γυναίκες. Συλλογί
στηκε τήν Νατάσα, τή Μεγάλη 
Δούκισσα κι’ ένοιωσε μιά άηδία 
νά τόν πλημμυρίζη.

Οί περιπέτειες μιάς μονάχα 
βοαδυάς μέ δυό γυναίκες τόν έ
φταναν. Δέν ήθελε νά μπλεχτή σέ 
καμμιά καινούργια περιπέτεια ή 
νά πέση σέ καμμιά παγίδα. Ά- 
πεφάσισε νά μήν ξαναδώση ση
μεία ζωής. Τό τσίριγμα δμως έ
νός ποντικού, πού στεκόταν δυό 
σπιθαμές μακρυά του, τόν έκαμε 
ν’ άλλάξη ιδέα.

— Σ ’ άκούω! είπε σ’ ένα στε
ναγμό έγκαρτερήσεως.

— "Εχεις χτυπήσει, άφέντη;
— "Οχι!
— —έρεις νά σκαλώσης σέ 

σκοινί;
Ό  Νιζίνσκυ, μ’ δλη τήν ταρα

χή του γέλασε.
— Αύτή είναι ή δουλειά μου. 

Μά ποιά είσαι καί γιατί θέλεις 
νά μέ βοηθήσης;

Καμμιά άπάντησις. Συλλογί
στηκε πώς θάχε φύγει καί περί- 
μενε.

Πέρασαν κάιιποσα λεπτά. "Υ 
στερα ό Βασλάβ άκουσε τόν ά- 
πόηχο ένός χοντροΰ σκοινιού πού 
σερνόταν στά πέτρινα σκαλοπά
τια.

"Ενα  καναβένιο χοντρό παλα
μάρι κουλουριάστηκε μπροστά 
στά πόδια του.

— Γιατί θέλεις νά μέ βοηθή
σης; ξαναρώτησε ό Βασλάβ.

— Ό  ’Αφέντης τιμώρησε τ?ιν 
κυρά. "Ολο της τό κορμί είναι 
γεμάτο αίμάτινες λουρίδες. Τό 
κ.νοΰτο τοΰ άφέντη δέν άστειε!ε- 
ται Μέ φο>ναξε νά τήν περιποιη- 
θώ και μέ διέταξε κρυφά νάοθω 
νά σέ βρω καί νά σέ βγάλω άπό 
δώ μέσα. "Οπου νάναι θά ξημε- 
ρώση. Ό  άφέντης έχει δώσει δι
αταγή νά σέ σκοτώσουν. Πριν 
φέξη, ή κυρά διάταξε νά σοΰ πώ 
πώς θέλει νά σέ δή.

Σταμάτησε, παιδεύτηκε λίγο νά 
δέση τό σκοινί κι’ δστερα άπό λί
γο ξανδπε:

— Σκάλωσε, άφέντη, στέριωσα 
τό σκοινί.

Τό άνέβασμα ήταν γιά τόν Βα
σλάβ παιχνιδάκι. Σέ λίγο βρισκό 
ταν στό πλατύσκαλο, άπ’ δποο 
τόν είχαν κατρακυλήσει.

Στό Φώς ένός δυνατού φανα
ριού είδε μιά μικρή κοπελλίτσα 
μέ δυό χο\τρές άχυρόχρωμες 
πλεξούδες ριγμένες στούς ώμους 
νά τόν κυττάζη μέ όλάνοιχτα 
τρομαγμένα αάτια.

Τότε μόνο συλλογίστηκε πώς ή
ταν γυμνός. Στή βιάση ν’ άνεβή 
είχε έγκαταλείψει τήν έρμίνα 
στό κελλί του 

Γύρισε τήν πλάτη του στήν κο- 
πελΧίτσα, πού τόν είχε σώσει.

— Νά μέ συμπαθας. Μήπως έ
χεις κάτι νά ρίξω άπάνω ιιου:

Λμίλητη, τοΰ ποόπφ γ^ϊ  
τό κλαδωτό σάλι, πού σκέπαζε 
τούς ώμους της. Τό έδεσε γύρω 
άπό τή'μέση του καί ξαναγύρισε 
χαμογελώντας.

Μά τά μάτια τής κοπέλλας δέν 
είχαν πιά τήν πρώτη τους φοβι
σμένη έκΦρασι·

"Ενας θαυμασμός καί μιά λα
χτάρα, παιχνίδιζαν στά μαβιά 
μεγάλα μάτια της.

—Πώς σέ λένε; τήν ρώτησε γιά 
νά σπάση τή σιωπή, πού άρχισε 
νά τόν ένοχλή,

— Κάτια! ψιθύρισε έκείνη.
— Κάτια, πρέπει δίχως άλλο νά 

παρουσιαστώ στήν κυρά σου;
— "Ετσι διάταξε.
— Κι’ άν μέ ξαναβροΰν; Κι’ άν; 

μέ ξαναρίξουν κεΐ μέσα; Κι’ άν 
μέ σκοτώσουν μέ μιά μαχαιριά;

Τά χείλη της άρχισαν νά τρέ
μουν, τά μάτια της βούρκωσαν 
μά έποτνέλαβε τήν ίδια φράσι:

— "Ετσι διάταξε!
Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ :  Στό έπόμενο.

πολύ καινούργια. Στήν Εύρώπη. 
πού είναι ή κοιτίδα της, μονάχα’ 
τά τελευταία χρόνια κατώρθωσε 
νά έπιβληθή στή συνείδηση τοΰ 
κόσμου καί νά συμπεριληφθή 
μέσ’ τίς καλές τέχνες. Ωστόσο 
καί έκεΐ άκόμα ύπάρχουνε κείνοι 
πρύ τήν τοποθετούνε σέ μιά δεύ-

άλλά περιωρίσθηκε άποκλειστιιίχ 
στό ν’ άποδίδη πιστά ένα θέμα, 
δπως τό έβλεπε ό ψυχρός φακός, 
νωρίς τήν ώραιοποιημένη έπεξερ- 
γασία πού προσφέρει το καλλι
τεχνικό αίσθητήριο τοΰ δημιουρ- 
γοΰ φωτογράφου.

Γιά τήν κατάσταση αύτή τής

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ  ΔΗ- Τδ χωριδ

τερη θέση, σχετικά μέ τίς Καλές 
Τέχνες. Μά αύτοί οί τελευταίοι 
δέν έτυχε ν’ άντιληφθοΰνε τίς δη
μιουργικές της Ικανότητες.

Σ ’ δλες τίς πολιτισμένες χώ
ρες, ή φωτογραφία στέκεται πλάι 
σέ κάθε έκδήλωση προόδου. Βο
ηθέ! τήν έπιστήμη στίς διάφορες 
αναζητήσεις της, συντελεί .στήν 
γνωριμία τών χαρακτηριστικώτε- 
ρων έκδηλώσεων τής κοινωνικής 
ζωής κάθε χώρας, διαφημίζει στά 
πέρατα τοΰ κόσμου τίς φυσικές 
καλλονές της, άναπτύσσει τά αι
σθητήρια τοΰ μεγάλου κοινοΰ, 
προάγει τήν άγάπη στίς τέχνες. 
Καί μερικές προσπάθειες σάν τοΟ 
Σνάϋτερ παληότερα, τοΰ Τσίμ- 
λερ, Μανασσέ, Φόεμπαχ, άργότε- 
ρα καί τελευταία τοΰ Χέμπεο 
Λίστ, προχώρησαν πολύ βαθύτε
ρα, ήρθανε νά μιλήσουν μέ μιά 
καινούργια γλώσσα γιά τήν αΐ- 
ώνια όμορφιά, κατώρθωσαν νά 
συλλάβουν κιαί ν’ άποτυπώσουν 
τό δνειρο, νά δώσουν μορφή στ’ς 
ουλλήψεις τής φαντασίας, χαοί- 
ζοντάς μας μιά πλέρια αίσθητικΛ 
συγκίνηση μέ τήν πνευματικότη
τα τών πραγματοποιήσεών τους 
καί τήν τελειότητα τής τ ε χ ν ι κ Γ Γ  
των.

’Αλλά οί θαυμαστές αύιές 
προσπάθειες, είναι έλάχιστες. ’Α 
κόμα καί στήν Εύρώπη, δπου ή 
φωτογραφική τέχνη εΐι/αα τόσο 
προωδευμένη, θεωροΰνται σάν 
πραγματικές έκπλήξεις. Διάβαζα 
τελευταία μιά κριτική γ ά τόν 
Χέρπερ Λίστ, δπου άναφερόταν 
μέ θαυσμασμό πω ς κατώρθωσεν 
ό μύστης αύτός τής φωτογραφι
κής τέχνης, σέ τόσα λίγα γο·ινια 
— είναι μόλις 32 έτών ~  νά μάθη 
τόσο καταπληκτικά τήν δύσκολη 
έπιστήμη τής φωτογραφίας καί 
νά δώση τόςη όμορφιά ςττούς πε
ρίφημους φωτογραφικούς πίνα- 
κές του.

