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ΤΑ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

Τά «Παρασκήνια» δέν εινε έπ ιχείρήοις άλλά ίδέα. Έξεδβθησαν 
οχι γιά νά εξυπηρετήσουν άτβμι κά συμφέροντα, άλλά γενικώτερα 
συμφέροντα συνδεόμενα μέ τήν η ρόβδο τών Γραμμάτων καί τών 
Τεχνών στόν τόπο μας. Στίς παραμονές μιάς νέας άνακαινίσεως, 
εύρέδησαν στήν άνάγκη λόγω τών έκτάκτων περιστάσεων νά περιο
ρίσουν το σχήμα τβυς.

Τό άναγνωστικβ μας κβινό π οΰ μέ τόση άγάπη καί ένδιαφέρον 
περιέδαλε τά «Παρασκήνια», εΐμε 8α βέδαιει ότι καί αΰτή τή φβρά 
έκτιμώντας τβν άνιδιβτελή άγών α τβυς, βά έξακολευθήση νά θεωρή 
απαραίτητη τήν έκδοσή τβυς. Έπομένως δέν βά παύση νά τά πε- 
ριδάλλη μέ τήν αύτήν άγάπη κ αί μέ τό αύτό ένδιαφέρβν.

» .  ___________________

Τό5εατρικόέργο
ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ
νά εϊνε ΘΕΑΤΡΟ

Δύο άρθρα τού σκηνογράφου κ. Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΗΝΗ
Α '.

θαρρώ τ.ώς δέν ύπάρχει οϋτε Μ
νας άνθρωπος πού. νά μήν παρακο
λούθησε έστω καί μιά φορά ένα 
©εατρικό έργο.

Κι’ είμαι δέδαιος πώς τήν πρώ
τη του έπίσκεψή στήν αίθουσα τοΰ 
θεάτρου διαδέχτηκε δεύτερη καί 
Τούτην άλλες πολλές. Τό θέατρο 
εΐνε ή άπεικόνιση τής ζωής. "Ένα 
κομμάτι άπό τά αίσθήματά μας.
Προσφέρει κάθε βράδυ, στίς τρεις 
ώρες τής βασιλείας του τούτα ή έ- 
,κεΐνα τά συναισθήματα κι’ ή εύαί- 
οθητη ψυχή θέλοντας καί πάλι νά 
ρίσθανθή τήν ίδια καλλιτεχνική 
συγκίνηση, όδηγεΐ τό σώμα στό 
ναό τής τέχνης.

Κι’ εΐνε τό θέατρο άναντίρρητα 
Τέχνη μεγάλη!

Οί έργάτες πού προσπαθούνε νά 
Τό ύπηρετήσουνε πιστά, δέν φρον
τίζουν παρά μέ τήν συνεργασία 
Τους νά φέρουν τήν έπιτυχία πού 
παράγει ή έμπνευσμένη συμβολή 
τών διαφορετικών κύριων συντελε
στών πού μοχθούνε δλοι τό Ιδιο, 
πού έργάζονχται δλοι μέ τάν ίδιο 
ζήλο γιά τόν Ιδιο σκοπό.

Μά στήν έσχάτη άνάγκη τό θέα
τρο θά μποροΰσε νά στερηθή πολ
λά άπ’ τά στηρίγματά του : τόν δι
ευθυντή, τόν σκηνογράφο, τόν μου 
σικό, τόν ένδυματολόγο. Μ' άλλα 
λόγια δλες αύτές οί άξίες θά μπο
ρούσαν νά συμπεριληφθοΰν σ’ ένα 
πρόσωπο, στόν σκηνοθέτη καί στόν 
ήθοποιό, στόν άπαραίτητο στήν σκη 
νή άνθρωπο, στήν ϋπαρξη πού μΐ- 
λεΐ στό άτομο πού εΐνε ικανό κι' 
έκφράζεται.

Γ  ιατί πρίν άπ’ δλα στό θέατρο 
δέν κυριαρχεί ή τούλάχιστον δέν 
θάπρεπε νά κυρίαρχη παρά ό λό-
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Πώς λειτουργούν
ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ

"Ο,τι συντελεΐται στό παλκοσέ
νικο, τά σκηνικά πού κατασκευά
ζονται, ή μουσική πού άκούγεται, 
ό τρόπος πού κινούνται ή πού ά- 
παγγέλουν οί ήθοποιοί, δέν γίνε
ται παρά μέ κύριο μέλημα νά δρή 
τήν θέση του τό ποίημα τοΰ δρα- 
ματουργοΰ καί ή άξία τής σκέψης 
του τό πλαίσιο πού τής ταιριάζει.

Πρέπει νά μή ζητά νά φέρη τήν 
έπιτυχία μέ τόν σκοπό τής έμφά- 
νισης μονάχα τοΰ άτόμου του οΰτε 
ό σκηνοθέτης, οΰτε ό θεατρίνος μά 
οϋτε καί κανείς άπ’ τούς λοιπούς 
των συναδέλφους. Μόνο μιά σκέψη, 
£νας δασικός σκοπός πρέπει νά 
δασιλεύη πάνω σ’ δλους πού μερό
νυχτα δουλεύουνε άκούραστα έτοι- 
μάζοντας τήν πρεμιέρα : Τό «ώς 
μέ τά μέσα πού διαθέτει ό καθένας 
των, πιό πιστά καί πιό σωστά, θά 
κατορθώσουν νά ύπηρετήσουνε τήν 
κεντρική καί κύρια ίδέα τοΰ έρ
γου γιά ν’ άκουστή πρώτα ό λό
γος, ϋστερα ό λόγος, κατόπιν καί 
πάλιν ό λόγος.

“ Ολοι δσοι συνεργάζονται πάνω 
στό ξύλινο πατάρι τής σκηνής, ά
πό τόν παντοδύναμο διευθυντή ώς 
τόν τελευταίο του έργάτη, δέν εΐνε 
παρά ένα μέσον. “ Ενα τίμιο όπτικό 
κι’ άκουστικό μέσον μεταξύ τοθ 
συγγραφέα καί τοΰ θεατή. “ Ολων 
αύτών ή άποστολή εΐνε. νά μετα
φράζουνε μέ δγκους καί σχήμσ.τα, 
μέ χρώματα καί φώς, καί νά πα
ραδίδουν στό κοινό αύτό πού μο
ναχά δέν εΐνε ικανές οί λέξεις 
προσφέρουν. Καί πρέπει να τό 
ποΰμε τοΰτο : Ή  παρουσία δλων 
αύτών τών δοηθών τοΰ συγγραφέα, 
εΐνε δχι μόνο άναγκαία ή χρήσιμη 
άλλά καί άπαραίτητη.

(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
ΤΟΥ Ε* ΒΙΕΝΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Ι.ΒΕΡΓΩΤΗ

Β ΙΕΝ Ν Η , Αύγουστος. — Ό  Γε
νικός Διευθυντής τών Λαϊκών θ ε 
άτρων τής Βιέννης, γνωστών σή
μερον ύπό τά άρχικά Κ. Δ. Φ. 
πβύ μπορεί νά μεταφρασθη «Δύνα- 
μις διά μέσίυ χαράς!» έξέδωκε 
π,ρό ήμερών τή δεύτερή του προ- 
κήρυξι, προσκαλών τβύς πβλίτας 
νά έπωφεληβούν άπό τάς νέας 
διατάξεις.

Ή  άνωτάτη διοίκησις τών θεά
τρων αύτών έφρόντισε πατρικώτα 
τα γιά τάς λαϊκάς μάγας, παρέ
χοντας όλα τά μέσα και τίς εύκε- 
λίες, πβύ δά φέρουν τόν έργάτη σέ 
στενώτερη έπαφή Ι*έ τήν καλλι
τεχνία.

Έ ν  πρώτος, μέ τίς νέες λαϊκές 
τιμές πού έχει όρίσει, τό δέατρο 
γίνεται προσιτό σέ όλα τά δαλαν- 
τια και δέν μένει δπως άλλοτε, 
μοναδικό πλεονέκτημα καί ψυχα
γωγία τής πλουτοκρατίας.

Καδώς έδήλωσεν ό γενικός δι
ευθυντής την περασμένη περίβδβ 
(πρώτο ϊτος άπό τής συστάσεως 
τών Κ. Λ. Φ .), τά άπβτελέσματα 
δέν ήσαν καί τόσον ικανοποιητι
κά, άφοΰ μόλις καί μετά δίας fcCC 
χιλιάδες βεαταί εΐχαν παρακολου
θήσει τάς παραστάσεις τών λαϊ 
κών βεάτρων!

Άπό τοΰδε βμως, χάρις εις τήν 
νέαν διεύδυνσιν τών λαϊκών βεα- 
άτρων, ποΰ άνέλαδε β ρέκτης καί 
δραστήριος όργανωτής κ. Σνέεμ- 
περγκ, και μέ τάς ρι ι̂κάς μεταρ
ρυθμίσεις πού έπέφερε στό μηχανι
σμό, τής ένώσεως, ή έπιτυχία εί 
ναι έκ τών πρβτέρω.ν έξησφαλι- 
ομένη.
Ό  κ. Σνέεμπεργκ πιστεύει μετά 

πεπβιβήσεως στήν άρχήν ότι τό 
βέατρο, άπό τήν αρχαιότητα, εί- 
χεν ίδρυ&ή. όπως δώσει ψυχαγω
γία καί μόρφωσι στό λαό! Καί ό
τι μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου, πα 
ρέκλινε τοΰ σκβπβΰ του, έμπβρι- 
κοποιήβη καί κατήντησε «άπολαυ

Τά έγκαίνια τοΰ πρώτου
«ΑΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ»

Τήν Πέμπτη τό δράδυ στίς S 1)^ 
τό Ελληνικό ©έατρβ— καί μάλι
στα τό επαρχιακό — γιώρτασε μι> 
μεγάλη γιορτή. ’Έγιναν τά έγκα·· 
νια τβϋ πρώτβυ Άρματβς τοΰ ©έ- 
σπιδβς. Στημένβ στό Γουδί, έτβιμο 
έντελώς, δέχθηκε ένα όλόκληρο 
κόσμο τών Γραμμάτων καί τοϋ 
©εάτρβυ πού ήρθε νά εύχηβη στόν 
διευθυντή, στό σκηνοθέτη καί στοΰς 
έκλεκτβΰς ήθβποιβύς ποΰ τό α
παρτίζουν, νά πετύχουν στό μεγά-

παραδόσεις αύτής τής Γής, δρβν- 
τβφωνεϊτε μέ τά έργα τής Τέ
χνης, πώς ή Ελλάδα ή σημερινή, 
βπως καί ή άρχαία, δρήκε πάλι τό 
δρόμο τής άθάνατης πνευματικής 
καί καλλιτεχνικής δημιβυργίας».

Ό  διευθυντής τών Κρατικών 
Σκηνών κ. Κ. Μπαστιάς είπε τά 
έξής :

Κύριε Πρόεδρε,
Έπι,τρέψοπέ μου νά σδς παρα

δώσω τό πρώτο “Αρμα θέσπιδος,

τα, στίς έπιθυμίες σας, στό πνεΰμα 
σας, όλόκληρο αύτό τό τεχνικό έρ
γο κατασκευάσαμε στήν Ελλάδα. 
”Αν έξαιρέση κανείς τίς μηχανές 
καί τά πλαίσια τών αύτοκινήτων, 
πού άναγκαιοτικά έπήραμε άπό τήν 
Αμερική, άφοΰ ό τόπος άκόμη δέν 
κατασκευάζει αύτοκίνητα, ή καρο- 
σερί τών αύτοκινήτων, όλόκληρη ή 
σιδηρά, ή ξύλινη κατασκευή τοϋ 
θεάτρου, ή περιστροφική σκηνή, τά 
φωτιστικά καί λοιπά μηχανή,ματα

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΡΕΥΝΑ MAX I I
ΤΟ ΠΙΑΝΟ

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ..,
’Ομιλούν οί κ. κ. MIX. ΓΑΪΤΑΝΟΣ,
ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Κ. ΝΙΚΟΤΙΑΝ

σις καί έπίδϊ^ιξις πβλυτελείας !»
Ελπίζει βμως, μέ τάς νέας βά

σεις πού έχει θέσει καί τίς ριζι
κές μεταδελές πού έχει έγκαινι- 
άσει, νά ξαναφέρη τό δέατρο στόν 
άρχικό προορισμό του, στόν πρα
γματικό, «Τό θέατρβ γιά τβ λαό!»

Καί πρός ένισχυσιν τής δηλώ- 
σεώς του ότι μβνβν ή πλβυσία τά
ξις ένέμετο τό δέατρο στή Βιέννη, 
ό κ. Σνέεμπεργκ άνέφερε βτι βί 
περισσότεροι τών κατοίκων τής 
πατρίδος τών Λέχαρ καί Στράους 
γνωρίζουν άκόμη μέχρι σήμερον, 
τά μεγαλοπρεπή τους θέατρα, μό
νον άπό τήν... έξωτερική των 
πρόσοψι! '

Πώς ήταν δυνατόν γιά τοΰς 
πολλούς νά παρακολβυβήσουν πα
ραστάσεις άφοΰ... «ού παντός βι- 
εννέ$ου πλεισιά$ειν ταμείβν δεά- 
τρων!»

'Οσον καί άν φανη μεγαλοτ'Ό’η- 
μένη ή άποκάλυψις αύτή τοΰ νέβυ 
διευθυντοΰ, έν τούτοις είναι άκρι 
δεστάτη! 1

Γιατί άπό άτομικές μου έρευνες 
μέσα στό έννεάμηγο διάστημα 
πβΰ δρίσκομαι στή Βιέννη, έφβα- 
σα οτό σημείον νά πεισθώ, βτι άν 
καί είναι πράγμα σπάνιβν νά συ
ναντήσει κανείς μιά άπό τίί χα
ριτωμένες Βιεννεξούλες, πού νά 
τύχη νά μή γνωρίση «π’ εξω «στί 
χβυς καί μουσική» όποιασδήπβτε 
Βιεννέζικης όπερέττας, εΐνε γεγβ- 
νβς βτι ή ''κλαϊκευοι τών τραγευ- 
διών, δέν εχει διαδοθή άπό έξα- 
κολουδήτική φοίτησι ατά διάφορά 
θέατρα καί προσεκτική παρακο
λούθηση τών άπβ σκηνής έργων, 
άλλά έκ «παραδόσεως» ή μάλλον 
άπό στόμα σέ στόμα. ’Έτσι τά 
κορίτσια τής Βιέννης μεταδίδουν 
τό ένα μέ ,τό άλλο, τίς γλυκύτα
τες μελωδίες τού -όπευ των, δί
χως νά έχευν πατήσει τό πόδι 
τους σέ θέατρο!

