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’Αγγέλου Τανάγρα : Η Ν Ε Ρ Α Ι ΔΑ (Κεντρικόν). Σ τ. Δά
: ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ Σ Π ΙΤ Ι, Ό σκάρ Ούάϊλδ : ΦΛΩΡΕΝ
ΤΙΝΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ, Μ άρκου Μ αρή : ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΔΟΛΩΜΑ
(Κυβέλης)
φ ν η

Μαζί μέ δύο άλλα μονόπρακτα εοόθη τήν περασμένην έβδομάδα είς τό Κεντρικόν ή προαναγγελ
μ ένα Νεράιδο τοΟ κ. Αγγέλου Τανάγρα, δραματικόν
είδύλλιον, μέ άσμα και ύπόκρουσιν, πλησιάζον ολίγον
τόν τύπον τοΰ <Ά γα π η τικ ο ΰ τής Βοσκοπούλας», ώς
ίΐρος την ρωμαντικήν τουλάχιστον οιάπλασιν τών η
ρώων του, χωρικών τής Ε λληνικής γής, μέ ίπποτικήν καρδΕαν.
Δέν τό λέγω αύτό διά νά κατηγορήσω τόν ποιητην. Από κάθε ύλην ήμπορεΐ νά 5ημιουργήση κα
νείς κάθε είδος, φθάνει ό ποιητής νά εχη τήν δύναμιν νά ύποκαταστήσ^ είς τήν πραγματικήν αλήθειαν
την ποιητικήν. Αί ποιμενιδες τοΰ Βανώ, χωρίς νά
είναι ποιμενίδες καμμιάς γής, δέν παύουν νά είναι
εράσμια έργα τέχνης.
Ο κ. 1 αναγρας δμοις δέν είναι εξ ιδιοσυγκρασίας
δρα μ ατικός./Η διάθεσις του είναι περισσόΐερον λυ
ρική και μολονοτι άπό τον ωραιον του μΰθον δέν
λείπουν τά δραματικά στοιχεία, ούτε άκόμη ή κλα
σική δραματική κάθαρσις, τό δράμα,, συντελούσης καί
τής μονοτονίας τής άποδόσεο>ς,:— μέ τήν άτυχή ιδίως
παράτασιν τοΰ τραγούδι οΰ τής Νεράιδας— διέξήχθη
κατά τρόπον μονότονον καί κουραστικόν, άφοΰ, ώς
γνωστόν, τά λυρικόν στΛχεΐον καί είς έργα μεγαλύ
τερων συγγραφέων άπό τόν κ. Τανάγραν δέν είναι
προωρισμένον νά καλότυχη θεατρικώς, μέ τόν τρό
πον ιδίως πού συνήθισαν νά τήν άποδίδουν οί ηθο
ποιοί μας. Καί άφοΰ ένας Δ’ Άννούντζιο φέρει τόν
νήδυμον είς τήν πλατείαν τοΰ θερινοΰ θεάτρου, ό κ.
Τανάγρας δέν ήμπορεΐ νά εχη παράπονα.
Τό έργον, μέ δλα αύτά, έχει τάς έσωτερικάς του
άρετάς. Ή αβρά καί κομψοεπής περιπάθεια τοΰ συγ
γραφέως τό χαρακτηρίζει, δπως καί τά άλλα γνω
στά του έργα, καί ύποθέτω δτι είς τήν άνάγνωσιν
είναι προωρισμένον νά κερδίση περισσότερον.
***
Τό ΙΙατρικό Σ πίτι τοΰ κ. Στεφ. Δάφνη, τό όποιον
έπρωτοπαίχθη είς τό θέατρον τοΰ Ν. Φαλήρου, κατά
τήν βράβευσίν του είς τόν διαγωνισμόν τής <■Ε τ α ι
ρείας τών θεατρικών Συγγραφέων , ήμπορεΐ νά είπή
κανείς δτι υπήρξε νέον διά τούς 'Αθηναίους. Πολύ
ολίγοι τό είδαν εκεί κάτω καί μεταξύ αύτών δέν ε ί/α
τήν ευκαιρίαν νά εύρεθώ. Ήμπορώ επομένως νά δώσω
τώρα τήν πρώτην μου έντύπωσιν, μίαν έντύπωσιν τε
λείως ικανοποιητικήν.
Τό ΙΙατρικό Σ πίτι είναι όμολογουμένως άπό τά κα
λύτερα Ε λλη νικά μονόπρακτα, πού είδα έως τώρα.
'Ο συγγραφεύς του κατορθώνει νά μάς δώση άπ’ άρΧήί μέχρ· τέλους μίαν άδιάπτωτον καί άληθινήν
δραματικήν σύγκίνησιν, μέ λιτά καί σεμνά μέσα.

Οί χαρακτήρες καί αί ψυχολογικά- θέσεις τών πρύπων τοΰ δραματίου αύτοΰ διαγράφονται μέ αλή
θειαν, παρατήρησιν καί δύναμιν, ώστε νά μήν προσέχη κανείς εΐ£ τά μικρά επουσιώδη έλαττώματα τοΰ
έργου. "Ετσι π. χ. άποδεχόμεθ» καί τόν άπαρνητήν
καί άστοργον υιόν, δπως μάς προσφέρεται, μολονότι
δέν είμεθα έπαρκώς προετοιμασμένοι νά έννοήσωμεν τήν διαγωγήν του.Καί ή κακία, δσον καί άν είναι
συχνή είς jo v κόσμον, έχει άνάγκην νά δικαιολογηθή
περισσότερον άπό τήν καλωσύνην,οιά νάγίνη πιστευτή
εις την τέχνην. Αλλά δπως t είπα υπάρχουν άρεταί
είς τά δραματάκι αύτό, πού καλύπτουν τά πιθανά
ελαττώματα.

Ή σκηνή ιδίως μεταξύ πατρός καί υίοΰ είς τό τέ
λος τοΰ έργου είναι άπό τάς δραματικοπέρας, μέ δλην
της τήν έσωτερικότητα, τήν οποίαν ό συγγραφεύς δια
χειρίζεται είς τό σημεΐον αύτό, μέ δύναμιν άξίαν προσοχής. Έ έκτέλεσις τοΰ έργου ύπήρξεν άρκετά ικα
νοποιητική. Διά τήν Φλωρεντινήν τραγωδίαν θά παρειλκε νά όμιλήσω έδώ. Τό έργον είναι γνωστότατον
καί έγράφησαν ήδη πολλά περί αύτοΰ. Τό σημειώ
απλιος, διά νά έξάρω μέ δύο λέξεις τό παίξιμον τοΰκ. θω μά Οικονόμου. Έσωτερικώτερο,ν παίξιμον, βαθυτέραν διείσδυσιν είς τήν δύσκολον ψυχολογίαν τοΰ
Φλωρεντινοΰ άρχαιοπωλητοΰ, παρόμοιόν ψυχολογικόν
συγχρονισμόν πρός τήν εποχήν τοΰ μύθου "καί τήν
ατμόσφαιραν τοΰ τοπου, ομολογώ, δτι δέν είδα
άπό Ελληνα ηθοποιον, μολονότι ή ■<Φλωρεντινή
τραγωδία» δέν είχε κακοτυχήσει έως τώρα είς
τό Ελληνικόν θέατρον. Καί ό κ. Ροζάν καί ό
κ. Βονασερας διέπλασαν άλλοτε τόν τύπον τοΰ
Σιμονε κατά τρόπον όμολογουμένως ίκανοποιητικωτατον. Αλλα καί οί δύο υπήρξαν περισσότε
ρον Έ λληνες, παρά Φλωρεντινοί. Ό κ. Οικονόμου
μάς εφθασεν ώρισμένως κατ’εύθεϊαν άπό τό μαγαζάκι
του τής μεσαιωνικής Φλωρεντίας, μέ τά τιμαλφή με
ταξωτά του καί τά βαρύτιμα άρχαΐά του κεντήματα,
άλλά δυστυχώς χω ρίς...τήν λευκήν του Μπιάνκαν.
Τό «Διπλό δόλοΛμα» τοΰ κ. Μάρκου Μαρή έπανελήφθη πολλάκις άπό πέρσι καί δέν είναι άγνωστον.
Ηκουσθημέ τήν ιδίαν πάντοτε εύχαρίστησιν καί τά
ίδιον ένδιαφέρον. Καί είναι όμολογουμένως άπό τά
καλύτερα έργα τοΰ συγγραφέως, γεμάτον άπό μίαν
εύχάριστον καί εύγενικήν ευθυμίαν καί μίαν άριστοκρατικοτητα οιαλογου, που προοίοει καθε στιγμήν
τήν υψηλήν του καταγωγήν. Τό έργον αύτό ήμπορεΐ
να είπή κανείς .δτι εισήλθεΨ όριστικώς είς τό ρεπερ
τόριο ν. δχι μόνον δικαιώματι γεννήσεως. ?Η εκτέλε. 71«; Χωρίς νά χρονοτριβήσω είς λεπτομερείας, π*λύ
καλή εις τά συνολον.' Η κ. Κυβέλη δμως υπήρξε.
ΧωΡ·ΐ υπερβολήν, ιδεώδης είς τόν παρθενι^όν ρόλον
τής Φούλας. θαΟμα λευκής δροσερότητος, πού θά τό
έζήλευσεν ώρισμένως ό κ. Ξενόπουλος. Ώ ! άν είχε
γεννηθή καί αύτός πρίγκιψ !...
ΠΛΪΛΟΧ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Ο ΘΕΑΤΡΙΝΟΣ
Ό λόχο: τοΰ εβδόμου ήταν στήριγμα πυροβολικοΰ.
"Οταν τά βράδυ έπεφτε παγωνιά καί ό ύπνος ηταν
αδύνατος μέσα στά άντίσκηνο, ό λοχαγός μέ τούς άςιωματικούς του άναβαν φωτιά πίσω από το βουνα
λάκι τοΰ Φουάτ κ’ έμεναν ώς τήν άύγή γύρω στήν
πυρά. Έ πρεπε νά περάση ή ώρα των καί γ ι’ αύτά
’φώναζαν τόν τενορΐνο τής όπερέττας Κένταυρο, πού
τραγουδούσε όλόγλυκα, καί τους διεσκεδα^ε μέ τα
Βιεννέζικα βάλς. Κατόπι έρχότανε ή σειρά τοΰ θεα
τρίνου. Τούς ίστοροΰσε ύποθέσεις δραμάτων καί κω
μωδιών. περιπέτειες θεατρικές καί τούς άπήγγελλε μο
νολόγους άπό πατριωτικά δράματα. "Οτα·/ τελείωνε
τό γλέντι τοΰ λοχαγοΰ, τόν φώναζε τόν θεατρίνο οέπιλοχνίας καί οί λο/J a i καί τούλεγχν:
— Πέσε καί σ’ έμάς, ρε θεατρίνο, κανένα καρα
γ κ ιο ζ ιλ ίκ ι νά περάσουν οί μαΰρες ώρες.
Τό όνομά του κόντευε νά τό ξεχάση. Καί οί συνά
δελφοί του άκόμα τόν έλεγαν «θεατρίνο» και τον
έπείραζαν γιατί καί- στόν πόλεμο είχε τήν μανία νά
, ξυρίζη τό μουστάκι του. Μιά μέρα έπρόκειτο νά
πάη σέ άναγνώρισι μιά ένωμοτια τοΰ λόχου. Κ έλαχε
ό λα'/νάς στήν ένωμοτία τοΰ θεατρίνου. Ο λοχίας πε
ριπολάρχης είπε στόν ' θεατρίνο s νά μεινη στο λοχο
γιατί <■θέλει στήν άναγνώρισι παιδιά με μουστάκια
καί καρδιά .
Μάρθε ή μπόρα τοΰ πολέμου καί τούς σάρωσε δλους
πρός τήν μάχη, δλο τό τάγμα έκαμε γιουρούσι στόν
Προφήτη Ή λία γιά νά καταλάβή τήν εκκλησιά.
Μέσα σ’ αύτά τό χαροπάλαιμα, τήν ώρα πού έπαβε
γιά μιά στιγμή ή άνατριχιαστική συναυλία των οβι. δων, ένας φαντάρος έφώναζε, σάν τρελλός, ^όλορθος .
— 'Όποιος ’πεθάνη σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει.
— Τί λέει αύτός, μωρέεεεε, έφώναξε ό Λοχαγός,
κ’ έδειξε τόν θεατρίνο πού είχε μεθύσει άπό τήν
μάχη*
, ,
Είχε νυχτώσει. Ή βροχή έπαψε κι ακούστηκαν
τά ούρλιατά τών πληγωμένων, τών άβοήθητων. I ά
σύγνεβα κυνηγοΰσαν; τά ένα τ άλλο^ καθαρισε ό· ούρανάς κ’ έφάνηκαν άστέρια καί φεγγάρι· Χλωμοί
λεβέντες είναι ξαπλωμένοι, πνιγμένοι άπό το αίμα, τά
μάτια των μένουν άκίνητα πρός τοΰ φεγγαριοΰ τό
φώς, στά χέρια των κρατοΰν ντουφέκι καί χαρτί.
'Η ’ξαστεριά ήταν προμήνυμα χιονιοΟ. Κοντά στά
χάραμμα άρχίνισε νά πέφτη ό όλοασπρος ανθός τοΰ
ούρανοΰ καί νά σκεπάζη τά κορμιά νεκρών καί ζων
τανών. Ό Λοχαγός έκρύωνε, τοΰ άναψαν φωτιά ν.αί
τοϋφεραν τόν Κένταυρο νά τραγουδήση. Τόν θεατρίνο
μάταια τόν αναζητούσαν μεσα στους ζωντανούς. Ιό
δνομά you γιά πρώτη φορά τό ακούσε ό λόχος τήν
ώρα πού έθαψαν τούς σκοτωμένους καί ντουφεκιά τ ι
μητική τούς έρριξαν.
Μ. Λ. ΡΟΛΑΧ

ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ*

'Η σοβαρά, άληθής καί συστηματική όργάνώσις
τών έγκαθέτων είς τά Γαλλικά θέατρα χρονολογείται
άπό τής έποχής τοΰ μεγάλου Ναπολ&οντος, τοϋ όποιου
τήν στοργήν πρός τό θέατρον μάς έγνώρισεν άλλοτε
είς ένδιαφέρουσαν όμιλίαν του ό άγαπητός συνάδελ
φος Μιλτ. Λιδωρίκης. Τήν εποχήν εκείνην, είς τό
στερέωμα τοΰ Παρισινού θεάτρου, έλαμπον άστέρες
πρώτου μεγέθους. Ή δεσποινίς Ντυσνουά καί ή δε’ <#ποινίς Ζώρζ ήσαν αί δύο μεγάλαι άντίζηλοι, αί
όποΐαι είχον διαιρέσει τούς θεατροφίλους είς δύο
!$ανατισμένα^στρατόπεδα. Ή πρεμιέρα έκάστης έκ

_

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ. (Θρ. Ζωϊόπουλος).
Έ κ τών συνεργατών μ ις καί συγγραφεύς τοϋ μονοπράκτου
δράματος τό «Π ατρικό σπίτι» τό οποίον παρεστάθη πρό
ήμερων είς τό .θέατρον Κυβέλης.