Στήν ‘Ελλάδα μέχρι σήμερα 
δέν έκδηλώθηκε, καί πολύ δικαι
ολογημένα, καμμιά διάθεση γιά 
τέτοιες φιλοδοξίες. Στήν Εύρώπη 
ή λεπτή αύτή τέχνη περιβάλλε
ται άπό άπειρες φροντίδες, διδά
σκεται στά Πανεπιστήμια καί γε
νικά τής δίδονται δλα τά μέσα

φωτογραφικής τέχνης στην Ελ 
λάδα οί αίτιες είναι πολλές καί 
διάφρρες. Πρώτα άπ’ δλα είναι 
άγνωστες στούς φωτογράφους οί 
σύγχρονες τεχνικές γνώσεις -πού 
κάνουν τήν ψυχρή άπόδρση τρϋ 
φακοΰ ν’ άπαλύνεται μέ τήν ύπο-

της περιορίζρνται στήν έπαγ>ελ- 
ματική άσκησή της χωρίς νά ί- 
πιδιώκουν τήν προαγωγή της στό 
αισθητικό έπίπεδο. Ή  ά,νηθεια δ
μως είναι πώς καμμιά φ','.ηογρσ- 
φική προσπάθεια δέν μας παρου- 
σιάσθηκε μ’ άξιώσεις τέχνης, σέ 
σημείο τέτοιο πού νά δώση αφορ
μή σέ κείνους πού έχουν βαρύ- 
νρυσα γνώμη στά καλλιτεχνικά 
μας ζητήματα ν’ αναγνωρίσουν 
τήν καινούργια αύτή τέχνη.

Γιά νά αναλύσουμε καί νά έ- 
ξηγήσουμε μέ λεπτομέρειες π-'ις 
ή φωτργραφία μπρρεΐ νά άξαρ'3ή 
σέ άνώτερες σφαίρες τέχ\ης, θά 
χρειαζότανε ίνα |ντελί·.'ς ιδιαίτε
ρο άρθρο, πράγμα τό όποιον έ- 
πιψυλασσόμεθα νά τό κά'.ουμε σ’ 
εύθετο χρόνο. Σήμερα θά προσ
παθήσουμε νά δείξουμε πώς μπο
ρεί ένας καλλιτέχνης νά κάνη 
Φ ω τ ο τ έ χ ν η .  Γιατί δέν εί
ναι παραδοξολογία νά ύποστηρί- 
ξουμε, πώ ς όποιοσδήπστε άνθρω- 
πρς πού έχει έμφυτες τίς δημι
ουργικές ικανότητες τοΰ καλλι
τέχνη, μπορεί νά έκφρασθή μ’δρ- 
γανο τήν φωτογραφική τέχνη. Ό  
Ντά Βίντσι λόγου χάριν, άν είχε 
στά χέρια του έναν φακό, θά ή- 
τανε κάλλιστα σέ θέση νά δημι- 
ουργήση Τέχνη καί μέ μόνο αύτό 
τό μέσο.

Ό  καλλιτέχνης φωτογράφος δ
ταν βρεθή μπροστά στό θέμα πού 
θά τόν συγκινήση, θ’ άρχίση τή 
μελετη-μένη σπσυδή, άναζητώντας 
ποΰ είναι τά σημεία έκεΐ να πού 
πρέπει νά τονίση Ιδιαίτερα, μέ 
διάφορα παιγνίδια τοΰ φωτός, 
δίνοντας κίνηση καί ζωή στήν εί
κόνα του. Ή  κυριοηερη προσπά
θεια ένός φωτογράφου πού έχει 
τό αίσθημα τής τέχνης καί 'τήν 
φλόγα τοΰ δημιουργού, είναι δχι 
ν’ άποδώση πιστά τήν πραγματι
κότητα, άλλά νά συλλάβη τήν 
Ψυχή τοΰ άντικειμένου, τήν βα
θύτερη ούσία του, τήν ιδέα πού 
συμβολίζει ή περικλείνει τή συγ
κίνηση πού δίνει στόν θεατή καί 
νά προσπαθήση νά τά έκφοάση 
άνάλογα δλα αύτά, μέ τά άπει
ρα μέσα πού τοΰ δίνει ή τεχνική 
γνώση τής φωτογραφικής τέχνης-

Τό ίδιο θέμα ένας καλλιτέχνης 
φωτογράφος, καί ένας άπλός

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΩΜ ΙΚΟΙ
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Α Ν Η Σ  (συνέχεια) 
Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ  ΚΑ Ι· .. Ε Λ Η Ε Σ  

Τ ί  προτιμάς;
Γυναίκες εύκολες μαραγγιασμένες,

( σάν τίς έληές 
πούν’ άπό χάμω μαζεμένες; 
ή τάγςια κορίτσια; 
δύσκολα γιά χό παιγνίδι, 
πού μοιάζουν σαν σιυφούτσικες

(έληές σχό ξύδι: (1)· 
Β Ο Η Θ Α Τ Ε  Τ Η  Φ Τ Ω Χ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  

Πλούσιε, πού σάν δϋς χον άπλυτο 
(φτωχό σιχαίνεσαι, 

δόσε του μιά δεκάρα νά πλυθή καθώς 
(πού π.ννεσαι.ί.^)·

Μ Α Κ Ρ Υ Α  Α Π Ο  Τ Η Ν  Π Ρ Ω Τ Ε Υ 
Ο Υ Σ Α

·.· Α !  Βλάκα! ΒλάκαΤ Στό χωριό!
Εκε ί είν’ ή εύχνχία! 

στό χωραφάκι τό μικρό,
νά ζής με ήσυχία·..

Νάχ^ς ζευγάρι βώδια,
χωρίς πολιχικό μπελά 

καί νχέφχια κ ι ’ έπεισόδια···
Νάχης χά προβαχάκια σου,

πού σιγαλά ίελάζουν, 
κρασιά μέσ’ σχά μαστ/λα σου

καθάρια νά σχολάζουν' 
νάχης καί τό ψαράκι σου,

"  χήν χσίχλα σου. χδ σπίνο, 
κ ι’ όχι ενα ψάρι σάν χό έδώ,

μπαγιάχικο κ ι ’ έκεΐνο, 
χριώ μερώ πιασμένο,

άπό χής αισχροκέρδειας
χό χέοι ρημασμένο!(3)· 

Ε Ν Α Σ  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ο Λ Α Τ Ρ Η Σ · .- Π Ο Υ Λ Ι
—  Κύχχα δώ ενα πουλί 

μαδημένο σάν γουλί!
— Δέν χοΰ μένουνε ποχέ 

χά φχερά χου, φυσικά, 
τόν μαδούν οί έκβιασχαί! 
τόν μαδούν τά θηλυκά!(4)·

Π Ω Σ Ν Α  Γ Ο Η Τ Ε Υ Η  Μ ΙΑ  Φ ΙΛ Α 
Ρ Ε Σ Κ Η  Τ Ο Ν  Α Ν Δ Ρ Α  Τ Η Σ :  

,.-Κάψ’ τον, ψήσ’ τον σά ψαράκι!
σιγανά φέρ’ τον καπάκι, 

δείξε πώς γ ι’ αύτόν ψοφφς,
μά καί πώς δέν τόν ψ η φ ά ς ,  

καί πολλά φιλιά μή δίνεις,
όπως δίνεις- σάν τά πίνεις(5) 

Η  « Κ Ο Ν Σ Ο Μ Μ Α Σ ΙΟ Ν »  τοΰ 411 π. X .  
■• Γυναίκες! σείς, ό θησαυρός τοΰ 

(ταβεανιάρη! 
Γ ί ’ αύτόν είστε σπουδαίος τζίρος 

(στό πιοτό, 
ίλλά γιά μάς ζημιά καί βάσανο

(c ) ! ( 6 )
Λ Α Ι Λ Ι Ο Σ  Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η Σ  

( ’Ακολουθεί)

(1 ) Γηρ«ς Κ . 141.
(^ ) Άνάγυρος Κ  55#
(3 ) Νήσοι Κ . 387.
(4 ) 'Όρνιθες οτ. 284,
(5 ) Λυσιστρ. 839.
( 6 ) Θεσμοφορ- στ< 737,

Α. Ε Λ Ε Υ θ Ε Ρ ΙΑ Δ Η ;  Πόθος τοΟ ταξιδιοΟ

βολή μιδς πνευματικότητας πρύ 
δίδει Ιδιαίτερη όμορφιά στό έρ
γο. Ό  λόγος είναι άπλούστατος, 
ό "Ελλην φωτογράφος δέν μπο
ρεί πουθενά στόν τόπο του νά 
σπουδάση τήν τέχνη του. "Οταν 
ρώτησα πρίν άπό λίγο καιρό με
ρικούς φωτογράφους νά μοΰ 
ποΰν τΙς αιτίες καί άφορμές πού 
συντελούν γιά νά γίνη ή φωτο
γραφία, κανένας άπολύτως δέν

Ί

1

Λ· Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ Δ Η : "Ονειρο

γιά νά άναδειχθή καί νά προο- 
δεύση.