’Έ ,  καϋμένη Άβήνα!
Τά λαϊκά θέατρα τής Βιέννης εί-

/ " '

Μιά σκηνή άπό τήν πέμπτη πράξη

λο σκοπό πού άνέλαδαν.
Γιατί τβ νά δλέπη θέατρο, τό 

νά άγαπήση καί νά νβιώση ή έλ
ληνική έπαρχία τό άληθινό θέατρβ 
είνε μεγάλη άπβστβλή. Ή  μεγα
λύτερη πβΰ ύπάρχει,

Μιά μεγάλη εύρύχωρη περι
στροφική σκηνή άπλετος φωτισμός, 
καθαρά καί ώραία καμαρίνια, ώ- 
ραιότατα, άληθινά ζηλευτά, καθί
σματα σ’ ένα χρώμα κόκκινε, κα- 
λβί ήθοποιβί, σκηνβθέτης, έργα ξε
χωριστά, νά άπβ τί άπαρτί£εται τό 
πρώτο άρμα.

Λ
Ό  κ. Πρόεδρος τής Κυδερνήσε- 

ως, καί μέλη τοΰ Υπουργικού Συμ 
δβυλίβυ έτίμησαν μέ τήν παρουσία 
τους τά άνωτέρω έγκαίνια.

Έπίσης παρευρέθη πολύς κό
σμος τών γραμμάτων καί .τών Τε
χνών.

Μετά τόν άγιασμβ ό διευθυντή; 
τβΰ 'Άρματβς κ. Παρασκευάς έξέ- 
φρασε τήν εύγνωμβαύνη·τβϋ Ε λ 
ληνικού ©εάτρβυ πρός τόν κ. 
Πρόεδρον τής Κυδερνή^εως είς 
τόν όπβίβν εΐπεν, βτι «πι
στός στίς άθάνατες πνευματικές
ι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ι
νε έπτά καί μπβρβΰν νά παραδλη 
θβΟν μέ τ*ά ιταλικά «Τεάτρι ντβπβ 
λαδόρο».

'Ένα άπό τά άπβτελεσματικώτε 
ρα μέσα πβύ δά πρβσελκύσουν τόν 
κοσμάκη στά θέατρα, κατά τήν φε- 
τεινή περίοδβ, είναι άσφαλώς τά 
«φβηνά εισιτήρια»!

Κάβε έργάτης δικαιβΰται σέ 
φβηνά εισιτήρια, άρκεΐ νά προσέλ 
θη άπό τοΰδε, νά ύπβδάλη γρα
πτή αϊτησι, όπως τβϋ παραχωρη- 
βή «δελτίβν έκπτώσεως».

Τά άτβμικά εισιτήρια πληρώ
νονται Ρ . Μ. 1.35, άντί τοΰ άρ
τιου πβσοΰ 3 — 4 μάρκων. Γιά β- 
μαδικούς ομως συνδυασμούς «πα
ρέες» ή βίκβγένειες, γίνεται μεγα 
λυτέρα έκπτωσις καί τό’ζε ή θέ
σις κβστί^ει μιά μόνη μάρκα.

Έκτός τών έκπτώσεων βμως 
γιά τήν έργατική τάξι, ύπάρχει 
καί τβ άναγκαστικό «παρών» πβύ 
πρέπει νά δίνη κ*βε έργα^όμενβς 
τβύλάχιστβν μιά φβρά τόν μήνα, 
στό θέατρβ.

Έίιίσης ύπβχρεωτικώς όφείλει 
κάθε ύπάλληλβς Τραπέ^ης, Άσφα 
λειών, Διοικητικών Γραφείων κτλ. 
νά παρακβλβυθή ίυό φβρές τόν μή 
να τάς παραστάσεις τής Κρατικής 
’Όπερας.

Όμβλβγουμένως, ή πρωτοδβυ- 
λία αύτή τβϋ νέβυ διευθυντβϋ τών 
Λαϊκών θεάτρων εΐναι άξία παν
τός έπαίνβυ. ’Ό χι όλες βί εΰνοιες 
γιά τήν έργατική παράταξι καί ή 
έγκατάλειψις τών ήθοποιών καί 
μουσικών στήν..τύχη τους! Κάτι 
νά γίνη καί γιά τήν καλλιτεχνι
κή παράταξι, όπως δρή τή βέσι 
του τό εύαγγελικώτατον «άλλή- 
λων τά δάρη δαστά$ετε!»

ΙΩ ΑΝ . Β Ε Γ Γ Ω ΊΉ Σ

τοΰ « Επιθεωρητή» τοΰ Γκογκόλ* πού παίχθηκε στά έγκαίνια τοΰ 
πρώτου «άρματος τοΰ θέσπιδος».

τοΰ όποίου ή δημιουργία όφείλεται 
είς τήν άκοίμητον φροντίδα, τήν 
στοργή, τήν άγάπη καί τό φανοαι- 
σμό πού δείχνετε γιά τήν τέχνη. 
Μέσα στή σημερινή καταιγίδα σεις 
κατορθώνετε μέ τήν Ιδια Μαυμαιστή 
ψυχραιμία καί δημιουργική σωφρο 
σύνη νά δδηγήτε τό έθνος είς τά 
έργα τοΰ πολιτισμοΰ. "Ενα τέτοιο 
έργο εΐνε καί ό θεσμός τών Αρμά
των τοΰ θέσπιδος, θεσμός προορι
σμένος νά ύψώση τό αισθητικό έ
πίπεδο τής έλληνικής έπαρχίας, νά 
βγάλη τό θέατρο άπό τά παλκοσέ- 
νικα τών έπαρχιακών καφενείων 
καί νά τό παρουσιάση είς τά πλαί
σια πού τοΰ αρμόζουν. Διότι τό 
"Αρμα θέσπιδος καί άρτιον τεχνι
κόν όπλισμόν φέρει μαζί του, καί 
Φωτιστικό όπλισμό καί δ,τι γενικά 
χρειάζεται νά έχη ένα άρτιο θέα
τρο. Άλλά τό άρμα δέν εΐνε μονά
χα μιά καλλιτεχνική νίκη τής με- 
ταυγουστιανής Ελλάδος. Πιστοί 
στήν έμπνευσί σας, στά κελεύσμα-

εΐνε έργο τής έλληνικής διομηχοηΊ- 
ας. Οϋτε ένα καρφί δέν κατεσκευά 
σθη είς τό έξωτερικό (Χειροκροτή 
ματα). Μέ αύτά τά δεδομένα ,καί 
μέ τήν πίστιν είς τό άναδημιουργι- 
κό έργο σας» Κ . Πρόεδρε, τό "Αρ
μα θέσπιδος ξεκίνα τήν προσεχή έ
βδομάδα γιά τήν Πελοπόννησο.

■ Σδς εύγνωμονοΰμε γιά δ,τι έ- 
πράξατε, σάς παρακαλοΰμε νά πε- 
ριδάλετε τό θεσμό μέ τήν Ιδια πάν
τα άγάπη καί σάς ύποσχόμεθα δτι 
θα πραξωμε όλόκληρο τό πρός τήν 
πατρίδα χρέος μας.

'Όσοι παρηκολβύθησαν αύτά τά 
εγκαίνια είχαν τήν εύκαιρία νά 
πάρουν ένα δείγμα τής καλλιτε
χνικής έργασίας πού θά πρβσφέρη 
τβ άρμα στήν περιβδεία τβυ στις 
έπαρχίες, δλέπβντας τήν τετάρτη 
καί πέμπτη πράξι, άπό τόν «Έ-ι- 
βεωρητή.» τοϋ Γκβγκβλ.

Τβν «Επιθεωρητή» έπαιξε ό κ. 
Τσαγανέας. ’Έλαδον έπίσης μέρες 
ή κ. Ζωγράφευ, ή κ. Μ Ραυτβ- 
πβύλου, ή κ. Καλογερίκβυ, ή κ. 
Ρβ^άν καί εΐ κ.κ. Νέ£ερ, Πλακού- 
δης, ’Ολύμπιες, Βλαχόπβυλες κτλ.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Λόγω τών έξαιρετικών περιστάσεων καί έν δψει 

τών προδλεπομένων δυσχερειών τών διεθνών μετα
φορών, ύπό τών διευθύνσεων τών Αθηναϊκών έφη- 
μερίδων έλήφθη άπό κοινοΰ ή άπόφασις τοΰ προ
σωρινού περιορισμού των σελίδων πρός άντιμετώ- 
πισιν παντός ένδεχομένου. Ουτω καί τά «Παρασκή
νια» θά έκδίδωνται τετρασέλιδα.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙ1

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ Μ Ε  
ΤΗ ΧΡΥΣΗ  ΤΥΧΗ »

ΤΟΥ ΟΝΤΕΤΣ
Ήμικρατικός Θίασος Κοτοπούλη.-θέατρον «ΡΕΞ» 

ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ

Τό συμπαθητικό αύτό όργανο 
πβύ στά παληά τά χρόνια γνώρισε 
ήμέρες δόξας τόσες, όσες κανένα 
ϊσως άλλβ όργανο στόν κόσμο, ό 
μεντέρνες πελιτισμβς μας, έδώ καί 
λίγα χρόνια γιά λόγευς πεύ δέν 
γνωρί$ευμε, μπερεϊ νά πή κανείς, 
τό έχει άφήσει στό περιθώριο τής 
$ωής...

Τά «Παρασκήνια» μπερβστά 
στβ βργανί αύτό σάν ένας διαδά 
της πβύ δέν ξέρει σχεδόν τίπβτα, 
γιά δυό ϊσως φύλλα θά σταματή
σουν καί βά άσχοληβοΰν μ’ αύτό.

’Ιδιαίτερα ένδιαφέρβνται νά μά- 
θβυνε, γιατί τβ βργανβ αύτό έδώ 
καί λίγα χρόνια έχει περιερισβή 
τόσβ σέ κυκλβφερία, πεύ χωρίς 
τήν ήχώ τών περασμένων, βά ήτα
νε άκόμα πιό μακρυά άπό τή 5ω,ί 
μας. Άκβϋστε τί λέ\|ί άπάνω σ’ 
αύτό εί καταστηματάρχες.
Ο κ. ΓΑ  Ι  ΤΑ Ν Ο Σ

— Ή  πώλησι τών πιάνων, μάς 
λέγει, έχει περιορισθή στό έλάχι- 
στβ. Οί κυριώτεροι λβγβι, κατά τή 
γνώμη μβυ, πεΰ ή κυκλεφερία τευ 
έπεσε, είνα» δύβ:

Πρώτεν: ή μεγάλη τιμή πβύ έ
χει ένα πιάνβ. Γιά νά άγβράση 
κανείς ένα καινεύργιβ καλό'πιάνε 
σήμερα βά τβϋ στοιχίση 50 χιλιά
δες δραχμές περίπβυ. Ένώ ένα ρα 
διόφωνβ δέν κάνει παραπάνω ά
πβ 10 — 15 χιλ. δραχμές. Προτιμά 
λβιπόν τό ραδιόφωνο άπό τό πιά
νβ. Αύτός είναι ό πρώτβς λβγβς 
πβύ περιωρίσβηκε ή κυκλβφερία 
τευ.

Ό  δεύτερες λβγβς είναι: δτ» τό 
πιάνβ άπαιτεϊ κάπβια μάβησι πβύ 
δέν τήν έχει ό καθένας. Δέν συμ 
δαίνει τβ ΐδιβ εμως καί μέ τβ ρα 
διόφωνβ. Ή  τέχνη τβΰ ραδιβφώνβυ 
περιβρί^εται σ’ ένα κβυμπί...

—Καί γιατί τά πιάνα εΐνε τό
σο άκριδά; · ^

— Γιατί κατασκευά$βνται στό έ
ξωτερικό

— Καί τόσβ πελΰ στβιχί^ε» νά 
κατασκευασβη ένα πιάνβ έκεΐ;

— ’Ό χι. Άλλά βταν έρχωνται 
έδώ πέρα, θεωρούνται μπβρεϊ νά 
πη κανείς είδβς πβλυτελείας καί 
πληρώνβυν δασμό 18 χιλ. δραχ
μές περίπβυ. Βάλτε τώρα καί τά 
άλλα έξβδα καί θά δήτε ότι που- 
λιώνται φθηνά κάί όχι άκριδά.
Ο κ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η Σ

— Γιατί, κύριε Κωνσταντινίδη, 
έπεσε ή πώλησις τών πιάνων; ρω 
τώ τόν διευθυντή τεΰ δευτέρου 
μουσικού καταστήματος πού ύπάρ 
χει στήν οτοά Άρσακείβυ.
—Γιατί άπλβύστατα, μάς λέγει, έ

πεσε άπβ τήν κρίση. Στή σημερι
νή έπεχή πεΰ ύπελβγί^ει κανέ
νας καί τήν τελευταία πεντάρα, 
δέν μπορεί νά δίνη 60 χιλ. νά 
παίρνη πιάνβ. Καί νά δαπανά έ
πίσης ένα πβλύ μεγάλβ πβσό γιά 
νά μάβξ} τό παιδί τβυ νά χειρίζε
ται τβ βργανβ αύτό.

— Μήπως ό κόσμος προτιμά τβ 
ραδιόφωνβ πβύ είναι φτηνότερβ

καί βχι τό πιάνβ;
— ’Ό χι, όχι. Γιατί άν τό ραδι

όφωνβ ήτανε ή αίτία πβύ ελατ
τώθηκε ή κυκλβφερία τβϋ πιάνβυ, 
τότε πειά είναι ή αίτία πβΰ περι- 
ωρίσβηκε καί ή κατανάλωσι τών 
άλλων μβυσικών όργάνων πεύ εί
ναι άσυγκρίτως φθηνότερα τβϋ ρχ 
διοφώνβυ; Ή  αίτία δλέπετε λοι
πόν είναι άλλη.

Τά περασμένα χρόνια ένα κα- 
λό μβυσικό κατάστημα πβϋλαγε 
150 πιάνα τό χρόνο. Τώρα βϋτβ 
δέκα. 'Η  κατανάλωσις μιάς μβυσι- 
κής επιτυχίας έφθανε τά 5 — 10 
χιλ. άντίτυπα (διδλία), ένώ σή
μερα σπάνια φθάνει τίς τέσσερις 
χιλιάδες.

Δέν είναι λβιπόν τβ ραδιόφωνβ 
πεύ περιώρισε τήν κατανάλωσι 
τών πιάνων', άλλά ή κρίσις.
Ο κ. Ν ΙΚ Ο Τ ΙΑ Ν  «>

Τβ μουσικό τβυ κατάστημα πβύ 
είναι στήν όδόν ’Ακαδημίας καί 
Χαριλ. Τρικεύπη σχεδόν, πβυλάει 
πιάνα καί πιανόλες μόνβ. "Εχε ι 
ένα γραφειάκι πεύ είναι οτό δά- 
8ος τεΰ καταστήματες, πού γιά νά 
φθάση τό φώς τής ήμέρας, ϊσαμε 
έκεΐ μέσα, παλεύει μέ τό σκβτάδι 
πβλύ.