τών δύο αύτών πρωταγωνιστριών άπετέλει τό σημαντικώτερον γεγονός τοΰ κοσμικοΰ Παρισιού. Η πλα
τεία τοΰ θεάτρου μετεβάλλετο είς πεδίον μάχης άναιμάκτου, άλλά διά τοΰτο δχι καί όλιγώτερον θορυ
βώδους. Οί θαυμασταί τής πρωταγωνίστριας κατέκλυζον τό θέατρον, προσλαμβάνοντες' πλήθος κλακέρ, τών οποίων έφρόντιζον να ύποόαυλίσουν τόν
ζήλον μέ δλους ,τού’ς' δυνατούς τρόπους. Οί θαυμασταί
τής άντιπάλου δέν έμεναν άργοί. Έ πήγαιναν καί
αύτοί είς τήν πρώ,την καί άλλοίμονον άν ή έπιτυχία τοΰ έργο\) δέν'ήτο πλήρης καί θριαμβευτική. Οί
,* Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου φύλλου
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Γάλλοι θεατρόφιλοι γνωρίζουν πολύ καλά ν’ άποδοκιμάζουν. Ό Ρονστάν είς τήν πρώτην πράξιν τοΰ
'«Συρανό» μας δίδει άνάλογον χαρακτηριστικήν σκη
νήν. 'Η σκηνή εκείνη συμβαίνει είς τόν Μεσαίωνα,
άλλά καί είς τήν Ναπολεόντειον εποχήν οί άποτυγχάνοντες ηθοποιοί δέν έπερνοΰσαν καλύτερα άπό τόν
Μονφλερύ τοΰ Ρονστάν. Βραδύτερον, κατά τό 1810,
δύο άλλοι θεατρικοί άστέρες, ή Λαβέρ καί ή·Μάρς,
έκράτησαν έπί πολύ χωρισμένον είς δύο τό κοινόν
τών θεάτρων καί έγιναν άφορμή νά οργανωθή συστηματικώτερον ή τάξις τών Παρισινών κλακέρ. Τήν
έποχήν έκείνην καί τά σκηνικά της ήθη μάς περι
γράφει έξαίρετα βιβλ,ίον μοναδικόν είς τό είδός τοϋ.,
Τιτλοφορείται: « ’Απομνημονεύματα ένός κλακέρ,,
περιέχοντα τήν θεωρίαν καί τήν εφαρμογήν τής τέ
χνης τών οοαξε κλπ. . . υπό Ροβέρτου Καστέλ, διευθυντοΰ τής Ε τα ιρ είας το>ν δραματικών άσφαλειών,
ιππότου τοΰ Πολυελαίου, ταξιάρχου τοΰ Κοπάνου,
άντεπιστέλλοντος μέλους τών περισσοτέρων εταιρειών
κλακέρ, κλπ. κλπ. . . Παρίσιοι 1829» ! ! Ο χρο
νογράφος τής εποχής μας έξηγεί δτι ίππόται τοΰ Πο
λυελαίου ώνομάζοντο είς τήν θεατρικήν γλώσσαν
χλευαστικώς οί κλακέρ έκεΐνοι πού, έξετέλουν πολύ
έπιδεικτικώς τά καθήκοντά των, Έμαζεύοντο κάτω
άπό τό ν κεντρικόν πολυέλαιον τής πλατείας καί έχειροκρότουν δαιμονιωδώς. Εφευρέτης τής θεαματικής
αύτής έπιοοκιμασίας ύπήρξεν ό θαυμάσιος αύτός
Ροβέρτος Καστέλ, άριστουργηματικός τύπος ΙΙαρισινοΰ χασομέρη. . .
Ό ποιητής Σουλύ ΙΙρυντώμ είς το όνομαστόν βιβλίον του '-'Ιστορικός καί Κριτικός Καθρέπτης τοϋ
παλαιοϋ καί τοΰ νέου Παρισιρΰ» ένθυμεΐται ολόκλη
ρον όργάνωσιν έγκαθέτων καί τόν αρχηγόν των ο
όποιος έπαιρνε 30 φράγκα, άν τό έργον είχε καλήν
έπιτυχίαν, καί 12 φράγκα, άν συνέβαινε τό άντίθετον. Καί ό Σεβαστιανός Μερσιέ είς τόν περίφημον
«Πίνακα τών Παρισίων» όμιλεΐ περί τοΰ φαινομένου
μέ κάποιαν ειρωνείαν. «Σήμερον, λέγει, έπευφημοΰνται δλοι. Οί βασιλείς καί οί πρίγκιπες, οί ήθοποιοί
καί οί συγγράφεις οί ήρωες πού γυρίζουν άπό τόν
πόλεμον καί οί ιεροκήρυκες πού όμιλοΰν άπό τοΰ
άμβωνοί. 'Η μουσική τής εποχής είναι τό χειροκρό
τημα. Είς το Θέατρον, είς τήν Βουλήν, είς τούς δρό
μους, είς τήν Αίθουσαν τής Γαλλικής Ακαδημίας,
δέν ύπάρχουν παρά κροτοΰσαι παλάμαι». Ά ν ήτο
δυνατόν νά έπανέλθη είς τόν κόσμον τοΰτον ό Μερσιέ,
θά έβλεπε περιεργότερα πράγματα.’Ιδού π .χ . ή ’Αμε
ρική, δπου ό Έγκαθετισμός έφθασεν είς περιωπήν
άνεγνωρισμένου έπαγγέλματος καί δπου οί κλακέρ
είναι περιζήτητοι άπό τούς όιοργανωτάς όμιλιών,
συλλαλητηρίων, θρησκευτικών κατηχήσεων κλπ. Οί
’Αμερικανοί κλακέρ μάλιστα έπενόησαν καί διά
φορα . . . σύνεργα πρός ένίσχυσιν τοΰ έργου των.
“Εν άπό τά περιεργότερα είναι μηχάνημα, ώς είδος
τεραστίας τροκάνας, ή όποία απομιμείται τόν σατα-

νιχόν θόρυβον τετρακοσίων ή πεντακοσίων παλα
μών. Τό μηχάνημα τοποθετείται είς κάποιαν άπόκρυφον γωνίαν τής αιθούσης, χορδίζεται, καί είς τήν
κατάλληλον δραματικήν σκηνήν ποιεί τρέμειν τά
άκουστικά τύμπανα τών θεατών.
t
’Αλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τήν Γαλλίαν. Αί έριδες
μεταξύ τών κλασικών καί ρομαντικών, κατά τήν έποχήν τής Παλινορθώσεως, ένίσχυσαν τρομερά τόν Έ γ καθετισμόν. ’Από τοΰ 1830 οί κλακέρ προσλαμβά
νονται είς τό πολυποίκιλον προσωπικόν τών μεγάλων
θιάσων ώς μόνιμοι υπάλληλοι. Οί θιασάρχαι, οί ιμ
πρεσάριοι, οί διευθυνταί τών ’Ωδείων, αναγκάζονται
νά έρχωνται είς συνάφειαν μέ τούς άρχηγούς των
καί νά υποκύπτουν είς τάς άξιώσεις των. "Εν Παρι
σινόν θέατρον, τό «’Ιταλικόν», ήθέλησε ν’ άντιδράση
είς τήν τυραννίαν τών κλακέρ, άλλά γρήγορα ήναγκάσθη νά καταθέση τά δπλα. Έ ξ δλων τών οργανώ
σεων κλακέρ ή τής Ό περας ύπήρξεν άνέκαθεν ^
συστηματικώτερον ώργανωμένη. Αύτοί δέν έμισθοδοτοΰντο άπό τό ταμεΐον τοΰ θεάτρου, άλλ’ είχον δι
καίωμα είς άρίθμόν τινα εισιτηρίων, τά όποια έπωλοΰσαν διά λογαριασμόν των.
Καί σήμερον άκόμη οί άρχηγοί τών κλακέρ άκολουθοΰν τόν κανόνα αύτόν καί τά κέρδη των δέν είναι
ευκαταφρόνητα. Φαντασθήτε δτι μερικοί έξ αύτών άπό
τήν πώλησιν τών εισιτηρίων καί τά δώρα τών ηθο
ποιών καί συγγραφέων φθάνουν νά κερδίζουν τρι
άντα χιλιάδες φράγκα τό έτος. 'Ο ’Αρχιεγκάθετος
διοργανώνει τό σώμά του κατά τρόπον στρατιωτικόν,
μέ... άξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς, τό διαιρεί είς
λόχους, τούς όποιους έγκαθιστα είς τά κατήλληλα
μέρη τοϋ θεάτρου, μή παραλείπιον νά όρίση τήν οπι
σθοφυλακήν, τούς άνιχνευτάς τής κοινής γνώμης, οί
όποιοι έχουν καί τήν δυσχερή άποστολήν νά ύποβάλλουν τήν έπιτυχίαν είς τήν ψυχήν τών θεατών διά κα
ταλλήλων συνομιλιών, ψιθυρισμάτων κλπ. Τό προσω
πικόν ένός καλοΰ σώματος έγκαθέτων περιλαμβάνει
άκόμη καί τούς «άφωσιωμένους», πού είναι οί ταλαί
πωροι τζαμπατζήδες,καί τούς « βοηθητικούς »,οί όποιοι
πληρώνουν τό είσιτήριόν των, άλλά . . . μισοτιμής.
Ό ’Αρχηγός πάρευρίσκεται είς τάς τελευταίας δοκιμάς (τά «γυμνάσια», δπως λέγει ό κ. Μπάμπης Ά ν νινος), διά νά σχηματίση άκριβή ιδέαν τοΰ έργου καί
μελετήση τόν ίδικόν του . . . ρόλον, δηλαδή τά ση
μεία είς τά όποια θά γίνη ή έπέμβασις τών άνθρώπων του. ’Αν καί πεπειραμένος είς τό έργον του ό
άρχικ^ακέρ, δέν περιφρονει τάς υποδείξεις τοϋ συγ
γραφέως, μετριοφρονέστερος τών ηθοποιών, οί όποιοι
άπό δλους δέχονται ύποδείξεις εκτός άπό τόν ταλαίπωρον άνθρωπον πού συνέγραψε τό έργον. Ή δυσκολωτέρα άποστολή τοΰ σώματος τών κλακέρ είναι είς έν
σημεϊον αρκετά λεπτόν.Πρέπει μέ κάθε τρόπον νάπροκαλέσουν εγκαίρως τά δάκρυα καί τά γέλια τών
θεατών. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον ό ’Αρχηγός όφείλει
νά προσλάβη δύο άλλας τάξεις έγκαθέτων, τούς «Γε

τρων. Είς τό Ελληνικόν θέατρον ύπήρξάν ποτε εγ
λώντας», οί όποιοι άρχίζουν μέ μειδιάματα έως δτόυ
ξεσπάσουν είς ηχηρούς γέλωτας, καί τάς «Κλαιούσας > κάθετοι ; Είς τήν έρώτησιν αύτήν δέν δύναμαι νά
δώσω, παρά δσας πληροφορίας προχείρως κατώρ(ό ’Αρχηγός τών κλακέρ χρησιμοποιεί καταλλήλως
θωσα νά συλλέξω. Ο φίλος μου ηθοποιός κ. Μαριτήν γυναικείαν ευαισθησίαν), αί όποΐαι άρχίζουν μέ
κος
μοΰ διηγήθη δτι είς τό ιστορικόν έκεΐνο θέατρον
τήν έπίδειξιν ένός δαντελλοστολίστου μανδηλίου, προχιοροΰν είς τό νευρικόν δάγκωμά του, συνεχίζουν μέ Μπούκουρα, τοΰ όποιου τόσον έντονος καί θορυβώοης
τό σφόγγισμα τών ματιών, τό φύσημα τής μύτης (τό ύπήρξεν ή ζωή, οί εγκάθετοι ούδέποτε έλειψαν. Οί
όποιον πρέπει νά γίνη μέ πολλήν συγκίνησιν) καί ήθοποιοί τής -εποχής εκείνη: έστρατολόγουν τούς χ ει_
φθάνουν είς τήν έκρηξιν τοΰ ήσύχου καί παρατεταμένου κλάματος...
Λύο άπό τούς γνωστοτέρους συγγραφείς τοΰ παλαιοΰ θεάτρου, ό Αιμίλιος Ώ ζιέ καί ό ’Αλέξανδρος
Δουμάς, έπολέμησαν μετά πείσματος τόν Έ γκαθετισμόν, άλλ’ οί άγώνές τωτάπέβησαν άκαρποι. Οί άρ
χηγοί τών κλακέρ έξηκολούθουν νά πλουτοΰν καί
νά κτίζουν μέγαρα είς τό Παρίσι καί έπαύλεις είς τά
προάστεια. Διότι, όσάκις εύρίσκετο κανείς ευσυνεί
δητος θεατρώνης νά τούς βγάλη έξω,, τούς έπανέβλεπε.
μετ’ όλίγον είς τό θέατρόν του ώδηγοϋμένους άπό
τήν ματαιοδοξίαν τοΰ συγγραφέως. Έ π ειτα εύρέθη
σαν άρχηγοί κλακέρ οί όποιοι έπλήρωναν διά νά
καταλάβουν τήν έπικερδή αύτήν θέσιν είς ενα καλόν
θέατρον καί οί θεατρώναι έβλεπον δτι κατ’ αύτόν τόν
τρόπον έδημιουργεΐτο μία καλή πρόσοδος δι’ αύτούς.
Κάποιος Αύγουστος έπλήρωσε είς τήν Κεντρικήν Ό π ε 
ραν 8 0 .0 0 0 φράγκα διά τήν θέσιν τοΰ Ά ρχικλακέρ καί δέν έζημιώθη.
Είς τά σημερινά Εύρωπαϊκά θέατρα, ιδίως τά Γαλ
λικά καί ’Ιταλικά, οί έγκάθετοι κάνουν χρυσές οουδειές. Ό Ιτα λό ς Τζΐνο Κουκέτι — έίς τόν όποιον
οφείλω τάς σχετικάς πληροφορίας— αναγράφει τά
ονόματα καί τά κέρδη τών σπουδαιοτέρων κλακέρ.
Μία Παρισινή έφημερίς ένήργησε περίεργον κ α μ π ά ν ι α ν
μεταξύ τών καλυτέρων συγγραφέων καί ηθοποιών,
έκ τής όποιας προέκυψεν δτι τόσον οί πρώτοι δσον καί
οί δεύτεροι εύνοοϋν τούς καλοπροαιρέτους αύτούς άνθρώπους «οί όποιοι υποβοηθούν τό έργον των απέ
ναντι τοΰ άχαρίστου κοινού ; Ό Μπερνστάϊν μάλι
στα άπήντησεν δτι « οί κλακέρ είναι άπαραίτητοι, δταν
τό κοινόν άποτελήται κατά τό. πλείστον άπό κυρίας,
διότι αι κυρίαι δέν χειροκροτούν. Φοβούνται νά μή
χαλάσουν τά χέρια των . Ό Πορτορίς είπεν δτι οί εγ
κάθετοι είνε χρησιμώτεροι τόν χειμώνα, όπότε, λόγω
τής χαμηλής θερμοκρασίας, είναι ψυχρά τά πνεύ
ματα τών θεατών καί χρειάζεται κάποια τόνωσις είς
τό συμπαθητικόν των συναίσθημα. Ό Μπατάϊγ έγνο>μάτευσεν δτι τό παρισινόν κοινόν άνέχεται τούς κλα
κέρ. «Αύτά συνέβαιναν πάντοτε, είπε, άπό τής έπο,χ ή ς τού Βολταίρου». Καί άνέφερε δύο στίχους τοΰ
μεγάλου συγγραφέως :
L ’un claque, l ’a u tre siffle et l’au tre du p arte rre
E t le cafes voisins sont le cham p de la g u erre.
■ Καί αύτά μέν διά τούς εγκαθέτους τών ξένων θεά
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λ ΡΊΈΜ ΙΣ Κ Υ ΙΙΛΡΙΣΣΙί
Έ κ τών πριοταγωνισ Γριών τοΰ 'Ελληνικού Μελοδράματος
Είς τήν πρώτην ποάΐι ν τής Μανόν > τοΰ Μασσενέ.