Στόν τόπο μας δμως, παρ’ δ
λες τίς άξιέπαινες προσπάθειες 
μερικών πού άγόιπησαν αύτή τήν 
τέχνη, δέν κατώρθωσε δυστυχώς 
νά κατευθύνπ άκόμα τις έπιδιώ-

ήταν σέ θέση νά μοΰ δώση μιά 
θετική άπάντηση.

Τό συμπέρασμα είναι δτι άπό 
κανένα πνευματικό άνθρωπο τοΰ 
τόπου μας δέν άναγνωρίσθηκε ά
κόμα σάν προσπάθεια καθαρά 
καλλιτεχνική. Οί ίδιοι λειτουργοί

χειριστής τής φωτογραφικής μη
χανής, θά τό άποδώσουν έντελως 
διαφορετικά. Ό  πρώτος δέν άνα- 
ζητάει τό θέμα του,άλλά τό παίρ
νει δπως τοΰ τύχη, ένώ ό άλλος, 
βλέποντας κάτι ώραΐο στή ζωή 
καί στή φύση, άναζητά σ’ αύτό, 
τά πιό χαρακτηριστικά του ση
μεία γιά νά έκφράση σ’ ένα έρ
γο. ’Ανεβαίνοντας ένα βουνό λ.χ. 
ό πρώτος θ’ άτενίση γύρω του, 
καί δ,τι βρή, κατά τήν κρίση του, 
πιό ώραΐο θά τό φωτογραφήση 
μ’ δση περισσότερη πιστότητα 
καί ζωντάνια μπορεί. Ό  καλλιτέ
χνης δμως, άνεβαίνοντας τό ίδιο 
βουνό, βρίσκεται σέ μιά διαρκή 
ύπερδιέγερση, στήν ίδια άκριβώς 
κατάσταση μ’ έναν ποιητή ή έναν 
ζωγράφο, καί τό κάθε τί, τό πιό 
άσήμαντο άκόμα γιά τί>ν κοινό 
άνθρωπο, τόν έμπνέει. Τό σφύρι
γμα τοΰ άγέρα ανάμεσα στά φΰλ 
λα τών δένδρων τοΰ σκιασμένου 
δάσους, ή φρικίαση τών λου)/>υ- 
διών στό χάδι τής συρας, τό πέ
ταγμα ένός ζουζουνιοΰ, δλα r j  
τά τοΰ ύποβάλλουν μιά τέτο.α εί
κόνα έκείνου πρύ βλέπει, ώστε 
νά τοΰ δημιουργη τήν άνάγκη νά 
συλλάβη δλη αύτή τήν διόίχυτη ό
μορφιά σέ μιά ώριαμένη μορφή. 
Καί αύτό φυσικά τό κατορθώνει 
δχι μέ τήν πιστή άπόδωση τοΰ φα
κοΰ του, άλλά μέ τό στοιχείο τής 
φαντασίας πού σάν καλλιτέχνης 
διαθέτει καί μέ τά σύγχρονα τε 
λειοποιημένα μέσα τής φωτογρα
φικής τέχνης, πού τοΰ δίνουν τήν 
εύκαιρία νά άναπτύξη τις δημι
ουργικές του Ικανότητες μέ τά 
συγκινημένα αισθητήριά του.

Συμπερασματικά μποροΰμε νά 
ποΰμε πώς ό άπλός φωτογράφος 
θά ζητήση ν' άποδώση ένα τοπεΐο 
ή ένα πρόσωπο μ’ δση τοΰ είναι 
δυνατό περισσότερη πιστότητα 
καί ζωντάνια, ό καλλιτέχνης, άν- 
τίθετα, σάν κύριο μέλημά του έ
χει νά δώση πρώτα άπ’° δλα έκ
φραση, ζωή καί κίνηση καί νά ύ- 
ποβάλη τά συναισθήματα πού 
τοΰ έγεννήθηκαν.

Ή  φωτογραφική τέχνη προσφέ
ρει άκόμα άπειρες δυνατότητες 
crrov καλλιτέχνη, τρΰ δίδει τήν 
εύκαιρία νά κόαη συνδυασμούς 

πολλών φωτογραφιών γιά νά 
φθάση σ’ ένα δσο τό δυνατόν πιό 
τέλειο άποτέλεσμα, βοηθώντας 
τον νά δώση μορφή καί στίς πιό
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Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«ΕΝ Α  Κ Ο Ρ ΙΤ Σ Ι  Μ Ε ΤΟ ΧΡΗ Μ Α »:

Ε  κυκλοφόρησε καί πωλείται είς τά πε
ρίπτερα καί βιβλιοπωλεία μέ τόν τίτλο:
« 'Ένα  κορίτσι μέ τό χρήμα», ένα νέον 
βιβλίον του δημοσιογράφου κ. Ε  θω- 
μοπούλου^ Τό έργον τοϋ συναδέλφου_ 
ρομάντζο καί ρεπορτάζ—δπως τό χαρα- 
κτηρίζει ό ίδιος είς τόν πρόλογόν του, 
έχει τό Ιδιαίτερον προσόν νά μήν είνε 
μιά άπλή φανταστική ύπόθεσις, άλλ* ή 
άληθινή, περιπαθής Ιστορία μιάς γνω
στής άλλοτε «μίς» τών Αθηναϊκών Καλ
λιστείων— φτωχής κοπέλλας ένός συνοι
κισμού— ή όποία συμπαρασυρθεΐσα άπό 
τό πνεύμα της έποχής, δίνεται στήν ε0· 
κολη ζωή. γιά νά φθαση στήν έξιλέωσι, 
δταν γύρω, της (5λα έχουν ήθικ^ς έρειπω- 
θή καί τά όργανα τού Τμήματος Ηθών 
έχουν φθάσει δίπλα της. Μαζί μέ τήν 
ένδιαφέρουσαν αύτήν Ιστορίαν, ή όποία 
όλοζώντανα έξελίσσεται είς τό «"Ενα  κο
ρίτσι μέ τό χρήμα», ό κ # Ε  θωμόπουλος 
εύρίσκει τήν εύ·καιρίαν νά μάς δώση ρεα- 
λιστικώτατα είκόνες άπό τήν ζωήν τών 
μοντέρνων γυναικών και τό κατακάθι της 
Αθηναϊκής κοινωνίας, Πραγμαπικώς τό 

νέον βιβλίον άξίζει νά διαβασθ|) άπό 
δλους

Ν Ρ .

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ  Γ Ε Ρ Ο ί Ί Α Π ι ιπ :  «'Εσπερινά 
Χαμόγελα» (Ποιήματα).— *0 κ. Χρ. Γερο. 
γιάννης, ποιητής της πρώτης μεταπολεμι. 
κής γενεάς άκολουθεΐ τόν ήσυχο καί άσφα 
λή δρόμο της παλιάς, καλής παράδοσην 
*Απλά συναισθήματα, καθαρές σκέψεις, 
πού δέν έπιζητουν νά μάς ξαφνιάσουν μέ 
άπίθανα «βάθη» τρέφουν τή Μούσα του. 
Κ ι’ εΐνε αύτή φυσιολατρική καί γ ι’ αύτό 
τρυφερή, έρωτική καί φκπκά πονεμένη. 
Τραγουδιστής -τής άγάπης ό ποιητής μας, 
εΐνε στόν κύριον χαρακτήρα τής τέχνης 
του, μελαγχολικός. Καί ή τέτοια διάθεση, 
έκφράζεται στά σημερινά του ποιήματα μέ 
μιάν άπλότητα τόσο άνεπιτήδευτη ώστε νά 
πλησιάζη κάπου—κάπου τήν άτημελησία, 
μέ μιά πικρία τόσο κυριαρχική πού φτά. 
νει στό «γνωμικό», στό «συμπέρασμα». "Ο . 
λα όμολογοΟνται, δλα εϊνε τελειωτικά, θά. 
λεγε κανείς θανάσιμα είπωμένα.