Μέσα στό γραφειάκι λβιπόν αύ
τό, πού παλεύει έντβνα τό φώς μέ 
τό σκβτάδι, άφβΰ άναψε κάπβιβ 
φώς, έπιχειρεί μετά ό κ. Νικβ* 
τιάν, εύγενικώτατα, νά μάς διά
λυση καί κάπεια άλλα σκετάδια...

— Ή  πώλησις τών πιάνων περι- 
ερίσθηκε στβ έλάχιστβ, γιά λό
γους βίκβνβμικβύς Τό νά δώση 
κανείς 50 χιλ. καί άκόμα γιά νά 
άγβράση ένα καλό πιάνβ, ένας 
λβγβς τό λέει. Γ ι ’" αύτό τό λόγο 
άπβ 499-500 πιάνα πβύ πβυλιόντβυ- 
σαν τβ χρόνβ, τώρα δέν πουλιών- 
ται παρά λίγες δεκάδες. Καί βί 
λίγοι πβΰ θέλβυν νά άγβράσβυν 
πρβτιμβϋν τά μεταχειρισμένα, γι
ατί τά παίρνβυν φθηνότερα. Ή  
κρίσις όμως αύτή τβΰ πιάνβυ δέν 
θά έξακβλβυθήση πβλύ άκόμα. ©ά 
έρβη πάλι μιά περίοδες, πβύ τά 
πιάνα θά καταλάδβυνε τήν πα
ληά τβυς θέσι.

— Τβ ραδιόφωνβ δέν τά έπηρέ* 
ασε καθόλου;

— ’Όχι. Τβ ραδιόφωνο όπως εί
πε καί κάποιος Αμερικανός δημο 
σιογράφος,, δέν πρόκειται νά θίξη 
τό ζήτημα ιής μβυσικής. ©χ άντι- 
καταοτήση όμως τήν εφημερίδα. 
Κάθε μευσικό κβμμάτι πεύ άκβϋ- 
με άπβ τό ραδιόφωνβ, είναι άλ- 
λοιωμένβ..

— Ή  πώλησις τών άλλων όργά 
νων καΐ μουσικών διδλίων πώς 
πάει;

— "Οχι καλά, έχει πέσει καί 
αύτή. ’Άλλοτε ό πελάτης σού έ
λεγε νά τοΰ δώοης 10 μουσικά δι- 
δλία, τώρα δέν $ητά παρά ένα. 
Σήμερα ή μουσική έρχεται σέ δευ 
τέρα μοίρα στή £ωή καί όχι στήν 
πρώτη.

ΣΩ Τ . ΒΟ Υ Δ Ο Υ ΡΗ Σ

Η «ΜΑΡΙΑΝΝΑ»
ΤΟΥ ΜΥΣΣΕ

Τό «Παιδί μέ τή χρυσή τύχη» εΐνε 
ό τίτλος τοΰ νέου έργου πού άνέδα- 
σε τήν Τετάρτην, (σκηνικά τοΰ κ. 
Κίμωνος Λάσκαρη, σκηνοθεσία τοΰ 
κ. Κούν) ό «Ήμικρατικός θίασος 
τής κυρίας Μαρίκας Κοτοπούλη», 
(κυβερνητικός έπίτροπος κ. Κ. 
Μπαστιδς, διευθυντής κ. Γ. Χέλμης, 
γενικός γραμματεύς κ. Μ.Λ Σκου
λούδης). Σέ τρεΐς πράξεις καί 12 
εικόνες (καί αί 12 σκίηνογραφικώς 
άνάγονται σέ τέσσερες, τό γραφείο 
ένός μάνατζερ, τό σπίτι ένός νοικο 
κυράκου ’ I ταλοΰ τήν καταγωγήν, 
ένα 'καμαρίνι κάποιας σάλλας 
~μπόξ, ένα παγκάκι σ’ ένα κήπο δη
μόσιο) τό έργο αυτό όφείλεται στόν 
’Αμερικανό άλλοτε ήθοποιό —κατά 
τό τρόγρ<χμμα—Κλίφορντ Όντές.

'Ομολογώ δτι δέν μοΰ έτυχε νά 
έχω" δή. τίποτε άλλο. Φαίνεται δτι 
τό «Παιδί μέ τή χρυσή Τύχη» έθρι- 
άμδευσε στήν 'Αμερική καί έκρά- 
τησε τρεις μήνες τό πρόγραμμα 
οτό Λονδίνο σέ κάποια τουρνέ τοθ

άμερικανικοΰ θιάσου. Τό πρόγραμ
μα δέν εΐνε έκπληκτικό γιατί τό έρ
γο αύτό εΐνε—μουτάτις μουτάντις— 
ένα εΐδος... «"Εκτου Πατώματος» 
άμερικάνικου. "Εχει σκηνές· μέ πο
λύ άνθρωπινότητα, άλλες μελί 
μελό. Εΐνε γεμάτο έντυπωσιακές 
κοινοτυπίες, άλλά καί... κινημα'ο- 
γραφικώτττο άπό άπόψεως τεχνι
κής. Έπί πλέον εΐνε τοποθετημένο 
σέ πλαίσιο πυγμαχικό. Ζοΰμε δμως 
δλοι στήν έποχή μας δπου εΐνε 
παγκοσμίως περιφημότερος ό Νοΰρ 
μι διότι άπό. άνθρωπος μετέδαλε 
τόν έοιυτό του είς... λαγόν τρέχων 
σάν δαιμονισμένος, παρά ή Μαντάμ 
Κιουρί πού άνεκάλύψε τό ράδιον. 
Φυσικόν εΐνε λοιπόν νά άρέση ό 
Τζ'φ Βοναπάρτης, ό καί ήρως τής 
γροθιάς, δπως ·καί ό άλλος κόσμος 
τοϋ ,γενικοΰ πλαισίου τοΰ , έργου. 
Μάνατζερ, Ρίγκ, Πρωταθλήματα. 
Χοντρές κουβέντες γιά «τά πΰγμα- 
χοκ,ά στέμματα» καί τή «δόξα», 

(Συνέχεια »ίς τήν 2txv σελίδα).

Πώς την φαντάζεται ή ηθοποιός 
της «Γαλλικής Κωμωδίας»
Κυρία ΝΤΥΣΣΑΝ

Αύτά πού είπαμε ώς έδώ, εΐνε 
τό παιχνιδιάρισμα τοΰ έργου. Τό 
δράμα γεννιέται άπό τήν κουτα
μάρα τοΰ Κλαυδίου.

Ό  Κλαύδιος εΐναι κοτταπληκτι- 
κά, σκληρά έπιπόλαιος. Παίρνον
τας όλέθριες αποφάσεις γιά ά- 
σήμαντες άφορμές, περιφέρει μέ
σα στή δρδση, μιά φιλύποπτη δι
άθεση πού δέν δλέπει ποτέ σω
στά.

Ό  «μπούφουκιος» τρόπος — καΐ 
τόσο άληθινός — πού σταματά δι
αρκώς στό διάλογό του μέ τόν 
Τίμπια, σέ μιά λεξούλα, σέ μιά 
λεπτομέρεια πού τοΰ γεμίζουν ό
λόκληρη τή σκέψι του, ξεχνώντας 
έτσι τήν κυριώτερη ιδέα τής 
προηγούμενης φράσης, είναι άπό
λυτα Σαιξπηρικό κωμικό.

"Οπως Σαιξτηρική είναι καΐ ή 
στιχομυθία τοΰ Κλαυδίου μέ τόν 
Όκτάδιο:

— Πόσο εΤσαι εύτυχισμένος πού 
είσαι τρελλός!

— Πόσο εΐσοτι τρελλός πού δέν 
είσαι ευτυχισμένος!

Εΐναι φανερό πώς τοΰ άρέσουν 
τοΰ Μυσσέ αυτά τά παιχνιδίσμα- 
τα μέ τις φράσεις, πού τόσο ά
γαποΰσε και ό Σαίξπηρ.

Ό  καυγάς τής Μαριάννας μέ 
τόν Κλαύδιο φέρνει πιό γρήγορα 
τό «άποκρυστάλλωμα» πού άρχι- 
ΛΟΙ 3ΤΪ ^ηοτ1σ)Μ»οχ bnoi oup 30
‘Οκτάβιο.

Ό  Κλαύδιος πού εΐχαν ήσυχά- 
σει ot ύποψΐες του άκριδώς τή στι

γμή πού ή γυναίκα του γιά πρώ
τη φορά, στάθηκε νά κουδεντιά- 
ση μ’ έναν άλλο άνδρα, νοιώθει 
τήν δυσπιστία νά ξυπνά μέσα του 
και πάλι, οταν αύτή τοΰ λέει μέ 
ειλικρίνειαν πώς τήν ένοχλεϊ ό 
Τσέλιο. Δέν εΐνε δμως πιά μονά
χα δυσπιστία, εΐναι μανία πού 
τόν πιάνη, ύστερία άπό τίς όυό 
σκηνές ·έοΰ «Ρόδου τής Βεγγά
λης» καί τής «μποτίλλιας», σκη
νές πού έγιναν καί οΐ δυό, μή τό 
ξεχνοΰμε, στήν κεντρική πλατεία 
έξω άπό μιά ταδέρνα.

Ό  θυμός τοΰ Κλοτυδίου έκδη- 
λώνεται σέ άπαγορεύσεις καί ά- 
πειλές. Άκριδώς αύτό πού χρει
άζεται γιά νά πάρη τήν άπόφα- 
σί της ή Μαριάννα.

Τής άπαγορεύει νά μιλή στόν 
Όκτάδιο καΐ τόν φέρνει στό σπί
τι της. Πνεΰμα άντιλογίας; ’Ί 
σως. Δηλαδή παιδικά καμώματα 
μιάς θέλησης πού οί έξωτερικίς 
πιέσεις έχουν παραλύσει.

Καί ό φτωχός Όκτάδιος, άδέ- 
ξιος καί αύτός μέ τή σειρά του, 
γιατί εΐναι ειλικρινής στή φιλία 
του. εξυπηρετεί άσχημα τά συμφέ 
ροντα τοΰ Τσέλιου. Μιλά πολύ 
γιά τό φίλο του καί περισσότερο 
θερμά άπό δ,τι πρέπει.

'Η  Μαριάννα δείχνει πώς πείθε
ται καΐ ό Όκτάδιος λαθεύεται 
γιά τις ιδιαθέσειις της καί τίς 

παίρνει γιά «καπρίτσιο καλωσύ
νη ς». Αλλοίμονο ο|ΐως, τίποτε δέν 
εΐνε πιό μακρυά άπό τήν καλω
σύνη, δσο ή Μαριάννα έκείνη τή
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
•Ιδρυτής s Δ. Μ ΟΣΧΟΝΑΙ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
'Εσωτερικού έτησία Δρχ. 140 

» έξάμηνος > 70
Τουρκίας έτησία Λ. Τ. 2
Αίγυπτου » Γρ. Δ. 75

'Αμερικής > Δολλ. 3 
Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα έτηαίως δρ· 300 

Υπεύθυνος Συντάξεως 

Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
Παπαρρηγοπούλου 4

στιγμή.
Τό κάνει γιά νά φανή καλή 

στόν Τσέλιο; “ Οχι. Έκείνο ποΰ 
Θέλει είναι νά φανή κακιά στόν 
Κλαύδιο.

Έκεΐνο ποΰ Θέλει πιότερο άπό 
κάθε τί άλλο είναι νά ζήση. Νά 
ζήση καί μέ θυσία τοϋ έαυτοΟ της 
άκόμα.

Ό  Όκτάβιος στάθηκε ή άφορ
μή τοΰ καυγά της μέ τόν Κλαύ
διο;

Αύτός λοιπόν γεμίζει τώρα τήν 
φαντασία της. "Οταν πήρε τήν ά- 
πόφασιν νά σηκώση τά μάτια ά
πό τό προσευχητάρι της γιά πρώ
τη φορά, τόν Όκτάδιο άντίκρυ- 
σε τό βλέμμα της. Tf) δική του 
τή φωνή άκούει ή ψυχή της δταν 
παύουν τά αύτιά της νά άκοΰνε 
τίς καμπάνες καΐ τώρα πού τής 
μιλάει γιά τό φίλο του, έκείνη ά- 
κούει τή φωνή του. Τή φωνή του 
καΐ δχι τά λόγια πού προφέρει.

Ό  Όκτάδιος, πού τά είρωνεύε 
*αι δλα, συγκινεΐται μονάχα σάν 
μιλάει γιά τόν Τσέλιο. Ή  φωνή 
του, πού είναι καθαρή, ψυχρή δ
ταν άπευθύνεται στή Μαριάννα. 
γίνεται γλυκειά, πνίγεται σχεδόν 
σέ δάκρυα γιά νά ύπερασπίση 
τήν άγάπη τοΰ φίλου του.

Πώς εΓναι λοιπόν δυνατό, μιά 
κοπέλλα 19 χρονών πού δέν ά- 

■ κουσε άπό μήνες τώρα παρά τό 
συνάχι τοΰ Κλαυδίου, τό τρίξιμο 
τής φωνής τοΰ Τίμπια καΐ τή με
γάλη καμπάνα τής έκκλησίας, νά 
μείνη άσυγκίνητη στό άκουσμα 
τής φωνής ^οΰ Όκταδίου;

Πώς νά μήν ποθήση νά άκούση 
αύτή τή φωνή, νά πάρη, μιλών
τας καΐ σ’ ίκείνη, τόν ϊδιο θερ
μό τονισμό πού τήν γοητεύει αύ
τή τή στιγμή καΐ τήν έκνευρίζίΐ 
μαζί γιατί δέν τόν προκαλεΐ αύ
τή !

Είναι πονηρός ό Όκτάδιος, άλ
λά είναι καΐ πολύ νέος άκόμα. 
Δέν ξέρει πώς δέν πρέπει ποτέ 
νά μιλάη πολύ σέ μιά γυναίκα 
γιά τήν Ιερότητα τής φιλίας. Δέν 
ξέρει πώς ή γιναΐκά τρέιιει πάν
τα στή σκέψη δτι δέν έδεσε άρ
κετά γερά τόν άνδρα δίπλα της. 
!Δέν ξέρει πώς άν ό άντρας θέλη 
νά τόν άγαποΰν. ή γυναίκα θέλει 
νά τήν προτιμούν.

Ή  Μαριάννα εΐναι τρεις φορές 
γυναίκα. Τής τό λέει αύτό ό Ό 
κτάδιος καί έχει δίκαιο, ξέρει 
πώς ό Όκτάδιος περιφρονεί τόν 
ίρωτα καί αύτός είναι ό λόγος 
πού τήν κάνει νά άναζητά τόν έ
ρωτά του.

Τής εΐπε άκόμα πώς λατρεύει 
τή φιλία καΐ αύτό στάθηκε άφορ. 
μή γιά τή ΛΊαριάννά νά μισήση 
περισσότερο τόν Τσέλιο.

Αύτά είνε τά έλατήρια, δχι πο
λύ εύγενικά, μά, άλλοίμονο, δα- 
θειά άνθρωπινά, ποΰ θά δημιουρ
γήσουν τήν τραγική παρεξήγηση 
του φινάλε πού θάχη γιά θύμα 
της τόν Τσέλιο.