ροκροτητάς των άπό τάς τάξεις τών ποε;άστρων τής
ρομαντικής σχολής, οί όποιοι, μέ μακράν κόμην καί
κυματίζοντας λαιμοδέτας έστέναζον νυχθημερόν παρά
τάς δχθας τοΰ Ίλισσοΰ καί έπλημμύρουν τά παρα
σκήνιά τών παριλισσίων θεάτρων. Άναφέρεται μάλι
στα κάποιο ζαχαροπλαστεΐον πλησίον ΐοΰ θεάτρου
Μπούκουρα, τό όποιον όλίγον κατ’ όλίγον άνεγνωρίσθη'ώς τόπος συγκεντρώσεως τών πρώτων Ελλήνων
κλακέρ. Έ κ εΐ, μ’ ένα καλόν τρατάρισμα— μερικά
άμυγδαλατα, κανένα μπουρέκι, μίαν σουμάδαν— μέ
τό φιλοδώρημα ένός εισιτηρίου, μέ τό μειδίαμα τής
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πρωταγωνίστριας, ό νεαρός ποετάστρος κατέκτάτο
μέχρις έξαρθρώσεως τών δακτύλων.
Είς τό μεταγενέστερον θέατρον, τής έποχής Κορομηλά, Λάμπρου, Κόκκου, οί εγκάθετοι περιωρίσθησαν εις τόν κύκλον τών φίλων τοΰ συγγραφέως.
Είς τούς αγαθούς έκείνους καιρούς τά φιλολογικά
πάθη δέν είχον τήν σημερινήν οξύτητα ή και δέν ύφίσταντο καν. Οί λόγιοι συνηντώντο, χωρίς τον κίνδυ
νον ν’ άλληλοσφαγοΰν. Ή κμαζον έγκάρδιοι φιλία!
καί μία χαρακτηριστική γραμμή εύγενείας ύπεγράμμιζε τάς σχέσεις τών συγγραφέων πρός άλλήλους.
ΓΗ έπιτυχία ενός έργου έθεωρε'.το έπιτυχία τοΰ νεα- '
ροΰ Νεοελληνικόΰ .θεάτρου και οί λόγιοι έπήγαιναν
είς τήν πρεμιέραν του νά υποστηρίξουν τήν παράστασιν μέ. δλην τήν αγάπην πού τούς ένέπνεεν ή ά^αβίωσις τής Διονυσιακής θυμέλης . . .
Ό Έ λλην συγγραφεύς πού θά ένεπιστεύετο σήμε
ρον τήν τύχην τοΰ έργου του είς τάς παλάμας τών
συναδέλφων του θά τήν άπέθετεν εις «πολύ κακάς
•/είρας» καί θά έκαμνε τήν έντύπωσιν ανθρώπου έλθόντος άπό τόν Ά ρην. Οί συνάδελφοι είναι - πρόθυμοι
νά εμποδίσουν μέ κάθε είδος θορύβου τήν όμα/. ψ διε
ξαγωγήν μιας πρεμιέρας, προθυμότεροι σπορείς τής
δυσπιστίας μεταξύ τοΰ Κοινού, κα! έτοιμοι νά κό
ψουν σύρριζα τά δάκτυλά των παρά νά τά θέσουν είς
κίνησιν επιδοκιμασίας. Δέν υπάρχουν λοιπόν σήμε
ρον ούτε οί έκ καλής προαιρέσεως κλακέρ τοΰ πα
λαιού θεάτρου μας.
Έ ν τούτοις είς μερικά; κερδοσκοπικά; παραστά
σεις πού έχουν τόν χαρακτήρα έπιχειρήσεω ;—παρα
δείγματος χάριν είς τάς Επιθεωρήσεις — οί υπάλλη
λοι τοΰ θεάτρου, οί σκηνοθέται, οί μή έχοντες ρόλους
ηθοποιοί,'"-κλακάρουν τήν παράστασιν, ύποβοηθούμενοι άπό μερικούς έμπιστους τζαμπατζήδες. Μία καλή
παρατήρησις μπορεί νά τούς άνακαλύψη παρατεταγμένους είς τήν τελευταίαν σειράν τής πλατείας ή είς
τά καθίσματα τοΰ καφενείου. Υπάρχουν άκόμη οί
κλρικέρ ώριαμένων ηθοποιών, ήθοποιο! έπίσης άλλων
θέατρων, μή έχοντες ρόλον τήν ,βραδειάν εκείνην είς
τό θέατρόν των. Τήν προθυμίαν τών τελευταίων τού
των δικαιολογεί ή .. . άμοιβαιότης.
Τέλος έχομεν τούς εγκαθέτους τών φιλοδοξών νεοπλούτων οί όποιοι, είς ηλικίαν δψιμον ή μή, άνεκάλυψαν είς εαυτούς τό δαιμόνιόν ενός Σοφοκλέους ή
ένός Άριστοφάνους. Είναι άρκετά γνωστό! οί περί
εργοι αύτοί άρριβίοτ τοΰ Ελληνικού θεάτρου, οί
όποίοι— δπως ό αξιόλογος εκείνος Ντορά - κληρώ
νουν άδρώς διά νά παιχθή τό φιλοσοφικόν των
δράμα, ή ή νυσταλέα των κομεντί. Αύτο! έχουν κα!
τούς έγκαθέτούς των (τό κοινόν τής ίδικής των «κο
σμικής κινήσεως»), είς τούς όποιους έφρόντισαν ν’
άποστείλουν έγκαίρως τήν σχετικήν πρόσκλησιν. Ή
«Ε σ τία» κρίνουσα μίαν τέτοιαν παράστασιν έγραφεν έσχάτως « 'Η άποτυχία τοΰ έργου ήτο προφανής,
έν τούτοις τό κοινόν, εύμενώς, φαίνεται, διατεθειμένον

πρός τόν συγγραφέα, έχειροκρότει είς το τέλος έκάστης τών δύο π ρ ώ τ ω ν πράξεων. Τό καθήκον τοΰτο
παραδόξως παρέλειψε νά πράξη είς τό τέλος τής τρί
της». Ό κριτικός τής «Εστίας», άν ήτο προσεκτικώτερος, θά έβλεπεν δτι έχειροκροτοΰσε μόνον ή δε
ξιά πλευρά τοΰ θεάτρου, ένώ ή άριστερά, πού είχε
πληρώσει τά εισιτήριά τής κα! μάλιστα μέ ύπερτίμησιν, έπνεε μένεα . . .
ΣΤΕΦ . ΔΑΦ ΝΗΣ
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Σέ μι» άπό τ!ς πολλές φιλολογικές συναναστρο
φές, πού οέν λείπουν άπό τό Βερολίνο, έγνώρισα τόν
περχσμένο χειμώνα έναν παράξενο κοντό κύριο- είχε
κυματιστά, κοκκινωπά μαλλιά, πού έφθαναν έως τό
γιακά τοΰ σακκακιοΰ του. Τό μουστάκι του ήταν θα
μνώδες καί τά άκρα του, πού ,έκίλυπταν τά χείλη,
ήταν κομμάτι ξεβαμμένα, ίσως άπό' τ ό 1 συχνό βρέ
ξιμο τοΰ άλκοόλ. Τό κοκκινωπό γένι του άποτελοΰσε
συνέχεια τοΰ πηγουνιοΰ κα! έτσι ό λαιμοδέτ/,ς τού
ήταν έντελώς περιττός. Στή μύτη του, πού ήταν κά
πως βαθουλή στό μέσον, έκινοΰντο οιαρκώς τά χρυσά
γυαλιά κα! ήθελαν νά φθάσουν τήν άστραφτερή κόκ
κινη κορυφή τοΰ οσφραντικού οργάνου, άλλά πάντα
ό ' κάτοχός του -τά έπρόφθαινε στή, μέση τοΰ δρόμου
των κα! τά έφεονε στήν ακριβή θέσι τους, κοντά στά
μάτια. Τό φράκο τοΰ κοντοΰ αύτοΰ Βαροαρόσσα ήταν
άμεμπτο κα! μιά άπό τ!ς κουμπότρυπές του χρω
ματιστή· αύτή είναι άπόκτημα καμμιά φορά άπό τό
προσωπικό θάρρος, πού φανερώνεται μέ τήν έκδοσι μικρού τόμου λυρικών ποιημάτων, ιδίως όταν τό μι
κρό έργο αφιερώνεται σ’ ένα γερμανό πρίγκιπα, ό
όποιος διαφορετικά θά εύρίσκετο σέ άμηχανία γιά τή
διά^εσι τών παρασήμων τοΰ οίκου του
Ή γνωρι
μία μέ τόν κοντό κύριο έγινε γλήγορα- μού έδωσε τό
επισκεπτήριό του, πού έθύμιζε μέ τό μέγεθος του τήν
κινέζικη συνήθεια" τό έβαλα στήν τσέπη μου μέ ύπο■ χρεωτικό κίνημα, γιά νά τό κυττάξω λεπτομερέστερα
ύστερα. Τό έπισκεπτήριο ανέγραφε τάς λέξεις : - Λρ
Βάλτερ Στρείφε, Πρόεδρος τ^ς Βερολιναίας Ποιη
τικής Σχολής >. Ά π ό τήν άλλη όψι τού έπισκεπτηρίου σβυσμέϋες σημειώσεις μέ τό μολύβι — όπωσδήποτε χω ρίς καμμιά πρόθεσι—προέβαινα/είς σχόλιαέδιάβαζε κανείς έκεΐ : 1 ύποκάμισόν, 12 γιακάδες,
8 μανικέτια, 2 μαντήλια... δεξιά ήταν σημειωμένες
τιμές, προφανόις άπό τό χέρι τής πλύστρας. ’Αποσι
ώπησα αύτή τήν άπροσεξία, πού ή άποκάλυψί της
μπορούσε νά ήταν πολύ οδυνηρή γιά δλη τήν ποιη ·
τική σχολή, καί έπεχείρησα μέ τήν προσωπική γνω
ριμία τοΰ Δρ Βάλτερ Στρείφε νά μάθω μερικές λε
πτομέρειες γιά τή «Βερολιναία ΙΙοιητική Σχολή»,
(*) Ά πό τά <Μικρά οίιμορισιικά·
καί Πάουλ φόν Σαίνιαν.

των αδελφών Φράντς

πού μοΟ' ήταν έως τήν ώρα έντελώς άγνωστη. Έ ζήτησα συγγνώμη γ ι’ αύτιό μου τήν άγνοια κα! έδικαιολογήθηκα, δτι δέν παρακολουθώ τή φιλολογική κίνησι καί μονάχα σήμερα άπό κάποια εύχάρίστη σύμπτωσι εύρέθηκα σέ μ ιά . συναναστροφή, πού συγκεν-^
τρώνει τόσο διακεκριμένους αντιπροσώπους τής φιλο
λογία;. 'Ύστερ’ άπό τή δήλωσί μου αύτή ό κοντός
κάτοχο; τοΰ μεγαλοφυεστέρου τύπου εύθυτενοΰς κε
φαλής μοΰ έξωμολογήθη έ,απιστευτικά. δτι ό σύλλο
γος αποβλέπει «είς τήν καλλιέργειαν τής ποιήσεως
κα! εις τήν πρόοδον τής λογογραφικής παραγωγή;
έπ! τή βάσει νεωτεριστικών θεωριών», δηλαδή συμφώνως μέ τήν άρχή τοΰ καταμερισμού τής έργασίας.
Κάθε μέλος, πού'έγγράφεται, πληρώνει μιά μάρκα
δικαίωμα εγγραφής κα! μισή μάρκα γιά μηνιαία
συνδρομή. Περαιτέρω ό σκοπός τής ενώσεως εί m ή
παροχή βοηθημάτων καί δανείων, πού παρέχονται
μονά/α στά μέλη· αύτή ή αμοιβαία ύποστήριςις.
πού αποβλέπει ν’ άπαλλάξη τά οημιουργούντα μέλη
τής ποιητική; μας σχολής άπό τήν ένόχλησι χρημα
τικών φροντίδών, έλαβε τώρα μεγάλα; διαστάσεις,
σχετικώ; πρός τό βραχύ χρονικό διάστημα τής συγκροτήσεω; τοΰ συλλόγου.
Ό Λρ Στρείφε, άφοΰ έδιάβασε άπό μνήμη; αύτό
τό πρόγραμμα, ώθησε πάλι τά γυαλιά στή ρίζα τή;
μύτη;· του. ύστερα, έχάϊόεψε τό γένι του μέ τό δες:
του χέρι. πού δ;αρκώ; έτριβε τό κεφάλι του. «Από
πότε λειτουργεί αύτή ή ένωσι;, άν μοΰ επιτρέπεται
νά ρωτήσω : , είπα. γιά νά δείξω τό ενδιαφέρον μου.
— Ό σύλλογος ίδρύθη κατά τήν πεντηκοστήν επέ
τειον τοΰ θανάτου τοϋ Μ π ρ ά ν τ σ κ ι.- Τοΰ Μπράντσ κ ι:». είπα σκεπτικός, γιατ! έχρειάσθη'ν’ αναζητήσω
μέ μεγάλη βία στό πνευματικό λεξικό τών φιλολογι
κών καί προσωπικών μου άναμνήσεων. άλλά τόν
Μπράντσκι έστάθη άόύνατο ν’ άνεύρω.
"Οσονάφορα
τήν δράσιν τοΰ συλλόγου;», άρχισε νά ,λέη ό φίλος
μου, «εκτός τών δραμάτων ό Ηρακλής», ό
Χαί
της >, ό Βαλδιανός καί Αλόιανός . ό Στανίσλαος
Λεστσίνσκι . τό «Γένος τών Πλαντάγενετών .·, έδημοσιεύσαμε'έως τήν ώρα δεκαέξ μεγάλα μυθιστορήματα,
οχτώ ιστορικά καί οχτώ ποιητικά, είκοσιτρία διηγή
ματα και άπειρο πλήθος άλλων έργασιών.. . Ά φήκα
χωρίς νά τό θέλω ένα « Ά !» γεμάτο έκπληξι. Κα!
καθώς θά έπρεπε νά γνωρίζετε δλα αύτά μέ ιδιαί
τερη έπιτυχία», έπρόσθεσε μέ αναιδή μετριοφροσύνη.
Ή αύθάόειά μου μ’ έγκατέλειψε κα! έζήτησα συγ
γνώμη γιά τή γενική άμάθειά μου, γιατί δέν ακόυσα
τίποτα στή ζωή μου γιά ένα δράμα
Ηρακλής καί
δλα έκείνα τά άλλα, πού μοΰ άρά^ιασε. Έκαθίσαμε
Ajxb τραπέζι. Είχαμε βυθισθή στή φιλολογική μα;
! συζήτησι τόσο πού είχαν άγκαζαρισθή δλε; ·οί κύ
ριε; δταν θελήσαμε νά έκπληρώσωμε τά καθήκοντα
τής εύγενείας ποόγς αύ.χές κα! δέν μάς έμενε τίποτε
άλλο παρά νά π^με οί δυό μας στήν τραπεζαρία, δπου
καθίσαμε ό ένας κοντά στόν άλλο. Είχα πάρει τήν

άπόφασί μου. θ ά έγγραφώ στή Βερολιναία Ποιητική
Σχολή, έσκέφθην, κα! κατά τήν διάρκεια ενος φα
γητού έβγαλα άπό τό πορτμονναί μου εντελώς άπαρατήρητα τό ποσόν μιάμισης μάρκας, ήτοι τρία πε
νηνταράκια. καί τά έδωσα κάτω άπό τό τραπέζι στόν
Λρ. Στρείφε : Ά ν μού επιτρέπετε— έψιθύρισα έξηγήσας τήν κρυφή μ ο υ ενέργεια- τό δικαίωμα τής έγγραφής μου καί ή συνδρομή τού πρώτου μηνός». Ο
Λρ. Στρείφε άφησε νά πέσϊ] στο πιάτο του μιά τεραστία δαγκάνα αστακού, γιά νά πιάση τό χέρι μου :
Χαίρω πολύ διίτι έχω τήν τιμή νά σάς δεχθώ ώς
μέλος! ». είπε έμπιστευτικά. Κα! έτσι ετελείωσε ή
συνομιλία μας, πού ειχ επεκταθή ύπέρ το μέτρον.
Είχε περάσει μισή ώρα δταν κάτι μ ’ έγαργάλισε στό
γόνα κάτω άπό τό τραπέζι- άπλωσα τό χέρ; μου κα!
έπιασα ε ν α έπισκεπτήριο.'Ο γείτονας μου είχε γράψει
μέ μόλύβι σ’ αύτό τό έπισκεπτήριο: « Αξιότιμε κύ-

Ί 1 καλλιτέ/νι; κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ
ΙΙαίζει aift-Toc ιιέ τόν θίασόν τΐ|ς είς τό «Πειραίκόν».

