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Τό Νεοελληνικό Θέατρο
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΑΟΥ ΜΑΣ Κ^
ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

μέ τόν άπεσταλμένον τού Πρακτορείου Χαβάς
Ιον ΓΚΑΜΠΑΫ

Λημοσιεύουμε κατωτέρω τήν συ
νέντευξη πβύ έπήρε β άπεσταλμέ- 
νβς τβΰ Πρακτβρείβυ Χ3.βάς μέ 
τήν κ. Μαρίκα Κοτοπούλη :

—Ποιες είνε οί πηγές τοΰ Ε λ 
ληνικοί ©εάτρβυ, ήταν τό πρώτο 
έρώτημα τού Γάλλου δημοαιογρά- 
ψου.

—Ή  έρώτησή σας, άπάντησε ή 
μεγάλη μας καλλιτεχνι;, άφορά 
περισσότερο έναν ίστβρικό τοΰ ελ
ληνικού βεάτρου, παρά μ;άν ηθο
ποιό τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου 
σάν κι’ , έμένα, πού naijw άπό ε
φτά χρονώ κοριτσάκι μέχρι σήμε
ρα οτήν έλληνική οκηνή, χωρίς 
καμμιά διακοπή. ’Έται, ό,τι κΓ άν 
απαντήσω σ’ αυτή τήν έρώτησή 
οας, άναγκαστικά δά βγαίνει άπό 
τίς προσωπικές έντυπώσεις πού ά- 
πεκόμισα ζώντας τίς κυριώτερες σε
λίδες τής $ωής τού Νεοελληνικού 
©εάτρου καί οχι — φυσικά — τίς 
Ιστορικές σελίδες τών πηγών τοΰ 
Έλλ. θεάτρου. Έκεΐνο πού μέ δί
δαξαν τά βιβλία, οί δασκάλοι μου 
άλλά—πιό πολύ άπ’ όλα—ή έπαφή 
μου μέ τόν έλληνικό λαό, μέ τό 
τραγούδι του καί μέ τούς χορούς 
του, είνε πώς μέσα στήν άπλή καλ
λιτεχνική £ωή τοΰ λαού αύτοΰ κρύ 
δονται όλα τά στοιχεία πού έδη- 
μιούργησαν έδώ καί χιλιάδες χρό
νια τη δόξα τής Ελληνικής Τρα
γωδίας. Άκόμα καί στίς έποχές 
τής πιό βάρβαρης σκλαβιάς πού 
γνώρισε ή' πατρίδα μου, δά βρού
με τήν δεατρική μας παράδοση νά 
συνεχίζεται όχι μονάχα μέσα ατό 
Μεσαιωνικό Κρητικό ©έατρο, πού 
έχει νά μάς δώση ένα αριστούρ
γημα όπως ή «©υσία του Αβρα
άμ», άλλά και στή δεατρική διά-

στάξε στίς γιορτές και τά πανηγύ
ρια του νά μετατρέπη οέ δεατρι- 
κά έργα καί νά παριστάνη έπικά 
τραγούδια όπως ό «Ρωτόκριτος» 
τοΰ Κορνάρου καί άλλα.

ΤΟ © ΕΑΤΡΟ  ΤΩΝ ΣΚ ΙΩ Ν
—Ποιό είνε τό άντιπροσωπευτι- 

κώτερο στοιχείο τής έλληνικής 
θεατρικής παραδόσεως;

—Χωρίς άλλο τό δέατρο τών 
σκιών, ό θρυλικός ελληνικός κα
ραγκιόζης! Μέσα στίς χαρτονένιες 
καρικατούρες τοΰ Καραγκιόζη σάν 
ζωγραφική καί σάν δεατρική κίνη- 
οη μπορεί νά βρή κανείς τυπο
ποιημένα όλα τά έδνικά λαϊκά 
καλλιτεχνικά δεδομένα μας καί 
μαξί μ’ αυτά κάτι άπό τούς κοθόρ
νους καί τή μάσκα τής άρχαίας 
Τραγωδίας τών προγόνων μας. Ε 

γώ προσωπικά μέ καμάρι μου λέω 
πώς χρωστώ πολλά καί σοφά δι
δάγματα στόν καραγκιόζη, στόν 
πρώτο αύτό σκηνοδέτη καί πνευ
ματικό δάσκαλο τών παιδικών μου 
χρόνων.

—Τί ρόλο έπαιξαν οί ξένες έπι- 
δράσεις στή $ωή τοΰ έλληνικοΰ 
δεάτρβυ:

—Τβ μεγάλ3 άγαθό τής έλευδε-

AYO ΝΕΕΣ----
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

*Η κ. Μαρίκα Κοτοπούλη

ρίας τής πατρίδος μου έκανε τόν 
έλληνικό λαό νά κινητοποιηθή μέ 
όλες τίς δυνάμεις του γιά νά φτά
ση τβν πολιτισμό τής Δύσεως. Αύ
τβ είχε, κατά τή γνώμη μβυ, τά 
εύχάριοτα άλλά καί τά δυσάρεστα 
άποτελέσματά τβυ. Γιατί ή πνευ
ματική έπικοινωνια τβυ μέ τβν πβ- 
λιτιομβ τής δύσεως ένώ τβΰ έπρο- 
σκόμισε όλα τά ώφελήματα τής μη
χανικής πρβόδβυ τβυ τβν έκανε, 
γιά μιά στιγμή, νά διακόψη καί νά 
rjon  τό^τμ· Ou-TK 
τεχνική^ του πίιραοοσης. Ετσι, ω- 
σότου έρθει ό καιρός νά συνηθίσουν 
τά μάτια τοΰ λαοΰ μας οτό φώς 
τβΰ πνευματικβΰ πολιτισυβΰ της 
δύσεως κι’ ώσότβυ μπβρίση νά 
χρησιμβποιήση τά φώτα αύτά γιά 
τήν κατανόηση τβΰ ϊδιου τβΰ δι- 
κβΰ τβυ έθνικςΰ καλλιτεχνικού δη· 
σαυροΰ, πέρασε μιά περίοδβ μι
κρής πνευματικής σύγχυσης, άπό 
τήν όποίαν περίοδβ μόλις τώρ« 
μποροΰμε νά ποΰμε πώς βγαίνει 
άναζητώντας έντονώτερα. σ’ ολες 
τίς καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τβυ, 
γνήσια έθνικά εκφραστικά μέσα.
Ο Ι Τ Α Σ Ε ΙΣ  Τ Ο Υ  Σ Υ ΓΧ ΡΟ Ν Ο Υ  

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ  © EATPOY

—Ποιές είνε οί τάσεις ή τουλά
χιστον βί προσπάθειες πρβσανατο-

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

Η «ΗΛΕΚΤΡΑ»III
τού Σοφοκλή . .  «"“J “

στό Θέατρο ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
"Οπως εΐνε γνωστό f| κ. Μαρίκα Κοτοπούλη θά γιορ

τάσι) τά τριάντα της χρόνια τής θιασαοχικής της δράσε
ως παίζοντας τήν «’Ηλεκτρα» τοΰ Σοφοκλή,κατά μετάφραση 
τοΰ γνωστού ποιητή καί μεταφραστή καί άλλων άρχαίων 
τραγωδιών κ. Α. Μελαχροινοΰ.

Ό  κ. Μελαχροινός είχε τήν καλωσύνη σέ σχετική πα
ράκληση τών «Παρασκηνίων» νά μας άποστείλλη τό κα
τωτέρω χορικό άπό τήν «Ήλέκτρα» ποΰ μπορεί μιά χαρά 
νά άποτελέση δείγμα τής εύσυνείδητης έργασίας του 
έπάνω στό αριστούργημα τοΰ αρχαίου τοανικοΟ

ΣΤΑΣΙΜ Ο  Γ '.
ΣΤΡΟΦΗ

Δέτε, ποΰ βόσκει ό "Αρης, ποΰ τραδΛει, άψά 
ποΰ άνάδει τά αϊματα κΓ αίμα διψοί.
Νά, πού πατήσαν τό παλάτι πιά 
κι’ έστησαν στά έργα τά φριχτά κυνήγι,, 
οί σκύλες : Κ ’ ή ά γ ρ η  ποΰ νά τούς ξεφύγε 
Δέ θά προσμένω καί πολύν καιρό, 

τ' όνειρο τής ψυχής μου νά χαρώ·
ΑΝ ΤΙΣΤΡΟ ΦΗ

Μέ κρυφό βήμα, τών νεκρών ό έκδικητής, 
χώνεται κάτω άπό τόν ήσκιο τής σκεπής.
Μές στά παλιά τοΰ κύρη πλούτια μπαίνει 
καί τήν έκδίκηση κρατάει άκονισμένη.
Νά πάρει πίσω τό αίμα. ΚΓ ό 'Ερμής, 
τό δόλο κρύδοντας στή σκιά, τόν όδηγεΐ 
ϊσια στά τέλεσμα δίχως ν’ άργεΐ.

Α ' ΣΤΑΣΙΜ Ο 
ΕΠΩΔΟΣ

'Ώ, τοΰ Πέλοπα, πικρό 
στοίχημα, σέ άλλον καιρό :
Κι έτρεχαν τ’ άτια μέ φόρα 
Ποιό δέν έφερες κακό, 
μές σ’ αύτήν τή χώρα I 
Κι άπ’ εκείνον τόν καιρό, 
πού ό Μυρτίλος, προδωμένος, 
κι άσπλαχνα ξεριζωμένος,
— ώς τόν είχε ό άλλος πετάξει 
άπ’ τ' ολόχρυσο τό άμάξι, 
καί στοΰ πέλαγου τά βύθη, 
τόν άξύπνητο έκοιμήθη — 
ποτέ πιά, σ’ αύτό τό σπίτι 
τοΰ Θεοΰ ή ν>ργή δέ λείπει

«ΜΑΣΚΩΤ»
(Σπυροπούλου- Παπαδούκα- 

Μουσική Γιαννίδη)

«ΑΘΗΝΑ 
τοΰ 1939»
(Γιαννακοττούλου - Καρακά- 

ση - Μουσική Κυπαρίσση)

Ή νέα έπιθεώρησίς — τών ιδίων 
συγγραφέων καί μουσουργού μέ 
τούς όποιους άπό έτών τώρα συνερ 
>άζεται ό κ. Σαμαρτζής τό καλο
καίρι — κλείνει τήν δευτέραν της 
έδδομάδα μέ έττιτυχίαν έμτιορινήν 
μεγίστην.

Οΐ συγγραφείς καί τήν φοράν αύ 
τήν παρουσίασαν ένα σύνολον κομ- 
Ψό παστρικό καί είς πολλά σημεία 
"ράγματι. έξυπνα σατυρικό· Ξεχω- 
Γ'ίί.ομε τήν «'Επάνοδο στήν Άθή- 
ό* ('Άννα καί Μαρία Καλουτά), 

τή «Γιλ ο 'κα» (Άννα Καλουτα), τα 
Καλοκαιρινά βάσανα» (Μαυρέας- 

Δοοκας), τόν «Άντώνη τό βαοκά- 
ρτα (παρωδία τοϋ διαδοήτου Έ- 
ρίντια πού ίχλλως τε ώς τραγούδι 
ναί ώς σατυρική τοΰ τραγουδιού 
παρωδία παντός είδους έχει καταν
τήσει πλέον άφόρητον δάσανσν), 
τό σόλο τοΰ μεθυσμένου Κυριάκού 

κόσμος καί τό κρασί», τό δεκαή
μερο τής φθήνειας (Μηλιάδης, Δού 
κας, Καντιώτης), τίς 'Αγύμναστες 
μέ μίαν ξεκαρδιστικήν δεδποινίδα 
λοχία τόν κ. Μαυρέαν κ.τ.λ.

Πολλήν έπιτοχίαν έπίσης σηαϊΐ.ώ

Τό' Ελληνικό Θέατρο 
έδώ καί έξήντα χρόνια
ΓΙ^ Λ T T O K i Κ ΙΤ Ρ Τ  Λ Μ " Μ π ό τ ε ς  χιουμοριστικές σελίδες Ι\ΑΖ-Ιν^ΙΝ [ΝΙΕΖ,ΑΓΝ ένός Γάλλου συγγραφέως ========

I t  ΖΙΤΗΜΑΤΑ 
Ι Ι Ι ί  ΕΒΑΟΜΑΑΟΣ

Ή  ώραία 'Ελένη.-ό Φαβιέρος καί ό Μπότσαρης.-Ό Οια- 
σάρχης Πάτροκλος Κρασσόπουλος. - Πιλάφι καΐ κεφτέδες

Ποιός είναι ό συγγραφεύς τών 
μακαβρίων αύτών σκηνών; Κανείς 

j δέν τόν ξέρει ή μδλλον συγγραφεύς 
'είναι δλος ό κόσμος... καί κοπείς, 
j 01 οικογενειακές αύτές σκηνές 
δπου καθαρά διαγράφεται ό χαρα- 

ί κτήρ τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ είναι ££-■ 
γον τοΰ άνωνύμου λαοΰ πού προ- 
ο€κτικά παρατηρεί τί γίνεται γύρω 
του. θά ήταν άδύνατον νά γράφουν. 
Σέ κάθε παράστασι τό έργον μι
κραίνει ή μεγαλώνει καί νέες σκη
νές προσθέτονται ή άφαιροΰνται, ά
νάλογα μέ τήν δρεξι τοΰ καραγκιό. 
ζοπαίκτη.

Τά συγκροτήματα πού ταξιδεύουν 
σέ δλη τήν ’Ανατολή όναμάζονται 
άκόμη και σήμερα δπως τήν έποχή 
τών καλλιτεχνών τοΰ Διονύσου 
«θία:οι».

Οί θίασοι αύτοί απαρτίζονται άπό

άνδρες καί γυναίκες καί ζοΰν μιά 
ήσυχη οίκογενειακή ζωή. ’Άλλως 
τε ol "Ελληνες, εΐνε ήθοττοιοί έξ έ
παγγέλματος, εΐνε άπλοι πολΐται, 
δέν δισακεδάζουν, παρά άναμε- 
ταξύ τους.

"Ενας στενός μου φίλος, αξιω
ματικός τοΰ να!υτικοΰ) πού άνήκε 
στό πλήρωμα τοΰ «Μετεώρου», 
γα’λλικοΰ πολεμικού, πού είχε όρ- 
μητήριον τόν Πειραιά, είχε έρωτευ- 
θή τήν νεαράν Ελένην Κρασσοπού- 
λου, ώραία νέα άπό τήν Θεσσαλία, 
πού πάντα στίς Εθνικές αύτές 
παντομίμες ύπεδύετο τόν ρόλον τής 
πατρίδος της, τής θριαμδευούσης 
καί άναγεννωμένης Ελλάδος.

Είχε ένα ώμορφο κανονικό προ- 
σωπάκι, ώραία φρύδια πού έσμι
γαν πάνω άπό μιά ίσια Ελληνική 
μύτη, τά στενό μέτωπο της Κνιδίας

’Αφροδίτης, κόκκινα χείλη, πού τά 
έπάνω της σηκώνονταν σέ μιά υπέ
ροχη περιφρονητική γκριμάτσα, 
μαλλιά κατάμαυρα σάν τά φτερά 
τοΰ κοράκου, καί υπέροχα μάτια, 
πού μπορούσαν νά ξετρελλάνουν δ
λους τούς μαθητές τής Γαλλικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής καί δλους 
τούς σημαιοφόρους τοΰ Γαλλικοΰ 
στόλου τής ’Ανατολής.

"Οταν έμφανίζουνταν στή τελική 
άποθέωσι μέ χυτά στούς ώμους της 
ιά μαΰρα της μαλλιά καί κουνού
σε τή γαλανόλευκη σημαία άπάνω 
άπό τά κεφάλια τοΰ στρατηγού Φα 
(έιέρου καί τοΰ Μπότσαρη, πού δρί- 
ΐ'κονταν γονατισμένοι μπροστά της, 
ένώ τά παλληκάρια τριγύρω τρα
γουδούσαν τό γνωστό τραγούδι γιά 

(Συνέχεια είς τήν δην σελίδα)

Οί δίδες ΚάΧουτα
νε·. ένα νούμερο «Βραδυές τοϋ Νεί 
λου» μή άξίζον μέν αυτό καθ’ έαυ- 
τύ καί μή λέγον τίποτε, άρέσον ϋ- 
μο>ς είς άφάνταστον δαθμόν (5χι 
δέ μόνον είς τήν γαλλαρίαν) χάρις 
είς τό έξαιρετικά μπρίο τοΰ νέου 
ήθοποιοϋ κ. Ντακώστα, έμφανίζυν- 
τος καί τώρα, δπως είς τήν πρυη- 
γουμένην έπιθεώρησιν ένα τύπον ά
ράπη άστειότατον, δπως πλαισιώνε 
ται άπό δύο έκ τών νεωτέρων θηλυ 
κών στοι^'ίων τοΰ θιάσου.

Περίφημα είς κομψότητα καί χρω 
ματικάς αρμονίας κοστουμιών καί 
πολύ καλά βαλμένα τά μπαλέττα 
Λίαν έπιτυχή τά σκηνικά τοΰ κυρί
ου Άμπελά. Ό  χορός «Ρωμαίος 
καί Ίουλιέττα» καθώς καί τό « Ι 
σπανικό Τοιγκό» έχορεύθηκαν πο
λύ καλά άπό τόν κ. Σπυρόπου?ον 
καί τήν πράγματι μοναδικήν, 5ιά 
τήν έλαφράν μουσικήν σκηνήν τού
λάχιστον, δεσποινίδα Παυλόσφσκα.

Εΰρημα — καί εύρημα δικαίως 
καταχειροκροτούμενον — τό φινά
λε τής πρώτης μέ τόν κ. Κυριάκόν 
•..διδλιοπώλην είς τό κατάστημα 
τοΰ όποίου μέσα άπό ένα τεράστι
ον τόμον «’Απ’ δλα δΓ δλους» ,3γ ύ  
νουν τά διάφορα βιβλία (παιδικά 
ποραμύθια, Κρητική 'Ιστορία, Έ λ 
ληνική Ιστορία, Μαρία ή Πενταγώ 
τιοσα, Κυρία μέ τάς Καμελίας 
κτλ.), τά όποια ένσαρκώνουν αί κυ 
piaL καί οί κύριοι τοϋ θιάσου.

Κομπέρ ό κ. Γαβριηλίδης, πάν
τοτε κομψός καί κομψότατο (ώς 
σκηνογραφία, μουσική έκτέλεσις) 
τό τρίο «λίγα λουλούδια» τών δί· 
δων Μαρίας Καλουτα, Άλικης Βέ- 
μπο καί Ρένας Ντόρ·

Ή  δίς Σοφία Βέμπο έξετέλεσε 
μ£ τήν συνήθη της τέχνην τίς άπα 
ραίτητες πλέον διά πασαν έπιιίϊ ό- 
ρησιν (καί... ντιζέζ) θεωρουμέιας 
δύο ρωμάντζες καί κατεχειροκρο- 
τήθη. Προσωπικώς έν τόύτοις εύρί- 
σκω δτι ή ρωμάντζα ή τσιγγάνικη 
δέν εινε άπό τά καλλίτερα πρά>μα 
τα πού τής έδόθησαν έως τώρα νά 
έρμηνεύση οΰτε άπό έκεΐνα πού 
πιό έπιτυχημένα έχει είς τήν μέχρι 

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΓ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ 
ΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ή  ΟΧΙ;
"Ομιλούν οί κ. κ. ΑΓΓ. ΘΕΟΑΩΡΟΠΟΥΛΟΣ καί Κ. ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ

θυμάστε τό σαλόνι ; Τό σαλόνι 
τών «άπαντήσεων» ; Τό σαλόνι 
πού κρεμότανε άχόρταγη στήν 
άτμόσφαιρά του μιά έρώτησι ;

Ξαναφέρτε το στό νοΰ σας για
τί πλουτίστηκε μέ δυό νέους έπι- 
σκέπτες. ‘Ακούσανε κι1 αύτοί τήν 
,Afi/-Vv).£r*fv Κ , ι  τ  >**’ «ΰτ-.εΐ.
στή μ παράξενη συλλογή πού είνε 
φυσικό νά βαραίνϋ ιά! μέτωπα 
δλων, κι’ άπαντήσανε. Στά «σαλό 
νι» άντηχεϊ δαθειά χορταστικά ή 
φωνή τοΰ κ. Ά γ γ . θεοδωροπού- 
λου.

—’Ά ν  πρέπει νά εικονογραφούν 
ται τά λογοτεχνικά βιβλία ; Για 
τί δχι ; Ή  εικονογράφηση δίνει 
ζωή, δίνει άέρα στό βιβλίο. Ενα 
είκονογράφημα θά δώση τήν όρε 
ξη στόν άναγνώστη. Ενα είκο
νογράφημα θά τόν κρατήση ίοως, 
θά τόν κάνη νά καταλάβη τά κεί
μενο. Τά διάβασμα ένός εικονο
γραφημένου βιβλίου θά φέρη δι
πλό άποτέλεσμα.

Τήν Ικανοποίηση τοΰ ματιοΰ καί 
τοΰ νοΰ. Τήν διπλή Ικανοποίηση 
τής ψυχής. Τά «κοκταίηλ» ένωμα 
δυό κομματιών τής τέχνης θά μας 
μεθύση πιό καλά, θά μας ξεκου- 
ράση πιά καλά.

Καί πάλι μ' αύτόν τόν τρόπο— 
μέ τήν εικονογράφηση — θά βρη 
εύκαιρία ό καλλιτέχνης νά δηαι 
ουργήση, νά δώση δ,τι καλό αί- 
στάνεται...

Αύτό τδχουν καταλάβει έξω. 
Τδχουν καταλάβει πολύ καλά. Καί 
γι’ αύτό δλέπουμε καλλιτεχνικά 
διακοσμημένα βιβλία. Βιβλία πού 
τά χαίρεται ή ψυχή σου. Πού εύ- 
χαριστιέσαι νά τά διαβάζης. Καί 
οι καλλιτέχνες πάλι ζοΰν άπό τήν 
εικονογράφηση. Δουλεύουν μέ καρ 
διά καί δημιουργούν.

Άλλά έδώ θεέ μου ;... ’Εδώ ; 
Εϊδαμε ποτέ νά εικονογραφούνται 
τά βιβλία δσο πρέπει ; Καί ύπάρ- 
χει τόσο ύλικό. Τόσοι καλλιτέ
χνες πού θά θέλοινε νά δημιουρ
γήσουν... καί νά ζήσουν I Ποιός 
φταίει γι’ αύτό ; Ποιός φταίει ! 
θά μπορούσαμε νά ποΰμε δτι 
φταίνε οι καλλιτέχνες, δχι δέν θά 
μπορούσαμε ποτέ νά τό ποΰμε αύ
τό.. θέλουνε τόσο νά δουλέψουνε. 
"Εχουνε τόσο άνάγκ*^ πού θά 
μπορούσοτνε νά διακοσμούσαμε 
καί μέ ψιχία άκόμη. "Οχι ol καλ
λιτέχνες δέν φταίνε. Ούτε οι συγ
γραφείς. Δέν τούς συμφέρει. Ποι
ός φταίει ! θά μπορούσαμε νά 
ποΰμε γιά τούς έκδότες ; "Ισως.,.

Σώπασε λίγο σά νά τόν βάρυνε 
ό λόγος κι’ έξακολούθησε.

—Διόλου άπίθανο... Στόν τόπο 
μας οι έκδότες εΐνε πιότερο έμπο 
ροι παρά άνθρωποι τών γραμμά
των... άνθρωποι πού νοιώθουν τήν 
τέχνη..

Χαμογέλασε λίγο καί έξακολού 
θησε :

—Βλέπετε τά «έμπορικόν δαι-

μόνιον τής φυλής». Τί νά γίνϊΐ !... 
Είμαστε άλλοίμονο τόσο ύποταγ- 
μένοι σ’ αυτό ώστε άν δέν τό ύπα 
κούσουμε κινδυνεύουμε νά συντρι 
βοΰμε. ΚΓ αύτή ή τέχνη...

Ό  κ. θεοδωρόπουλος σώπασε.
Μιά φωνή έκοψε τό βύθισμα,

Ό  'κ. Άγγελος θεοδωρόπουλος

καί σήκωσε μέ ένα καινούργιο 
ένδιαφέρον τά σκυιμένα κεφάλια: 
Ό  κ. Γκοδόστη ς.

—"Ας εΐνε θά μιλήσω γιά 
τούς έκδότες ! θά πώ καί γώ τή 
γνώμη μου. Νά εικονογραφούνται 
ή δχι ! Χμμμ.

Σταμάτησε, μισόκλεισε δπως 
συνήθως τά μάτια του καί συνέ
χισε μ’ ένα άρνητικό ϋφος.

—Μονάχα στήν ‘Ελλάδα μπορού 
σαμε νά συζητούμε άν καί κατά 
πόσο ώφελεΐ ή βλάπτει ή εικονο
γράφηση τοΰ λογοτεχνικού βι
βλίου.

Τό πρόβλημα αύτό έχει άπό 
καιρό καί όριστικά λυθή. Έ φ ’ δ- 
οον δλες οί καλές τέχνες έχουν 
ώρισμένα κοινά σημεία συνάντη
σης, τό άρμονικό συνταίριασμά 
τους δημιουργεί ένα άκόμη θέλ
γητρο άπ' τό διαποτισμό τής μιάς 
μέ τήν ιδιαίτερη ώμορφιά τής άλ
λης. Έ φ ’ δσον ομως ή είκονογρά 
φηση δέ βρίσκεται σέ άναλογία 
μέ τό όποιοδήποτε περιεχόμενο 
τοΰ βιδλίου δημιουργώντας έτσι 
μία πλήρη διάσταση άνάμεσα 
στήν καλλιτεχνική πρόθεση τοΰ 
συγγραφέα καί στήν ζωγραφική 
του έρμηνεία — τό άποτέλεσμα 
εύκολα μποροΰμε νά τό φαντα
στούμε.

Αύτά γιά τήν καλλιτεχνική πλευ 
ρά τοΰ ζητήματος.

Τό βιβλίο δμως εΐνε καί ένα έμ 
πόρευμα και ένα μέσο κοινωνι

κής άνάβασης. Καί σάν τέτοιο θά 
πρέπει ν’ άποφύγουμε νά τό κά- 
ι ουμε ϋΐδος πολυτελείας. ’Ά ν  λοι
πόν ή είκονογράφησή του βαραί
νει μέ έξαιρετική δαπάνη τό βι
βλίο, κάνοντάς το άπρόσιτο στίς 
πλατειές μάζες, τότε δέν έξυπη- 
ρκςεΐ ΤΡ.ν κοινών;# ouaj«* του καί 
τότε άσφαλώς βλάττει.

Εικονογραφημένο, λοιπόν, βι
βλίο, χωρίς συζήτηση, άλλά έφ’ 
δσον θά πρόκειται γιά καλλιτεχνι 
κή εικονογράφηση καί έφ’ δσον 
αύτό δέ θά μποροΰσε νά τά άπο- 
ξενώσει άπό τό πλήθος.

Αύτά είπε κΓ ό κ. Γκοδόστη ς 
καί σταμάτησε.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η  Π Α Ρ Α Λ Ε ΙΨ Ι

Σ τό κριτικό σημείωμα τοϋ έκ 
λεκτοΰ συνεργάτου μας κ, 
Π. Μοσχοβίτη, πού δημοσιεΰ 

θηκε στό περασμένο φύλλο τών 
«Παρασκηνίων» σημειούται μιά ί» 
στορική παράληψη, πού νομίζοι> 
με πώς έχουμε καθήκον νά τήι 
επανορθώσουμε.

Ό  κ. Μοσχοβίτης γράφονταο 
γιά τά «Καπρίτσια τής Μαριάν· 
νας» τοΰ Μυσσέ καί τόν «Γιώργη 
Νταντέν» τοΰ Μολιέρου πού παι
χτήκανε άπό τόν θίασο τής κ. Ά ν  
δρεάδη, άνέφερε μέ λύπη του πως 
τό κλασσικό γαλλικό ρεπερτόριο 
άγνοήθηκε συστηματικά, ϊσαμε τώ 
ρα άπό τούς έλληνικούς θιάσους, 
«ώστε νά μήν έχουμε άκόμη 63 
οϋτε ένα έργο τοΰ Ρακίνα ή τοΟ 
Κορνηλίου, άλλ’ οϋτε καί κανένα 
έργο άπό τά νεώτε,ρα, τά όποια 
ώς άντιπροσωπευτικά, έχουν άνέ- 
καθεν μόνιμη τή θέση τους στά 
δραματολόγιο τοΰ «Οίκου τοΰ Μο
λιέρου, δπως μέ δίκαιη ύπερηφά- 
νειά τους, οί Γάλλοι όνομάζουν 
τήν «Κομεντί» τους.

Ή  Ιστορική παράλειψη έγκει· 
ται σέ τοΰτο. "Οτι άπό τά νεώτε- 
ρα έργα τοΰ κλασσικοΰ γαλλικοΰ 
ρεπερτορίου, πού σ’ αύτά ό έκλε· 
κτός συνεργάτης μας συγκαταλέ
γει, μέ δλο τό δίκηο του, καί τά 
έργα τοΰ Μυσσέ, τά «Βασιλικό 
θέατρο» στά πρώτα χρόνια άκόμη 
τής ϊδρυσής του έπαιξε μέ σκη
νοθεσία τοΰ Φώτου Πολίτη τό «Φα
νάρι» τοΰ Μυσσέ καί ή παράσταση 
αύτή ήταν μιά άπό τίς πιό καλές 
πού έδωσε τό «Βασιλικά θέατρο» 
έπί τών ήμερών τοΰ Φώτου Πολίτη,

ΤΟ ΣΚ Η Ν ΙΚ Ο  Α ΙΣΘ ΗΜ Α

Ε πιγραμματικός ό Διευθυντής 
τής «Γαλλικής Κωμωδίας» 
κ.Έδουάρδος Μπουρντέ στόν 

καθορισμό τοΰ έπαγγέλματος τοΟ 
δραματικού συγγραφέα. «"Ο,τι ή 
παρατήρηση προτείνει — Χέ=Ε\.t ά- 
νάμεσα στ* τόσα’αΧλά — κί 6,τΤ 
ή φαντασία έπιβάλλει, δέν εΐνε 
καλό γιά τή σκηνή. Άνάγκη νά 
γίνη έργασία έπιλογής καί προ
σαρμογής, κΓ αύτά εΐνε έργο τοϋ 
σκηνικού αισθήματος».

Κ ι’ άμέσως σπεύδει νά έξηγή· 
ση τί εΐνε «σκηνικό αίσθημα». 

«Σκηνικά αίσθημα — λέϊΐ — εί- 
Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ νε ή Ικανότητα ποΰ έμπνέει στό

|| EX ΑΣ ΝΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ||

Ο ΚΛΙΦΦΕΤ ΟΝΤΕΤ ΚΑΙ
Μ ό  ΠΑΙΔΙ Μ Ε  
ΤΗ ΧΡΥΣΗ  ΤΥΧΗ »

Ή  προσεχής «ΠΡΩΤΗ» τοϋ ήμικρατικοϋ 
Θιάσου ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Τ Α  « . Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α ”
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ

ΤΑ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ»
Παίρνουν μορφή ευρωπαϊκής εβδομαδιαίας Έπιθεωρήσεως μέ

ΝΕΟΥΣ συνεργάτας, Νέαν δ άταξιν ύλης.— Νέα άναγνώσμαχα .—Έλληνικά και ξένα διηγήματα 
Έλληνικά καί ξένα εύθυαογ ραφήματα.—Χρονογράφημα. — ι̂τ ορταριστές Έλληνικές σαμπάνιες· 
Πλουσίαν καί ένδιαψέρουχχν Έλληνικήν καί παγκόσμιον θεατρι κήν καί κινηματογραφικήν ύλην.

Ίίικίτερη σημασία έχει πάντα 
γιά τό κάδε δεατριχό κβινό άμα 
πρόκειται νά δή ένα νέο έργο έ- 
νβς συγγραφέα, πού ήταν ώς τά 
τώρα άγνωστος του.

Καί μιά φορά πβϋ δά συμδίί τήν 
άλλην έβδομάδα κάτι τέϊοιβ, πβύ 
άνεβά^ει έ δίασβς τής κ. Μαρίκας 
Κοτοπούλη έναν άγνωστό μας συγ 
γραφέα, δεωρήσαμε καλό νά δημο
σιεύσουμε γιά τβύς άναγνώστες 
μας τίς πληρβφορίες αύτές γιά τβ 
συγγραφέα καί γιά τό έργβ.

"Ενα άπβ τά πιό σημαντικά 6έα- 
τρα τ,ης ’Αμερικής, στίς μέρες μας 
είνε τό «©ήατερ Γκήλτ». Τβ δέα
τρο αύτβ γίνηκε πρίν άπό δέκα 
χρόνια κ«ί άρχισε μ’ ένα περίφη
μο έργο τβύ Όνηλ τβν «Μαύρβν 
Αύτβκράτβρα». ΤΗταν δέατρβ νέων 
καλλιτεχνικών άνα$ητήσεων καί 
μέ πβλλούς κβπβυς μπόρεσε νά γί
νη σ’ αύ-.ά τά δέκα χρόνια ένας 
γερός θεατρικός οργανισμός μέ 
πολλά πνευματικά ισχυρά κεφά
λαια.

Πρίν άπό λίγα χρόνια βμάς ή- 
δοπβιών αύτοΰ τοΰ μεγάλου δεά- 
τρου, πού ήσαν νέοι κυρίως, έπό- 
δπσε κάτι τι πιό καινούργιο άπβ 
αύτό πού εξέφραζε τό «©ήατερ 
Γκλήτ» καί δήλωσαν στή διεύδυν- 
ση την άποψή τους αύτή καί πώς 
δά έπιδυμούσανε ν' άπβσχισβούν 
γιά νά κάνουν ένα δέατρο πιο 
καινούργ-ο. Ή  διεύδυνση τβΰ δεά
τρβυ πρόδυμα, χωρίς νά φοδηίή 
κανένα τυχόν' άνταγωνισμό, τβύς 
ββήδησε καί τούς παραχώρησε τά 
χρειαζούμενα οικονομικά μέσα, ώ
στε βί νέβ» αύτβί ν’ άπβσυρδοΰν οέ 
μιά έξοχή έπί τρεις μήνες>γιά νά 
βάλουν, μελετώντας τά έργα τους, 
τή βάση τής καινούργιας έξορμη- 
σης. Τό αίσδητικό τους πιστεύω 
έπαιρνε γιά βάση του τόν τρόπβ 
τβΰ παλαιβΰ Στανισλάβσκι, άλλά 
άνανεω,μένβ καί πλβυτισμένβ μέ 
σύγχρονες άπόψεις.

Μέσ’ άπό αύτή τή σπουδή δέν 
βγήκανε μόν© ήδοποιοΐ, άλλά 
βγήκανε καί συγγραφείς, πού υ
πηρετούσαν τήν καινούργιαν αύ
τή τάση της περί τό δέατρβ δια

νοούμενης αμερικανικής νεότητας.
'Ένας άπό αύτούς είνε καί ό 

Κλάφφετ ’©ντέτς, πβύ τβ έργβ 
τβυ «Τό παιδί μέ τή χρυσή τύχη» 
(Γκόλντεν μπόϋ) δά άνεβάση μέ 
τή διδασκαλία τού κ. Κβύν τό δέα
τρον τής κ. Μαρίκας Κβτβπβύλη.

Ό  Κλίφφετ Όντέτς έχει γράψει 
καί άλλα δεατρικά έργα, τβ «Παι
δί μέ τή χρυσή τύχη» βμως εινε τό 
καλύτερό τβυ, αύτό πού έπέβα/s 
καί βλη τήν δεατρική όμάδα. ποί» 
ώνομάσδηκε «Γκρουπ δήατερ„ 0Τή 
συνείδηση τού κοινοΰ τής Νέας 
Ύόρκης!

Τό “ Παιδί μέ τή χρυοΓ) τύχη» 
πρ'-τ.'.Γϊ,ίχδηκε στά 1·)»? y.jc, πχι 
£εται άκόμη. '© δίασβς έκανε μό
νο σ' αύτβ τό μεταξύ μία περιο
δεία στό Λβνδίνβ, οπβυ τό έπαιξε 
συνεχώς τρείς μήνες.

Μερικοί άπβ τβύς νέβυς ήδβπβι· 
βύς αύτβύς πήγανε στό Χόλλυ
γουντ καί διακριδήκανε στόν κι- 
νηματβγράφβ· ένας άπό αύτβύς εΐ
νε καί ό πολύ γνωστός μας καί ά- 
ξιόλβγβς ήδβπβιός ό Φρανσόν Τόν. 
Άλλά άλλοι( περιφρβνώντας τβύς 
μεγάλους μισβούς τοΰ κινηματογρα 
φβυ, ξαναγυρίσανε νβσταλγικά στβ 
δίααό τβυς καί έργά^βνται τώρα έ
κεί.

'© σκηνβδέτης πβύ τβ άνέβασε 
εΐνε νέος κΓ έκεΐνος καί λέγεται 
Κλάρμαν καί ό πρωταγωνιστής εί
νε δαύμάσιβς καλλιτέχνης καί ό- 
νβμάί'εται Λούδερ ’Άντλερ. Τβ έρ
γβ γυρίζεται στβ Χόλλυγουντ ώς 
ταινία καί τβν κύριο γυναικείο ρό
λο τόν παίζει ή Βαρβάρα Σΐά- 
γβυΐκ. Έδώ δά πρωταγωνιστήσουν 
ή κ. Ρίτα Μυράτ καί β κ. Δ. Μυ
ράτ.

Λ
Τβ «Παιδί μέ τή χρυσή τύχ<η» 

εΐνε ή ίστβρία ένός άγώνα πβύ γί
νεται στήν ψυχή τβΰ νέου τβυ ίή- 
ρωα, πβύ παλεύει μέσα τβυ, τί νά 
γίνη πρωταδλητής τβΰ μπόξ καί ν’ 
άποχτήση έτσι ονοιια ξακουστό καί 
λεφτά ή νά κυττάξη τό βάίβς τής 
ψυχής του καί νά άφιερωδή <τβ 
βιολί του, πού μπβρεί ϊσως νά μήν 
τβΰ δώση «ήμη καί λεφτά, τβΰ έ-
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
"Ιδρυτής : Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΙ.

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α !
'Εσωτερικού έτησία Δρχ. 140 

> έξάμηνος » 70
Τουρκίας έτησία Λ. Τ. 2 
Αίγύιπου » Γ ρ. Δ. 50 

Αμερικής » Δολλ. 3 
Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα έτησίως δρ· 300 

Υπεύθυνος Συντάξεως 
θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟ Σ 
Παπαρρηγοπούλου 4

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

. Στήν έκκλησία τοΰ Σταυρού στίς 
Σέρρες, έτελέσθησαν οί άρραδώ- 
νες της δίδος Τζέννης Σταυροπού- 
λου καί τοΰ ήθοποιοΰ τοΰ έλαφρ'Ό 
θεάτρου κ. Πέτρου ΓιαννακοΟ.

Στούς άρραβώνες πού τούς άι/- 
τήλλαξε ό ήθοποιός κ. Ν· Φέρμας, 
παρευρέθησαν αί κ.κ. Νίτσα Φέρ- 
μα, Άν. Στρατή, Κ. Στρατή, Χ· 
Μτ.ογράκου, Ι· Μπονέλου, Ά γ . Μα 
γούλα, οί κ.κ· Λ. Λεούσης Μ. Δε- 
μερτζής καί αρκετός καλλιτεχνικός 
κόσμος τών Σερρών.

Είς τούς μνηστευθέντας εΰχομαι 
Ταχείαν τήν στέψιν.

ΧΡ. Μ ΠΟΓΡΑΚΟΣ 
Ήθοποιός

T h e m is  e t C °
Λυκαβηττού 5

Ό  εϋψήμως γνωστός είς τό έ- 
ξωτερικόν έμπορορραπτικός οί
κος Themis et Co σάς παρουσιά
ζει πλουσίαν συλλογήν γνησίων 
αγγλικών ύφασμάτων είς τήν έ- 
πΐ τής όδοΰ Λυκαβηττού 5 έκδε- 
σίν του.

Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · 1 Ι · Ι Ι · ! Ι · Ι Ι · Ι Ι · Η · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι

συγγραφέα τή στιγμή πού τοΰ έρ- 
χεται μιά σκέψη, τό σκηνικό μέ- 
οο γιά νά τή μεταδώσίΐ στό θε
ατή».

Ε Σ Τ Ι Δ Ε ΧΡΩΜΑ

Ο κ. Κωστής Νικολάου οτήν 
αυτοβιογραφία του, πού δη 
μοσιεύουνε τά «Παρασκήνια» 

δέν διηγείται μονάχα ένδιαφέρον 
τα γεγονότα πού άναφέρονται 
στήν καλλιτεχνική του σταδιοδρο 
μίά, άλλά λέει καί (.Ιερικές αλή
θειες, ποΰ εΐνε άπότοκες τής με
γάλης του πείρας καί τής ξεχω
ριστής μόρφωσής του καΐ πού γι’ 
αύτό πρέπει νά διαδαστοΰν άπό 
δλους τούς “ Ελληνες, πού μέ τό 
νά διαθέτουν ένα |.ικρό ή μεγάλο 
άπόθεμα φωνής, νομίζουν πώς είνε 
καί μεγάλοι καλλιτέχνες.

«Τή φωνή — γράφει ό. κ Νικο
λάου — καί κυρίως τή συνομοτα
ξία πού άνήκει, δέν τήν χαρακτη 
ρίζει οΰτε ή έκταση, ουτε ή έν
ταση, άλλά πρό πάντων καί κυ
ρίως τό χρώμα της».

"Ε σ τ ι δέ χρώ μα ή ψυχή τοΰ τρα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΑ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ»

γουοιστη.

Κ Α Ι ΔΑΔΑΚΤΙΚΩΤΑΤΗ

Χ αριτωμένη άλλά καί διδακτι 
κώτατη ή τραγικοκωμωδία 
σέ τρεις μικρές πράξεις τοϋ 

Ρομπέρ Τρεδόρ, Προέδρου τοΰ 
Συνδικάτου τών Διευθυντών τών 
Παρισινών θεάτρων, ποϋ δημοσι
εύσανε στή κινηματογραφτή τους 
σελίδα στό περασμένο τους φύλ
λο τά «Παρασκήνια».

Χαριτωμένη γιατί πραγματεύε
ται μέ χάρη καΐ συντομία ζηλευ
τή ένα έξαιρετικό γεγονός τής ήθο 
ποιοΰ τής «Γαλλικής Κωμωδίας» 
κ. Γκάμπι Μορλαί, δπως ή παρα 
σημοφορία της καί διδακτικώτα- 
τη, γιατί αποκαλύπτει στόν δικό 
μας θεατρκό κόσμο, πώς ή μετρι
οφροσύνη εΐνε τό πιό άξιο λόγου 
προσόν γιάν μιόιν άξια καλλιτέ- 
χνιδα.

Ο Δ ΕΥ Τ ΕΡΟ Σ  ΤΟΜΟΣ

Α ύτές τις μέρες κυκλοφόρησε 
ό δεύτερος τόμος τής ‘ Ιστο
ρίας τοΰ νεοελληνικού θεά

τρου τοΰ κ. Ν. Λάσκαρη.
Ό  τόμος αύτός καλοτι|ϊΐω μένος 

καί μέ πλουσιωτάτην εικονογρά
φηση, έρχεται νά συνέχιση τό θαυ 
μαστό εργο πού έκάλυψε όλη τήν 
ζωή τοΰ έκλεκτοΰ συγγραφέα του 
και έξακολουθεΐ νά άναπτύσση συ 
στηματικά και έπιστημονικά τίς 
διάφορες περιπέτειες τοΰ θεάτρου 
μας.

Ό  κ. Ν. Λάσκαρης προσφέρει 
μέ τό δεύτερο τόμο του afiibv ά- 
ψθονο ύλικό, Ικανό νά Ικανοποιή 
ση τήν περιέργειαν τών φίλων τοΰ ] 
νέου έλληνικοΰ θεάτρου καί ν ά 1 
ξεκαθαρίση τόσα καί. τόσα ζητή 
ματα σχετικά μέ τά έκάστοτε θέ 
ματά του μέ τήν υποδειγματικήν 
καί πειστικήν του Ιστορικότητα.

Άναμένομεν κα'ι τούς υπολοί
πους τόμους κι’ ευχόμαστε νά φέ
ρη σέ πέρας ό κ. Ν. Λάσκαρης 
δσο μπορεί πιό γρήγορα τό πολύ 
τιμο αύτό έργο του, πού τιμα: τό
σο πολύ καί τόν συγγραφέα του, 
άλλά καί τό θέατρό μας. 
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι
ξασφαλί^ει ©μως την εσωτερική 
του γαλήνη. Κυριαρχεί ή μανία 
τβΰ μπβξ, ό ηρωας γίνεται πρωτα- 
δλητής μέ φήμη καί μέ λεφτά, τά 
χέρια τβυ βμως άπβ τίς γρβδιές 
σκληραίνουν, αγριεύουν καί πιά 
δέν μπβρεϊ νά παίξη τβ βιολί τβυ, 
ώς πβΰ μιά μέρα, σ’ ένα μάτς, σκβ- 
τώνβντας τόν αντίπαλό του, χω
ρίς βέβαια νά τό 8έλη, καταλαβαί
νει πόσο κακό δρόμο είχε πάρει, 
παραμελώντας τίς φωνές τοΰ έ- 
σωτερικβΰ τβυ κόσμου.

Τβ έργο έχει δώδεκα εικόνες 
καί έχει περίεργη καί πρωτότυπη 
γοργβτητα ατούς διαλόγους καί 
στην εναλλαγή τών εικόνων κι’ 
ένώ ξεκινάει προφανώς άπβ δεδο
μένα της αμερικανικής ξωης, μέ 
την εύαισδησία τοΰ συγγραφέα, 
πλαταίνει καί γίνεται άνβρώπινο, 
πολύ άνβρώπινο, ικανό νά συγκινή 
τους άνθρώπους της κάδε χώρας.

’Αξιότιμε φίλε κ. ©. Συναδινέ, 
Γράφοντας στήν κριτική μβυ τών 

«Παρασκηνίων» γιά την παράστα- 
σι τών «Καπρίτσιων της Μαριάν- 
νας» στής κυρίας Κατερίνας Άν- 
δρεάδη, διέπραξα μίαν άνακρίβει- 
αν καί μίαν παράλειψιν. Ή  παρά- 
λειφις είνε οτι μβΰ διέφυγε νά ση
μειώσω πώς τών «Καπρίτσιων» υ
πάρχει μία διασκευή, τήν όποιαν 
έκαμεν β ίδιος ό Μυσσέ μέ τόν 
αδελφόν τβυ νβμίξω, όταν τά «Κα 
πρίτσια» άνέβηκαν γιά πρώτη φο
ρά στήν «Κομεντί», Στή διασκευή 
αύτή ό Μυσσέ μετέδεσε μία σκη
νή καί προσ,ΐδεσε μία άλλη, έκα
με δέ καί μερικές άλλες «μικρο- 
ρετβύς» στβ έργο όπως είχε δημο- 
σιευθη τοΰτβ.

Ό  κ. Σαραντίδης είχε αύτή τή 
διεσκευασμένη «Μαριάννα» ύπ’ δ
ψιν του.

Αύτή εΐνε ή πάράλειψίς μβυ. 
Τήν έπαδα ένώ είχα ίσα - ϊσα έμ
πρός μου ολόκληρη δισέλιδη ίστο
ρία του Άλφβνσου Σεσέ γιά τό ζή
τημα. Συγγνώμην.
"Οσο γιά τήν άνακρίβεια, ίδβΰ αύ

τή. ’Έγραψα ότι τώρα πρωτβγνω- 
ρί^ομε Μυσσέ έδώ, σ’ αύτά τά δεα
τρικά χρόνια. Είχα άδικο. Τό Βα
σιλικό Οέατρβ έπί τβΰ μακαρίτη 
Πολίτη ώς σκηνοθέτη καί τβϋ σε- 
βαστοτάτου κ. Γρυπάρη ώς διευ- 
δυντοΰ είχε ανεβάσει τό «Καντη- 
λέρι» τοΰ Μυσσέ. Δυστυχώς οταν 
έπαίχδη ήμουν στό έξωτερικό καί 
εις αύνό τβ γεγονός — τό βπβϊβν 
δέν μβΰ επιτρέπει νάχω καί γνώ
μην περί τβΰ πώς έπαίχδη τότε ο 
Μυσσέ — χρεωστείται ή άνακρί- 
βειά μου. Έλπίξω βί άναγνώσται 
τών «Παρασκηνίων» νά μβΰ τήν 
συγχωρήσβυν καδώς καί τήν παρά- 
λειψίν μβυ αύτήν πβϋ άνέφερα 
παραπάνω.