Δέν έχει άδικο ή Μαριάννα νά 
σκεφθή πώς ήρθε ό Όκτάδιος κά 
τω άπό τό παράθυρό της, οϋτε ά
δικο έχει ό Όκτάδιος πού στέλ
νει τόν Τσέλιο στή θέσι τή δική 
του καΐ αύτός άκόμα ό σκοτεινός 
Κλο’ύδιος, άν λάβουμε ύπ’ δψι 
μας τήν έποχή έκείνη καί τό κλί
μα, δέν είναι δίχως έλαφρυντικά 
βάζοντας νά σκοτώσουν αύτόν 
πού ένόμιζεν έραστήν τής γυ
ναίκας του.

Τό δράμα τελειώνει μέσα σέ 
μιάν άτμόσφαιρα δαρειά, ύπόκω 
φη πού δέν κατορθώνουν νά τα
ράξουν οΐ φωνές τοΰ Όκτάδιου, 
φθάνοντας πολύ άργά γιά νά σώ
ση τόν φίλο του.**1

Τό ύλιστικό δράμα τελειώνει 
έδώ,' μά δχι καί τό δράμα τών 
καρδιών.

Στό πρωτότυπο κείμενο, τήν τε 
λευταία σκηνή τήν χωρίζει άπό 
τό ύπόλοιπα έργο μιά άλλαγή 
σκηνικών πού τήν δικαιολογούν; 
οί άρκετές έδδομάδες πού έχου
νε περάσει. Ή  σκηνή αύτή εΐναι 
ή κυριώτερη τοΰ έργου, γιατί εί
ναι έκείνη ποϋ δίνει στό άπλό 
δράμα τήν τελειωτική του γραμ
μή καΐ τίς ατελείωτες «άρμονι- 
κότητές» του.

Ξέρω πώς ύπάρχουν γερά καί 
πειστικά έπιχειρήματα έν/άντια 
στό σκόρπισμα ένός έργου μέσα 
σέ διαφορετικά «ντεκόρ».

Ξέρ)ω καλά τούς νόμους τής 
σκηνής καί τής θεατρικής άρχιτε- 
κτονικής. Παραδέχομαι δλες' τίς 
θυσίες πού άπαιτει τό άνέβασμα 
ένός έργου, άλλά στά «Καπρί
τσια τής Μαριάννας» δέν μπορεί 
νά μή μέ λυπήση τό αύθαίρετο 
μερικών «συμβιβασμών».
(Μετάφρ. :Ν ΙΝ Α Σ  ΣΗΜ Η ΡΙΩ ΤΗ) 

ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝΟ : Τό τέλος.

Α Υ Γ Η
ΗΟΥΒΕΛΛΑ ΤΗΙ Α)ΑΟΣ

ΜΟΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
18ον

Καθώς τήν περίμενε άνοιξε ή 
πόρτα μέ κλειδί καί μπήκε ό Πά
ρης. Στήν άρχή δέν τόν γνώρισε 
μά κ’ έπειτα δέ φάνηκε διαχυτι
κός σάν άλλοτε.

«Τί έγίνατε; εϊσαστε άρρωστος;» 
έκαμε.

Κι’ άλήθεια ήταν χάλια. Τά μαλ
λιά τοο έπειτα άπ’ τό κούρεμα μέ 
τήν ψιλή είχαν βγή άγρια κι* όρ« 
θά. Τά ροΰχα του ήταν Τριμμένα, 
τσαλακωμένα ικαί βρώμικα. Τά πα
πούτσια του φαγωμένα. Μόνο τό 
πρόσωπό του ήταν ξυρισμένο (τό 
περασμένο άπόγιομα τό είχε έμπι- 
στευθή οτίς φροντίδες τοΰ άλμπάνη 
τής φυλακής) μά ήταν τόσο λιγνό 
πού δυνάμωνε τήν εικόνα τής ά· 
θλιότητας. Τά μάτια του μονάχα 
χωρίς τά γυαλιά, έλαμπαν δυνατά.

Τότε δγήκε κ’ ή Ρίνα. Μ’ ένα 
σκοΰρο μπλέ φουστάνι καί γαλά
ζιο παλτό έτοιμη γιά έξω.

*”Α σεΐς, είπε, άτονα καί ποΰ 
εϊσαστε τόσον καιρό;»

«'Έρχομαι άπ’ τή φυλακή» άπάν- 
τήσε έκεΐνος δειλά, γιατί στ’ άντί- 
κρυσμά της ένοιωσε πάλι νά τόν ά- 
φήνη κάθε δύναμη. ι

«Στή ρυλακή;»
«Ναί, δέ θυμόμαστε άπό κείνο τό 

δράδυ τόν Αύγουστο;»
«Μπά γιά κείνο τόν παληάνθρω- 

πο; Βασανιστήκατε γιά χοαήρι μας 
τόσον καιρό» καί τόν κύτταζε μέ 
συμπόνια.

«Καί πώς περνούσατε τόν καιρό 
σας;»

Μαθαίνοντας τόν κόσμο. Βρέθη
καν άνθρωποι καί μοΰ είπαν τήν ά- 
λήθεια.

Βρέθηκαν καί μέ πλήγωσαν.
Μοΰ μίλησαν γιά σένα Πάρη καί 

γιά τό Μίμη καί γιά τή Ρίνα μόΰ 
μίλησαν. Μ* έκαναν νά πονέσω ά· 
φάνταστα.

Στή θέση τών σπασμένων γυα
λιώ ν μου έβαλαν κάτι άλλα πού 
μούδειξαν τόν κόσμο άσχημο, βρω
μερό, ύποκριτή.

Μ' άκόμη δέν θέλω νά τούς πι
στέψω. Μπορεί νά είναι κ5 έτσι. 
Όταν λείψη στόν άνθρωπο ή στορ
γή, ή συμπάθεια, ή άγάπη, μπορεί 
νά ξεραθή ή καρδιά του, νά σκλη- 
ρύνη γιά τούς άλλους καί γιά τόν 
ϊδιο του τόν έαυτό πρώτα-πρώτα 
καί να είναι άδ'άφορος ποΰ βρί
σκεται καί νά τόν πάρη ό κοπή £<ν 
ρος.

Μά πάντα μέσα του θά βρίσκε
ται ό σπόρος ό καλός. *Η έπιθυμία 
τών φτερών θάναι κάπου κρυμμέ
νη καί θά ξεσκεπάζεται μ’ ένα λό
γο, μιάν εικόνα καί θά τόν κάνη 
νά λαχταράη τή φυγή. Μιά φυγή 
πρός τόν έαυτό του έκεΐνον πού 
κάποτε εΐχ’ όνειρευτή.

«Τώλεγα πάντα» τόν έκοψε ό 
Μίμης πού εΐχε μπή χωρίς νά τόν 
καταλάβουν «πώς είχες κάτι άπό 
Ιεροκήρυκα άπάνω σου. Έδώ δμως 
δέν εΐναι κοινό γιά σένα. Κ ’ έπει
τα πρέπει νά τοΰ δίνουμε. Μδς πε
ριμένουν στό γκόλφ» έκαμε στούς 
άλλους.

Ό  Μίλτος πήγε καΐ στηλώθηκε 
πάνω στήν πό<ρτα καί τούς εΐπε 
«Δέ θά φύ>ετε».

«θάχετε κάποιον δρή καί τοϋ 
τήν πουλήσοαε καί 6ά περάσετε> 
πάλι λίγο καιρό χαρτοπαίζοντας 
καί μεθώντας».

Κ’ ot ρόλοι, Πάρη, άδικα σέ πε 
ριμένουν νά τούς ζωντανέψης.

Κ’ οί δρόμοι, Μίμη, τοΰ κάκου 
καρτερούν νά τούς άνοιξης κ’ ή 
μιά δχτη μέ τήν άλλη τών ποτά- 
μι3ν μάταια νειρεύονται νά σμί
ξουν μέ τίς άλαφριές καμάρες τών 
γεφυριών σου.

Καί σένα, Ρίνα, ή χαρά άδικα 
καρτερεί τ’ άγγιγμα τών χεριών 
σου γιά νά γεννηθή.

Ή  στοργή σου θά μαραθή σά 
συκιά κοααραμένη χωρίς νά μεγα- 
λώση κάτω άπ’ τό κύτταγμα άν- 
τρός άγαπημένου καί τήν Εκπλη' 
κτη ματιά μικρού παιδιού.

«Γιατί, πέστει μου, γιατΐ;»
«Πρίν ήσουν πιό ήσυχος» έκαμ: 

6 Πάρης «φαίνεται δτι ή φυλακή 
σέ άπόκαμε».

«Είμαι τρελλός £; Τότε γιατί μέ 
άνεχόσαστε, γιατί μοΰ κάνετε τό 
φίλο;»

«Φιλοσοφίες θέλεις τώρα» εΐ u ό 
άλλος γελώντας.

«Γιατί μοΰ παρουσιαστήκατε άλ 
λό'.ώτικα, γκχτί μιλήσατε» γιά 6 
νειρα καί φιλσδοξίες. Σ ’ ένα τρελ
λό μπορούσατε νά παρουσιαστήτε 
δπως εϊσαστε μά καί σ’ δποιον άλ 
λο τό ϊδιο άφοΰ δέν σάς νοιάζει τί 
εϊσαστε».

«Κι, δμως εϊν’ αύτά πού λέω. 
'Άθελά σας ή έπιθυμία σας, ή 
κούφια λαχτάρα τής ψυχής σας ξε- 
πετόχτηκε».

Είμαι πάλι έδώ έτοιμος νά κά
νω δ,τι μπορώ γιά σάς.

(Ακολουθεί)

_  "Οπως ήταν έπόμενο, ιό ν  άντίκτυπο 
τί)ς γενικής καταοτάσεως έδοκίμασε πρώ. 
τιστα τ4 θέατρο.

_  "Ετσ ι, o l είσπράξεις δλων τΟν θεά. 
τρων έπαρουσίασαν αίσθητή έλάττωση.

—  ’ Εννοείται δτι σ’  αύτό πολύ συνέ_ 
τείνε κα ί ή έπϊ τό ψυχρότερον άλλαγή  
τοΟ καιροΰ.

—  01 προσελθόντες γιά  εισαγωγικές 
έξετάσεις στή Δραματική Σ χ ο λ ή  τοϋ Β α .  
σιλικοΰ θεάτρου άνήλθαν έν δλω σέ 66.

- — Κατά σύμπτωση o l 33 άπ’ αύτούς 
άνήκουν στό άδύνατο φύλο και ot άλλοι 
33 στό Ισχυρό.

—  Σή μερα  πρεμιέρα στήν «Όπερέττα  
Πρωτευούσης» μέ τήν «Κάρμεν», διασκευή 
τοϋ γνωστοΟ κινηματογραφικού έργου άπό 
τούς κ. κ . Κιούοην καί Πέτρα καί μέ μου. 
σική τοΰ κ. ΒιτάΧη.

—  Ο Ι είσπράξεις τής όπερέττας: «Κ ο ν 
τός, Μακρύς καί Σ  ία» κάθε άλλο παρά 
Ικανοποιητικές ήταν.

—  'Επανήλθαν άπό τήν Κωνσταντινού. 
πολιν o l ήθοποιοί * κ. Σπαριδης καί κ. 
Καίτη Λάσκαρη καί ό κ. Χρ, Νέζερ.

—  * Η  διεθνής κατάσταση καθ’ δλα τά 
φαινόμενα δέν φαίνεται νά έ μπο δ ίση τήν 
μετάβαση τοϋ θιάσου τής κ. Ά νδρεά δη  
στήν Αίγυπτο.

—  Ό  έν λόγφ  θίασος θά παίξη μέχρι 
τών μέσων ’ Οκτωβρίου στό κινηματοθέα
τρο «Πάλλας», κάνοντας έναρξη των πα. 
ραστάσεών του μέ τό έργο τοϋ Μπέρναρ 
Σ ώ ; « Ό  ’Ανδροκλής καί τό λιοντάρι».

—  Μετά τά ήδη παίζόμενα δύο έργα  
άν ό καιρός τό έπιτρέψη ό* θίασος Ά ν .  
δρεάδη θ’ άνεβάση μιάν ’ Εγγλέζ ικη  κω. 
μωδία, πού σ ' αύτή ή κ. Ά νδρεά δη  έχει 
ενα πολύ χαριτωμένο ρόλο.

—  Σ τ ά  γραφεία τής 'Ετα ιρ ίας τών 
θεατρικών Σ  υγγραφέων ύπεγράφη μετα. 
ξύ του κ. θ . Σ  υναδινοΟ ώς Προέδρου αύ. 
τής και τοϋ θεατρικού έπιχειρηματίου κ. 
Φ. Σ  αμαρτζή· συμβόλαιο πού μ3 αύτό ό

τελευταίος Αναλαμβάνει τήν ύποχρέωση 
νά κάνη έναρξη τής χειμερινής περιόδου 
στό θέατρο « Ίν τεά λ »  μέ τήν όπερέττα 
τοϋ κ . Ν . Χατζηαποστόλου, ή «Κα ρδιά  
τοο πατέρα».

—  Ό  μουσικοσυνθέτης κ. Ν . Χατζηα. 
ποστόλου, πού εΐνε καί μανιώδη^ κυνηγός  
άνεχώρησε γ ιά  τό Σούνιο , δπου θά πα. 
ραμείνη έπί ένα μήνα,

—  Ή  «Όπερέττα Πρωτευούσης» τήν 
περασμένη Τετάρτη άνέβηκε στήν Κηφ ισ . 
σιά, δπου δμως, λόγο) του ψυχρού καιροΰ 
δέν έπραγματοποίησε μεγάλες είσπρά..
ξεις.

—  Ό  θίασος Φιλιππίδη έξακολουθεΐ νά 
παραμένη στήν Αίγυπτο.

—  Υπάρχουν πληροφορίες δτι ό θεα. 
τρώνης Κονελιάνο άνέλαβε νά μεταφέρη 
γιά  λογαριασμό του τόν θίασο στό Κ ά ΐ.  
ρο γιά  μερικές παραστάσεις, ύπό τόν δ. 
ρον της περικοπής τοΰ μισθολογίου κατά 
3 0 % .