ριε ! ’Επί τή βάσει τού 2ου άρθρου τοΰ καταστατικού
τού συλλόγου μας, τό όποιον υποχρεώνει τά μέλη νά
προβαίνουν είς άμοιβαίαν ιδανικήν κα! υλικήν ύποστήριξιν. απευθύνομαι συναδε) φικώς πρός υμάς νά
μοΰδανείσετε μέχρι τής I δης τρέχοντος τό ποσόν τριά
κοντα μάρκων- αύριον έχω νά πληρώσω τό νοίκι μου.
Παρακαλώ, κάτω άπό τό τραπέζι». Ά πή ντησ α (5ιά
τοϋ πρώτον ταχυδρομείου: Καίτοι τό ταμεϊόν μου
αύριον εχε,ι τήν αύτήν άστικήν ύποχρέωσιν, θεωρώ
τόν έαυτόν μου ύποχρεωμένον νά έκπληρώσω τό σχε-
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τικόν άρθρρν τοϋ καταστατικού, διά νά μή φανώ διά
μιάς άρνήσεως ανάξιος τής Βερολ'.ναίας Ποιητικής
Σχολής, άλλά θά μοΰ έπιτρέψετε νά σας έπισκεφθώ
αϋριον».
Καί έξεπλήρωσα τή πρόθεσί μου. Ή Βερολιναία
Ποιητική Σχολή ήταν στήν πλέον μακρινή συνοικία
τοΟ’Α να τολικ οϋ Βερολίνου,εγκατεστημένη σ’ένα σπίτι,
δπου έξησκοΰντο δλα τά δυνατά επαγγέλματα- στήν
πόρτα έκρέμοντο περίπου οκτώ ή εννέα ένοικιαστήρια.
Μέ πολύ κόπο ανέβαινε κανείς στό γεμάτο πόρτες διά
δρομο τοΰ απάνω πατώμάτος- πολύ καλά δέν έμύριζε
έκει, άλλά γ ι’ αύτό δέν θέλω νά καταστήσω υπεύθυνη
τήν «Ποιητική Σχολή >. Ό κύριος Λρ Στρεΐφε μέ ύπεδέχθη στά δωμάτια τά αφιερωμένα στήν ποιητική τέ
χνη μέ συναδελφική έγκαρδιότητα καί άφοΰ έτελειώσαμε τήν οικονομική μας ύπόθεσι καί .έλαβε θέσι
στό πορτοφόλλι μου άντί τών τριάντα μαρκών μία (
τυπωμένη άπόοειξις, μοΰ έγνώρισε τά μ-.στήρια τής
ποιητικής σχολής. Στήν αρχή μοΰ έδειξε διάφορα
δοκίμια, πού προήρχοντο άπό πραγματικούς μαθητάς· ήταν σάν τις μόιτρες τών δασκάλων τής καλλι
γραφίας' έφυλάσσοντο σέ κ φ νίζες μέ γυαλιά καί
έστόλιζαν τούς τοίχους τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου, καί
άπό πάνω άπό τήν πόρτα του έλαμπε πάλιν τό δια
πρεπές, άλλά αινιγματικό γιά μένα, όνομα Μπράντσκι». Τά δοκίμια είχαν δλα τήν επιγραφή: «’Έτσι
έγραφα π ρ ό τής εισόδου μου στή <Βερολιναία Ποι
ητική Σχολή !■>.— Έ τσ ι γράφω τ ώ ρ α » . Συνήθως
μεσολαβοϋσε μονάχα μιά τριμηνία. ’Αλήθεια ώραία
έπιτ^χία ! _ Σάς μίλησα γιά τήν κατανομή εργασίας»,
είπε ό Λρ Στρεΐφε, «επιτρέψατε νά σάς κάμω γνωστή
τήν π ρ α κ τ ι κ ή εφαρμογή αύτής τής δοκιμασμένης
Και ανοιςε μια πολυ χαμηλή πόρτα, που
εφερνε σ’ ένα δωμάτιο σάν είδος γραφείου, δπου μύ
ριζε εκπληκτικά βαριά άπό μελάνη· σέ διάφορα
γραφεία, πού προφανώς είχαν τοποθετηθή τυχαίως
καί προχείρως, ειργάζοντο νέοι καί ηλικιωμένοι κύ
ριοι, πού σχεδόν είχαν άφθονα μαλλιά. «Έ δώ δλα
είναι ώργανωμένα -, μοϋ είπε ό συνοδός μου ψιθυρι
στά, «ελάτε έδώ στό παράθυρο' κυττάξετε τόν κύριο
έκει στή γωνία, πού είναι τά λουλούδια στό τραπέζι
του· είναι ένας άπό τούς δοκιμωτέρους νεωτεριστάς λυ
ρικούς· σάς δίνει κάθε μέρα τά δεκαοχτώ του σονέττα,
έφθασε μάλιστα νά γράψη και είκοσι τήν ήμέρα».
Ό λυρικός έστηρίχθη άξαφνα στήν καρέκλα, έσήκωσε
ψηλά τά χέρια, τά έσταύριοσε πίσω στόν τράχηλό του
καί έχασμήθη σάν λιοντάρι στόν ήλιο. <?Υπάρχουν
ομως άγονες στιγμές , άπ»/ντησα σιγά, μέ δύσπιστο
βλέμμα πρός τόν λυρικό- συχνά σταματά κανείς σέ
μιά'ομοιοκαταληξία». Ό Λρ. Στρεΐφε έχαμογέλασε.
«Δέν ύπάρχουν!», είπε. «Δέν μπορώ νά προχωρήσω*
κύριε Δρ. Λουλουδάκη! μοΰ επιτρέπεται, παρακαλώ
. . . ». Ά π ό τό τραπέζι .πού είναι άπέναντι στό; λυ
ρικό έφάνη ένα χαρούμενο πρόσωπο μέ γυαλιά.. . .
.'«’Αν μοΰ επιτρέπεται,παρακαλώ . . . «Ζωή
Μόλις
έπροφέρθί) η λνέξις καί τό 3 τόμα τοϋ προσώπου μέ

τά γυαλιά άνοιξε καί έπρόφερε μέ όρμή καταρράχτου
τις εξής λέξεις: Βοή — έπωδή— άγωγή— καταρροή
— κλοπή — φωμ
'•Όμί — νά, φαΐ!»,·—Καί ύστερα έξηφανίσθη σάν τόν αύτόματο κοΰκκο τοΰ ρολογιοΰ. « Ό
ποιητής δέν σταματά διόλου», είπε ό Δρ. Στρεΐφε,
γιατί τά βρίσκει έδώ δλα δσα χρειάζεται, στό. γρα
φείο έκει, πού δέν μπορώ νά σάς πάω, 'για τί οί ενο
χλήσεις είναι έπικίνδυνοι' έκει μέσα μ ε τ ρ ο ΰ ν τ α ι
οί στίχοι' είναι τό Μ ε τ ρ ι κ ό ν Γ ρ α φ ε ΐ ο ν ! 'Έ χω
συνεννοηθή μέ τό Λημόσιον Γραφειον τής έγγραφής τώ >
γάμων».— «Μέ τό Δημόσιον Γραφειον τών γάμων ;»,
έρώτησα έκπληκτος.— «Μάλιστα* ή έπιχείρησίς μάς
έχει άνάγκην νά κρατή σημειώσεις διά τάς έπισήμους
μεταβολάς τών Δημοσίων Γραφείων έπί τών προσώ
πων τών μυθιστορημάτων, άλλέως μπορεί νά συμβή
ένας άπό τούς κυρίους νά παρουσιάση ένα πρόσωπο,
_ ού έχει πεθάνει πρό καιροΰ».·— «Γράφουν οί κύριοι
άπό κοινοΰ τό ϊ δ ι ο π ρ άγμ α ;».— Μάλιστα, κύριε >,
διεβεβάίωσεν έ μεγαλοφυής διευθυντής αύτοΰ τοΰ ίδρύματος' «αυτός ο κύριος εκεί, πού ία^ει τωρα στό
στόμα τό ποτήρι του μέ τή μπίρα, γράφει τά
π ρ ώ τ α κ ε φ ά λ α ι α, ό κύριος έκει στό παράθυρο,
πού ξύνεται . . . >.— Δέν τόν βλέ’π ω » .— Περιμείνατε, θά ξαναξυσθή άμέσως· αύτός γράφει τήν λ ύ σιν . . . σ.’ αύτό τό είδος είναι μεγαλοφυΐχ' μπορείτε
νά περιπλέξετε δπως θέλετε τήν πλοκήν ένός έργουαύτός θά βρή τήν λύσιν. Έ κτος τούτου είναι γεμάτος
ώς τό λαιμό, μέ άνέκδοτα μεγάλων άνδρών νά, κά
θεται έκει κοντά στόν μαΰρο κύριο, πού γράφει
τις ν ε κ ρ ο λ ο γ ί ε ς - καταγίνεται τώρα μέ τόν Ά νατόλ Φράνς . . . » — ’Αλλά ό ’Ανατόλ Φράνς ζή άκο
μψα . . . . ;> —* «Ναί, άλλά άν πεβάνη δέν θάχωμε
πιά τότε καιρό νά γράψωμε τή νεκρολογία τουδέν. υπάρχει ένας διάσημος άνήρ, πού νά μή τοΰ
έχωμε προετοιμάσει έδώ τή νεκρολογία του, μο
νάχα ή χρονολογία λείπει . . . "Οταν αύτός ό κύριος
τε)ειώση μιά νεκρολογία, τήν παραδίδει στό συνά
δελφό του, καί αύτός τής προσθέτει τά άνέκδοτα
. . . βλέπετε έκει στό δρθιο γραφείο τόν κύριο πού
μάς εχει γυρισμένες τις πλάτες καί στηρίζει τό κε
φάλι στά χέρια το υ ;» .—-«Φαίνεται βυθισμένος σέ
σκέψεις . . . » .— Τό έργον του είναι σπουδαιότατο*
έδώ δέν έχομε καιρό νά καθωμαστε καί νά ψάχνωμε
στά βιβλία*, θά έννοήσετε άμέσως τή σπουδαιότητα
τοΰ έργου του». Καί ό Δρ Στρεΐφε έπήρε τό πλησιέστερο βιβλίο άπό τή βιβλιοθήκη δίπλα, δπου έστηριζόμεθα, τό άνοιξε καί έδιάβασε τήν πρώτη φράσι,πού
έπεσε στά μάτια του : Τό δειλό αίμα άπό τά χείλη
έτρεξε...». 'Ο άνθρωπος στό δρθιο γραφείο δέν έκινήθη, άλλά ζωή είχε μέσα του, γιατί σάν ηχώ άπήντησε μιά ύπόκω^η φωνή : «Σαίςπηρ, ’Ιούλιος Καίσαρ, δεύτερη σκηνή: Κάσσιος».— «Είναι ό ζων
τανός βιβλίάνθρωπο; !», είπα μέ πνιγμένη φωνή.—
« Ή πλήρης, έπηυξημένη καί ήγγυημένη έκδοσις. Τό
άπόγευμα, δπου σπανίως απασχολείται, γιατί τίς

*

*

ώρες εκείνες οί κύριοι άναφέρουν λιγώτερα χωρία,
εφευρίσκει τίτλους καί όνόματα, είναι μοναδικός σ
αύτό, 2 ;».Συγκατένευσα καί έσκέφθηκα: Δίχως άλλο
αύτός θά έφεΰρε τόν περίεργο «Μπράντσκι». ’Από
τή γωνία, πού ήταν τά λουλούδια άπάνω στό γρα
φείο, άκούσθηκε ένας στεναγμός" ήρχετο άπό τόν λυ
ρικό- '«Τώρα βρίσκεται σέ έκστασι», έψιθύρισε ό όδηγός μου’ «τώρα φτιάνει πέντε στίχους στό λεπτό . . .»
Μαζί μέ τήν έξήγησι αύτή,πού άκούσθηκε μονάχα άττό
μένα, έσηκώθη ένας υπηρέτης, πού έως τήν ώρα έκά ΰητο κοντά στή σόμπα, έπλησίασε τόν λυρικό καί τοϋ
έβαλε μιά ψυχρή κομπρέσσα στό μέτωπο- τά ση
μεία τής έκστάσεως έμετριάσθηκαν, δπως ό θόρυβος
τής άτμομηχανης, δταν πλησιάζη στό σταθμό καί
σιγά-σιγά ξανάγινϊ ήσυχία- δέν άκουγε κανείς παρά
τό τρίξιμο τών κονδυλοφόρων καί κάπου κάπου τόν
κρότο, πού έκανε τό σκέπασμα ένός ποτηριοϋ τή;.
μπίρας. Ά φήκαμε σιγά τόν ιερό χώρο.
Αύτά μοΰ διηγείται ένας φίλος, ό όποιος άλλως τε
ανακατεύεται, δπως μπορεί, σ τ ή νεωτεριστική φ ι λ ο λ ο γ ο 6 ι ο μ η χ α ν ί α’ καί αύτή ή αιτία είναι πού
μ' έμποδίζει έπίσης ν’ άναλάβω έγγύησι γιά τήν άνρίβεια άύτής τής περιγραφής· Νέν τούτοις κ ά π ο ι α
άλήθεια άσφαλώς ύπαρχε ι σέ δλα α ύτά !
*
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Πάουλ φόν Σαίνταν
[Μετάφρασις .· Δημητρίου Χατζοπούλοι>7
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τ ί λέγει ό χ

Λαυράγχας.

2χετικώς μέ τάς αγγελλομενας διά τού καθημερινού τύπου
μεταρρυθμίσεις τού Δημοτικού Θεάτρου ό κ. Λαυράγχας
εις έρώτησίν' μας, ποίαν γνώμην έχει επί τοΰ ζητήματος
τούτου, μας άπήντησεν ώς έξης:
— Αί μεταρρυθμίσεις αί όποϊαι πρόκειται να γίνουν είναι
βέβαια καλαί. Διαρκώς δμως συζητούν διά τήν μεταρρύ
θμισα’ τών θεωρείων, διά δέ τήν σκηνήν οΰτε λόγος γ ί
νεται. Φοβούμαι πολύ δτι ή σκηνή θά μείντ) δπως εχει.
Φρονώ δτι αί μεταρρυθμίσεις τού θεάτρου πρέπει νά έπεκταθούν καί μέχρι τής σκηνής. Διότι, προκειμένου νά παρασταθούν μεγάλα μελοδράματα, δπως ψιθυρίζεται τουλά
χιστον, καί μάλιστα Βαγνερικά, είναι ανάγκη νά έπέλθουν
σημαντικαί μετάβολαί είς τήν σκηνήν. Ή ύπάρχουσα διαρρύθμισις τής σκηνής είναι προκατακλυσμιαία καί μέ δλην
τήν κάλήν θέλησιν μηχανικού, εργολάβου καί διευθυντού
θά παρουσιάζονται πάντοτε δύσκολίαι. Είς τό ζήτημο αύτό
ή επιτροπή πρέπει νά προσέξη πολύ. θεωρώ άναγκαιοτέραν
τήν αλλαγήν τής σκηνής άπό τάς μεταρρυθμίσεις τών θεω
ρείων.