Μέ πβλλήν φιλίαν 
ΠΟΛ. Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ

—060—
Ά π ό  τόν ήθοποιόν του Βασιλικού

θεάτρου κ, Γ . Γληνόν^ λαμδάνομεν 
καί δημοσιεύαμεν τήν κατωτέρω έπι
στολήν:

«Φίλε κ. Διευθυντά^
»Πολυ σωστός ό συντάκτης τής πολύτι

μης θεατρικής σας έψημερίδας έσχολίασε 
σημεΐον τι τής'άπαντήσεώς μου στά έρω- 
τήματα τοθ συνεργάτη σας γ ιά  τόν κινη-  
ματόγραψο. ’Ήτανε έπόμενο νά μή διατυ
πωθούν σωστά οΐ σκέψεις μου άπό τόν 
συμπαθή νέο, πού εΐνε άναγκασμέ- 
νος πολλές φορές νά άκούη χωρ'ις 
χαρτί καί μολυδι 6υ? - τρεΐς συνεχώς κ Γ  
έτσι νά γίνεται σύγχυσις καί μπέρδεμα 
πού δέν έξυπηρετεΐ και δέν διαφωτίζει.

» Εύχαριστώ, λοιπόν, πού μου δίνετε τήν 
εύκαιρία νά διατυπώσω όχι άποφθέγμστα 
γύρω στόν Κινηματογράφο, μά σκέψεις 
μόνο θεατοΟ και άμφιδολίες άπό άνθρω
πο μέ έρευνητική άνησυχία καί πάθος F- 
δεοληπτικό γ ιά  τό θέατρο.

»Δέν πρόκειται κανείς νά διαφωνήση 
στήν έννοια τών δρων Τεχνικής καί Τέ- 
Χνης, ούτε μέ τή γνώμη τής έφη μερίδας 
ούτε μέ μεγάλους καλλιτέχνες τής όθόνης 
χαί τοθ θεάτρου, άπό μάς μάλιστα πού 
δέν είχαμε ούτε πρόκειται νά εχουμε ούτε 
τις δόξες μά ουτε καί τίς Απογοητεύσεις 
τοθ κινηματογράφου.

»Χαρακτηρίσαμε σάν Τέχνη τόν Κ ιν η 
ματογράφο δχι στήν αύστηρή Εννοια τών 
ΛΧΧων Τ ε ^ ώ *  κσ\* ιτρ^τΛν.ορΙο«μ«3 t V  
ποιότητα τής Τέχνης αύτής γιατί <£κόμα 
δέν ξέρουμε τήν £κταση καί συνεπώς καί 
τήν ποιότητά της πού μπορεί νά πάρ^ 
στήν έξέλιξή της.

»Γιατί, ώς τώρα μ* δλο πού εΐνε γνω
στό π ώ ς ξεπηδάει άπ' τή μηχανική ένέρ- 
γεια , τήν Τεχνική, δέν εΐνε λίγες φορές 
πού ξαφνιαστήκαμε καί πού άντιδράσαμε 
μά καί πού συγκινηθήκαμε άσυγκράτητα, 
βλέποντας ταινίες τοθ Σα ρλώ , του Ρε- 
νουάρ, του Λώτον στόν ’ Ερρίκο τόν 8ο, τής 
Μπέργκνερ στήν * Ελισάβετ τής Ράϊνερ  
στό Βλ έμ μ α  του Βούδα  τή Σ  όλιδαν 
στούς Τρεΐς Σύντροφους, τήν Ντέδις μέ 
τό θεατρικώτατο παίξιμό της, τό Μιοΰνι 
μέ τίς ρεαλιστικές πραγματικά δημιουρ
γίες Touf αύτήν τήν περίφημη Κά ρμεν μέ 
τήν Ίμ π έρ ιο  Άρτζεντίνα  καί μοιραία δι- 
ερωτηθήκαμε τί εΐνε αύτό πού φέρνει τέ
τοιο άποτέλεσμα; ‘Η Τεχνική ή ή Τέχνη, 
ή καί τά δυό μαζί; Κ ι ’ £τσι σκεπτόμαστε 
μέ Ικσταση, ποΰ θά φτάσχι τάχα ό Κ ινη 
ματογράφος;

»θ ά  μάς δίνη μόνο τέλεια μορφωτικές 
ταινίες είδησεογραφικές, έπιστμονικές, 
ταινίες xopoGf μόδας, αίσθησιακά παι
χνίδια , ψυχαγω γικά Μ ίκυ - Μάους, παιδα
γω γικά  άριστουργήματα, ταινίες έγχρω 
μες τουριστικές, ταινίες μέ Ιστορικό πε
ριεχόμενο· περίφημες, άνόητα ρομάντζα, 
τραγελαφικές άστυνομιχές ταινίες θά μάς 
δίνη; φύση μόνο διάσταση, διάστημα, πρό 
στυχο νατουραλισμό, τέλεια έκφραση φω
τός ήχου, έκφραση ήθοποιοΰ τόσο στήν ό
ψη δσο καί στή φωνητική του κλίμακα, ή 
θά φτάση νά εΐνε σύγχρονα μιά νέα μορ
φή θεάτρου μιά προέκταση καί έπέκταση 

τής δράσης του καί μέ στοιχεία καθαρώς 
Τέχνης καί Λόγου, πού δέν θάναι διαστρο
φή του γούστου τοθ κοινού καί τών συγ- 
κινήσεών του δπως συμδαίνει στίς ταυρο
μαχίες, στά ματς του φούτ μπώλ καί τών 
πυγμαχιών παρά μιά άπολύτως αίσθητι- 
κή λειτουργία μέ λιγώτερη περιέργεια κα*. 
περισσότερη πνευματική διαλογική έντρύ- 
φηση. Κ α ί έφ’ δσον τροφοδότης αύτής 
τής μορφής τής μηχανικής λειτουργίας θά 
εΐνε ό συγγραφέας—γυρίζονται ήδη έργα  
τοθ Σ  αίξπηρ καί του Σ  ώ— ό σκνοθέτης^ 
ό ήθοποιός, δηλαδή, έφ* δσον τό θέατρο 
θά εΐνε ή δάση ή τροφή, 6 σύμμαχος και 
ή παράλληλη γραμμή του, γιατί δέν θάνε 
σέ λίγο  αύτό, ή χαρά ή νίκη τοθ ίδιου- 
τοΰ θεάτρου καί ό άντίλαλός του καί θά 
τό χαίρουνται διάπλατα οΐ λαοί τής Γής  
σάν τέχνη πανανθρώπινη; "Α ν  κάποτε ό 
κινημοττογράφος δέν θάναι άπλή κόπια 
μηχανική καί τεχνητή τών θεατρικών έκ- 
φράσεων δέν θάναι δηλαδή, κονσέρδα  
πολλές φορές νοστιμώτατη, ή τεχνική μό
νο πού δολοφονεί τήν τέχνη δπως συμδαί- 
νειν καί στό θέατρο καί άπό ήθοποιούς 
βιρτουόζους τύπου Χάρυ Μπώρ, δέν θά 
ποΟμε πώς αύτό εΐνρ αύτούσια έξέλιξη του 
ίδιου τοθ θεάτρου πού θά διατηρή σονάμα 
καί χωριστά καί τήν πάντα άρχέγονη μά 
καί γι» αύτό πρωτότυπη ύπαρξή του στό 
παλκοσένικο καί ίδία στό ύπαιθρο πού έ- 
νώνει τόν τεχνίτη καί τήν Τέχνη μέ τόν 
ούροτνό σέ μιά πλαστική δημιουργία ξε
καθαρισμένη άπό τήν ρητορία καί τήν έμ
φαση καί τούς γλυκαναλατιομούς τού μοι
ραίου σήμερα δουλεδάρτου;

’Έπ ειτα  ή ύπηρεσία πού προσφέρει ήδη 
ό Κινηματογράφος εΐνε λιγώτερο σπου
δαία δταν διασώζη κάτι άπό τό έργο άπό 
τή δημιουργία, τή φωνή τήν κίνηση του 
‘Ηθοποιού, πού ώς τώρα πήγαινε τελειω
τικά χαμένη, μόλις έκλεινε ή αύλαία καί 
πού έκανε τόσο άστοργο καί άθλίο τό 
έπάγελμά του; Τ ί θεΐο^ ζωντανό μουσείο 
Τέχνης, σέ ταινίες φωτοφωνοληψίας θά εί
χαμε άν ή έφεύρεση αύτή—λέμε μιά τρελ- 
λή φο:ντασία—λειτουργούσε άπό χιλιάδες 
χρόνια άπό καταδολής θεάτρου καί πού η 
προβολή των στίς θεατρικές σχολές θά 
μάς δίδασκε τόσο ζωντανά τήν Ιστορία 
του θεάτρου!

»θά  είχαμε ταινίες τής άρχαίας Έλλη-

—  Σ τ ή ν  νέα έπιθεώρηση τών κ. κ 
Γιαννακοποΰλου — Καρακάση — Κυπάρίσ- 
ση, πού παίζεται στό «Λυρικό», ή Δνίς 
Ποζέλ^ παρά τήν άπαγόρευση τών συγ
γραφέων, τραγουδάει μιά ρομάντζα τού 
κ. Κομνηνού.

—— ‘Η ‘Εταιρία τών Συγγραφ έω ν κα
τόπιν αύτου δι* έγγραφου της πρός τόν 
θεατρικόν έπιχειρηματίαν κ. Μακέδον έ- 
πέστησε τήν προσοχήν του έπί τής πρά 
ξεως αύτής, ή όποία άποτελεΐ παράδασιν 
τού Νόμου περί πνευμαιτκής Ιδιοκτησίας 
συγχρόνως δέ τού έδήλωσε ότι ή συνέχι- 
σίς της θά έχη ώς συνέπειαν τήν καταγ
γελίαν αύτοΰ καί τής Δίδος Ποζέλι ένώ
πιον τής Ποινικής Δικαιοσύνης.

Δι* έγγράφου της ή ‘ Εταιρία τών 
Σ  υγγραφέων πρός τόν θίασον Μακέδου 

άπηγόρευσε τήν έκτέλεσιν μουσικής συν- 
Θέσεως πού άνήκει στόν κ. Σ  ακελλαρίδηνί 
καί πού έκτελεΐται άπό τό χορευτικό  
ντουέττο Ποζέλι—Φλερύ.

—  Ή  πρώτη τής « ’Αθήνας μας» στό θέ- 
ατρο «Λυρικό» καί άπό εισπρακτικής άπό
ψεως ύπήρξεν Ικανοποιητική.

— Ά π ό  δλα τά νούμερα Ιδιαίτερα έχει- 
ροκροτήθη ό μεθυσμένος, πού κρίνουμε 
περιττό ν ’ άναφέρο-υμε πώς τόν ύπεκρίθη 
ό κ. Μακρής, τό χορευτικό, Δνίς Ποζέλι 
καί κ. Φλερύ, τό σκέτς «ταξιδάκι άναψυ
χής» κ.λ.π.

—  Ό  Γάλλος μουσικοσυνθέτης κ . Ντά- 
ρίνς Μιγιώ, πού άνέλαδε νά γράψη τή 
μουσική τής «Ή λέκτρα ς» πού θά παιχθή 
στίς 15 ’Οκτωβρίου στό θέατρο Κοτο
πούλη, πιθανώτατα θά κατέλθη στήν «Ελ
λάδα γιά  νά διευθύνη ό ίδιος τήν όρχή
στρα.

Σ *  έπιστολή του πρός τήν κ. Κοτο 
πούλη, ό Γάλλος μουσικοσυνθέτης γράφει 
καί τά έξής χαρακτηριστικά: «Ε ΐμα ι δ ι
πλά εύτυχής πού μοΰ δίδεται ή εύκαιρία  
νά γράψω τήν μουσική τής «Ή λέκτρας». 
Διπλά εύτυχής γιατί μαζί μέ τήν χαρά  
που αίσθάνομαι γράφοντας τή μουσική 
τής άθανάτου τραγωδίας τοΰ μεγάλου 
σας Σ  οψοκλή, μέ τιμά βαθύτατα τό γεγο 
νός πού θά συμδάλω κι* έγώ κατά κάποιο 
τρόπο στόν προσεχή έορτασμό τής τρια
κονταετούς θριαμβευτικής σταδιοδρομίας 
σας».

'Ο  νεώτερος άδελφός του μακαρίτου 
Ντίνο βέη, Άμπ ιντίγ  Ντίνο^ γνωστός σκη
νογράφος καί μαθητής τού μεγάλου Με- 
Υερχόντ, πρόκειται νά έλθη προσεχώς στήν 
'Ε λλ ά δα  γιά  νά συνεργασθή μονίμως μέ 
έναν άπό τούς μεγάλους δραματικούς μας 
θιάσους.

—  Ό  θίασος Πρινέα — Χαντά έργάζε- 
ται Ικανοποιητικώτατα στάς Π'άτρας.

-Χα ρ α κτηρ ισ τικές  εΙνε οΐ είσπράξεις

τής προπερασμένης Δευτέρας πού άνήλ- 
θαν σέ 13^500, τής δέ περασμένης σέ 11 
800.

— Ό  σκηνογράφος κ. Γιάν. Άμπελάς  
άνήγγειλε πρός τό θεατρικόν Μουσεΐον δτι 
έτοιμάζει πλαστικές μακέττες έργων του 
καθώς καί ζωγραφικές τών παλαιοτέρων 
έτών.

—  Έπιδεδαιοΰται ή εΐδησις τής άποχω- 
ρήσεως τοΰ κ. Κυριακοΰ άπό τόν θίασον 
τοΰ κ. Σαμαρτζή.

— Ο κ. Κυριάκός μετά ύπερπενταετή 
διακοπήν συνεργασίας μέ τόν θίασον τοΰ 
κ. Μακέδου, έπανέρχεται ήδη στά παληά 
του τά λημέρια.

—  Λέγεται, χωρίς δμως καί νά έπιδε- 
δαιοΰται^ δτι ή έπάνοδος τοΰ κ. Κυριάκου  
στό θέατρο Μοοκέδου ώς συνέπειαν θά έχη 
τήν άποχώρησιν τοΰ κ. Κοκκίνη^ ό όποιος 
θά καταρτίση δικό του θίασο πού θά πε- 
ριοδεύση δλη τή χειμερινή περίοδο στήν 
έπαρχία^ άρχίζοντας άπό τάς Πάτρας.

— Έπ ίοης άπό τόν θίασο Μακέδου άπο- 
χωροΰν άπό τοΰ Οκτωβρίου ό κ. Μακρής 
καί ή Δνίς Ντιριντάουα, προσληφθέντες 
στό θίασο Σαμαρτζή.

—  Αντίστροφα ή Δνίς Ρένα  Ντόρ άπο- 
Χωρεΐ άπό τόν θίασο Σ  αμαρτζή ύπογρά- 
ψασα συμδόλαιο μέ τόν κ. Μακέδο.

— Ή  έναρξις τής χειμερινής περιόδου 
στό θέατρο .«Μοντιάλ» τοΰ θιάσου τοΰ κ. 
Μακέδου βθά γίνη μέ μιά καινούργια ήθο- 
γραφία τών κ. κ. Εύγγγελ ίδη  καί Σακελ-  
λαρίου.

—  Τήν έρχόμενη Δευτέρα ό θίασος τής 
κ. Μαράκας Κοτοπούλη θά κατέβη στό Ν . 
Φάληρο, δπου καί θά παίξη στό έκεΐ θέα
τρο τό «Μεράκι τοΰ ‘Άρχοντα».

Η μετατροπή τοΰ καιροΰ έπηρέασε 
αισθητά τίς είσπράξεις τοΰ θεάτρου τής κ. 
Άνδρεά δη .

—  Τήν νγενική δοκιμή τής έπιθεώρησης 
« Η Α θή να »  στό θέατρο «Λυρικό» παρηκο- 
λούθησε καί ή κ. Μαρίκα Κοτοπούλη.

— Ά π ό  τήν Αλεξανδρούπολη ήρθε ό 
θίασος τοΰ κ. Κουκούλη.

.—  ‘Ο  έν λόγω θίασος δυστυχώς δέν 
είργάσθη καθόλου καλά, ώς έκ τούτου δι- 
ελύθη.

— Ό  κ. Γ . Βαμβάκης προσέφερε γιά  τό 
θεατρικό Μουσείο άπό τό άρχεΐό του τήν 
πρώτη έγκύκλιο πού έστειλε κατά τό 
1908 ή Ετοαρία τών 'Ελλήνω ν θεατρικών 
Συγγραφ έω ν μόλις έγινε^ πρδς τούς θιά

σους καί τούς θιασάρχας πού τούς κοινο
ποιεί τήν άγγελία  τής ίδρύσεώς της καί 
τά καθήκοντα πού θά έχουν σχετικά μέ τά 
έργα.

— . Α ν κρίνη κανείς άπό τις αίτήσεις 
πού ύπεβλήθησαν ίσαμε σήμερα στή Δρα
ματική Σ χ ο λ ή  του Β .  θεάτρου, ό άρι-

θμός τών ύποψηφίων μαθητών θά εΐνε άρ
κετά μεγάλος.

— *0  κ. θ . Συναδινός έτελείωσε τή 
νέα του κωμωδία, πού θά τήν παραδώση 
στό θέατρο τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη.

—  Ή  νέα κωμωδία τοΰ* κ. Συναδινού  
δέν έτιτλοφορψήθη άκόμη εΐνε δέ τρίπρα
κτος καί ή δεύτερη της πράξη άποτελεΐται 
άπό δυό εικόνες.

— Τό Ταμεΐον Έ ρ γα σ ία ς  ένίσχυσε μέ 
νέον δάνειον 50 χιλ. δραχμών τήν «*Οπε- 
ρέττα Πρωτευούσης».

—  Ή  πρώτη τοΰ νέου έργου τοΰ Α μ ε 
ρικανού συγγραφέως ’ Οντέτ στό θέατρο 
τής κ. Κοτοπούλη ώρίστηκε γιά  τήν έρχό
μενη Τετάρτη.

— Τό Διοικητικό Συμβούλιο  τοθ Ταμεί
ου 9Εργασίας στήν τελευταία του συνε
δρίαση συνεζήτησε τίς τροποποιήσεις τοΰ 
’Οργανισμού του^ άνέθεσε δέ στόν Πρόε
δρό του κ. Α . Καρακατσάνη νά καταρτί
ση τό πόρισμα τών άποφάσεών του, πού 
θά ύποβληθή πρός έγκρισιν στά ‘Υπουρ
γεία Παιδείας καί Έργα σ ία ς.

—  Μέ μεγάλην έπιτυχίαν έδόβη τήν πε
ρασμένη Τετάρτη στό θέατρο «Μπομπονιέ
ρα» τής Κηφισιάς ή παριζιάνικη κωμωδία 
τοΰ Σα σσά  Γκιτρύ : « Ή  διαθήκη μου» ά
πό τόν θίασον Κοτοπούλη.

— Ό  Α μερ ικα νός  συγγραφεύς κ. Κλίφ  
«ρορντ Ό ντέτ  τοΰ όποιου τό έργον «Γκολ- 
ντέν Μπόϋ» (Τό  παιδί μέ τή χρυσή τύχη) I 
άνεβάζει ό θίασος Κοτοπούλη τήν προσε- ί 
χή Τετάρτην 6 τρέχοντος άπέστειλε πρός· 
τό θέατρον Κοτοπούλη τό έξής τηλεγρά-1 
φημα άπό τάς Κ άννας, δπου εύρίσκεται; 
αύτήν τήν στιγμήν; «Εύχαριστώ θερμότα
τα κυρίαν Μαρίκαν Κοτοπούλη καί έρμη- 
νευτάς έργου μου. Λυπούμαι πού άναγκά- 
σμένος νά έπιστρέψω έστιευσμένως είς Ν .

•Υόρκην δέν δύναμαι νά έλθω είς Ε λ λ ά 
δα γιά  νά παρακολουθήσω σάν άπλοΰς 
θεατής παράστασιν έργου μου στόν τόπο 
πού έδωσε στήν άνθρωπότητα τό θέοττρον».

—  Φαίνεται δτι ό κ. Ό ντέτ έσκόπευε 
νά έλθη άεροπορικώς είς τάς Αθήνα ς διά 
νά παραστή ίνκόγνιτο στήν πρεμιέρα τοΰ 
έργου ταυ δίχως νά είδοποιήση ούτε κάν 
τήν διεύθυνσιν τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη.

— Δυστυχώς ή διεθνής κατάστασις έμα- 
ταίωσε τό ώραΐον αύτό σχέδιον καί έτσι 
δέν θά έχουμε τήν εύκαιρίαν νά δοΰμε είς 
τήν πόλιν μας έναν άπό τούς καλλιτέρους 
Αμερικανούς συγγραφείς.

— Τήν Παρασκευήν ό θίασος Κοτοπούλη 
θά δώση στό θέατρον «Διάνα» τοΰ Παλαι
ού Φαλήρου τήν Έ λ λη ν ική ν  κωμωδία: «Τό 
Μεράκι τοΰ Ά ρ χο ντα »  πού παίζεται πάν
τοτε μέ μεγάλην έπιτυχίοτν στό θέατρο 
Κοτοπούλη.

Θ’ ΑΝΑΒΙΩΣΗ 
Η ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ

Πρίν άπό λίγο καιρό, έντελώς 
ξαφνικά, β ξακβυστός Βιεννέ^ος 
συνδέτης τής «Εϋας», τής «Εϋδυ- 
μης χήρχς» καί τόσων άλ
λων όπερεττικών άριστουργημά- 
των Φράντς Λέχαρ, έτοιμάσδηκε 
νά έγκαταλείψη τήν ώραία πατρί
δα τβυ γιά νά έγκατασταδή γιά 
πάντα στό Παρίσι. Ώς αιτία τής 
άπβφάσεώς’τβυ αύτής έλέγετο

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικάς, κίνημοπογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικάς δια- 
φημίσεις Ιδιαίτεροι συμφω- 
νίαι. ·!

νικής Τραγωδίας μέ έτοιμη τή λύση τοϋ 
προβλήματος τοθ χοροΰ τής ύποκρούσεως| 
καί τής άπαγελίας, θά είχαμε τό θέατρο 
τοϋ Σαίξπηρ παιγμένο άπά τούς “ Ιρβ ιγκ  
καί τούς Γκάρυ, βά είχαμε σαν σέ κα- i 
θρέφτη όλοζώντανους μπροστά μας ήθο
ποιούς σαν τήν Ντούζ^ τή Σ ά ρ α  Μπερ. 
νάρ_ δπως διασώθηκαν' δ Σαλιάπιν καί 
άλλοι.

»Α0τές εΐνε οΐ σκέψεις μου γ ιά  τδ ζή
τημα πού έρευνα ή έφημερίδα σας. φίλε κ. 
Διευθυντά. "Ισ ω ς άφελεϊς> Ισως ρωμαντι- 
Κές, μά οΐ είδικοί ας φτιάσουν μελέτες νά 
μας διαφωτίσουν " Ω ! άξίζει τόν κόπο... 
Είνε πλήθος ό κόσμος πού ίϊχει τίς ίδιες 
άπορίες: Ε ΐνε  τέχνη 6 κινηματογράφος;
Σ υ γ κ ινε ϊ περισσότερο άπό τό θέατρο „ολ- 
λές_ φορές^ ή λ ιν ϊ'ίϋ ΡΟ ί Ό  Kxvnuaumvprf·. 
φος εΐνε ίσως ή >νέα μορφή τόϋ θεάτρου;

Γ . Γ Λ Η Ν Ο Σ »
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Η «ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ»
Η ΝΕΑ ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΤΟΥ κ. Ν. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΑΟΥ

μοτάτη ύποδοχή, πού είχε αύτό τό 
Βρνον^μου, Spyov άπευθυνόμενον 
άκριβώς στό εύαισθητότερον μέοος 
τής ψύχής μας λόγω καί τοΰ περιε
χομένου  ̂ τοο λιμπρέττου ικαί νια- 
τΐ μέ κοπον καί μέ φροντίδα μετε- 
φέρθη στά δικά μας τά συνήθεια, 
ώοτε νά τοΰ ταιριάση καί ή Έλλη
νική μουσική, πού, δπως είδατε ά- 
Ρ*σε τοσο στό κοινόν τής πρώτης. 

Οί άλλοι φίλοι, οί παρόντε.ς, μοΰ
Ε ι ί ( κ ώ « τ » υ ν  τ ή ν  Λ μ ϊ Λ ( « ν *  υ Λ ι ι ' | ν

κσι άφινω τόν θίααον νά πανηγύρι*

■ΘΕΣΣΑΛΟΝI ΚΗ, 28 Αύγο,ύστσυ. 
(Τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Πρίν 
άπό̂  μίαν ε6δομάδα άκριδώς, δη
λαδή, τήν περασμένην Δευτέραν, 
ήρθε στήν πόλη μας άεροπορικώς 
ό δημοφιλής συνθέτης κ. Ν. Χατζη- 
αποστόλου γιά νά έπιδλέψη στό ά- 
ν£3ασμα τοΰ νέου του έργου: «Ή 
καρδιά τοΰ πατέρα», πού θά το έ
παιζε ό θίασος Οικονόμου, πού, ώς 
γνωστό, παίζει μ' έπιτυχίαν άπό
iu tv - 'ό ς  σ τ ά  *  * * » Η λ ύ σ · ο < » >  r

Γόν κ· Χατζηαποώτόλσυ ύπεόέ-

Ο κ. Α. Χατζηαποστόλου τήν ώρα πού άποδιδάζεται στό άεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης.

χθησαν θερμότατα δημοσιογράφοι, 
φίλσ&έατροι καί άλλοι καί άμέσως 
μετά τήν προσγείωσιν τοΰ άερο- 
πλάνου μετέδη στό θέατρον, δπου 
συνεχιζοντο ήδη ot δοκιμές.

Ο κ. Οικονόμου εΐχε ήδη άοτίως 
προετοιμάσει τά σχετικά μέ τό παί
ξιμο καί ύπε’λείπετο ή τεειωτική έ- 
πεξεργασία καί τούτου καί ίδίως 
τοό μουσικοΰ μέρους.

Καί μετά διαρκή μελέτην πέντε 
ήμερών ύπό τήν όδηγίαν τοΰ κ. 
Χατζηαποστόλου, έδόθη ή «πρώτη» 
το" έργου, τήν 24ην λήγοντος-

Παρά τόν βροχερόν καιρό τό θέ
α’ ρον ήτο κατάμεστον έκλεκτοΰ 
κόσμου καί τόση ύπήρξεν ή συγκί- 
νησις τοΰ κοινοΰ, ώστε παρά τά; 
χοντράς ψεκάδας πού. έ'στελεν ό 
οΟρανός, τό κοινόν παρέμενε στ',ς 
θέσεις του καί έπευφημοΰσε διαρ
κώς καί τούς ήθοποιούς στίς καλύ
τερες σκηνές τής έπιτυχοΟς δια- 
σ:<ει:ής τοΰ κειμένου καί ιδίως στίς 
•Ίάφορες εκτελέσεις των τράγου- 
διών, τών ύποκρούσεων ικαί τών 
χορών.

Έκεΐνο δμως πού έδημιούργησε 
τήν χαρακτηριστικήν αύτήν άτμ,ό- 
σφαιραν τής πλήρους έπιτυχίας ή
το ή άρίστη χρησιμοποίησις τών 
έλλληνικών μοτίδων, πούκατέχουν 
καί τό περισσότερον καί τό καλλί- 
ερον μέρος τής νέας αύτής δραμα
τικής Όπερέττας.

Στήν έπιτυχίαν αύτήν συνετέ’λε- 
σεν ή ύποδειγματική ύπόκρισις, τό 
τεχνικόν τραγοΰδι τής κ. Όλ. Ρ ι- 
το άρδη καί ό κ· Οί^νόμου, πού 
έπαιξε τόν άσυνήθιστον γι’ αύτόν 
ρόλον τοΰ άπλοϊκοΰ πατέρα μέ 
πολλήν έπιτυχίαν. Δίκαιον είνε νά 
σημειωθή καί ή έπιτυχής διεξαγω
γή τοΰ ρόλου άπό τήν σουμπρέττα 
τοΰ θιάσου δ. Α. Μιμόζα.

Εύρϊσκω τόν κ. Ν· Χατζηαποστδ- 
λου μετά τήν παράστασιν έν μέσο 
φίλων καί θαυμαστών και κατορ
θώνω γιά λίγα λεπτά νά τόν 'άιτο- 
μονώσω:

— Είσθε, μαέστρο μου, εύχαρι- 
στημένος άπό τήν ύποδοχήν πού 
σά<. έκαμε τό κοινόν τής πόλεώς 
μας;

— Είμαι ευχαριστημένος καί ξε
χωριστά συγκινημένος, γιατί πάν
τοτε τό κοινόν τής Θεσσαλονίκης 
περιβάλλει μέ τόσην στοργήν, δ
πως ξέρετε κάθε έργον μου. Ι  διαι
τέρως δέ μέ χαροποιεί καί ή θερ-

ζη τόν συνθέτην του καί- τήν νέαν 
του έπιτυχίαν.

Γιατί πραγματικώς κάθε στοογή 
προσεφέρθη έκ μέρους τοΰ θιάσου 
γιά τήν άναδίδασιν καί δλα τά έ. 
ξοδα έγιναν χωρίς φειδώ. ’Έτσι καί 
ή όρχήστρα συνεπληρώθη καί νέαι 
σκπνογραφιαι έγιναν έπί τούτφ 
κα! νέα κουστούμια.
^Ιδιαιτέρως, νομίζω, πρέπει νά 

σας τονίσω τήν έπάρκειαν τής όρ
χήστρας, ή όποία μπόρεσε ύπό τήν 
μπαγκέτταν τοΰ συνθέτου ν’ άπο- 
Γ-η τάς προθέσεις του άσφαλώς, 
ίδ[& ς στά ρετσιτατίβα τής δευτέ- 
ρας πράξεως καί στίς έξάρσεις τής 
παρτιτούρας.

"Οταν παιχθή τό έργον στάς ’Α
θήνας— καί εύχομαι νά συμβή τού
το προσεχώς—θά ίδετε δτι ή σύντο
μος αύτή άνταπόκρισίς μου εΐνε ώ· 
χροτέρα πάρα πολύ τής πραγματι- 
κότητος.

Τό έργον συνεχίζει τΙς παραστά
σεις του.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

Ό κ. Σπ. Πατρίκιος, δ καλλιτέχνης 
διευθυντής τής Όπερέττας πρωτευ
ούσης καί έξαιρετικώς κωμικός, 
πού πρωταγωνιστεί στό έργο τοΰ 
κ. Σακελλαρίδη «Μακρύς - Κοντός 
κα! Σία» πού παίζεται άπό χθές 

στό θέατρο Μακέδο

Ό  Φράντς Λέχαρ
πώς ό δοξασμένος συνθέτης βρέδη- 
κε στήν άνάγκη νά έγκαταλείψη 
τό πατρικό τβυ έδαφβς, γιατί ή γυ
ναίκα του ήταν εβραϊκής καταγω
γής, δέν μποροΰσε επομένως νά 
παραμείνη πιά στήν Γερμανική 
Αύστρία.

Τό ζήτημα αύτό έφτασε καί ίσα
με τά αύτιά τβΰ Χίτλερ, πού τυ
χαίνει νά είνε ενας άπό τους πιό 
μεγάλους θαυμαστές τοΰ Λέχαρ. 
Ό  Φύρερ έκάλεσε άμέσως στό 
Μπερχτεσγκάντεν τόν Λέχαρ, β
πβυ τόν έκράτησε πολλές ώρες 
κοντά τβυ συνομιλώντας μέ τήν 
πιό μεγάλη έγκαρδιβτητα.

Τβ άποτέλεσμα τής συνβμιλΐας 
αύτής ήταν νά έπιφορτισδή ό Λέ
χαρ άπό τόν Γερμανό άρχικαγκελ- 
λάριο νά τεδή έπί κεφαλής μιάς 
κινήσεως μέ σκοπό τήν άναδίωσι 
τής Βιεννέζικης όπερέττας.

Κατά διαταγή τοΰ κ. Χίτλερ, τό 
περίφημο «Τεάτερ άν ντέρ Βίιν», 
βά άνακαινισδή έκ βάδρων. Γιά 
τήν ήμέρα τής ένάρξεως, πβύ δά 
γίνή τόν Σεπτέμβριο, βά πάρη μά
λιστα έπί πλέον τόν τίτλβ «©έα- 
τρο Λέχαρ». Ή  εναρξις βά γίνη 
μέ μιά μεγαλειώδη παράστασι τής 
«Εϋδυιμης χήρας», όπερέττας πιού 
ό κ. Χίτλερ άγαπά Ιδιαίτερα, ©ά 
παρευρεδή καί ό ϊδιβς. Κατόπιν δά 
παιχδή καί μία νέα όπερέττα τβΰ 
Λέχαρ. Κατά τήν παραμονή του 
στό Μπερχτεσγκάντεν, κατά πα- 
ράκλησι τβΰ κ. Χίτλερ, ό Λέχαρ 
τοΰ έδωσε μερικές λεπτομέρειες 
γιά τή νέα τβυ όπερέττα καί τβΰ 
έπαιξε μάλιστα στβ πιάνβ καί με
ρικά δέματα άπ’ τίς νέες του άριες.

ΕΝΑ ΜΕΤΡΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΑΕΙΑΣ

Ε Η Ά Η Τ ΙΟ » *

Ή  ’Επιτροπή Άδείας κατόπιν 
ώρισμένων καταγγελιών έκ μέ
ρους ηθοποιών τοΰ Όπερεττικοΰ 
συγκροτήματος Οικονόμου κατά 
τοΰ θεατρικοΰ έπιχειρηαμτίου κ. 
Τάσου Καρατζά. άπέστειλε προς 
τούς κ.κ. Οικονόμου καί Καρα- 
τζάν τά κάτωθι έγγραφα:
Πρός τόν κ. Παρασκευάν Οικονό
μου, 'Ηθοποιόν καί Καλλ· Διευθυν- 
Τήν, θεσσα'λονίκην

Έ ξ  άφορμής τοΰ δημιουργηθκν- 
τος νέου ζητήματος είς τόν ύμέ-ε- 
ρυν θίασον μέ τήν άδικαιολόγητον 
έκ τής έργασίας άπόλυσιν τής ή9ο- 
τιΌιοΰ δίδος Λέλας Περρωτή, ή ’Ε 
πιτροπή μετά λύπης της διαπιστώ
νει άπαξ έτι,δτι ήθοποιοί συνάδελφοι 
σας καί συνεργάται άδικοΰνται τή 
άνυχή σας είς τήν παρ’ ύμών διευ- 
θυνομίνην καλλιτεχνικώς θεατρι
κήν έπιχείρησιν διά πράξεων καί 
τπρωτοφανών είς τό θέατρον ένερ- 
γειών τοΰ θεατρικού έπιχειρηματί- 
ου κ. Τάσου Καρατζά.

Εΐνε πράγματι άποκαρδιωτι,κόν 
τύ γεγονός, δτι ύμεις καλλιτέχνης 
καί προϊστάμενος θιάσου λειτουρ- 
Υοΰντος μέ τήν έπωνυμίαν σας άνέ- 
χεσθε άδιαμαρτυρήτως νά δημιουρ 
>οΰνται εκάστοτε, ζητήματα είς 
βάρος συναδέλφων σας έκ μέρους 
θεατρικοΰ έπιχειρηματίου, καθ’ μ- 
ποτροπήν παραδιάσαντος τάς πρός 
τούς ή&οποιούς έν γένει έπιβαλλο- 
μένας υποχρεώσεις του.

Αί έκ τών πραγμάτων μή δικαιο
λογούμενοι άπολύσεις ήθοποιών, 
καί κυρίως ή παρέμβασις του θεα
τρικού έπιχειρηματίου είς καθήκον 
τα τής άποκλειστικής άρμοδιότητος 
σαπ προκαλοΰν τήν δικαίαν ουαφο- 
p-.ocv τών ήθοποιών, θά κλονίσωσι 
δ άσφαλώς τήν μέ^ρι σήμερον έπι- 
δειχθεΐσαν πρός ύμάς έμπιστοσύνην 
και έκτίμησίν των μέ δυσαρέστους 
έν τφ μέλλοντι συνεπείας διά τό κϋ 
ρος καί τήν έπιβολήν σας ώς κα\- 

k ιτεχνικοΰ διευθυντοΰ.
Επι τούτοις έφιστώντες τήν προσο 

χήν σας καί έπί τής ήθικής εύθύνης 
ήν καί ύμεΐς ύπέχετε ώς καλλιτεχνι 
κός διευθυντής τοΰ θιάσου διά την 
αδικαιολόγητον άπόλυσιν τής ήθο- 
ποιοΰ δίδος Λέλας Περρωτή, ουνι- 
στωμεν, δπως έςασκήσητε δλην τήν 
έκ τής θέσεώς σας έν τώ βιάσω έ- 
πιρροήν διά τήν άποκατάστασιν τής 
τάξεως είς την διευθυνομένην καλ- 
λιτεχνικώς παρ’ ύμων θεατρκήν έπι 
χείρησν·
30 Αύγούστου

Μετά τιμής 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Δ Ε ΙΑ Σ

ο Πρόεδρος 
MIX· ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ

Ό  Γραμματεύς 
ΔΗΜ. Κ Α ΡΔ Α Μ ΙΤΣΗ Σ

Προς τόν κ. Τάσον Καρατζαν 
θεατρικόν έπιχειρημοττίαν

Θεσσαλονίκην
Η  ̂ Επιτροπή Αδείας διεπίστω- 

σεν, δτι και εις τήν περίπτωσιν τής 
άναφυείσης  ̂ προσφάτως διαφοοδς 
μεταξύ υμών καί τής ήθοιτοιοΰ δί- 
£ος Λέλας Περρωτή, λόγω άδικαιο- 
λογήτου άπολύσεως τής τελευταίας 
έκ τοΰ ύμετέρου θιάσου τό δίκαιον 
εύρίσκεται έξ όλοκλήρου μέ τό μέ- 
ρ°ς τής ήθοποιοΰ, καθόσον ούδεμία

Πασα άπόδειξις είάπράξε 
ως μή Φέρουσα τήν ύπογρα· 
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφροτγΐδα τοΰ περιοδικού εΐ- 
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου
ΣΤΕΦΑΝΟ Σ ΚΑΤΣΑΝ ΗΣ 

Δαμάρεως 4.

ΕΙΑΗΣΟΥΛΕΣ
Ν ΕΕΣ  Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ  ΤΟΥ ΜΠΕΛ

Λ1Ν1
Στήν Κατάνια, στό Μουσείο τοΰ 

Μπελλίνι ύπάρχουν πολλές άνέκδο- 
τες συνθέσεις τοΰ μεγάλου ’ Ιταλοί) 
μουσικομ, πού κανένας δέν τίς είχε 
προσέξει ώς τά τώρα. Ό  νέος δμως 
:διευθυντής, έπέστησε τήν προσοχή 
τής 'Ιταλικής ’Ακαδημίας στά πο
λύτιμα αύτά χειρόγραφα καί ή 'Α
καδημία έστειλε άμέσως τόν Φροα’- 
τσέσκο Τσιλέα, τό γνωστό συνθέτη 
καί άκαδημαΐ'κό, γιά νά έξετάση τά 
έργα.

'Αΐνάμεσα σ’ αύτά, ύπάρχουν 
συνθέσεις γιά χορωδία, όρχήίπρα, 
καΐ. Μρυσική Δωματίου.

Ό  Τσιλέα άπεφάνθη, πώς πρόκει 
τοι γιά πραγματικά έργα τοΰ με
γάλου Ίταλοΰ συνθέτη πού άνάμε* 
σο; σ’ αύτά κρύδονται καί μερικά 
άληθινά άριστουργήματα, πού θ’ 
ά^τιγραφοΰν καί θά έκδοθοΰν άμέ» 
σο:ς.
-ΤΑ ΕΡΓΑ  ΤΟΥ ΒΑ ΓΚ Ν ΕΡ ΣΤΟ

ΘΕΑΤΡΟ «ΕΚΚΑΡΤ»
Στό ύπαίθριο θέατρο «.Ντίτριχ « 

”Εκκας>τ» τοΰ Βερολίνου, πού τά 
δυό τελευταία χρόνια δόθηκαν μέ 
μεγάλη έπιτυχία όπερες τοΰ Γκλέ- 
νη καί τοΰ Χαΐντελ, έδωσαν φέτος 
τήν δπερα τοΰ Βάγκνερ «Ριέντσι».

Τό έργο δόθηκε χωρίς διακοπή, 
μεταξύ τών διαφόρων πράξεων, κΓ 
έτσι φαίνεται δτι πέτυχαν, μιά στε
νή ένότητα καί συνοχή, Μέ τόν ίδιο 
τρόπο δόθηκαν φέτος ό «Ύπτάμε- 
νος Όλλανδός» στό Μπάϋριοστ- Τό 
«θέατρο Έκκα^τ» χωράει 20.000 
θεατές . ’Αλλά χάρις στά νέα έντε
λώς μηχανικά μέσα, οί φωνές τών 
σολίστ άκούγονται μέ τή μεγαλύ
τερη διαύγεια άπ’ δλους τούς ά- 
κροοττές. Ή  μεγάλη σκηνή τοΰ θεά 
τρου έξ άλλου έδωσε τήν εύκαιρία, 
οτόν σκηνοθέτη Ν ίντεκεν - Γκίμ- 
πραχτ, νά κινήση άνετα μεγάλες 
μάζες, πού έδωσαν στήν έντέλεια 
έξαιρετικό μεγαλείο-

Λτειθαρχική ποινή προτ]γήθη_τής ά- 
πο^υσεώς ' της η καί' σχετική κ ΰ ν  
παρατήρησις έγένετο, εις τήν προει 
ρημένην ήθοποιόν έκ μέρους ύμών 
I] τής καλλιτεχνικής Διευθύνσεως 
τοΰ θιάσου σας διά σημειωθεΐσαν 
ύπ’ αύτής παράβασιν τοΰ'έσωτερι- 
κοΰ Κανονισμοΰ έργασίας ή άνυπα 
κ.οήν είς τάς έντολάς τοΰ Καλλιτ. 
Δ'ευθυντοΰ τής ύμετέρας έπιχειρή- 
σεως·

Ή  συνεχιζόμενη έκ μέρους ·?ας 
τακτική αϋτη τής παραδάσεως τΰν 
άνειλημμένων διά μισθωτικών συμ
βάσεων ύποχρεώσεών σας καί ή έ- 
πιδεικνυομένη έναντι καλλιτεχνών 
σι-μπεριφορά σας παρά τάς γει/ο- 
μένας ύμΐν κατά τό παρελθόν αύ.’ 
σιηράς συστάσεις τής Επιτροπής, 
ήγαγεν ήμ®ς είς τήν άπόφασιν νά 
καταγγείλωμεν είς τάς άρμοδίας 
Κρατικάς ’Αρχάς καί είς τό Σωμα 
τείον Ηθοποιών τάς πράξεις ύμών, 
οί-'τως ώστε έν τώ μέλλοντι νά λη- 
ςθοΰν δλα τά ένδεικνυόμενα ποο- 
σιατευτικά μέτρα διά τούς συμδοΑ 
^ομένους μέ θεατρικήν έπιχείοησιν 
διευθυνομένην παρ’ ύμών ήθοποι
ούς
30 Αύγούστου

Η ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ Α Δ Ε ΙΑ Σ
Ό  Πρόεδρος 

MIX. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ
Ό  Γραμματε^ 

ΔΗΜ. ΚΑ ΡΔ Α Μ ΙΤΣΗ Σ

Τ’ άνωτέρω έγγραφα άνεκοινώ- 
θησαν καί είς τά ’Υπουργεία θρη
σκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας, 
Έργασίας, Σωματεΐον Ήθοπο'ών 
κσί Εταιρείαν θεατρικών Συγγρ 
φέων.

ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΠΡΟΤΐΥΟΥΙΗΙ
ΘΕΑΤΡΟΝ

ΜΑΧΕΑΟ
Γωνία Πανεπιστημίου — 

Θεμιστοκλέους
Τηλ. 33-165

Παρουσιάζει άπόψε τήν 
παληά έπιτυχία τοΰ 

ΣΑ Κ ΕΛ Λ Α ΡΙΔ Η

Μ Α Κ Ρ Η Σ 
Κ Ο Ν Τ Ο Σ

ΚΑΙ Σ'*
Μέ Μακρήν τόν 

Π Α Τ Ρ ΙΚ ΙΟ Ν
ΧΟ ΡΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ Ι 
Κ Α Ι ΣΟ Λ ΙΣΤ  

ΕΛΛΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ
Νέος σκηνικός διάκοσμος 

I. ΑΜΠΕΛΑ
Αυριον ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΊ'ΚΗ  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ



Χειρόγραφα, εικόνες, σκί
τσα κ. λ. π. δέν έπιστρέ- 

φονται Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

Γραφεία: Λεωχάρους 19 
Τηλέφωνον 20 837 

Τυπογραφεία:
Στοά Πάππου 8

«Η ΜΑΡΙΑΝΝΑ»
TOYMYZJg ·

Πώς την φαντάζεται ή ήθοποιός 
τής «Γαλλικής Κωμωδίας»
Κυρία ΝΤΥΣΣΑΝ

Β '

Τά «Καπρίτσια τής Μαριάννας» 
μας λέει ό Μυσσέ. Μά δέν εΐναι 
•ποτέ άποτέλεσμα χωρίς αίτία. Αύ
τό πού λέτε καπρίτσιο, είναι μονά
χα μιά άλλαγή τής διάθεσης ή τοθ 
χαρακτήρα, πού δέν μπορέσαμε νά 
Ιδόϋμε νωρίτερα τήν κρυφή της 
προετοιμασία, στούς άλλους, ή στόν 
ϊδιο. μας τόν τόν έαυτό. 'Έτσι όνο- 
μόζουμε αιφνίδιο θάνατο, τήν τε
λευταία φάση μιάς άρρώστειας πού 
ή σιγανή της έργασία έγινε χωρίς 
νά τό καταλάβουμε.

"Ας δοΰμε τώρα προσεχτικά, πως 
■μαζ παρουσιάζεται ή Μαοιάννα μέ 
τό άνοιγμα τής αύλαίας.·

Αύστηρότατά ήθική. Στήν γυ
ναίκα πού τής φανερώνει τόν έρω
τα τοΰ Τσέλιο άπαντά; «Πέστε σ' 
αύτόν πού σάς στέλνει δτι χάνει 
άδικα τόν κόπο του καί τόν καιρό 
του καί πώς &ν τολμήση νά μοΰ ξα- 
μηνύση τέτοια πράγματα θά οίδ τ- 
ποιήσω τόν άνδρα μου.»

Καί τί μαθαίνουμε ϋστερα γι’ αύ
τήν;

Πώς είναι δεκαενηά χρονώ καί 
δγήκε μόλις άπό τό μοναστήρι.

«Είναι μιά λεπτοκαμωμένη κού
κλα πού μουρμουρζει άτέλειωτες 
προσευχές» λέγει ό Όκτάβιος. 
Μαντεύουμε άπό τά πρώτα της λό
για πώς έχει μεγάλη ίδέα γιά τόν 
εαυτό της καί τήν άκοΰ με νά μας 
λέη : «ό ά ν δ ρ α ς μ ο υ »  οάν 
κοριτσάκι ύπερήφανο γιά τόν πρόσ
φατο τίτλο τής παντρεμένης.

Υπερήφανη μπορεί νά είναι, μά 
δέν εΐναι εύτυχισμένη. Ό  άντρας 
της Κλαύδιος εΐναι ένας μεγάλος 
δικαστής. "Ομως δέν εΐναι πιά 
νέος καί ρωτιέται κανείς : "Ητανε 
άρά γε νέος ποτέ;

«“ Ενας γέρος πού δέν έχει πιά 
αισθήσεις καί πού δέν εΐχε ποτέ 
καρδιά» λέει πάλι ό Όκτάδιος. 
Τόν εΐχε φιάξει ή φύση στεγνό, τόν 
άποστέγνωσαν τά χρόνια καί τό 
μακροχρόνιο σκληρό του έπάγγελ
μα».

Γιατί λοιπόν τόν παντρεύτηκε;
Μά, άπό κοινωνική ύποχρέωση, 

άπό «σνομπισμό» θά λέγαμε σήμε- 
ρα.

Σίγουρ>α, έγινε τό τίμημα κά
ποιας άγοραπωλησίας άνάμεσα 
στίς δυό οίκογένειες. Κι’ δμως δέν 
ήταν ούτε φτώχιά οϋτε μονάχη. Ή  
•μητέρα της, πού δέν παρουσιάζεται 
στό έργο μά πού μιλάνε πολύ γι’ 
αύτήν, φαίνεται πώς έχει μεγάλη 
έπιδολή στόν Κλαύδιο. "Ισως πάλι 
ή Μαριάννα νά τόν παντρεύτηκε 
γιά τή θέση του καί γιά νά θαμπώ- 
ση τίς συμμαθήτριές της στό μονα
στήρι.