Μά έμένα πού μέ μαράζωσε
τό γλυκό τό καλοκαίρι
μέσ’ στή μπόρα τώρα, μέσ* στά σάβανα
τί άλλο μπορεί νά μέ γλυκάνη
παρά ένας ύπνος που νοστάλγησα
τώρα πού ό χειμώνας φτάνει;
Κι* έτσι, πάει πού λές άγάπη μου τό κα.

(λοκαΐρι... 
(σελ. 1 1 )

'Υπάρχει φανερά έκδηλωμένη ή έμπειρία 
τής ζωής, ή έπί γνώση. Αύτά τά πράγματα 
δέ βρίσκουν πάντοτε μιάν έκφραση άνετη 
ρυθμικά γιά νά μάς μιλήσουν. Μάς προσ. 
φέρονται χωρίς κόπο, χωρίς προσπάθεια, 
θά μπορούσαμε νά πούμε μέ τήν συνείδη. 
ση πώς εΐνε μάταιο τό κάθε τι. Άκόμα , 
κι* ή Τέχνη.

Μιά τέτοια φιλοσοφία συνεπής, ώλοκλη. 
ρωμένη, είλικρινής, βγαίνει άληθινά άπό 
τά «'Εσπερινά Χαμόγελα». Μά, ώστόσο, 
προτιμώντας άπό τόν «φιλόσοφο» τόν ποι. 
ητή. ξεχωρίζομε τά κομμάτια πού άρτιώ. 
νονται περισσότερο καλλιτεχνικά μέ τήν 
είκόνα, μέ τή μουσική. Μιά τάση συμβο. 
λιστική δέν τούς εΐνε τελείως ξένη, καί ή 
άτμόσφαιρα, ή ύποβολή, τοΰς χαρίζει τήν 
δικαίωση. «Οί καμπάνες»,, ή «Μαρί—“ Αν. 
να», ή «Βροχούλα», τό «Φεγγάρι άπόψε 
στά νερά», τά «Σύννεφα».

'Αγγελούδια πού γλυκοφιλιουνται* 
περιστέρια πού άλλαξαν πατρίδα* 
μαλλάκια κοιμουμενης παιδούλας* 
μωρά πού κυλιούνται σ’ άκρογιάλισ 
—τά σύννεφα.

Βαρκούλες πού σήκωσαν πανάκια* 
κρούσταλλα κρεμάμενα άπό βράχους* 
πρόβατα πού χάσαν τό βοακό τους· 
πολυκύμαντες σημαίες του «άντίο»·
—τά αύννεφα.

"Ερμο δάσος άπό κυπαρίσσια* 
άκατοίκητα, ξερά άκρωτήρια* 
χρυσά θυμιατήρια πού καπνίζουν* 
θυμωνιές, πού φούντωσαν σ’ άλώνιβ,
—τά σύννεφα.

Μεγάλα πετούμενα, πού φτάσαν 
καί ζυγιάστηκαν πάνου άπό τάφους 
άτια πουφριξαν πολεμιστάδων 
σώματα πεσμένα σ’ έρημο,
—τά σύννεφα.

Γ ΙΩ Ρ Γ .  Γ Ε Ρ .

(Ποιήματα).—  Σ έ  μιά έπιμελημένη έκδο· 
ση τοΟ «Κύκλου» έκυκλοφόρησοτν ποιήμα, 
τα τού κ. Ξανθάκη μέ τόν παραπάνω TL 
τλο.

Διάβασα τό βιβλίο τοΟ κ. Ξανθάκη μ* 
εύχαρίστηση, άν καί μοΟ ήσοον τά περισ. 
σότερα γνωστά ποιήματα του. Καί τοϋτο 
γιατί τό βιβλίο του δίδει τήν αίσθητική 
χαρά τοϋ ρυθμοϋ καί τοϋ νοήματος.

Τό βιβλίο ύποδιαιρεϊται σέ τέσσερα μέ. 
ρη. Τό πρώτο μέρος ό «βραδυνός μονόλο. 
γος» εϊνε μιά σειρά καθαρά λυρικών τρ<χ 
γουδιών πού τά διακρίνει μιά σπάνια λε. 
πτότητα ωραιότατα δοσμένη. Στό  μέρος 
αύτό όποιητής μάς δείχνει περισσότερο τήν 
ψυχή του καί μάς φανερώνει τόν πόθο της, 
τήν τραγουδάει ώς λουλούδι, ώς μιά ά .  
πελπίσμένη φωνή ένός μενεξέ:

’Ίσω ς καμμιά λεπτή ψυχή τών ρόδων ποΟ* 
(σβυσε ό χιονιάς 

τών μενεξέδων τή φωνή μές στη σιωπή τή$ 
(παγωνιάς.

Σ  τό δεύτερο μέρος ό ποιητής γίνετοΑ 
τραγουδιστής τοϋ θανάτου καί τής Γαλή. 
νης. Τό θέμα αιώνιο, μά δταν εΐνε δοσμέ. 
νο̂  μέ καινούργιο τρόπο, δταν έρχωνται σέ 
φώς νέες λεπτομέρειες τοΰ Ανθρώπινου πά. 
θους, τό θέμα τό κατορθώνει άπόλυτα, ϊ„ 
σως γιατί κυριαρχεί μέσα του ή λεπτότητα 
καί δέν κατορθώνει νά χρωματίση πολύ τή 
φωνή τοϋ τρόμου, τής άττελπισίας, τοϋ τρι. 
κυμισμένου πόνου. "Ετσι μπαίνει ό ποιητής 
στό τρίτο μέρος τήν «"Αγονη έπίκληση» 
μιά σειρά τραγουδιών σ’ ελεύθερο στίχο, 
άλλά πλουσιώτατο σέ ρυθμό. ’Εδώ έπικρα 
τεΐ τό ώραΐο. Τό αίσθημα έκλεπτίνεται, ύ. 
ποδουλώνεται στό ύψηλό, στό ώραΐο. *Ωσ. 
τόσο έχω νά κάνω μιά παρατήρηση : θά 
έπρεπε ίσως ό ποιητής νά διώξη έστω καί 
τά ύπολείματα μιάς κάποιας έπιτήδευσης 
πού φαίνεται ίδίως στό λεξηλόγιό του χ; 
Π. χ. «Μ* ένα συναίσθημα εύφροσύνης έ. 
νατενίζω δλη τή χτίση...». Τό τέταρτο μέ. 
ρος οί «Κενές ώρες» εΐνε λίγα άπλά τρα 
γουδάκια μέ ώραιότατο τρόπο δοσμένα.

Γενικά, τώρα ό κ. Ξανθάκης φαίνετο* 
καθαρά λυρικός συναισθηματικός ποιητής, 
Αύτό πού τόν χαρακτηρίζει εΐνε ή ύποβο. 
λή. Κατορθώνει κι’ δταν άκόμα μεταχει* 
ρίζεται τά άπλούστερα μέσα νά συγκιν§. 
Παράδειγμα τό «"Ηρεμο πρελούντιο», ή 
«Παθητικές φωνές», τό «Χειμωνιάτικο κά. 
λεσμα». ‘Ο στίχος του καλοδεμένος. ‘Η 
χασμωδία άπουσιάζει. Γιά μένα δμως τό 
καλύτερο μέρος της συλλογής εΐνε ό «βρα. 
δυνός Μονόλογος» καί νομίζω πώς σ' αύτ6  
τό είδος θά έπρεπε νά σταθη ό ποιητής.

Ή  «’Αποκαθήλωση» είνε ένα καλό 6u  
βλίο, μέ τήν άληθινή ούσία τής ποίησης 
καί θά έπρεπε νά διαβαστη άπ’ τούς νέους 
πού θάχαν πολλά νά ώφεληθοϋν.