Γ Α Λ Λ ΙΚ Η ΕΟΡΤΗ
I

%

I

Θ ΕΑ Τ ΡΟ Υ

Διά την χθεσινήν Γαλλικήν εορτήν τά περισσότερα τών
θεάτρων μας κατήρτισαν πρόγραμμα πανηγυρικόν είς ενδειξιν τής αγάπης καί τού θαυμασμού των Λρός τήν Δημοκρα
τίαν. *Η έκδήλωσις αΰτη ήτο επιβεβλημένη, διότι τό 'Ε λλη 
νικόν θέατρον άπό τής ίδριίσεώς του επλούτισε τό δραμα*
τολόγιόν του μέ 1’αλλικά εργα,

ΚΑΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΙΙ. Η λ ικ ία ς έπτά etw»·.
Είναι ό θηλυκός Φλοριζέλ τής Μουσικής’Ακαδημίας.Δια(χί,ε
μουσικήν prima vista.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι ΕΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
Εις τόν διευθύνοντα τό^Βασιλικόν Θέατρό\ κ. Ιωάννην
Κανακάκην άπενεμήθη ύπό τή: Α. Μ. τοϋ Βασιλέων °
Σταυρός τοΰ Σωτήρος.
— Ή ήθοποιός κ. ’Ανθή Μηλιάδου άδιοιΙ^ίήοοισίΐ μετέρη
είς την εξοχήν του Μ. Σπηλαίου διά νά περάση τό κα/.ο*
καϊρι της.
,
Τ>
— Διά τόν θίασον τής Κυβέλης με'ταφραζεται εκ του ι (0αικοϋ τό δράμι τοϋ Μαξίμου Γκόρκυ «Τά τέκνα τοϋ ήλιου».
— Ό Πρίγκιψ Νικόλαος γράψει δράιια τρίπρακτον, διά
τόν θίασον τής Κυβέλης. 'Η ήρωίς του είναι μία -οριμος
κυρία>.
^
,
— Τύ Πανόραμα» τοϋ κ. Μωραϊτίνη αναβιβάζεται εις το
θέατρον Κυβέλης τό πρώτον δεκαήμερον τοϋ'προσεχο,ϋς μη
νός. Λεν εχει οΰτε μίαν σκηνήν πολιτικήν. Έ ν φ άντιθέτιυς
εχει κοινωνικήν σάτυραν.
— Αί σκηνογραφίαι κατασκευάζονται ύπό τοϋ κ. Ζολύ.
Μία δ 5 έξ αύτών άναπαριστα το ένωτικόν τραίνο ν. Εις τό βά“
θο; (ραίνεται τό Παρίσι μέ τούς Παρισινούς οί όποιοι υπο
δέχονται τούς ’Αθηναίους.
— Θά παρουσίαση και πάλιν έφετος το «Πανόραμα> ται
νίες κινηματογράφου μέ πολλά επίκαιρα γεγονότα.
— Ή ήθοποιός τοϋ θεάτρου Κυβέλης κ. Κατίνα Δελενάρδου άναρρώσασα τελεκος
εμ<ρανισ,θη εις το ^Πανόραμα·1
τού 1 (■>.
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Τό Ελληνικόν Μελόδραμά ,έσημείωσεν ένα άκόμη θρίαμ
βόν τον μέ τήν παράστασιν τής - Μανόν» τοϋ Μασσενέ, ή
όποια έδόθη τήν περασμένη Δευτέρα είς τό θέατρον <·‘Ο λύμ
πια . Τύ μελόδραμα είναι άπό τά δυσκολώτερα καί διά τούτο
έγένοντο πολλαΐ δοκιμαί όπως έκτελεσθή τελειότερα, άπό τήν
όρχήστραν καί τούς ήθοποιούς. Ή έντύπωόις τοΰ κοινού
υπήρξε πολύ καλή καί έάν ή «Μανόν» έπαίζετο είς τήν
αρχήν τή ; πεηόδου ή είς τύ τέλος αυτής, τό Θέατρον θά
ήιο γεμάτο κόσμο κάθε βράδυ. Τό κοινόν μ ις έδειξεν οτι
πηγαίνει μέ ένθουσιασμόν είς τό μελόδραμα, όταν Αναβιβά
ζονται μουσικά έργα μέ πλούσιον ιματισμόν καί διάκοσμον,
όπου συγκεντροϋνται δλοι οί καλλιτέχναι διά νά παρουσιά
σουν κάτι ευπρόσωπον καί ενσυνείδητον.
Πρέπ.Ί νά όμολογηθή πρός τιμήν τών καλλιτεχνών τοΰ
Ελληνικού μελοδράματος καί τού μ.άέστρου αύτοΰ, τοΰ άϋο~
ρύβου κ.'Λαυράγκα, οτι εφέτος κατεβλήΟη πάσα προσπά
θεια δπως παρουσιασθή έργασία σοβαρά καί συστηματικήΑί παραστάσεις τής «Άίδάς», τής «Κάρμενι, τοΰ <Κουρέως
τής Σεβίλλη;» εΐναι άπόδειξις ευσυνείδητου εργασίας. Τούτο
είναι πολύ παρήγορον διά τό μέλλον τού Ε λληνικού Μελο
δράματος τό οποίον έχει είς ιό παρελθόν του μίαν ιστορίαν
αρκετά τραγικήν, διαλύσεων καί ανασυστάσεων. Είς τήν εύ_
πρόσωπον παρουσίασιν τοϋ 'Ελληνικού Μελοδράματος συνε.
τέλεσε πρωτίστως ή διεύΟυνσις τοΰ θεάτρου ι ’Ολύμπια».
Ό κόσμος μέ εύχαρίσιησιν καί ένθουσιασμόν θά εβλεπεν
είς τήν σκηνήν καί μερικά Ε λληνικά μελοδράματα, οπως
ό « Υποψήφιος» τόύ Ξύντα καί ό «Πρωτομάστορας) τού Μα
νώλη Καλομοίρη. Τά δυο αύτά μελοδράμιτα αληθώς έξαιρετικά καί γνησίως Ελληνικά ήμπορούσαν ν αντικαταστή
σουν τούς «Πουριτανούς», διά τούς όποιους κιτεβλήθησαν
αρκετοί κόποι,
Ά λ λ 1ό,τι δέν έγένετο έφέτος άς έλπίσώμ3ν οτι θά γίνη τόν
χειμώνα. Κ ιί δι>. νά έπανίλθωμεν είς τήν -Μανόν* σημειούμεν οτι ή καλλιτέχνις κ. Ά ρτεμ ις Κυπαρίσση υπήρξε τε
λεία είς τον ρόλον τής «Μανόν > καί άπό υποκριτικής άκόμη
άπόψεω:.’Ώ ! Ή φωνή της, ώκεινώδονς έντάσεως,εχει μερικές
φο^ές τήν γλυκύτητατού -αηδονιού-- πού μαγεύει καί συγκινεΐ. Τό κοινόν, πολύ εκλεκτόν, τήν ήκουσε. μέ εξαιρετικήν
εύχαρίστησιν καί τήν έχειρόκρότησε κατά τόν ένθουσιωδέστερον τρόπον.
Έ κ τού ανδρικού προσωπικού τών πρωταγωνιστών έλαβον
μέρος οί κ. κ. Γ. Χ ιτζηλουκάς, Ή λίας Οίκόνομίδη; καί Γ.
Αουλούδας.
‘Η μετάφρασις, όφειλομένη είς ιόν συνάδελφον τής -Νέας
Ημέρας» κ. Β. Βεκιαρέλλην. έκαμε καλήν έντύπωσιν.

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Τ Ο Τ ΟΥΓΚΩ
Ό Βίκτυ>ρ Ούγκώ δταν άπέθανε τφ 1885 άφήκε πε
ριουσίαν άνέρχομένην είς πέντε (δ) εκατομμύρια- σημειω
τέ^ν δτι μόνον είς έν έτος, τώ 1884, είχεν είσπράξει άπό συγ
γραφικά δικαιιόματα έν (1) έκατομμύριον δραχμών.
Ή άκίνητος περιουσία έδόθη είς τήν ’Ιωάνναν καί Γεώρ
γιον Ουγκιό, είς δέ τήν θυ$*τέρα τού ποιητοΰ Άδέλλαν, ή
όποια ήτο τρελλή, έκληροδοτήθησα-ν τά συγγραφικά δικαιώ
ματα, άτινα άπό τοΰ 1885 μέχρι σήμερον άνήρχοντο είς
δραχμάς 50.00(1 έτησίως.
Είς τό φρενοκομεΐον, όπου εζη καί όπου άπέθανε πρό τ ί
νος ή Ά δέλλα Ούγκώ, περιεστοιχίζετο ύπό 5 υπηρετών,
έίώδευε δέ 25.000 δραχμάς έτησίως.

ΤΟ Λ Α Τ Κ Ο Ν

ΜΕΤΑ ΤΗ Ν Π Ρ Ω Τ Η Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Μ Ε Λ Ο Δ Ρ Α Μ Α

Έννοούμεν τό λαϊκόν θέατρον ήθικόν, διότι τότε μόνον
θά μορφιόστ) ήθοποιούς καί κοινόν; Είς τά μεγάλα κέντρα
τής Ευρώπης,έκεΐ δπου τό θέατρον είναι ά ν ά γ κ η, τό λαϊ
κόν θέατρον εχει κάμει μεγάλας προόδους είς τήν λαϊκηy cpiλολογίαν του, είς τήν άνάδειξιν ηθοποιών καί είς τήν έκπαίδευσιν τού κόσμον. Ή σημερινή κατάστασις τού λαϊ&οϋ
θεάτρου μάς ένθυμίζει τήν ώραίαν έποχήν τοϋ «ΙΙίστις,
Ε λ π ίς καί ’Έλεος». Ναί, ή εποχή τού άπιθανωτέρου έργο'υ,
τοϋ ρωμαντισμού, τοϋ ξίφους καί τοϋ αίματος, εΐναι χίλιες
φορές προτιμοτέρα άπό τήν έπιθεώρησιν, ή όποια κυριαρχεί
είς τά λαϊκά θέατρα άπό Μαΐου μέχρι Σεπτεμβρίου. Οί παλαιότεροι ένθυμοΰνται τούς ήρωας τών ίπποτικών δρ^μά
των καί τάς περιπετείας των. Περιπετείας διά τήν πατρίδα,
διά τήν θρησκείαν, διά τόν έριοτα. διά τήν φιλίαν. Τί (hi
ενθυμούνται οί σημερινοί νέοι άπό τήν έπιθεώρησιν μετά
ένα χρόνο ; Μόνον τάς συμπλοκάς έντός τών θεάτρων, τούς
γιουχαΐσμούς τών πολιτικών προσώπων καί τόν έξευτελισμόν τόν όποιον ύφίστανται σεβαστά καί υψηλά πρόσωπα.
Τό λαϊκόν θέατρον έπήρεν άσχημον δρόμον καί φρονούμεν δτι καί αύτοί οί ήθοποιοί τό άντιλαμβάνονται περισσό
τερον άπό ημάς. Είναι ανάγκη νά γραφούν λαϊκά δράματα
άπό τάς έθνικάς μας παραδόσεις, άπό τήν κοινωνικήν ζωήν
μ ις άκόμη. Ή άνάγκη αύτή άρχίζει σιγά σιγά νά γίνεσαι
άντιληπτή καί δέν απέχει πολύ ό χρόνος τής έξαγνίσεως τοϋ
λ/ίκοΰ θεάτρου. Τό ζήτημα τοΰτο, τό τόσον σοβαρόν- διά
τούς ήθοποιούς καί τό κοινόν, θά τό λύση ένας έπιχειρη-

Ο Ε Χ Ο Ρ Ο Σ TOY X. Θ . Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ 1 Δ Ο Υ
Συνεργάτης μας ήρώτησε τόν κ. Σακελλαρίδην τί ακούει
τήν επαύριον τής πρώτης ένός έργου του. Καί έκεΐνο: άπήν
τησεν :
— Ε παίνους., ,.άπαγςητευτικούς...
—

Δ η λ α δ ή ;..

— Πρέπει νά ξέρετε δτι ό μεγαλύτερος έχθρός ένός νέου
έργου μου είναι ή τελευταία προηγουμένη επιτυχία μου.
Ό ταν έδωσα τά - Παραπήγματα . τήν επαύριον τής · πριότης
παραστάσευις έδέχθην πολλά μέν συγχαρητήρια, άλλά καί
συγχρόνως τήν παρατήρησιν ότι τά Παραπήγματα» δέν
ήσαν σάν τήν «Περουζέ > ! Είς μάτην προσπαθούσα νά
πείσω τόν κόσμον ότι άλλο τό ένα καί άλλο τό άλλο. Τίποτε.
τ-'«Δέν έχει μιά ·Νεράϊ.Ία τού γιαλού»—μοΰ άπαντούσαν—
ούτε ένα «Τρα-λα-λά». Καί κατέληγον είς τό ότι τά Πα
ραπήγματα > δέν θά κατώρθωναν ποτέ νά παραβληθούν είς '
τήν έπιτυχίαν μέ τήν «ΙΙερουζέ >
Συμπέρασμα. Τά «Παραπήγματα είς είσπράΐεις, είς παρα
στάσεις καί είς διάδοσιν τής μνυσική; των ΰπερέβησάν είκοσαπλασίως τήν 11ερουζέ». Το επόμενον έτος έδιδα τό <Πικ
—Νίκ». Τό τί ακόυσα τήν επαύριον τή; πρώτης του δεν περιγράφεται. ’Ακόμα καί αύτοί οί ήθοποιοί έλεγαν μεταξύ
των «πάει ό Σακελλαρίδη;- έσβυσε. Δέν βλέπετε πού δέν έχει
ένα βάλς σάν τύ -Ουμάςαι τό βράδυ .—Το νεογνό ν τότε
■Σφίξε με έπερνούσε απαρατήρητοι, άχειροκράτητον επί ■>*)
ολοκλήρους παραστάσεις. ,
Συμπέρασμ ι : Τύ Π ίκ—Νικ
ύπερέβη τά Παραπή
γματα· τετροπλασίως είς παραστάσεις καί είς εισπράξεις, τύ
δέ <Σφίξε με> έτρα/ουδήθη άπό δλον τόν Ελληνισμόν, άπό
j-ούς Άγγλογάλλόυς τής Θεσσαλονίκη?, ήρίθμησε επτά άνατυπώσει; είς τόν εκδοτικόν οίκον *Μουσική», εφΟασε μέχρι;
1\βυσσηνίας καί τέλος πρό τίνος έλαβα καί μίαν μετάφρασίν
του άπό τό Παρίσι. Τώρα επαναλαμβάνεται ή ιδία Ιστορία
μέ τήν «Πρόθυμη χήρα». Έ λέχθη πάλιν καί έγράφη άπό
μερικούς δτι δέν είναι σάν τό «Πίκ—Νίκ . Μία ματιά μου
είς τά βιβλία τού ταμείου τού θεάτρου Παπίταϊώάννου μέ
πληροφορεί ότι αί μέχρι τοΰδε δώδεκα παραστάσεις τής
«Πρόθυμης χήρας» παραβαλλόμενοι πρός τά'ς δώδεκα πρώτας παραστάσεις τού περυσινόΰ -11ίκ—Νίκ - παρουσιάζουν
ποσόν επιπλέον ή μία μέ τήν άλλην 450 έω ; ·>00 δραχμάς.
Καί έχει ό Θεός. Ό π ο υ θά πί| ότι τύ κοινόν αύτήν τήν
βιαστικήν καί πρόχειρον (!/ κριτικήν του...τήν πληρώνει
πολύ ακριβά !
Τ’

ΘΕΑΤΡΟΝ

#

ό' <Έρνάνης· άπό τόν ήθοποιόν κ. Ευάγγελον Δελενάρδυν.
Καί τά θέατρον, μέ ζέστην άφόρητον, ήτο γεμάτο κόσμο
λαϊκό, παρηκολούθησε τήν παράστασιν μέ συγκίνησιν καί
έ’φυγε μέ ενθουσιασμόν. ’Ασφαλώς ό κόσμο; αύτός μίαν
εβδομάδα έζησε μέ τήν άνάμνησιν καί μέ τά; συγκινήσεις
τού < Ερνάνη».
Ό ταν γίνη το ονειρευτόν αΰτο θέατρον τής λαϊκής ανα
γεννήσεις, τότε ασφαλώς θά εϋρουν τήν θέσιν των ήθοποιοί
όπω; ό Μουστάκας, ό Βεντσύρη;, ό ΙΙροβελέγγιος, οί όποιοι
μετεβλήθησαν είς νούμερα επιθεωρήσεων τής πλέον πατριδοκαπηλικής σχολής.