Αύτή τήν ίκανοποίηοη τής μα- 
ταιοδοξίας της, τήν νόμισε γιά εύ
τυχία.

Κάποιος δμως τήν είχε ειδοποιή
σει. θά τό θυμηβή αύτό δταν ό 
Κλαύδιος τής κάνει έκείνη τήν

σκηνή ζηλοτυπίας :
— «Αύτή λοιπόν είναι ή άρ

χή;... Μοΰ τό είχαν πή. Τώξερα, 
τό περίμενα...»

Τής τό είχαν πή, ναί. άλλά δέν 
τό περίμενε γιατί πίστευε πώς θά 
«κυδερνοΰσε» έκείνη τόν τρυφερό 
Κλαύδιο.

Σ ’ δλα της τά λόγια δείχνεται 
γυναίκα μέ θέληση καί αύταρχική, 
ή, δταν δέν μπορεί νά είναι τέτοια, 
γίνεται δύστροπη. Τής άρέσει ή 
πάλη.

'Υπάρχει μέσα της κάτι άπό τήν 
Κ α τ ε ρ ί ν α  τοΰ Σαίξπηρ.

Τί εΐναι πραγματικά ή Μαριάν- 
να, δέν τό καταλαβαίνουμε άμέ
σως... Μά δέν έχει κι’ ή ίδια γνω
ρίσει άκόμα τόν έαυτό της. Πώς θά 
τόν γνώριζε;

’Ονειρεύτηκε τόν έαυτό της καί 
τόν έφιαξε σύμφωνα μέ τά όνειρά 
της, πού ήταν δνειρα μαθητριού- 
λας γεμάτης άπό κοσμικές ματαιο- 
δοξίες.

’Έγινε κυρία Κλαυδίου. Στάθη
κε ύπερήφανη, άθικτη· Τήν θαυμά
ζουν δλοι γιά τά πλούτη της καί 
γιά τήν πίστη της στά θρησκευτι
κά της καθήκοντα.

Ά ν  ό έρωτας δέν τήν κάνη πιό 
άνθρώπινη — ή καλύτερα δταν ό 
χαμός τοΰ έρωτα δέν τήν κάνει ά- 
πάνθρωπη — θά γίνη μιά άπ’ αύτές 
τις άπαίσιες κυρίες τών φιλανθρω
πικών ιδρυμάτων, πού γεύονται 
■στήν έζάσκηση τής φιλανθρωπίας, 
τίς ιδιότροπες χαρές τοΰ δεσποτι- 
σμοΰ... Φρίκη!

"Ερχεται δμως ό έρωτας δίπλα 
της, γιατί εΐναι όμορφη. Μά τόν 
διώχνει. Τόν διώχνει μ’ δλη τήν δύ
ναμη τής ήθικής της δπως είδαμε. 
Κάνει κάτι πιό πολύ, τό λέει στόν 
άνδρα της, σ’ ένα διάλογο πού δεί- 
νει πόσο μεγάλο εΐναι τό χάαμα 
άνάμεσα στό άνδρόγυνο.

Καμμιά τρυφερότητα, καμμιά 
εμπιστοσύνη δέν υπάρχει. Ή  ήθική 
τής Μαριάννας δέν είναι καί τόσο 
τέλεια. Εΐναι φανερή στά λόγια 
της, ή έπιθυμία της νά ταπεινώση 
τόν Κλαύδιο, νά σταθή γιά λίγο 
πώ δυν<χτή άπό τόν τύραννο, νά 
φανή σπουδαία οτά μάτια του. Αύ
τός υπερέχει μέ τήν ήλικία του, μέ 
τόν χαρακτήρα του, μέ τά σκληρά 
συζυγικά του δικαιώματα. Δέν έχει 
δμως καμμιά δύναμη έπάνω του ή 
Μαριάννα.,.

Ό  Κλαύδιος δέν τήν άγαπάι
Πόσο εΐ-vat άξιολύπητη καί μόνη, 

μ’ δλο τό δφος πού έχει, ή μικρού
λα κυρία Κλαυδίου!

Πρέπει άρά γε νά μάς φανή πα
ράξενο πού στήν πρώτη της συνάν
τηση μέ τόν Όκτάβιο, δέν τόν διώ
χνει δπως έδιωξε τήν γυναίκα πού 
ήρθε νά της μιλήση γιά τόν Τσέ
λιο;

Νά, πού μ’ αύτόν ξεχνιέται καί 
συζητεΐ άσυναίσθητα μαζί του. Για-

( Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

ΟΛΙΒΙΕΡΟ ΝΤΕ ΦΑΜΠΡΙΤΙΣ
Ό  πιό διάσημος νέος 
ΙΤΑΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΡΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Ε. ΜΑΚΛΙΒΕΡΑ
ΡΩΜΗ, Αύγουστος. — 'Ά ς  μοϋ 

έπιτραπή νά παρουσιάσω μέ λίγα 
λόγια τόν μεγάλον αύτόν μαέστρον 
πού μετά τόν ΣεραφΙν έκτιμάται 
περισσότερον άπό κάθε άλλον στήν 
«Βασιλικήν ’Όπερα» άν καί δλοι δ- 
σοι έχουν ράδιο θά τάν γνωρίζουν 
άσφαλώς, άπό τίς μεταδόσεις πού 
γίνονται τόσον άπό τήν «Βασιλικήν 
’Όπερα», δσο καί άπό τό θέατρο 
τοΰ «Καρακάλα».

Ό  μαέστρος Ντέ Φαμπρίτις εΐνε 
μόλις τριάντα πέντε έτών, καί ήδη 
άπό πενταετίας εΐνε πρώτος μαέ
στρος τής «Βασιλικής 'Όπερας·* 
τής Ρώμης, έκτός τής θέσεως τοΰ 
συνδιευθυντοΰ τοΰ θεάτρου πού έ 
χει δίπλα στόν μεγάλο Σεραφίν.

’Αρχίζοντας τήν καρριέρα του οέ 
ήλικία μόλις είκοσι δύο έτών ώς δι
ευθυντής όρχήστρας, περιοδεύει σ’ 
δλες τίς έπαρχίες τής ’ Ιταλίας, σύν 
τώ χρόνω έπιδίδεται, παίρνει θέσιν 
ξέχωρο στά ειδικά θέατρα γιά τό 
Λαό. “Υστερα άπό λίγα χρόνια, 
καϊ δταν ήταν μόλις τριάντα έτών 
τόν καλοΰν έπισήμως ώς διευθυν
τήν όρχήστρας στή «Βασιλική ’Ό 
περα».

Έδώ ό Ντέ Φαμπρίτις κατορθώ
νει νά δείξη τό μεγάλο του ταλέν
το, «τό ταλέντο τών διασήμων» μέ 
τό δικό του άνέδασμα τών μελο
δραμάτων δπως ή «Μανόν Λεσκώ», 
«Μπατερφλάϋ», «Κόρη τοΰ Όνέστ», 
«’Αρλεζιάνα», «Λουτσία», «Μοτνόν» 
τοΰ Μασενέ, «Σαμψών καί Δαλι
δά», «Φεντώρα», «Γκλόρια», «Κάρ- 
μεν», «Τζιοκόντα», «Γάμοι τοΰ 
Φιγκαρώ», «’Ανάστασις», «Φάαυστ» 
κλπ.

Ό  μαέστρος ντέ Φαμπρίτις έπι- 
δάλλεται μέ τήν διεύθυνσι τών έρ
γων αύτών καί γίνεται ό πιό άγα- 
πητός μαέστρος τοΰ κοινοΰ. Στίς 
παραστάσεις πού διευθύνει τό κοι
νόν άδιαφορεΐ γιά τούς καλλιτέχνας 
πού παίζουν. Τό δνομα τοΰ Ντέ 
Φαμπρίτις εΐνε άρκετό. Άκόμη καί 
ό Μουσσολίνι παρακολουθεί μ’ έν
διαφέρον τό νέο αύτό ταλέντο, τή 
νέα δόξα γιά τήν μουσική Ιταλία. 
Μά σ’ δλο αύτό τό διάστημα δέν 
παύουν νά τόν καλοΰν στίς μεγαλύ
τερες μουσικές έορτές τής Ιταλίας 
μά καί γενικά τής Εύρώπης, στό 
«Μουσικό Μάιο» τής Φλωρεντίας, 
στό θέατρο τής Μόδας τοΰ Τορΐνο, 
στάς Συμφωνικάς Συναυλίας τοΰ 
Μασέντσιο, καί τέλος στήν Κρατική 
"Οπερα τοΰ Βερολίνου, στήν ’Όπε
ρα τής Βιέννης, στό Λονδίνο κλπ.

Τέλος τό 1937 εΐνε αύτός πού 
έγκαινιάζει τό «Ανοικτό θέατρο 
τοΰ Λαοΰ» τής Ρώμης στά έρείπια 
τών άρχαίων λουτρών τοΰ αύτοκρά- 
τορος Καρακάλα.

Στήν Μελοδραματική αύτή περίο
δο κατέχει τόν τίτλο τοΰ γενικού 
διευθυντοΰ, δμως πράγματι εΐνε ή 
ψυχή τοΰ κολοσσιαίου αύτοΰ όργα- 
νισμοΰ.

Κάτω άπό τήν διεύθυνσι τοΰ Ντέ 
Φαμπρίτις τό κολοσσιαίο αύτό θέα
τρο τής Ρώμης παίρνει τ’ δνομα 
τοΰ «Πρώτου Άνοικτοΰ θεάτρου

τής ’ Ιταλίας γιά τίς έξαιρετικές 
παραστάσεις, έξαιρετικά σύνολα 
καί τό έξαιρετικό άνέδασμα τών 
έργων. ’ Ιδού μέ λίγα λόγια «τό 
μεγάλο ταλέντο τής σημερινής ’ Ι 
ταλίας», ό μαέστρος Όλιδιέρο ντέ 
Φαμπρίτις.

Είχα τήν εύτυχία νά γνωρίσω 
τόν μαέστρο Ντέ Φαμπρίτις χάρις 
στόν μεγάλο Σεραφίν, ό όποιος μέ 
συνεδούλευσε νά μήν ξεχάσω στά 
άρθρα μου νά γράψω γιά τόν έ- 
ξαιρετικό αύτόν καλλιτέχνη καί νά 
τόν ρωτήσω σχετικά μέ τήν όργά
νωσι τών «Ανοικτών θεάτρων» ώς 
είδικοΰ, μά καί γιά τήν ανταλλαγή

Ρ ίΜ ϋ ^

Ό  κ· Όλ'δέοο Ντεφάμπριτις

μελοδραματικών έργων καί καλλι
τεχνών, έάν παρίστατο άνάγκη με
ταξύ ’ Ιταλίας καί Ελλάδος.

Ό  Ντέ Φαμπρίτις μ’ έδέχθηκε 
στό πολυτελές γραφείο του καί μ’ 
εύγένεια μοΰ άπάντησε ώς έξής 
στήν πρώτη έρώτησι μου γιά τ’ «ά 
νοικτά θέατρα τοΰ Λαοΰ»:

— Στό μεγάλο ένδιαφέρον του 
γιά τό λαό καί έν γένει γιά τόν 
έργάτη, ό Ντοΰτσε είδε τήν άνάγ
κη τής ύπάρξεως θεάτρων ικανών 
νά προσφέρουν παραστάσεις μεγα
λοπρεπείς, παραστάσεις κολοσσιαί
ας, πού ή παρακολούθησί τους θά 
έκόστιζαν έλάχιστα, γιά νά δοθή ή 
δυνατότητα τής άπολαύσεως τοΰ ά- 
κροάματος καί θεάματος καί στόν 
πιό φτωχό έργάτη. Κατ’ άρχάς έδί- 
νετο μιά παράσταση τήν έδδομάδα 
πού ήταν άφιερωμένη έξ όλοκλήρου 
στούς έργαζομΐ,νους. Σιγά - σιγά 
ή μία έγινε δύο, προσετέθησαν συμ
φωνικές καί φωνητικές συναυλίες, 
καί τέλος, χάρις στό έξαιρετικό κλΐ 
μα τής ’ Ιταλίας, έφηρμόσθη τό 
«Ανοικτό θέατρον» κατ’ άπομίμη- 
σιν τοΰ Άρχαίου Έλληνικοΰ καί 
Ρωμαϊκοΰ θεάτρου, δηλ. τό θέατρο 
τής μεγάλης χωρητικότητος. "Ηδη 
πλέον άπό τριάντα τεράστια θέα
τρα 25—30 χιλιάδων θέσεων ύπάρ
χουν στήν ’ Ιταλία μεταξύ τών ό
ποίων καί τό θέατρον «Καρακάλα» 
στό όποιον έχω τήν μεγάλη τιμή νά 
είμαι καί ό διευθύνων. Ή  έπιτυχία

δλων αύτών τών θεάτρων ήταν καί 
εΐνε καταπληκτική. Έπί δύο μήνας 
δπου διαρκεΐ ή «σαιζόν» τους πα- 
οουσιάζουν σ’ δλας τάς παραστά
σεις τους μία άτέλειωτη άνθρωπίνη 
μάζα. Ή  ώφέλεια τήν όποία έδω
σαν στό "Εθνος μας εΐνε διπλή : 
α) μέ τήν άνάπτυξιν τοΰ λαοΰ μας 
καί β) μέ τόν διπλασιασμόν τοΰ 
τουρισμού, τόσον τοΰ έξωτερικοΰ 
δσον καί τοΰ έσωτερικοΰ.

Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΩ Ν
—Μαέστρο πώς έξηγεΐται τήν δυ

σκολίαν τής προσλήψεως ξένων 
καλλιτεχνών στά Ιταλικά θέατρα, 
δσον καί τήν έλάττωσι τής προσλή
ψεως ’Ιταλών καλλιτεχνών στό έ
ξωτερικόν, καθώς καί τό άνέδασμα 
νέων Ιταλικών μελοδραματικών έρ
γων στά θέατρα τοΰ έξωτερικοΰ ;

—Άπλούστατον I Ή  γενική διε
θνής. κοί'Ίς έκτύπησε καιρίως καί 
τό θέατρον, καί δπως κάΑ Εμπο
ρικόν εΐδος είσάγεται στά διάφοοα 
κράτη μέ τό σύστημα τής ανταλλα
γής, έτσι καί ή καλλιτεχνία θά ύ- 
παχθή άπό δώ καί μπρός στά άν- 
ταλλασσόμενα έμπορικά είδη. "Ηδη 
ή ’ Ιταλία μέ τήν Γερμανία καί 
Ούγγαρία, ήρχισαν τάς καλλιτεχνι
κός άνταλλανάς, τόσον γιά τούς 
καλλιτέχνας δσον καί γιά τά μον
τέρνα μελοδραματικά έργα.

—Νομίζετε, μαέστρο μου, πώς 
καί μέ τήν Ελλάδα θά ήτο δυνα
τόν νά μελετηθή ένα τέτοιο σχέδιο;

—Άσφαλώς ναί! Μά πρίν άπ’ δ
λα χρειάζεται μιά συστηματοποίη- 
σι τής δλης έργασίας, δηλ. μιά 
προεργασία άρκετά σοβαρή. Πέ
στε μου δμως έπί τοΰ προκειμένου, 
έκτός τών καλλιτεχνών πού έχετε, 
κα' πού έξ δσων έχω άκούσει, έχω 
σχηματίσει μιά εξαιρετική γνώμη, 
έχετε καί μελοδραματικά έργα ά
ξια ώστε νά εΐνε δυνατόν νά πα- 
οουσιασθοΰν καί σέ θέατρα διεθνοΰς 
άξίας;

—Καί δέδαια πλέον άπό δέκα 
συνθέται ‘Έλληνες μεγάλης μορφώ- 
σεως καί άξίας έχουν μιά παραγω
γή μελοδραματική άξίαν πάσης 
προσοχής, καί μάλιστα τόν προσε
χή Δεκέμβριο μιά έλληνική δπερα 
άνεβάζεται είς τό Κρατικόν Μελό- 
δραιια τοΰ Βερολίνου.

—Λοιπόν τότε άς έλπίσουμε δτι 
μία προσεχής καλλιτεχνική συνερ
γασία χάρις στό σύστημα τής άν- 
ταλλαγής θ’ άρχίση μεταξύ ’ Ιτα
λίας καί Ελλάδος.

—Εύχομαι, μαέστρο μου. γρήγο
ρα, μά εϋχομαι περισσότερο νά εί- 
σθε σείς ό πρώτος πού θά έγκαι- 
νιάσετε τό σύστημα αύτό, δίδοντας 
τήν εύχαρίστησι στούς φιλόμου- 
σους Αθηναίους νά σάς θαυμάσουν 
καί νά σάς χειροκροτήσουν.

—θά είνε γιά μένα μιά μεγάλη 
χαρά νά διευθύνω στή χώρα δπου 
οί τέχνες είδαν τήν πιό μεγάλη 
τους έξέλιξι καί μαζί σας ένώνω 
τήν εύνήν μου τής ταχείας ένάρ- 
ξεως τών «κα\^ .τεννικών άνταλλα- 
γών» ’ Ιταλίας—Ελλάδος.

Ε. ΜΑΓΚΛΙ Β Ε Ρ Α Σ

S I E B A
Ενα χορευτικό αριστούργημα

ΤΗΣ ΕΝ ΜΙΑΑΝΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΑΟΣ ΜΑΣ κ. ΜΑΙΡΗΣ 
ΜΑΥΡΑΚΗ - ΒΡΥΑΚΟΥ

ΜΙΛΑΝΟ, Αύγουστος. — 'Απλά, 
χωρίς μεγάλα φαντακτερά λόγια, 
χωρίς εξεζητημένες ρεκλάμες, τά 
πολύχρωμα τρίφυλλα χαρτιά κολ
λημένα σέ κάθε γωνία τοϋ δρόμου 
άνήγγειλοον τήν παράστασι τοϋ 
Καστέλλο Σφορτσέσκο, «Σιέμπα», 
χορόδραμα σέ 7 πράξεις και 9 είκό 
νες. Τί χρειάζονται oi άσκοπες ρε
κλάμες: Τά πασίγνωστα όνόματα 
τών έκτελεστών πού εΐνε τοποθετη 
μένα τό ένα δίπλα στό άλλο, έλ· 
κύουν, κάνουν τόν κόσμο νά παίρ- 
νη άνοα/ι ί ρ ρ η τ α  τήν θέσι τ ο υ  μπρός 
σ τ ή ν  έ τ τ ιιβ λ η τ ικ ή  φ ω τ ισ μ έ ν η  σ κ η ν ή .  
Ή  Μ π ι ά ν κ α  Γ κ ο β λ ί τ σ ια  π ρ ώ τ η  χ ο 
ρ ε ύ τ ρ ι α  τ ή ς  « Σ κ ά λ α ς » ,  εΐνε μ ι ά  
έγγύησις τής απόλυτης ώμορφιάς 
τοϋ θεάματος.

Κοντά σ’ αύτήν πλήθος άλλοι 
έμμεσοι ή άμκσοι συντελεσταί,

στ| χοΰς έχθρούς του. Ό  Βόταν 
στέλλει στα ανάκτορα μιά Βαλ,κό- 
ρια, τήν Σιέμπα μέ τό δώρον του, 
Μαζύ μέ τό σπαθί ή νύμφη χαρί
ζει και τήν καρδιά της. ’Ερωτεύε
ται τό ώμορφο βοοσιλόπουλο. " Ε 
τσι άρχίζει ή πολύπλοκη δράσι 
τοϋ χοροδράματος. Άπό έδώ ά
κριβώς άρχίζει αχαλίνωτη ή εμ- 
πνευσις τοϋ Λ. Μανόττι. Ό  Άρόλ
ντο αιχμαλωτίζεται. Εχθροί ποΰ 
θέλουν νά πάρουν τήν κυβέρνησι 
τών Τύλ συνωμοτούν μέ πειρατάς 
καϊ τόν φυλακίζουν σέ πειρατικά 
κοφάβια, ά φ ο ΰ  τ ο ΰ  άφαιροϋν τό 
μ α γ ε μ έ ν ο  σ π α θ ί  τ ο υ ,  έ ν ω  ή  Σιέμ
πα καταδικάζεται άπό τό θεό άρ- 
χοντά της νά χάστ) τήν άθάνατη 
δύναμί της και νά χαθή στά βάθη 
τής άβύσσου. Τί μα,ρτύρια, πόσες 
δοκιμασίες! Τά ύπόγεια Βασί-

μικροί ή μεγάλοι, δίδουν μιά βοήΐλεια μέ τίς μοχθηρές δυνάμειςΟί-. /-* ι.ι̂ ιι 3 ' Ω-ν-,,-r· /-c-t-C*.. λΛΚ» .. · r r c w# τ ύ λ λ ι RinrrTMVi,miPVn V F D n i mθεια, μιάν ώθησι στήν ρόδα μιάς 
χορευτικής δημιουργίας γιάνά γυ 
ρίσχι μέσ” στό λουλουδένιο περι
βόλι τής έπιτυχίας.

Ή  «Σιέμπα» έδωσε 11 παραστά
σεις μέσ’ στό «Καστέλλο» τοΰ Πύρ 
γου τών Σφορτσέσκων. "Οταν τό 
μελόδραμα εϊνε μικρό, δίπρακτο 
ή μονόπρακτο, δπως ή «Καβαλλε- 
ρία», ή «Σιμπέρια», ή «Άμίκα», οί 
«Παλιάτσοι», έκτελεΐται καί τό 
χορόδραμα γιά συμπλήρωμα τής 
δλης έμφανίσεως.

Έτσι μετά άπό τήν «Σιμπέρια»,

σέρνουν τήν δυστυχισμένη νεράι
δα.

Ή  Βαλκύρια άγάπησε, ή Βαλκύ 
ρια έχειάμαρτήσει. 'Ύστερα δμως 
ό έρως θριαμβεύει. Ό  πανίσχυρος 
θεός συγκινείται άπό τόν πόνο 
μιάς έρωτευμένης καί συγχωρεί. 
Μέ τήν βοήθειά του ή Σιέμπα ξα
ναβρίσκει τόν Άρόλντο, τόν έλ:υ 
θερώνει άπό τούς πειρατάς, άφοΰ 
καταστρέφει τό πλοίο τους, καί 
τοϋ ξαναδίδει τό σπαθί του. Τέλος, 
σάν παραμΰθι πού είνε, δλα τε
λειώνουν μέ χαρές. Μέσα σέ μιά

γιά μιάν άλλη άκόμα φορά, οί ά-1 άχειβάδα καί οί £υό μαζύ ταξει- 
νάλαφρες σάν νυφάδες άπό χιόνι'
Ιπαλλαρίνες, γέμισοςν τήν πλα-
τειά, τρομερά πλατειά σκηνή. 
Πάλι μιάν άλλη άκόμα φορά τό 
πλήθος τών θεοπτών διέκοπτε τήν 
σιγή καί ξέσπαγε σέ μιά κραυγή 
«μπράρο - μπράρο» ή ένα «μπένε, 
μτκιόνε», ποΰ σάν σύνθημα άκού· 
στηικε άπ’ δλων τά στόμοΐα μέ τόν 
άγνό καί έμφυτον ένθο5σιασμόν. 
'Όλα χειροκροτήθηκαν μέ τήν σει 
ρά τους. Ή  καλοβαλμένη, ή καλο- 
μελετηιμένη όρχήστρα, τά μεγαλο
πρεπή σκηνικά, οί φωτισμοί, τά 
κοστούμια, ένα συγχρονισμένο σύ
νολο χορευτών, καί κάθε δύσκολο- 
κατόρθωτος βηματισμός μπαλλα- 
ρίνας, καί τά μπράβο-μπράβο άν- 
τηχοΰσοτν σ' δλες τίς γωνιές τής 
άπεράντου πλατείας.

Ή  θαυμαστή έπιτυχία τής «Σι
έμπα» πιού κράτησε γιά 11 έν δλω 
παραστάσεις συνεχώς, άνεγνωρί· 
σθη δικαίως άπό τό άναρίθμητο 
κοινό πού τήν παρηκολούθησε.

Μουσικό έργο τοϋ Ρ. Μορέντο, 
τοΰ Ίταλοϋ μουσουργοΰ πού έγρα 
ψε κυρίως γιά χορό, δπως τό «’Έ 
ρως καί Τέχνη», «θεοδώρα», 
«Φώς», «Άρμίντα» κτλ. εΐνε μιά 
φαντασία τοΰ Λ. Ματνόττι. Ή  μου
σική πλούσια σέ ποικιλία μοτίβων 
ϊΐϊνδέεται άριστοτεχνικότατα μέ 
τήν πλοκή καί τήν προτότυπη νοο
τροπία τοΰ έργου, γιατί ή «Σιέμ
πα» έχει έντελώς μιά ξωτική πνοή, 
έμπνευσμένη άπό τήν μυθολογία μέ 
τίς αέριες πολεμικές νύμφες τίς 
Βαλκύριες καί τίς μυθολογικές 
θεότητες.

θά διηγηθώ τήν ύπόθεσι τοΰ χο
ροδράματος άπλά δσο μπορώ συν
τομότερα.

«Στήν χώρα τών Τΰλ γίνονται 
μενάλιες προετοιμασίες γιά τόν 
Πόλεμο καί ό νέος Βασιληάς, ό 
Άρόλντο. παοαικαλεϊ τόν θεό τών 
Βαλκυριών Βόταν. νά τοΰ δώση 
ένα μαγεμένο σπαθί γιά νά νική-

δεύουν έπάνω στά κύματα πρός τό 
Τύλ, τήν πατρίδα τους. Έ κε ΐ όλα 
γιορτάζουν σημαιοστόλιστα.' Γ όρι
σε ό Βασιληάς τους νικητής, φέρ
νοντας μαζύ του μιά νεραϊδένια 
Βασίλισσα».
Αΰτή είνε ή «Σιέμποο>.Τό τρομερά 

δυσκολοκατόρθωτο άπό χορογρα
φικής άπόψεως αύτό έργο, γιατί 
τό νά δώση κανείς μιά ώρισμένη 
μορφή εκφραστική, σέ μυθολογι
κές θεότητες μέ τήν κίνησι εΐνε έ- 
ξαιρετικά δύσκολο, κατάφερε νά 
χορογραφήση τέλεια ή χορογρά- 
φος κυρία Ρόζα Πιοβέλλα - Άν- 
σάλντο. Βέβαια εΐχε μεγάλους βο 
ηθούς, είχε τήν Μπιό.νκα Γκάλί- 
τσια, ή όποία έρμηνεύει άριστουρ- 
γηματικά τόν ρόλο τής Σιέμπα 
καί ένα, πλήθος φτασμένες χορεύ
τριες καί χορευτές. Μήν ξεχνάμε 
δμως, δτι γιά νά δώση κανείς κά
τι τό αΙσθηματικά ώραΐο στήν το- 
ποθ'έτησι τοϋ χορευτικού προσωπι- 
κοΰ, πρέπει νά κατέχη τό μυστικό 
τριών μεγάλων προτερημάτων. Τίς 
γνώσεις, τή θέληισι, τό γοΰστο.

Άλλά ή κυρία Ρόζα Πιοβέλλο- 
Άνσάλντο φαίνεται πώς κρατεί 
καλά γιά τόν έαυτόν της καί τά 3 
αύτά δυσκσλοαπόκτητα θ'εϊκά δώ
ρα.

Ή  επιστροφή τοϋ Άρόλντο καί 
τής Σιέμπα στήν τελευταία πράξι 
εΐνε ή άποθέωσις τής χορογραφί
ας όλοκλήρου τοϋ έργου. Ή  μα
θηματική ακρίβεια κάθ'ε άλλαγής 
κινήσεως δείχνει καλά δλην τήν 
προσωπικότητα τής χορογράφου, 
καθώς καί ό χορός τών Βαλκιιοι- 
ών στήν κατοικία τοϋ B otocv, τόσο
άποΛίός, τόσο αρμονικός! Τό 

«γκροτέσκ» τών κατοίκων τής ά
βύσσου καί τό χαριτωμένο σύνολον 
τών νυμφών τοϋ νεροΰ. Ή  κυρία 
Ρόζα Άνσάλντο ξεύρει τήν ώμορ
φιά τής χορογραφίας.

Άπό σκηνογραφικής άπόψεως ή 
Σιέμπα έχει άνεβή μέ αφάνταστο

■·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι*·ιι·ιι·ιι·ι··ιι·ι··ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·"·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι··ι ι

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ||
ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Μ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙΙ1ΙΙ»ιΙ·Μ·Μ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Η·Ι·

,.„.„·„·Ι,·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Η·ΙΙ·Π·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·»·ΙΙ·"·»·'»·''·"·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Η·Η·ΙΙ·Η·Π·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Π·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Γ

IL
Η ΕΠΙΔΡΑΣΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
j Μελέτη σέ τρία μέρη τοΰκ.ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΑΗ |

Α'

Τό θέατρο, πού εΐναι μιά άπό 
τίς πιό δύσκολες καί άπό τίς πιό 
περίπλοκες καί πολυσύνθετες ώ- 
ραΐες τέχνες, είναι κ’ ένα μέσο γιά 
νάρθη ό δημιουργός κι’ ό καλλι
τέχνης . σ’ έπαφή μέ τό μεγάλο κοι
νό καί νά έξασκήση μιά έπίδραση 
οτό κοινωνικό σύνολο.

Σήμερα ή σκέψη τών διανοουμέ
νων, ή γνώση των μορφωμένων, ή 
πείρα τών ειδικών καί τό άποτέλε
σμα τής έργασίας τοΰ καλλιτέχνη 
έχουν πολλούς τρόπους γιά νάρ- 
θουν μπροστά στό μεγάλο κοινό. ’ 
“Έχουν τήν έφημερίδα καί τό πε
ριοδικό, τό βιβλίο, τό θέατρο καί 
τόν κινηματογράφο, τό ραδιόφωνο 
κι’ ώς ένα σημείο καί τό φωνογρά
φο. Μ’ δλ’ αύτά τά μέσα διαδίδον
ται οκέψεις, ιδέες καί γνώσεις. Μ ’ 
δλ' αύτά έξασκειται μιά έπίδραση 
στό μεγάλο κοινόν. Ή  έπίδραση 
αύτή μπορεί Ιβέβαια νάναι καλή 
κακή, νά μορφώνη ή νά παροοπλα- 
νςί, νά ήθικοπσιή ή νά διαφθείρη, 
νά ώφελή ή νά δλάφτη. Τό κοινό 
πάντα κάτι παίρνει άπό δσα φτά
νουν ώς αύτό μέ τόσους τρόπους.

“ Ολα τά μέσα γιά τήν πλατύτε
ρη διάδοση τής σκέψης, τής γνώ
σης καί τής πείρας πού άναφέρα- 
με τά ξεπερνά σήμερα μέσα στό 
μεγάλο κοινό άλλων έθνών ό Τύ
πος καί προπάντων ή καθημερινή 
έφημερίδα. Τούλάχιστον γιά τίς 
χώρες πού έχουν γλώσσες μέ με
γάλη διάδοση, αύτό εΐναι βέβαιο. 
Ωστόσο ό παληότερος τρόπος 
μιάς τέτοιας έπικοινωινίας κ’ έπί- 
δρασης στό κοινό εΐναι τό θέατορ. 
ΤΗταν στήν άρχή του, δπως ξέρου
με, άπό τ’ άρχαία άκόμα χρόνια, 
πού δέν εΐχε βρεθή ή τυπογραφία 
καί πιό πολύ δέν ύπήρχεν οϋτε ύ- 
ποψία πώς θά έφευρίσκονταν ό κι
νηματογράφος, ό φωνογράφος καί 
τό ραδιόφωνο.

Β '

πάντοτε ή πιό άληθινή.
Ή  κυκλοφορία καί, φυσικά, κ’ ή 

έπίδραση τοΰ Τύπου στούς τόπους 
δπου ή ντόπια γλώσσα έχει μεγά
λη διάδοση εΐναι πολύ μεγάλη. 'Υ
πάρχουν μερικές ’Αγγλικές, Αμε
ρικανικές, Γαλλικές καί ’ Ιαπωνι
κές έφημερίδες, πού κάθε φύλλο 
τους κυκλοφορεί σέ 1.000.000 ώς 
3.500.000 άντίτυπα. Καί πρέπει νά 
παρατηρήσωμε πώς ένα άντίτυπο 
έφημερίδας δέν τό διαβάζει μονά
χα ένας άνθρωπος. Κατά μέσον δ- 
ρον, μποροΰμε νά πούμε πώς 5 ά
τομα είναι οί άνοτ/νώστες κάθε 
άντιτύπου έφημερίδας. Κ’ έτσι φτά
νουμε στό συ,μπέρα:·μα πώς ένα 
φύλλο έφημερίδας μπορεί νά φτά
ση νά όιαβαστη άπό 17.500.000 ά
τομα καί νά τά έπηρεάση σέ μιά 
σκέψη ή οέ μιά κρίση τους!

Μά μποροΰμε νά ίδοΰμε συγκρι

300 παραστάσεις κ’ έτσι νά τό ί
δοΰν 150.000 κόσμου. Στήν Ε λ 
λάδα δμως σήμερα τέτοια ρεκόρ 
δέν σημειώνονται. Μόνο στό Βασι
λικό θέατρο ένα έργο μέ κατα
πληκτική έπιτυχία μπορεί νά φτά
ση τίς 100 παραστάσεις. Τό θέατρο 
έχει 896 θέσεις. "Ετσι έχουμε ένα 
σύνολο στίς 100 παραστάσεις άπό 
89.600 θεατάς. Ό  άριθμός δμως 
αύτός δέν εΐναι ό πραγματικός. 
Πρέπει ν’ άφαιρέσουμε έκείνους 
π>ού πήγαν δύο ή καί περισσότερες 
φορές στό ίδιο έργο, καθώς καί 
τίς θέσεις πού θά μείνοονε κενές. 
Δέν μπορούμε λοιπόν νά ποΰμε πώς 
καί στήν άνώτατη έπιτυχία ένός 
θεατρικοΰ έργου στό ! Βασιλικό 
θέατρό μας οί θεατές ξεπέρασαν 
πραγματικά τίς 60.000. Κι’ αύτό 
δμως εΐναι ένα ρεκόρ σπανιώτατο. 
"Αλλα χρόνια ευθυμα καί σόκιν 
έργα έφταναν παρόμοιες. έπιτυχίες. 
Συνηθισμένη δμως σήμερα αναλο
γία κάθε έργου στά άλλα Αθη
ναϊκά θέατρα είναι, κατά μέσον δ- 
ρον, 20 παραστάσεις. Δηλαδή σύ
νολο θεατών κάθε έργου 10.000 
κατά μέσον δρον.

Άνακεφαλαιώνουμε λοιπόν. ’Α
νώτατη κυκλοφορία φύλλου έφημε- 

I ρίδας σέ ξένους τόπους 3.500.000
Στήν Ελλάδα, πού έχουμε | άντίτυπα καί 7.500.000 άναγνώ 

γλώσσα μέ μικρή διάδοση, τό το\ύ στες. Άνώτατη .κυκλοφρία φύλλου
4.500.000 όίνθρωποι ξέρουν νά δια
βάζουν » Έλληνικά, ένα φύλλο έ
φημερίδας μόνο σ’ έξαιρετικές πε-

Έλληνικής έφηιμερίδας 40.000 άν
τίτυπα καί 200.000 άναγνώστες. 
Ανώτατος άριθμός θεατών ένός

ριστάσεις έχει φτάσει νά κυκλοφο- θεατρικοΰ έργου σέ ξένους τόπους
ρήση σέ 100.000 άντίτυπα. Δηλαδή 
κατά μέσον δρον μπορεί νά τό έ- 
διάβασαν 500,000 άνθρωποι. Σή 
μερα δμως ή άνώτατη κυκλοφορία 
ένός φύλλου Έλληνικής έφημερί
δας εΐναι 40.000 άντίτυπα. Έννοεϊ- 
αι πώς οί περισσότερες έφημερίδες 
πολύ σπάνια φτάνουν καί τίς 
20.000. Εξαιρετική λοιπόν τύχη 
εΐναι γιά μιά Έλληνική εφημερί
δα 6wv μπορή νά διαδαοτή άπό 
200.000 άνθρώπους, άν πάρουμε 
τόν ύποθετικό μέσον δρο τών 5 ά
ναγνωστών σέ κάθε της άντίτυπο.

Ά ς  ίδοΰμε τώρα καί πόσοι θεα
τές μποροΰν νά ίδοΰν ένα έργο, 
πού παίζεται στό θέατρο. Οϋτε 
στήν Ελλάδα ούτε σ’ άλλη χώρα 
μιά θεατρική παράσταση τή βλέ
πουν περισσότεροι άπό 2.000 θεα
τές, έκτός σ’ έξαιρετικές περιστά
σεις. Μάλιστα, κατά μέσον δρον, 
οί θεατές κάθε παραστάσεως πρέ-

150.000 θεατές.· ’Ανώτατος άριθ 
μάς θεατών ένός θεατρικού έργου 
στήν Ελλάδα 60.000 θεατές.

Ή  έφημερίδα εΐναι φανερό πώς 
είναι πλατύτερο μέσο έπικοινωνίας 
μέ τό κοινό άπό τό θέατρο. Μά καί 
γρηγορώτερο. Μιά έφημερίδα μπο
ρεί νά κάμη δλη της τήν διάδοση 
σέ μιά ή δυό μέρες, ένώ ένα θεα
τρικό έργο θέλει όλάκερους μήνες 
γιά νά τό ίδοΰν μερικές χιλιάδες 
άνθρωποι.

Ωστόσο, άντίθετα μέ τό θέατρο, 
ό κινηματογράφος έχει έξαιρετικά 
μεγάλη διάδοση. ‘Ένα έργο του 
μπορεί νά παίζεται συγχρόνως σ’ 
δλα τά μέρη τοΰ κόσμου καί νά έ- 
πηρεάζη άνθρώπους κάθε φυλής 
καί κάθε κλίματος. Μέσα στήν Α 
θήνα υπολογίζεται πώς μιά κινη
ματογραφική ταινία έχει συνήθως 
δταν παιχθή μόνο μιά βδομάδα

120.000 θεατές. Καί συχνότατα μιά
πει νά ύπολογιστοΰν μόνο σέ 500. j  ταινία ξαναπαίζεται στό ίδιο θέα-
Μά ένα έργο μ’ έξαιρετική έπιτυ- j τρο ή καί σέ άλλα μερικές άκόμη 
τυχία — καί τέτοια εΐναι προπάν-I έβδομάδες. ’Έτσι ξεπερνόί τίς

τικά τά πράγματα μέ μερικούς ά- των έργα λαϊκά ρηχά κ’ εύκολο-I 100.000 θεατές. Κι’ αύτό εΐναι συ-
ριθμούς, πού ή γλώσσα τους εΐναι Ινόητα — μπορεί νά φτάση καί τίς χνότατο. Ένώ στήν Αθήνα είναι

άφάνταστο ρεκόρ γιά ένα έργο τοΰ 
θεάτρου ένας άριθμός 100.000 θεα
τών.

Τό ραδιόφωνο, πού δίνει καί ει
δήσεις, γνώσεις καί πληροφορίες, 
μά καί μουσική, έχει άρκετά με
γάλο κοινόν. Χιλιάδες σέ κάθε με
γάλη πόλη καί άρκετές καί στίς 
πιό μικρές, Αύτά δμως δέν μπο
ρούν εύκολα νά ύπολογιστοΰν. 
Γιατί κάθε άκροατής άκούει δ,τι 
τοΰ άρέσει καί δχι ύποχρεωτικά 
δ,τι πληρώσει, δπως συμβαίνει στό 
θέοαρο καί στόν κινηματογράφο.

Γ ιά τή-ν κυκλοφορία κ’ έπίδραση 
περιοδικών καί βιβλίων στήν Ε λ 
λάδα δέν μπορεί νά γίνη σπαυ- 
δαΐας λόγος συγκριτικά μέ τό 
θέατρο, μέ τόν κινηματογράφο καί 
μέ τόν καθημερινό Τύπο. Ξέρουμε 
πώς τά πιό λαϊκά κ’ εύκολοδιάβα- 
•στα περιοδικά φτάνουν τήν κυκλο
φορία τών 30.000 φύλλων καί κά
ποτε καί πιό πάνω. Μά τά πιό έκ- 
λεκτά άγωνίζονται νά φτάσουν τίς 
3.000 φύλλα. Μερικά κυκλοφορούν 
σέ... δεκάδες μόνον άντίτυπα! Καί 
τά Έλληνικά βιβλία, <Scv έξαιρέσου- 
με τά διδακτικά, δέν καταφέρνουν 
νά πουλήσουν ούτε 3.000 άντίτυπα 
σέ πέντε χρόνια. Βιδλία μέ ποιή
ματα σπανιώτατα συνέβη νά που
ληθούν σέ περισσότερα άπό 300 
άντίτυπα.

V
Βλέπουμε λοιπόν πώς μεγαλύτε

ρη έπαφή μέ τό κοινό κ’ έπίδραση 
σ’ αύτό έχει ό καθημερινός Τύπος, 
πρό πάντων στά ξένα μεγάλα έ
θνη. Παράλληλα καί πιό πο:γκό- 
σμια έρχεται ή διάδοση κ’ έπίδρα
ση τοΰ κινηματογράφου. ’Έπειτα 
έρχεται τό θέατρο. Τ ’ άλλα μέσα 
έπαφής τής γνώσης καί τής τέχνης 
μέ τό κοινόν έρχονται κατόπι.

Ή  καθημερινή έφημερίδα έμαθε 
νά μή δίνη στό κοινό· τίποτα άπό
λυτα έκλεκτό καί δύσκολο. Προσ
φέρει δ,τι θέλει τό κοινό της κι’ 
δ,τι ύπάρχει εύκολοχώνευτο άπό 
τή σκέψη τών Οιοτνοουμένων, άπό 
τήν πείρα τών ειδικών, άπό τή 
γνώση των μορφωμένων, -άπό τήν 
έργασία τών καλλιτεχνών. Καί δλ’ 
αύτά τά δίνει άπλά κ' εύκολα, ώ
στε δλοι κάτι νά μποροΰν ν’ άρπά- 
ξουν, κάτι νά μποροΰν νά κάμουν 
χτήμα τους. Είναι λοιπόν φανερό 
πώς στίς σημερινές κοινωνίες τή 
μεγαλύτερη έπίδραση στή μόρφω
ση καί στήν άνατροφή τών μαζών 
παίζει ή καθημερινή έφημερίδα. 
Κάτι βέβαια δίνει καί τό σχολείο 
καί σέ μερικές χώρες, προπάντων 
στίς Καθολικές, κ’ ή έκκλησία. 
Μά. κυριώτατα. τή μεγαλύτερη έ-

πίδροοση έξασκεΐ παντοΰ ό Τύπος. 
Αύτός έχει δώσει στίς σημερινές 
κοινωνίες πολλά καλά, μά καί 
πολλά Ιέλαττώματα «αί σφαλερές 
άντιλήψεις.

Παράλληλα μέ τόν Τύπο καί πρίν 
άπό τό θέατρο, δπως είδαμε, δια
δίδεται κ’ έχει έπίδραση ό κινη
ματογράφος, τό δεύτερο αύτό θέα
τρο τού αιώνα μας· ‘Ωστόσο εΐναι 
συζητήσιμο &ν ή έπίδραση τοΰ κι
νηματογράφου εΐναι τόσο ζωηρή 
καί πραγμοτπκή, δσο ή έπίδραση 
τοΰ θεάτρου. "Εχει βέβαια ό κινη
ματογράφος, δπως είδαμε, πολύ 
μεγαλύτερη έπαφή μέ τό «οινόν. 
Μά μιά παράστασή του τήν συζη
τούν καί τήν προσέχουν λιγώτερο 
οί θεατές της. Μιά παράσταση δ
μως θεάτρου γίνεται πόίντα άντι- 
κείμενο γιά συζήτηση περισσότερέ 
κι’ άπό ένα βιβλίο καί κάτι πού 
γράφεται σ’ έφημερίδα, <5cv πάρου
με τούς μέσους όρους κι’ δχι τίς 
έξαιρετικές περιστάσεις.

Τό θέατρο λοιπόν, ικι’ άν έχη 
μικρότερο κοινόν, κινεί τό πιά με
γάλο ένδιαφέρον. Φαίνεται πώς έ
χει μεγαλύτερη «ένέργειά», περισ
σότερη ζωή, περισσότερη πράξη 
άπό κάθε άλλη έκδήλωση ποϋ 
προσφέρεται στό κοινόν. Γ ι’ αύτό 
πρέπει νά συμπεράνσυμε καί πώς ή 
βαθύτερη έπίδρασή του στό κοινόν 
δέν μπορεί νά μετρηθή μόνο ο·’ έκ
ταση., μά καί σέ βάθος. Δηλαδή 
δέν πρέπει νά τήν ίδοΰμε σάν έπί
δραση σέ πλατείες μάζες, μά καί 
σάν έπίδραση πού φτάνει πιό βκ- 
θειά καί πού κινεί πιό πολύ τή 
σκέψη τοΰ κοινοΰ καί φέρνει τό 
θεατή σέ κάποια συμπεράσματα.

Δ'
Γ ιά νά νοιώσουμε τή σημασία 

τοΰ θεάτρου γιά τό κοινό, πρέπει 
νά έξετάσουμε καί τήν πρώτη άρ
χή τής δημιουργίας του.

"Οποιος σκεφβή τί χρησιμεύει 
σήμερα τό θέατρ» στό μεγάλο κοι
νό, δποιος βλέπει πόσο ό κόσμος 
τρέχει στά ελαφρά καί άνούσια 
μούσικοθεατρικά κοοτασκευάσματα, 
ύποθέτει πώς τό θέατρ>ο μπορεί νά 
δημιουργήθηκε μέ άπλό ακοπό νά 
διασκεδάση τό κοινό καί κατόπι 
πήρε καί κάποια διδαχτική μορ
φή. ‘Ωστόσο δέν έγινεν αύτό. Ξέ
ρουμε σήμερα άπό σχετικές Επίμο
νες έρευνες πώς έγινεν άκριβώς τά 
άντίθετο. Εΐναι έξακριδωμένο ι
στορικά πώς, σ’ δλα τά μέρη τής 
γής δπου δημιουργήθηκε θέοστρο, 
άρχισεν άπό τή θρησκεία.

Καμμία άμφιδολία δέν ύπάρχει 
πιά σήιμερα πώς τό άρχαΐο Έλλη- 
VIκδ θέατρο, πού έφτασε σέ τέτοια 
υΦη. είχε τήν άρχή του σέ θρησκευ

τικά έθιμα καί τελετές. Προπάν
των άρχισεν άπό τίς γιορτές πού 
γίνονταν γιά νά τιμηθη ό θεός Διό
νυσος. Ή  λατρεία τοΰ θεοΰ αύτοΰ· 
ήταν άρχαιότατη στήν Ελλάδα.
Τάχα νά ήρθεν άπό τήν Αίγυπτο ή 
άπό τή Θράκη ή ήταν έντε?̂ ώς ντό
πια; Δέν ξέρουμε. Ξέρουμε δμως 
■θετικά πώς άπό τίς γιορτές τοΰ 
Διονύσου έπήγασε τό άρχαΐο θέα
τρο. Ό  θέσπις έπροχώρησε « ’ έ- 
σύνθεσε τήν πρώτη ύποτυπώδη τρα- 
γφδία. Καί μόλις 36 χρόνια άργό
τερα φάνηκεν ό Αισχύλος. Μέσα 
στόν ίδιον αιώνα, στό θαυμαστό 5ο 
π. X. αιώνα, έπαίχθηκαν καί τ’ ά- 
ριστουργήματα τοΰ Σοφοκλή, τοΰ 
Εύριπίδη, τοΰ ’Αριστοφάνη...

Μά δχι μόνο στήν άρχαία Ελλά 
δα ήταν θρησκευτική ή άρχή τοΰ 
θεάτρου.

Στούς βόρειους λαούς τής Εύ
ρώπης τό θέατρο έξεπήδησεν άπό 
τούς ποληούς θρησκευτικούς θρύ
λους. Καί στή Δυτική Εύρώπη, δ
ταν άρχισε νά γεννιέται τό θέατρο, 
κατόπιν άπό τή σκοτεινή άμάθεια 
τοΰ Μεσαίωνα, πάλιν έγινε θρη
σκευτικό, χριστιανικό δμως τώρα, 
μέ τά περίφημα Μυστήρια, πού 
διατηρούνται 'καί σήμερα σέ μερι
κά σημεία τής Καθολικής Εύρρ- 
πηις. Άκόμη καί στήν Κίνα καί 
στήν ’Ιαπωνία ή άρχή τοΰ θεάτρου 
εΐχεν άφορμή τίς θρησκευτικές τε
λετές ή τίς θρησκευτικές παραδό
σεις.