ΕΠ. A. Κ Α Ρ .
«Η Α Γ ΙΑ  Θ ΕΟ Δ Ω ΡΑ , Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α  

Τ Η Σ  Α Ρ Τ Η Σ » ;  Μέ τήν έπιμέλεια του κ, 
"Ολμου Περάνθη, έκυκλοφόρησε κομψόν 
τεϋχος μέ τόν τίτλον: «‘Η ‘Αγία θεοδώ* 
ρα, βασίλισσα της "Αρτης». *Η Ά γ ίβ  
Θεοδώρα τής Άρτης, μολονότι άγνωστος 
είς τήν άλλη 'Ελλάδα, λατρεύεται είς 

τήν "Ηπειρον ώς θαυματουργός, ό δ$ 
ναός της.είς τήν ’Άρταν, τόν όποιον έκτι-, 
σεν ή Ιδία, άποτελεΐ ένα άπό τά λαμπρΦ 
κτίσματα Βυζαντινής τέχνης. *Η θεοδώ
ρα έζησε τήν έποχήν τοϋ ’Ηπειρωτικού Δε· 
σποτάτου (13ος αΙών) καί υπήρξε σύζυ· 
γος τοϋ Δεσπότου Μιχαήλ Β ' .  Τήν ζωήν 
της έγραψε πρώτος ό μοναχός Ίώ β  (17ος 
αιών), ό όποιος συνέθεσεν έπίσης καί τήν 
ίεράν άκολουθίαν της ή όποία άνατυπώ* 
νεται είς τό Α ' μέρος τοϋ βιβλίου. Είς τ& 
Β '  μέρος ό κ. Περάνθης, έξετάζει τήν Ά .  
γίθν ώς ιστορικόν πρόσωπον, έπί τή βάσει 
τών δοκουμέντων τοϋ *Ιώβ, άλλά καί τών 
προγενεστέρων πληροφοριών τών συγχρό* 
νων της χρονογράφων καί Ιστορικών. " Ε .  
τσι, μέσα άπό τούς θρύλους, πού συνεσώ. 
ρεύσε ν ή λαϊκή πίστίς καί άπό τά έξη. 
λεγμένα δοκουμέντα τής έποχής άναπηδφ 
ή Ιστορική προσωπικότης, γυμνή δσον καί 
ένδιαφέρουσα. Ό  κ. Περάνθης, μέ τήν 
εύκαιρίαν τοΰ Ιστορικού του δοκιμίου, ά . 
ναζωντάνεψε μίαν έποχήν—τοϋ ’Ηπειρωτι
κού Δεσποτάτου— καί μίαν περιφέρειαν.. 
τής νοτίου ’Ηπείρου—ή όποία, άν καί γ ε . 
μάτη άπό Ιστορικόν ένδιαφέρον, έμενεν έν 
άγνοίςΕ. Μέ έπιμελημένη φρασεολογία καί 
έντεχνη πλοκή, στήν όποία βοηθεϊ καί ή 
άληθινά μυθιστορηματική διαβίωση τής 
θεοδώρας, παρουσίασε μιά έργασία έπι· 
στημονικότητος κάτω άπό τήν όποία δια. 
κρίνεις τόν ποιητή.

Π Κ .Σ ΠΥΡ ΟΥ Ξ Α Ν Θ Α Κ Η : «Αποκαθήλωση» 
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τολμηρές συλλήψεις τής φαντασί
ας του. Τόν κάνει ν’ άναπτύξη δ
λες τίς δημιουργικές του Ικανό
τητες. Δηλαδή γιά τόν καλνιτέ- 
χνη φωτογράφο τό τοπεΐο ή τό 
πορτραΐτο είναι δ,τι ακριβές γιά 
εναν ζωγράφο τό μοντέλο ή ή 
θέα μιας φυσικής καλλονής. Τό 
μοντέλο αύτό καθ’ έαυτό δέν 
έμπνέει εναν δποιονδήποτε άν
θρωπο πού θά τό δή, χρειάζεται 
νά είναι αύτός αληθινό* καλλι
τέχνης γιά νά μπορέση νά «κφρά 
ση τή συγκίνηση καί τ^ν όμορφιά 
πού θά του χαρίση. Τό ίδιο ά κρ - 
βως θά γίνη και μέ τόν καλλιτέ
χνη φωτογράφο. Δηλαδή δίχως τό 
στοιχείο τής έμπνεύσεως δέν μπο
ρεί νά ύπάρξη τέχνη και μέσα 
στή φωτογραφία δπως καί σ* δ
λες τΙς άλλες.

Τό δτι ή φωτογραφία είναι 
πραγματικά μιά τέχνη σχεδόν έ- 
φάμιλλη μέ τή ζωγραφική καί 
τις άλλες τέχνες, άποδεικνύεται 
άπό τήν τεράστια σημασία πού 
τής δίδεται σήμερα στά μεγάλα 
κέντρα τοΟ πολιτισμού, τή Βιέν
νη, τό Παρίσι, τό Λονδίνο κλπ. 
καί συγχρόνως άπό τήν έξέλιξη 
πού παίρνει μέρα μέ τήν ήμέρα.

Δέν είναι τολμηρό νά πούμε 
πώ ς ή φωτογραφική τέχνη ί-χει έ
πιβληθή στή συνείδδηση του πο
λιτισμένου κόσμου. Στήν Ελ λ ά 
δα, φυσικά, δπου κάθε κατάκτη- 
ση του πολιτισμού ερχεται άφου 
κάμει τόν γυρο τής Εύρώπης, ή 
φωτογραφία, στόν πολύ τούλάχι- 
στον κόσμο, δέν θεωρείται δυστυ
χώς άκόμα σάν τέχνη. ΧρειάΓ*-

ται μεγάλη πνευματική καί αι
σθητική καλλιέργεια του κοινοΟ 
γιά νά φθάση στό σημείο νά βλέ- 
πη τό ώραΐο παντού δπου μπορεί 
νά τό βρή. Ή  φωτογραφία εΐναι 
άκριβώς ενας παρθένος δρόμος 
πού άνοίγεται σήμερα στά αισθη
τήριά μας.

Ή  ζωγραφιή πού μπορεί vdc 
θεωρηθή σάν μιά τέχνη παραπλή 
σια — άνώτερη βέβαια — μέ τήν 
φωτογραφία εχει στή διάθεσή της 
στήν άναζήτηση τής τέλειας έκ
φρασης τελειότατα μέσα καί με
γάλη παράδοση. Άλλά  καί ή φω
τογραφική δέν υστερεί καθόλου 
σέ δυνατότητες νά έκφράση τό ώ- 
ραιο, δπως είναι σέ θέση νά τό 
συλλάβη £νας άληθινός καλλιτέ-
χνης·

‘Όπως είναι έπόμενο, στόν τό
πο μας ή καινουργή, ςχύτή τέχνη 
δέν έχει βρή άκ?>ιια τήν εύκαιρία 
ν' άναπτύξη τίς ΙκσνΉητές της 
καί νά δημιουργήση έργα τέτοια, 
πού νά έπιβληθουν στήν κοινή συ
νείδηση, ώστε νά κατακτήσουν 
καί νά πείσουν γιά τήν άξία της. 
Αύτό δμως άκριβώς πρέπει νά 
κεντήση τήν περιέργεια τών έν- 
διαφερομένων γιά τήν καινούρ
για αύτή τέχνη καί τόν ζήλο έ- 
κείνων πού έχουν τή διάθεση ν* 
άσχοληθουν μέ τήν φωτοτέχνη 
καί νά άφοσιωθουν στήν πρόοδό 
της, Γιατί, πραγματικά, δέν εί
ναι καθόλου τολμηρό νά πούμε 
πώς ή φωτογραφία είναι μιά και
νούργια Καλή Τέχνη

ΛΕΩ Ν  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ Δ Η Σ
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Στό θέατρό μας πάντοτε συμβαίνουν έπεισόδια 
Ιδίως είς τό θέατρον τό έλαφρόν λεγόμενον 
τόν λόγον δέ λαμβάνει, ώς εΐνε δά έπόμενον '
γλώσσα, χεϊρες καί...πόδια.

Τό αίμα—εΐνε προφανές—μέρα καί νύχτα βράζει 
καί γιά καυγάδες άφορμάς συχνά κατασκευάζει 
κι’ έτσι τά έπεισόδια στό θέατρον τό μουσικό' 
ώς εΐνε φυσικόν
γίνονται, αναπόφευκτα μά καί πολύ συνήθη 
κι’ άς λέν πώς έξευγένισεν ή μουσική τά ήθη.

Έ τσ ι αύτή ή έβδομάς ποϋ πέρασεν ένδόξως 
ΐό έλαφρόν τό θέατρον έπότισε μέ οξος 
καυγάδες γίναν, κι’ αίσθημα έπικρατεϊ άηδίας 
•δουλειά δέ βρήκε ή ’Επιτροπή καί πάλιν τής Άδ*1ι»ς.

Στό έ’να θέατρον λοιπόν, άνευ σχεδόν αιτίας 
κι’ έξ άφορμής μηδαμινής καί αρκετά αστείας 
ήθοποιός έκ τών γνωστών καί διακεκριμένων 
δστις μένος ήρωϊκόν έφυλασσε κρυμμένον 
κατά τοΰ συγγραφέως του ένα πρωΐ έπετέθη
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ΚΑΥΓΑΔΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ
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καί τοϋ καυγά ή άφορμή άκόμη δέν εόρέθη
κρούσμα κι' αύτό αίφνίδιον—τής νέας έσοδείας
κι’ ηδρε δουλειά ή ’Επιτροπή καί πάλιν τής Άδειας.