ΤΟ ,.ΠΑΙΑΙ ME TH Μ Σ  Η ΤΪΪΗ”
(Συνέχεια έ'κ τής 1ης σελίδος) 

πού στόν καιρό μας κατακ,τάται μέ 
τό χυδαιότερο δυνατό τρόπο, μέ εύ- 
συνείδητα γρονθοκοπήματα κατα^ε 
ρόμενα άπό δύο όποιουσδήπότε μαν 
τραχαλλάδες έναντίον άλλήλων έπί 
χρήμασι πρός διασκέδασιν τοΰ ΐκα 
νοΰ νά διασκεδάση μέ τέτοιες θη
ριωδίες κόσμου πού είνε, φεϋ, άπει
ρος, δλα αύτά πώς δέν θάρεσαν σή 
μερα, ίδίως στήν Αμερική;

Φ **
Τό πρόγραμμα θέλει τό έργον 

αύτό περίπου... άριστούργημα. Τό 
βρίσκει έργο μέ άξιώσειις τέχνης, 
'συναρπαστικό γιά κάθε είδους κοι
νό, άρα έχον «τά στοιχεία τής πρα
γματικής έθνικής τέχνης». Τό βρί
σκει έργον τό όποιον «ξεπερνά τά 
δριά του τά τοπικά καί γίνεται κτή 
μα τής άνθρωπότητος». 'Όσον άφο- 
pqc γιά «τό μοτίβο τίκ πυγμαχίας» 
καί τά λοιπά «έθιμα'καί σύμβολα 
πού μεταχειρίζεται ό συγγραφέας·» 

τά — κατά τό σημείωμα τοΰ προ 
γράμματος — εΐνε «γνήσια στοιχεία 
τοΰ κλιματολογικσΰ περιβάλλοντος 
τοΰ έργου, δηλαδή άπαραίτητα γιά 
νά έκφραατή πιό πλέρια ή έκτός 
τόπου καί χρόνου άλήθεια πού χα
ρακτηρίζει δλη τήν ύπόστασι τοΰ 
έργου... Γιαπί τό έργο δέν εΐνε ή ι
στορία ένός πυγμάχου, άλλά ή ι
στορία ένός μεγάλου άγώνα, κοι- 
νοΰ γιά δλους τούς άνθρώπους...».

Τό σημείωμα λέγει πολλά τέτοια 
μεγαλόπρεπα λόγια κάτω άπό τά 
όποια έν τούτοις ύπάρχει—νομίζω— 
ώς βαθύτερη ούσία μόνον τοΰτο : 
"Ενα «έργάκι» καλά καμωμένο γιά 
νά άρέση... .ατό άμερικάνικο κοινό.

Νά τί εΐνε τό «Γκόλντεν Μπόϋ». 
Τά γούστα τοΰ κοινοΰ αύτοΰ δμως 
σήμερα εΐνε γενικά. Συγχρονισμέ
να μέ τό άθλιο, τό άπάνθρωπο, τό 
βάρβαρο άπό τής πλευράς αύτής 
πνεΰμα τοΰ άναποδογυρίσματος 
τών άξιων σέ μιά κοινωνία φρενιτι- 
ώσα καί νομίζουσα δτι εΐνε προο- 
δευμένη, έπειδή ξέρει νά φτιάνη έ
να αύτοκίνητο χέ  πέντε λεπτά τής 
ώρας, δπως εΐνε ή σημερινή, τά 
γοΰστα τοΰ Αμερικανικού Κοινοΰ, 
εΐνε άληθινά γοΰστα τοΰ κοινοΰ τοΰ 
κόσμου. Τό «Γκόλντεν Μπόϋ» πώς
μπορεί νά μήν άρέση παντοΰ;***

Άπ4 τό σημείο αύτό δμως έως 
τό σημείο νά χαρακτηρίζεται έργο 
μεγάλο, πανανθρώπινο καί δέν ξέ
ρω τί άλλο, εΐνε άπόστασις. Δέν εΐ
νε οϋτε μεγάλο, οϋτε πανανθρώπι
νο ένα έργο τέχνης πού καταφέρνει 
(καλά κατά τό μάλλον ή ήττον κα
λά άλλως τε) νά δίνη τήν εικόνα 
κάποιας άνθρώπινης καταστάσεως 
μιάς έποχής, άλλά μόνον τό έργον 
πού δίνει τόν «’Άνθρωπο» δλων τών 
έποχών. Τό «Παιδί μέ τή χρυσή Τύ
χη» δέν μπορεί οΰτε άπό μακρυά 
νά έχη τέτοιες άξιώσεις. 'Όσο γιά 
τήν «ποίησί» του εΐνε φτηνή. Αί 
«συγκρούσεις» του τόσο πολύ τρα
βηγμένες άπό τά μαλλιά πού ή έκ- 
ζήτησίς των έπιτυγχάνει ένίοτε τό 
άντίθετο άποτέλεσμα άπό έκεΐνο 
πού έπιδιώκει ό συγγραφεύς γιά 
ένα θεατή, φυσικά, καλλιεργημένο. 
Καί τό χιούμορ του άλλως, δταν ά- 
ποφασίζη νά έχη τέτοιο, εΐνε κατω- 
τέρας ποιότητος. Δέν εΐνε θαρρώ 
πρώτης τάξεως πνεΰμα ή έμφάνισις 
τοΰ έπεισοδιακοΰ έκείνου κυρίου 
Κάπ έχοντος τόν ρόλον νά παρατάσ 
ση φιλοσοφικά άποφθέγματα μέ 
μοναδικόν σκοπόν, μέσα είς τόν διά 
λογον, νά έξακο.ντίζωνται ποΰ καί 
ποΰ μερικές έπίσημες δσον καί κοι
νότατες παραδοξολογίες ή ν’ άπο- 
δοθη είς τόν... Σοπενάουερ τό «πο
λύ θόρυβος διά τό τίποτε».τοϋ Σαίξ 
πηρ, προφανώς γιά νά προκαλή τό 
γέλιο τών άγγλοσαξώνων διά τήν 
σαλατοποίησιναύτήν προοριζομένην 
φυσικά νά γίνεται άμέσως, «αί 'ιδι
αιτέρως εύθυμα, άντιληπτή στό άγ- 
γλοσαξωνικόν κοινόν.

ψ**
Δέν θέλω νά πώ δτι τό έργον δέν 

έχει προσόντα. Κάθε άλλο. Αντι
δρώ μόνον έναντίον τής τάσεως νά 
μάς έμφανισθή ώς «έργον μεγάλης 
τέχνης» έπειδή εΐνε «δυναμικό», 
«άμερικάνικο», «έπηρεασμένο άπό 
τήν τεχνική τοΰ Χόλλυγουντ» καί 
δέν ξέρω τί όίλλο. 'Έχει χαρακτή
ρας ζωγραφισμένους μερικούς μέ 
δύναμι πολύ δπως έχει καί άλλους 
έντελώς φτιαγμένους, 'Έχει σκηνές 
περίφημες καί άλλες άνυπόφορες (ή 
σκηνή στό παγκάκι τής δευτέρας 
πράξεως μεταξύ Τζό καί Λόρνας εΐ
νε μία άπό τίς τελευταίες) διά τή 
συμβατικότητα τών προσώπων καί 
τήν ιδέαν των. ’Έχει διάλογο γεμά- 
τον κοινοτοπίες δπως έχει καί, ποΰ 
καί πού, καί ιδέες ειπωμένες μέν 
καί αύτές, (πρωτότυπος εΐνε μόνον 
ό τρόπος τής διατυπώσεως, γιατί Ι
δέα δέν ύπάρχει πού νά μήν έχη  συ- 
ζητηθή) άλλά λεγάμενες ώραΐα.Ή 
παρατήρησις έξαφνα τοΰ προπονη- 
τοΰ Τόκιο: «Είσαι γεμάτος άπό, ά
γάπη Τζό... Φρόντισε νά βρής κάτι 
ν’ άγαπήσης. “ Ως τώρα πέτυχες 
στήν πυγμαχία μόνο γιατί μισείς, 
άλλά ό άνθρωπος πού μόνον μισεί 
εΐνε άνθρωπος μισός καί ό μισός 
άνθρωπος δέν εΐνε άνθρωπος», εΐνε 
άπό αύτές.

Λ
Ό  περιορισμός τοΰ διαθεσίμου

χώρου άπό τά «Παρασκήνια» ύπό- 
χρεα λόγω τής καταστάσεως νά έκ , 
δίδωνται στίς μισές άπό άλλοτε σε
λίδες, δέν μοΰ .έπιτρέπει μακρότερη 
άνάλυσι καί πολύ λιγώτερο παρά- 
θεσι τής ύποθέσεως \οό έργου. Γ ιά 
τό άνέδασμα καί τή σκηνογραφία 
του δέν έχω νά πώ τίποτε. ” I σως 
μόνον νά ύπάρχη κάποια παρεξήγη 
σις στόν τρόπο κατά τόν όποιον ώ- 
δηγήθη νά άποδώση τό ρόλο της— 
γενικώς πολύ καλά—ή κυρία Ρίτα 
Μυράτ, ή «άλήτισσα». Ή. κοπέλλα 
αύτή δέν ξέρω άν δέν θά ήταν καλ
λίτερα νά έμφανισθή περισσότερο 
άτίθασο άπό τίς δοκιμασίες πλάσμα 
μέ διαλεχτή στό βάθος ψυχή, παρά 
έκκολαπτομένη μέγαιρα, δπως ό 
σκηνοθέτης τήν ήθέλησε νά έμφανί- 
ζεται μερικές στιγμές.

Ή  έρμηνεία γενικά πολύ ικαλή. 
Ό  κ. Θεόδωρος Άρώνης ώς «μάνα- 
τζερ μπόξ» Εκμεταλλευόμενος σάν 
ύλικό τόν Τζό Μποναπάρτη, τόν νέο 
μποξέρ, τό «Παιδί μέ τή χρυσή Τύ
χη» καλός, μολονότι στό τέλος, δ
ταν μαθαίνη τό σκοτωμό τοΰ πυγ
μάχου πού ήταν τό μεταλλείο του 
καί τής κοπέλλας πού θά παντρευό
ταν τό ϊδιο άπόγευμα, έχει ώς πρός 
τόν τρόπον ικαθ’ δν άποδίδει τόν 
σπαραγμό του ένα τρομακτικό δρο 
συγκρίσεως, τό παίξιμο τοΰ Γιαννί- 
δη Τοΰ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ 
Μ ΑΣ Γιαννίδη, τοΰ πατέρα τοΰ Τζό 
μαθαίνοντας τή συντριβή τοΰ γυιοΰ 
του. Ό  κ. Δημήτρης Μυράτ ώς 
Τζό άριοτος σέ πολλά σημεία, έδει
ξε δτι έξελίσσεται σταθερά έτσι ώ
στε νά τοΰ άξίζουν συγχαρητήρια 
ειλικρινή γι’ αύτή του τήν πρόοδο, 
άσχετα μέ μερικές έπιφυλάξεις πού 
μπορεί νάχη κανείς ώς πρός άλλα 
σημεία τής ήθοποιΐας του προχθές, 
σημεία μάλλον άδΰνατα.

Ό  κ. Παπάς, είς ένα ρόλον προ- 
πονητοΰ... γκαγκστερίζοντος έχον
τος δμως διά τόν Τζό καί τρυφερό
τητα, έπαιξέ άληιθινά'τόσό καλά δ
σο στούς καλλίτερους ρόλους του. 
Ύπήρξεν άψογος σέ κάθε στιγμή, 
κίνησι, έκφρασι.
■ Οί κ.κ. Βλαχόπουλος, Μουσούρης, 
Καλλέργης, Φωτόπουλος, Βρεττδ- 
κος, Διανέλλος κ.λ.π. στούς έπεισο- 
διακούς των ρόλους καλοί. Ή  δίς 
Λαλαούνη ώς 'Άννα έπαιξε.μέ πολ
λή κατανόησι τό ρολάκι της. Πρέ
πει — καί τό κάνω μέ χαρά — νά 
ξεχωρίσω τό παίξιμο τοΰ κ. Παντε
λή Ζερβοΰ (τοΰ νυκτοφύλαοχα τοΰ 
«Δόν Ζουάν») στό ρόλο τοΰ προπο- 
νητοΰ Τόκιο. ’Ήταν έξαιρετικά κα
λός ό νέος αύτός καλλιτέχνης καί 
τό υπογραμμίζω μέ ειλικρινή χαρά. 
Νομίζω δτι ή κυρία Κοτοπούλη καί 
ό κ. Κούν μποροΰν νά φτιάσουν κά
τι σημαντικό άπό τό νέο αύτό...έάν 
φυσικά δέν πάρουν καί τοΰ ϊδιου ά
έρα τά μυαλά άπό δ,τι τοΰ λέμε έ
δώ καί — εϊμεθα βέβαιοι — δτι θά 
τοΰ ποΰν καί άλλοι.

**
θριαμβευτής τής δραδυάς δμως 

ύπήρξεν άναντίρρητα ό Γιαννίδης. 
’Έχω δαρεθή νά παρατηρώ δτι ό 
'Καλλιτέχνης αύτός τοποθετεΐταυστήν 
πρώτη γραμμή μεταξύ τών μεγά
λων θεωρουμένων καλλιτεχνών τής 
σκηνής μας σήμερον. Χθές τό έδειξε 
άλλη μιά φορά καί σέ κείνους πού 
δέν έτυχε νά δΰδουν αύτήν τήν πρα 
γματικότητα έτσι καθαρά δπως 
δ,τι κατά καιρούς ικαί τελευταίως 
προχθές άκόμη έχω δι’ αύτόν γρά
ψει άποδεικνύουν δτι τήν έχει διΐ- 
δει ό ύπογράφων. Ώς πατέρας του 
πυγμάχου χθές, πατέρας τρυφερός, 
αίσθαντικός, γεμάτος διαίσθησι, τή 
διαίσθτρι τής πραγματικής άγάπης 
γιά τό παιδί του, ό Γιαννίδης ήταν 
ύπέροχος άπό τήν άρχή έως τό τέ
λος καί σέ δλες άνεξαιρέτως τίς 
στιγμές τοΰ ρόλου του, γιά τόν ό
ποιον άλλως τε τόν βοηθούσαν πε
ρίφημα καί τά φυσυκά του καλλι
τεχνικά μέσα.

Γενική έντύπωσις άπό τό έργον I- 
κανοποιητικώτατη. Χειροκροτήματα 
ζωηρότατα καί δίκαια.

ΠΟΛ. Μ Ο ΣΧ Ο Β ΙΤ Η Σ

Οί προκριματικές εξετά
σεις τής Δ ρ α μ α τ ι κ ή ς  
Σ χ ο λ ή ς  τοϋ Βασιλικού 

Θεάτρου
Άπό τούς προσελθόντας στίς 

προκριματικές έξετάσεις ύποψηφί- 
ους μαθητάς γιά τή Δραματική 
Σχολή τοΰ Βασιλικοϋ θεάτρου έ- 
πέτυχαν οί έξής δέκα όκτώ:

Σοφία Μαλαφέτα, Εύριδίκη Μα- 
ράτου, Χαράλαμπος Κατσούλης, 
Μαρία Παπανδρέου, Ρίτα Συνοδι- 
νοΰ, ’Εμμανουήλ Καζόπουλος, Ά- 
λέκος Πέτσος, ’ Ιωάννης Μαυρογέ- 
νης, Αθανάσιος Νανόπουλος, Καί
τη Κωνσταντίνου, Ρένος Αργυρίου, 
Αλέξανδρος Σολωμός, Μιχαήλ Δε 
λούδης, Μαίρη Συνεσίου, Νίκη Πί
τσικα, Πόπη Σταυροπούλου, Τού- 
λα Σπεράντζα, Ζωγράφος Χαπέ- 
λης.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

Δ Ρ Α Μ Α , AGyowTtoq. Ε Ις  τόν κινηματο
γράφον «Ή λύσια » συνεχίζει τάς παραστά
σεις του ό καλά συγκροτημένος θίασος 
Ή ους καί Μαρίου Παλαιολόγου μέ είσ- 
πράξείς καλλιτέρας τής περασμένης έδδο- 
μάδος, άπόδειξις ότι ό θίασος άρεσε καί 
κατά πάσαν πιθανότητα, θά συνεχίσ^ καί 
γιά  τρίτην έδδομάδα.