Γιά τήν Ίοπιωνία ξέρουμε πώς 
άπό τ’ άρχαιότερα χρόνια είχε λο
γοτεχνία καί ιδιαίτερα λυρική ποί
ηση άξιόλογη. Μά θέατρο δέν εί
χε. Κατά τόν 15ον αιώνα μετά Χρι
στό παρουσιάστηκεν ένα νέο καλλι
τεχνικό είδος ; ή παντομίμα μέ χο
ρό καί μουσική καί αύτή έπειτα έ- 
ξετυλίχτηκε σέ λυρικό θέατρο. Αύ
τή λοιπόν ή χορευτική καί μουσι
κή πο^τομίμα είχε θέματα άποκλει- 
στικά καί μόνο θρησκευτικά, γρκχμ- 
μένα άπό Βουδδιστές καλογέρους 
μέ τό σκοπό νά γίνεται μ’ αύτές 
τίς παραστάσεις θρησκευτική δι
δασκαλία. Μΰθοι καί θρΰλοι θρη
σκευτικοί, όμορφοι σάν' παράξενα 
παραμύθια, ήσαν οί ύποθέσεις τής 
παληάς αύτής παντομίμας, πού έ
μοιαζε μέ όνειρόδραμα. Αύτή ή 
θρησκευτική μαντιαμ&μα άποτελεΐ 
τήν άρχή τοΰ συγχρόνου Γιαπωνέ
ζικου θεάτρου.

Εΐναι φανερό λοιπόν άπό δλ* 
αύτά τά παραδείγματα πώς τό θέα
τρο γενικά στήν άρχή του δέν ήτοτν 
μιά άπλή ψυχαγωγία. Δέν ήταν ό 
σκοπός του τό εύχάριστο σκότωμα 
τής ώρας. ’’Ήταν άντίθετα μιά «μυ
σταγωγία». μιά θοησκευτική τελε- ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Τό δ' μέρος.

τουργία, ένα έπακόλουθο τής λα
τρείας τών θεών. Καί, φυσικά, ή 
έπίδρασή του στό λαό ήταν έπίδρα
ση, ήθικής διδασκαλίας, μετάδοση 
άρχών καί δογμάτων. Άπό κεΐ άρ
χισε τό θέατρο καί αύτή ήταν ή 
πρώτη του έπίδραση·

Ε '
Στή νεότητα τών λαών, δταν δλα 

ήσαν άπλά καί πρκοτόγονα, τό θέα
τρο έφερνε μπρός στόν κόσμο με
ρικά βασικά θρησκευτικά διδάγμα
τα καί έτοποθετοΰσε τήν ήθική οτις 
κύριες γραμμές της.

Τά διδάσγματα δέν έδίνονταν δ
μως ξερά καί πεζά. ’Έμπαινοα/ σέ 
τραγούδια, πού διηγούντο τίς περι
πέτειες τών θεών καί έψαλαν τή 
δύναμη καί τή σημασία τής φύσης. 
Άπό αύτή τήν έξήγηση τής φύοης 
εύρέθηκαν οί νόμοι της Οί πράξεις 
τών άνθρώπων έκοτνονίστηικαν σύμ
φωνα μέ τούς νόμους τής φύσης. 
Καί, νά ή πρώτη άρχή τής ήθικής,

Μά άργότερα τό θέατρο, δταν 
γΐνηκε πιά συστηματικό δρ>άμά, έ- 
φυγεν άπό τούς θεούς καί άπό τή 
δύναμη τής φύσης καί «χτέβη χα
μηλότερα. ’Έφερε καί τούς άνθρώ
πους στίς τραγφδίες καί στίς κω
μωδίες. Μά πάντα μέσα στήν δλη 
σύνθεση μέ τή βοήθεια τής δράσης, 
τής λύπης καί τής σύγκρουσης, έ
βγαινε τό διδακτυκό πόρισμα.

'Έτσι ή έπίδραση στόν άρχαΐο 
θεατή ήταν δυνατή καί ήθικοπλα- 
στική. Πήγαινεν ό θεατής στό θέα
τρο γιά νά εύχαριστη©ή μέ μιά 
θρησκευτική γιορτή καί νά τιμήση 
τούς θεούς του, μά καί γιά νά 
πάρη μερικά χρήσιμα διδάγματα. 
Πρωταρχικά λοιπόν τό θέατρο ήρ
θε μέ τό σκοπό νάχη μιά θρησκευ
τική καί ήθική έπίδραση στό κοι
νωνικό σύνολο· Καί αύτή τήν επί
δραση τήν είχε χωρίς καμμιά άμ- 
φι βολία.

Σ Τ '

Αύτή τή χρήσιμη έπίδραση τοΰ 
θεάτρου καί οί πιό' μορφωμένοι ά
πό τούς άρχαίους τήν έμελέτησαν 
καί τή λογάριασαν. Τό ζύγιασμα 
τής δράσης στήν άρχαία τραγωδία 
καί ή κάθαρσή της δείχνει μιά 
σκοπιμότητα κάθε φορά. ‘Η τιμή 
ικαί ή πίστη στούς θεούς καί τό 
λογάριασμα κάθε πράξης μας έ
βγαιναν σάν διδακτικά πορίσματα 
άπό τό άρχαΐο θέατρο.

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ

ΤΟΥ κ. Λ. Π Λ Υ Λ Ι Λ Η
Δημοσθένη Ν. Βουτυρά: Τό σπίτι 

τών έρπετών. ’Εκδόσεις Α. Κ α -  
ρ α δ ί α ,  σελ. 128, σχήμα 8ο.

Ο Δημοσθένης Βουτυράς εΐνε 8- 
νας παλαίμαχος. “ Ενας άξιος, ά- 
γοοπητός καί σεβαστός παλαίμαχος 
της νεοελληνικής πεζογραφίας. Εΐ
νε, δπως άλλοτε ό Παπαδιαμάντης, 
ό κατ' έξοχήν διηγημοαογράφος 
μας-

"Εγραψε, δηλαδή, διηγήματα 
και μόνο δ:ηγήματα. Δέν φαντά
στηκε ποτέ του, μήτε μιά στιγμή, 
στήν πολυχρόνια λογοτεχνική του 
ζωή, τήν τόσο πολυτάραχη καί πο
λυβασανισμένη μά καί τόσο γόνιμη' 
καί Αναγνωρισμένη, πώς μποροΰσε 
νά γράψη τίποτα άλλο, έκτός άπό 
διηγήματα.

Κι’ έγραψε μόνο διηγήματα, εί
παμε. Διηγήματα μικρά μιός σελί
δας καί διηγήματα μεγάλα έκατό 
καί διακοσίων σελίδων. Διηγήματα 
ικαί δλο διηγήματα. Διηγήματα, 
πάω νά πώ, δσα τά χαλίκια στήν 
ξεροποταμιά, δσα, πάω νά πώ, ή 
άλμη πού βγάζει ή θάλασσα, δσο( 
πάω νά πώ, τ’ άστρα πού φανερώ
νει τής νύχτας ό ούρανός-

’Αληθινά ό Βουτυράς έγραψε έ- 
κατοντάδες διηγήματα, πού δλα, 
Απ’ δλους, καπά καιρούς διαβάστη
καν. Τά κυττάζω αύτή τή στιγμή 
σέ τόμους άντίκρυ μου στή βιβλιο
θήκη, καί τά βλέπω μέ κάποια έκ
πληξη, μέ κάποιο δέος ν’ άποτε
λοΰν μακρυά παράταξη. Καί τά 
ξεχωρίζω άπό τούς έντυπωυιακούς, 
τούς Ιδιόρρυθμους τίτλους. ’Αντι
γράφω μερικούς άπό τούς τίτλους 
αύτούς, χωρίς Kgv νάχω άνάγκη νά 
τρέχη τό μάτι μου στό ράφι. Τούς 
θυμάμαι, δπως δλοι μας, άπ’ έξω 
καί μάλιστα μέ τή διπλή καί τρι
πλή έκδοτική χρονολογική σειρά 
τους. Καί φέρνω ταύτόχρονα στό 
νοΰ μου, δπως δλοι μας, τό περίερ
γο περιεχόμενό τους· Καί συλλογί
ζομαι γιά νά ποΰμε έπίσημα, δπως 
δλοι οί όμότεχνοι θά τώχουν κάμει 
μιά καί περισσότερες φορές: πόσο 
ν’ άξιζε άρα γε δλη αύτή ή λογο
τεχνική παραγωγή;

Δέ μοΰρχεται ή διάθεση νά δώ
σω μιά άπάντηση καταφατική ή 
άρνητική, γιατί δ,τι σκεφτώ δέ 
θάνε, έτσι τό νοιώθω, τελειωτικά τό 
Ακριβοδίκαιο στάθμισμα τής άξίας 
της.

’Αντιγράφω μερικούς άπό τούς 
τίτλους τών διηγημάτων τοΰ Βου- 
ΐυρά γιά ν’ άποψΰγω τόν πειρα
σμό. ’Αναλογίζσμαι τά χρόνια πού 
γράφονταν τά περσσότερα καί κα- 
λύτερά τους—άν καί δέν ύπάρχουν 
μοΰ φαίνεται, άνισότητες στήν πα
ραγωγή τρΰ Βουτυρά—καί τά χρό 
νια πού διαβάστηκαν καί ήσυχά- 
ζω. Μένω, δηλαδή, μέ τά αισθή μα
τα άγάπης καί θαυμασμοΰ στό νεο
ελληνικό αύτό λογοτεχνικό μνη
μείο, πού δλοι μας είχαμε κάποτε 
καί πολλοί διατηρούμε, άδιαφορών 
τας τί μπορεί νά σκέπτονται σήμε
ρα γι’ αύτό έκεΐνοι πού φαντάζον  ̂
ται πώς έγιναν άλλοιώτικοι καί κό
βει τό ξερό τους πολλά κΓ άνό- 
μοια.

Λαγκάς, ’Αλανιάρηδες, Παπάς 
ειδωλολάτρης, Ζωή άρρωστημένη, 
"Ονειρο πού δέν τελειώνει, Ή  σιδε
ρένια πόρτα, ’Αριστοκρατική γει
τονιά, Μακρυά άπό τόν κόσμο, 
’Απ’ τή Γή στόν ’Άρη, τό Γκρέμι- 
ομα τών θεών, Διωγμένη άγάπη, 
·,Η δρνιθα ξύνοντας τό μάτι της) 
"Υστερα άπό έκατομμύρια χρόνια, 
Κάλπικοι πολιτισμοί, Νύχτες μα
γείας κλπ. κλπ· κλπ.

7Ηταν έποχές πού ό Βουτυράς, 
ήταν ό γνωστότερος κι’ ένδοξώτε- 
ρος νεοέλληνας διηγηματογράφος. 
Κι’ έδώ κΓ έξω· Δέν μποροΰσε νά 
έκδοθή λογοτεχνικό περιοδικό στήν 
'Αθήνα, τήν Άλεξάντρεια, τή 
Σμύρνη, τήν Πόλη κι’ όπουδήποτε 
άλλοΰ στίς έπαρχίες τής Έλληνι
κής γής, χωρίς νάχη <jt0 πρώτο ή 
τούλάχιστο στά άμέσως κατοπινά 
τεύχη του συνεργασία τοΰ Βου
τυρά, διηγήματα δηλαδή τοΰ Βου
τυρά.

"Αρχισε στό «Περιοδικό μας» 
τρΰ Γεράσιμου Βώκου καί στά «Πα- 
ναθήναια» τοΰ Κίμωνα Μιχαηλίδη— 
τά γλωσσικά άρθρα—καί συνέχισε 
σ' δλα τά έντυπα περιοδικά καί ή-
illlllllllllllllllll .
μεγαλεΐον κχχΐ πλοΰτο. ’Άψογα ε
φτά at στό κορύφωμα τής τελειό
τητας, ένώ άσφαλώς έάν δέν ήτο 
τοσρ βαθειά επιμελημένη θά κατε- 
δικάζετο στή βέβαια άποτυχία, 
Είνε ενα έιργο μεγαλειώδες στή 
σύλληψι τής έννοιας του καΐ μιά 
αμέλεια, μιά απροσεξία, ένα μι· 
κρό λάθος, &ά έσήμαινε γι’ αύτό 
μιά καταστροφή.

Ή  «Στατσιόν Λύρικα» τοϋ Μι
λάνου, έστρεψε δλη τήν δυνατή 
π,ροοοχή' της πρός τή «Σιέμπα» καί 
τήν έκαμε μιά άπό τις πιό άξιό- 
λογες έμφανίσεις μέσα στή φετει- 
νή θριαμβευτική πιερίοδο τοΰ «Κα- 
af-έλλο Σφορτσέσκο». Τά μηχανικά 
μέρα πού δίδουν στήν σκηνή τήν 
Αλήθεια, τήν φυσικότητα, ένώθη- 
καν μέ τήν καλλιτεχνία.

Ποιός μπορεί νά ξεχάση έκείνη 
τήν θάλασσα στό προτελευταίο 
τάμτίλώ. Τά κύματά της κτυπσΰν 
μ’ ένα έλαφρό κρότο καί μοιάζουν 
σαν νά σπάνε έπάνω σέ μιά Αληθι

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ || ΤΟΥ κ. ΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ
μερήσια- άπό τόν «Νουμά» ώς τό 
«’Ελεύθερο Βήμα»— καί γενικά ώς 
τίς πιό λαϊκές καθημερινές κΓ έ- 
δδομαδιαΐες νεοελληνικές φυλλά- 
δες-

Παραγωγή μιά φορά 1 Μυρμη
γκιά άπό «Ιστορίες». Μέ άνθρώ
πους, ζώα, φυτά, σκοτεινές άνεαο- 
τάραχες νύχτες καί χαράματα, με
σημέρια καί δειλινά καί νυχτοξη
μερώματα στίς ταβέρνες, σ’ έρημιές 
καί πολυκοσμίες, μέ χαρές καί πό
νους, μέ ζωντανά κα! φαντάσματχ. 
μέ ύπνοφαντασίες καί έγρηγόρσεις, 
μέ πολυλογίες καί σιωπές, μέ φα
νερά καί Αφανέρωτα μυστικά καί 
λόγια καί άέρα καί ποικιλία μορ
φών καί σχημάτων καί μέ δ,τι μπο
ρεί νά σκεφτή καί νά φανταστή καί 
νά νοιώση ένας άνθρωπος, πού δέν 
έχει δουλειά τόυ νά ψιλοκοσκινίζω 
καί νά φιλοσοφή καί νά ψυχολογή 
κατά πρόγραμμα.

Σχεδιργραφήματα μύθων, πού 
δέν εΐνε μύθοι λογοτεχνικοί. Μά εΐ
νε ξομπλιάσματα στό άτελεύτητο 
ύφάδι τοΰ μεγάλου, τοΰ πρωταρ
χικού, τοΰ κεντρικού μύθου τής ά
πιαστης, τής άκατανόητης ζωής, 
πού, είπαμε, δτι ό Βουτυράς δέν 
καταπιάστηκε ποτέ του νά μάθη 
μήτε άπό πσΰ άρχίζει, μήτε ποΰ 
τελειώνει, μήτε ποιόν έχει μηχανι
σμό, μήτε ποιός εΐνε ό σκοπός της, 
μήτε άν τινάσσεται συνταραχτική, 
μήτε άν άποκαμώνη έθελούσια ή 
βίαια τώρα, κάπατε ή πάντα.

’Απροειδοποίητα καί άπροσπάθη- 
τα μετέφερε τήν ήθογραφία άπό τά 
καλύβια τής ύπαίθρου στά σπίτ α 
τής πολιτείας. Καί τήν ήθογραφία 
αύτή τήν έκαμε μέσο κΓ δχι σκοπό· 
Σκέπασε τή σκληρή διαφανάδα 
της μέ τήν άχλύ τής δικής του φαν
τασίας καί τής ψυχολογικής του ά- 
τροδιάγραφτης διείσδυσης.

Μά άν δέν τήν έκαμε τήν ήθο- 
γραφία κυρίως ψυχολογικό διήγη- 
μα, τής έδωσε δμως βάθος, έχτα- 
ση, κίνηση, δυναμικότητα.

Τά δντα του εΐνε έξ Ισου μέ τά 
ήθόγραφα, άπλοϊκά, άπλά, άφιλό- 
δοξα, στενά. Άλλά μόνο έξωτερι- 
κά, γιατί ή θολούρα πού ξαπλώνε
ται σχεδόν άδιάλυτη καί άδιοΛέρα- 
στη πάνω τους, τούς δίνει ένα δά
θος συχνά άπροσμέτρητο· Ζοΰν δ
λα τά δντα του στήν ίδια περιοχή. 
Πού εΐνε στενόχωρη, θαμποχάραγη, 
σκοτεινή, Τ’ άγκομαχητό πού δέν 
βλέπεις τήν αίτια του  ̂ πού δέ βρί
σκεις τό σκοπό του, τά νοιώθεις 
δλα, χαρούμενα ή πικραμένα, ίδι- 
ομηκή καί πρό πάντων ιδιοσύστα
τα. Στή χαρά τους απελπισμένα, 
στ’ δνειρό τους έφιαλτικά, στόν 
πόνο τους άμέριμνα.

Ζοΰν χωρίς νά προσπαθοΰν. Πε
θαίνουν χωρίς ν’ άγωνίζουνται. 
Γ ιατί ή προσπάθειά τους δέν φαίνε
ται νάχη κίνητρα, ό μηχανισμός 
τους ρυθμό, ή δλτ, τους κίνηση κα
τευθυντήριο γραμμή·

Σοΰ κάνει έντύπωση δμως ή έγ- 
καρτέρησή τους. Καί σοΰ δίνουν δ
λα τά δντα τοΰ Βουτυρά τήν αί
σθηση ή τήν παραίσθηση—πού έδώ 
εΐνε σχεδόν τό Ιδιο—πώς δλα τους 
είνε πραγμοττικά, αύτόβουλα, αύ- 
τοδύναμα, αύτοτελή. Καί πώς φω
τεινά ή ίσκιόφωτα, ή όλότελα σκο
τεινά, κινούνται οέ δικό τους βά
θος, πού τώφεραν άπό τό άχανο 
τής φαντασίας τοΰ δημιουργού 
τους.

Ή  πλαστικότητά τους εΐνε άκρι
βώς ή άκαθόριστη γροψιμή τους. 
Αύτή τή νοείς καί τή διαισθάνεσαι. 
ΚΓ αύτό στήν τέχνη, άν δέν εΐνε τό 
δλο ή τό μεγαλείτερο μέρος, εΐνε 
όπωσδήποτε ,τό σημαντικώτερο.

Καταλαβαίνεις πώς ή μοΐρα πού 
τά δέρνει τά δντα αύτά δέν εΐνε 
μήτε κακή, μήτε καλή. Εΐνε άκρι
βώς ή μοίρα. Τό άνεξέφυγο καί τό 
άπρόσιτο. Τό συντριπτικό καί τό 
ακαταγώνιστο. Εΐνε δ,τι Απερίσκε
πτα λέτε ol πολλοί, δτι μπορεί νά 
πή ό καθένας, τό μοιραίο)

Ή  Αντίδρασή τους δμως στό κα
λό ή στό κακό εΐνε τόσο δυσδιά
κριτη πού θά μποροΰσε νά θεωρη- 
θή εΟκολα ώς ψυχική. Μά ή ψυχή 
τους μήτε ταλανίζεται, μήτε άνα- 
τανύεται. Μήτε δοκιμάζει, μήτε ά- 
νέχεται. Εΐνε μιά φευγαλέα καί Α- 
στάθμιτη ροπή πρός τά μπρός ή 
πρός τά πίσω γιά νά μή συντριβή 
καί διαλυθή σάν καπνός, σάν αί- 
θάλη, έκδηλωνόμενη.

ΓΓ αύτό καί οί Ιστορίες τοΰ Βου
τυρά δέν έχουν τελειωιμένο έσωκεν- 
τρικό ή έξωκεντρικό μύθο. Μύθος 
τους μοιάζει νάνε κάτι γενικό, Α
κατανόητο. Απερίγραπτο-

ΚΓ αύτό τΑ διηγήματά του μοιά- 
ζουν δλα σΑ σχεδιαγραφή ματα: 
Σκιώδεις, υποτυπώδεις καταστά
σεις ζωής, πού δέν πρόκειται ποτέ 
νά πλαστουργηθοϋν καί νά ζήσουν. 
Καί δμως στά ήλύσια τής τέχνης 
τά όλοκλ^ ρώνει καί τά ταξινομεί 
μιά ύπέρτερη βουλή συγκινημένα 
καί υποβλητικά- ή ίραγική πόλη 
έμψύχων καί άψύχωνί πού έχει 
άπό φυσικά τής ή μεγάλή ψυχή τοϋ 
Βουτυρά·

Τό ϋφος του έΐνε κΓ αύτό Ανάλο
γο. ‘Απλό καί δυσνόητο: Άπερί-
στροφο kai πέρίπλοκο- ’Αντιφατικό

νή άκτή. Κείνο τό Πέμπτο ταμπλώ 
τό τρομακτικό στό Βτσίλέιο της 
αβύσσου, την τετάρΐη πράξι στό 
πητλάτι τΰΰ Βότοτν, τήν πυρκαϊά 
πάνω στό πειρατικό πλοίο καΐ τήν 
δ-υτέ,οα εΙκόνα στό Βασίλειο τών 
Τύλ.

Τί πλούτος άφάνταστος! ’Εκτός 
άπο τό Αμέτρητο χορευτικό πρόσω- 
πιχό. τις μπάλλαρίνες πρώτες; καΐ 
σύνολα, τούς χορευτάς-, τούς μί: 
ιούς τά παιδάκια, πάνώ Από 300 
παλεμισταί «Λίγκϋράντ» ντυμένοι 
μέ τις ιδιόρρυθμες πανοπλίες τους, 
μέ τίς σημαίες τους καί τά άλογά 
τους, περνοΟν ρυθμικά, μέ τάξι, 
άπό τήν μιά πλευρά στήν άλλη 
τής σκηνής.

Ή  «Σιέιιπα* εΐνε ένα Αριστούρ
γημα. χροέυτικό, ένα Γ|Τγαλούργη 
μα τής τέχντίί-, Ινβ  Λάτό,ρθωμα της' 
Ανθοωπίνης δί>γάίίιεω|:

κα'ι θετικό. Στήν δλη ύφή τσυ Α
πόλυτά προσωπικό καί ταύτσχρό- 
νως κοινό. ‘Ανόμοιαστο καί πολύ 
κοινό. Παλαιότερα δσοι ναρσί δοκί
μαζαν νά μιμηθοΰν ιόν Βουτυρά 
τήν πάδαιναν. ΠροΑπάθόΰσάν νά 
γράψουν σάν Αύτόν iu’ έγραψίχν 
κοινοτυπίες, ένδ ο(ίΓΐ0ξ γράφοντας 
κοινότατα fjtocv τίάντά πρωτότυπός.

Γιάτί 6 Βϋύΐυρδς έχέί δικό του 
ΰφος, ^όΰ έΐνέ τάύτοχρόνώς τό ήπι- 
ότέρό νεοέλλήνίκή ΰφος· ’Έχει νά 
ποΰμε υφος μεγάλου ΐτεζόγρΑφόυ 
κΓ άς μή φάίνετάι σήμέρά, τίού 
προοδέψαμε καί γίναμε πιό Απαι
τητικοί καί δύσκολοι.

Αληθινά- δέν μπορώ νά κάτάλά- 
6ώ τί γίνέίαι ίίήμερά [ίέ τήν. έχτί- 
μήϋή τόό λάγοτε^νικοΰ μάς κΰ- 
σ.μου γιά ΐδ έβγδ τοΰ Βόϋτυρα.
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Φωτίστηκε ένα παράθυρο Απέναν

τι. Βγήκε ένας βαρύς Αναστενα
γμός. ‘Ύστερα ένα άρρωστημένο 
γέλιο. Μιά ήρεμη κουβέντα σέ 
μαλακό τόνο Από κάποιον άλλο. 
*Η ίδια κλαψάρικη. ’Έσβυσε τό 
φώς. Βγήκε ένα σουλοΰπι στό 
σκοτεινιασμένο παράθυρο. Πήρε 

λίγες βαθειές Ανάσες κι’ άκούμπη 
σε Ασάλευτο.

Σάν πέρναγε ή ώρα, Απ’ τ’ Α
νοιχτό παράθυρο Ακούστηκε.

—Φλώρα, έλα νά κοιμτ]9ής, τί 
κάνεις δξω;

—” Οχι. δέ νυστάζω, κάθομαι.
—Μά σά νά μιλσς μέ κάποιον.
“ Ναί, έχω παρέα.
Τό τελευταίο τό φώναξε περίσ 

σια π’ Ακούστηκε πολύ. ToQ φά 
νηκε Ανέλπιστο. Σ ’ αύτή τή μο
ναξιά σέ ποιόν κάνει -παρέα αύ· 
τός ό άνθρωπος;

Τήν κύτταζε συνέχεια μέσ’ Απ’ τή 
νύχτα. Μεσάνυ
χτα περισσότερο.
Λαλοΰσαν τά κο
κόρια. Σέ μιά στι 
/μή ή κοπέλλα 
τοΰ παράθυρου 
στήλωσε τό κορ
μί:

— Καληνύχτα, 
φώναξε
Σάν νά τώπε σέ 

κάποιον ποδταν 
μαζί της άπό ώ
ρα. Τ’ άκουσε αύ 
τός. "Αθελα έπα- 
νέλαβε:
—Καληνύχτα.
Μπήκε μέσα ■’( 

κόρη άνάλαφρα.
Τό παράθυρο μέ 
τίς γλάστρες 6- 
μειν’ Ανοιχτό. Ά 
κούστηκε υστέρα 
ή λιανή μιλιΑ.
Σέ μιά γλυκειά 
κΓ άπαλή κου
βέντα.

Ά
— Κάτσε, κύριε 

Κώστα, λίγο μα
ζί μας· Παραπο
ιηθήκανε δτι κλεί 
νεται μέσα καί δέ 
βγαίνει.

— Σίγουρα δέ 
3ά μάς καταδέχε 
σαι.
— "Οχι, δχι, μά 

’ουλειές.
Τοΰ δώοανε ένκ 

σκaμ^ί. Κύτταζε 
γύρω αύτούς πού 
καθόντουσαν. Λί
γες γυναι ί  ε ς·
Δυό άντρες. " Ε 
νός νέος χοντρός.

— Πώς σήμερα έδώ, Γιάννη; λέ
ει ένας στόν χοντρό.

— Μά δέ βρήκα παρέα. Μπορεί 
νά φύγω ύστερώτερα.

— Μόνο έσύ καλοπερνάς· Κάθε 
μέρα γλεντάκι, ταβέρνα, παλαβές
Ι· ΙΙ· ΙΙ· Ι1 · ΙΙ· Π · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Μ « ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· >

ναντί του πού φτάνει στήν Ανομο
λόγητη άρνηση. "Αν δχι στήν όλο- 
κληρωτική καί όριστική, πάντως 
δμως σέ μιά άρνηση δΊστοτχτική, 
πού έγκλείει πολλούς κινδύνους 
γιά τή θέση τοΰ μεγάλου διηγημα- 
τογράφου στά σύγχρονα νεοελλη
νικά γράμματα.

Ό  Βουτυράς εΐνε ένας σταθμός. 
Μεγάλος καί ένδοξος σταθμός στή 
νεοελληνική διηγημοπογραφία. Τόν 
Αναγνώρισαν, τόν θαύμασαν, τόν 
τίμησαν. Κα:ί δικοί μας καί ξένοι. 
Γενικά καί έπίσημα. Κριτικοί κύ
ρους κΓ έδώ κ' άλλοΰ τόν είπαν 
μεγάλο· Τόν παραλλήλισοτν μέ τόν 
Παλαμά. Καί δέν θόαιεσαν έξω. 
Γ ιατί κάτι τέτοιο εΐνε ό Βουτυράς·

Γιά νά δής τό μεγαλείο του πρέ
πει νά τόν δής σ’ δλη τήν έ- 
σωτερική έχτασή του, δχι Από τήν 
κλειδαρότρυπα. Τότε θά τόν Ανα
γνώρισης, σά σημερινό καλλιτέχνη, 
δπως οί Αμέσως παλαιότεροί σου· 
Καί εΐνε εΰκολο νά τόν δής. Γιατί 
εΐνε άπ’ τήν Αρχή ώς τό τέλος του 
δ Ιδιος.

ΝΑ, νΑ ποΰμε, τό τελευταίο του 
έργο «Τό σπίτι τών Ερπετών» μιά 
συλλογή Από δεκαπέντε διηγήΙμα- 
τα, εΐνε δ,τι ΘΑ έγραφε στήν κρι- 
σιμώτερη περίοδο τής συγγραφι
κής του. Ά ν  δέν ύπήρχαν χρονο
λογίες στΑ έργα του 6έν θά μπο
ροΰσε ό άναγνώστης του νά δια- 
κρίνη πότε γράφτηκε τό κάθε του 
διήγημα·

Και αύτό εΐνε Ισως τό τρωτό 
του. Ή  Ανάποδη τών προτερημά
των του. Ή ρθε έποχή πού τΑ πλαί
σια τοΰ Βουτυρά τΑ χΑλασε ή 
ζωή ή δημόσια καί Ιδιωτική, τοΰ έ
κοψε τήν -προοπτική του καί τόν ά
φησε κάπως σάν όρφανό στήν Ιδιό
τυπη τεχνική του· Αύτός ίμ*ινϊ 
δ,τι ήταν, ένφ ή ζωή άλλαξε 
στάση.

ΓΓ αύτό καΐ οί Γδιβι άκόμη, πού 
άλλοτε Αδίσταχτα τόν Αναγνώρι- 
ζαν ώς μεγΑλο, σήμερα κΓ αύτοί 
διστάζουν καί σχεδόν κΑνουν κοινή 
παράταξη μέ άλλους πού καμώ
νονται πώς Αδιαφορούν γιΑ δ,τι 
γρΑφει·

Καί δμως είπαμε, 6 Βουτυράς 
είνε ό ϊδιος; Καί ώς τέτί·ιο πού εΐνε 
φαινόμενο, Θά τόν δοΰμε κάί Θά 
τόν κρίνουμε.Καί £ΐάν τά tp<5via πέ 
ράσούν καί 6 ςημερινδς λογοτεχνι
κός μας όρίζ-οντας Αναδιπλωθή κάί 
πάρη τήν Ασάλευτη δψη του, 6 
Ββοτύρας ΘΑ διακρίνει"® Ατό βά
θος τόυ δίπλα Από τόν ίΐαττάδια 
μάντη, χωρίς κανείς νΑ μπορή, καί 
άν θέλη Ακόμη, VA τοΰ Αμφισβητή- 
ση τό Απαράγραπτο τοΰτο δικαίω
μά τοϋ·

λΕΩΝ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

παρέες καί τίποτ’ άλλο, έ Γιάννη,
— Βέβαια γιατί δχι; άποκρίθηκε 

ό χοντρός νέος.
Άπάνω στή κουβέντα βγήκε μιά 

κοπέλλα άπ’ τή πάρα κάτω πόρτα. 
Πλησίασε. Κύτταξέ τά πρόσωπα 
της παρέας. Σά κάτι νά ζητοΰσε.

— Μήπως θέλεις τίποτα, Φλώρα;
—Ναί τον·..
Κείνη τή στιγμή είδε λίγο στα 

σκοτεινά τόν Κώστα.
— ’Όχι, νά·. έτσι ήρθα.
— Κάτσε λοιπόν.
Ό  Κώστας έβλεπε καλα τήν κο

ψιά της. Πρόσωπο λίγο χλωμό. Λια 
vb κορμί μά δεμένο πού λύγιζε σέ 
κάθε 3ήμα. Μεγάλα σκοΰρα μάτια- 
Μαλλιά στό Ιδιο χρώμα. ’Έμενε 
δειλή κι’ άμίλητη.

— Έγώ θά φύγω είπ’ ό χοντρός 
νέος.

Φάνηκε νά βαδίζη βαρειά μέ τό 
χοντρό του κορμί.

Εικονογράφηση τοΰ κ. Άν. Κανά

— Αύτόζ ό άνθρωπος-., αϋριο τό 
πρωΐ θά ζανάρΟη. ΚΓ ϋστερα θα 
πάη στή δουλειά. "Ολο γλέντι, πα 
f-έες, κρασί, γυναίκες. . . Φαίνεται 
πώς αύτός ξέρει t u κάνει. Έσύ τί 
λες γΓ αύτό, κύριε Κώστα;

— Ό  κύριος Κώστας δέ μπορεί 
π3ρά νά συμφωνή, άπόιντησε ή κο- 
πελλίτσα.

— Καλά καί πώς τό ξέρετε;
— Φαίνεστε άπό τά έργα σας- 

Αγαπάτε τή ζωή. θέλετε ν’ Απο
λαύσετε τό νόημό της, γλεντώντας--·

Ξιπάστηκε, ή κοπέλλα τόν ήξερε.
—Ναί Απ’ αύτά πού γράφω έντός 

φακέλλου.
—Καί στό τελευταίο σας διήγη

μα κάτι τέτοιο δέν θέλετε νά πή
τε ; Μόνο ποδνε λίγο μπερδεμένο. 
Μά κΓ άπ" τό βιβλίο σάς αύτό κα
τάλαβα.

Άπ ’ τόν γειτονικό καφενέ Ακού
στηκαν τραγούδια. "Εφευγε ή πα
ρέα τοΰ ΓιΑννη.

—Γιά νά θέλη ένας άνθρωπος νά 
χαρή δέν κάνει τίποτ’ άλλο παρά 
νά πλησιάζη τό νόημα τής ζωής, 
εΐπ’ ό Κώστας.

Ή  κοπέλλα φάνηκε νά φχαριστή- 
θηκε άπ’ αύτό. Παίξανε τά μεγάλα 
της μάτια.

—"Εχετε δίκηο, πολύ δίκηο, γΓ 
αότό γράφετε καί τόσο καλά...

Κυτταχτήκανε κατάματα. "Εγινε 
μιά πάψη πού βάσταξε πολύ.

—Τό διαλύουμε ; αϋριο πρέπει 
νά φύγουμε νωρίς. Μπήκανε δλοι 
μέσα. Αύτοί οΐ δυό μένανε μόνοι 
τους.

—Πδμε τώρα καί μεΐς, τής είπε.
Τραβήξανε μαζί πιό πάνω.
—Τόσο καιρό καθόμαστε πλάι κΓ 

δμως δέ γνωριστήκαμε. Έλάχιστες 
φορές σάς είδα.

—ΚΓ έγώ τ ό  Ιδ ιο .
—Τώρα θά βλεπώμαστ* συχνότε

ρα.
—Ξέρετε έχω διαβάσει δλα σας 

τά έργα. θέλω μιά μέρα νά μιλή
σουμε, τής λέει.

—Ναί, ναί, χαρούμενα.
—Γειά σου τοΰ είπε μπαίνοντας 

στήν πόρτα.
—Καληνύχτα.
Απομακρύνθηκε.
—Νά έπί τέλους ή κοπελλίτσα 

πού βλέπω στό παράθυρο εΐνε κα
λή, κι* ώμόρφοΰλα. Μόνο, γιά δές, 
τί ήλίθιο ρόλο παίζω, ilyft μονάχος 
του. Είμαι πέρα γιά πέρα χάζός. 
Κάνω τόν αισιόδοξο, ΐό χαρούμενο. 
Κι* δμως βαρυέμαι ν’ άνέδω τίς 
σκάλες, Δέν έχω κέφι μήτε νά νε- 
κροψάλλω τόν έαυτό μου.

—Μά δχι, άντιμίλησε, αύτό θέλω, 
έτσι εΐνε τό σωστό, μ’ άρέοουνε οί 
χαρούμενοι άνθρωποι... Τούς Αγα
πώ. ΠΑντα θέλω νά βρώ £y«v τέ- 
τσιο, ΘΑ φτειΑξω έναν γιά παρέα. 
Γί* αύτόν ιίού γράψω στό δρδμά 
μου... Χά, χά, χά...

Απ ’ τ’ Απέναντι νό παράθυρό Α
κούστηκε σιγανό τραγουδάκι.

Λ

Τήν χαιρέτησε γελαστά τό άλλο 
πρωΐ. Καί τό μεσημέρι πάλι. Τ’ ά- 
πόγεμα τήν βρήκε έξω κοντά στό 
μεγάλο δρόμο. Χάΐρετισθήκόνε.

—Πάμε λίγο πιό κάτω σέ κάποια 
δουλειά μαζί)

Πήρανε μαζί τίλάΐ — πλάι τ ό ν  ά 
σφαλτο. Βραδάκί, Οΐγά - σιγά: Αυ
τοί πού θά τούς είδανε θάπανε πώς 
έΐνέ Απ’ τά ζευγαράκια πού περ
πατάνε πολύ κοντά, μιλάνε σιγανά 
δ ι κ ά  τ ο ϋ ς  π ρ ά γ μ α τ α  κ α ί  κ ά ν ο υ ν  πέ*

ρίπατο γιά λίγη ώρα ως πιό κάτω.
Άργά γυρίσανε. Φάνηκε ή Φλώ

ρα νά βαστιέται άπ’ τό μπράτσο 
τοΰ Κώστα. Σά νά κρεμώταν καί 
τόν τράβαγε.

—Νά κάτσουμε δώ, λίγο στό πε- 
ζοΰλι γιά νά ξεκουραστώ, τοΰπε.

—Κουράστηκες πολύ. Μά γιατί 
δέν τδπες νά σταματούσαμε.

—"Οχι, δχι δέ κουράστηκα, δχι.
Πήρε μιά βαθειά άνάσα.
—Πήγαμε τόσο μακρυά...
—Χάρηκα, χάρηκα τόσο πολύ, 

Κώστα, σ’ εύχαριστώ ποδρθα μαζί.
Τό στήθος άνεβοκατέβαινε γρή

γορα.
Άπ ’ τήν άκρη τοΰ δρόμου άκού

στηκε ένα τραγοΰδι. "Ενα σά ξε- 
φώνημα τραγουδιστό. Πλησίασε. 
Δίχως στρωτή μελωδία. "Ενας ψη
λός άνθρωπος μέ σακκάκι στόν ώ
μο. Σηκωμένο ψηλά τό κεφάλι κΓ 
έσουρνε τά πόδια του. Αμανές, μά 
σάν κλαψαριστή ψαλμωδία. Παρα

πάταγε καί κόν- 
τεβε νά πέση στίς 
λακκοΰδες τοΰ  
δρόμου. Τ’ άγριο 
τρ(τγοΰδι συνεχί
στηκε.

—Δές, Κώστα, 
τί μεθΰσι πού τό 
έχει.

— Ναί μεθΰσι 
καί ποΰ ξέρεις 
γιά ποιά αιτία...

—Ναί, Ισως θέ
λει νά ξεχάση....

Μίλαγε καί τόν 
κυττοΰσε στά μά
τια.

— Σ ά τρελλός 
εΐνε άπ’ τό κρα
σί. ΚΓ δμως 
ποιά δύναμη τόν 
έσπρωξε σ’ αύτό.. 
ποιός πόνος...

Πάψη-
— θάθελα καί 

γώ νά μποροΰσα 
νά μεθοΰσα έτσι 
νά περπατώ φω- 
νάζοντας. Νά μή 
νοιώθω τί κάνω 
έτσι γιά νά δώσω 
στόν έαυτό μου 
μέρος νά ξεσπά- 
Οη, νά ψάλλω με 
θυσμένη τό χαμό 
μρυ. Τό ξόδι μου 
ζωντανό νά Tpt- 
κλίζη έτσι..Γ-

-Μά τί λές; 
—Μπά, τίποτα. 

Ναί, Κώστα, τό 
θέλω.

’Άλλη πάψη.
— Πόσα πράγ

ματα κάνει κα
νείς γιά νά μπο

ρέση νά ξεχάση τόν έαυτό του λί
γες στιγμές. Νά ξεφύγη άπ’ τό 
πλάκωμα τό έφιαλτικό. Πόσες θυ
σίες γιά λίγο ξεχασιά...

Τάπε μέ ραγισμένο τόνο καί 
κουνώντας τό κεφάλι.

— ΚΓ άκόμα’ συνέχισε ό Κώστας, 
ποτέ δέ δείχνεις τόν έαυτό σου μέ 
τήν άληθινή του δψη. Πάντά κυτ- 
τάς νά κρυφτής. Καθένας φτιάχνει 
τή μούρη του όλότελα διαφορετική. 
’Όλοι μας.

—‘Όλοι μας, έπανέλαβε αύτή.
Εΐχε Ακουμπήσει στόν τοίχο γυρ- 

τΑ. Τό φεγγΑρι φώτιζε τό κορμί 
τοΰ κοριτσιοΰ πού κουρασμένο εί
χε γύρει. ΆνΑμεσα Απ’ τΑ πεσμένα 
μαλλιΑ είδε κείνος δύο μΑτια νΑ 
τόν κυττανε. "Υστερα ένα γλυκό 
χαμόγελο.

—Πδμε, δέν έχω πιΑ τίποτα.
Πετάχτηκε .μέ περίσσια δύναμη. 

Σταθήκανε μπρός στήν πόρτα.
—Αϋριο ξανά πάλι περίπατο, έ; 

δπως είπαμε.
Τόν τράβηξε λίγο Ισια μέσα. Πί

σω Ajt’ τήν πόρτα έπεσε δλη Απά
νω του καί τόν γέμισε μ’ άπανωτά 
φιλιά. Τήν σφιχτόπιασε κΓ αύτός 
Καί κρατηθήκανε έτσι γιά πολύ. 
"Εφυγε ϋστερα σιγά,

Ν  Α

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ κ. Θ. Α. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Άπό τί τέσσερες ( ! )  είσαγωγές 

—τρεΐς μέ τόν τίτλο Λειονώρα καί 
μιά μέ Φιντέλιο — πού έγραψε ό 
Μπετόβεν σέ διάφσρεις έποχές γιά 
τή μοναδική του δπερα, τόν «Φιν- 
τέλιο», ή τελευταία μόνο, ή μί μεΐ- 
ζον παίζεται οτήν άρχή τοΰ έργου, 
σπάνια δέ κ’ ή τρίτη μεταξύ των 
δυό τελευταίων σκηνών τής β' 
πράξεως οί άλλες καί πρό παντός 
οί άριθ. 2 καί 3 πού θεωροΰνται 
καί οί καλύτερες — παρουσιάζουν

λε πού ξεχειλίζουν Από Ανέφελη, 
χαρά καί αίσιοδοξία.

Ά ν  έξαιρέση κανείς μερικές λε
πτομέρειες δπως π. χ. ό ρυθμός 
τοΰ γ ' μέρους πού θάπρεπε κατά 
τή γνώμη μας νά είναι άκόμα πιό 
γοργός, καί τό σόλο τοΰ φαγκότ- 
του στό φινάλε πού δέν άκούστησ* 
καθόλου καθαρά, ή έντύπωσή μας 
άπό τήν έρμηνεία τής συμφωνίας 
αύτής ήταν ίκανοποιητικωτάτη, κι* 
ό κ. Μητρόπουλος μέ τήν έκφραστι- 
κή άπλότητα πού άπέδωσε τό Άν· 
τάζιο καί τόν ώραΐο ρυθμό πού έ. 
δωσε στό α ' μέρος καί στό (|>u«5̂ r 
είχε μιά άκόμα έπιτυχία.

Λ
Τό β' μέρος τοΰ προγράμματος 

άφιέρωσε ό κ. Μητρόπουλος στή 
συμφωνία σέ ρέ έλασσον τοΟ 
Φράνκ. Πολλές φορές δόθηκε ή εύ
καιρία νά γράψουμε γιά τό άρι- 
στούργημα αύτό τής μεταμπετο- 
βενικής συμφωνικής μουσικής' ένα 
μεγαλειώδες έργο, μέ τήν ποιητι
κή καί μυστικοπαθή έμπνευση, τή 
γερή άρχιτεκτονική καί τήν ά- 
φΑνταστη ένότητα τών μερών, πού 
ό "Ελλην μαέστρος έρμήνευσε κα- 
τΛ τρόπο ίκανρποιητικό. "Ισως μό
νο στό α' μέρος μέ τόν Αργό ρυθ
μό πού πήρε ό κ. Μητρόπουλος 
καί τή συγκροαημένη έκφραση πού 
έδωσε στό β' θέμα τοΰ μέρους αύ-

Έ να  φιλί.
—Κώστα. Σάν κραυγή.

- Ό χι, δχι.
Σάν άναψε τό φώς, τά πράγμα

τα δείχνανε τήν ύσυχία τους. Πές, 
μιά προσήλωση.

Ό  Κώστας όρθός στό παράθυρο.
Ή  Φλώρα μπρούμουτα στό κρεβ

βάτι. Λυγμοί.
Τά βιβλία, τ’ άλλα πράγματα 

στή θέση τους.
Σηκώθηκε άπό τό κρεββάτι άνό- 

ρεχτη.
—Γειά σου, έγώ φεύγω.
—Στάσου, γιατί;
—"Οχι, καληνύχτα, μά καλημέρα 

σου, δές ξημέρωσε πιά.
—Ά ! ξαναφώναξε.
"Εβλεπε τή φωτογραφία στόν 

τοίχο. Κύτταζε ϋστερα τόν Κώστα. 
Μιά φορά τόν ένα, μιά τόν άλλο.

Ξέσπασε :
—Χά, χά, χά... χά, δέ μπορώ νά 

φωνάξω άλλο. Γέλα. Γελάτε δλοι 
μαζί. Καί σύ Κατσούφη άδερφέ τής 
ζωγραφιάς, καί σύ Κώστα χαρού
μενε συγγραφέα. Ναί, τί κυττδς έ
τσι ; Είν’ Αδερφός μου, ό Αδερφός 
μου πού χάθηκε; Ή  Κουτή, έγώ τά 
φταίω, ήλίθια.

ΚΓ άρχισ' ένά κλδμά ϋπάόμω- 
δίκό.

—Πάώ ΐώρα δξώ νά τραγουδή
σω σά τόν μεθυσμένο κείνης ΐής 
βράδύάς, νά τραγουδήσω τή χαμέ- 
νή μοϋ ζωή, μά δχι μέ φωνές. Στά 
μουγγά. Νοιώθεις; Στά μουγγά.

—Μά τί έχεις, Φλώρα, γιατί δλ- 
αύτά;

—Μπδ ; άκόμα δέν τδνοιωάες ; 
Κρίμα καόμένε, είσαι πολύ βλάκας, 
άφόρητα κουτός. Άκοΰς έκεΐ μέ 
ρωτήίς γιατί γελάω. Γέλάω γιά τή 
δική μου καί τή δική σου κόυτά- 
μάρα, βλακείας έγΚώμιο κάνω τώ
ρα.

—Τί έπαθες, ποιός σέ πείραξε, 
Φλώρα, γιατί Κλαΐξ καί φωνάζεις;

—Μά γι’ άδτό, έπειδή δέ. μέ πεί
ραξε κάνεις. ΓΓ αύτό τά λέω. Τί 
ήρθα δώ βρέ χαζέ ; Πάει κάμμίά 
στό σπίτι ξένόυ μονάχή ώς τά χά-

Ό  κ. Δ. Μητρόπουλος σέ μιά χα
ρακτηριστική του στάσι

άλλωστε,, μεταξϊι τους καί πολλές 
Αναλογίες — παίζονται μόνο στίς 
συμφωνικές συναυλίες μέ τό τίτλο 

! Λεονώρα.
j Ή  Λεονώρα Αριθ. 2, πού δόθηκε 
I Από τόν ·κ. Μητρόπουλο στήν Αρχή 
1 τοΰ προγράμματος τής τελευταίας 
I συμφωνικής τοΰ Ώδείου Αθηνών,
'τιτλοφορείται δεύτερη, ένώ πρα- 
Ιγματικά είναι ή πρώτη. Άπό τά 
'πρώτα κΓ δλας μέτρα του Άντάζιο, 
μέ τήν ύποβλητική κοκιοΰσα φρά
ση τών έγχόρδων καί τό ποιηηκο 

j θέμα τοΰ κλαρινέττου, ώς τό άλ- 
λέγκρο πού εΐναι Αληθινό ξέσπα
σμα χαροίς, Μνας τρυφερός λυρι
σμός διαπνέει τήν μουσική αύτή 
τοΰ Μεγάλου Διδασκάλου, στήν ό
ποια μπορεί κανείς νά πη πώς πε
ρικλείεται δλη ή αισθηματική πεμ
πτουσία τοΰ έργου πού Αποτελεί 
τόν ώραιότερο ϋμνο τής συζυγικής 
άγάπης.

Ή  έκτέλεση, δέν ήταν άπό τίς 
καλύτερες πού άκοόστηικαν ώς σή
μερα. Τα στραβοπατήματα τών 

! κόρνων καί ή έλλειψη συνοχής πού 
παρετηιρήθη στό .άλλέγκρα, έμείω- 

I σ<χν τήν καλή έντύπωση άπό τήν 
I έρμηνεία τοΰ Άντάζιο, άπό τήν ό
ποια πρέπει νά ξεχωρίσω τίς τεχνι- 
κώταιτες δυναμίικές μεταπτώσεις 
πού έπέτυχε ό κ. Μητρόπουλος, 
στά τελευταία κυρίως πριν άπό τύ 
Αλέγκρο μέτρα.