Στό ϊδιο πάλι θέατρο καυγάς έπαπειλεΐται 
καί μιάς γνωστής ήθοποιοΰ παραίτησις θρυλεϊται 
ένεκα τής προσλήψεως μιας άνταγωνιστρίας 
ήτις τήν θέσιν διεκδικεΐ τής πρωταγωνίστριας,
Τά δύο των συμβόλαια δεινώς γρονθοκοποΰνται 
οί οροι άμφοτέρωθεν δεινώς διεκδικοΰνται 
κροΰσμα κι’ αύτό αίφνίδιον τής νέας έσοδείας 
κι' ηβρε δουλειά ή ’Επιτροπή καί πάλιν τής Άδειας.

Στό ϊδιο πάλι θέατρο πολύ γνωστός αρτίστας 
—συνθέτης άμα καί ήθοποιός, κομφερανσιέ, πιανίστας — 
μιά νύχτα παραιτήθηκε άπ’ τή δουλειά διαίως 
καί τών δικαιωμάτων του αμύνθηκε γενναίως.
Στήν πόρτα καθώς πήγαινε, ώς πάντα νά περάση 
ό θυρωρός κατώρθωσε άμέσως νά τόν πιάση 
καί νά τοϋ είπη σοβαρά δτι ή είσοδός του 

ί άπαγορεύεται αύστηρώς

κι’ έτόνισεν ό θυρωρός
πώς έτσι τόν διέταξεν ό προϊστάμενός του
Ποιών φρονίμως ό παθών τά πράγματα δέν ζόρισβ
καί διαμαρτυρόμενος έν τάχει άπεχώρησε
μά σύντομα έπέστρεψε στό θέατρον καί πάλι
νά προσπαθήση στή σκηνή τό πόδι του νά δάλη,
’Ετούτη δμως τή φορά, στή νέα έπίθεσί του
νά εχη έμερίμνησε καί μάρτυρας μαζί του
γιά νά πιστοποιήσουνε πώς πήγε στή δουλειά τον
καί μόνο λίγο έλειψε νά δρή καί τό μπελά του.
Κρούσμα κι’ αύτό αίφνίδιον τής νέας έσοδείας
κι’ ηΟρε δουλειά ή ’Επιτροπή καί πάλιν τής Άδειας.

Μά καί στό άλλο θέατρο—ποΰ εΐνε βιζαβί— 
κι’ έκεϊ τό χέρι έβαλε ή μοίρα ή ζαβή 
καί κάποιο βράδυ έγινε ένας δεινός καυγάς.
Σ ’ αύτή τή μάχη έλαβαν μόνο γυναίκες μέρος 
—καί λέγεται πώς άφορμή αύτοΰ εΐνε ό έρως— 
κι’ δπως συμβαίνει πάντοτε σ' αύτές τίς περιπτώσεις 
γενναίως κατεστράφησαν παρά πολλές...κομμώσεις.

μόλις του διαλείμματος επεσεν ή αύλαια 
τό δέ κοινόν ώς ήκουσε τής μάχης τήν οχλοβοή 
είδε πώς είς τό θέατρον ύφίοταται.,.Ζωή.
Μέ άλλα λόγια δηλαδή έτούτη ή κατάστασις 
έθεωρήθη γενικώς ώς δεύτερη παράστασις 
ήτις έπανελήφθηκε ξανά τήν έπομένη 
ή δέ αιτία του καυγά κρυφή καί πάλιν μένει.

Κ ι’ όλόκληρος ό θίασος στέκει έν προσοχή 
γιατί δέν ύπεγράφηκε άκόμη άνακωχή!
Κρούσμα κι’ αύτό αίφνίδιον τής νέας έσοδείας 
κι’ ηΰρε δουλειά ή έπιτροπή καί πάλιν τής άδειας...,

Αύτά συνέδησαν, λοιπόν, στά θέατρά μας τώρα 
ποΰ έτσι ή τύχη τάψερε καί ή κακή ή ώρα....
Καί δλα καταλήγουνε είς τήν Έπιτροπή 
πού συνεχώς έργάζεται μέ κάθε προκοπή 
Μά εΐνε τόση ή δουλειά πού πέφτει στήν καϋμένη 
ώστε γιά λίγη άνάπαυσι στιγμή δέν απομένει.
Καί τελευταίως σκέπτεται— άφοΰ τόσα μαζεύει— 
ν’ άποφασίση προσεχώς νά διανυκτερεύη...

( Αί πόλεμον συνάψασαι παλαίψί ν ρωμαλέα 
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Τά θέματα έξαντλήθηκαν και προσπαθώ ματαιως 
νά δρώ τό θέμα τό καλό, τό θέμα πού θ’ άρέση.
Δέν είμαι ό πρώτος φίλοι μου, μήτε κι’ ό τελευταίος 
πού κάνω άρχή καί παρατώ τό θέμα μου στή μέση,
Δέν ήταν θέμα αγαπητοί, τό θέμα ποΰχα άρχίσει 
«ρέπει τό θέμα πού θά δρώ νάχη πρωτοτυπία.
Ή  θέση μου εΐνε δύσκολη κι’ άπ’ τήν...κατασκοπεία 
μοθαίνω πώς ζητά ό Μοΰλ Πούλ νά μ’ άντικαταστήση)
Γιατί νά γράψω σήμερα; Δέν ξέρω αγαπητοί μου 
£>! άν ήμουν Σακελλάριος ή Γιαννουκάκης....εστω 
0άβρισκα θέμα εύχάριστο πού θάχε πνεΰμα....Τίμου 
κι’ άλλα προσόντα διάφορα. Μά τώρα τρέχα δρέστο!
Χαθήκανε τά θέματα καί δυσκολεύομαι;— ’Όχι!
Ή  φλέβα μου ή...σατυρική μπάς κι’ είναι ντελικάτη;
— Κυττώ τήν ώρα: Διάβολε δώδεκα παρά κάτι!
κι’ ό άρχισυντάκτης μας στήν μιά πρέπει άσφαλώς VfV τώχη!
Πρέπει νά γράψω διάδολε, πρέπει καλά καί σώνει!
Μοΰ σέρβιρε κι’ άλλο καφέ τό πρόθυμο γκαρσόνι.
Τοΰ δίνω έφτάμιση δραχμές τσιγάρα νά μοΰ πάρη, 
άλλάζω πέννα καί χαρτί, χαρτί καί...καλαμάρι!
Μά τίποτε δέν γίνεται. Δέν βρίσκω οϋτε μιά λέξη, 
άδικα ψάχνω γιά νά βρώ κάποια καινούργια ρίμα 
καί καταριέμαι ό δύστυχος τήν ώρα ποϋχω μπλέξει 
μέ τό καινούργιο έπάγγελμα κι’ άς μέ γεμίζει..,.χρήμαί 
Βρήκα ενα στίχο διαλεχτό καί πήρα λίγο θάρρος 
ιταρήγγειλα κι’ άλλον καφέ—πίνω τσιγάρο τρίτο, 
θά ξεσπαθώσω φίλοι μου κι’ οποιονε πάρει ό...Χάρος. ^
Πρέπει νά κάνω τόν Μούλ Πούλ νά μοΰ φωνάξη...«Ζήτω». 
Διάβασα δεύτερη φορά τόν...«διαλεχτό» μου στίχο!
Τοΰ άφαίρεσα μιά λέξη του, τοΰ πρόσθεσα μιά όξεϊο 
μά στάθη άδύνατο νά βρώ.,.όμοιοκαταληξία 
κι’ άφηρη μένος στήλωσα τό βλέμμα μου στόν...τοίχο I 
"Οταν τόν ξαναδιάβασα σέ λίγο, βρήκα πρώτα 
πώς είχε λάθη...τεχνικά, μά έκτός άπό τά λάθη, 
βυμήθηκα τήν συμβουλή τοΰ φίλου μου του...Ρώτα;
«Στίχους σέ...γλώσσα άνάμιχτη ρίχνε τους στό,.,καλάθι!»
Τώρα λοιπόν τί γίνεται; Βρήτε μου έσεϊς μιά λύση!
Σελίδα 'πώς θά..κλείση;
Δέν εχω γράψει τίποτε μυρίζει..,άντικατάσταση,
“Άδικα μέ νομίζανε καλόν σατυρικό.
"Ελα  λοιπόν φίλε Μούλ - Πούλ νά σώσης τήν...κατάσταση:
Μά κλείσης τήν...σελίδα μας και τό...Περιοδικό!