Η Ε ΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ TO Y Π ΑΥΛ ΟΥ ΓΙΑΚΟΒΙΕΤΤΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τ Ο Τ ΚΟ Ν ΣΕΡ Β Α ΤΟ Υ Α Ρ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Ό Παρισινός «Χρόνος» γράφει : Έδημοσιεύθησαν τά
αποτελέσματα τοϋ Κονσερβατουάρ τών Παρισίων. Άπενεμήθησαν τά,έξής βραβεία :
Πρώτον βραβεΐον τραγωδίας : Ούδείς.
Δεύτερον. Ό κ. Άρμάνδος Μπερνάρ, διαπλάσας «jivo εν
διαφέροντα Λουδοβίκον Ιΐον».
Δεύτερον. Ή δίς Μπέχρεν,' «καλλιτέχνις πρωτότυπος, ή
όποια ήμπορεί νά γίνη μεγάλη, άν δέν περιπέση είς υπερ
βολήν παραδοξότητος καί άπολεπτύνσεως αισθητικής. 'II
δίς Ντυκραίν, διαπλάσασα άρμονικά τόν ρόλον τής Φαίδρας.
Ή δίς Κολλινέ, ωραία καί άγνή ’Αντιγόνη. Πρώτον βρα
βεΐον κωμωδίας · Ό κ. Λέχμαν. Ή δίς Κολλινέ, ή δίς
Μπέχρεν. Λεύτεροι ; Ό κ. Άρμάνδος Μπερνάρ, ό κ. Π ιζάνι, ό κ. Άλκοβέ, ό κ. 'Ιερώνυμός.

ΓΙίίΤΑ ΛΑΪΚΑΡΠ
Παίζει είς τό θέατρον τοϋ Θησείου.

ΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΟΙΙΟΥΛΟΥ
ανεψιά τού άειμνήστου Εύαγ.Παντοπούλου.
Παίζει είς τό θέατρον τοΰ Θησείου.
ματίας μέ θέατρον μεγάλο καί μέ τιμάς λαϊκάς. Έννοούμεν
λαϊκόν θέατρον περιωπής, μέ ήθοποιούς μορφωμένους
καί ικανούς, νά παίξουν έργα τού Ουγκιό, Ρωσικά, καί
άλλων μεγάλων συγγραφέων. Φανταζόμεθα οτι ή ΐδρυσις ένός τοιούτου θεάτρου θά ήτο εύεργέτημα μεγάλο γιά τό
λαό μας. Προχθές άκόμη παρεστάθη είς τό «Πανελλήνιόν»

Είς τήν ’Ιταλίαν έώρτασαν τήν εκατονταετηρίδα τού δρα
ματικού συγγραφέως Παύλου Γιακομέττη. Ε ίς τόν Έλληνι-,
κόν κόσμον ό συγγραφεύς ουτος είναι γνωστός περισσότε
ρον άπό τόν (Πολιτικόν θάνοκτον», δράμα τό όποιον παίζε
ται είς τό Ελληνικόν θέατρον άπό τριάκοντα^καί πλέον
ετών. Είς παλαιοτέραν έποχήν μετεφράσθησαν ιιερικά'έργα
του είς τήν Ελληνικήν ύπό τοϋ Ζακυνθίου Γεωργίου Σφήκα.
Ο Γιακομέττη εγεννήθη τύ 181(> καί άπέθανε κατά τύ
1882. Η φιλολογική του άξια δέν εΐναι καί τόσον μεγάλη,
εν τούτοις δμως Άχει αρκετήν φήμην είς τήν ’Ιταλίαν καί
ιτό Εξωτερικόν.
Ο Γιακομέττη xu περισσότερα τών έργων του τά έδιδεν
είς τόν Βασιλικόν θίασον τής Σαρδηνίας. Ή Ιτα λικ ή
'Ν εα ’Ανθολογία» είς τύ τεύχος τής 16ης Ιουνίου δημοσι
εύει περιεργότατον συμβόλαιον μεταξύ συγγραφέως καί
Οιασάρχου. Ό - Γιακομέττη ύποχρεοϋται νά γράφη διά τόν
θίασον τέσσο,ρ-ι νέα δραματικά έργα κάθε χρόνον, θά
έλάμβανε δέ τριακόσιες δραχμές προπληρωτέες κατά τρι-

μηνίαν.

II «Νεα ’Ανθολογία» γράφει ότι ό Γιακομέττη είχε
σύζυγον ι'|ί1ο.-τοιόν> τήν όποίαν όμως έγκατέλ^ιψε, διότι αί
επιτυχιαι της εις τό κοινόν δέν περιωρίζοντο μόνον είς
τήν σκηνήν.

ΛΕΩΝΙΔΑ

Α Ν Δ Ρ Ε Μ' Ε Φ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΡΑΜΑ

ΙΒΑΝΟΒΝΑ
ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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Μεκίφρασις Σ . Μ Α Ρ Κ Ε Λ Λ Ο Υ
(Συνέχεια εκ τού προηγουμένου)

Κ ορομυςλοβ

Γ ΐ ά τ ί ν ά μ ή ν εϊ α α σ τ ε κ α ί

τώ ρα

ερω

τευμένη ;

Δέν είσαστε σείς ό ήρωας πού ώνειρευόμουνα.
Κ ορομυςλοβ
Διάβολε .. . μοΰ έτελείωσε τό άσπρο
χρώμα.Άναπαυθήτε λίγο. Δέν κρυώνετε: Νά σάς δώσω
ένα ροΰχο;
.
Λ ιζα
Ό χ ι — δέν κρυώνω —Έ χε τε καί κατάλληλα
ρρΰχα για τίς κυρίες σας ;
Λ ιζα

Είμαι απ’ δλα έφωδιασμένος. Ά χ !
τί άνοησία έκανα νά μήν αποτελειώσω τότε τήν ει
κόνα σας ! Τώρα δέν μπορώ νά τά άναπαραστήσω—
έξαλείφθησαν δλα.

Κ ορομυςλοβ

Λ ιζα

Δ έ ν φ τ α ί τ ε σ ε ίς

γ·.’ α υ τ ό . ΙΙο'.ός μ π ο ρ ο ύ σ ε νά

ξ έ ρ η δτι έ π ί δύο ό λ ό κ λ η ρ α
πόμεθα, κ α ί

δτι

χ ρ ό ν ι α δέν θ ά

έ γ ώ έ ν τώ

μεταξύ

θά

Δέν τό ξέρω.
Λ ιζα.
Είναι πολύς καιρός πού δέν ήρθατε στό ιπίτι
μας. Γίατί δέν έρ χεσθε;— Έδιασκεδάζαμε τοσο
ώραϊα, δταν έρχόσασθε. Γι αύτό δεν ξερω πειά τ! γ ί
νεται τ·όρα μέσα στό σπίτι μας..
_ , .
Κ ορομυςλοβ
’Αλήθεια έχω πολύ καιρό νάλθω :
Λ ιζα
Πάρα πολύ μάλιστα. Ό Γ εώ ργιοςγι' αύτό καί
μ’ έρώτησε μΐά φορά γιά σάς, άλλά έγώ δεν ήξερα
τίποτε γ;ά νά τοΰ άπαντήσω. Έ ν γένει έγίνατε τώρα
μυστηριώδης καί πάντοτε έχετε πρόχειρες διάφορες
προφάσεις. Έ νώ φαίνεσθε τόσο ειλικρινής, δέν εισαστε δμως καθόλου.
Κ ορομυςλοβ
Πώς έμαντεύσατε Ιτσι εύκολα. Λι
ζέττα : ΕΤσαστΑ πολύ έξυπνη. Καί γιατί έφυγε ό Αλέξης άπό'τό σπίτ·. σας;
Λ ιζα
Δέν ξέρω. Ναί μέν έλεγε γ ι αύτό καί για
'κείνο, έγώ δμως δέν τόν έπίστεψα. Ουφ ! πώς σι
χαίνομαι τά μυστηριώδη ! Κανείς δέν κυττάζει ολο
ίσια, δλοι κυττάζουμε λοξά. Ό λο', βρίσκονται μέσα
στό σπίτι σέ μιά ψυχική κατάστασι . . . . φρίκη! . . .
Κ ορομυςλοβ
Έ χετε δίκηο" δλοι κυτταζουν λοςα.
— Σείς τί κάνετε : Πηγαίνετε στό θέατρο συχνά:

Κ ορομυςλοβ

Πώς κ ρ ί μ α ;
Λ ιζα
Ποΰ δέν είμαι καί τώρα ερωτευμένη.
Κ ορομυςαοβ
Γιατί να μήν είσαστε:
Λ ιζα
Γιατί νά μήν είμαι :
Κ ορομυςαοβ

ξαναεβλεέγερνούσα

τόσο!

Έγεράσατε ; ( γελά). ”Οχ'., Λιζέττα.
δ έ ν «Iναι αύτό, ούτε γιατί έγέρασα έγώ . . . Περιμέ
νετε . . . κυττάςτε με . . . έτσι - έτσι — δ χ ι— Έ γίνατε
τώρα πείό ώμορφη, άλλά . . . Γιά πέστε μου, Λιζέττα, θά σάς λυποΰσε, άν άφινα ατελείωτη αύτή
τήν εικόνα καί άρχιζα μιά άλλη ;
Λ ιζα
Αύτό τό πολύ μόνον σάς μπβρούσέ νά λύ
πηση, δχι έμένα. Σείς έργασθήκατε σ’ αύτή. Σ'έμένα
είναι άδ'.άφορον άν μέ ζο>γραφίσης έτσι ή ά/.λοιώς.
Κ ορομυςλοβ
Έ τσ ι ; Λέν σάς μέλει λοιπόν πώς
θά σάς ζωγραφίσω ;
Λ ιζα
Ό χ ι βέβαια. Μπορώ τώρα νά σηκωθώ :
Κ ορομυςλοβ
Ό χ ι· μείνατε μία στιγμή άκόμη. Ναί
έτσι— λίγο αριστερά άκομν).— Έτσ·..— Γ?ά πέστε
μου, Λιζέττα. Hi γελούσατε, άν παραδείγματος' χά 
ριν, άν έβλέπατε έναν Κλόουν νά δώση ένα-μπάτσο
είς ένα άλλον;
Λ ιζ α
('/έλα) θ ά γελοΰσα βέβαια, άν καί τώρα εί
μαι τόσο πολύ λυπημένη πού έφυγε ό Άλέξης άπό
τ · σπίτι. Έ π ή γε καί κάθισε σέ κάποιο σπίτι πού
νοικιάζουνε δωμάτια. Τώρα πήρα ’γώ τό δωμάτιό
του, θά τό ξέρετε βέβαια.
Κ ορομυςλοβ

Λ ιζα

Ό χ ι.

ν

Γιατί τό λέτε μέ τοση δυσαρέσκειαν ;
Λ ιζα
Γιατί τό έβαρέθγ^κα πειά. Κάθε μέρα μέ στέλ
νουν στό θέατρο καί τώρα έρχεσθε σείς καί μ" έρωτάτε άν πηγαίνω στό θέατρο. — Σάς ενδιαφέρει άν
πηγαίνω στό θέατρο ή άν δέν πηγαίνω ; Βέβαια δέν
σάς ένδιαφέρει ; Ρωτάτε δμως, μόνον γιά νά ρωτή
σετε. Ξέρω δμως καί γιά ποιό λόγο μέ στέλνουν
πάντα στό θέατρο. Ά μ α θέλουν νά κρατήσουν κάτι
μυστικόν άπό μένα, μέ στέλνουν, άμέσως στό θέατρο.
Καί ή μαμμά μ' έρωτά είς τά γράμματά της, άν πη
γαίνω τακτικά στό θέατρο. Δέν ξέρει, βλέπετε, ή καϋμένη, σέ τί εξυπηρετεί έδώ τό θέατρο μερικούς.
Κ ορομυςλοβ
Παρατηρώ, Λιζέττα. πώς πρέπει μιά
φορά νά μιλήσωμε σοβαρά.
Λ ιζα
Μά είναι καιρός πειά,
Κ ορομυςλοβ
Ά ς άφήσωμε λοιπόν σήμερα κατά
μέρος τήν ζωγραφική· σήμερα δέν ύπάρχει δρεξις
γ ι’ αύτήν. Κρίμα ! . . Κρίμα ! . . (Μετακινεί ολίγον
πρός τά εμπρός τό καβαλέτο και παρατηρεί την εΐκόνα. Ή Λίζα στρέφει τό κεφάλι καί κνττάζει καϊ

Κ ορομυςλοβ

αύτή τήν εικόνα). Είναι πειά αδύνατον νά ζωγρα
φίσω τό Λιζάκι τής έποχής εκείνης. Α λήθεια κρίμα !
Λ ι ζα
«Έπέρασαν τά νιάτα μου— ή καλλονή έχάθη
— κ α ί γέρασα παράκαιρα χωρίς νά τό νοήσω.»
Κ ορομυςλοβ
Ναί, ναί. Κ α ί άν σ’ έρωτευθώ π ά λ ιν ;
Λ ιζα
«Τά ρόδα στήν ΙΙάτμον μιάν άνοιξι άνθίζουν. Ά χ ! φίλε μου, δλα αύτά είναι κουταμάρες— ό
έρωτας καί δλα τ’ άλλα. Μοΰ έπιτρέπετε νά τεντωθώ
λ ίγο ; ( ΙΥψώνεται είς τά δάκτυλα τών ποδιών, όια°χίζετ χωρϊς νά λνγίση τά γόνατα τό ατελιέ καϊ συγ
χρόνως τεντώνει έκτείνονσα τους βραχίονας πρός τά
όπίαω.) Τώρα λοιπόν άς μιλήσουμε σοβαρά.
Κ ορομυςλοβ
Καλά. Γ ια ΐί λοιπόν έφυγε ό Άλέξης
άπό τό σπίτι σ α ς; Ίσ ω ς γιατί θέλει νά έργασθή χω 
ρίς νά τόν ένοχλοΰν ή . . . στάσου . . . μήπως σάς
έρωτεύθηκε ;
Λ ιζα
Πάλι γιά έρωτες αρχίσατε; Άφήσατέ το αύτό
τό τροπάρι.
Κ ορομυςλοβ
Σάς μιλώ σοβαρά.
Λ ιζ α
Δέν τοΰ πέρασε τέτοια ίδέα. Είμεθα καλοί
φίλοι, τίποτε περισσότερο. Άκοΰστε με, κύριε Παΰλο
— άλλά νά μήν πήτε τίποτε σέ κανένα. Νομίζω δτι
κάτι συνέβη μεταξύ τοΰ Άλέξη καί τής Κατίνας.
Κ ορομυςλοβ
(ταράοσεται) Μεταξύ τοΰ Ά λέξη καί
*. . τής Κατερίνας Ίβανόβνας; Έμάλωσαν . . . ϊσως ;
Λ ιζα
Δέν ξέρω. Κάτι δμως έξάπαντος συνέβη. Τόν
τελευταίο καιρό τήν άπέφευγε πάντοτε καί έμενε
σχεδόν πάντα έξω άπό τό σπίτι. Ή Κατερίνα τόν
παρεκάλεσε πολύ νά μείνη, έκεΐνος δμως έφυγε.
Κ ορομυςλοβ
Ά μμή ό Γιώργης λ
Λ ιζα
Ό Γιώργης τ ί ; Λέν καταλαβαίνω.
Κ ορομυςλοβ
Δέν καταλαβαίνετε ; Έρώτησα άπλούστατα . . .
Καί σείς, κύριε ΙΙαΰλο, δέν μάς έπισκέπτεσθε
πιά. Μάς αποφεύγετε— Γ ια τ ί; — Πώς έγινε έτσι ή
άδελφή μ ο υ ;
Κ ορομυςλοβ
Πώς δηλαδή;
Λ ι ζα
(σιγά). Δέν ξέρετε, λοιπόν τίποτε ; (Σιγή).
ΚορΟιΜυχλοβ Πρέπει νά σάς 0ώσο> ένα ροΰχο. Κά
νει κρύο έδώ, ( Ρίπτει είς τις πλάτες της με προσοχήν
%να σάλι).
ν
Λ ιζα
Τί ώραίο σάλι! Τά κόκκινα μοΰ στέκουν
πολύ. Φαίνομαι σάν Ισ πανίδα μ’ αύτό! Πόσων χρό
νων είσαστε, κύριε Π αΰλο;
Κ ορομυςλοβ
Πολύ ηλικιωμένος. Γιατί;
Λ ιζα
"Ενας νέος δέν θά έσκέπτετο νά δώση σέ μΐά
γυναίκα ένα ροΰχο, θά τήν άφινε νά κρυώνη. ( Ό
Κορομναλόβ γελά καϊ τής φιλει τό χέρι/.
Κ ορομυςλοβ
Τί κρύα πού είναι τά χέρια σας ! Ξέ
ρετε, Λιζέττα, καλύτερά νά μή μιλοΰμε για τήν Κα
τερίνα Ίβανόβνα. Ό χ ι, δχι. Δέν είσαστε πειά παιδί,
ούτε έχει κανένα σκοπό πού σάς στέλνουν είς τό
Λ ιζα