Τήν Ιδια σχεδόν έποχή μέ τήν 
j εισαγωγή αύτή γράφηκε καί ή 4η 
I συμφωνία, έποχή πού Αποτελεί μιΑ 
εύτυχισμένη παρένθεση στή μαρτυ- 
ρυκή ζωή τοΰ Μπετόβεν. "Ολη ή έ
πιτυχία πού νοιώθει κοντΑ στήν πο- 
λυαγαπημένη του Τερέζα, δλες οί 
έλπίδες — πού δέν ήταν γραφτό νΑ 
πραγματοποιηθούν — πώς θά τήν 
κάνη γυναίκα του καί θά μπορέση 
κι’ αύτός νά βρή τήν οικογενειακή 
θαλπωρή πού τόσο λαχταρούσε, 
καθρεφτίζονται στή συμφωνία αύ
τή, μέ τό τρυφερό καί ποιητικώτα- 
το Άντάζιο, άληθινή χερουβική 
μελωδία, τό σκέρτσο καί τό φινά-
■ ■ Μ Μ · · !· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· η· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Μ · ΙΙ· Η · ΙΙΙ
ράματα ; Γίνομαι σά καμμιά τοΰ 
δρόμου. Γιά νά ξεχάσω ήρθα, σοΰ 
φέρθηκα δίχως έγωϊσμό, μ’ ειλι
κρίνεια. "Ολες βαστάνε έγωϊσμό. 
Έγώ  είμαι κουτή. Στά παράθυρα 
σέ καρτεροΰσα, ήρθα μαζί σου χί
λιες φορές. Τί λέγαμε, θυμάσαι ; 
Γιά νά ξεχάσουμε τή φάτσα τοΰ έ- 
αυτοΰ μας μεθάμε, παραλογιζόμα
στε κΓ ϋστερα τρικλίζουμε. Μά τό 
κρασί πού μέ πότισες έσύ ψεύτη τα
βερνιάρη ήτανε δλο νερό. ’ Ηρθα 
κοντά σου, τί νομίζεις ; Σά μπε
κρής γιατί διάβασα πώς έχεις μέ
σα σου ζωή. Αύτή πού μοΰ λείπει 
έμένα. Έγώ  δέν έχω πιά ζωή. Μ’ 
άποδείχτηκες. ψεύτης. ’Ήρθα γιά 
νά μέ κεράσης άπ’ αύτό πού κερ
νάς μόνο τόν έαυτό σου βάζοντάς 
το στά γραφτά σου... μά είσαι πε- 

, θαμένος. Μέ κέρασες νεράκι... Χά, 
χά, έχεις μιά ταβέρνα μοναστήρι...

1 ΚΓ δμως είσαι πιό δυστυχισμένος.
Τό βλέπω. Τώρα πού στάθηκες άνί- 

1 κανός νά δώσης σ’ έναν άνθρωπο 
| χαρά. Λίγη χαρά. Ζητιάνεψα άπό 
; σένα. Τί φταίω σάν σέ νόμισα πλού 

σιο ; Νόμιζα πώς σοΰ περίσσευε. 
Κι’ δμως έσύ έχεις πιότερη Ανάγ- 

! κη. Λοιπόν Από στερεμένη βρύση 
’ ήρθα, Αγαπητέ μου, νά δροσίσω τό 
λαρύγγι καί τόν πυρετό μου. ’Ήρ
θα μαζί σου νά κάνω τό τελευ
ταίο γλέντι. Νά χαρώ. Μά μήτε 
μιά σταγόνα κρασί. Διψώ άπό ζωή, 
γιατί νοιώθω πώς φεύγέι. Φεύγει 
άπό πάνω μου. Τρέχει. Χάνεται...

Σά νά τής ήρθε μιά γουλιά στό 
στόμα. ’Έβαλε τό χέρι της καί τήν 
κατάπιε.

—Γειά σου, φτωχέ Κώστα, σχώρα 
γι’ αύτά πού σούπα. Είσαι καί σύ 
δμοια άρρωστος καί δυστυχισμένος. 
Σ ’ άγαπάω σάν κάτι δικό μου.

Αύτός δέ μίλησε.
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό τέλ3ς.

ΑΗΜΗΤΡΙΟΙΓ.&ΟΥΙΤΑΜΠΑΗΗ!
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ ΓΟ Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4-8 μ.μ. 
καί έπί συνεντεύξέι

ΜΑΡΝΗ 5 Ιηλ. 53-555

Ό  κ. Δ· Μητρόπουλος δπως τόν εί*
δε ό κ. Α. Κανάς στίς δοκιμές.

τοΰ, Ισως νομίζω στό σημείο αύτό 
νά μήν ήταν σύμφωνος μέ τό 
πνεΰμα τοΰ έργου, πού άπαιτει με
γαλύτερη έλευθερία αισθήματος 
καί αύτοσχεδιασμό.

Άπό τήν έρμηνεία πρέπει άκό
μα νά ξεχωρίσω τό σόλο τοϋ 
κόρν-άγγλαίς στό β' μέρος τής 

συμφωνίας πού παίχτηκε ώραιότα- 
τα άπό τόν κ. Εύαγγελίδη.

Γενικά πρέπει νά τονίσουμε πώς 
ή συναυλία αύτή άν δέν έσημείωσε 
Από Απόψεως έκτελέσεως δση θά 
περίμενε κοπείς έπιτυχία, άπό ά
πόψεως καταρτισμοΰ προγράμμα
τος, χωρίς νά άκουστη τίποτα και
νούργιο, ήταν μιά άληθινή καλλι
τεχνική άπόλοτυση, γιά τήν όποία 
τά ζωηρά χειροκροτήματα τοΰ 
κοινοΰ άποτελοΰσαν τήν έλocχίστη 
Απόδειξη τής εύγνωμοσύνηις του 
πρός τόν κ. Μητρόπουλο.

ΚΓ ό "Ελλην μαέστρος, ϋστερα 
άπό τις θερμές αύτές έκδηλώσεις 
άναγκάσθη νά δώση έκτός προ
γράμματος ένα μέρος άπό τή πασ- 
σακάλια τοΰ Μπάχ, έναρχηστρω- 
μένη άπό τόν Μπαινζερότ, τήν ώ
ραία έρμηνεία τής όποίας δόθηκε 
ή εύκαιρία νά ύπογροαμμίσουμε δ- 
τοα/ ό ίδιος ό κ. Μητρόπουλος τήν 
είχε πάλι διευθύνει πρό μηνός.

θ. Δ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
ΙΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Μ · ΙΙ· Μ · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙΙ
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Τίποτ’ άλλο:
ΝΛ ΣΚΕΠΤΕΖΘΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
Η ΤΣΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ

«Ν' άσχολήσθε μονάχα μέ τό Ha 
ρόν. Ot άποφάσεις τοΰ μέλλοντος 
θ’ άποκαλυφθούν μόνες τους. Οί 
•περιττές έγνοιες εΐνε βλαβερές καί 
έχουν πάντα κακά άποτελέσματα» 
μας βεβαιώνει ή Τζίντζερς πού μέ 
Τις άρχές αύτές πέτυχε πάντα στή 
ζωή της.

«’Έχω τόση σκοτούρα γιά νά ζώ 
έντατικά τήν κάθε μου μέρα, πού 
δέ μοΰ μένει καιρός γιά μελλοντι
κά σχέδιο-, έξακολουθεΐ ή Τζίν- 
τζερ. Φαντάζομαι δμως πώς ή ά- 
πόφασίς μου νά μή κάνω σχέδια 
έκ των προτέρων προέρχεται κατά 
μέγα μέρος έκ τοΰ γεγονότος πώς 
δ,τι μοΰ συνέδη κατά τό διάστημα 
τής σταδιοδρομίας ·μου ύπήρξε Α
προσδόκητο, χωρίς καθόλου νά τό 
προκσλέσω έγώ ή ϊδια.

»Ποτέ μου δέν ώνειρεύθηκα νά 
γίνω χορεύτρια κι* δμως αύτό συ
νέβη. Πάντα ποθοΰσα νά γίνω δα
σκάλα ή πιανίστρια, άλλά ποτέ μου 
δέν έδίδαξα καί δέ μοιάζω καθό
λου γιά βιρτουόζα τοΰ πιάνου πού, 
άπό παιδί, φανταζόμουνα πώς θά 
γίνω. Άπό τότε, είδα πώς ήταν πε
ριττό νά κάνω σχέδια γιά τό μέλ
λον.

»Ποτέ μου δέν σκέφθηκα νά γίνω 
τραγουδίστρια, άλλά, κάποτε, μέ 
ιτοοσ&άλεσαν νά τραγουδήσω μέ 
συνοδεία τζάζ κα(, ξαφνικά, τό χο
ρευτικό μου νούμερο μεταμορφώθη
κε σέ νούμερο τραγουδιοΰ καί χο
ρού μαζί.

»Δέ σκέφθηκα ποτέ μου νά παί
ξω κωμωδία. ’Αλλά μοΰ πρσσέφε- 
ραν ένα ρόλο σέ μιά έπιθεώρηση μέ 
τόν τίτλο : «’Όλο καί πιό γρήγο
ρα» καί νά ή έξήγησις,

»"Οσσ γιά τόν κινηματογράφο 
δέν τόν είχα ποτέ μου σκεφθ ι. Τί 
θά μέ χρειάζονταν στό Χόλλυ
γουντ; ρωτοΰσα τόν έαυτό μου. Μέ 
πρόσεξαν δμως καί μόΰ έδωσοα/ ρό
λους σέ έλαφρές κωμωδίες. Τότε δέ 
σκεπτόμουνα βέβαια νά γίνω χο
ρεύτρια τής όθόνης. Όλως τυχαία 
μοΰ ένεπιστεύθηκαν τό ρόλο μου 
στήν «Καριόκα» μέ παρτεναίρ τόν 
Φρέντ Άσταιρ. "Ετσι, άκόμα μιά 
φορά, τό άπρόοπτο νίκησε στή ζωή 
μου.

»"Υστερα άπ’ αύτή τήν έπιτυχία, 
οΟτε ό Φρέντ, οϋτε κι’ έγώ σκεφτό
μαστε νά γίνωμε, στίς ταινίες μας, 
τό αιώνιο ζευγάρι. Άλλ* έτσι τό 
θέλησε ή τύχη. Πως θέλετε λοιπόν 
νά πιστεύω στή χρησιμότητα τών 
μελλοντικών σχεδίων;

» Ά ν  άσχολοΰμαι άρκετά κι’ δν 
χρησιμοποιώ κάθ<: ιιέοα τις ίκανό- 
τητές μου στή δουλειά μου, ξέρω 
πώς τό μέλλον θ’ άποφασίση μόνο 
του κι’ έτσι δέν άσχολοΰμαι μαζί 
του.

»Λσιπόν, είπαμε, διώξτε τίς έν
νοιες καί τις στενοχώριες. Σδς βε
βαιώνω πώς έτσι θά διατηρήσετε 
τά νειδτα σας».

ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟ ΤΖΕΡΣ

Μία περιπέτεια της ΖΑΡΑ 
ΛΕΑΝΤΕΡ στή Μασσαλία

Μέ τά χρυσαφένια μαλλιά της, μέ 
ιό βλέμμα γεμάτο έκφραση, η Ζά
ρα Λεάντερ, όλόμαυρα ντυμένη, 
μδς δίνει τήν εικόνα κ’ έγώ δέν ξέ
ρω τίνος δράματος... 'Η γοητεία 
τής ύποδοχής της εΐνε έφάμιλλη 
πρός τό ταλέντο της καί τήν ώμορ
φιά της. Τήν συνοδεύει ό άντρας 
ίης, ό κ. Φόρσελ, ύπολοχαγός τής 
Βασιλικής Φρσυρδς τής Σουηδίας 
Καί σέ λίγο φεύγουμε κι’ οι τρεΐς, 
Αναζητώντας κάτι τό γραφικό κι’ 
Αναπολώντας τις άναμνήσείς μας.

χέρει κι’ δλας πώς τήν «άνεκά- 
λΐ/ψε» ό Σουηδός ιμπρεσάριος
Ρόλφ, δτι έπαιξε τά έργα τοΰ 
Γκέστα Έκμαν, δτι γύρισε μερικές 
ταινίες στήν πατρίδα της καί δτι 
τραγούδησε στήν όπερέττα. Ή  έπι
τυχία πού είχε στήν «Πρεμιέρα» 
στήν ταινία τοΰ Μπόλβαρυ, τής ά
νοιξε τίς πόρτες τής «Ουφα». Άκο- 

- λούθησαν ή «Παραμάτα», ή «Χαμ- 
πανέρα» καί τελευταία ή «Μάγδα» 
μέ τόν Φραίλιχ. ‘Η τελευταία αύτή 
δημιουργία έπέσυρε τήν προσοχή 
τοΰ Δρος Γκαΐμπελς πού τής έστει
λε ένα κολακευτικό συγχαρητήριο 
γράμμα. Έντελώς διαφορετικός εΐ
νε ό ρόλος ποΰ έρμηνεύει στήν 
«'Ωραία Ούγγαρέζα».

—Ή πρώτη κωμωδία πού έρμι̂ - 
νευσα στήν όθόνη, μοΰ λέγει, ένω 
είμαστε σκυμμένοι πάνω στις μα
κέττες καί τίς φωτογραφίες, πού 
βρίσκονται στό μουσείο τοΰ στούν
τιο, είνε ή «'Ωραία Ούγγαρέζα». 
Τίποτα δέν μποροΰσε νά μοΰ προ- 
ξενήση μεγαλύτερη χαρά, γιατί βα
ρέθηκα πιά νά έμφανίζωμαι διαρ
κώς... τραγική ! Δέν μπορείς νά 
παίζη ς σ̂  δλη σου τή ζωή τόν Άμ- 
λέτο ! Ξέρετε δτι έπί δύο χρόνια 
συνεπή! έπαιζα, στή Σουηδία, μιά 
Κωμωδία τρΰ Λουΐ ΒερνΙΐγ.

Σιωπή ! Τό γύρισμα άρχίζει ! 
*Άς τό σκάσωμε! Νά, άνάμεσα ά- 
tto τό ματέρ πρύ μιμείται τόν άνε
μο κι’ ένα άγρό, ένα γαλλικό χα
ράκωμα πρύ χρησίμεψε σέ πσλλές 
♦τυλει,ιιΐίές ταινίες.

—Γνωρίζετε τή Γαλλία, κυρία 
μου ;

—Μά, φυσικά ! Πήγα στό Παρί- 
<κ, έδώ καί τρεΐς μήνες, γιά νά 
φωνογραφήσω τά τραγούδια τής 
«Χαμπανέρα» γιατί κανείς, μ’ ά- 
κοΰτε, δέ μπορεί νά «ντουμπλάρη» 
τή φωνή μου.

Τέλος πάντων, άνεκάλυψα μιά 
φωνή βαθειά καί γλυκειά μαζί, πού 
κανείς στόν κόσμο, μ’ δλα τά τε
χνικά μέσα, δέν μπορεί νά τήν 
«νταυμπλάρη» άριστοτεχνικά. Τά 
χείλη τής Ζάρα Λεάντερ άρνοΰνται 
κάθε «φωνητική άπάτη» καί τά μά* 
τια της θά διέψευδαν άμέσως τίς 
ψέξεις πρύ θά έβγαιναν άπό άλλα 
στόμα.

—"Ενας άγνωρτρς μοΰ εΙπε( μιά 
μέρα στό τηλέφωνο, πώς είχε άκρύ- 
οει ένα δίσκρ τρΰ «Κυρίρυ» Λεάν
τερ καί πώς έπιθυμρύάε πρλύ νά 
γνωρίσή τόν ήθρπριό. Δέν κατάφε- 
ρα νά τόν άπατήσω, άλλό τοΰ έ- 
οτειλα μιά φωτογραφία μου, μέ 
Τουαλέττα ντεκολτέ, μ’ αύτή τήν ά- 
φιέρωση: «’Εκφράζω τή λύτίη μου 
γιατί δέν είμαι άντρας...».

Εΐν’ άνάγκη νά προσθέσωμε πώς 
μιά τέτοια πρωτοτυπία καταδικά
ζει τή Ζάρα Λεάντερ νά μάθη... 
γαλλικά;

—Ή  ώραιότερη γλώσσα τρΰ κό
σμου, μου έκμυστηρεύςτάι. Μά πρέ
πει νά σδς διήγήθώ τήν πέριπέτεια 
πσύ είχα στή Μασσαλία δπου πή
γαμε, ό άντρας μαυ κι* έγώ, για νά 
φδμε ένα πιάτο.;; μπρυγιαμπές I 
Δέν είχα, πιά χρήματα, τηλεγράφη
σα στη Σουηδία, αλλά τή στιγμή 
πού έϊτρδκειτό νά έίσπραξω τήν έ- 
τίιταγή, οΐό ΐάχυδρομέΐδ, ϋ υπάλ
ληλος μοΰ παρετήρησε πώς αν στο 
διαβατήριό μΟυ* στήν έβδόμη σελί
δα άνεγράφετο τό ονβμα Λεάντερ,

ή ένάτη σελίς άνέφερε τό δνομα 
Φόρσελ. 'Παρ’ όλίγο έλειψε, κύριε, 
νά μέ συλλάβουν ! Διαμαρτυρήθη- 
κα, φώναξα, τίποτα δέν κατάφερα. 
.Αναγκάστηκα νά φύγω άπό τή 
Μασσαλία άπένταρη. “Οταν διηγή- 
θηκα αΰτή τήν ίστορία στή Λυών, 
μοΰ άπάντησαν μέ μιά χειρονομία 
πού έσήμαινε πολλά : «’Ώ  I στή 
Μασσαλία, ξέρετε I...» Αύτοί εΐνε οί

Ή  Ζάρα Λεάντερ στδ σπίτι της

κίνδυνοι τών ταξιδίων, προσθέτει ή 
ώραία Ζάρα.

—Αύτοί εΐνε οΐ κίνδυνοι τοΰ γά
μου, ψιθυρίζει ό κ. Φόρσελ.

Ή  κυρία Ζάρα Λεάντερ όνειρα- 
πολεϊ... Αύτή πού κανείς δέν εΐνε 
σέ θέση νά «ντουμπλάρη» τή φωνή 
της, σκέπτεται άσφαλώς πόση δου
λειά τήν περιμένει γιά νά μπρρέση 
νά «ντρυμπλάρη» ή ίδια τόν έαυτό 
της σ’ δλες τίς εύρωπαϊκές γλώσ
σες...

Μιά Βερολινέζα γκέρλ μοΰ νεύει 
μέ χαμόγελο. Τά μάτια της εΐνε 
ξανθά, τά μάτια της γαλανά καί 
τό κορμί της εύλύγιστο σάν τόξο.

—θά σάς πώ μιά Ιστορία, μοΰ 
λέγει δταν τήν πλησιάζω, γιατί εΐ- 
σθε ένας χαριτωμένος Γάλλος δη
μοσιογράφος. Ξέρετε πώς ή δνίς 
Λεάντερ παντρεύτηκε τόν κ. Φόρ
σελ ; . . .  ’Ακοΰστε, λοιπόν: Αύτός 
είχε τά «άστυνομίκά» σέ μιάν έφη
μερίδα τής Στοκχόλμης. "Ενα 
βράδυ, ό δραματικός κριτικός τής 
έφημερίδος άρώστηάε, *0 άρχίσυν- 
τάκτης τόν έστειλε νά ϊτάρη μιά 
συνέντευξη άπό τή δίδα Λεάντερ 
στό θέ&τρο πού έπαιζε. Στό διά
λειμμα, ό κ. Φόρσελ παρουσιάστη
κε, δυσαρεστημένος καί γκρινιά
ρης, κι’ άρχισε νά ρωτςί μέ ϋφος 
βαρυεστισμένο τή βεντέττα... θέλε
τε νά μάθετε τό τέλος; "Υστερα ά
πό τήν παράσταση, ή δνίς Λεάντερ 
καί ό κ, Φόρσελ έκαναν ϊνα μικρό 
περίπατο...

—θέλετε νά γίνετε γυναίκα μου; 
τήν ρώτησε λίγες μέρες άργότερα. 
Καί τής ώμολόγησε πώς τοΰ άρεσε 
εύθυς έπειδή περπατούσε γρήγορα 
μέ μεγάλα βήματα.:.· Αύτδ εΐν’ δ- 
λδ !

Ή  ξανθούλα γκέρλ εΐχέ κι’ δ
λας άπομά'κρυνθή. Έτρέξά Κοντά 
τής γιά νά τήν ευχαριστήσω. Περ
πατούσε κι* αύτή γρήγορα μέ μέ-
γ ζ γ }  »w γ-* I l/v<rnr
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Δύο φωτογραφίες άπό τήν καλλίτερη τζάζ τοθ κόσμου. Αριστερά : Ό  Μπέντυ Γκούντμαν διευθύνει τήν όρχήστρα του φιλμ «Ξενοδοχείο*
τοΰ Χόλλυγουντ». Δεξιά: Τό κουαρτέτο της όρχήστρας.
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Ό τ ι  δέν βλέπετε
στόν ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Γιά νά γίνεται ένα φίλμ δέν χρειάζονται 
μόνον χρήματα άλλά Καί...ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Μιά κινηματογραφική ταινία 
εΐνε τό σύνολον ένεργειών, κό
πων, χρήματος καί άνθρώπων.

Πρίν πρ9 ϋληθή έπί τής όθόνης 
παίζεται πάντοτε άπ’ αύτούς ιού 
ίδιους, τούς άνθρώπους, μέ τή 
διαφορά πώς οί βεντέττες τής ται 
νιας δέν λογαριάζονται καί τόσο 
•πολύ. Αύτό τό έργο πού πρόκει
ται νά τό δήτε καί νά συγκινηθή- 
τε, νά γελάσετε, νά ένθουσιαα9η- 
τε άν εΐνε κωμικό έχει πάντοτε 
στό στούντιο καί τις δραματικές 
του δψεις κι’ άν εΐνε δραματικό 
έχει καί τίς κωμικές του δψεις.

"Αν τύχη καί παρευρεθήτε σ’ 
ένα γύρισμα ταινίας, σείς ό μή 
μεμυημένος στά μυστήρια τοΰ κι* 
νηματογράφου, θ’ άπελπισθήτε 
καί δέν θά φαντασθήτε ποτέ πώς 
μπορεί ένα τέτοιο κατασκεύασμα 
νά σουλουπιασθη καί νά παρου- 
σιάση ένα άριστούργημα ή και 
μετριώτατο εργο.

Αύτό τό άκατόρθωτο γιά σδς 
πράγμα, αύτό τό θαΰμα τό κα- 
τρρθώνουν ώρισμένρι, άπαραίτη- 
τρι σέ κάθε στούντιο άνθρωποι 
πού διαρκώς βρίσκονται άντίθε- 
τοι μεταξύ τους κατά τώ γύρισμα 
γιά νά βρεθούν δλοι σύμφωνοι 
καί νά συγχαροΰν έαυτούς καί 
άλλήλσυς, δταν τελειώση ή ται
νία·

θέλετε νά παρουσιάσομε μερι
κούς άπ’ αύτούς τούς άνθρώ
πους,· 'Ορίστε- καμαρώστε τους’

Ο Δ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Ό  κύριος αύτός ύπάρχει στή 

ζωή για: νά λέη πάντοτε «δχι».
Λέει «όχι» σ’ δλους τούς λογα

ριασμούς καί. σ’ δλα τά έξοδα 
ποϋ τοΰ παρουσιάζουν γιά νά 
έγκρίνβ.

Λέει κοα’ άρχήν, πάντοτε δχι, 
γιά νά έξετάση έπειτα προσεκτι
κά τό πράγμα γιά τό όποιο άρ 
νήθηκε. Είνε Απαραίτητο νά εΐνε 
τσιγκούνης σ’ δλα.

Εΐνε δ δυσκολώτερος ρόλος, μά 
πρέπει νά τόν παίξη.

—Κύριε διευθυντά, χρειάζεται 
ένα βάζο γιά τδ φίλμ πού 3ά τρα 
βηχθη τ’ Απόγευμα.

— Όχι... ΤΙ χρειάζετε ;
—Γιά νά τό σπάση ή κυρία X... 

στδ κεφάλι τοϋ κ. Ψ...
—Τόσο το χειρότερο... Τότε δέν 

ύπάρχει λόγος νά τδ ά>·ορώσω- 
με...

—Φαίνεται * ώς τδ σπάσιμο αύ
τοΰ τοϋ Ιιϊζαο παίζει μεγάλο ρΛ- 
λο στό σενάρ ο.

—“Αφηστα αύτά, ξέρω έγώ άπό 
σενάρια. Δέν εΐνε δυνατόν ν’ άν- 
τικατασταθή άπό ένα πράγμα 
ποΰ δέν σπάει ;...

Ό  σκηνοθέτης έπιμένει σ' αύτό 
τό τρίκ.

—Καλά... Δέν μποροΰμε νά νοι 
κιάσωμε ένα βάζο ;

—Ναί, μά θά πρέπει νά τό «λη 
ρώσωιμε μιά φορά πού θά τό σπά 
σωμε...

—Βέβαια. Δίκηο έχεις... Τότε 
πήγαινε νά τ’ άγοράσης. Πρό παν 
τός παζάρεψέ το στήν τιμή... Μιά 
φορά ποΰ θά σπάση πρέπει νά 
εΐνε φθηνό..

"Υστεροι άπό μιά ώρα τό βάζο 
βρίσκεται τοποθετημένο στή σκη
νή. Ό  διευθυντής πλησιάζει τόν 
σκηνοθέτη :

—Έ  I πώς σοΰ φαίνεται αύτό 
τό βάζο ; Νομίζω πώς θ’ είσαι 
εύχαριστημένος. Μή λογαριάζεις 
τά έξοδα, πρέπει νά ΰπάρχη δ τι 
πρέπει...

’Αρχίζει τό γύρισμα. Βρισκόμα 
στε σέ μιά κρεββοαοκάμαρη. Ή  
πρωταγωνίστρια πέφτει στό κρεβ 
βάτι ενας τεχνικός παρατη ρέί, δτι 
πρίν κοιμηθή κανείς πρέπει νά 
σδύση τό φώς.

*0 σκηνοθέτης τό παραδέχε
ται :

—’Αλήθεια ! Εΐνε γελοίο νά 
κοιμάτώι κανείς μέ τό φώς άναμ 
μένο.

Κ ι’ ό ήθοποιός πού πρόκειται 
νά πέση κι’ αύτός στό κρεββάτι, 
περιμένει...

Ό  ήλεκτοηλόνοοΙ βιαοουσιάίε-ι

ται γιά νά σβύση τό φώς.
Κι' ό διευθυντής πού στέκεται 

σέ μιά γωνίβ* :
—"Αν προσέχω με σ' αύτά τά 

ψιλολογήματα 6έν θ« τελειώση 
ποτέ τό φίλμ...

Ό  Ρ Ε Ζ ΙΣ Α ΪΡ

Εΐνε ό άνθρωπος πού πρέπει νά 
τά έχη δλα έτοιμα ή άν δέν τά 
έχη νά τά έτοιμάση στό λεπτό. 
Γι’ αύτό καί διαρκώς κινείται.

—Ρεζισαΐρ γ ι’ αϋριο χρειαζό
μαστε ένα Αγριογούρουνο, μιά 
πάπια κι’ ένα σερβίτσο μέ τ* Αρ
χικά γράμματα Ν. Μ.

—Μάλιστα, κύριε.
Τήν άλλη μέρα βρίσκονται στό 

στούντιο τ’ άγριογούρουνο, ή πά 
πια καί τό σερβίτσιο μέ τ' άρχικά 
γράμματα Ν. Μ. Γιά νά τά βρη 
αύτά γύρισε στά μέρη πού μόνον 
αύτός ξεύρει. Ενα ταξί μερικά 
χρήματα κι’ δλα τά κατορθώνει.

—θέλομε ένα κοστούμι τοΰ 
1853.

Τ’ άπόγευμα, ώς διά μαγείας 
τό κοστοϋμι περιμένει τήν ώρα 
του νά χρησιμοποιηθη...

Πώς γίνεται αύτό τό μυστήριο. 
Άπλούστατα μέ τή βσήθεια ένός 
καρνέ πού περιλαμβάνει δλες τίς 
διευθύνσεις πού άργά ή γρήγορα 
θά τοΰ χρησιμεύσουν.

Τό καρνέ αύτό τό κουβαλάει 
πάντα μαζί του. Τό κεφάλι του 
μπορεί νά τό ξεχάση κάπου_ μά 
τό καρνέ τβυ ποτέ...
Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Τόν καιρό τοΰ βωβού κίνηματο 
γράφου παρουσιαζότοτν πάντοτε 
σάν έργάτης έργοστασίου μέ τό

κασκέττο καί τήν μονοκόμματη 
μπλέ μπλο ύζα του καί άναστάτω 
νε τόν κόσμο μέ τΙς φωνές του. 
’Από τότε τά πράγματα άλλαξαν 
παρουσιάζεται ώς ένας κομψευό* 
μένος κύριος πού δλα τά κανόνι 
ζει μέ τά νοήματα, λές κι’ έχει 
καταπιή τή φωνή ταυ.

Αύτός μπορεί νά πή κανείς πώς 
κρατάει τό μεγαλύτερο ρόλο στό 
φίλμ, γιατί αύτός δίνει στό φίλμ 
τόν τόνον του, τήν άτμόσφαιρά 
του, τήν ζωητανεύει.

Σταματάει τό φιλμ γιαιτί κάτι 
τό παραμικρό, δέν ταιριάζει μέ 
τό σύνολο.

Δυό ώρες τώρα σταματάει βεν
τέτες, μηχανικούς, όπεροοτέρ, ή- 
λεκτρολόγους, τεχνικό προσωπικό 
γιατί ή «σκηνή τών δακρύων» δέν 
εΐνε φυσική. Κ ι’ αύτό γιατί ό νεα
ρός πρωταγωνιστής δέν τά κατα 
φέρει νά κλάψη, Ό  θλιβερός διά 
λργος τοϋ έργου, οΐ παρακλήσεις 
τοϋ σκηνοθέτου, ή αυστηρή φωνή 
τοΰ διευθυντοΰ δέν κατορθώνουν 
νά τόν συγκινήσουν. Τά μάτια του 
μένουν στεγνά. "Ολοι στή σκηνή 
χάνουν τήν ύπομονή τους, μόνον 
ό σκηνοθέτης ϋστερα άπό δυό ώ
ρες ύπαμονής βλέπει πώς δέν ,μ^Ο 
ρεϊ νά κατορθώση τίποτε καί τοϋ 
λέει ήρεμα :

—Πήγαινε) άφοΰ τόσες ώρες δέν 
κατώρθωσες νά βρέξης τά μάτια 
σου μέ δυό σταγόνες δάκρυα, ά- 
λειψέ τα γλυκερίνη... Γρήγορα 
γιατί δέν θά τελειώση ιτοτέ τό γύ 
ρισμα...

"Ενας βοηθός τοϋ φέρνει γλυ
κερίνη, ό πρωταγωνιστής Αλείβει 
τά μάτια του.

—Κανονίστε τά φώτα... Προσο

χή ί Τδ γύρισμα άρχίζει.,.
Σέ λίγο ξανοκτταματά. Ό  σκη

νοθέτης Απελπισμένος.
—Μή χύνετε τόσα πολλά δά

κρυα, δεσποινίς, θά πλημμυρίση 
ό τόπος... Δέν χρειάζονται τόσα 
πολλά, λίγα και καλά...

‘Η πρωταγωνίστρια σκουπίζει 
τά μάτια της. Τό γύρισμα ξαναο 
χίζει γιά νά τό διακόψη ϋστερα 
άπό δυό λεπτά.

—Μά έπί τέλουςι δέν μπορείτε 
νά συγκρατήσετε τόν έαυτό σας... 
'Ά ν  έχετε τόσο εϋκολα τά δάκρυα 
τότε έπρεπε νά πάτε μυρολογ ί- 
στρα στίς κηδείες κι’ δχι νά παί 
ζετε στό σινεμά...
Ο Ο Π ΕΡΑ Τ ΕΡ , Ο ΡΥΘ Μ ΙΣΤΗ Σ

ΤΟΥ ΗΧΟΥ, Ο ΣΚΗ Ν Ο ΓΡΑΦΟ Σ

Κι* οΐ τρεΐς αύτοί εΐνε Αχώρι
στοι, μά ποτέ δέν συμφωνούν με
ταξύ τους.

‘Ο όπεροττέρ διαρκώς παραπο- 
νεΐται γιά τόν σκηνογράφο πού 
τάχει έτσι καταφέρει, ώστε νά 
μή μπορή νά φωτίση κατάλληλα 
τά σκηνικά. Ό  ρυθμιστής τοϋ ή
χου τά βάζει μέ τόν όπερατέρ 
πού δέν τοΰ δπιτρίπει νά τοποθε 
τήση τό μικρόφωνον του, δπου 
αύτός νομίζει καί πρέπει νά τοπο 
θετηθή. Ό  σκηνογράφος παραπο- 
νεϊται καί κατά τών δυό πού τόν 
Αναγκάζουν γιά τεχνικούς λόγους 
τήν πόρτα νά τήν μεταβάλη σέ 
παράθυρο καί τό παράθυρο σέ 
πόρτα κτλ. Τέλος κοπείς δέν συμ 
φωνεΐ μέ τόν»άλλο γιά νά κατα- 
λήξσυν νά μή φέρη ό ένας τήν πα
ραμικρή άντίρρησι στόν άλλο...

Τί περίεργα πράγματα συμβαί
νουν στά στούντια...

Κινηματο-
ι rγραφικό νεα

Στό Παρίσι ένα πρωΐ
μέ τή ΛΙΛΙΑΝ ΧΛΡΒΕΎ'

Εΐνε γνωστό δτι ή χαριτωμένη 
βεντέττα ταϋ κινηματογράφου Λί- 
λιαν ΧάρβεΟ γυρίζει μιά ταινία 
της, τήν πρώτη γαλλική ταινία"της, 
ρτό Παρίσι. "Ενας δημοσισγράφρς 
κατώρθωσε νά τήν παρακολούθηση

Ή  χαριτωμένη Λίλιαν ΧάρβεΟ δέν
παύει νά ύπογράφη αύτόγραφα

καί νά μάς μεταδώση τίς έντυπώ- 
σεις του άπό τή ζωή της ξανθής 
γοήσσης:

«Ή Λίλιαν ΧάρβεΟ σηκώνεται : 
μένει στό έβδρμο πάτωμα, σ’ ένα 
άκίνητσ, κρντά στά Ήλύσια Πεδία. 
Ή  κάμαρά της, μέ τούς τοίχους 
πού έχουν χρώμα τσαγιαΰ, έχει έ
να μεγάλο μπαλκόνι. Τεντώνεται 
καί χαμόγελό: μπρός στά φύλλα 
πσύ στρσδιλίζρνται στά πόδια της. 
"Εχει τό ϋφσς. ένός μπουμπουκιρΰ 
πού γεννήθηκε, έδώ καί λίγα... "Υ
στερα; τό λεπτακαμωμένρ χεράκι 
χώνεται σ’ ένα κάνιστρσ, γεμδτρ 
φρρΰτα, Καί δαγκώνει μέ πόλλήν δ
ρεξη έερύκοκα, προΰνες, ρρδρκόκ- 
κιν« ροδάκινα, δπως τά ώραΐα της

μάγρυλα.
—Τρώγω πρλύ, μοΰ λέγει γελών

τας. Δέν άκολουθώ καμμιάν ίδιαί- 
ιερη δίαιτα, έκτός άπό τά φροΰτα 
κάθε έποχής πού τά τρώγω μόλις 
ξυπνήσω. Λατρεύω τήν έξοχή, άπό
ψε φεύγω γιά τήν Βουδαπέστη. Ά 
πό κεΐ θά τραβήξω στό κτήμα μου, 
στά περίχωρα τσΰ Ντέμπρτσεν. Αύ
τοΰ τά στάχυα εΐνε ώριμα καί μέ 
περιμένουν γιά τή γιορτή τοΰ θε- 
ριρμρΰ!

Γρήγρρα, κανονικά, ή Λίλιαν 
ΧάρβεΟ πέρασε ένα λευκό φόρεμα 
μέ γαλάζια λσυλσύδια, ένα άσπρο 
μαντώ. Σέ λίγα δευτερόλεπτα, έ
δεσε μ’ ένα κρέπ τις παιδικές της 
μπσΰκλες. "Υστερα έβαλε στά λε
πτά πόδια της γαλάζια σοα/δάλια 
μέ σόλες άπό φελλό. Κυματιστή, 
άέρινη, μσιάζει σά νεράιδα: έχεις 
τήν έντύπωση πώς θά χορέψη γύρω 
άπό μιά στέρνα, πώς θά πετάξη 
καί θά ίξαφάνισθή άπό τό άνδιχτό 
παράθυρο. Εΐνε ένα πλάσμα φαν
τασμαγορικό κάί ή "ξώή της κυλδ 
μέσα σέ μιάν Ατμόσφαιρα νεραϊδέ- 
νια άπό τήν έποχή πού τράγΟυδρΰ- 
σε στήν όθόνη τό περίφημο κουπλέ 
της : «Φωνάζω, γελώ, δλα μοΰ χα
μογελούν !»

Ή  λάμψη βμως τών γαλανών 
ματιών της Ακολουθεί Αόρατες σκη
νές στό άπειρο καί ζή μέ πάθος 
κάθε τι πού διηγείται:

—Λατρεύω νά παίζω βιολί — γεν
νήθηκα στή χώρα τών τσιγγάνων — 
καί μελετώ πιάνο άπό τά ξημερώ
ματα ! Σήμερα δμως θά πάρω τό 
Όριάν - Εξπρές, καταλαβαίνετε, 
λοιπόν, δτι δέν έχω καιρό. Τόσο τό 
χειρότερο γιά τίς κλακέττες μου... 
Μάλιστα, κάνω λίγη_ γυμναστική, 
χορεύω κι’ δλας, μόλις ξυπνήσω... 
Τί ώραΐος καιρός ! Πάμε στά Ή 
λύσια !

Ή  Λίλιαν περπατδ πολύ γρήγο
ρα, εύκίνητη, μόλις τίατα στό εδά- 
φος, καί ξαφνικά στάματ§ σ* ένα 
μπάρ, πού τό προτιμδ άπό τ’ άλ
λα, κοντά στό Έτουάλ. Εύθύς ένά

σμήνος άπό νεαρά κορίτσια, μέ γα
ρύφαλλα στ'· αύτιά, πέφτει πάνω 
της καί τήν κυκλώνει : , 

«—'Υπογράψετε, δεσποινίς. — Εύ- 
χαρίστως!»

Ή  Λίλιαν εΐνε φυσική μέ τούς λΐ-

Ή  Λί'λιαν ΧάρβεΟ μαζί μέ τόν άγα- 
πτμένο της σκύλο κάνει τόν καθη

μερινό περίπατό της

γους δσο καί μέ τούς πολλούς. Ό  
Τάντσερ, ό παραγωγός της, εΐνε 
κόντά της, τό ϊδιο, δ Ζάν Μπουα- 
γίέ, ί  σκηνοθέτης της, δ "Ελλην 
Σκούρας, ιό φωτογράφος της, 6 
Σέργιος; ό γραμματεύς της, πού 
γελδ μέ τήν καρδιά του.

—Αντέχει πολύ, ξέρέτέ μού λέ
γει: Φαντασθήτε πώς στό Βερολίνο, 
τόν περαομένσ χειμώνα, είχε ένα 
άτύχημά άπό αύτοκίνητο τρομερό : 
παρ’ όλίγο νά σκοτωθή: τραυματί
στηκε σοβαρώτατα κι’ άναγκάστη- 
κε νά μέίνη άκίνητή καί ξαιίλωμέ- 
νή πολλούς μήνες. ’Έδειξε δμως

— Στή Μπρύζ, στή νεκρή φλα- 
μανδική πολιτεία, γυρίζεται ή 
ταινία: «Τό άποτύπωμα τοθ 
Λεούς», άπό τό μυθιστόρημα τοϋ 
Μαξάνς Βάν Ντερμίς, μέ πρωτα- 
γωνιστάς τόν Πιέρ Μπλανσάρ καί 
τήν Ντίτα Πάρλο.

— Ό  Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι, *>. 
πεστράτευσε τό Χάρρυ Μπώρ, τή® 
Άννύ Ντυκώ τόν Φροτνσέν, γιά 
τήν ταινία του: «Ό  άνθρωπος ά
πό τόν Λίγηρα», πού τό θέμα της 
Ανάγεται στό φράγμα τοϋ ποτα
μού κυρίως καί δπου ή φύσις 
παίζει τόν κύριο ρόλο. Μά κοντά 
σ’ αύτό τό θέμα, ξετυλίγεται καί 
ή Ιστορία τών ήρώων πού κατώρ- 
θωσοαν νά δαμάσουν τά στοιχεία 
τής φΰσεως «αί πού συχνά θυσιά. 
σθηκαν γιά τή ζωή τών <5Ελλων.

— Ό  νοτιοοομερ ικανός τράγου 
διστής Ζαίμ Πλοονά, θά κάνη τήν 
πρώτη του έμφάνισή στόν κίνημα 
τσγράφο σ’ ένα φίλμ : «Παρίσι· 
Νέα Ύόρκη», μέ τή συντροφιά 
τών γνωστών καλλιτεχνών ’Έ ρ ικ  
ψόν Στροχάΐμ, Έλβίρας Ποπέι 
σκο, Κλώντ Ντωφέιν. Τά έξωτερι
κά θά γυρισθοΰν στή Χάβρη καί 
στή Νέα 'Υόρκη. *0 νέος τενόρος 
Πλανά ήταν σωφέρ στή Βαρκελώ 
νη καί τραγουδούσε στίς λαϊκές 
γιορτές γιά τό κέφι του. 'Ένας 
έμπορος ιπιάίνων τόν (άνιεκάλυψΒ 
καί γίνηκε ό ίμπρεσσάριός του.

— Νέες Αμερι
κανικές ταινίες 
Αγγέλλο ν τ α ι 
πού παίχτηκαν 
κιόλας στό Πα* 
ρίσι καί πού Τ*> 

If/  A  K J  σως θά τίς δοϋ-
κοΛ τόν 

Χει^ να: <<ΠαΡάI νομο ίμπόρτο»,
φίλμ μέτριο, δπου έναις άστυνομι- 
κός κατορθώνει, ϋστερα άπό Αρ* 
κετές περιπέΐ'ειες! νά συλλάβη 
μιά σπείρα κλεπτών, «Κυνηγοί 
κοττασκόπων», βιομηχανική ται
νία τής άράδας, «Ό  γυιός μου 
σκότωσε», δπου έμφανίζεται ώς 
κακοποιός τό παιδί ένός δικαστοϋ 
μέ μελοδραματικές σκηνές πα- 
ληδς σχολής, «Ό  άντρας μου ό 
δολοφόνος», «Τό σφ)«&μα ένός πα 
τέρα», «Ό  έπιθεωρητής Χορν*“  
λέγκ», δλες ταινίες μέτριες μέ 

j σκοτωμούς, κυνηγητά, περιπέτει
ες πού δέν στέικονται στά πόδια 
τους καί πού δείχνουν τή φτώχεια 
τών σκηνοθετών καί τήν έλλειψη' 
κάθε έμπνεύσεως.

—"Ενα χο-ριτωμένο φίλμ είναι: 
«Σύννεφα στήν Εύρώπης», πού 

παίζεται μέ έπιτυχία στό Παρί
σι καί όφείλεται στήν Αγγλική 
παραγωγή. Χιοϋμορ, άστύνομικά 
κατορθώματα, ντετεκτΐβ, κατά
σκοπος Αεροπλάνα πού χάνονται 
μύστηριωδώς, τίποτα δέν λείπει 
πού νά μήν προκαλή τό ένδιαφέ
ρον. Πρωταγωνιστούν ή Λώρανς 
"Ολιβερ, ή Βαλερύν Χόμπσον καί 
ό Ράλφ Ρίσαρντσον.

— Ό  Τίνο Ρόσσι καί ή γυναί
κα του Μιρέϊγ Μπαλέν, στή Βίλ. 
λα Κατάρι περνοΰν εύτυχισμένες 
ή μέρες, ξένοιαστος μακρυά άπό 
ιό στούντιο.

— Ή  Νοέλ Νόρμαν, πού έξε« 
λέγη «Μις Σινεμόντ» τοΰ 1939, ύ- 
πέγραψε συμβόλαιο μέ ένα ιτα
λικό κινηματογραφικό οίκο, θά 
φύγη γιά τήν ’ Ιταλία στό τέλος 
τοΰ μηνός καί θά μείνη έκεΐ ώς 
τό τέλος τοΰ έτους γιά νά γυρΙ
ση άρκετές ταινίες.
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μεγάλη γενναιότητα.
—Πόσο δρόμο άλήθεια διανύσατβ, 

τής λέγω, άπϊ> τήν έποχή τοΰ «Δρό 
μου τοΰ Παραδείσου»!

—"Αρεσοτν στή Γαλλία τά «Μαΰ- 
ρα Ρόδα»; ρωτςί, καί ή ταινία :Ι 
«Έγώ είμαι ή Σουζάννα!» πού 
τήν γύρισα στό Χόλλυγουντ. "Υστε 
ρα τό φίλμ : «Τά χείλη μου λένε 
ψέματα». Έ ν  τώ μεταξύ γύρισα με
ρικές ταινίες στήν ’ Ιταλία καί τώ
ρα τελείωσα τή «Σερενάτα» στό 
Παρίσι. Λατρεύω αύτό τό τραγοΰδι 
καί κάθε τι πού έχει σχέση μέ τόν 
Σρΰμπερτ. Ό  Ζάν Μπρυαγιέ μέ κα
τάλαβε. Μάλιστα, χσρεύω, τραγρυ- 
δώ καί γρητεύω ζώα στό ϋπαιθρσ...

Καί μέ μαγνητική χειρρνρμία, ή 
Λίλιαν ΧάρβεΟ χαϊδεύει τήν πλάτη 
ένός φανταστικού ζώου:

—’Έχω μερικές σκηνές σ’ ένα 
πάρκο μαζί μέ ένα άγριόγατό, C- 
στερα μέ μιά άντιλόπη, καί μ’ ένα 
παπαγάλο. Μ’ άκούει νά τραγουδώ 
δλη τήν ώρα τραγούδια τοΰ Σοΰμ- 
περτ πού στό τέλος συγκρατεΐ καί 
νότες, θά δήτε, εΐνε πολύ άστεΐος. 
"Ημουνα τόσο εύχαριστη μένη νά 
παίζω πλάι στό Ζουβέ καί τό Λαν- 
κρέ πού αύτόί θά έΐνέ πάλί ρί παρ- 
τέναίρ μαυ στήν ταινία : «"Ενά πο
τήρι νερό» τσΰ Σκρίμπ, στό Παρί
σι, τό φθινόπωρα... Ή  ώρα νά φύ- - 
γώ έφθασε..3.

Χαρσύμενη, γελαστή, ή Λίλιαν 
ΧάρβεΟ μδς δείχνει δτι είνέ γυναί
κα αθλητική καθώς πηδδ πάνώ ά
πό τά τραπέζια καί τά γεμδτά λου 
λόυδια κιβώτια του μ-κάρ. ’Ακόμα 
Svoc άύτόγραψο άπό τήν* ξανθή νε
ράιδα.

—θά ξαναγυρίσω σέ δέκα μέρες, 
μοΰ εΐπε μέ καλωσύνη καθώς Απο
μακρύνεται μέ έξαιρετική χάρη. 
Λατρεύω τήν Κυανή σας ’Ακτή δ
που κολυμπώ καί ψαρεύω δλη μέ
ρα. Ώρβουάρ, σέ λίγο.
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fVre άρχισε νά γεννιέται πάλι 
μέσα του τ’ δνειρο.

Σάν άντίδραση στόν πνιγηρόν ά- 
γέρα της φυλακής, στίς βρωμιές 
τών φυλακισμένων, στά λόγια τους, 
στ'ις χειρονομίες τους, στό πείσμα 
τοΰ φιλιππικού τοΰ άστυνόμου καΐ 
στό πείσμα της ίδιας του της συ
φοράς, άρχισε νά βλασταίνη μέσα 
τοο ό μαγικός σπόρος.

Τούς πόνους, τούς έξευτελισμούς, 
τήν καταφρόνεση πού είχαν» νοιώ
σει οϊ τρεΐς του φίλοι άρχισε νά 
σκέφτεται, τόν ξεπεσμό τους μ’ άλ- 
λαώτικα τούτη τή φορά.

θά τούς έπαιρνε πάλι μαζί του, 
! θά τούς άπλωνε πάλι τά χέρια γνω

ρίζοντας πιά τί ήταν καί τί εΐχαν 
κάνει.