Γ ΙΩ ΡΓΟ Σ  Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΔΗΣ

Τ Ο Υ  κ.
Ό  «λακέρ προέρχεται συνήθως 

άπό τζαμπατζήν ή ταξιθέτην, καί 
είναι ό άνθρωπος πολύκροτον, διό
τι δλον του τό εργον στηρίζεται Ιίς 
τόν κρότον, καί είς τόν κρότον ά- 
ποβλέπει., Είναι ό άνθρωπος πού ά- 
νύψωσε τόν «ντόρον» είς έπάγγελ
μα, ένας έπαγγελματίας θορυβο
ποιός, πού άποζη άπό τόν... κοότον 
τών χειρών του. Ή  άποστολη του 
είναι νά στερεώνη καί ίι/ άνάνκη 
νά έξασφαλίζη όπωσδήποτε τήν έ
πιτυχία ένός θεατρικού S.oycu, μέ 
αίαν θύελλαν χειροκροτημάτων

Πολύ πριν άνοιξη ή αύλαία πιά
νει τό πόστο -ου είς τήν πλατείαν 
τοΰ θεάτρου, ύποκρίνεται τόν θεα· 
τήν καί έΤΟιμάζει τάς παλάμας του. 
Εΐναι αί πρώται παλάμαι ποϋ θά 
κροτήσουν, δταν έπιστή ή κατάλλη
λος στιγμή. Αύτός θά δώση τό σύν
θημα τών χειροκροτημάτων. Εΐναι 
ό πρώτος πού θά ένθουσιασθή μέ 
τό έργον.

Είς τούς δυσκόλο^ς τοκετούς πα- 
ρίσταται πάντοτε ή μαμμή, ή όποία 
δταν ιδή τά σκοΰρα, βάζει χέρι καί 
διευκολύνει τήν κατάστασιν. Ανά
λογος είναι καί ό ρόλος τοΰ κλα- 
κέρ εις τάς θεατρικάς δυστοκίας. 
"Οταν τό εργον παραπαίη καί κλο
νίζεται, δταν ή έπιτυχία παρουσιά
ζεται προβληματική, βάζει καί αύ
τός τό χεράκι του καί δλα διορθώ
νονται. Ό  τοκετός έπέρχεται ομα
λός, ή έπιτυχία εξασφαλίζεται.

G Ε ΜΟΥ  Π Ο Τ Α Μ Ι  Α Ν Ο Υ
Αφανής, χαμένος μέσα είς τό 

πλήθος τών θεατών, παρακολουθεί 
τό έργον μέ προσοχήν καί άναμένει 
τήν κατάλληλον στιγμήν νά ίτέμ- 
βη. Γνωρίζει πότε άκριβώς πρέπει 
νά κινηθή, δηλαδή πότε πρέπει νά 
μειδιάση, πότε νά γελάση, ποτε νά· 
στενάξη ύποκώφως, πότέ νά γρυλ- 
λίση, πότε νά χρεμετίση καί κυρί
ως πότε πρέπει νά χειροκρότηση 
καί πώς άκριβώς. "Ολ’ αύτά εΐναι 
έκ τών προτέρων μελετημ-να καί
κανονισμένα. Τώρα τόν βλ'ικιε νά 
γουρλώνη τά μάτια, έπειθα τόν ά-

SS3
κοϋτε νά άφήνη ένα γρυλλισμόν ή 

νά κοάζη ώς βάτραχος καί τέλος

του, σκορπισμένοι είς διάφορα ση
μεία τοΰ θεάτρου. Καί έτσι ένώ πα
ρακολουθείτε ήσυχος τό έργον ά- 
κοΰτε αίφνιδίως μίαν έκρηξιν ξε
φωνητών ή μίαν καταιγίδα χειρο
κροτημάτων και... χειροκροτείτε 
καί σείς. Τοΰτρ δέν συμβαίνει-μό
νον είς τά θέατρα άλλά καί είς τάς 
διαλέξεις, είς τούς λόγους τών ρη
τόρων καί είς άλλας συγκεν
τρώσεις, διότι καί έκεϊ παρίστατ-τι 
καί έργάζεται ό κλακέρ καί παίζει 
άς:-ειά σπουδαΐον ρόλον.

’Έχει χέρια εϋκίν*"α καί παλά 
μας είς άκρον ήχητικάς καί τό χει
ροκρότημά του ξεχωρίζει μέσα κΐς 
ύλη τά χειροκροτήματα της σάλος. 
Είναι χειροκρότημα είδ κόν, βαρύ, 
γοργόν, ρυθμικόν, μέ μίαν λέξ·ν έ 
ξαιρετικόν.

Εγωιστής είς μέγαν βαθμόν, έ- 
Χ'_ι «1C Τιλήν ιδέαν διά τήν άττοατο- 
\rv του καί πιστεύει ά^ραδάντο:ς 
δτι άπό αύτόν έξαρτάται ή έπιτυ
χία ένός έργου, πράγμα που ενίο
τε εΐναι ά>"θές. Δι’ δ κα βλέπει 

. ώς μυΐγαν τόσον τόν συγγραφέα δ· 
' σον καί τόν πρωταγωνιστήν τοΰ έρ
γου καί θεωρεί άσήμαντον τήν συμ
βολήν των είς τήν έπιτυχίαν τής

νά λιγώνεται είς τά γέλια ή νά ά- §ραδυάς. Γενικώς δέ πιστεύει δτι 
ναλύεται είς δάκρυα Έ ν  rep μετα
ξύ χειροκροτεί άπό κα'ροΰ είς και
ρόν άλλοτε μέ τρόπον μέτριον καί 
άλλοτε μέ τρόπον καταιγιατικόν.
Τό αύτό πράττουν καί οί βοηθοί

ή Επιτυχία κερδίζεται διά τοΰ θο
ρύβου, πράγμα πού είναι αληθές, 
δχι μόνον είς τό θέατρον άλλά καί 
είς τήν ζωήν...
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Κάθε μιά χαριτωμένη τσαχπινούλα μπαλλαρινα 
— ή Τζεννίκα, ή Τάτσ, ή Νίνα— 
έχει θέλγητρα μεγάλα; θέλγητρα ξεχωριστά, 
κι άν συγκρίνωμε σωστά
κάθε θέλγητρο δικό της μέ τά θέλγητρα τής «πρώτης» 
άσφαλώς θά μάς θυμώση καί θά σκάση άπ’ τό...κακό της!
Είνε ανθρώπινο μπουκέτο 
τό κομψότατο μπαλλέτο
κι’ έχει κάθε του λουλούδι μυρωδιά ξεχωρισΐΐ|.
Κάθε μιά μπαλλαρινούλα θάχη καί τόν φιλανθή της:
Πότε πέφτει έκεΐνος...θύμα πότε μένει αύτή...πιστή 
κι’ έτσι πέφτει έκείνη θΰμα κι’ ό καλός της είνε δ,.,θύτηςι 
Δέν καυχιέται ή μπαλλαρινα. Κάθε της φιλοδοξία 
τήν κρατά βαθειά κρυμμένη.
Ξέρει πώς άν άξία 
δέν μπορεί νά πάη χαμένη 
κι’ έμαθε ν ά π ε ρ ι μ έ ν η !
Περιμένει, περιμένει κι’ έχει ένα κρυφό μεράκι: 
νά τίς δώσουν κάποια μέρα ρόλο σ’ ένα.,,.νουμεράκιΐ

ΟΙ  Ρ Α Τ Ε Δ Ε Σ
Στό θέατρό μας τό έλαφρό
Ελάχιστοι εΐνε οΐ συγγραφείς, πού κάναν μιά προσπάθεια 
καί βγήκαν στόν....άφρό!
Αμέτρητοι εΐνε οι συγγραφείς πού ζοΰν στά...κατακάθια.
Δέν κατορθώνουν τίποτε, κάί προσπαθούν τοΰ κάκον 
νά δώσουν σ’ ένα θίασο τήν...έξοχη...«ρεβύ» τους.
Τόν θιασάρχη πιάνουνε, τόν Ικετεύουν:— ’Άκου!
Πάψε νά συνεργάζεσαι μέ τούς...άναλφαδήτους!
ΟΙ θισσάριχαι εΐνε ώς γνωστόν πάντοτε...βιαστικοί 
μά κι’ οΙ...«ρατέδες» αναιδείς κι’ αποφασιστικοί.
Βγάζουνε καί τοΰ δείχνουνε χειρόγραφα ένα...μάτσο 
τόν Ικετεύουν: Κάθησε!