θέατρον, ή άν προσπαθούν νά σάς γελάσουν, κρύβον
τας τήν άλήθεια . . . Έ ξ άλλου δμως δέν μποροΰν
νά σάς ποΰν καί δλη τήν άλήθεια . . . Ίσ ω ς είναι
νωρίς άκόμη.
Λ ιζα
Πρόκειται γιά κάτι τρομερόν ;
Κ ορομυςλοβ
Αύτό άκριβώς δχι, άλλά ! , . . καλύ
τερα, νά τ’ άφήσωμεν. Γ:ά κυττάξετε πώς λάμπει ή
έκκλησία τοΰ 'Α γίου ’Ισαάκ !
Λ ιζα
Ξέρετε καί σείς δτι βάφει τά φρύδια της καί
φκίασιδώνεται; . . .
Κ ορομυςλοβ

Τό ξέρω. Αύτό τό κάνουν

πολλές

κυρίες.
ι ζα
Μά γιατί έγινε έ τσ ι; Μέ τί τρόπο ; , . . πέ
στε μου. Έ χ ω ενα φόβο γ ι’ αύτήν.— (Σ ιγή . — Ό
Κορομναλόβ κάνει μερικά βήματα). Ά ν ξέρατε πόσο
δυσάρεστη κατάστασις είναι είς τό σπίτι μας. "Ολοι
γελοΰν δταν δεν ύπάρχη τίποτε γιά νά γελάση κα
νείς, καί μιλοΰν άδιάκοπα. Ό Γιώργης έχει πάν
τοτε άπό τό πρωί ώς τό βράδυ' ανθρώπους. Νομί
ζει κανείς πώς μεγαλύτερη εύθυμία πουθενά δέν
ύπάρχει. Η άλήθεια δμως είναι δτι είναι τέτοια
πλήξις καί μελαγχολία, πού έχει κανείς τήν διάθεσι νά μή σηκωθή καθόλου άπό τό κρεββάτι. Έ » ί
τέλους σηκώνεται καί ντύνεται καί άξαφνα ρωτά τόν
ίδιο τόν έαυτό του, γιά πιά λόγο ετοιμάσθηκε.
Α ξίζει τόν κόπο ;

Λ

Ά π ό πότε είναι αύτή ή κατάστασις;
Λ ι ζα
Δέν ξέρω— έτσι είν’ δλο τόν καιρό. "Οταν
εταξίδευα γιά νάρθω έδώ τό περασμένο φθινόπωρο,
επιθυμοΰσα νά μποροΰσα νά σπρώξω τό τραίνο γιά
νά φθάσω γρηγορώτερα. Καί τώρα λέγω στόν εαυ
τόν μου: Τί ήθελε; πού ήρθες ’δώ, κουτοεπαρχιώτισσα; Εννοείται πώς τώρα πείά δέν μπορώ νά γυ
ρίσω.— Μιά φορά πού βρίσκομαι έδώ, πρέπει νά
μείνω.
Κ ορομυςλοβ

Ά μ μ ή ό Γιώργης ;
Λ ιζ α
Οπως καί οί άλλοι, ούτε μιά τρίχα καλύτε
ρος. Καθεται σκυθρωπός καί δύσθυμός καί άντί νά
μιλή είλικρινώς, μέ άνοικτή καρδιά, γελά κι αύ
τός ψεύτικα, δπως οί άλλοι καί έξαποστέλλει κάποιον
στό θέατρον . . . ούφ! έμένα δέν μέ μέλει πειά γιά
τίποτε. Γρήγορα θά παύσω καί νά κάνω πεζά τήν
προσευχή μου. Τόν Γιώργη ούτε τόν σέβομαι, ούτε
τόν έκτιμώ πείά.
,
Κ ορομυςλοβ
Γ ια τ ί;
Λ ιζα
(κατηφής). Αύτό δέν τό λέγω, Αύτό τό γνω
ρίζετε σείς πολύ καλά. Ώ θ εέ μου, πώς άγαποΰν
τά ψέμματα οί άνθρωποι! Πώς ύποκρίνονται καί πώς
είναι πάντοτε έτοιμοι νά έξαπατήση ό ενας τόν άλ
λον!— Νά πάρτε τό σάλι σας.
Κ ορομυςλοβ

Μά κάνει κρύο έδώ μέσα. Τί παρά
δοξο κορίτσι πού είσαστε !

Κ ορομυςλοβ
Λ ιζα

Δέν κρυώνω. Πάρτε το, σάς λέω. Δέν θέλω νά
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φορώ το σάλι σας. Ποιος ξέρει πόσες γυναίκες έρ
χονται έδώ και σ’ δλες δίνετε αύτό τό σάλι νά σκεπασθοΰν! Ουφ! αηδιάζω . . . 'Η Κατίνα έν τούτοις
είναι καλύτερη άπό δλες τΙς άλλες σας καί άς τήν
κατηγορούν πώς φκιασιοωνεται. Κι αυτές θα φκιασιδωνόντουσαν, άν μπορούσαν— Τί γελοίες καί τί κου
τές ! . . ( 'Ο Κορομυσλόβ γελά. "Εξωθεν τής θύρας
ακούονται φωναί., ' / / Καμαριέρα ανοίγει τήν θύραν
διά να είσέλθγ) ή Κατερίνα Ίβανόβνα— ητίς φορά
κοντή μαύρη γούνα/ καπέλο με βελλο-—κατόπιν της
είσέοχεται ό Μ εντικώ β— όστις βγάζει αμεσιος το
παλτό του).
Κ α τ ερ ίνα
Καλή ’σπέρα, παιδιά. Τί ευχάριστα πού
είναι ’δώ! Φιλήστε μου τό χέρι, κύριε Παΰλε, χωρίς
γάντι* δέν μοΰ άρέσουν καθόλου τά γάντια.
Κ ορομυςλοβ
Καθίστε, παρακαλώ.
Κ ατερίνα
Νά καθίσω ; Δέν άξίζει τόν κόπο— δέν
6ά μείνω πολύ. Ή καλύτερα νά βγάλω τή γούνα
μου ; Ά ς τήν βγάλω.— "Οχι δμως τό καπέλο.—
Είναι φασαρία νά τό ξαναφορώ.— Γιατί είσαι έτσι
κατακόκκινη, Λιζάκι;.
Α ιζα Δέν είμαι καθόλου κόκκινη.
Μ εντικ ώ β
ΙΙέστε μου, κύριε Άλεξεγεβάτς, δέν εδο-.
κιμάσατε ποτέ νά ζωγραφίσετε τήν Κατερίνα Ίβ ανόβνα μέ γού^α καί [ίέλλο ;
Κ ορομυςαοβ
Ό χι.— Τί μοΰ έπιτρεπετε νά σάς
προσφέρω, Κατερίνα Ίβανόβνα; —Τσάϊ, φρούτα ή
κρασί ;Κ ατερίνα
Τίποτε.
Λ ιζα
Έ χ ε τε έδώ άπ’ δλ’ άύτά ;
Κ ορομυςλοβ
Εννοείται. (Είς τόν Μεντικώβ). Το
ποθετήσατε. παρακαλώ, κατά μέρος τήν γούνα.
Μ εντικ ώ β
( παίρνει τήν γούνα και ι,ητεΐ κάποιο μ έ
ρος γιά νά τήν τοποθέτησή). Αν ήμουνα ζωγράφος,
μόνον ετσι θά ζωγράφιζα τήν Κατερίνα Ιβανόβνα.
Νά έδώ θά τήν άκουμπήσω.
Κ ατερίνα
Προχωρήσατε στήν εικόνα
Αί τήν
έχετε γυρίσει άνάποδα. Δέν θέλετε νά τήν δώ;
Κ ορομυςλοβ
Δέν αξίζει τόν κοπο. Αποτυχία!
Κ ατερίνα
Παρακαλώ νά μοΟ τήν δείξετε, θέλω νά
τήν ’δώ.
Κορομυςλοβ
Ό χ ι, δχι* νά μήν τήν ίδήτε — Απο
ποΰ έρχεσθε ; ( Ό Μεντικώβ άνεκάλνψε εκεί κάπου
ένα χαρτοφύλακα με ακίτοα, τα όποια ίξεταζει με μ ε 
γάλην προσοχήν ειδικόν. Ο Κορομνσλοβ τον παρα
τηρεί λοξά).
Μ εντικ ώ β
Πήγαμε γιά κάποια δουλειά τοΰ 1 ΐωργη
( ’Ακούεται μακρύθεν τό κουδοϋνι τ ον τηλεφώνου).
Κ ατερίνα
Τοΰ πήγαμε στή Βουλή ένα χειρόγραφο.
Ό Γιώργης έργάζεται τώρα πάρα πολύ, τόσο πού
άρχισα νά φοβοΰμαι γιά τήν «γεια του. Μιλήστε του,
καΟμένοι, μΐά φορά καί σείς . . . (Εισέρχεται η Κα
μαριέρα).

Κ αμ αριέρα.

Κύριε, σάς ζητοΰν είς τό τηλέφωνον.

( φεύγει).
’Έρχομαι άμέσως. Μέ συγχωρεΐτε
γΐά μιά στιγμή. (Ρίπτει ένα βλέμμα δυσπιστίας εις
τόν Μεντικύ}β καί φεύγει ταχέως),
Κ ατερίνα
Είσαι πολλή ίόρα έδώ, Α ίζ α ; Έ χ ε ις
ένα γράμμα άπό τόν ’Αλέξη.
Λ ιζα
Ποΰ ε ίν α ι;

Κ ορομυςλοβ

Φυσικά στό σπίτι. ’Ανυπομονησία πού
τήν έχεις! Ά χ ! αυτοί οί ερωτευμένοι !
Λ ιζα
Δέν είμεθα ερωτευμένοι!
Κ ατερίνα

Ό χ ι ; ’Αλήθεια ; — Τί κυττάζεις εκεί
Μεντικώβ{ / Ρίπτει ύπεράνω τών ώμων τον ένα ταχυ
βλέμμα είς τόν χαρτοφύλακα). Ά χ ! τί ωραία \ (Π η
γαίνει άμέσως πλαγίως. Ό Κορομυσλόβ ίπιστρεφει I—
Τί ήτονε λοιπόν; Κάτι σπουδαιον;
Κ ατερίνα

Τίποτε. Κάποιος φίλος μ’ έζήτγ|σε.
Κ ατερίνα
"Η κάποια φιλαινάδα.— Ώ ! δχι — δχι
— Αστειεύομαι, ’Ακουστέ . . . τί ήθελα νά πώ ; . . .
ά! ν α ί! Γιατί, άλήθεια, δέν έρχεσθε πειά στό σπίτι
μας; Ό Γιώργης μ’ έρωτά κάθε ’μέρα.
,

Κ ορομυςλοβ

Κ ορομυςλοβ

’Εργάζομαι κυρία, έργαζομαι οιαρ-

κώς.
Καί πηγαίνετε λίγο στίς ταβέρνες., '(Κά
νει τήν σχετικήν χειρονομίαν).
Κ ορομυςλοβ
Γιά τή δουλειά αύτή είναι ή νύκτα.
— Για νά σάς πώ, Μεντικώβ, νά προσέξετε μήπως,
άπό άφηρημάδα βέβαια, πάρετε μα^,ι σας κανένα
σκίτσο.
Μ εν τικ ώ β
"(γελά). Τ ί έςευτελιστική υποψία·! Η
άλήθεια δμως είναι άλήθεια. Τό μικρό αύτό πραγματάκι θά τό έδεχόμουνα μέ μεγάλην εύχαρίστησιν,
άν μοΰ τό χαρίσετε.
Κ ορομυςαοβ
Ποιό πάλιν; — δχι. δχι, άφήστε το
μέσα στόν χαρτοφύλακα. (Ε ίς τήν Κατερίναν.) Φαντασθήτε πώς ό άνθρωπος μόΰ έσούφρωσε δλόκληρη
συλλογή άπό τά πράγματά μου.
Μ εν τικ ώ β
"Ενα τόσο μικρό χαρτάκι. Για σένα δεν
είναι τίποτε.

Δίδουν χρήματα γ ι’ αύτό.
Στή θέσι του θά σχεδιάσης ένα άλλο.
Κ ορομυςλοβ
Ο υφ! φέρτο ’δώ. Νά, τό σχίσατε, θ ά
κρύψω αύτόν τόν χαρτοφύλακα. Βλέπω πώς ό πειρα
σμός είναι μεγάλος. ( Παίρνει άπό τά χεριά τον Μεν
τικώβ τόν χαρτοφύλακα καί tq t κρύπτει).
Κ ορομυςλοβ

Μ ε ν τικ ώ β

(άφίνει στεναγμόν). Ά χ !

Γιατί άναστενάζετε; Έκεΐνο ποΰ δέν είχες
έκλεψες· κυττάξετε τί ώραία είναι έκει ή δύσις τοΰ
ήλιου ! Κύτταξε, Αίζα.·
Α ιζα
Τήν βλέπω καί άπ’ έδώ.

Κ ατερίνα

1

Λ ιζ α
Λοιπόν, άγαπητέ Τορεαντόρ, έλάτε, θυ'σιασθήτε. ?
Κ ατερίνα
Νά μήν πας μέ τό τράμ, Λίζα· νά πάρης άμάξι.

Κ ατερίνα

Γιά ποιό λ ό γ ο ; Σ’ έμένα άρέσει τό τράμ —
στήν έξοχή πήγαινα δλο μέ τ’ άμάξι. Ή μήπως
έχεις τήν ίδέα δτι τό τράμ δέν είναι άρκετά άξιοπρεπές γιά τόν Τορεαντόρ μου ;

Λ ιζα
_*έ παρακαλώ, μή,
βλέπω τέτοια πράγματα.

Μεντικ ώ β
(μέ δυστροπίαν.) Μήπως προτιμάτε τό
αύτοκίνητον:
Λ ιζα
Σοβαρά τό λέτε ;
Μ ε ν τικ ώ β
Βέβαια, είναι πρώτης τάξεως αυτοκί
νητο.

Κ α ί θά μείνη νεκρός άμέσως,· Γιά νά
ΐδοΰμε. (Τεντώνει τους βραχίονας σάν πτέρυγες ή
δλη της ομως στάσις έχει τι τό υπερβολικόν καί προσ
ποιητόν.)

Κατινα. Δέν μπορώ νά

Μεν τικ ώ β
Σταθήτε έτσι μία στιγή, Κατερίνα Ί6α νόβνα. θ ά σάς φωτογραφίσω σ’ αύτή τή στάσι. στήν
πρώτη ευκαιρία. Ξέρετε τό τελευταίο νέο, κύριε
Παΰλο ; ’Ανακχτεύθηκα μέ τή φωτογραφική. Α γ ό 
ρασα μιά θαυμασία φωτογραφική μηχανή.— Βγάζει
τέλειες φωτογραφίες.

Αισθάνομαι τέτοια άδιαθεσία . . . (Π έ
φτει ατό ντιβάνι).
Κ ορομυςλοβ
(άποτομω ς.) Νομίζω πώς δέν ύπάρχει
νερό έδώ. θέλετε νά πχήτε κρασί;

Κ ατερίνα

Οχι . . . θ ά μοΰ περάση. Λιζούλα . . .
A n revoir, κύριε Παΰλο.