Μ έχρι τουδε άνέδασε περί τά 2θ £ργα ( 
μεταξύ τών όποίων τά κάτωθι; «Τόπο στά 
νειάτα», ή «Ζηλιάρα» του Γρ. Ξενοπούλου 
«’Αντίο νεότης», «Πυγμαλίων» τοϋ Μπέρ
ναρ Σ ώ  καί τό «Αύτός είμαι» του κ. θ. 
Σ  υναδινοΟ. Τό £ργο αύτό άνεδάστηκε μέ 
τόση έπιμέλεια. μέ τόση τάξι, μέ τόση εύ- 
συνειδησία, ώστε δικαίως άπέσπασε τά 
αύθόρμητα χειροκροτήματα του πολυπλη
θούς κοινού. "Ε ν α  μεγάλο εύγε άξίζει 
στούς έρμηνευτάς τής ξεκαρδιστικής αύ· 
τής κωμωδίας,

Ή  κ. Ή ώ  δπως πάντα, στό στοιχείο 
της, έρμηνεύει μέ ζωντάνεια τόν ρόλο τής 
Φρόσως> ή Κ α  Λίτσα Δούκα ώς Βεν Ιζ  ά- 
λιγιστη, σκληρή, σωστή πουριτανίστα ό 
κ_ ’ Ιωάννης Λούκας ώς Λεωνίδας Βαρδής, 
πολύ καλός, Ιχ ε ι  έξελιχθή σέ άριστο τυ- 
πίστα μέ τήν ποικιλία καί τή δύναμι τών 
έκφράσεών του, παρουσιάζεται δέ πάντα 
μέ έπιμελημένο καί άριστοτεχνικό μακι
γιάζ.

‘ Ο κ. Μάριος ώς Τάσος Γεωργάρας ά
φθαστος, σωστός χείμαρρος. *Η Κ α  Λόλα  
Φιλιππίδου, ώς ΕΙρήνη Βα ρδή , μετρημένη 
καί φυσική. *0 νεαρός Τάκης Μακρίδης 
ώς Μανώλης, μπασμένος καλά στόν ρόλο 
του. Ό  κ, Κώστας Μπαλαδήμας, ώς Γρη- 
γόρης πάντα δυνατός καί* Αξιοπρόσεκτος.

—  Ά φ ίχθ η  είς τήν πόλιν μας ό βαρύτο
νος το0 ’ Εθνικού ‘ Ελληνικού Μελοδράμα
τος Ευάγγελος Βακόντιος καί θά δώσβ 
είς τό κινηματοθέατρον ’Αττικόν μίαν συ. 
ναυλίαν τήν 20ήν τρέχοντος είς τό πιάνο 
θά εΐνε ό καθηγητήο του Ώ δείου  Καδάλ- 
λας κ. Λόλα Μπερεζόφσκυ.

Ν Ι Κ Ο Σ  M A P  Κ ΙΔ Η  Σ

Λόγω πληθώρας έ^ικαΐρου ύ
λης άναβάλλονται γιά τό έρχόμε- 
νο ή «Αύτοβιογραφία του Κωστή 
Νικολάου», ή «Έρευνα για τήν 
εικονογράφηση τών λογοτεχνικών 
6ι6λίων» και ή «Κριτική του βι
βλίου» του κ. Λ. Παυλίδη.

ΑΗΜ ΗΤΡΙΟΗ.&ΟνίΤΑΜ ΠΑΗΗ!
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο ΔΟ ΝΤΙΑΤΡΟ Σ 

Δέχεται 4—8 μ.μ. 
καί έπί συνεντεώξει 

ΜΑΡΝΗ 5 · Τηλ. 53-555

ΚΑΑΤΙΕΣΦ ΒΗΝ Εί
Γυναικείες μεταξωτές χωρίς έλαττώματα 
λεπτές, μεγάλης άντοχής «Μάτ» Δρ, 40 
Πολύ λεπτές » 45
’Αράχνη Ζωϊκή μέταξα * 75
Κομπινεζόν Ζερσευ μεταξ. φίνα » 85
Κιλόττες » » » » 35
Μπλουζάκια γυν. ® » » 140
Υποκάμισα, —  Φανέλλες — ’ Εσώδρακα  

ανδρών μεταξωτά ΖέρσεΟ πάμφθηνα 
Προσέξατε τήν Διεύθυνσιν»

Μ. Δ. Λ Ε Ι Β Α Δ Ι Τ Ο Υ  
Χαδρίου 1 δ 

Πάροδος Κολοκοτρώνη

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ

Ι ϋ ί ΐ ί
Ό  όνϊιρώδης συνδυασμός

LUCIA LA BELLA«
Ή  περίφημος Ίσικχν'ις χο

ρεύτρια

NARCIS9 PIIJ0L
Ό  διάσημος Βιρτουόζος 

πιανίστας

ΜΜΜΜΜΙ
τοΰ Ραδιοφωνικού ΣταθμοΟ 

Αθηνών
στούς θρυλλικούς χορούς 

καί τραγούδια τής

ΙΜΠΕΡΙΟ
ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΑ

Ϊ

ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΗ
Ό  ποιητής

ΠΥΡΠΑΣ0Σ
ΚΑΙ 18 ΑΚΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΚΑΙ ΞΕΝΑ 

Ν Ο Υ Μ Ε Ρ Α

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ 
ΚΑ ΕΙΝΕ ΘΕΑΤΡΟ

(Συνέχεια έκ τής 1ης οελίδος) 
Ύπάρχουν μεγάλα έργα, έργα 

άθάνατα π’ άνθέξανε κι’ άντέχου- 
νε στό πέρασμα τοΰ χρόνου, έργα 
πού στήν κάθε στιγμή τό κείμενο 
δρίσκει στό κάθε άτομο τήν πρα
γματική του άξία κι’ άπήχηση. Σ ’ 
αύτά τά όλοκληρωμένα άριστουρ- 
γήματα ή φροντισμένη έπ&μδαση 
τοΰ σκηνοθέτη δέν θάχε νά προσθέ- 
ση τίποτα στό λόγο. Μά δυστυχώς 
δέν ζοΰνε άνάμεσά μας σήμερα οΰ
τε ό 'Ίψεν τοΰ παληοΰ καιροΰ οΰτε 
ό Γ καίτε καί ό Σ ίλλερ, οΰτε ό 
Σαίξπηρ ή ό Αισχύλος. Στά έρ
γα τά μεταγενέστερα, γιά τήν ά- 
ποκάλυψη τοΰ κρυφοΰ θέλγητρου 
πού βρίσκεται στό χρήσιμο ύλικό 
τοΰ κειμένου καί γιά νάρθη στό 
φώς ή σκέψη πού ό συγγραφέας 
κράτησε κρυφή, σ’ αύτά τά νεώτε- 
ρα θεατρικά συγγράμματα’ εΐνε 
πού χρειάζεται ή συνδρομή τοΰ 
σκηνοθέτη.

Καί φροντίζουν δσοι καταπιάνον
ται μέ τήν τέχνη τοΰ θεάτρου νά 
δροΰνε τά μέσα μέ τά όποΐα θ’ ά- 
ναγκάσουνε τό κοινό άπό καλλιτε
χνική συγκίνηση νά κλίνη τά γό
νατο μπροστά στόν βωμό τής τέ
χνης τοΰ δραματουργοΰ.

"Οσο ύπάρχουν συγγραφείς πού 
έργα πραγματικά θά μάς χαρίζουν 
καί θέατρο θά ύπάρχη. 'Ωστόσο άν 
ot σημαίνοντες διευθυντές τών θεά
τρων θά μάς δήλωναν πώς δέν συν
τρέχει κανείς λόγος νά παιζωνται 
οί κλασσικοί συγγραφείς πώς δέν 
εΐνε καιρός στίς μέρες μας νά πα- 
ριστάνεται ένας Εύριπίδης ή ένας 
Γ καίτε, τότε δέν θάπρεπε νά μιλά
με γιά θεατρική κρίση δπως συνη
θίζομε νά λέμε, παρά γιά κατάπτω
ση. ’Ά ν  ή άνθρωπότητα εύχαριστή 
τήν άδύναμή της φαντασία μέ τήν 
δραματικότητα τών ύπολειμμάτων 
τής λογοτεχνίας, πού συνηθέστατα 
μάς ζωντανεύει τό παιδί τής τεχνι
κής, ό κινηματογράφος, δταν μέ 
φωνή καί χρώμα ένσαρκώνη δ,τι 
πιό ρηχό έχει νά δείξη ή παγκό
σμια λογοτεχνία καί τά παρουσιά
ζει τά κατασκευάσματα αύτά μέ ά- 
ξιώσεις τέχνης προδάλλοντάς τα 
ταύτόχρονα σέ άπειρες αίθουσες δ- 
λου τοΰ κόσμου, δταν μ’ αύτή τήν 
μηχανοποίηση τών πάντων, τό παν
τοδύναμο φίλμ σήμερα άφαιρεΐ καί 
τό έλάχιστο μόριο φαντασίας, τότε 
τό θέατρο δέν ύποφέρει άπό κρίση 
παρά άπό κατάπτωση.

’Ίσως νδταν καλύτερα άν κου
βεντιάζαμε γιά τό τέλος τοΰ θεά
τρου. Τούλάχιστον έτσι θά ύπήρ
χε μιά θέση άδειανή γιά νά τοπο- 
θετήσωμε τήν άναγέννησή του.
, Κι’ δμως πιστεύω άκλόνητα στήν 
άθανασία τθ9·

Άλλά θεατρική τέχνη εΐνε συγ- 
Xpf-ν ,.ς  κι’ ή έγκατάλειψη τής ά- 
παραίιη-ιης προσποίησης στή ζωή. 
Γιατί καθήκον τοΰ ήθοποιοϋ δέν εΐ
νε νά κρύβεσαι καί νά .μεταμφιέζε
ται παρά νά άποκαλύπτεται. Μόνο 
σέ κεΐνο τόν ήθοποιό πού δέν μπο
ρεί νά πή ψέματα, πού δέν εΐνε ό 
έαυτός του καί δέν φανερώνει πα
ρά τά βάθη τής ύπαρξής του, μό
νο σ’ αύτό τόν θεατρίνο άξίζει ή 
δάφνη.

Τό θέατρο εΐνε ή άλήθεια σκεπα
σμένη μέ τήν θεατρική μορφή τής 
τέχνης.

Ό  κόσμος πού ξεσκεπάζεται κά
θε δράδυ στά μάτια τοϋ θεατή σάν 
σηκωθή ΰστερ’ άπό τά τρία κου
δουνίσματα ή βελουδένια ή κουρτί
να δέν εΐνε ψεύτικος ! ’Ό χ ι! “ Ο
λο αύτό τό πλήθος, δλα τά πρό
σωπα, άνδρες καί γυναίκες περπα
τάνε καί κλαΐνε καί γελάνε, έτσι, 
δπως κι’ έμεΐς σ’ άλλες στιγμές 
συμπεριφερόμαστε.

Τά σπίτια, τά κτίρια, οΐ έξοχές

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικός, κινηματογρα 
φικάς καί καλλιτεχνικάς δια- 
φημίσεις Ιδιαίτεροι συμφω- 
νίαι. -}Πδσα άπόδειξις είσπράξε 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα· 
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφροτ/ϊδα τοΰ περιοδικοί) εΐ- 
νε άκυρος. ’

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΣΤΕΦ Α Ν Ο Σ Κ Α Τ ΣΑ Ν Η Σ  

Δαμάρεως 4.

δέν εΐνε άπό ξύλο οΰτε άπό χαρτό
νι καί σκοινιά οΰτε κι’ άπό φτηνά 
ύφάσματα.

’Ίσως άργότερα, πολύ πιό ΰστερ’ 
άπό τό κλείσιμο τής αύλαίας στήν 
τελευταία πράξη, δλ’ αύτά τά ύλι
κά νά παίρνουνε τήν πραγματική 
τους άξία. “ Οσο δμως τ’ όρθογώνιο 
άνοιγμα τής «μπούκας» τής σκη
νής εΐνε φωτισμένο, τό παραμικρό 
κουρελάκι καί τό κάθε χρωματι
σμένο άντικείμενο εΐνε καί μιά πο
λύτιμη ϋλη.

“ Οσην ώρα οΐ ήθοποιοί παρι
στάνουν, δσην ώρα παίζεται θέα
τρο, δέν κυριαρχεί στίς ψυχές τοΰ 
κόσμου παρά ή ίλουζιόν τής πρα
γματικότητας, ή μπορώ γά πώ μιά 
δεύτερη πραγματικότητα έξ ίσου 
ζωντανή.

Τό θέατρο εΐνε ή άπεικόνιση μέ- 
σο τής τέχνης τοΰ λόγου τών πιό 
έσώτατων, τών πιό χαρακτηριστι
κών περιπετειών τής Ιδιαίτερης ι
στορίας ένός άτόμου ή ένός συνό
λου περιπετειών δραματικών ή κω
μικών, ή άντιγραφή τών πράξεων 
μας δοσμένη μέ θεατρική μορφή, 
εΐνε θεατροποιημένες στιγμές τής 
καθημερινής μας ζωής. Τά μεγάλα 
έργα δσα θέλουν νά μείνουν άθά
νατα, πρέπει νά παρουσιάζουνε δ
λες τίς πλευρές τής άνθρώπινης 
ψυχής, γιά νά βρίσκη ό καθένας 
άπό τόν πιό άνίδεο ώς τόν πιό σο
φό, κάτι άπό τόν έαυτό του. Ή  
προσπάθεια τοΰ σκηνοθέτη, τοΰ ή- 
θοποιοΰ, τοΰ σκηνογράφου, τοΰ μου 
σικοΰ, στεφανώνεται άπό πλήρη έ- 
πιτυχία σάν ύπάρξη ή ζηλευτή έ- 
νότητα πού παρουσιάζουν πολλά 
θέατρα σήμερα σ’ δλο τόν κόσμο.

Παρακολουθώντας ό θεατής πού 
κάθεται στήν μισόφωτη σάλα τοΰ 
θεάτρου τήν έξέλιξη τοΰ έργου, 
πείθεται πώς κείνο πού παρακολου
θεί μόνο μέ τόν τρόπο πού παρου
σιάστηκε θά μποροΰσε νά συμβή 
καί ή ψυχή του γεμίζει μέ τό αί
σθημα τής μαγείας πού κυριαρχεί 
στό παλκοσένικο.