— Μά δέν μπορώ νά κάτσω!
Τί κι’ άν δεχτούνε προσβολές άπό τόν θιοίσάρχη.

— Πάντα μιά έλπίδα ύπάρχει.
Γι’ αύτό έπιμένουν γελαστοί, τόν πιάνουν ώγκαζέ, 
μέ τά πολλά τόν πείθουνε λιγόστιγμα νά κάτση, 
κερνάνε...μπΰρες, τοΰ κερνοΰν καί τόν δικό τους τον....μεζέ, 
αύτός άκούει τό νούμερο κι’ εΐνε έπομένως.-.πάτσι!

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Η Σ
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Ό  ΣΠ Η ΚΕΡ : Τώρα, κύριοι, θ’ 
άκούσετε τάς λεπτομερείας τής δη
μιουργίας τοΰ Κόσμου ληφθείσας ά
πό α°τόπτας μάρτυρας δπως ό κ. 
Α. Φιλαδελφεύς, ό κ. Άσπρέας καί 
ό κ. Μιλ. Λιδωρίκης., καί μεταδοθη- 
αομένας άπό δίσκους Παπυροφών.

ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΤΗ ΤΟ ΦΩΣ

Ο Ρ Ε Ζ ίΣ Σ Ε Ρ : Τί χάος, τί σκο
τάδι ! Ποιός έκαμε αύτήν τήν χαώδη 
κοττάστασι είς τόν κόσμον; 
(Μεγάλος θόρ»8#ς άπό παράσιτα)

(Παρουσιάζεται μία Φίοττ, ό άντι- 
πρόσωπος- τής έταιρίας λαμπτήρων 
Λούξ·,: ή 'Ήλεκτρική Εταιρία Άθη- 
\ών—Πειραιώς, ή Εταιρία Αεριό
φωτος καί ό Φώτος Γιοφύλλης πρό
θυμοι νά παράσχουν τά φώτα τους).

Ο Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ  : Καί τώρα θά 
δημιουργήσω Τόν Ούρανό καί τό 
Φεγγάρι. (Παρουσιάζεται ή μορφή 
τοΰ κ. ΒελμύρΓί· χωρίς μονόκλ).

( ’Ακούεται χορός παιδιών πού 
τραγουδάει δπως' στό παιδικό θέα
τρο ι

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ :  Έγώ δμως θα 
δημιουργήσω τό φώς: Γεννηθήτω τό 
φώς. Φίατ Λούξ1

Φεγγαράκι μου λαμπρό 
φέγγε μου νά περπατώ).

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ :  
λιος.

(Παρουσιάζεται
14ος);

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ:
■ Ό  ΡΕΖ ,ΙΣ Σ ΕΡ , 
ρες...

Νά φανη ό “Η- 

ό Λοΰδοδϊκος ό
■' ' : β'· ‘
Ιδού έγώ!.
: Καί οί Άστε·

(Φαίνονται κατά σειράν: Οί άδελ 
ψες Καλουτά οί 'Αδελφές Βέμπο, ή 
Ρένα Ντόρ, ό Μαυρέας, ό Κόκκινης 
ή Ποζέλλι, ή Ζαζά, ό Λογοθέτης καί 
τ,χ . ,'ίυδοΰν:

Ε'ΐμαστ’ έμεΐς, ε'ΐμαστ’ έμεΐς 
οί άστέρες πρώτης γραμμής! 

σέ μουσική τοΰ κ. Άστερίδη).
Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ :  Καί τώρα χρει

άζεται τό ΰδωο, τό νερό!
(Ή  Εταιρία Γιοΰλεν παρουσιάζει 

τό λογαριασμό πρώτα-πρώτα. Οί 
Μαρουσιώτες ιΐπόσχονται νά δροσί- 
σουν τόν κόσμον όλόκληρο μέ τό 
σταμνί τους).

ΕΝ Α Σ  ΚΟΛΓ.ΝΑΚΙΩΤΗΣ : Υ 
πάρχει καί ή δεξαμενή I 

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ :  Θά δημιουργή
σω θάλασσαν.

(Μεταδίδονται τά S. Ο. S. τών 
πρώτων ναυαγίων).

ΕΝ Α Σ  ΑΓΓΛΟΣ : Ή  θάλασσα
μας άνήκει!

Ή  Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΑ  Ε Κ Ω Σ ΙΣ  : Ή
θάλασσα έΐνε .δική ;·μας·.'

Έ Ν Α Σ  ΙΤΑΛΟΣ : Ή  θάλασσα ' ΐ- 
‘νε γιά μας!,

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ :  Σιωπή! θά τά

κάνετε ολα θάλασσα! Υπάρχει θά
λασσα: γιά δλους, πού δέν βρίσκω 
μέρος νά ποαήσουν τά πόδια μου 
γήν. θάλασσα^ Τραβήξου λίγο.

Ό  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ Ο ΡΟ Σ  ΚΟΛΟΜ- 
Β Ο Σ : Γη I Γή ! Γή I

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ :  ‘Ορίστε! Ό  Κύ 
ριος τήν άνεκάλυψε πρίν άκόμα τήν 
δημιουργήσω. Τώρα πρέπει νά φυ
τρώσουν τά χόρτα!

Βρέχει 40 μέρες στήν Αττική. Τά 
χόρτα άφθονοΰν.

(Περιμένουν ri άντιπρόσωποι τών 
ρεστωράν χορτοφαγίας).

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ  : Καί τά φρού
τα I

(Παρουσιάζονται δλα τά μπαλλέ 
τα τών έλαφρών θιάσων).

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ  : Καί τώρα οί 
Άγγελοι;..

('Έρχονται πτερυγίζοντας ό ’Ά γ  
γελος Χρυσομάλλης, ό ’Άγγελος 
Μαυρόπουλος, ό ’Άγγελος Δόξας 
καί ό 'Άγγελος Φαλλιέρος).

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ  (στό Φαλλιέρο): 
'Άγγελος είσαι σύ; Έσύ είσαι ό 
χωλός διάβολος!

(Ακούεται ή συμφωνία τοΰ Σοΰ
μπερτ : "Αγγελοι χωρίς Παράδει
σον) ,·

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ :  Τώρα ήρθεν 
σειρά τοΰ άνδρός. Άπό τσιμέντο νά 
γίνη I Άδάμ, θά είσαι ό πρώτος άν- 
δρας.

ΑΔΑΜ : Ό  πρώτος καί μόνος. 
Δέν εΐνε δυνατόν νά έχω μίαν σύν
τροφον;

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Σ Ε Ρ  : Αύτό εΐνε μία 
δύσκολος έγχείρησις καί καλλιτε
χνική συνάμα. Χρειάζεται χειρουρ
γός...

(Παρουσιάζεται ό κ. Γερουλάνος 
μετά τήν έορτή τής έδδομηκοντα- 
ετηρίδος του).

ΓΈΡΟΥΛΑΓΗΟΣ : Άποκοιμίσατέ
τον καί άναλαμβάνω.

Ρίτα Δημητρίου καί ξεφωνίζουν 
δλες μαζί):

Ο ΛΕΣ  : Πρώτη γυναίκα;! Από
λυτη πρωταγωνίστρια;! ’Όχι, δχι. 
Έγώ  είμαι ή πρώτη γυναίκα, έγώ. 
έγώ. θά σ“ ς πάω στήν άδεια άσκή- 
σεως έπαγγέλματος! Διαμαρτύρο
μαι.

Τά κλάματα καί τά δάκρυά τους 
φέρουν τόν κατακλυσμόν.

Καί έπέρχεται ό χ α λ α σ μ ό ς  
κ ό σ μ ο υ  άπό τίς φωνές τους.

Σ Π Η Κ ΕΡ : διακόπτεται ή ραδιο
φωνική μετάδοσίς άπό τά... καράσι-

I

('Οδηγούν τόν Άδάμ σέ δύο θέα- 
':ρα έπιθεωρήσεων καί σέ μερικές 
διαλέξεις καί πέφτει ναρκωμένος ά
πό τόν ύπνο).

Τοΰ άφαιρεΐται μιά πλευρά καί 
δημιουργεΐ^οΛ ή Efia. · 

it Ό  · Ρ Ε Ζ ΙΣ  Σ Ε Ρ : ■ Εΰα, .θά .είσαι 
•ή π-ρ ώ τ η',γ/υ ν α ι  κ.α! 'Η άπό- 
:λυτη πρωταγωνίστρια τόΰ κόσμου.
... (Όρμοΰν ;άγ,αιες 0.καί ξεμαλλια
σμένες ή Ποζέλλι, οί δυό Κ α λ ο υ τ ά ,