Κ ατερίνα
Λ

ιζα

Ποΰ παγαίνετε. Αίζα; Μείνατε άκόμη.
Λυποΰμαι πολύ πού σάς έβασάν.σα σήμερα άδικα. Νά
ξανάρθετε τήν Τρίτη· θά σάς Ζωγραφίσω ώς 'Ισπα
νίδα.
Κ ορομυςλοβ

Κ ατερίνα

Μ εν τικ ώ β

Πώς νά είναι τώρα έκει κάτω στήν έξοχγ'
μας. Είμαι έπαρχιώτισσα μ’ δλα ταΰτα, κύριε Παύλο*
τόσο, δσο καί ή Λ ίζα.— Γιά πέστε μου, άν πάρη
κανείς άπό ’δώ μεγάλη φόρα καί όρμήση μέ τό κε
φάλι μέσα άπό τά τζάμια, ποΰ θά π έσ η ;
Κ ορομυςλοβ
Στό δρόμο.
Κ ατερίνα

Λ ιζα

Έ γώ Ισ π α ν ίδ α ;

Λ ι ζα

Λ ιζα
(τόν κυττάζει ειρωνικά). Πραγματικώς έχετε
κάτι πολύ Ισπανικό έπάνω σας. Έ λάτε, Τορεαντόρ !
Κ ορομυςλοβ
Μία λέξι, Λ ίζα— πραγματικώς τώρα
έχω ένα μυστικό. — (Πηγαίνουν κατά μ έρ ο ς/Ο Μεν
τικώβ αποχαιρέτα τήν Κατερίναν καί τής λέγει κάτι
σιγά καί μέ πικρίαν.) Νέ μήν πάτε μαζί του μέ αυτο
κίνητο.
Λ ιζα

' (με απορίαν) Γ ια τ ί; ’Ανοησίες !
Σάς παρακαλώ νά μήν πάτε, Λίζα.

Κ ορομυςλοβ
Λ ιζα
Κ

Μά τί μπορεί νά συμβή ;
Σάς παρακαλώ καί πάλιν.

ορομυςλοβ

Καλά, άγαπητέ μου. Ά λλά τί μυστηριώδεις
εΐσαστε δλοι! Eivat φοβερόν! A d iiu . (°Εξέρχονται
ταχέως.)

Λ ιζα

Κ ορομυςλοβ

Μά τί εΐσαστε σ εις; Σείς ή ίδια εί
δατε πως μοιάζετε με Ισπανίδα. Δέν σάς καταλα
βαίνω πειά καθόλου.

( τήν άκολονθέϊ) θ ά σάς βοηθήσω νά
φορέσετε τό έπανωφόρι σας.— Εμπρός λοιπόν, Μεν
τικώβ.
/

Τί ε ίμ α ι; (Κλείνει τά μάτια καί σκύβει τό κε
φάλι). Είμαι άπλούστατα ή Σταχτομπούτα. Έ ρχεσαι
μαζί μου, Κατίνα ;
Κ ατερίνα
Ο χ ι!— θά μείνω άκόμη. Δέν μοΰ πέρασε
άκόμη εντελώς ή ζαλάδα. Πέστε μου μπορώ νά μείνω
άκόμη στό'άτελιέ σας ; Λίγη ώρα μόνον.
Κορομυςλοβ
Καί βέβαια, κυρία. Τί έρώτησις; ’ Ι
σως τό καλύτερο νά βγάλωμεν καί τό καπέλο.
Λ ιζα
(σιγά xal ταχέως.) Σώσατέ την. ( Ί ) Κορομυσλόβ τήν χνττάζει, ώς νά τήν (ρωτά καί σκνθρωTtafci.j Ναί-—ν α ί— μπορείτε νά τό κάνετε. Νά τήν
σώσετε.

Μεν τικ ώ β
’Αμέσως, άμέσως.—-Έ ρχομαι. ( ’Αφοΰ
άπομακρννθονν ή Αίζα καί ό Μεντικώβ, 6 Κορομν
σλοβ στέλλει με το χέρι του ένα φίλημα εις τήν Κα
τερίναν καί φενγει. Μόλις έμεινε μόνη ή Κατερίνα
εγείρεται με ορμήν, βγάζει' ταχέως τό καπέλο της
καί κύπτει καί περιστρέφεται Ιμπρός είς τόν καθρέ
φτην σάν ηθοποιός. Ρίπτει έπειτα ένα βλέμμα από ιό
παράθυρο κάτω είς τον δρόμον καί άμέσως οπισθο
χωρεί με μεγάλην ταχύτητα καί ολίγον φοβισμένη.
Επειτα καθεται παλιν είς τήν ιδίαν θέσιν που εκάθητο πρωτύτερα εις στάσιν καί νφος ανθρώπου ά π ελ πιαμένον— μόλις δμως είαέ,λθη δ Κορομυσλόβ ή φ υ
σιογνωμία της λαμβάνει έκφραοιν ήρεμον. Ό Κορομυολοβ μένει εις άπόστασιν ολίγων βημάτων α π ’ αυ
τήν.— Σ ιγή.(

Λ ιζα

Τί ψιθυρίζεις έκει, Λ ίζ α :
Κάποιο μυστικό. A it revoir, άγαπητέ μου.
θ α σάς έρωτευθώ παλιν πολυ γρήγορα. Τό θέλετε;
"Ολοι έχουν τό δικαίωμα νά έρωτευθοϋν . . . Λοιπόν
ώς Ίσπανίς.

Κ ατερίνα
Λ ιζα

Μεν τικ ώ β
Κ ατερίνα
Μεν τικ ώ β

(οτενάζων.) Ά μ μ ’ έγώ ;
Σεΐ; νά συνοδεύσετε τήν Λίζαν.
Μ ά ίγώ ήρ*θα μαζί σας.

Κ ορομυςλοβ

Έ λ α 'δώ, κοντά, Παΰλο.
Κ ορομυςλοβ
Ά ! δ χι- προτιμώ νά σταθώ έδώ. (σιγή.)
Κ ατερίνα
Δέν μ ?άγαπας πιά ;
Κ ορομυςλοβ
Δέν σ’ άγάπησα ποτέ !
Κ ατερίνα

— ΆκολουβίΤ —

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Κ1ΝΗΣΙΣ
— Ε ί; τήν 'Ιταλίαν έν.ρ έκινηματογρ ιφούσαν τό δράμι
τοΰ Βικτωριανού Σαρδού, «ή Κυρία Ταλλι*ν», ηυνέβη τό κχη;
δυστύχημα. Ή σκηνή έπαρουσίαζε μιά συνεδρίασι τή; Ε 
θνική; Συνδιασκέψεω;. Πεντακόσια εν δλφ πρόσωπα εύρίσκοντο είς τούς έξίόστας. "Ενας άπο τούς έξωστας κατέρ0ευσε άπό τό βάρος συμπαρασύρων μερικούς εκ τών διασημοτέρων ήθοποιών. ο'ίτινες ΰπεδύοντο τούς ρόλους τών Μαοά. Χτανΐύν* Ι’ομπεσπιέρ, κλπ. Έ ν α ς εφονευθη, τρεις
έπληγώθησαν θανασίμως καί πολλοί έλαφρως.
— Είς τήν Α γγλίαν δλαι αί ταινίαι, αίτινες πρόκειται νά
προβληθούν, πρέπει μετά τόν γενικόν τίτλον νά φέρουν καί
τόν τίτλον . «Μέ τήν άδειαν τής λογοκρισίας» Εις τρόπον
ώστε τοιρα τελευταίως είς πολλά Κινηματοθέατρα έπαίζετο ή ταινία: ·.«'Η Γένεσις τού κοσμου», η οποία συνιοδεύετο μέ τό απαραίτητον πλέονσυμπ?^ήρωμα έκαστου τίτλου
«Μέ τήν άδειαν τής λογοκρισίας».
— 'Ο Ιταλός συγγραφεύς τής τελευταίως έκδοθείσης παρά
τοϋ οίκου Γκωμών ταινίας ί Γοργόνα » Σάμ Μπενίλλι, ποι
ητής καί κριτικός, έπληγώθη θανασίμως ύπό εκρηξεως
αυστριακής όβίδος είς'τό Μονφαλκόνε.
— Ό γνωστός ήθοποιός τοΰ Κινηματογραφικού οϊκου
«Ausonia» Μάριος Γκουα'ίτα πρωταγωνιστής είς τάς ταινίας
<Σ πάρτακος , Πάνϋ·ηρ> καί' *Σαλαμπό > είναι αξιωματι
κός τού Πυροβολικού είς τόν ιταλικόν στρατόν.
— Ή Φραντσέσκα Μπερτίνη, ήτις έως τώρα έπαιζε μό
νον δράματα είς τόν Κινηματογράφον, έπαιξε τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα καί είς μίαν Κωμιοδίαν : Τό π α ιδί μουΏ ς βεβαι,ούν δέ τουλάχιστον οί Παρισινοί Κριτικοί ή επι
τυχία τή ; Μπερτίνη καί είς τήν Κωμωδίαν είναι παρομοία
όπως καί είς τό δράμα.
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1916

Σέ λίγες μέρες δίδεται είς τό "Κεντρικόν», όπου ετοιμά
ζεται, χωρίς -θόρυβον, άλλά μέ' πολλήν θέλησιν. Ή κυρία
Νίκα έχει εμφανίσεις αί όποΐαι θά καταπλήξουν. Είς ωραίους
ρόλους εμφανίζεται ή δίς Κόλλυβα.
Ή Βρυσούλα Παντοπούλου τραγουδεί δύο ρομάντσες πού
θ’ άφήσουν εποχήν.
Ό Δεπενιώτης άμίμητος παντού δπου χώνει τήν ούρά του
καί ιδίως ώ , πατήρ -1 τέκνων καί....(μυστικόν).
'Η πρώτη πράξις διεξάγεται είς ’Αθήνας. Ή δευτέρα
στή Θεσσαλονίκη καί ή τρίτη είς τήν χώραν τών Μακάρων,
μέ τούς δικούς της κατοίκους καί μέ τούς δικούς μας. ’Εν
νοείται δτι καί είς τάς τρεις αύτάς πράξεις θά παρουσιασθούν διάφοροι άλλαγαί σκηνογραφιών, διά τάς οποίας τη
ρείται απόλυτος σιοιπή.
Τί χρειάζεται όλος αύτός ό θόρυβος έκ τών προτέρων ;
Είπε ή διευθύντρια τού θιάσου κ. Ροζαλία Νίκα. Θά δήτε
μία έπιθεώρησι είς τήν οποίαν προσπαθούμε νά παρουσιάσωμε δλας τάς σκηνάς ευπρόσωπα μέ τόν άνάλογον σκηνι
κόν διάκοσμον καί τήν άπαντουμένην πολυτέλειαν γιά νά
εύχαριστηθή ό κόσμος. Τίποτε άλλο- άν τό κατορθώσωμε.
θά φανΓ| από τόν κόσμον, ό όποιος θά δη τήν όπιθεώρησιν, ή
όποια έν παρενθέσει, έπειδή τιτλοφορείται «Παπαγάλος»,
δέν έχει ψήφον καί συνεπώς δέν ανήκει σέ καμμιά πολιτική
μερίδα.
Επαναλαμβάνει άπλώς δσα ακούει νά λένε έδώ κ’ έκεΐ οί
διαβάται.

ΤΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ

Είς τό θέατρον τής δος Κοτοπούλη τήν περασμένη Πέμ
πτη έδόθη ή πριότη τών «Παναθηναίων τού 1916. Αί σκηιογραφίαι καί τά κοστούμια τών ήθοποιών είναι εξαιρετικού
πλούτου. Οί κόποι άληθιτά υπεράνθρωποι, τούς οποίου;
κατέβαλέν ό διευθυντής τού θιάσου κ. Μήτσος Μυράτ, δπω;
παρουσιάση έπιθεοιρησιν ιιέ καλαισθησίαν Ευρωπαϊκήν. Αί
σκηνογραφίαι έγένοντο έπί σχεδίων τού Βιενναίου καλλιτέ
χνου κ. Ούάλτερ Φύρστ. Τό σαλόνι τής μόδας, ή πλατεία
Συντάγματος, τό μέγαρον τή ; Ειρήνης είναι άπό τις πλέον
εξαιρετικές σκηνογραφίες.
'Η πολιτική σάτυρα λείπει. Οί συγγραφείς ήσχολήθησαν
μέ κοινιονικά θέματα. 'Υπάρχουν μερικές σκηνές πολύ πε
τυχημένες καί ευχάριστες.
Ή Μαρίκα Κοτοπούλη είς τά νούμερά τη ; έδειξε δλην
τήν χάριν τής. Ή ρεσε πολύ ώς φεγγάρι καί ώς φουρναρόπουλο. Ό κ. Μυράτ χαριτωμένος εις τάς εμφανίσεις του
καθώς καί ή κομψοτέρα καί πλέον χαριτωμένη μας ηθοποιός
κ. Φωτεινή Λούη. Έ πίσης ήρεσαν πολύ αί έμφανίσεις τής
κυρίας Χρυσούλας Μυράτ, τή ; δο; Μαρίκας Φιλιππίδου, τών
δεσποινίδων Κόκκου καί τοΰ κ. Μανώλη Φιλιππίδου.
ΕΝΑ Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Ο Ν Ε ΙΔ ΪΆ Λ ΙΟΝ

ΥΠΟΟΕΣΙΣ

ΓΙΑ

ΔΡΑΜΑ

Τά εκκλησιαστικά βιβλία τά' όποια αναγράφουν διαζύγια
καί άδειας γάμων παρέχουν πληροφορίας άρκετοΰ ενδιαφέ
ροντος περί ενός ειδυλλίου, τό όποιον ήμπορεί νάχρησιμεύση
καί ώς ύπόθεσι; δράματο; ή κομεντί είς τού; συγγραφείς μας.
Πρό ετών κόρη ’Αθηναϊκής οίκογενείας, άπό τίς (Αραιό
τερε; καί πλέον λυγερόκορμες, ένυμφεύθη μετά νέου ’Α θη
ναϊκής οίκογενείας. Ό γά μ ις των ϋπήρξεν αποτέλεσμα τρυ
φερού έρίοτος. Μετά τήν άπόκτησιν ενός χαριτωμένου αγο
ριού—δχι έξ αιτίας του—έπήλθε σοβαρά διάστασις μεταξύ
των ή όπόία κατέληξεν είς τό διαζύγιον ! Τρία χρόνια μετά
τό διαζύγιον νέος . ■ . έρω; μεταξύ τών διαζευχθέντων. Καί
έρως αύτήν τήν φοράν σφοδρότερος. ’Αγάπη άπό τίς τρυφε
ρότερες, λαχτάρα ερωτική Ρωμαίου καί Ίουλιέττας. Τόν
δρόμον τής ένώσεω; τόν έγνοιριζαν. Μία άδεια γάμου καί τό
δεύτερον μυστήριον έτελέσθη πρό ημερών σέ ένα ’Αθηναϊκό
έξωκλήσι.
Καί έπειτα λέ/ουν δτι αί υποθέσεις τών δραμάτων είναι
(ρανταστικές.

Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ ΤΟ Υ ΡΟΛΟΥ
Ά πό τού προσεχούς φύλλου άρχεται ή δημοσίευσις μελέ
της θεατρικής ύπό τόν τίτλον « Ή ένσάρκιοσις τού ρόλου>
τοΰ C. C. Andrews κατά μετάφρασιν τού καλλιτέχνου ήθο
ποιού κ. ’Αντωνίου Νίκα.

Λ Α Ϊ Κ Η ΤΡΑΠΕΖΑ
ΡΩΣίΚΟΝ

Ε ΣΩ Τ ΕΡ Ι ΚΟΝ

δ ά ν ε ιο ν
1 )5 Ϊ ο ) ο
Τιμή εκδόοεως :
ΡΟΥΒΛΙΑ 95 δι’ ονομ, κεφάλ. Ρ0ΓΒΛ112Ν 100
Έςοφλητέον εντός 10 ετών, άπηλλαγμένον παν
τός φόρου.
Σημερινή τιμή Ρουβλίου κάτω τών δρ, 1.70
Τιμή είς όμαλάς περιστάσεις'
» 2.6Η
Έ γγραφα! π α ρ α τ ^ Λ Α Ί'Κ Η ΤΡΑΠΕΖΙ!
Έ ν ΑΘΗΝΑΙΣ κα! Π ΕΙΡΑ ΙΕΙ
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