Γ ιατί μέ τήν ζωντανή διδασκαλία 
του ό σκηνοθέτης, μέ τήν ύποβλη- 
τική του μουσική ό συνθέτης, μέ 
τά σκηνικά τόυ πού δίδουν τήν κα
τάλληλη άτμόσφαιρα ό σκηνογρά
φος, ύποβάλλουν καί προκαλοΰν 
πάντα μέ τόν τρόπο καί στήν ώρα 
πού γίνονται άνάλογες ψυχολογ//· 
κές καταστάσεις.

Καί εΐνε τά μέσα αζιτά πολλά.
*Άν παραλείψω τό σύστημα μέ 

τό όποΐο δημιουργεί ό κάθε έμ- 
πνέυσμένος ήθοποιός τόν ρόλο πού 
έχει νά παραστήση, άκολουθώντας 
πιστά τίς όδηγίες τοΰ σκηνοθέτη 
πού φιλοδοξεί νά γίνη έρμηνευτής, 
πρέπει νά σταματήσω σέ μιά άλλη 
δύναμη, σέ δυό άπό τούς κύριους 
παράγοντες καί πρωτεύοντες συν
τελεστές, στήν σκηνογραφία καί 
στό κοστοΰμι.

Τόσο ή πρώτη δσο καί τό δεύ
τερο δέν φροντίζουν παρά γιά τό 
ίδιο πράγμα. Γιά τήν έκφραση δη
λαδή.

Γ. ΑΝ ΕΜ Ο ΓΙΑΝ Ν Η Σ 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό Β ' άρθρο.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
1909-1939

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ

ΚΛΙΦΦΟΡΝΤ ΟΝΤΕΤΖ

..ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ
ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΥΧΗ”

3 ΠΡΑΞΕΙΣ. - 12 ΕΙΚΟΝΕΣ
Μετάφρασις: Λ. ΚΑΛΑΕΡΓΗ

•
Σκηνοβεσία: ΚΑΡΟΑΟΥ ΚΟΥΝ 
Σκηνογραφία: ΚΙΜΩΝΟΣ ΑΑΣΚΑΡΙ

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ, Η ΚΡΙΤΙΚΗ, ό κόσμος τών δια
νοουμένων, ό αθλητικός κόσμος

Ο Λ Ο Ι
εΐνε σύμφωνοι ότι: «ΤΟ ΠΑΙΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ 

ΤΥΧΗ» εΐνε μία πρωτοφανής έπιτυχία

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
Κά θε βράδυ: Ώ ρ α  10.30 μ. μ. ’Ακριδώς

Τάς ,Κιΐ·'ριακάς( τ6 άπόγευμα ; Ώ ρ α  7.15 μ. μ.
T IM A  I Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν  ·

Πλατεία Δραχμ. 50___40
θεωρεία, κατ’ άτομον (φ ω τέΐγ) » s o
Άμφιθέατρον • 30
’ Εξώστης » 20___10

Λ Α - Ι - Κ Α Ι  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  :
•Εσπερινά!: •Εκάστην Δευτέραν,
Απ ογευμ α τινοί: Τρίτην, Πέμιίτην καί Σ ά δ ία τ ο ν

Ώ ρ α : 7.15 μ. μ. ’Ακριβώς
T IM A  1 Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν  ,

Πλατεία καί θεωρεία κατ’  άτομον Δ ραχμ, 30
Άμφιβέατρον »  20
’ Εξώστης »  10
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«ΛΟ ΥΊ'ΖΑ »
Τό παθητικό μουσικό ρομάντζο τοΰ
ΓΚΑΣΤΟΝ ΣΑΡΠΑΝΤΙΕ

ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
Π Α Ρ Α Μ Α Ο Υ Ν Τ ΣΕ ΦΙΛΜ

Μέ 'ήν εύγενική πρόσκλησι τής 
κ. Γκρέης Μοΰρ, άκουσα, πρό 
έξη μηνών στήν Μητροττολιτική 
Όπερα τής Νέας Ύόρκης τήν 
«Λουΐζαν».

Αύτή ή παράστασις ήταν άλη- 
θινά περίεργη. Έκτός άπό τόν ρό 
λο τοθ Ζυλιέν πού τόγ έπαιξε κά-

Ή  φωνή της στό μικρόφωνο δέν 
έχανε τίποτε άπό τή φύσι καί τή 
γλύκα. ’Ήταν άληθινή άποκάλυ- 
ψις γιά μένα αύτή ή άρτίστα, ή 
σκηνοθέτις πρωταγωνίστρια καΐ 
διδάσκαλος άκόμη τής ταινίας 
«Λουΐζα»;

Αύτή τή φορά ή κυρία Τκρέης

Η Μπέττυ Ντέηβις
ΧΩΡΙΣ ΦΑΚΟ

Ή  Γκρέης Μούρ καί ό Ζώρζ Τίλλ, πού πρωταγωνιστούν στήν «Λου
ΐζα» τοΰ Σ αρπ(χντιέ.

ποιος Βέλγος τενόρος, οΐ άλ
λοι ρόλοι τών βουλεδαρδιέρων 
μποέμ καί τών μικρών Παρισινών, 
παίχτηκαν άπό Ιταλούς, ’Αμερι
κανούς, Ρώσσους, Γερμανούς καλ 
λιτέχνες πού μιλούσαν τά γαλλι
κά ό καθένας μέ τή δική του προ
φορά. Κάποιος Ελβετός μαέ
στρος διηύθυνε τήν όρχήστρα πού 
μοΟ θύμιζε τούς Ναπολιτάνους 
μαέστρους τοΰ παληοΰ καλοΰ και 
ροΰ.

"Ολος αύτός ό Παρισινός κό
σμος φαινόταν άγνώριστος στά 
μάτια μου καί τ’ αύτιά μου καί 
άθελα μοϋ έφερε στό μυαλό μου 
μιά παράστασι τής Μητροπολιτι- 
κής "Οπερας τής Νέαις Ύόρκης 
ποϋ είχα δή πρίν δέκα χρόνια, 
πού τήν όρχήστρα διηύθυνε κά
ποιος Γάλλος μαέστρος καί στούς 
κυρίους ρόλους έπαιζαν Γάλλοι 
ήθοποιοί. "Ολα αύτά τώρα εί
χαν άλλάξει,

Τώρα στό ϊδιο θέατρο ή συμ
παθής καί μέ μεγάλο ταλέντο 
καλλιτέχνις, ή Γκρέης Μούρ έ
παιζε τό ρόλο τής «Λουΐζας» μέ 
τήν ίδιόρυθμη άμερικανική προ
φορά της.

♦**
ΟΙ φόδοι πού είχα γιά τήν πα- 

ράστασι τοΰ έργου διεψεύσθησαν, 
γιατί σ’ αύτή τήν ταινία τής Πα
ραμάουντ, ή κυρία Γκρέης Μούρ 
δείχτηκε πραγματικά ύπέροχη. 
Δέν είχε τίποτε τό Νεοϋορκέζικο. 
εΐχε τελείως άλλάξει, δέν παρέ- 
λειψε άπό μιά βέροι Παριζιάνα.

Ή  χαριτωμένη έμφάνισίς της 
γέμιζε τή σκηνή, τό διαρκές μει
δίαμά της, ή όμορφιά της ελαμ- 
πε παντοΰ καί ή χάρι της καί τό 
σίκ της παρεδάλετο μέ τή χάρι 
καί τό σίκ τής δέρας Παριζιάνας.

Μούρ είχε τελείως μεταμορφωθή, 
δέν θύμιζε καθόλου τήν Γκρέης 
Μούρ τών προηγουμένων ταινιών 
καί θαρρούσε κανείς πώς ή «Λου
ΐζα» είχε γραφτή έπίτηδες γι’ αύ
τήν. Τό μόνο πού δέν πρόσεξε ή
ταν τό χρώμα τών μαλλιών- της, 
αύτό δυν έχει καί σπουδαία ση
μασία, καί έτσι φανερώθηκε ώς 
μιά «Λουΐζα» ξανθιά ένω ό συγ
γραφεύς της Γκαστόν Σαρπαν-
τιέ, ήθελε τήν ήρωΐδα του μαυ- 
ρομαλλοΰσα...

Ή  «Λουΐζα», τό μουσικό αύτό 
ρομάντζο πού πρωτοπαίχθηκε 
στίς 2 Φεδρουαρίου τοΰ 1900 στήν 
Κωμική ’Όπερα τοΰ Παρισιοΰ, 
δέν ήταν τίποτε άλλο υαρά ή αύ 
τοπιογραφία τοΰ συγγραφέως 
της, Γκαστόν Σαρπαντιέ, ποϋ 
παρουσίαζε καί τόν έαυτόν του 
στόν ρόλο τοΰ Ζυλιέν.

Καθώς ό ϊδιος άναφέρει, συνήν
τησε μιά κοπέλλα, στά 1882, πού 
τήν έλεγαν Λουΐζα, τήν άγάπη σε 
καί όγαπήθηκε καί άπ’ αύτήν. Ή  
άναχώρησις τοΰ νεαροΰ μουσικοΰ 
γιά τή δίλλα τών Μεδίκων στή 
Ρώμη, διακόπτει τίς τρυφερές 
σχέσεις τους,

Ό  νεαρός ποιητής τής Μονμάρ- 
τρης Ζυλιέν ξετρελλαίνεται άπό 
τήν όμορφιά τής γειτονοπούλας 
του Λουΐζας, μιάς χαριτωμένης 
μοδιστρούλας. Τήν ζητάει σέ γά
μο, μά οί γονείς της άρνοΰνται 
νά δώσουν τήν κόρη τους σ’ ένα 
«τιποτένιο», σ’ ένα «πεινασμένο», 
Ή  Λουΐζα άγωνίζεται νά δλέπη 
κρυφά τόν άγαπημένο της. Βοη- 
θούμενος άπό τούς φίλους του ό 
νεαρός ποιητής άπαγάγει τήν Λου 
ΐζα καί τήν φέρνει στό φτωχικό 
του ισόγειο δωμάτιο πού δρίσκε- 
ται σ’ ένα στενό δρομάκο τής 
Μονμάρτρης. Ή  Λουΐζα εϊνε πιά 
κλέφτρα τής καρδιάς τοΰ φτωχοΰ 
ποιητή καί ή δασίλισσα τών φί
λων του. Σ ’ έ'να άποκρηάτικο

Είναι μιά εύχαρίστηση νά μιλ§ς 
μέ τήν Ντέίβις. Είναι τόσο άνεπιτή 
δευτη. Προσέχει κάτι χαριτωμένες 
λεπτομέρειες...

Αύτά είχα άκούσει άπό τήν Ζερα 
λντίν Φίτζεραλντ γιά τή μεγάλη 
τραγωδό πού έχει πάρει κι’ δλας 
δυό βραβεία ήθοποιΐας καί, άσφα
λώς θά πάρη τό τρίτο. 'Έτσι σάν 
δρέθηκα κείνο τ’ άπόγευμα στό 
στούντιο ένοιωσα «Γ  δλας τόν έαυ
τό μου φίλο της.

— Σάς εύχαριστώ — μοΰ άπαντά- 
ει δταν τής λέω γιατί έχω έρθει — 
χαίρω τόσο πολύ γ’ αύτό. Κι’ ϋστε
ρα μουρμουρίζει. «Μέ συγχωρεΐτε» 
καί χάνεται πίσω άπό κάποιο σκη
νικό.

Γυρίζει τώρα τή νέα ταινία «Ή 
'.γεροντοκόρη». ’Ακούω τή φωνή της 
ιμά αύτήν τήν ίδια δέν τή βλέπω. 
Περνούν 15 λεπτά καί ένα θρόισμα 
μετάξινο άκούγεται Εΐνε αύτή μέ 
'τό φόρεμα τοΰ έργου: «Λυπούμαι 
πού άργησα, μά τώρα έχουμε δλον 
τόν καιρό νά φλυαρήσουμε».

Γρήγορα ·κατάλαβα πώς είχα δί
καιο νά τή θεωρώ παληά μου γνώ
ριμη. Μόλις πέντε λεπτά περάσανε 
κι’ ή Ντέϊβις μοΰ μίλαγε κι' δλας 
σάν χαρούμενη μαθήτρια! ,Ενδια- 
φερότοίν γιά τίς Ιδέες μου, τίς δου
λειές μου καί τΙς προτιμήσεις μου. 
Τόσο πού ξέχασα όλότελα πώς εί
χα μιά στάρ άπέναντι μου. 'Ήταν 
ιμονάχα ή Ντέϊβις καί τίποτ’ άλλο.

— Πέστε μου τίποτε γιά τήν ’Αγ
γλία, μοΰ λέει. Πώς είναι τό Ντ£- 
δον; Καί στό Κέντ έχετε πάει; 
__’Αρχίσαμε τότε μαζύ νά τριγυρ- 

νά μ ε  στίς ταβέρνες τής άγγλικής έ- 
παρχίας. ’Έπειτα γερνώντας τό Κα 
λαί πήγαμε ιστή Γαλλία, δπου ή 
κουβέντα τώφερε γιά τήν τραγική 
Καρλότα. (ΕΙνάι ή ή-ρωΐδα το" έρ
γου Ζουαράζ ποΰ έπαιξε ή Ντέϊ- 
βις).

—Πολύ λίγη εύτυχία γνώρισε στή 
ζωή της, μοΰ λέει. Αύτή καί ό άν
τρας της Μαξιμιλιανός είχαν σταλή 
στό Μεξικό άπ’ τόν Ναπολέοντα 111 
γιά νά κυβερνήσουν δήθεν τόν τό
πο πού δέν τούς έπιθυμοΰσε καθό
λου. Φαντασθήτε τήν τραγωδίαν 
αύτής τής γυναίκας, δταν οτήν ξέ
νη έκείνη χώρα άνακαλύπτει δτι ό 
άντρας της θεωρείται έχθρός άπ’ 
τό λαό του πού άρχίζει νά έπανα- 
στατη. Τόν άγαπάει γιατί ξέρει πώς 
αύτός είναι καλόκαρδος άνθρωπος. 
Ταξιδεύει λοιπόν ώς τό Παρίσι γιά 
νά ζηιτήση βοήθεια. Καί κεΐ, έρχε
ται ή είδηση δτι έκτελέστηκε πιά 
άπ’ τό άπόσπασμα. Βέδαια θά τής 
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| γλέντι έμφανίζεται ή μητέρα τής 
; Λουΐζας καί τής λέει νά πάη στό 
ι σπίτι της γιατί ό πατέρας της εΐ- 
| ναι δαρειά άρρωστος καί ϋστε

ρα εΐναι έλεύθερη άν θέλη νά 
γυρίση στόν άγαπημένο της. 