θά τούς ανέβαζε πάλι ψηλά, αύ
τός μέ τά λιγνά του χέρια, πάνω 
στούς κυρτούς κι’ άδύναμους ώ
μους του.

Καί τήν “Αλμα τήν άγαπημένη, 
τή δοκιμασμένη, τήν ξερριζωμένη 
κ ι’ άνεμοδαρμένη κυκλαμιά του, 
τήν κυλημένη στή λάσπη, θά τή σή
κωνε άπα*λά καί θά τήν έφερνε σ’ 
ένα κρυστάλλινο σπτι άνάμεσα στή 
θάλασσα.

"Ενα γυάλινο σπίτι σ’ Η να νησί.
'Ολόγυρά τους ή θάλασσα, πά- 

νωθέ τους ό ουρανός καί μές τά 
σπίτι, τά παραθύρια, στήν αύλή 
καί στίς καρδιές τους φλογεροκόκ 
ν-'να χαρούμενα γεράνια.

Μιά νύχτα θά τήν έπαιρνε καί 
θάφταναν έκεΐ τά ξημερώματα καί 
θ’ άντίκρυζε ή άγαπημένη τήν αύ
γή πού τόσο λαχταρούσε.

’ Εσπαζε τά σίδερα, έσχιζε τόν 
άγέρα καί περιπλανιόταν σκέψη 
του νά τούς άναζητάη καί νά τρέ- 
μΠ γιά τήν τύχη τους, μήν άποικά- 
υουν πρίν προφτάση νά τούς δρή.

Ό  γέρο πονηρός πού δέν έβρι
σκε υπνο τίς’ νύχτες kl’ άφοΰ οι 
άλλοι άποκοιμιόσαντε μετά τά ζά
ρια καί τά χαρτιά τριγύριζε μές τό 
θάλαμα σά φάντασμα. Κυττώντας 
τόν τελευταίο καιρό τό Μίλτο νά 
kc ιμάται έβλεπε κάτι σάν ύποψία 
χαμόγελου νά πλανιέται στό βασα
νισμένο πρόσωπό του. ’Ήταν τ’ ό
νειρο. Τ ’ δνειρό του πού δέν τόν 
άφηνε μέρα-νύχτα «αί τοϋκανε τή 
φυλακή άδάσταχτη καί δέν έβλεπε 
τήν ώρα νά τόν άφήσουν.

Τήν τελευταία νύχτα τήν πέρασε 
άγρυπνος μέ τό γέρο πονηρό άμί- 
λητο στό πλάι του. . -

Τό πρωΐ δταν οί άλλοι έβγαιναν 
γιά τόν περίπατο στήν αύλή, κεί
νος έμεινε καί πρόσμενε τό δεσμο
φύλακα. »

Κ ’ ήρθε νά τόν τιάρη.
Ό  γέρος πλησίασε καί χαΐδεψε 

τό κεφάλι του κ ’ έπειτα τό πρόσω
πο ψαχτά-ψαχτά σάν τούς τυφλούς 
ικαί σάν τούς γλύπτες σά νάθελε 
νά κράτηση στή χούφτα του καθα
ρό τό περίγραμμα καί τήν κάθε 
λεπτομέρεια τής μορφής του. Ξα
φνικά τόν φίλησε έκεΐ στά δεξί μά
γουλο κ’ έπειτο στ’ άριστερά κι’ ό 
Μίλτος ένοιωσε κάτι θερμό, γλυ
κό ν’ άνεβαίνη μέσα του καί νά 
στέκεται κόμπος στό λαιμό του κ’ 
έσκυψε καί φίλησε τό χέρι τοΰ γέ
ροι. σά γυιός πού ξενητεύεται.

Ό  δεσμοφύλακας μέ μιά βλα

στήμια έκοψε στή μέσα τίς διαχύ
σεις καί τόν έσπρωξε στό γραφείο 
τοΰ διευθυντή. Τοΰδωσαν ένα χαρ
τί, τοΰ είπαν λίγα λόγια νά είναι 
καλός, νά μή τό ξανακάνη, μά δέν 
τ’ άκουσε, δέν τούς ένοιωσε, θυμό- 
ταν μόνο πακ; φίλησε τό τρεμου- 
λιάρικο χέρι τοΰ γέρου κι* άμέσως 
έπειτα πώς βρέθηκε έξω άπ’ τή 
δσορειά πόρτα στόν ήλιο καί στό 
φώς.

Τ ότε ό κόμπος ποδχε σταθή στό 
λαιμό του έλυσε καί τά δάκρυα 
πλημμύρισαν καί θάμπωσαν τά 
μάτια του.

’Έκανε δυό-τρία βήματα δειλά 
•καί φοβισμένα, μά δέν ήταν κοα/είς 
δίπλ'·" του, καμμιά φωνή δέν άκού
στηκε νά τόν σταματήση.

"Εκανε άκόμη λίγα δήματα πιό 
γοργά, μά πάλι τίποτα.

Τότε τέντωσε τό στήθος του, ά
πλωσε τά χέρια, σήκωσε τό κεφάλι 
καί ρίχτηικε σ’ ϊνα τρέξιμο τρελλό.

ΤΗταν Όχτώβρης. Στά χωρά
φια γύρω άπ’ τή φυλακή άπλωνό- 
ταγ μιά δψιμη άνοιξη. Τό γρασίδι 
διαστιζόταν άπ’ άγριομαργαρίτες 
καί κυκλάμινα κι’ ό άγέρας χαΐ
δευε σάν κύτταγμα φίλου.

"Ετρεχε μεθυσμένος άπ’ τό φώς, 
τρικλίζοντας άπ’ τή $(αρά του·

Οί πρωινοί διαβάτες χαμογελού
σαν ώς τόν έβλεπαν «αί στό σταθ
μό στήν Καλλιθέα δσοι περίμεναν 
τόν ήλεκτρικό γύριζαν καί τόν 
κύτταζαν περίεργα καθώς χοροπη
δούσε σ-ιγοσφυρίζοντας.

’Απέναντι ή Σ  ιβιτανίδειος βούΐ- 
ζε άπ ’τό μελισσολόι τών παιδιών 
πού δέν είχαν άκόμη μπή στίς τά
ξεις.

"Ηθελε έτσι νά μποροΰσε νά 
βρεθη στήν αύλή μαζί τους νά τά 
ψιλήση ένα-ένα καί νά τ’ άγκαλιά- 
ση. "Ηθελε ν’ άγκαλιάση δλους 
τούς έπιβάτες τοΰ τραίνου κ’ έπει
τα κάθε άνθρωπο πού συναντοΰσε, 
δλους τούς άνθρώπους, δλο τόν 
κόσμο.

Νά τούς άγκαλιάση καί νά τούς 
φιλήση γιά τή χαρά πού τοΰ έδιναν 
μέ τήν παρουσία τους, μέ τή θερ- 
μή άνθρώπινη παρουσία τους π’ α
γίαζε τούς δρόμους καί τά πράμα
τα κ’ έδινε νόημα στόν κόσμο.

Πήρε ένα αύτοκίνητο καί τράδη- 
ξε ίσια στό σπιτάκι. Μά καθώς πή
γαινε ν’ άνοιξη τήν έξώπορτα, ένας 
μαντρόσκυλος χύμηξε άπάνω του 
κ’ ένα άγόρι δγήκε καί τόν ρώ
τησε τί ζητοΰσε.

«Τή δεσποινίδα Ρίνα;» Δέν κα
θόταν έκεΐ πιά. Εΐχε φύγει άπ’ τόν 
Αΰγουστο. “ Ολοι δέν ήξεραν ποΰ 
πήγε».

Τάχασε μιά στιγμή, μά έπειτα 
άρχισε άπό πόρτα σέ πόρτα νά ρω- 
τάη «αί σέ μιάν αύλή δρήκ? μιά 
μικρή πού μαντάριζε κάλτσες. Εί
χε πελάτισσα τή Ρίνα και τοϋδωσε 
τήν καινούργια της διεύθυνση.

'’Ήταν κοντά στό Μαράολειο σέ 
μιά έπιβλητική πολυκατοικία.

Στό χτύπημά του δγήκε μιά ύ- 
πηρέτρια μέ μαΰρα καί παραξενεύ
τηκε δταν τής ζήτησε τήν κυρία 
της. Δέν ήξερε, τοΰ είπε, άν θά 
μποροΰσε νά τόν δεχτή. Μά κείνος 
έπίμενε καί πήγε νά είδοποιήση. 
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.

I ι
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

ιίαμβΰ τοΰ συγχρόνβυ ελληνικού 
,εάτρου ;

ρ—“Onwg ολε; ©ί καλλιτεχνικέ; 
έκδηλώσεις τβν τόπου μας, έτσι 
καί τβ σύγχρβνβ έλληνικβ δέατρβ 
ΰέν μπβρεϊ παρά νά ίρ* καί νά 
ύημιβνργή την ίστορία ΐβυ μέαα 
οτά πλαίσια των όσων αχς είπα 
προηγουμένως. Ζητβΰιμε πάντοτε 
ν ’ άνακαλύψβυμε τβν 6α3ύτερβ έ- 
βνικβ καλλιτεχνικό έ α υ τ β 
μ α ς . Έκεΐνβ τβν εαυτέ μα« 
πβΰ 9χ μχς οδήγηση νά πρβσφέρου- 
με μιά μέρα — ϊσως πολί) γρήγορα 
στην παγκόσμια τέχνη ένα έ&νικβ 
Νεοελληνικό ©έατρο, ενα δέατρβ 
γνήσιο έγγόνι τοΰ αρχαίου Έλλη- 
νικβΰ ©εάτρου.

—Ποιος είνε 6 όικβς αχς ό ρό
λος μέσα σ’ αύτές τίς τάσεις;

—Εργάζομαι σάν ένας έντιμος 
στρατιώτης αύτής τής Ιδέας πβΰ 
σάς άνέπτυξα παραπάνω, μιάς Ι
δέας πβΰ γεμίζει ολάκερη τήν ψυ
χή μου μ’ ένβουαιασμό, βχι άπβ 
μιά στενή σωδινιστική αντίληψη, 
αλλά άπβ τήν δεδαιβτητ* πώς ή 
παγκόσμια τέχνη δέν είνε τίπβτε 
άλλο άπό ένα υπέροχο μωσαϊκό 
στό όπβίβν κάδε έβνβς προσκαλεί
ται νά πρβσδεση τό δικό τβυ τό 
χρώμα. Τή σημασία τής συμδβλής 
μβυ σ’ αύτή τή γενική έδνική 
καλλιτεχνική προσπάθεια δέν έχω 
φυσικά τό δικαίωμα νά κρίνω καί 
νά εκτιμήσω έγώ.

Φ Α £Ε ΐ:Σ ''Κ Α Ϊ'*£Χ Ε Δ Ι Α

τρβυ τβΰ Πρβέδρβυ τής Ελληνικής 
Κυδερνήσεως κ. ’Ιωάννη Μεταξά 
στόν όπβίβν βλβς ό σύγχρονος καλ
λιτεχνικός κόσμος τής Έλλάδβς 
χρεωστεϊ άληβινήν ευγνωμοσύνην 
διά τά μέτρα τά όποια λαμδάνει 
προς άνάπτυξιν γενικά τής Νεο
ελληνικής Τέχνης. "Ενα βαδΰ αί- 
σδημα φιλίας καί πνευματικής συγ
γένειας μέ συνδέει μέ τβύς Γάλ
λους. Τβύς γνωρίζω χρόνια σάν 
συγγραφείς, σάν ήδβποιβύς, σάν 
άνδρώπβυς ’Έχω  παίξει πάνω άπβ 
2C0 2ργα Γάλλων συγγραφέων στό 
δέατρβ μβυ καί δέν δά πάψω νά 
πρβσκαλώ τό έλληνικό κοινό νά 
συμμερίζεται τήν έκτίμησή μβυ 
καί τήν άγάπη μου γιά κάδε καλό 
πνευματικό πρβϊόν τής άγαπημέ- 
νης μβυ Γαλλίας.

ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ*"* Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι
Κ Ο Υ  © ΕΑ Τ ΡΟ Υ

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙ!

—©ά μπορούσατε νά μβΰ περι
γράφετε μέ συντομία καί χάριν 
τών Γάλλων άναγνωστών, τίς διά
φβρες φάσεις τής σταδιοδρομία; 
σας στβ δέατρβ, καδώς καί τα σχέ
διά σας ;

—’Αγαπώ πολύ τβύς Γάλλους α
ναγνώστες γιά νά μήν τβύς κου
ράσω εξιστορώντας τή σταδιοδρο
μία μιάς δεατρίνας πβύ δέν πι
στεύει άκόμα πώς έχει φτάσει νά 
έκπληρώση όλα τά καλλιτεχνικά 
Ιδανικά της. ’Αγώνες, στενβχώρι- 
ες, νίκες, άπβτυχίες, δέατ,ρβ, δέα
τρο καί πάλι δέατρβ ! Νά τί άπο- 
τελβΰνε τίς εντυπώσεις μου άπβ 
τήν έδώ καί τριάντα χρόνια καλ
λιτεχνική επιστράτευσή μβυ. "Οσβ 
γιά τά σχέδιά μου ; Τίποτε περισ
σότερο ή λιγώτερο πάλι άπό τβ 
δέατρο. Μέ τή διαφορά πώς ένα 
δείγμα τών θεατρικών μβυ αύτών 
σχεδίων έχω τή λαχτάρα νάρδω 
αύτοΰ στβ Παρίσι νά σάς τό έκδέ- 
σω παί£βντας μιάν άρχαία 'Ελλη
νική Τραγωδία. Καί αύτό τό πα
ληό μου τβ βνειεο έλπίξω πώς δά 
τό πραγματοποιήσω έφέτβ; χάρις 
στήν Ιστορική για τόν τόπο μας 
μέριμνα ύπέρ τοΰ Έλληνικοΰ ©εά-

—Πώς δλέπετε τό μέλλον τβύ 
Έλληνικοΰ ©εάτρβυ; Τί σημασία 
άπβδίδετε στό γαλλικό δέατρβ καί 
γενικά στήν κουλτούρα τβϋ γαλ
λικού πνεύματος σχετικά μέ τήν 
άνάπτυξη τβΰ έλληνικοΰ δεάτρβυ;

—•"Οπως σάς είπα καί ifpiv τό 
μελλοντικό ελληνικό δέατρβ τό 
βλέπω σάν ένα δέατρο κατ” έξο
χήν Έλληνικό. "Οσο γιά τή ση
μασία πού δίνω στό γαλλικό δέα
τρο καί τή συμβολή τβυ γιά τήν 
άνάπτυξη τβΰ έλληνικοΰ δεάτρβυ, 
αύτή είνε, άληδινά, τεράστια. Τό 
έλληνικό δέατρο παρ’ ολες τίς επι
δράσεις πβύ έχει ύπβστή τελευταία 
άπβ άλλες σχολές, έιξακβλουδεί νά 
παραμένω καί δά παραμένει πάν
τα ένας όμβαίματβς συγγενής τβΰ 
Γαλλικού ©εάτρου. Είνε β καδά- 
ριβς λογισμός, ή ξάστερη σκέψη, ή 
έλλειψη νβσηρής καί συννεφιασμέ
νης μυστικβπάβεια; πβύ συνδέει 
τούς λαβύς μας καί, μα$ί μ’ αύτβύς 
τίς τέχνες μας. Οί φίλβι μβυ Γάλ
λοι συγγραφείς καί καλλιτέχνες 
είνε βλβι πνευματικά μβυ άδέρφια. 
M a ji τβυς συζητώ νοερά κάδε δη- 
μιβυργία μβυ, μα$ί τβυς κρίνω καί 
έπικρίνω κάδε δεατρική μβυ προσ- 
πάδεια. Κι’ όταν κάποτε βά φτά- 
σβυμε νάχβυ,με ύψώσει τβ Νεβελ- 
ληνικό μας τό ©έατρο έκεΐ πβύ 
όνειρευόμαστε, τότε, έγώ τουλά
χιστον, δά μπβρώ νά φωνάξω μ’ δ
λη μβυ τήν καρδιά «£ήτω ή Γαλ
λία», γιατί αΰτή. μέ τβ δικό της 
παράδειγμα, μάς έκαμε ν ’ άγαπή- 
σουμε άκόμα περισσότερο τόν τβ- 
πβ μας καί νά έγκύψουμε στήν με
λέτη τών ελληνικών έκείνων καλ
λιτεχνικών άρετών πού δά δώ
σουν στό ©έατρο μας τήν γνήσια 

; Ελληνική έδνική τβυ όντότητα σέ 
χρώμα,, σέ πεοιεχόμενβ καί σέ έκ-

I φράση.

(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος) 
χοΰδε σταδιοδρομίαν της αποδώσει. 
Γ  ενικά άλλως τε, ώς πρός τήν μου 

σίΛήν, χρεωστώ νά είπω δτι αύτήν 
τήν φοράν ό κ· Γιαννίδης (πού εΐνε 
έν τούτοις χωρίς καμμίαν άμφιδο- 
λίαν ό πιό έπιτυχών έως τώρα καί 
περισσότερον άξιος μεγαλυτέρων 
άκόμη έπιτυχιών πού άπό αύτόν πε 
ριμένομε καί ελπίζομε μέ βεβαιό
τητα) δέν έδωκε δ,τι καλύτερον 
μποροΰσε. Ή  μουσική του δέν εΐνε 
δπως έκείνη είς τήν όποίαν κατά 
κανόνα μάς έχει έως τώρα συνηθί
σει. Δέν εΐχε πολύν καιρόν στήν διά 
θεσίν του; "Εγραψε βιαστικά; Δέν 
ξέρω καί ειδικός δέν είμαι. Ξέρα 
δμως δτι αύτήν τήν φοράν ή μου 
σική τοΰ κ. Γιαννίδη δέν μέ ίκανυ- 
τ ϊ γ  ίησεν δσον εΐχε συνηθίσει τό αύ
τί μου νά ΐκανοποιήται άπό τά μο- 
τίδα του καί τά εύρήματά του.

Φυσικά τό άνέβασμα καί ή πα- 
ράστασις εΐνε «παστρική» δπως 
ξέρει ό κ· Μηλιάδης νά τίς έμ$ανί- 
ζη, ώς θιασάρχης. Ή  έπιθεώρησις 
παίζεται άπό δλους τούς ήθοποιούς. 
πολύ καλά, μέ ευσυνειδησία κα! 
μπρίο. Ό  κ. Μαυρέας, ό κ. Κυριά
κός, ό κ· Δούκας, ό κ. Καντιώτης 
καί, φυσικά, δπως πάντοτε ό κ. Μη 
λ.άδης περίφημοι, καθώς έπίσης κα· 
αΐ δίδες Καλουτα, ή δίς Σοφία καί 
ή δίς ’Αλίκη Βέμπο, ή κυρία Τοτώ 
Λ άσκα (ευσυνείδητος καί μελετη
μένη κατά ■ κανόνα), ή δίς Ρένα 
Ντόρ μέ τό άνεξάντλητο μπρίο της.

Αί... άστρονομικαί εισπράξεις 
πού γνωρίζει ή έπιθεώρησις αύτή 
άπό τήν «πρώτην» της καί έκτοτε 
συνεχώς (ή έπιτυχία άλλως τε άτό 
έτών τώρα άποτελεΐ.·. παράδοσιν 
διά τό θέατρον Σαμαρτζή) άποδει- 
κνύουν δτι άρέσει είς τό κοινόν πο
λύ καί δνι·θ’ άποβή πράγματι διά 
τάν θίασον, τό θέατρον και τούς 
συγγραφείς... «μασκότ».

ΘΕΑΤΡΟΝ «ΛΥΡΙΚΟΝ» :ι -
Ε Π ΙΧ Ε Ι ΡΗ Σ ΕΩ Σ  ΜΑΚΕΔΟΥ :

(Κ Α Λ Λ ΙΤΕΧΝ ΙΚ Η  ΔΙΕΥΘΥίί-
Σ I Σ  ΚΟ ΚΚΙΝΗ , Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ ΙΣ
Μ ΑΚΡΗ ) «Η ΑΘΗΝΑ τοΰ 19:±9»
Ή «πρώτη·» έδόθη μέ έξαιρετικήν 

πράγματι άκόμη καί δΓ έπιθεωρη- 
ιιακήν πρώτην συρροήν τοΰ καλλί

τερου κόσμου, τό βράδυ τής Τετάρ 
της. Ή  έκουσία είς τό πρόγραμμα 
-xcpicrria ώς πρός τό μικρόν δνομα 
τοϋ έτέρου τών συγγραφέων, τοΰ 
κ. Γιαννακοπούλου, δίδει κάποιαν 
ίάσιν είς τά λεγάμενα δτι ύπό τό 
έπώνυμον αύτό στεγάζεται ήσυνερ 
γασία τών δύο άδελφών Γιαννακο 
πούλων, τοϋ κ. Χρήστου Γιαννακο
πούλου, γνωστοΰ άπό τήν άλλην 
Tco είς τά περιοδικά Ιδίως διηγη- 
ματογραφικήν έργασίαν, καί τοΰ 
μ ωτέρου του άδελφοΰ, τοΰ κ. Γε
ωργίου Γ ιαννακοπούλου, πού δέν 
εΐνε μέν γνωστός, έχει δμως πράγ
ματι — δπως μερικές συνεργασίες 
τοι· στήν «’Αθήνα μας» τοΰ κ. Γιαν- 
νακουκάκη, μοΰ έδωκαν τήν εύκαι- 
ρίαν νά άντιληφθώ—σατυρικόν τα
λέντο, καί άττικώτατα δηκτ: κον 
πνεΰμα-

"Οσον άφορςΐ τόν έτερον συγγρα 
φέα, τόν κ. Καρακάσην, εΐνε γν·ό>- 
στότοΜος άπό πολλάς άλλας πα- 
λοιοτέρας έπιτυχίας του (ή «Βαδυ 
λωνία» ήτο ένας πραγματικός tm- 
θίωρησικός θρίαμβος). Μέ ειλικρι
νή χαράν τόν εΐδαμεν έπανερχόμε- 
νον τώρα είς τήν... ένέργειαν μετά 
κάμποσων έτών έκουσίαν διαθέσιμό 
τητιΐ.

Ή  μουσική τής νέας ΛήΟεωοήσε- 
ως—όφειλομένη εις τόν κ. Κυπαρίσ 
σην, πλήν νομίζω τοΰ ταγκό πού λέ 
γ?ι ώς ρομάντζαν ή δίς Ποζέλλι 
(ν<\1 τό όποιον εΐνε παλαιόν μουσι
κόν κομμάτι όφειλόμενον είς τόν 
πατέρα της — εΐνε εύχάριστη. Μία 
βαρκαρόλα τής κ. Δημητρίου εΐνε 
ιδιαιτέρως καλή καί έξετελέσθη ά- 
ριυτα. Μερικά ρεφρέν έπίσην

Γενικά ή έπιθεώρησις εΐνε ίδιαι· 
ιέρως εύχάριστη καί μερικά της δέ 
νούμερα πράγματι εΐνε πολύ έξυ
πνα. Ό  κ. Κοκκίνης ώς Ζοιχαοίας 
κομπέρ μέ δεύτερον κομπέρ τόν κ. 
Σ ιμόπουλον, ήδυνήθη, δπως συνή, 
;θ&;ς, νά προκάλέση έπανειλημμέ- 
νωι τό γέλιο τοΰ κοινοΰ. Τό «ταξι 
δάκι άναψυχής» ώς σκέτς εΐνε ένα 
άπό τά λίγα πού έχομε ίδή ώς τώ
ρα νά μή κουράζη καί νά βλέπεται 
πράγματι μέ εύχαρίστησι καί κάφ. 
έως τό τέλος. Φρ3οΰμαι μήπως σέ 
καμμιά βδομάδα αί συνηθισμέι^αι 
«προσθήκαι καί βελτιώσεις» πού πα 
ρακολουθοΰν σάν πληγές αύτά τά 
σκηνικά παιγνίδια, τό κάνουν θέα
μα διά τήν γαλλαβΓάν, άφόρητον 
διά 6εατή{> καί σχετικά μόνον έστω 
καλλιεργημένον. Τά νούμερα «Κα- 
θαριστήριον Νέου ρυθμού» (Κόκ
κινης - Μανέλλης - Χαρμπή), «Πώς 
άλλάζουν τά κορίτσια» (Κοκκίνης- 
Σταυρίδης - Ντιριντάουα), «Πα· 
ληατζήδες ρωμαντικοί» (Στυλιανό 
".ουλος - Σταυρίδης), «Μοντέρνες 
Κυρίες» (Κοκκίνης, Χαρμπή, Ροζ. 
Ρόζη, τής όποιας ήτο κομψότατη, 
άληθινά ξεχωριστά κομψή, καί ή 
έίιφάνισις) άρεσαν ιδιαιτέρως.

Χωρίς άμφιβολίαν δμως τά πε
ρισσότερον έπιτυχή νούμερα ήσαν 
τό ώραιότατο ντουέτο Ποζέλλι — 
Μακρή «’’Αλλα ήθη - άλλοι καιροί» 
μέ τίς νοσταλγικές του καντάδες, 
(πού τόσο ζωηρά δσον καί τότον 
δίκαια κατεχίίροκροτήθη), μία πε
ρίφημα, .βαλμένη παρωδία τής «Χιο 
νάτης καί τών έπτά νάνων» (ή χιο
νάτη καί οί έπτά... χάγοι) μέ δλους 
τυύς άνδράς τοΰ θιάσου καί τήν κ. 
Γ’κιουζέππε (θριαμβεύσασαν μαζί 
των εύλόγως) καί πρό πάντων έ- 
voc περίφημος «Μεθυσμένος πού ά- 
γαπόί τήν πεθεράν του» ό καλλίτε
ρος, διά τόν γράφοντα μεθυσμένος 
πού έχεν δημιουργήσει ό κ. Μα- 
κρής, ό όποιος έν τούτοις έχει δη
μιουργήσει τέτοιους τύπους ένα οω 
μο καί δλους τόσον διασκεδαστι- 
κεύς.

**
Τά μπαλέττα δλα έκτακτα καί 

ώς ίδέα καί ώς τοποθέτησις καί ιός 
έκτέλεσις- Τό «Ειδύλλιο στήν Πο
λωνία», τό «Κωμικό Ναυτικό Μπα
λέττο» (δπου ή δίς Φιλοσόφου ξε
χωρίζει πραγματικά), τό «’Απάχι- 
κο Σκέτς» (δίδες Δημητρίου, Ροζί- 
τα, Βάλβη καί Σταυρίδης, Μανέλ
λης, τά μπαλλέτο) μέ τήν «ζαβά» 
του χορευομένην μέ πολύ κέφι, δλα

περίφημα. Ό  κ. Φλερύ, ώς χορο- 
γράφος τοΰ θιάσου έπέτυχε αύτή 
τή φορά, δσο λίγες άλλες.

Είμαι ύποχρεωμένος νά ξεχωρί
σω πρό πάντων τό χορό «Μοντέρνα 
Υποκρισία» (φιγοΰρες χορευόμε- 
νες μέ μάσκες καί φιγούρες θεοπά
λαβες δταν οί μάσκες άποτίθεν- 
ται) τής δος Ποζέλλι καί τοΰ κ· 
Φλερύ. Εΐνε κάτι άπό τά πιό πολι
τισμένα πράγματα πού έχομε σ’ αύ 
τό τό εΐδος ίδή στήν έλληνική έλα- 
Φρά μουσική σκηνή, αύτά τά τελευ

■■ -

ταΐα χρόνια καί έχορεύθη χωρίς 
<αμμιά ύπερβολή περίφημα. Ή  δίς 
Ποζέλλι στό χορό αύτόν εΐνε άλη- 
Οινα χαρά θεοΰ. ΠρΛγματι εΐνε κα
μωμένη γιά χορεύτρια τέτοιων χο
ρών καί θά εΐχε άδικο έάν έπέμενε 
νά μή θέλη νά τό καταλάδη ώστε 
νά άψιερώση τόν έαυτό της άπυ- 
'κλί.ιστικώτερα σέ ένα είδος πού εΐ
νε τέχνη μεγάλη κα'ι γιά τό όποιον 
έχει τίς καλλίτερες άπδ φύσεως 
προδιαθέσεις. Ή  δίς Ποζέλλι έπί
σης. έ-σημείωσεν έπιτυχίαν καί σέ 
μ ά χωριάτικη ρωμάντζα «τή Μα- 
ριώ» (σέ γνωστότατο καί πολύ 
γαργαλιστικό λαϊκό μοτίδο τονι
σμένη καί χάρις σ’ αΟτδ κυρίως ά- 
ρέοασαν). Έχειροκροτήθη έπανει- 
λϊ,μμένως καί μανιωδώς- Τό ίδιο 
άλλως τε καί ή δίς Δημητρίου στη 
Βαρκαρόλλα της, άλλά καί στίς 
δυο ρωμάντζες της.

Λ
Ί ό «κλοϋ» τής παραστασεως αυ

τής άνεμένετο δτι θά ήτο ή έπανεμ 
φάνισις — μετά τόσα χρόνια—στήν 
έπιθεώρησιν ένός κωμικοΰ πού άλ
λοτε έγνώρισε μεγάλους Θριάμβους 
err·’, εΐδος αύτό, τό τόσον πολύ συ- 
νηθιζόμενον στό Παρίσι, τοΰ κ. Βιλ 
λάρ. Εΐχε τέσσαρας έμφανίσεις. 
Δύο στήν πρώτη πού άρεσαν ξεχω

ριστά. ΤΗταν ένα τραγοΰδι κωμικό 
(κατ’ έμπνευσιν, διασκευήν, καί μί 
μησιν τοΰ γαλλικού «τό μήλο» πού 
έλεγε πρό καιροΰ ό Σεβαλλιέ) καί 
ένα παλαιό νοστιμώτοττα πικάντικο 
τραγοΰδι πού έλεγβν ό κ· Βιλλάρ 
(ιούμερο καμωμένο άπό τόν κ. Κα 
ρσκάση πάλιν τότε) μέ θριαμ|3ευτ- 
κή έπτυχία, τ6 «Φαίνεται». Εΐχεν 
άλλας δύο έμφανίσεις στή θευτέρα· 
Ενα έξυπνο τραγουδάκι «έκεΐ» 

καί μία «ζαβό». Δυστυχώς δέν έκα 
ναν τήν έντύπωσι πού έπρεπε καί 
•πού θά έκανοτν άσφαλώς έάν ό κ. 
Βιλλάρ (πράγμα άκατανόητό καί 
άσυγχώρητο δι’ άρτίσταν παλπόν) 
Ζέν ένεφανίζετο λιγώτερο μελετημί 
νο- άπό δ,τι έλάχιστα άπητεϊτο νά 
εΐναι διά νά μή χάνη τούς στίχους 
του· ,

Τά σκηνικά —· όφειλόμενα είς 
τόν κ.’Αγγελόπου'λον — καλά άλ
λά ένίοτε ύπερμοντέρνα·σέ δαθμό... 
έξ; ρεθίζοντα. Είδαμε δύο δένδρα 
σχήματος·., σταυρωτών χαυλιοδόν
των δακτυλιοφόρων έλέφαντος. Εί
δαμε ϊνα σκηνικό θαλασσινό στό 
ναυτικό μπαλλέτο... ποΰ ό θεός νά 
βάλη τό χέρι του. Δέν μάς ένεθου- 
σίασαν ιδιαιτέρως οι δύο τεράστιες 
πόρτες μέ τό κεντρικό διακοσμητι- 
κό τοΰ χοροΰ «μοντέρνα ύποκρισία» 
καί «Ή τομή» τέλος τοΰ «Μπακα
λιάρου» (τοΰ πλοίου μέσα στό 6- 
τοϊον έξελίσσεται τό σκέτς μέ τα
ξιδιώτη τόν κ. Κοκκίνη καί καμα
ρωτό τόσο χαρακτηριστικά τζανα
μπέτη τόν κ. Μεσολογγίτη) μέ άφη 
σε μάλλον σκεπτικόν ώς πρός τήν 
σκηνικήν άποδοτικότητα τής ίδέας.

Ζωηρότατο — δι’ δ καί άρεσε— 
τό φινάλε «σουρπρά'ίζ πάρΐυ» στό 
Αστεροσκοπείο, μέ τόν κ. Κοκκίνη 
έτ.ιμένοντα νά μάθη καί νά ίδή τά 
μετέωρα, τόν κ. Μακρή συντάσαον- 
τα τό μετεωρολογικόν δελτίον τοΰ 
καιροΰ, τούς κυρίους καί τάς κυ
ρίας τοΰ θιάσου- Ώς νέφη (Φιλοσό 
Φσυ, Καλό, Ζούκοβα). ’Ανέμους 
(Μανέλλης, θεοφανίδης, Πλατύς). 
Καιρόν (Σταυρίδης). Βροχήν (Ντι 
ρ.ντάουά). Κεραυνόν (Μεσολογγί
της). ’Αστραπήν (Γκιουζέππε) · θύ 
ελλαν καί Καταιγίδα (Ποζέλλι - 
Δημητρίου). Καύσωνα (Στυλιανό- 
πουλσς) κ.τ.λ.

Γενικά ή έπιθεώρησις «Ή ’Αθήνα 
τοϋ 1939» έχει άνεβασθή μέ έξαιοε 
τική έπιμέλεια, έχει άρκετά νούμε
ρα έξυπνα καί μερικά πράγματι 
πολύ καλά, μπαλλέτα δέ ιδιαιτέ
ρως έπιτυχή. Βλέπεται ιδιαιτέρως 
εύχάριστα. Πρέπει έν τούτοις νά 
ψαλλιδισθή. Ή  πρώτη της έ κράτη
σε τούς θεατάς έως τΙς διόμισυ.

Εΐνε άπαραδέκτως πολύ·
Π. Μ ΟΣΧΟΒΙΤΗΣ

0 Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Σ Τ Η Σ  
ΠΟΥ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ 
Σ ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦ ΙΑ Τ Ο Υ  ΚΩΣΤΗ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ
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—Καί γώ είμαι τής γνώμης τοΰ 
λαμπροΰ μας καλλιτέχνη Φώρ νά 
μήν μπής στό Κ ο ν σ ε ρ δ α τ ο υ -  
ά ρ. θά εΐνε χαμένος καιρός γιά 
σέ. ΆρκεΓ νά μαθητέψης κοντά μου 
ocv τό θέλης, θά πληρώνης κάτι 
γιά τά μαθήματά σου, θά μιλήσω 
μάλιστα καί τοΰ ’Αμβροσίου θωμά 
(τοΰ τότε διευθυντή τοΰ Κον
σερβατουάρ καί άκαδημαϊκοΰ) 
νά σοΰ έπιτρέψη τήν είσοδο στήν 
τάξη μου κατά τά μαθήματά μου, 
καί σ’ δποια άλλη τάξι θέλεις.

Σ ’ αύτό τό άναμεταξύ, νά καί τό 
πιστοποιητικό τής ήλικίας μας άπό 
.τήν 'Αλεξ,άνδρ>εια. Άλλά εύτυχώς ή 
.δυστυχώς, ή προθεσμία εΐχε περά
σει. Ευχαριστημένος, οπωσδήποτε 
άπό τήν γενική έντύπωση πού έκα
να, άρχισα τά μαθήματά μου. Έ- 
προμηθεύτηκα κι' ένα πιάνο, αύτόν 
τόν άναγκαΐο συμπαραστάτη καθε- 
νός πού πρέπει να τροχίση τήν φω
νή του. ’Έκοψα άπ’ τό φαί μου, 
άπ’ τό πιοτό μου, άπ’ τή διασκέδα
σή μου γιά νά άποκτήσω έκεΐνο τό 
δργανο, πού θά βοηθήση έκεΐνον, 
πού στά σοβαρά έβαλε στό νοΰ του 
νά φ τ ά σ η. "Οταν βλέπω τά παι
διά μας σήμερα ,λόγω άνεχείας, νά 
στερούνται αύτό τό δργανο, τά λυ
πούμαι άπό τά βάθη τής καρδιάς 
μου. Καί πάντα λέω:

—Γιά δνομα τοΰ θεοΰ, δέν βρί
σκεται ένας Χριστιανός νά ίδρυση 
ένα φροντιστήριο μέ κάμποσα πιάνα 
μέσα, γιά τά ...μή τ α λ α ν τ ο ΰ χ α  
άλλά... τ α λ ε ν τ ο ΰ χ α  φτωχό
παιδα, πού νάχουν τά δικαίωμα γιά 
μιά ή δυό ώρες τήν ήμέρα νά συνα- 
ναστρέφουνται τόν βάσιμο αύτόν το
νοδότη τής φωνής, πού 'λέγεται πιά
νο ;

"Α, έξέχασα Γ Σ ’ αύτό τό άνα
μεταξύ καί πρίν πάρω άκόμα οΟτε 
ένα μάθημα, έπήγα στόν πρώτο πού 
έπεσκέφθη κα, τόν Γ ι ά ν ν η  τόν 
Κ ρ η τ ι κ ό, <3cv θυμάστε, τόν πυ- 
θαγορίζοντα δάσκαλο τοΰ τραγου
διού τής όδοΰ Σατωμπριάν τών Ή- 
λυσίων Πεδίων... τών Παρισίων.

—Τί έγινες, μοΰ λέει, τόσο καιρό;
Έγώ  χαρτί καί καλαμάρι τοΰ τά 

έξέθεσα δλα.
—Πάμε άμέσως στό πιάνο, μοΟ 

λέει... δπερ καί έγένετο.
—Ή  καταστροφή — μοΰ λέγει—έ

γινε. Ή  φωνή σου δέν εΐνε πιά ή ί
δια.

—Μά γώ δέν άνοιξα τό στόμα μου, 
τοΰ λέγω, έκπληκτος.

—''Οπωσδήποτε, δ,τι έγινε, έγινε, 
καί άκολούθησε τό δρόμο πού χά
ραξες.

Τόν ηύχαρίστησα καί μέ υποκλί
σεις... άπήλθον. Καί νομίζω «άητήλ- 
θον» έγκαίρως.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΕΔΩ ΚΑΙ Ε Ξ Η Ν Τ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Η ΜΑΡΙΑΝΑ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος)

τί άρά γε ;
Γιατί ό Όκτάβιος έχει πολλά 

θέλγητρα.
Ή  Γεωργία Σάνδη ρώτησε τόν 

Μυσσέ: «Όκτάβιος είσαι ή Τσέλιο;» 
Καί άπάντησε ό Μυσσέ: «Είμαι καί 
οί δυο μαζί». Ό  Ζύλ Λεμαίτρ λέει: 
«Ό  Όκτάβιος δέν έχει άλλο τίπο
τα γιά ν’ άρέση στή Μαριάννα άπό 
τήν πονηριά του». ’Όχι, δέν εΐνε 
τόσο άπλό. Βέβαια έχει πονηριά ό 
Όκτάβιος, ένώ ό Τσέλιο έχει δλες 
τίς άρετές, σύμφωνοι. Μά κι’ ό Ό 
κτάβιος εΐνε ώμορφος δσο εΐνε ό 
Τσέλιο καί άκόμα, μιλά ώραία, έ
χει θάρρος, εΐνε έξυπνος καί, πρό 
πάντων, ε ΐ ν ε  ε ΰ θ υ μ ο ς .

Ένω ή Μαριάννα ζή κλεισμένη μέ 
τόν γέρο Κλαύδιο, τόν σιωπηλό, τόν 
παράξενο, τόν φιλύποπτο. "Οταν 
δγαίνη έξω εΐνε μόνο γιά νά πάη 
στή λειτουργία. Φυσικά θαυμάζει 
τόν έαυτό της ή Μαριάννα πάνω ά
πό τό μικρό βάθρο δπου τόν άνέ- 
βασε. Τόν θαυμάζει ναί, μά βαρυέ- 
ται ! Ό  Όκτάβιος τήν διασκεδά
ζει. Γιά πρώτη φορά ίσως άπό τΙς 
κουβεντοΰλες τοΰ σχολειού ξανα
βρίσκει συζητώντας μΚχζί του, τήν 
εύκαιρία νά γυμνάση τό μυαλουδά- 
κι της. Μιλώντας της ό Όκτάβιος 
τής φέρνει στό νοΰ εικόνες καί ρυθ
μούς. "Οπως ξέρει καλά κάθε της 
προτέρηαα. Είχε άφήσει τόσο και
ρό τόν έαυτό της ν’ άδυνατίζη μέ
σα σ’ έναν λήθαργο έγωϊσμοΰ, γι’ 
αύτό καί τήν ζεσταίνει σάν ήλια- 
χτίδα ή εύθυμία πού μεταδίδει ό 
Όκτάβιος. Τό νεανικό αίμα της 
τρέχει τώρα πιό γρήγορα μέσα 
στίς φλέβες της.

Τί σημασία έχει άν ό Όκτάβιος 
τής μιλά καμμιά φορά άπότομα ; 
Ξέρει καί τοΰ δίνει τίς άπαντήσεις 
πού τοΰ'χρειάζονται. Τής άρέσει 
αύτή ή πάλη μέ τά λόγια. Εΐνε έ
να σπόρ πού στήν ζωηρότητά του 
νοιώθει περισσότερο τήν ζωή. Καί 
είνε τό μόνο πράγμα πού τήν ένδια- 
φέρει. Ή  Μαριάννα εΐνε ένα πλά
σμα δλο φλόγα, πού οί συγκρατη
μένες δυνάμεις της, οί άμεταχείρι- 
στες τήν σπρώχνουν νά ζητήση, ό
χι μιά καλύτερη ζωή, άλλά μιά

ζωή πιό έντονη.
Ή  «λεπτοκαμωμένη κούκλα» άρ- 

χίζει νά παίρνη χρώματα καί παλ
μό, σέ λίγο ή ζωή θά ξεσπάση μέ
σα της, σά θύελλα, καί γιά νά ύ- 
περασπίση τόν έαυτό της, ό έγωϊ- 
σμός της βρίσκει καινούργιες έκ- 
φράσεις πιό άνθρώπινες. θέλει νά 
έχη ύπεροχή στόν Όκτάβιο, δπως 
τό θέλησε γιά τόν Κλαύδιο.

Καί ό Τσέλιο ; θά ρωτήσετε : 
δέν τής φθάνει πού βασιλεύει πάνω 
στόν Τσέλιο ; 'Όχι, δέν τήν ένδια- 
φέρει νά βασιλεύη, μά νά κατακτά. 
Δέν τής χρειάζεται άλλο ό Τσέλιο. 
ή κατάκτησίς του έγινε πιά. Καί 
εΐνε τόσο άδύνατος, τόσο ύποταγ- 
μένος! Ή  Μαριάννα δέν έχει φθά- 
σει άκόμα— καί Ισως δέν φθάσει 
ποτέ—στό σημείο έκεΐνο πού ή γυ
ναίκα βάζει σ’ δλες τις μορφές τής 
άγάπης της, τήν μητρική στοργή.

Αύτοΰ άκριβώς ή Μαριάννα δια
φέρει ριζικά άπό τήν άλλη ήρωΐδα 
τοΰ Μυσσέ, τήν Ζακελίνα. (τό Φα
νάρι) .

Βάζοντας τήν Μαριάννα νά μιλ§ 
ό Μυσσέ άφομοιώθηκε μ’ αύτή. Πο
τέ κανένας συγγραφέας δέν θά μπή 
βαθύτερα άπ’ αύτόν στά λεπτά μυ
στικά τοΰ γυναικείου έγωϊσμοΰ, 
στό μυστήριο τής αισθηματικής «αί- 
δοΰς» πού κάνει τήν γυναίκα νά 
καθυστερή τή χαρά, νά τήν άρνή- 
ται πολλές φορές, γιατί ξέρει πώς 
τήν ήμέρα πού θ’ άφήση νά κό
ψουν τό λουλοΰδι τής χαράς, θάνε 
γι’ αύτήν ή παραμονή τής έγκατα- 
λείψεως.

Φτωχός γυναικείος έγωϊσμός, πού 
θάθελε νά εΐνε στή ζωή τοΰ άν- 
δρός* κάτι περισσότερο άπό μιά 
πρόσκαιρη εύχαρίστησι, άπό ένα 
τριαντάφυλλο πού τό κόβουν, τό 
μυρίζουν καί τό πετοΰν !

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό τελευταίο
άρθρο.

Μετάφραση δίδος Μίνας Π. Σημη- 
ριώτη

EflHllth ΤΡΑΠΕΖΑ THi ΕΑΑίΜ
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι  Σ Α  Τ Ώ  1 8 4 1

Μ ΑΛΛΙΑ  ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟθΕΜΑΤΙΚΑ ΑΡ. 1.205.000.000 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938 ΑΡ 10.800.000.000

Λιοικητής: Α Λ Ε Ξ .  Γ. Κ Ο Ρ Ι Ζ Η Σ
Κ ΕΝ Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ £ν Άθήναις. 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑ Ι Π ΡΑ Κ Τ Ο ΡΕ ΙΑ  εις δλην τήν 

’Ελλάδα.
ΑΝΤΑΠΟΚΡ ΙΤΑ I, Είς δλας τάς χώρας τοΰ Εξωτερικού.

Ή  Έθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεί πάσης φύσεωι 
τραπεζικός έργασίας εις τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν υ
ιό έξαιρετικώς συμφέροντος δρους. Δέχεται δέ καταθέσεκ 
εις δραχμάς (είς πρώτ ην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί ταμι- 
ευτηρίω), μέ λίαν εόνοϊ κά επιτόκια.

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
τις χάρες τής Παπαρούνας ( ! )  τής 
έρ>ωμένης τοΰ Άλή Πασά, ξετρέλ- 
λαινε μέ τήν ώμορφιά της δλους 
τούς ’Αθηναίους.

Ό  άξιωματικός τοΰ «Μετεώρου» 
μόλις τελείωνε τήν τετραωρία τής 
υπηρεσίας του, έδγαινε άπό τό 
πλοίο του καί έσπευδε στήν ’Αθήνα- 
Άφοΰ παρηκολούθησε καμμιά δε
καπενταριά φορές τά κατορθώμα
τα τοΰ Μπότσαρη καί πέταξε στή 
σκηνή καμμιά σαρανταριά μπου- 
κεττάκια μενεξέδες τής Κηφισσιάς, 
ένόμισε, χωρίς νά εΐνε καί ένετλώς 
δέδαιος, δτι ή θριαμβεύουσα Ε λ 
λάς, άνταποκρίνονταν στά αίσθή
ματά του· Τότε είπε μέσα του:

— ’Εμπρός, παλληικάρι μου, δέν 
πρέπει νά χάνης τό θάρρος σου, δ
πως λέει ό δπαρχος τοΰ «Σεγνε- 
λάν»: «Έμπρός άς άφήσωμε τίς ά- 
δυναμίες καί άς προχωρήσωμε..·».

Τήν έπαΰριο, πού έλεγε αύτά τά 
λόγια στόν έαυτό του, ό νεαρός ά- 

' ξιωματικός έφθανε στό θέατρο 
j  νωρίτερα άπό τήν παράστασι, έχει- 
ρσκρότησε τήν άνδρείαν τών Κλε
φτών καί περίμενε μετά τήν τελευ
ταία πράξη, νά φύγη τό θεατρόφι- 
λον κοινόν,

"Ενας λοΰστρος πού πουλούσε 
φιστίκια ήταν έτοιμος νά φύγη· Τόν 
φώναξε καί τοΰ είπε:

— Πάρε αΰτή τή δροτχμή.·. θά 
σοΰ δώσω άλλη μιά, άν π̂ :ς νά πής 
τής κυρίας Ελένης δτι στήν πόρ
τα τήν περιμένει ένα άμάξί καί έ
νας Γάλλος κύριος γιά νά τήν όδη- 
γήση, άν θέλη, σ’ ένα ώραΐο δω
μάτιο τοΰ ξενοδοχείου τής «Μεγά
λης Βρεττανίας».

Μετά δέκα λεπτά, γύρισε ό λοΰ
στρος καί είπε στόν άξιωματικό:

— Ή  κυρία Ελένη σάς περιμέ
νει πίσω άπό τό θέατρο·.. Έλόίτε 
μαζύ μου..·

Αίσθάνθηκε τό ΟΕΪσθημα τοΰ θρι
άμβου ό νεαρός κοσακτητής Χα
ρούμενος, άκολούθήσε τόν φυστικο- 
πώλη, πού τόν οδήγησε σέ μιά μι
κρή πόρτα πίσω άπό τό θέατρο, ά
φοΰ έτσαλαβούτησε στίς λάσπες 
τοΰ Ίλισσοΰ.

— Έδώ εΐνε.·· τοΰ είπε μυστηριω- 
δώς, ό όδηγός του, βάζοντας τό 
δάκτυλο στό στόμα.

Ό  άξιωματικός' μπήκε σ’ ένα ά
θλιο δωμάτιο, φωτισμένο α̂ μυβρά 
άπό ένα κερί. Στήν άρχή δέν άντε- 
λήφθη παρά κάτι άμορφους όγκους 
άπό λευκά πανιά ριγμένους άτα
κτα κατά γής·

Άλλά σέ λιγάκι οι άμορφοι ά
σπροι όγκοι έκινήθησαν καί έση- 
κώθησοα/ όρθιοι, ήσο(ν οί άνδρες 
τοΰ θιάσου, καμμιά δωδεκαριά, μι- 
σόγυμνοι, καί τά άσπρα πανιά, ή
σαν οί φουστανέλλες, πού τά παλ- 
ληκάρια τοΰ Μπότσαρη, δέν εΐχοίν 
πρ>οφθάσει νά βγάλουν.

Τοϋ έρριχναν πύρινα δλέμμοπα 
καί τόν έβριζαν στή γλώσσα τοΰ 
Όμηρου.

Ό  φίλος μου δέν φοβήθηκε άπ' 
τίς δρισιές τους, στήριξε τήν πλάτη 
στόν τοίχο καί μέ τά λίγα Ελλη 
νικά ποΰ ήξερε τούς είπε:

—Αξιότιμοι κύριοι, άναγνωρίζω 
δτι δέν περίμενα νά βρώ έσάς έ
δώ μέσα. Υπάρχει, βέβαια, παρε- 
ξήγησις. . Έ ν  τούτοις χαίρομαι μέ 
δλΓ τήν καρδιά μου, γατί εΐσθε με
γάλοι καλλιτέχναι καί σάς θαυμά
ζω·

Αύτό ήταν δλο! ! !
Οί καλλιτέχναι κύτταζαν έκπλη

κτοι ό ένας τόν άλλο, εύχαριστημέ- 
νοι άπό τόν θαυμασμό ένός ξένου.

Σέ λίγο δώδεκα χέρια έτείνοντο 
πρός τόν εύγενή ’αύτόν Γαλάτη, 
πού καταλάβαινε άπό Τέχνη.

— θέλουμε νά πιοΰμε είς ύγείαν 
σου, τοΰ είπαν, οί "Ελληνες.

’Έφεραν ποτηράκια μαστίχα, 
πού φυσικά τά πλήρωσε ό άξιωμα
τικός·

Λ
Τήν άλλη μέρα ένας ύπαξιωματι- 

κός τοΰ «Μετεώρου» άφηνε στό 
καρρέ τών άξιωμοαικών ένα γράμ
μα πού είχε στό φάκελλο τήν έξής 
περίεργον έπιγραφήν:

«Πρός τόν Γάλλον άξιωματικόν 
πού ήπιε χθές οΰζο μέ τούς 
καλλιτέχνες τοΰ θεάτρου 
τοΰ Λαοΰ».

Δέν ήταν δύσκολο νά δρεθή ό 
παραλήπτης. Ιδ ού  καί κατά λέξιν 
ή μετάφρασις τής έπιστολής:

«Κύριε,
»Άφοΰ είσαι έξυπνος καί ή

κόρη μου σοΰ άρέσει, δέχομαι νά

γνωρισθοΰμε· θά μοΰ κάνης εύ- 
χαρίστησι καί σέ μένα καί στούς 
φίλους μου νά έλθης νά γευμα
τίσουμε, αϋριον τό βράδυ, στήν 
Ταβέρνα πρό τής παραστάσεως. 

Υπογραφή:
Πάτροκλος Κρασσόπουλος 

(θιασάρχης)» 
Γέλια τών φίλων του άξιωματι- 

κών ύπεδέχθη σαν τήν άνάγνωσι 
τοΰ παραδόξου οώτοΰ γράμματος. 
Μόνον ό άξιωματικός μηχανικός) 
σοβαρώτατα έδήλωσε, δτι φοβοΰν- 
τ<χν καμμιά σοβαρά ένέδρα- Άλλά 
ό σημαιοφόρος μας διψούσε γιά 
τέτοιες περιπέτειες καί διασκέδαζϊ 
σέ κάθε λιμάνι νά μελετά τούς τύ
πους στίς χώρες πού τό πλοίο του 
έπεσκέπτετο. "Αν ήθελε ποτέ νά 
γράψη, θά ήταν ένας δεύτερος Λο- 
τί. Άπεφάσισε νά δεχθή τήν πρόσ- 
κλησι τοΰ κυρίου Κ ρασσοπούλου.

Τό γεΰμα έγινε σέ μιά Ταβέρνα 
πού άπό μακρυά στό βάθος φαι- 
νόνταν ή φαληρική θάλοοσα. "Ολα 
τά μέλη τοΰ θιάσου ήσαν παρόντα. 
Ό  Φαβιέρος κερνούσε ρετσίνα, ό 
Μπότσαρης πού δέν φοροΰσε φου- 
στανέλλα, είχε άφήσει τό σοδαρό 
καί άρειμάνιο ΰφος του.

Ό  φίλος μας παρετήρησε, δτι δ
λες ή γυνάΐκες τοΰ θιάσου έλειπαν 
καί τά μειδιάματα τοΰ θιασάρχη 
δέν μποροΰσαν νά τόν παρηγορήι- 
σουν πού δέν έδλεπε τήν ώραία 'Ε 
λένη. “ Οταν έφαγαν τό πιλάφι, καί 
κάτι μικρές σφαίρες τηγανητές ά
πό άρνάκι—πολύ νόστιμες—πού τίς 
λένε «κεφτέδες», ό κύριος Πάτρο
κλος, σοβαρός, σήκωσε τό ποτήρι 
του μέ τό ώραΐο κρασί τοΰ Μαρα- 
θώνος:

— Νεαρέ ξένε, πίνω στήν ύγείαν 
σου, στήν εύτυχία σου, στήν πρόο
δό σου, καί στόν προσεχή γάμο 
σου, στήν έπιστροφή στήν πατοίόα 
σου, καί στήν εύτυχία τών παιδιών 
πού θά κάνης.

»Οί σύντροφοι πού κάθονται στώ 
τραπέζι μοΰ είπαν πώς είσαι καλά 
καί έξυπνο παιδί· Αύτό εΐνε φυσικό 
άφοΰ είσαι Γάλλος καί οί Γάλλοι 
μοιάζουν μέ τούς "Ελληνες. Μοϋ 
είπαν, πώς βρίσκεις τήν κόρη μου 
ώραία. Αύτό δέν μοΰ φαίνται πε
ρίεργο. Σοΰ όμολογώ δτι είχα ά- 
ποφασίσει νά μήν τήν παντρέψω 
ποτέ μέ ξένο. Άλλά άφοΰ έπιμέ- 
νεις κάνω αύτή τή θυσία. Πές μας 
λοιπόν, τί περιουσία έχεις; "Εχεις 
στή Γαλλία χωράφι καί σπίτι; Τί 
έμπόριο κάνει ό πατέρας σου;

Ό  σημαιοφόρος δέν περίμενε τό> 
σο σοβαρά λόγια, έν τούτοις δέν 
τά έχασε, σηκώθηκε κι’ αύτός καί 
τοΰ είπε:

— ’Άρχοντα, κύριε Πάτροκλ... 
Πίνω πρώτα στήν ύγεία σου, στήν 
εύτυχία σου καί εύχομαι γρήγορα 
νά κάνης πολλά πλούτη, έπίσης 
στήν ύγεία τών έξόχων καλλιτε
χνών πού κάθονται σ’ αύτό τό τρα
πέζι, δπου μέ προσκαλέσατε νά 
φάω τό ώραΐο πιλάφι στήν ώραία 
αύτή Ταβέρνα. Δέν περίμενα τήν 
τιμή πού μοΰ κάνετε· Μ’ έρωτας τί 
περιουσία έχω; Δυστυχώς μονάχα 
τό σπαθί μου, πού μοϋ τό άφησε ό 
πατέρας μου, πού τό κληρονόμησε 
άπό τόν παποΰ μου! Τίποτα άλλο 
δέν έχω·...

— Μονάχα αύτό; ρώτησε ό κ. 
Πάτροκλος-

— Δυστυχώς, μονάχα αύτό... ΤΙ 
δέν εΐνε άρκετό;

—Δέ λέω δχι... είπε σοβαρώτατα 
ό θιασάρχης. Κάτι εΐνε κι' αύτό. 
Άλλά άκουσε, εύγενή ξένε: θά έ
κανες τότε καλλίτερα νά ξεχάσης 
τήν Ελένη καί νά παντρευθής κα
νένα κορίτσι άπ’ τόν τόπο σου·..

— Δυστυχώς βλέπω καί ’γώ, δτι 
πρέπει νά τό πάρω άπόφασι... είπί 
μέ περίλυπο Οφος-

— Σιγά-σιγά, μήν άπελπίζεσαι.·. 
Ό  άνθρωπος δέν πετυχαίνει πάντα 
στή ζωή, δ,τι θέλει. Πρέπει νά ύ- 
πσταχθής στούς νάμους τής είμαρ>- 
μένης.

Καί ό Πάτροκλος, ό Φαβιέρος 
καί ό Μπότσαρης, μοΰ γέμισαν, 
γιά νά μέ παρηγορήσουν, τό πιάτο 
μου μέ πιλάφι.

"Οταν ό άξιωματικός έφυγε, ά
φοΰ φυσικά πλήρωσε καί τό λογα
ριασμό, ό 'θιασάρχης κύριος Πά
τροκλος Καρσσόπουλος, έδγαλε τό 
έξής λογίδριον στούς καλλιτέχνας 
του-

ΚΩ ΣΤΑΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  περιπέτειες



ΣΑ ΒΒΑ ΤΟ Ν , 2 Σεπτεμβρίου 1939 ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
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Γ ’.
ΕΜ Π ΙΣΤΟ ΣΥ Ν Η  ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Εΐνε άληθινά περίεργο δτι τό 
κοινόν, άποτελούμενον άπό άνθρώ
πους, πού στήν καθημερινή ζωή 
δείχνουν κάποιο σκεπτικισμό γιά 
κάθε διαδεδαίωσι, πού δέν μπο
ρούν νά εξελέγξουν, γιά τό θέα- 
•ιρο έχουν άπεριόριστη εύπιστία 
καί άπόλυτη έμπιστοσύσνη σέ δ,τι 
άπό σκηνής άπαγγέλλεται. Τοΰ μι- 
λεϊτε γιά κάποιο τέρας θαλάσσιο, 
μισό ταΰρος κα'ι μισό δράκοντας 
κλπ. πού βγήκε άπό ένα κΰμα με
γάλο σά βουνό, κα'ι πώς έτρεμε ή 
παραλία άπό τά μουγκρητά του, 
σάς πιστεύει χωρίς συζήτησι. Συμ
μερίζεται τόν τρόμο τοϋ άφηγητοΰ 
μπροστά στό φρικαλέο θέαμα, καΐ 
μέ λίγα λόγια εΐνε αιχμάλωτος 
τοϋ συγγραφέως.

Είπα πριν ότι δυο εΐνε ή δασικές 
Ιδιότητες τοϋ δραματουργού, ή 
φαντασία καΐ τό σκηνικό αίσθημα. 
'Αλλά καΐ χωρίς φαντασία μπορεί 
κανείς νά γράψη ένα έργο. Π. χ. δ
ταν διασκευάζη γιά τή σκηνή ένα 
μυθιστόρημα. "Ομως δέν μπορεί 
νά κάνη χωρίς σκηνικό αίσθημα, 
γιατί αΰτό εΐνε άπαραίτητο στό 
δραματουργό, καί άποκτάται δύσ
κολα.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΚ Η Ν ΙΚ Ο Υ  Α Ι 

ΣΘΗΜΑΤΟΣ
Τό σκηνικό αίσθημα πρέπει ν* ά- 

σκή έλεγχο σ’δλη τή διαδρομή τής 
έργασίας τοΰ δραματικοΰ συγγρα
φέως, άλλά ό ρόλος του εΐνε κυ
ρίως σημαντικός στήν έπιλογή τοϋ 
θέματος, καί ιδιαιτέρως στήν ξε
χωριστή περίπτωσι, πού αύτό τό 
θέμα, άντί νά έχη έπινοηθή από τό 
συγγραφέα, τοΰ έχει προταθή άπό 
κάποιον άλλον. Γιατί ή πηγή τών 
έμπνεύσεών μας δέν περιορίζεται 
πάντα στίς ιδέες, ποϋ μποροΰμε 
νάχωμε έμεΐς οί 'ίδιοι. Εΐνε κ’ έ- 
κείνες, πού μάς ύποδάλουν.

Μόλις μάθουν οτι γράφετε δρα
ματικά έργα, πολλοί έρχονται καί 
σάς προσφέρουν καί άπό ένα θέμα. 
Μερικοί δωρεάν, πάνου στή κου
βέντα μετά τό φαγητό. "Αλλοι ζη
τάνε συνεργασία, καί μέρος άπό 
τά συγγραφικά δικαιώματα.

Τίς περισσότερες φορές ή προ- 
τεινομένη ίδέα εΐνε άρκετά άόρι- 
σ-η. Σάς προτείνουν π. χ. νά γρά
ψετε έργο γιά τό τάδε έπάγγελμα, 
έπειδή ό προτείνων ένδιαφέρεται 
γι’ αύτό τό έπάγγελμα. Ό  δικη
γόρος γιά τά παρασκήνια τοΰ δι
καστηρίου. Ό  ζωγράφος γιά τούς 
έμπορους. Ό  συνταξιούχος διπλω
μάτης γιά τό ύπουργεΐο τών ’Εξω
τερικών κλπ. Σάς δίνουν δηλ. τήν 
κορνίζα, καί σεΐς πρέπει νά βρήτε 
τά επίλοιπα, δηλ. τήν πλοκή καί 
τά πρόσωπα. Άλλά δλοι αύτοί οί 
προμηθευταΐ ιδεών δέν ξέρουν δτι
μ ιά  ί8έ<χ, γιά  ν ά  μπορέσομε ν ά
τήν πραγματευθοΰμε, πρέπει, δσο 
τό δυνατό νά μάς άνήκη, νάχη γεν- 
νηθή μέσα μας Ό  τρόπος τής άντι- 
λήψεως τοΰ καθενός τοΰ έπιδάλλει 
τό εΐδος τοΰ θέματος πού τοΰ ται
ριάζει, δ,τι δέ εΐνε καλό γιά τόν 
ένα, δέν είνε καί γιά τόν άλλο. Τό 
θέμα τοϋ έργου πρέπει νά εΐνε στά 
μέτρα έκείνου πού τό έκτελεΐ. Δέ 
βρίσκεται στά έτοιμα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟ Υ

"Οταν ό δραματουργός εΐνε κά
τοχος τής άρχικής ιδέας, δταν τά 
πρόσωπά του τοΰ έγιναν οίκεΐα, δ
ταν γνωρίση τό χαρακτήρα τους, 
τίς προτιμήσεις τους, τίς συνήθειές 
τους, δέν τοΰ μένει παρά νά κα- 
ταστρώση τό έργο, νά κάνη τό δι
άγραμμα καί έπειτα νά τό γράψη.

Κατ’ άρχήν ή έργασία τού δια
γράμματος πρέπει νά γίνη πρίν ά
πό τό γράψιμο. "Ομως συμβαίνει 
κάποτε, ν’ άρχίζη κανείς νά γράφη 
τό έργο μέ σχέδιο άκόμα άτελές, 
ή καί χωρίς κανένα σχέδιο. Άρ- 
κεΐται στό δτι γνωρίζει τήν άφετη
ρία, τήν κατεύθυνσι μιάς ή δυό 
κυρίων σκηνών, καί Εμπιστεύεται 
στή λογική καί στήν έμπνευσι γιά 
νά βρή τό ύπόλοιπο.

Αύτή ή μέθοδος έχει πλεονεκτή
ματα καί έλαττώματα. Πλεονεκτή
ματα διότι ή φαντασία τοϋ δραμα- 
τουργοϋ, μή περιοριζομένη άπό 
κανένα προσχέδιο, μπορεί ξαφνικά 
ν' άνακαλύψη κάποια απροσδόκη
τη έξέλιξι, πού νά πλουτίζη τό έρ
γο. ’Ελαττώματα γιατί ένδέχεται 
ό δραματουργός νά μείνη στά μέ
ση, κ' έτσι νά έπιδοθή σ’ έργασία, 
πού δέν θά κατορθώση νά τελει- 
ώση.

Τούτο συμδαίνει συχνά, δταν άρ- 
χίζη γράφοντας μιά ώραία πρώ
τη πράξι, χωρίς νά ξέρη καλά τί 
θά έπακολουθήση.
ΤΙ Ε ΙΝ Ε  Η ΠΡΩΤΗ Π Ρ Α Ξ ΙΣ  Ε 

ΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Εΐνε πάντα τό πιό εύ'κολο μέρος 
τοΰ έργου, γιατί βρίσκεται κανείς 
μπροστά σ’ ένα έπίπεδο όμαλό, σ' 
ένα έδαφος άκαθόριστο, δπου μπο
ρεί νά βάλη δ,τι θέλει. Εΐνε έλεύ
θερος, δέν στενοχωρεΐται άπό τί
ποτα. ’Έπειτα τά γεγονότα πού δ
σο πάνε διαδέχονται τό ένα τό άλ
λο, οΐ χαρακτήρες πού καθορίζον
ται, παρουσιάζουν έμπόδια, τά ό
ποια εΐνε ύποχρεωμένος ό συγγρα
φεύς νά λάδη ύπ’ δψι. Γ  ιά τοΰτο 
πολλοί δραματικοί συγγραφείς έ
χουν στά συρτάρια τους πολλές 
θαυμάσιες πρώτες πράξεις, πού 
δέν είχαν ποτέ συνέχεια, καί πιθα
νόν νά μήν έχουν, γιατί μέσα σ’ 
αύτή τήν πρώτη πράξι δέν περιέ- 
χεται ή ποθητή συνέχεια.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ Υ  Η ΣΗ- 
Μ ΑΝ Τ ΙΚΩ ΤΕΡΗ  Δ ΥΣΚΟ Λ ΙΑ

'Εκτός άπό τά έμπόδια, ποΰ ό 
συγγραφεύς παρασκευάζει στόν 
έαυτό του κατά τή διαδρομή τής 
έργασίας του, ή πιό σημαντική 
δυσκολία στή σύνθεσι ένός έργου 
εΐνε τό νά βρή τό τέλος.

Αύτή ή δυσκολία προέρχεται 
άπό τό δτι ό θεατής περιμένει πάν
τα πριν πέση ή αύλαία ένα συμπέ
ρασμα, ένφ ή ζωή τής όποίας τό 
θέατρο Ισχυρίζεται πώς εΐνε άπο-

μίμησις, ώς έπί τό πλεΐστον δέν έ
χει κανένα.

Ό  συγγραφεύς δέν άγνοεΐ τήν 
άνάγκη ένός συμπεράσματος, άλ
λά δέν άποδίδει τήν ϊδια μέ τό θε- 
Γ»τή σημασία. Δέν τήν παραμελ,εΐ, 
άλλά μπορεί νά συμδη νά μή τήν 
διακρίνη άμέσως, καί ν’ άναδάλη 
γι’ άργότερα τήν φροντίδα νά τή 
βρή. Μάλιστα μπορεί νά συμδη, ά
φοΰ βρή αύτή τή σημασία, καί δέν 
τή θεωρήση ικανοποιητική, νά πή 
μέσα του δτι ό θεατής θά λάδη ύπ 
δψι τήν εύχαρίστησι πού δοκίμασε 
στά 2)3, στά 3)4, στά 4)5 τοΰ έρ
γου, καί δτι θά λησμονήση τή σύν
τομη τελική άπογοήτευσι.

Καί δμως άπατάται κάνοντας 
τέτοια σκέψι.

Γ ιά τό θεατή τό έργο άποτελεϊ 
ένα σύνολο, καί δέν μπορεί νά τό 
έπιδοκιμάση, αν λείπη τό τέλος 
του, δπως δέν θά έθαύμαζε οικοδό
μημα μέ στέγη στραδή. Τό τέλος 
γιά τό θεατή άντιπροσωπεύει μιά 
άπόδειξι.

θά μοΰ άντιπαρατηρήσουν δτι 
τό άδύνατο τέλος σέ μερικές κω
μωδίες τοΰ Μολιέρου δέν έμπόδισε 
τό κοινόν νά διακρίνη πώς ήταν ά- 
ριστουργήματα. Μά ό Μολιέρος εΐ
νε... Μολιέρος, δηλ. ένα φαινόμενο, 
πού παρουσιάζεται κάθε 400 ή 500 
χρόνια. Σπεύδω άλλωστε νά προσ
θέσω, δτι ό «Μισάνθρωπος» καΐ τό 
«Σχολείο γυναικών», πού θαυμά
ζομε περισσότερο εΐνε άκριδώς ή 
κωμωδίες, δπου ό Μολιέρος έπι- 
μελήθηκε τό τέλος πιό πολύ, ϊσως 
γιατί είχε καιρό νά τό κάνη.

'Οπωσδήποτε στό σύγχρονο θέα
τρο μπορεί κανείς ν’ άναφέρη εί
κοσι τούλάχιστο παραδείγματα 
έργων, πού δέν εΐχαν τήν έπιτυχία 
πού άξιζαν, έξ αιτίας τοΰ βιαστι
κού τέλους. "Οσο πιό πολύ αιχμα
λωτίζεται ό θεατής άπό μιά δρα
ματική δράσι, τόσο λιγώτερο συγ- 
χωρεΐ στό συγγραφέα, γιατί τόν 
άφησε νά χάση τό ένδιαφέρον τοΰ 
τέλους.

ΔΥΟ Ε ΙΔ Η  ΛΥΣΕΩΝ— ΔΗΛΑΔΗ 
ΤΕΛΟΥΣ

Ύπάρχουν δύο είδη λύσεων. Έ  
κείνες πού τελειώνουν καλά, καί 
οί άλλες πού τελειώνουν κακά. 
Δέν θέλω νά πώ δτι ό συγγρα
φεύς εΐνε άπολύτως έλεύθερος νά 
διαλέξη μεταξύ τών 5ύο. Αύτή ή 
έκλογή τοΰ έπιδάλλεται σέ κά
ποιο μέτρο άπό τό θέμα. "Οπωσ
δήποτε ύπάρχουν έργα πού τε
λειώνουν καλά, καί άλλα ποΰ τε
λειώνουν κακά. Άλλά  συμδαίνει 
τοΰτο τό περίεργο, δτι ό θεατής, 
έν δσω συνεχίζεται ή δρασις στή 
σκηνή, έπιθυμεΐ ένστίκτως νά τε 
λειώσουν καλά τά πράγματα, εΐ
νε δέ εύγνώμων στό συγγραφέα, 
έστω καί άν παραδλέψη τή λογι
κή και τήν ττιθ«νο<ράνει.«. Μόλις
δμως πέσει ή αύλαία, άν τό τέλος 
δέν τοΰ φανή πολύ δικαιολογημέ
νο, άρνεΐται τήν εύχαρίστησι, πού 
δοκίμασε, καί τά δάζει μέ τό συγ 
γραφέα.

Εΐνε γνωστό δτι κατέκριναν τό 
Μολιέρο γιά τό τέλος τοΰ Ταρτού 
φου. Μερικοί προτιμούσαν, γιά 
τή σημασία τοΰ έργου, νά θριαμ 
δεύση ό Ταρτοΰφος .καί δχι ή οι
κογένεια Όργκόν. Τά ίδια καί 
γιά τό τέλος τής «Πριγκηπέσσας 
Ζώρζ» τοΰ Δουμά υΐοΰ.

Τό δέδαιο εΐνε δτι ή εύχάριστη 
λύσις, πού ικανοποιεί τό θεατή 
γιά μιά στιγμή, δέν εΐνε άσφα- 
λής έγγυησις, γιατί έκι£νο πού 
πρέπει νά έπιτύχη ό συγγραφεύς 
δέν εΐνε ή συγκατάθεσις τοΰ θεα 
τού κατά άλλά μετά τήν παρά 
στασι. Μετά τήν παράστασι δταν 
ό θεατής γυρίση στό σπίτι του, 
σχηματίζεται ή κρίσις, τήν όποίαν 
θά διαδόση τήν άλλη μέρα, καί 
ή όποία θά συντελέση στή δημι
ουργία του μυστηριώδους έκεί
νου κύματος, πού λέγεται έπιτυ
χία. Καί αύτή τή συγκατάθεσι ό 
θεατής δέν τήν παραχωρεί, παρά 
μόνον δταν ή λύσις τοΰ φαίνεται 
σύμφωνη μέ τήν άλληλουχία τών 
γεγονότων καί τή λογική τών χα 
ρακτήρων.

Αύτή ή άπαίτησις τοΰ κοινοΰ 
γιά τά έργα μας, άπαίτησις πού 
έκδηλώνεται δχι μόνο κατά τή δι 
άρκεια τής παραστάσεως, άλλά 
καί μετά, εΐνε γιά μένα ένα άπό 
τά πράγματα πού άποτελοΰν τήν 
ώμορφιά τής δραματικής τέχνης. 
Μονάχα πού δέν συντελεί είς τό 
νά κάνη εύκολη τήν έπιτυχία.

Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

‘Η έργασία γιά τό κυρίως γρά 
ψιμο, δηλ. γιά τή σύνταξι τοΰ δια 
λόγου δεν παρουσιάζει στό συγ
γραφέα σοδαρές δυσκολίες. Γνω
ρίζει τά πρόσωπά του, ξέρει άπό 
ποΰ έρχονται καί προέρχονται, 
ποΰ πηγαίνουν, ή, άν προτιμάτε, 
ξέρει τήν άρχή καί τό τέλος κάθε 
σκηνής, καί δέν έχει παρά νά 
κάμη τά πρόσωπά του νά μιλή
σουν, δπως θα μιλούσαν στή ζωή. 
Πρέπει μόνο ν’ άποφεύγη νά δά- 
ζη στό στόμα τους φράσεις πολύ 
μακρυές, καί πρό Iάντων όχι πε 
ριστροφές πάρα πολύ φιλολογι
κές, γιατί αύτές άπαιτοΰν κάποιο 
χρονικό διάστημα, γιά νά κατα- 
λάδη ό θεατής τί θέλουν νά πουν. 
Εΐνε άνάγκη δ,τι λέει τό πρόσω
πο, νά γίνεται άμέσως άντιληπτό, 
πρίν άρχίση νά μιλή τό άλλο πρό 
σωπο, πού τοΰ δίνει τήν άπάντησι. 
Άλλά συμδαίνει καί κάτι άλλο. 
Μερικοί ήθοποιοί δυσκολεύονται 
ν’ άποδώσουν αύτές τ ις  φιλολογι
κές περιστροφές, καί γιά τοΰτο 
σιγά-σιγά τίς αντικαθιστούν μέ 
φρασεολογίες, πού τους φαίνον
ται ισοδύναμες, καί πού τούς εΐ
νε περισσότερο οικείες, άλλά δέν 
εΐνε πάντα τής άρεσ/έίας τοΰ συγ 
γραφέως. Προτιμότερο λοιπόν νά 
λείπη αύτό τό είδος τής συνερ
γασίας.

Π. Κ Α Λ Ο ΓΕΡ ΙΚ Ο Σ  
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝΟ : Τό Δ ’ μέρος.

Τά τριάντα χρόνια τής
« Ε ύ θ υ μ η ς  Χ ή ρ α ς »

’Αναμνήσεις τοϋ κ. Ε. ΔΑΜΑΣΚΟΥ
Ή  «ΕΰΘυμος (δπως έγράφετο τό

τε) Χήρα» τοΰ Λέχαρ, πρωτοεΐδε τό 
φώς τής Ράμπας στάς Αθήνας, ά
πό Έλληνικόν θίασον στό θέατρον 
«Πανελλήνιον» τό 1909.

Καί έν συνεχεία άφοΰ ζητήσω 
πρώταΛ συγγνώμην άπ’ αύτήν γιά 
τήν ακριτομυθίαν μου πού φανε-

Ή  κ. Κυπαρίσση - τό γένος Παντο- 
πούλου σέ φωτογραφία τής έποχής 
πού πρωταγωνιστούσε στήν «Εύθυ

μη Χήρα»

ρώνω τήν ήλικίο^ της, δχι πολύ 
εύχάριστον γεγονός γιά μιά χή
ρα, προδαίνω σέ λεπτομερείας πού 
συνέβησαν κατά τήν γέννησίν της.

Στό άνω τότε θέατρον μέ έπιχει- 
ρηματίαν τόν Παναγήν Πετρομα- 
νιάτην, έπαιζεν ό μεγάλος Παντό- 
πουλος, τό τελευταίο θιασαρχικό 
του άτοΰ, μέ θίασο ύπερπλήρη καί 
ικανόν γιά δλα τά θεατρικά είδη 
έκτός τραγωδίας.

Στόν θίασον συμμετεΐχεν έμφα- 
νιζομένη γιά πρώτην φοράν έπι- 
σήμως ώς ήθοποιός καί ή κόρη, του 
’Άρτεμις Κυπαρίσση Παντοπούλου 
αριστούχος τοΰ έν Άθήναις Ω 
δείου.

Γιά νά έμφοονισθή δμως ή Άρ- 
τεμις πού τό μεγαλύίερον θεατρι
κόν της έφόδιον ήταν ή άργυρόηχος 
φρέσκια φωνή της, έπρεπε νά έκ- 
λεγή τό κατάλληλον έργσν. Ή  Ρο
ζαλία Νίκα μέ τήν «Νιτούς» καί 
οί θωμδς Οικονόμου καί I. Πα- 
παϊωάννου μέ τήν «Νυχτερίδα» τοΰ 
Στράους είχαν βάλει τά θεμέλια 
τής Έλληνικής όπερέττας. Ή  Τέρ- 
ρεν, πού εΐχε περάσει, είχε παίξει 
μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν τήν 
«Εύθυμη Χήρα». Προεκρίθη λοιπόν 
ή χήρα γιά τό ντεμποϋτο της.

Ό  Σπΰρος ό Μαρκέλος μετέ
φρασε τό έργον. *0 Κυπαρίσσης έ
καμε τήν διανομήν τοΟ έργου ώς 
εξής : "Αννα Γκλάβαρη χήρα,
’Άρτεμις Κυπαρίσση — Βαλεντίνη 
’Ολυμπία Δαμάσκου. Πρέσδυς τοΰ 
Μαυροβούνιου Ε. Ποοντόπουλος.

Δσνήλος, Κ. Μουστάκας Δέ Ροοε- 
γιόν Γ. Καμβύσης, Νιεγκούς Α ν 
τώνιος Βαρνάδας καί έν συνεχεία 
δλα έμεΐς τά μή φωνήεντα μίλη 
τοϋ θιάσου τούς παρακατιώντας 
ρόλους. Τάς δοκιμάς τών άρτιστών 
στό πιάνο άνέλαβεν ό Κονράδό 
Μαντζόνι καί τοΰ κόρου ό καί τό
τε καί πάντα νεότζων φίλος καί ά- 
γσπητός μαέστρος Θεόδωρος θεο- 
δωράκης.

Μετά είκοσι ήμερών έντατικάς 
δοκιμάς τό έργον ήτο έτοιμον κι’ 
ένα βράδυ ύπό τήν 'διεύθυνσιν τοΰ 
Άλέκου Κυπαρίσση έξετελέσθη 
(χωρίς κακήν σημασίαν) ύπό τοΰ 
άνωτέρω άποσπάσματος τών ήθο- 
ποιών ή «Εύθυμη Χήρα».

'Η έπιτυχία ύπήρξε πλήρης κάί 
άπό καλλιτεχνικής καί άπό είσπρα̂  
κτικής άπόψεως. 'Άν θέλετε κρί
σεις περί τής παραστάσεως προσ-' 
στρέξατε στάς έφημερίδας τής έ
ποχής. Έγώ ένυπώσϊις μόνον ή 
μάλλον μίαν έντύπωσιν, πού μέ δ
λο τό πέρασμα τών τριάντα χρό
νων μοΰ μένει καί πάντοτε ζωηρά, 
0ά προσπαθήσω νά σας μεταδώσω, 
έστω καί άτελώς.

Στήν Β ' πράξιν δταν δλοι μέ 
έπί κεφαλής τόν Παντόπουλον εύ- 
ρισκόμεθα στήν σκηνήν καί ή Άρ- 
τΓμις έτραγουδοΰσε σάν άηδονάκι 
τό τραγοΰδι «τής Βίλγκας» λίγο 
πρίν φθάση οτό φινάλε καί δοΰμε

Μία ώραία 
συγκέντρωσις 
πρός τιμήν 
τριών
καλλιτεχνών
ΜΙΡΑΜΠΕΛ - ΚΑΣΤΑΝΑ- 
ΚΗ - ΒΑΚΑΛΟ

Μέσα σέ μιάν άτμόσφαιρα άπλό- 
τητας κι’ έγκαρδιότητας, τήν Τρίτη 
δράδυ, γιωρτάσθηκε, στήν ταδέρνα 
«Τό Λιόπεσι», άπό πρωτοβουλία 
τών «Νεοελληνικών Γραμμάτων», ή 
άφιξη φέτος, στήν Αθήνα, τριών 
έκλεκτών καλλιτεχνών πού τιμοΰν 
τδνομά τής Ελλάδος, κι’ έργάζον- 
ται, ό καθένας στόν τομέα του, γιά 
μιά γνωριμία καί μιά διάδοση τής 
νεοελ. πνευματικής προσπάθειας, 

ίμέσα στήν κοιτίδα τοΰ σύγχρονου 
Πολιτισμοΰ, στό Παρίσι. Τοΰ έλλη- 
νιστή καί πολύτιμου φίλου τής νεο
ελληνικής διανοήσεως κ. Άνδρέα 
Μιραμπέλ, του θράσου Καστανάκη 
καί τοϋ Γιώργου Βακαλόπουλου. 
Κι’ οΐ τρεΐς των, μαζί μέ τό Γιαν- 
νούλη Σαραντίδη πού έπίσης τιμή
θηκε σ’ αύτό τό φιλικό γεϋμα, για
τί κι’ αύτός εΐνε ένας άπό τούς λί
γους νέους 'Έλληνες πού έργάσθη- 
καν μέ ζήλο γιά τή μεγάλη ύπό
θεση τής τέχνης τοΰ θεάτρου, έπί 
χρόνια μέσα στή γαλλική πρωτεύ
ουσα, δεδαιώθηκαν γιά τήν είλι-. 
κρινέστατη άπήχηση πού εΐχε ή ώ
ραία των προσπάθεια.

Έκτός άπό τόν κ. Μιραμπέλ, 
πού τά τελευταία γεγονότα, ή δξυν 
ση τής καταστάσεως δηλαδή αύτές 
τίς πονηρές ή μέρες, τόν ύποχρέω- 
σαν νά έπιστρέψη έπειγόντως στήν 
έδρα του, στό Παρίσι, στή Σχολή 
τών Ανατολικών Γλωσσών δπου ά
πό χρόνια τώρα, διδάσκει σέ νέους

Η ΒΕΜΠΟ ΔΗΛΩΝΕΙ:
ΘΑ ΓΙΝΩ ΝΟΣΟΚΟΜΑ!!
ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΜΑΣ ΝΤΙΖΕΖ

—Ή  δεσποινίς Βέμπο, σας πα
ρακαλώ ;

—Πέμπτο πάτωμα, άριθμός τρι
άντα τέσσαρα.

Σέ δυό λεπτά τό άσανσέρ μέ 
εΐχε δγάλει άπέναντι άκριδώς ά
πό τό διαμέρισμα τής εξαιρετι
κής μας ντιζέζ. Προχωρώ καί 
πλησιάζω τό κουδοΰνι τοΰ διαμε
ρίσματος. Τά μάτια μου πέφτουν 
στό μέρος του όνόματος. “ Ενα ά
πλό καΐ σκέτο κομματάκι χαρτί 
μέ τό έπίθετον μόνον τής καλλι- 
τέχνιδος χωρίς κανένα άλλο δια
κριτικό, μέ βεβαιώνει πώς δέν έ
κανα λάθος στόν άριθμό. ‘Ωστόσο 
— πρέπει νά τό όμολογήσω — ή 
λιτότης αύτή μοΰ κάνει έντΰτ-ύσι. 
Πιέζω τό κουμπί καΐ περιμένω.

Ή  δίς Ξένη Δράμαλη πού ώς προ
χθές πρωταγωνιστούσε στήν «Ε5- 

θυμη χήρα»

τήν έντύπωσι τοΰ κοινοΰ, γύρισα 
καί είδα τόν Παντόπουλο άπό τοΰ 
όποίου τά μεγάλα γαλανά μάτια 
κυλούσαν τήν στιγμήν έκείνην δυό 
μαργαριταρένια δάκρυα στοργής 
γιά τήν κόρη πού καμάρωνε.

Τήν περασμένη έδδομάδα ϋστερ’ 
άπό τριάντα χρόνια ένας άλλος 
πατέρας χωμένος σέ μιά γωνιά τών 
παρασκηνίων γιά νά μήν τόν δλέ- 
πουν μέ πλημμυρισμένα τ’ άπλανή 
του μάτια άπό δάκρυα άκούοντας 
μόνον καί μή μπορώντας καί νά 
καμαρώση τήν κόρη του, μοΰ θύ
μισε τόν Παντόπουλο. ΤΗταν ό πα
τέρας Δράμαλης.

Ε. Δ Α Μ Α ΣΚΟ Σ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΗίϊΒίΡΚ ΜΜΙΤΗΜΙΜΙΒΡΓΑΝΙΙΜΒ!

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ
10.30’ μ. μ. άκριβώς 
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Μετάφρασις: Λ. ΚΟΥΚΟΥΛΑ

Φ
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ΤΡΙΤΗΜ, ΠΕΜΠΤΗΝ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 Μ.Μ.

Λ Α Τ Κ Α Ι ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ!

Ό  κ· Μιραμπέλ

φίλους τοΰ τόπου μας τή νεοελ
ληνική γλώσσα,, οί δύο τιμώμενοι 
καλλιτέχνες, ό λαμπρός πεζογρά- 
φος κ. θράσος Καστανάκης, κι’ ό 
έκλεκτός σκηνογράφος, διεθνώς πιά 
γνωστός, κ. Γιώργος Βακαλό, πα- 
ρευρέθηκαν σ’ αύτή τή σε[1νή γιορ
τή, δπου προσήλθαν διαλεχτοί έκ- 
πρόσωποι δλων τώνέκδηλώσεων τοΰ 
πνεύματος — καθηγητές τοϋ Πανε
πιστημίου, δπως οί κ. κ. Βέης καί 
θεοδωρίδης, καλλιτέχνες τής Λυρι
κής Σκηνής δπως ό κ. Λάππας, 
τοΰ θεάτρου πρόζας δπως ή κ. 
Χαλκούση καί οί κ. κ. Δενδραμής, 
Γληνός, Γιαννίδης κ. ά., τοΰ μου
σικού κόσμου, δπως ή κ. Αύρα 
θεοδωροπούλου, οί ζωγράφοι κ. κ. 
Χατζηκυριάκος καί Βασιλείου, οί 
ποιητές Βάρναλης καί Καρθαΐος 
καί πολλοί λόγκπ, 3πως οί κυρίες 
Ταρσούλη καί Λιλή Ίακωδίδου καί 
οί κ. κ. Δ. Φωτιάδης, Ήλίας Βενέ- 
ζης, Γ ιώργος θεοτοκδς, "Αγγελος 
Τερζάκης κ. ά., πού τά όνόματά 
των μδς διαφεύγουν αύτή τή στι
γμή·

Τό γεϋμα διεζήχθηκε, δπως τό 
σημειώσαμε στήν άρχή, ' μέσα σέ 
μιά φιλική άτμόσφαιρα, καί οί σύν
τομοι λόγοι, πραγματικά έμπνευ- 
σμένοι, πού έζεφώνησαν στά έπι- 
δόρπια, πρώτα ό ποιητής Καρθαΐος 
πού δρήκε τήν εύκαιρία νά πλέξη 
τό έγκώμιο, μέ διαλεχτά λόγια, 
τών τιμημένων καλλιτεχνών, κατόπι 
ό διευθυντής τών «Ν. Γραμμάτων» 
κ. Δ. Φωτιάδης, πού έπίσης, μέ 
φωνή θερμή, άπό τή συγκίνηση, χαι 
ρέτησε μέ απλές λέξεις, άλλά τό
σον έπιτυχημένες, τούς φίλους τής 
δραδυδς, τό Μιραμπέλ, τόν Καστα
νάκη καί τό Βακαλό, μετά ή ποιή- 
τρια κ. Λιλή Ίακωδίδου, καί 
τέλος, έκ μέρους τών τιμημένων, δ 
κ. Καστανάκης μέ λίγα ζωντανά 
λόγια, πού άπηύθυνε σέ δλη τή 
συγκέντρωση, κατάφεραν καί οί 
τέσσερις δμιλητές τής δραδυάς νά 
κάμουν άκόμα πιό έγκράδια τήν 
συγκέντρωση καί τά ποτήρια πού 
ύψώθη καν μερικές φορές ύπέρ τής 
ύγείας τών τιμημένων καλλιτεχνών, 
νά ύψωθοΰν χαρούμενα.

Κατά τό τέλος τοΰ γεύματος συ- 
νετάχθη ένα χαιρετιστήριο τηλεγρά 
φημα πρός τόν άπουσιάζοντα έκλε
κτό τής δραδυάς κ. Μιραμπέλ, πού 
ύπέγραψαν δλοι οί συγκεντρωθέν- 
τες, κάπου σαράντα πρόσωπα.

ΗΛ. Ζ.

ΚΑΛΤΣΕΣ-Φ8Κ
Γυναικείες μεταξωτές χωρίς έλαττώματα 
λεπτές, μεγάλης άντοχής «Μάτ» Δ ρ# 40

Ή  δίς Σοφία Βέμπο σέ τελευταία 
της φωτογραφία

Μιά ύπηρέτρια έμφανίζέται στό 
κατώφλι. Ή  ϊδια έρώτησις.

—Ή  δεσποινίς Βέμπο, παρακα
λώ ;

—Άμέσως, δυό λεπτά.
Σέ  λίγο μέ ύποδέχέται ή δίς 

Άλικη, ή μικρότερη άδελφή τής 
Σοφίας, ήθοποιός κι’ αύτή Γος 
γνωστόν τοΰ θεάτρου Σαμαρτζή. 
Μιά αύτοσύστασις έκ μέρους μου, 
μιά μικρή στιχομυθία, καί πλη
ροφορούμαι δτι ή Σοφία άπουσι- 
άζει.

—Τό δράδυ στό θέατρο, μοΰ λέ
ει ή συνομιλήτριά μου.

θέλοντας καΐ μή ύπακούω. Αί
ρω τά ύπάρχοντά μου, εύχαριστώ 
δεόντως καΐ άπέρχομαι.

Τό δράδυ στό θέατρο, στάθηκα: 
τυχερός.

Τήν συναντώ στό καμαρίνι της. 
Μεγαλούτσυκο, περιποιημένο, ώ
μορφο. καλλιτεχνικό μέ μιά λέξι 
δείχνει καθαρά τό λεπτό γούστο 
τών κυριών του. Γιατί μή ξεχνά
με δτι ύπάρχει καΐ ή ’Αλίκη...

Καΐ ol έρωτήσεις άρχίζουν 
γραμμή.

—Μάθαμε, δίς Βέμπο, δτι πρό
κειται νά μεταπηδήσετε στήν πρό
ζα, εΐνε άλήθεια ;

—Δυστυχώς δέν θά μπορέσω νά 
σάς άπαντήσω θετικά. Πρέπει νά 
ξέρετε δτι έχω ώς άρχήν μου νά 
μήν μιλώ γιά πράγματα πού ή 
πραγμοαοποίησίς τους δέν έχει 
ήδη άρχίσει νά γίνεται, καΐ εύ- 
ρίσκονται άκόμη στό στάδιο τής 
σκέψεως. Απορώ μάλιστα πώς δη 
μοσιεύθηκε ένα τέτοιο πράγμα ά
φοΰ μέχρις τής στιγμής δέν τό 
έχω πή έκτός άπό τούς δικούς 
μου σέ κανέ.’αι; ολλο.

—Καμμιά λοιπόν θετική πληρο
φορία ;

—Σάς είπα εΐνε ή άρχή μου τέ
τοια. Τό μόνο πού μπορώ νά σας 
πώ γιά τώρα εΐνε δτι ύπάρχει μιά 
τέτοια σκέψις. άλλά άκόμη παρα 
μένει σκέψις. Άργότερα ϊσως νά 
σάς πώ περισσότερα. ’Άλλες έρω 
τήσεις έχετε ;

Τά πράγματα φαίνονται έξαιρε 
τικά δύσκολα. "Αδικα έπιμένω 
καί προσπαθώ μέ διαφόρους έλιγ 
μούς νά ξεκλέψω λόγια. Καί συ
νεχίζω τίς έρωτήσεις μου.

—Τί σχέδια έχετε γιά τό χει
μώνα ;

—Σκέπτομαι νά κάνω έ'να ταξί
δι στό έξωτερικό μέ σκοπό πάν
τα τό έπάγγελμά μου. Έκτός τών 
άλλων, 6ά έπισκεφθώ καί τήν Α 
λεξάνδρειαν, τό Κάϊρο, τήν Κύ
προ, δπου καί θά έργασθώ σέ διά 
φορα θέατρα. Μιοΰζικ—Χώλ κλπ. 
‘Ως τίς 20 Όκτωδρίου, πιστεύω 
νάχω άποφασίσει όριστικά για 
τό ταξίδι μου αύτό.

—Γιατί δέν μένετε καί τό χει
μώνα έδώ ;

—Μά ό κόσμος θά κουρασθη νά 
μέ άκούί) νά τραγουδώ τότους 
μήνες, πέντε τό καλοκαίρι λγ άλ 
λους έξη τό χειμώνα. ‘Ύστερα θά 
άπαλλαγοΰν άπο to νά μέ δλέ- 
tto’Ji' n ’ αύτοί πν.· δέν μέ συμπα 
θοΰν καΐ τόσο.

—Κι' άν γίνη πόλεμοτ, τί θά κά 
/ε ι β ;

—θά μείνω στό θέατρο <*ν δε· 
δαίως έξακολουθεΐ καί παίζει, ft 
δέ μή θά γίνω «άδελφή» σέ κανέ 
να νοσοκομείο.

Ή  τελευταία έκδοχή, είπωμένη 
μ’ ένα τσαχπίνικο χαμόγελο μοΰ 
φέρνει άθελα στό μυαλό τούς στί 
χους τοΰ παλιού γνωστοΰ τράγου 
διού :
Νοσοκόμα μου ώραία 
Νοσοκόμα μου χρυσή 
Δέν πληγώθηκα στή μάχη 
Παρά μέ πλήγωσες... έσύ »

Καΐ δρίσκω πώς άν συμδοΰν τά 
γεγονότα δπως τά λέει ή Σοφία 
τό παλιό τοΰτο τραγοΰδι θά ξα- 
ναγίνη τ ή ς  μόδας 1

—Πότε θά έγκαταλείψετε τό 
θέατρο ;

—Αύτό δέν τδχω σκεφθή άκόμη. 
Μά πάντως προτοΰ μέ έγκαταλεί 
ψει αύτό.

—Υποφέρετε άπό τούς θαυμαι 
στάς σας ;

—’Έ ,  θά τό πιστέψετε λοιπόν. 
Ποτέ δέν μέ ένό|<λησοτν θαυμα- 
σταί μου. Οϋτε έδώ μά οϋτε καί. 
στό έξωτερικό. ’Εκτός άπό λίγα 
λουλούδια, πού καμμιά φορά μοΰ 
στέλνουν, καμμιά άλλη... ένόχλη 
σι δέν έγνώρισα εκ μέρους τους.

— Έχετε μεγάλη μετρ οφροσύ·. 
ν,| τ.αρατηρώ.

— Οχι. Δέν ν* λέω άπό μέτριο 
αροσύνη. Εΐνε γεγο’ ός. ‘Ωρες-ώ-, 
ρες σκέπτομαι μήπως έχω  έπάνω 
μου τίποτε ποΰ διώχνει τούς άν
δρες άπό κοντά μου. Άλλοιώς δέν 
έξηγεΐται.

—Σκέπτεσθε μήπως νά γυρίσε
τε κανένα καινούργιο φίλμ.

—Μάλιστα. Φίλμ θά γυρίσω έ* 
ξάπαντος.

—Τί θά μοΰ πήτε γι’ αύτό ;
—’Ό χι καΐ πολλά πράγματα..* 

Τό μόνο πού εχω εΐνε δτι σ’ αύτά 
θά λάδουν μέρος έξαιρετικές φίρ 
μες τοϋ θεάτρου μας, ποϋ ήδή 
παίζουν σ’ αΰτό, καί ή ύπόθεσις 
του 6ά εΐνε δραματική, θάχη ά
κόμη καί 3—4 τραγούδια, γιά νά 
^ικαιολογηθή καί ή δική μου πα
ρουσία...

Καΐ ύστερα μέ δεδαιώνει πώς 
δέν εΐνε μετριόφρων.

—Ποιό εΐνε τό Ιδανικό σας ;
Έδώ  τό νά περιμένω άπάντησι 

εΐνε — κυριολεκτικώς — ματαιο- 
πονία. Ή  συνομιλήτριά μου μοΰ 
δηλώνει μέ τρόπο πού δέν έπιδέ- 
χεται προσπάθεια πρός άλλαγήν 
γνώμης.

—θά μοΰ έπΐ'/.έψετε νά μή σας 
άπαντήσω σ’ αύτό. θέλω νά τό 
κρατήσω γιά τόν έαυτό μου.

Κατόπιν τούτου συνεχίζω μέ 
άλλες έρωτήσεις.

—Εΐσθε εύχαριστημένη άπό τήν 
καριέρα σας ; ·

—Έάν ελεγα τό άντίθετο θά ή
μουνα άληθινά άχάριστη.

—Ποιά ήτοτν ή μεγαλύτερη Αί 
πογοήτευσίς σας ; -----

—"Οταν ύπέγραψα τό πρώτο 
μου συμδόλαιο μέ τό θέατρο. "Οι 
πως κάθε άνθρωπος πού ζή στήν 
έπαρχία, έτσι κι’ έγώ είχα πλάσει 
έντελώς διαφορετική ίδέα γι’ αύ
τό. Μά άπό τήν πρώτη στιγμή, 
πού βγήκα, κατάλαδα τήν πλάνη 
μου. Ώστόσο έζησα έπί έξη μήνες 
μέσα σ’ αύτή τήν πρώτη μου ι
δέα.

—Τί εΰχεσθε στόν έαυτό σας ;
—Εύχομαι νά ζήσω σ’ ο η μου 

τή ζωή όπως καί τώρα. Ν χ έρ
γασθώ λί'· ο καιρό Ήό^η στο θέ·* 
ατρο, κι’ ίπειτα /χ ζήσω μια ή- 

ζωή. Μ’ αΟτο, δέδοιυί. δέν 
θέλω νά πώ πώς άμα μοΰ έλθει 
τίποτε καλλίτερο θά τό περιφρο- 
νήσω. "Οχι. θά  τό δεχτώ, χωρίς 
δμως καί νά τό έπιδιώξω. "Ηδη 
είμαι εύχαριστημένη.

—Κανένα άνέκδοτό σας ;
—Τί νά σάς πώ. Νά σκεφθώ λί- 

γο.
Σκέπτεται, σκέπτεται, σκέπτε

ται μά δίχως άποτέλεσμα.
Έ ν  τώ μεταξύ μπαίνει στό κα

μαρίνι ή Αλίκη. Σηκώνομαι. Ά ρ 
κετά νομίζω έκούρασα τήν εύγε- 
νική καλλιτέχνιδα. Πρίν τήν ευ
χαριστήσω, στρέφομαι πρός τήν 
άδελφή της.

—Έσεΐς δίς ’Αλίκη θά μόίς μεΐ 
νετε έδώ τόν χειμώνα ;

—Κατά πάσαν πιθανότητα δχι. 
’Ή  μάλλον 99 14 %  νά φύγω καΐ 
μισό τοΐς έκατό νά μείνω.

Καί ή συμπλήρωσις έρχεται ά
πό τήν μεγαλύτερη άδελφή της.

—Ή  Άλικη, κύριε, έργάζεται 
πάντοτε μαζί μέ τήν άδελφή της̂

Ή  ώρα εχει περάσει έν τφ με
ταξύ. Εύχο(ΐιστώ πολύ καί τίς 
δυό άγαπημένες άδελφές καί φεύ 
γω. Μέσα στό μυαλό μου παρα
μένει άσδυστη ή έντύπωσις τοΰ 
χαρακτήρα τής διαλεχτής μας ντι 
ζέζ, ένός χαρακτήρα πού πρέπει 
νά όμολογήσουμε πώς σπάνια τόν 
άπαντα με στις καλλιτέχνιδες τοΰ 
μουσικοΰ μας 6εο>τρου.

. ΤΑ ΣΟ Σ  θεΟ^ΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Ι ά  tJ iH H rru X k . Π Δ Ρ Δ  Ε Κ tl Ν IΔ
ΤΑ ΣΑΤΥΡΙΚΑ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ»

ΟΛΙΓΟ ΦΡΕΣΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΜΑΣ 

ΗΤΟΙ, ΝΕΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ
ΚΓ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΣ!

Παρήλθε καί ή θερινή σαιζόν ή φετεινή 
καί καταφθάνει γρήγορα κα'ι ή χειμερινή 
κι’ οΐ θίασοι οί μουσικοί οΐ δύο οΐ μεγάλοι 
θά συνεχίσουν εύθαρσώς τή λυσσαλέα -πάλη.

Έγκαταλείττι ό Κυριάκός πλέον τό Μηλιάδη
— τή φίρμα τους όριστικά τήν τρώει τό σκοτάδι, 
άφοΰ έπί χρόνια δυόμισυ είργάσθη ύπερμέτρως— 
καϊ πλέον έγκαθίσταται στό «Μοντιάλ» ό Πέτρος

Μακέδος πιά έπίσημα σ’ αύτό δέν θά φανή
— λέει πώς πάσαν έπαφήν κόδει μέ τή σκηνή— 
άπλώς μόνον στό θίασο τά χρήματα θά δίνη 
κι' δ,τι έκεΐ μέσα γίνεται μονάχα θά έγκρίνη...

Συμπράττει δέ στόν θίασον καί πάλιν ή Ποζέλλι
άφοΰ μετά τοΰ Σαμαρτζή έφλέρταρεν όλίγον
κι’ είπε πώς τεσσαράκοντα χιλιάδες μόνον θέλει
κι’ είπε κι’ ό Σαρατζής ποΰ δρίσκεται ή πόρτα γιά νά φύγω.

Γιά τόν Κόκκινη λέγεται πώς μέ μεγάλη λύπη 
τό «Μοντιάλ» όριστικώς καί πάλι έγκαταλείπει 
γιατί κανείς δέν άγνοεϊ ποϋχει μυαλό κουκούτσι 
πώς δύο πόδια δέν χωρούν ποτέ σ’ ένα παπούτσι

Κι' ή Ντόρ ή Ρένα προσχωρεί στό «Μοντιάλ» κι’ έπίσης 
θά πάη μαέστρος δέδαια ό Γιάννης Κυπαρίσσης...

ι
Άλλά καί είς τόν θίασον τοΰ Σαμαρτζή πολλές 
σπουδαίες πάλι γίνονται κι’ έκεΐ μεταβολές 
διότι προσεχώρησεν Όρέστης ό Μακρής 
ό έξοχος μπεκρής.

Άλλά κι’ ή Ντιριντάουα κι’ έκείνη προσελήφθη
 διότι γενναιότερον, ώς λέγεται, ήμείφθη—
δι’ ό καί πάει στό «Ίντεάλ» μέ δόξας καί τιμάς 
κι’ έν συνοδεία πάντοτε τής σχετικής μαμάς.

★
Ή  άλλη ή νεότευκτος καινούργια όπερέττα
—μέ τά — ώς λέν — θαυμάσια καί σπιτικά μπαλλέτα—
άγνωστον άν τό δίον της θά έξακολουθήση
ή τόν χειμώνα πιθοτνόν στ’ αύγά της νά καθήσΑ,

Πλήν δμως διόλου άπίθανον νά μή μάς τά δροντήξη 
καί όπερέττες παλαιές... καινούργιες νά μ«ς δείξρ 
καί νά μπορή κι’ ό Ίατροΰ νά δάζη μέ χαρά του 
σέ όπερέττες κλασσικές τά έξυπνα δικά του...
Κάτι άστεΐα δηλαδή πολύ σπουδαίο πράμα
πού φεύγουν άπ’ τό κωμικό καί φέρνουνε στό δράμα.

Αύτό, λουπόν, τό ρεπορτάζ σάς έχουμε γιά σήμερον 
ποϋ συνελέγη κατ’ αύτό τό λήξαν έπταήμερον 
κι’ άν έχετε άντίρρησιν γιά τήν παρούσαν κίνησιν

μ«ς μ ΐ »  μ ή » ™ .. .  . q  Α Κ Ο ί

ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑ
"Ενας ήλικιωμένος λέει σ’ ένα

Y c S -ϊ
— "Οταν κάνης μια γυναίκα να 

κλάψη, μήν μετανοιώσης. Ά ρ 
κεΐ νά σκεφθής ότι έδοήθησες ένα 
σύντροφό σου. <»

★
Στή Βαλτιμόρη ό Τζών Πεδίκ 

άποφασίζει νά πουλήστ) τό πα
ληό «Φόρντ» του.

Δημοσιεύει λοιπόν στίς έφη
μερίδες μιάν άγγελία λέγοντας 
οτι δέχεται νά τό πουλήση στήν 
τιμή τών 200 δολλαρίων. Δέν λαμ 
δάνει όμως καμμιά άπάντησι, Ξα 
ναδημοσιεύει τήν άγγελία, μετρι
άζοντας τήν τιμή στά 150 δολ
λάρια. Πάλι τίποτα. Τήν τρίτη φο 
ρά φτάνει στά 50. Άλλά καί πά
λι τίποτα.

Στενοχωρημένος, άλλά καί ά- 
ποφασισμένος μέ κάθε τρόπο νά 
ξεφορτωθή τό πα^ό του άμάξι 
δημοσιεύει τά έξής:

«Αϋριο τό πρωΐ, άπό τάς 7, θά 
ίΐναι σταματημένο ένα αυτοκίνη

το μάρκας «Φόρντ» πέντε ϊππων, 
μπρός στήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ 
403 τής 77ης λεωφόρου. "Οποιος 
θελήστ) μπορεί νά τό πάρη χάρι
σμα.»

Τήν έπομένη, σηκώθηκε πολύ 
πρωΐ καί τρέχει άμέσως στό πα
ράθυρο, εύτυχισμένος πού ξεφορ
τώθηκε άπό τό άμάξι. Κάτω ό
μως άπό τό σπίτι του δλέπει 40 
αύτοκίνητα 5 ίππων, μάρκας 
«Φόρντ» πού οί όδηγοί τους τά εί
χαν έγκαταλείψει.

***
Σ ’ ένα καφενείο κάθονται πλάϊ 

πλάι ένας δημόσιος ύπάλληλος, 
νέος άκόμα, λίγο δυσάρεστη;1έ- 
νος, μέ ϋφος δμως συμπαθητικό 
καί ένος μπακάλης.

— θά πάρετε ένα καφέ; τόν ρω 
τάει ό μπακάλης γιά νά άνοιξη 
κουδέντα μαζί του.

— 'Όχι, άγαπητέ κύριε, ευχα
ριστώ. "Ολη μου τή ζωή, είμαι 
δημόσιος ύπάλληλος καί ό κα
φές μέ έμποδίζει νά κοιμηθώ 
στό.. γραφείο μου.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ»

Η !  (NtPIETil ME U i O  ETON Μ
I I '  M U f i  Μ Ι Ε Ϊ ΙΜ Φ Ε ΙΕ  M IEED i ΙΕΜΙΜΡΚλΡΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ . . .  ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Στούς φίλους μας, ώς εϊβισται, περίληψίν οφείλω,

τών πρώτων εντυπώσεων, τοϋ ταξιδιού στόν ’Άρη  
μά στήν περίπτωσιν αύΤήν, ας πάρουνε τό φύ^λο,

τή πρώτο, γιά νά βγάλουμε κι'έμείς κάνα ,.τ ρ ι ά ρ ι !

Στούς φφίλους μας, ώς είθισται, περίληψίν οφείλω, 
Τών πρώτων έντυπώσεων, τοΰ ταξιδιοΰ στόν 'Άρη, 
μά στήν περίπτωσιν αύτήν, άς πάρουνε τό φύλλο 
τό πρώτο,γιά νά δγάλουμε κι’έμείς κάνα.,.τ ρ ι ά ρ ι 
Τά πράγματα πηγαίνουνε μέχρι τής ώρας πρίμα 
άλλά μάς λείπει δυστυχώς γιά τή δουλειά τό χρήμα 
καί δίχως χρήμα, φίλτατοι, αύτό δέ θέλει ρώτημα 
δέν καταρτίζεις θίαοον καί δή καλό συγκρότημα 
μέ κωμικούς, μέ χορευτάς μέ μπαλεττάκι σπάνιον 
μέ χορεύτριας, μέ ντιζέζ καθ’ όλα θαυμασίας.
Γι’ αύτό λοιπόν σκεφτήκαμε νά πάρουμε ένα δάνειον 
άλλά στόν Άρη ποΰ νά δρής...Τ α μ ε ι ο ν Έ  ρ-

σ ί α ς I
★

—Τά πράγματα σκουραίνουνε, στό φίλο τότε λέω
καί θίασος δέν γίνεται ποτέ θεοΰ έλέω
γι’ αύτό πρέπει νά τρέξωμε, τά πόδια μας νά

(σπάσωμε
νά δροΰμε κάποιον παραλή τό χρήμα ν’ άποσπά-

(σωμε....
στό κάτω - κάτω τής γραφής άς φτάσωμε καί στά

(*κρα.
Αύτά σχεδόν έλέγαμε στόν καφενέ μας ότε 
δύο κύριοι ξεφύτρωσαν μπροστά μας, μέ...φαλάκρα 
πού ήταν όπως είπανε κι’ οί δυό.. χρηματοδόται. 
Πολίτης ήτανε ό μέν κι’ Αιγύπτιος ό άλλος 
τών σουμπρεττών καθένας δέ κατακτητής μεγάλος. 
Καί τοΰτο τής φαλάκρας των έγίνηκε ή αιτία 
διότι γιά νά κάνουνε τά γοΰστα τής καλής των 
έκαναν τόν θεατρικόν έπιχειρηματία 
καί τά.,.μ α λ λ ι ά ξοδεύανε συχνά τής... κ ε φ α 

λ ή ς  τ ω ν!
★

’Ήταν ή θέσις μας λεπτή καί τραγική συνάμα 
έίμεΐς δυό κύριοι καλοί μέ παρελθόν λαμπρόν 
νά κάνωμε, παμφίλτατοι στόν ’Άρη τέτοιο πράμα 
ήτοι τά γοΰστα τά γνωστά τών...θεατρογαμπρών 
μά στήν άνάγκη τίποτα κανείς δέν λογαριάζει

καί έξ άλλου λέγουν; «Ό  σκοπός τά μέσα έξα-
(γιάζει.»

*
Άφοΰ λοιπόν έδάλαμε στό χέρι μας τό χρήμα 
λέγω στόν συνέταιρο μου εύθύς καί παραχρήμα 
«— Πρέπει νά δροΰμε θέατρο πρωτίστως κεντρικόν» 
πολυτελές καί σύγχρονον καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
τό στόμα νά δουλώσουμε καί τών έκκεντρικών 

μά καί τών πιό δυστροπών I 
Κατόπιν θά καλέσωμε καί τόν Συναδινόν 

πού πότντες τόν έξαίρουνε 
συνάμα καί τόν ξέρουνε ' 
γιά ρήτορα δεινόν 

και θά τοΰ ποΰμε ν’ άνεδή κι’ αύτός στούς ούρανούς 
νά δγάλη λόγο μιά φορά καί στούς Αρειανούς. 
θά τοΰ έπιφυλάξουμε θερμήν ύποδοχή\ 
ύποδοχήν που σίγουρα θ’ άφήση έποχήν.

Καί τό πλήθος θά κοπή 
«...Καλώς ήλθες» νά τοΰ πή!
— Τί λές γι’ αυτή τή σκέψι μου;
— ’Εγώ δέν συμφωνώ

νά φέρης στόν Πλανήτη μας καί τόν Συναδινό.
— Γιατί;
— Γιατί τί θά φουμάρη^
άφοΰ δέν έφευρέθηκαν τά.,.π ο ΰ ρ α έδώ στόν Άρη. 
—’Έ ,  τότε, φίλε μου κι’ έγώ θ’ άναγκασθώ νά φέρω 
...πεζοπορία μάλιστα τόν... Α γ γ ε λ ο Φ α  λ-

(λ ι έ ρ ο !
— Πεζοπορία!
— Μάλιστα!

— Καί πώς θά περποηά;
— Μά περπατφ ό... ’Ά γ γ ε λ ο - ·
— Άλλά;
— Ανόητε,... π ε τ φ!

Γ. Θ ΙΣ Β ΙΟ Σ
(Τή συνέχειά μας πάλι 
είς τήν έκδοσι τήν άλλη.)

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 2.400 ΧΡΟΝΙΑ

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  ΑΡΧΑΙΩ Ν Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν

Τ’ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

ΗΘΟΠΟΙΩΝ. ΜΟΥΣΙΚ Ω Ν
Τό ότι ό θέσπίς κατά τήν άρ

χήν τής δράσεώς του έλογομάχησε 
μέ τόν Σόλωνα καί κατόπιν έξορι- 
σθείς ήναγκάσθη νά κάμη θεατρι- 
■κάς περιοδείας μέ άμαξαν (άρμα 
τοΰ, Θέσπιδος) δέν είναι ίστορικώς 
έξηκριβωμένον. Πάντως, ή λογο
μαχ ία του μέ τόν Άθήναΐον ναμο- 
θέτην καί φιλόσοφον είχε τήν έξής 
αφορμήν;

‘Όταν ό Σόλων .είδε τόν συγ
γραφέα - ήθοποιόν νά υποκρίνεται 
τόσον τεχνικά ώστε νά συγκινη έ- 
ξαιρετικά τά πλήθη διά τό πρωτο
φανές τοϋ πράγματος, τόν έπλη- 
σίασε μετά τήν παράστασιν καί τοΰ 
είπε :

— Άπόρώ πώς έχεις τό κουράγιο 
νά λές τόσα ψέματα μπροστά σέ 
τόσο κόσμο!

— Μά τά ψέματα αύτά είναι ά- 
δλαδή άπήντησε ό ποιητής. Λέγρν- 
ται χάριν ψυχαγωγίας μέσα είς 
τάς διασκεδάσεις.

Ό  Σόλων τότε κτυπήσας νευρι
κά τό μπαστούνι του κοαά γής, 
πρόσθεσε:

— Ώραία! Κι’ έγώ σοΰ λέω πώς 
(δταν χειροκροτούμε καί συνηθίζου- 
ιμε τά ψέματα μέσα είς τάς διασκε
δάσεις μας, θά τά συνηθίσουμε σι- 
γά-σιγά καί μέσα είς τάς σο βαράς 
μας συναλλαγάς·

Καί δμως ό φιλόσοφος τήν έπα- 
θε δίχως νά τό καταλάβη ή έν έπι- 
γνώσει έγινε θεατρίνος δταν διά 
νά ένθουσιάση τούς συμπατριώτας 
του καί νά παρορμήση αύτούς νά 
πολεμήσουν ύπέρ τών Σαλαμινίων 
ύπεκρίθη τόν τρελλόν, φόρεσε ένα 
σκουφί κή,ρυκος καί τούς άπήγγε- 
λε στίχους μέσα στό δρόμο, πρά
γμα τό όποιον, καθώς γνωρίζομεν, 
έφερε τό ποθούμενον άποτέλεσμα. 
Ναί, μά έκείνη τή στιγμή έκαμε... 
θέατρο ό μέγας φιλόσοφος πού τά 
είχε βάλει μέ τόν έπαγγελματικό 
«θεατρίνο: » ’Ή  όχι;

Ο  Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ
I I  ΤΟΥ ΖΩΡΖ ΚΟΥΡΤΕΛΙΝ, ΤΗΣ ΑΚΑΑΗΜ1ΑΣ ΓΚΟΝΚΟΥΡ

—Πρέπει νά προφυλαχθήτε, εΐ
πε ή δίς Λουΐζα, πρέπει νά προ
φυλαχθήτε. Μήν άστειεύεσθε μέ 
τήν ύγεία.

—Σωστά, πρόσθεσε ή δίς Λου
σίλ.

—Φρειδερίκε, πρόσθεσε ή ταγ
ματαρχίνα μέ σοβαρότητα, πρέ
πει νά πάτε νά ξαπλώσετε.

Καί τά κορίτσια έπανέλαβαν 
δλα έν χορω:

—'Η μαμά έχει δίκηο, Φρειδερί
κε, πρέπει νά πέσης. "Ελα, πή
γαινε. Είσαι ώχρός.

—Πραγματικά τά σάστισα, εί
πε ό Φρειδερίκος. Τάχω χαμένα... 
Τόση καλωσύνη·.

Κατά βάθος εΐχε άρχίσει ν’ ά- 
νησυχή, νά αισθάνεται τόν έαυτό 
του άσχημα.·. Μέ κόπο σηκώθηκε. 
"Ενα «Α» γενικό ακούστηκε:

—Πάρτε τό μπράτσο μου» εΐπε 
ή δίς Λουσίλ.

Πήρε τό μπράτσο πού τοΰ πρόσ- 
φεραν, διέσχισε τό σαλόνι, χαι
ρετώντας τίς γυναίκες, τούς άν
τρες, καληνυχτίζοντας δεξιά κι’ 
αριστερά, μέ τ’ ώχρό χοομόγελο 
ένός νεάροϋ φθισικοΰ. "Οταν έ
φθασε μπρός στήν ταγματαρχίνα, 
έσκυψε πρός αύτή καί τής έτει- 
νε τό μέτωπο.

—Καληνύχτα, μαμά.
Ή  Λουσίλ εΐχε κατορθώσει νά 

τόν πάη έξω π ρ ό ς  τόν διάδρομο 
καί τώρα, κ α θ ώ ς  ήτανε μόνοι, ά- 
ποχαιρετοΰσε ό ένας τόν άλλον, 
σφίγγοντας τά χέρια τους χαρα
κτηριστικά, σάν παληοί φίλοι, 
κάτω άπό τό ώχρό φώς. Ή  Λου
σίλ άνοιξε τήν πόρτα:

—Λοιπόν, καληνύχτα, προσπά
θησε νά κοιμηθής.

Μά έξαφνα έβγαλε μιά φωνή.
—Τί καιρός! Καί δέν έχεις το 

παλτό σου!
Τό χιόνι έπεφτε γρήγορο, παχύ 

σιωπηλό, σκεπάζοντας τό δρόμο 
καί τά πεζοδρόμια τοϋ μικροϋ 
δρόμου καί γεμίζοντας μέ νιφά
δες τά παράθυρα.

—Διάβολε! έκανε ό Φρειδερί
κος, άλλη περιπέτεια καί τούτη.

Έκείνη, άπελπισμένη, τοΰ εΐπε:
~ Αλήθεια!, δέν εΐναι δυνατόν, 

δέν μπορείς, έτσι άρρωστος, νά 
φύγης νωρίς παλτό μ* αύτόν τόν 
καιρό. Κι’ δμως πρέπει νά πας 
γρήγορα σπίτι σου νά ξαπλωθης. 
θεέ μου! θεέ μου!

Καί τά βλέμματά τους ψάχνα- 
νπ παντοΰ γιά νά δρουν κάτι, 
ένα κοσαφύγιο, μιά Ιδέα.

—Τί νά γίνη, εΐπε ό Φρειδερί

κος. "Α ς  τό πάρωμε άπόφαση- 
"Αλλωστε δέν έχω παρά δέκα λε
φτά δρόμο. ’Εκείνη τόν σταμά
τησε :

- ’Ό χ ι! δχιI
—Μά δέν μπορώ νά...
—Σοΰ λέω πώς εΐναι άδύνατο! 

Μά τί άνόητη πού είμαι, έκανε 
ξαφνικά· "Ελα, Φρειδερίκε, βάλε 
αύτό. Γρήγορα, γρήγορα, φίλε 
μου καί σκάστο. "Αν έρχόταν ό 
μπαμπάς, θά γινόταν έξω φρε
νών!

Καί γρήγορα, γελώντας σάν 
τρελλή, έχωσε τό Φρειδερίκο... 
μέσα στό μανδύα τοΰ ταγματάρ
χου, πού τόν άρπαξεε άπό τήν 
κρεμάστρα. Ό  Φρειδερίκος, οα- 
οτΐιό|(.4ΐένος, στριφογύριζε, ίσήκω- 
σε τά χέρια του, καμπούριαζε, 
σηκωνόταν, ένώ τό παράσημο τής 
Λεγεώνος τής Τιμής χτυποϋσε 
πότε δεξιά, πότε άριστερά, κά
νοντας κλικ - κλάκ πάνω στά 
χρυσά κου·μπιά.

—Όρίστε! εΐσαι έτοιμος, εΐπε 
ή Λουσίλ. Είσαι ώραίος σάν άστέ 
ρι τής αϋγής! Καληνύχτα, Φρει
δερίκε-

Καί πριν ό νέος συνέλθη άπό 
τήν ταραχή του, τόν άρπαξε καί 
κόλλησε τά χείλη της στά δικά

Ό  Αριστοφάνης — τί τά θέλετβ 
— έμιμεΐτο τήν κομψότητα τοϋ στί
χου τοϋ Εύ,ριπίδου, άλλά δέν έχώ- 
νευε τούς τύπους πού παρουσίαζε 
είς τά έργα του. Δέν μποροΰσε νά 
ύποφέρη νά όμιλή ένας Μενέλαος 
σάν κατεργάρης ψιλικ<χτζής, οΰτε 
ένας Όδυσσεύς σάν κοινός άπα- 
τεών. Είς τήν κωμωδίαν του «ΣκηΓ 
ναί καταλαμδάνουσαι» ήναγκάσθη 
νά τό διακη.ρύξη μέ τούς κάτωθι 
στίχους :

Ά ν  άπ* τόν Ευριπίδη  
μοντέλλο παίρνω ταχτικά στά £ p ya  y id

(στολίδι,
παίρνω μόνο τοθ στίχου του τ ’ Αρχοντικό

( καλοΟπι
μά δχι τ δ ν  ήρώων του τό προστυχό σου-

(λοΰπι.

Δέν ύπελόγιζε δμως ό άγαθός 
(κωμωδιογράφος δτι ένα άπό τά 
πανδΌμολογούμενα «σουξέ» τοΰ Εύ- 
ριπίδου έθεωρήθη ό «Όρέστης» δ· 
που δλοι οΐ τύποι έκεΐ μέσα εΐναι 
τό πΐ καί φΐ καί τό κακό συναπάν- 
τημα.

Αύτά έχει τό θέατρο I
Ό  Καλλιππίδης φαίνεται δτι ύ- 

πο&υόμενος ρόλον Τηλέφου ή Ό- 
δυσσεως ταλαιπωρουμένου δέν 
έδίσταζε νά ξαπλώνεται κατά γής 
καί νά σύρεται μέσα στή σκόνη,, 
καθώς μάς τόν σκιτσάρει ό ’Αρι
στοφάνης :, 1

. . Σ ά ν  τόν ήθοποιό τόν Κσλλιππίβη 
δραματικά καθίζω χάμω μέσο: στό σκου·

(π ίδ ι...

Λ. Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η Σ
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του. '’Ήταν ένα φιλί γλυκό, άτέ- 
λειωτο, πού τόν τρέλλανε. Ό  
Φρειδερίκος τήν έσφιγγε πάνω 
του μέ μανία, άναστατωμένος καί 
ό εναγκαλισμός τους θά διαρκοΰ- 
σε ώς τό πρωΐ, άν άπό τήν άνοιχτή 
πόρτα τό τσουχτερό κρύο δέν τούς 
ξανάφερνε στήν πραγματικότητα. 
Μέ δυσκολία ό ένας όατοσπάσθη- 
κε άπό τήν άγκαλιά τοΰ άλλου.

Τήν άλλη μέρα τό πρωΐ, ό ταγ
ματάρχης πλησίασε τόν Φρειδερί
κο στήν αύλή τοΰ στρατώνος.

“ Κύριε, τοΰ εΐπε μέ αυστηρό
τητα, χθές τό βράδυ, δταν φύγα
τε, Αναγκάσθηκα νά συνοδέψω' 
μιά κυρία στό σπίτι της καί κα
θώς έ νόμιζα, θέλησα νά πάρω τό 
μανδύα μου.

—" Α ! έκανε άπλά ό Φρειδε
ρίκος.

—Μάλιστα ! ξανάπε ό ταγμα
τάρχης. θέλησα νά πάρω τό 
μανδύα μου καί παρετήρησα πώς 
εΐχε έξαφανισθή. Ξέρετε τί άπέ- 
γινε ;

— Μάλιστασ εΐπε ό Φρειδερίκος 
χωρίς νά τά χάση, ή δίς Λουσίλ 
μοΰ τόν έδωσε.

Ό  ταγματάρχης δμεινε μιά στι- 
γιιή σιωπηλός.

—Κύριε, εΐπε τέλος, μοΰ δώσα
τε νά καταλάβω πώς ήμουνα πο
λύ καλός μαζί σας. Έκμεταλλεΐύε 
σθε τήν εύκαιρία δτι έγώ φέοο- 
μαι σάν πατέρας γιά νά φερθήτε 
σάν παιδί-

Ανέχθηκα ώς τώρα τίς τρέλ-

λες σας, άλλά σήμερα ξεπερά- 
σατε τά δρια. Μοΰ φέρεσθε σάν 
νάμαι συνάδελφός σας : αύτό 
πάει πολύ: άφοΰ μ’ άναγκάζετε 
θά τρίξω τά δόντια μου ! Πώς, 
κύριε, δέν φοβάσθε νά περποττά- 
τε στό δρόμο τής πόλεως πού βρί
σκεται τό τάγμα σας μέ τά γα
λόνια μου καί τό παράσημό μου 
κο,ί ν’ άφήσετε νά σας χαιρετούν 
οί ύπαξιωματικοί μου! Δέν ξέρω 
τί μέ δαστά γιά νά σας κάνω νά 
πληρώσετε α κ ρ ι β ά  τή διαγωγή 
σας. Προσέξτε, σάς τό έπαναλαμ 
βάνω-

Σώπασε μιά στιγμή
—'Ύστερα καί τό άλλο; ξανα- 

πε· ·.
—Ποιό; £κανε ό Φρειδερίκος.
—Φιλήσατε τήν κόρη μου. Έ 

κείνη μοΰ τό εΐπε.
Ό  Φρειδερίκος τόν κύτταξε ά- 

νήσυχα. Ό  ταγματάρχης έπανέ- 
λαβε:

—Αύτό δέν έχει σημασία. Ό  
μανδύας μου δμως·..

Κι’ έφυγε θυμωμένος, χτυπών
τας τό μπαστούνι του.

Μά δέν εΐχε κάνει τρία βήματα 
δταν ξαφνικά, ξαναγύρισε καί 
στάθηκε μπρός στό Φρειδερίκο:

—Κάνε μου τή χάρη, παιδί μου, 
τοΰ εΐπε κυττάζοντάς τον στά μά
τια, νά πεταχθής ώς τό σπίτι μου. 
‘Η γυναίκα μου καί ή Λουσίλ 
σέ ζητοΰν.

(Μετάφρ. Γ. Π.)
im i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l im i l l l l l l lM l l l l l l l l l l l im i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i y i l l l l l l l l l l l l l l l l l i n ’ i l ’ I H i l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l lH l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I IH I I I I IM P  l l l l l l l l l l l l l l l l l fn il l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l in iilllt ll l l l l l l l l l l l l l l l lt ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l| l| l| | | | | !| | | | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | ,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | j| | | | | | | | | | | | | | | iii| | | | |y | | t | | | | | | | | iii| | | | | | | | | ,| | | ,| | | ,| | ,| | | | | | | | ,| | | | | | | | | | | | | | | | ,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

—Ό  καθηγητής τοϋ Κολλεγίου τών Ιπποτών πού έκτίσθη τό 1290
τής Γαλλίας Πώλ Άζάρ δημοσιεύ 
ει στά τελευταία παρισινά «Φιλο
λογικά Νέα» ένδιαφέρον άρθρου 
του γιά τί«/ ποιητή Άνζελλιέ, πού 
πέθανε τό 1911. Καθηγητής τής 
Φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο τής 
Πέλλης, ό Άνζελλιέ ύπήρξε ένας 
ποιητής έμπνειυμένος κι’ άνανέ- 
ωσε τήν αισθητική κριτική τής 
έποχής του. Τό κοινό άρχισε νά 
τόν θαυμάζη στά τελευταία χρό
νια τής ζωής του. ΟΙ κυριώτερες 
ποιητικές συλλογές του ποΰ δια- 
κρίνονται γιά τήν εύγένεια τών

έκλεισε άφοΰ είχε μεγάλη έπιτυ 
χία καί συνεκέντρωσε τό ένδια
φέρον πλήθους έπισκεπτών. Δέκα 
πέντε έθνη είχαν λάδει μέρος καί 
καθένα προσεπάθησε ν’ άντιπρο- 
σωπευθή μέ τους πλέον έξαιρετι- 
κούς θησαυρούς τ&χνης πού διέ
θετε στά μουσεία του.

—Ή  διεθνής κατάστασις έπέ- 
δρασε στούς συγγραφείς, δπως, 
φυσικά, καί στόν άλλον κόσμο, 
πού δικαίως άνησυχεΐ γιά τήν έ- 
ξέλιξή της.' Ή  γαλλική έπιστρά- 
τευσις άνάγκασε πολλούς συγ

αισθημάτων του εΐνε «Ό δρόμος! γραφείς νά έγκαταλείψουν τό Πα 
τών έποχών», «Ό θότνατος τοΰ Σω ρίσι γιά τά σύνορα. Ετσι ό λο- 
κράτους» καί πρό πάντων τά ποι χαγός Ντέ Λαφφορόστ, πού τό τε 
ή ματα πού απαρτίζουν τό διδλίο λευταΐο του διδλίο: «Οί φιγκυ 
του: «Στή χαμένη φίλη». ράν τοΰ θανάτου» γνώρισε άρκε

 Ή  ‘Ελλάς -έξακολοι^εΐ
ΐνε ό τόπος τοΰ 
icoviou προσκυνή 
αατος τών ξέ- 
ων συγγραφέων, 
ιού θεωρούν ώς 
καθήκον τους νά 
έπισκεφθοΰν τή 
ώρα μας καί ν’ 
άναδαπτισθο ΰ ν 
ιέ τό πνεΰμα της 
καί μέ τό κάλλος τοϋ ούρανοΰ 
της. "Ετσι, στήν διεθνή διδλιογρα 
φία περί Ελλάδος προσετέθη έ
λα καινούργιο διδλίο τοΰ φιλέλ- 
ληνος Γάλλου συγγραφέως £άν 
Ζερμαίν Τρικό μέ τόν τίτλο «Οί 
άρμονίες τής ‘Ελλάδος» δπου ύ ά 
ναγνώστης χαίρεται τίς θαυμα,- 
στές περιγραφές καί τήν όρθότη- 
τα νέων απόψεων.

—Ή  πρώτη έδδομάς τέχνης 
στήν ‘Ολλανδία πού έγινε στή 
Χάγη, στήν k/τορική αίθουσα

τήν έπιτυχία, πήρε μαζί του στό 
μέτωπο τό χειρόγα^ίο τοΰ νέου 
του μυθιστορήματος πού γράφει 
γιά νά τό συνέχιση στόχαράκωμα 
άν ό πόλεμος έκραγή. Τό ίδιο έ
καμε καί ό Φρανσίς Άμπριέρ, 
Πρέπει νά άναφέρουμε έδώ ένα 
χαρακτηριστικό άνέκδοτο πού δί
δει τήν είκόνα τών πνευμάτων 

j στή Γαλλία αυτή τή στιγμή . Κά 
ποιος τηλεφώνησε σ’/ένα μεγάλο 
εκδοτικό οίκο, ειδικό γιά ιστορι
κά έργα, ζητώντας τό διευθυντή 
του καί ή τηλεφωνήτρια απάντη
σε μέ τ’ άκόλουθα λόγια πού ση
μαίνουν πολλά: «Δέν τυπώνει πιά 
τήν Ιστορία. "Εφυγε ϊσως γιά νά 
τήν δημιουργήση...»

—Ό  Λουΐ Μπρέν, πού πέθανε 
πρό ήμερών, ΰίήρξε έγκάρδιος 
φίλος τοΰ μεγάλου παρισινοΰ έκ 
δότου Μπερνάρ Γκρασσέ. Εδώ 
καί τριάντα δύο χρόνια καί οί 
δυό Μφθασαν άγνωστοι στό Πα
ρίσι. Ό  Γκρασσέ εΐχε άποφασίσει

νά γίνη έκδοτης. ΤΕνα πρωΐ, ό 
Λουΐ Μπρέν βρήκε τό φίλο του 
καί τοϋ εΐπε : «Άνεκάλυψα μοΰ 
φαίνεται έ’να σπουδαίο συγγραφι 
κό ταλέντο. "Ενα μαθητή τής Έ- 
κόλ Νορμάλ πού συχνάζει στό Βα 
σέτ». «Καί δέ μοΰ τόν φέρνεις στό 
γραφείο μου ;» εΐπε ό Γκρασσέ. 
Ή ταν ό Ζάν Ζιρωντού, πού σήμε 
ιρα εΐνε, ώς γνωστόν, μιά δάξα 
τών γαλλικών γραμμάτων.

—Τά παρισινά «Τιλολογικά 
Νέα» άναφέρουν δτι πρό ήμερών 
μεγάλη εύθυμία έπεκράτησε στά 
γραφεία τοΰ γνωστοϋ περιοδικού 
«Έρμης τής Γαλλίας». Ό  ποιη ιής 
Πώλ Λεωτώ μπήκε στό γραφείο 
τοΰ διευθυντοΰ Ζάκ Μπερνάρ. Ό  
διευθυντής τοθ παρουσίασε μία έ
πιστολή μέ τήν άικόλουθη διεύ
θυνση : «Κύριον Ζεράρ Ντέ Νερ- 
βάλ, τή φροντίδι τοΰ «Έρμοΰ 
τής Γαλλίας». Εΐνε γνωσΛ δτι 
ό Νερδάλ πέθανε έδώ καί έξήντα 
περίπου χρόνια ! Τέτοιες «φιλο
λογικές γκάφφες» έκ μέρους άνα 
γνωστών γίνονται συχνά καί τά 
«Φιλολογικά Νέα» άναφέρουν δτι 
ώς τώρα έλαδαν άρκετά γράμ
ματα γιά τόν Άνρύ Ντέ Ρενιέ 
καί τόν Πιέρ Λοτί 1

—Άλλά καί στόν κνηματογρά 
φο οί γκάφφες δέν εΐνε λιγώτε- 
ρες. ’Αναφέρουν τό άνέκδοτο έ
νός παραγωγοϋ ταινιών πού ήθε
λε νά τηλεφωνήση στόν Βίκτωρ 
Ούγκώ γιά ν’ άγοράση τά συγ
γραφικά δικαιώματα τοϋ «Έρνά
νη» καί κάποια φίρμα τοΰ Χόλ
λυγουντ έστειλε κάποτε σ’ έναν 
Ά γ γ λ ο  έκδοτη ένα τσέκ χιλίων 
λιρών γιά νά τό δώση στόν κύριο 
Σαίξπηρ !

— Τά « Ημερολόγια» τών συγ
γραφέων είναι τής μόδας φαίνε

ται τόν τελευταίο καιρό. "Υστε
ρα άπό τά Ημερολόγια τοϋ 
Γκρήν, τοϋ Ζίντ, έξεδόθη καί τό 
«Ημερολόγιο» τοϋ Ευγενίου Ντα- 
μπί, πού πέθανε πρό έτών στή 
Ρωσσία. Ό  Νταιμπί άφήνει τήν 
καρδιά του νά μιλήση έλεύθερα 
στίς έξομολογήσεις αύτές πού συ 
χνά μέ τόν αυθορμητισμό τους 
προκαλοΰν τή συγκίνησι τοΰ ά- 
ναγνώστου. Οί ιδέες του καί ή 
αίσθημαΐική του ζωή άποκαλύ- 
πτονται δταν γράφει, μιλώντας 
γιά τόν έρωτα: «Δέν έχω τόση 
άνάγκη άπό έρωτα δσο άπό τήν 
παρουσία μιάς γυναίκας.» Κ ι’ άλ 
λοϋ ή φράση αύτή πού δείχνει δ
λη του τήν ψυχή: «Ξέρω πώς τά 
έργα μου εΐναι έργα νεανικά, θά 
θελα νά ζήσω, νά ζήσω έλεΰθε- 

| ρα καί πολύν καιρό γιά νά μπό
ι ρέσω νά δημιουργήσω κάτι δπως 
! τό θέλω... Δέν θάθελα νά πεθά- 
! νω, γιατί ξέρω πώς δέν έδωσα 
1 άκόμα τόν καλύτερο έαυτό μου.» 

Καί δμως ό Νταμπί έγραψε ώ
ραία μυθιστορήμοττα, δπως τό 
«Ξενοδοχείο τοΰ Βορρά», πού
γνώρισε καταπληκτικήν έπιτυχία 
καί ώς διδλίο καί ώς κινηματο
γραφική ταινία.

— Μ '"Π πόλις τοΰ Ντινάρ έ
γινε τής μόδας. 
Ό  Άνρύ Μπερ- 
ι/στάϊν, πού περ- 
,/ά έκεΐ τίς διάκο 
τές του, έτελείω- 
σε τό νέο του θεα 
τρικό έργο «Έ λ
&ίρα». Δέν πρό
κειται γιά καμ-
μιά συνέχεια τοϋ 

<Δόν Ζουάν» τοΰ Μολιέρου, εΐνε 
ενα δράμα σύγχρονο, άπό τά κα 
λύτερα, δπως λένε δσοι τό ακόυ

σαν, τοΰ πασίγνωστου συγγραφέ 
ως. Στό Ντινάρ μένει καί ή ΕΟα 
Κιουρί, ή μεγάλη έπιστήμων, κα
θώς καί οι άδελφοί Ταρώ. Ό  
Ζερόμ Ταρώ έτελείωσε τή συγγρα 
φή τοΰ λόγου του πού θά έκφωνή ι 
ση τήν ήμέρα τής ύποδοχής του! 
στή Γαλλική Ακαδημία, δπου I 
άναλύει μέ δύναμι δλο τό ίστο- j 
ρικό καί έπιστημονικό έργο τοΰ 
άλησμονήτου προκατόχου του 

Ζοζέφ Μπεντιέ.
— "Ενας Αμερικανός δημόσιό- j 

λόγος, ό Κλίφτον Φάντιμοιν, ρώ
τησε μερικές προσωπικότητες δι
εθνούς φήμης νά δκχτυπώσουν σέ 
λίγες σελίδες τό φιλοσοφικό τους 
σύστημα καί τήν άντίληψή τους 
γενικώτε“ρα γιά τήν έποχή μας. 
Ό  Ζύλ Ρομαίν έδωσε τό άρθρο 
του στή «Νέα Γαλλική Επιθεώ
ρηση»: «Πιστεύω, συμπεραίνει 
στούς άνθρώπους τής καλής θε- 
λήσεως ώς παράγοντας τής I- 
στορίαος καί άποδίδω έξαιρετική 
σημασία στό γεγονός άν είναι ή 
δχι άνθρωποι καλής θελησεως».

— Ό  ‘Άγγλος συγγραφεύς ά- 
στυνομικών μυθιστορημάτων Λέλκ 
Κάρτερις, δημιουργός ένός τύ
που πού τόν ώνόμασεϊ «ό "Αγιος'> 
τόσον διάσημου, δσο καί ό συνά
δελφός τοιυ Άρσέν Λουπέν· άνα- 
πόλεΐ τό δρόμο πού διέτρεξε έ
δώ καί δώδεκα χρόνια γιά νά 
κερδίση χρήματα καί δόξα. Πρά 
γματι έδώ καί δώδεκα χρόνι* έ
να έδδομαδιαΐο περιοδικό τόν 
πλήρωσε πεντακόσια γαλλικά 
φράγκα γιά μιά νουδέλλα. Επει
δή δέν είχε φάει έδώ καί τέσσε
ρες μέρες κατεδρόχθισε τόσα 
πολλά φράγκα, πού άρρώστησε 
άπό τό στομάχι του. Σήμερα δι
ακηρύττει δτι τό άστυνομικό μυ

θιστόρημα εΐναι τό μόνο εΐδος 
πού τρέφει ένα συγγραφέα.

— Τό 1914, ένα άρθρο τοΰ Μω
ρίς Μπσφρες, πού έφθασε άεροπο 
ρικώς στό Παρίσι, πληροφορούσε 
τόν κόσμο γιά τό θάνατο τοϋ Έρ- 
νέστου Ψυχάρη, γυιοΰ τοΰ "Ελλη. 
νος Γιαννη Ψυχάρη καί έγγόνου 
τοΰ Ρενάν. Ώ ς  γνωστό, ό Έρ- 
νέσος \ΐχε έξαιρετικό τάλαντο 
συγγραφέως καί σκοτώθηκε άπό 
τούς πρώτους στόν πόλεμο. Πρό 
ήμερών έγινε μιά σεμνή τελετή 
στά μέρος δπου έπεσε ό Ψυχά- 
Ρης. Ό  Πρόεδρος τής Έπιτρο
πής, πού σχηματίσθηκε γιά τήν 
έπιμνημόσυνο τελετή, ό κόμης 
καί συγγραφεύς Άνρύ Νταδινιόν, 
θυμήθηκε μιά χαρακτηριστική 
φράση τοθ αθανάτου πολεμιστοΰ 
πού τόσο νέο τόν έχασε ή Γαλλία : 
«Τό αίμα τών μαρτύρων — εΐχε 
γράψει ό Έρνέστος Ψυχάρης — 
άξίζει περισσότερο άπό τή μελά
νη τών έπιστη μόνων.»

— Εΐναι γνωστό δτι ό Νοαιολέ- 
ων δέν άγαποϋσε τίς έξυπνες γυ
ναίκες καί αισθανόταν άπέχθεια 
γ ι’ αύτές, ιδίως γιά τίς γράφου- 
σες. Ό  Φρειδερίκος Β ' άντιθέ
τως ήταν θερμός θαυμαστής τους, 
Στό Ράϊνσμπεργκ, έποχή τής νε- 
ότητος και τών έρωτικών κατα- 
κτήσεων τοΰ Φρειδερίκου, ύπήρχε 
σμήνος ώραίων θελκτικών καί 
έξύπνων γυναικών πού τόν τριγύ
ριζαν διαρκώς. «‘Όλες ήτανε, κα
θώς λέγεται, γιά τό στόλισμα 
τών σαλονιών καί τών κήπων, κά 
ποτε καί τών δωματίων τοΰ C- 
πνου καί σπανιώτερα ήτανε συν- 
εργάτριες γιά τίς ώρες τής ά- 
νίας!»

— Οι χιουμορισταί στό Παρίσι 
πού έχουν, ώς γνωστό, τό Σύλλο

γό τους, άφοΰ πρό καιροΰ, έξέδω- 
σαν ένα «Λεξικό τοΰ Χιούμορ»· 
έτοιμάζουν τώρα τήν έκδοση του 
«Λεξικοΰ του 'Έρωτος». Νά μερι
κά παραδείγματα: «Αποχή =
Νηστεία». «Αύτοψία = Τελευταία 
συνέτευξις». «Γόνατο = Συνδετι
κός κρίκος». «Νοσοκόμος = ‘Η 
γνωρίζουσα δλα τά μυστικά τοΰ 
άνδρικοϋ σώματος». «Αύτοκτονία 

θάνατος πρό τοΰ τέρματος». 
«Χέρια = 'Όργανα γιά τό γδύσι
μο». ^ίληυ.α — Μετάδοσις ήλεκ- 
τρικοϋ ρεύματος».

— Πρό μηνών, 
ώς γνωστό, τά 
μουσικά κύματα 
τοϋ «Λάμπεθγου 
ώκ», άγγλικής 
όπερέττας, άνε- 
στάτωσαν τήν ύ- 
φήλιο. Τ ώ ρ α ,  
στό Λονδίνο, κά
νει θραϋσι. ί

δίως μιά καινούργια όπερέττα, 
πού παίζεται στά Βικτώρια Πα- 
λάς μέ τόν τίτλο: «Έγώ  καί ή 
κοκόττα μου». ‘Η όπερέττα οτύτή 
έφθασε κιόλας τις χίλιες παρα
στάσεις καί συνεχίζεται μέ τήν ί
δια κοσμοπλήμμυρα.

— Λέγεται δτι ό Ζουδέ προτί· 
6εται ν’ άνεδάση τόν «Όθέλλο». 
Ά ν  εΐναι άλήθεια, δπως λένε οΐ 
κακές γλώσσες, δτι κάθε έργο 
πού άνεδάζει ό Ζουδέ παρουσιά
ζει καί μιά προσωπική του ψυχι
κή κατάσταση γιά τόν έρωτα πού 
τρέφει στήν Μαντελέν Όζεραί, τό 
τε τό «Σχολείο τών Γυναικών» 
τοϋ Μολιέρου άντιπροσωπεύει τάν 
ηθικολόγο έοτοτα, ή «Νεράιδα» 
τοΰ Ζιρωντού τόν ποιητικό έρωτα 
καί ό «Όθέλλος» τό ζηλότυπο έ
ρωτα.