ί Ή  Λουΐζα δέχεται, ό πατέρας 
της σέ λίγο γίνεται καλά καί ξα 
ναρχίζει τή δουλειά του, μά ή μη 

! τέρα δέν κρατάει τό λόγο της 
| καί δέν άφήνει τή Λουΐζα νά ξε- 

μυτήση άπό τό σπίτι τους. Μιά 
| μέρα ή Λουΐζα λέει στούς γονείς 
I της πώς δέν άντέχει πιά ,καί θέ

λει νά δή τόν άγαπημένο της κι’ 
ό πατέρας της θυμωμένος τήν δι
ώχνει καί τής λέει νά μή ξαναγυ- 
ρίση πιά. "Η  Λουΐζα φεύγει. Ό  
πατέρας της μετανοιώνει, ξανα- 
φωνάζει τήν κόρη του, μά εϊναι 
άργά, αύτή έχει φύγει πιά μα
κρυά.

Αύτή εΐναι μέ λίγα λόγια ή ύ- 
πόθεσις τής «Λουΐζας» τοΰ Σαρ
παντιέ.

"Οποιος έτυχε νά δή τή «Λουΐ
ζα» ώς θεατρικό μουσικό έργο ά
πό τής σκηνής τών παρισινών θε
άτρων καί τήν δή καί ώς κινημα
τογραφικό έργο, δέδαια δέν θά 
τήν γνωρίση, γιατί στό φίλμ πα- 
ραλείπονται πολλές λεπτομέρειες. 
"Ετσι στό έργο, όπως παίχθηκε 
στήν «Κωμική ’Όπερα» τοΰ Πα- 
ρισιοΰ. ό Σαρπαντιέ παρουσιάζει 
όλους τούς τύπους τοΰ Παρισιοΰ 
τής έποχής τοΰ 1882, δλους τούς 
γλεντζέδες τής Μονμάρτρης, τούς 
ρακοσυλλέκτες, τόν πλανόδιο φα
ναρτζή, μπαλωματή, καρδουνιά-

Κάτι ήξερα γι’ αύτή τήν ίστορία. 
Μά άκούγοντάς την άπό τήν Ντέϊ- 
δις έβλεπα όλοζώντανα τά περίστα 
τικά νά περνούν μπροστά μου,

Αύτή συνέχισε:
«Λένε πώς σέ μιά μονάχα νύχτα 

τά κατάμαυρα μαλλιά της άσπρι- 
Όαν. Πέθανε στό Βέλγιο, δπως ξέ
ρετε ·κατά τόν Παγκόσμιο πόλεμο. 
Τ ο ύ ς  τελευταίους μήνες- τής ζωής 
της τό κατείχαν οί Γερμανοί. "Ο 
μως κατάλαβαν δτι ή γρηά έκείνη 
ποθούσε τήν ήσυχία. Κι’ έτσι κανέ
νας πολεμικός θόρυβος ή δπλων 
κλαγγή δέν έφτασε ώς τό σπίτι της 
καί πέθανε χωρίς νά μάθη τίποτε 
γιά τό μακελειό».

Στό φίλμ, ή Καρλότα κι’ ό Ζουα 
ρέζ (Πώλ Μιούνι) δέν συναντώνται 
καθόλου. Elvat χωρίς άμφιδολία ή 
πρώτη ταινία δπου οί πρωταγωνι
στές δέν παίζουν μαζί οϋτε μιά σκη
νή. Ή  Καρλότα δέν έχει μεγάλο ρό 
λο στό έργο, δμως ή Μπέττυ διάλε
ξε αύτόν πού τής έκοονε έξαιρετική 
έντύπωση δταν διάβασε τό .«ψεύτικο 
στέμμα», τό βιβλίο άπ’ δπου δγήκε 
τό σενάριο. Κι’ αύτό γιατί ή Μπέτ
τυ πάντα παίζει μέ πάθος τούς ρό
λους της τόσο πού τούς ζή πραγμα
τικά άφοΰ κι’ δ λα ς  εΐναι κομμάτια 
τοϋ έαυτοΰ της. Καί καθώς μοΰ μι
λάει γι’ αυτό τό ρόλο στά μάτια της 
διαβάζω κάτι σά νοσταλγία, γιά 
κάτι παληό κι’ άγαπημένο πού έζη- 
σε κάποτε.

Μοΰ διηγείται έπειτα 'κομμάτια 
άπ’ τή_ ζωή της. "Αρχισε άπ’ τά θέα 
τρα της Νέας Ύόρκης μέσα σέ μέ
ρες δυστυχίας καί πείνας. Μόλις 
στά 1930 πήγε στό Χόλλυγουντ δ
που άρχισε γράφοντας τό σενάριο 
γιά τήν ταινία «Ή σιγανή Φωνή».

Τώρα ^συμπληρώνει καί τήν ται
νία «Ό  Ιππότης καί ή Κυρία» ή 
τεσσαρακοστή ταινία της μέσα σέ 9 
χρόνια.

Καθώς έγραφα τίς σημειώσεις 
μου, έσπασε τό μολύβι. Ή  Μπέττυ 
προσφέρθηκε νά μοΰ δώση τό δικό 
της. Καθώς τό έψαχνε στήν τσάντα 
της είδα άνάμεσα στ’ άλλα καί μιά 
πέννα έγγλέζικη,

— Είναι τό μόνο πού έφερα άπ’ 
τήν πατρίδα σας δταν τήν έπ&σκέ- 
φθηκα έδώ καί δυό χρόνια. Νομίζω 
πώς μοΰ φέρνει τύχη.

Τραγωδός; Στήν ιδιωτική της 
ζωή καθόλου. Τό άν μπορή νά έν- 
σαρκώνη τόσο τέλεια τούς τρα
γικούς ρόλους αύτό εΐναι μονόεχα ή 
άπόδειξη τοθ μεγάλου της ταλέν
του.
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I ρη, έφημεριδοπώλη, τούς σκουπι

διάρηδες, τούς πλανόδιους τρα
γουδιστάδες, τούς φτωχούς ποιη
τές καί καλλιτέχνες τής Μονμάρ
τρης, δλη τή ζωή τής νύχτας στά 
μικρά καί καλοδαλμένα καμπα
ρέ - άρτιστίκ τών μεγάλων μπου- 
λεδάρ, τέλος δλους τούς άντιπρο- 
σωπευτικούς τύπους μιας ξεχωρι
στής, μοναδικής στό εΐδος της, χι 
λιοτραγουδημένης καί αξέχαστης 
έποχής πού τά πάθη καί τά μίση 
ήταν μεγάλα, μά καί οΐ καρδιές 
πολύ εύαίσθητες καί ό έρωτας ά- 
ληθινός...

‘Όλες αύτές τίς έντυπωσια- 
κές, αισθηματικές, χαρακτηριστι 
κές λεπτομέρειες δέν τίς δλέπει 
κανείς στό κινηματογραφικό έρ
γο τοΰ σκηνοθέτου 'Άμπελ Γκάνς, 
πού σχεδόν καί μόνον άρκέσθηκε 
νά τονώβη τό ρόλο τής Λουΐζας 
καί νά τοΰ δώση περισσότερη ση 
μασία καί μεγαλύτερη δράσι. Γι' 
αύτό άκριδώς καί ή ταινία σέ 
πολλά μέρη της άφήνει κενά καί 
δημιουργεί πολλά έρωτηματικά. 
Παρ’ δλα αύτά εΐναι ένα θέαμα 
εύχάριστο, ξεκούραστο πού μάς 
δίνει τήν εύκαιρία νά άποδαλύ- 
ψωμε τίς πολλές χκηνικές χάρες 
τής χαριτωμένη πρωτκγωνιστρί- 
ας Γκρέης Μούρ, τοΰ Ζώρζ Τίλλ 
στό ρόλο τοΰ Ζυλιέν, τοΰ Άντρέ 
Περνέ στόν ρόλο τοΰ πατέρα καί 
τήν τεχνική, παρ’ δλες τίς παρα
λείψεις της, διασκευή τοΰ "Αμπελ 
Γ κάνς.

ΑΝ ΡΥ  ΜΑΛΕΡΜΠ

Τό Λιεθνές 
Κινηματογραφικό 
Συνέδριο 
τών Καννών

Είς τάς Κάννας έπρόκειτο νά συ 
νέλθη τό διεθνές συνέδριον διά τήν 
έξέτασιν τών διαφόρων κιηματο- 
γραφιικών ζητημάτων.

Αυτό τό συνέδριον, άν θά έπιτρέ 
Ψουν αί πολεμικαί έπιχειρήσεις νά 
συγκροτηθή, θά εΐναι τό ειρηνικό 
συνέδριο τών έθνών πού θά συνε
δριάσουν έκεΐ, γιά νά έξετάση δ
λα τά σι|/'δεόμενα μέ τήν κινηματο
γραφική τέχνη ζητήματα, νά άν- 
ταλλάξη τίς σκέψεις του καί νά 
βράβευση τίς 'καλύτερες ταινίες 
καί τούς ξεχωριστούς στάρ.

“ Ως τή στιγμή έχουν δηλώσει 
συμμετοχή είς τό συνέδριο τών 
Καννών, τό· Βέλγιο, ή 'Ολλανδία, 
ή Σουηδία, τό Λουξεμβούργο, ή 
Πολωνία ή Ρωοσία καί έπρόκειτο 
νά συμμετάσχη ή Αγγλία, τό Με
ξικό, ή Αργεντινή, ή Αίγυπτος 
καί ή Ιταλία. Ή  Ρωσσία έχει ήδη 
άποστείλει τίς ταινίες της:

«Όδηγοί τρακτέρ» μέ σενάριο 
τοΰ Πυριέφ. Αΰτό τό φίλμ άναπαρι 
στά τήν ζωήν τών άγροτών τής 
Ουκρανίας. Ήρωίς τοΰ έργου εΐνε 
ή Μαριάνα Μπαζάν, όδηγός τρα
κτέρ, μιά νέα γεμάτη ζωή ικαί νειά 
τα πού έκτός άπ’ τή σκληρή δου
λειά της ιστίς ώρες τής άναπαύσε- 
ώς της σκορπίζει ματιές καί μειδιά 
ματα στούς νεαρούς καλλιεργητές. 
Τά φιάγνει μ’ ένα νέο καί γερό 
παλληκάρι τόν Ναζάρ, μά ϋστερα 
άπό λίγο τής ρίχνεται ό έργάτης 
Πάρκο. Ή  Μαριάνα ξεμυαλίζεται 
μέ τόν Πάρκο καί ξεχνάει τόν Να
ζάρ. ‘Ύστερα άπό μιά διαία σκη
νή μεταξύ τών δύο έραστών, ό Να
ζάρ ύποχωρεΐ γιατί ό Πάρκο τοΰ 
λέει πώς αύτός σκοπεύει νά παν- 
τρευθή τήν Μαριάνα πού ό Ναζάρ 
δέν είχε σκοπό νά τό κάνη.

«Στό .μέτωπο» μέ «ενάριο τοΰ 
Ίβάνωφ. Εΐνε δράμα μέ έρωτικά 
έπεισόδια πού λαμβάνει χώραν 
στά Ρ ωσσοΐαπωνυκά σύνορα καί 
παρουσιάζει καί άρκετά πολεμικά 
έπεισόδια.

«Ό  Λεννίν στά 1918» μέ σενάριο 
τοΰΜιχαήλ Ρόμ. Στό φίλμ αύτό 
ξεδιπλώνονται δλα τά έπεισόδια 
τών πρώτων ήμερών τής Ρωσσικής 
Έπαναστάσεως. Οί άγώνες τών έ- 
ρυθρών έναντίον τών λευκορώσ- 
σων καί αί παρελάσεις τοΰ Λεννίν 
καί τών διαφόρων προσωπικοτή
των τής έπαχής έκείνης.

Ή  Σουηδία άπέστειλε τήν ται
νία της: «Έμεΐς οί δυό», μέ σενά
ριο τοΰ Μπάουμαν κάί πρωταγωνι- 
στάς τους Στύρ Λό^γκερβαλ, Συρ 
ζί Χάσσο καί Στίγκ Ζαρέλ.

Ή  ύπόθεσις εΐναι δτι δυό άνδρό- 
γυνα πού συγκατοικούν έρωτεύεται 
ή γυναίκα τοΰ ένός τόν άνδρα τής 
άλλης καί ό άντρας τής άλλης τήν 
γυναίκα τοΰ πρώτου. Μιά κοινή φί
λη τών δύο γυναικών κατορθώνει 
νά πείση τούς έρωτευμένους νά 
κυττάξη ό καθένας τήν γυναίκα 
του.

Ή  Πολωνία έστειλε την ταινία 
της: «Τά μαΰρα διαμάντα» μέ σε
νάριο τοΰ Ζώρζ Γκαιμπριέλσκι καί 
έκτελεστάς τούς Κατζέρι, Ούΐσκα, 
Μπενίτα, Σαβάν, Τελδέροδιτς καί 
Ντομινιάκ. Κάποιος μηχανικός με
ταλλείων συνδέεται έρωτικά μέ τή 
γραμματέα του πού κατόπιν άνα- 
καλύπτει πώς είναι κατάσκοπος 
ξένης δυνάμεως. Σέ μιά έικρηξι 
τών μεταλλείων πού τήν προκάλε- 
σε ή έρωμένη του κατάσκοπος, κα
τορθώνει καί σώζει τήν κατάσκο
πο, μά χάνει γιά πάντα τήν θέσι 
του καί τ’ δνομά του.

Τό Βέλγιο έστειλε τήν ταινία : 
«Αφρικανική μαγεία» μέ σενάριο 
τών Άρμάν Ντενίς καί Λεΐλά Ροΰ- 
σβελ. Είναι ένα παιδαγωγικό καί 
έξερευνητικό φίλμ πού έθεσε ύπό 
■τήν προστασία του ό Βέλγος Βα
σιλεύς Λεοπόλδος ό 3ος καί δεί
χνει τά άποτελέσματα τής έπιστη- 
μονικής άποστολής πού έξηρεύνη- 
σε τό Βελγικό Κογκό.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
Ό  νέος xepKuveSeAej "έρως rns 

Λωρέττας Γιούνγκ(4 ι̂βΰ συχνά έ- 
κεραυνβδβλήδπ, <5έν· είνε, όπως 
λένε, ό Ντάδιντ Νίδεν, μέ τβν ό
ποιον βγαίνει κάθε μέρα καί πβΰ 
είνε κάϊτβιβς τηξ βίκβγενείαξ τη*, 
άλλά μάλλβν β Ζάν £εμπλβν, τρα 
γβυδιατηξ πβύ έφθαοε τελευταία 
οτη Γαλλία καί πβΰ έχΐΐ πβλυάρι- 
θμα δύματα στίς βχυμχζτριες τών 
ελαφρών τραγβυδιών.

■—Παρετηρήδη βτι ή Άναμπέλ- 
λα καί fi Καρβλ Λ,βμπάρ δέν έδω
σαν καμμιάν ΰπβοχεοη ύπακβη; 
στβύς άντρες τβυς, κατά τήν τελε
τή τών γάμων τβυς. ‘Μ κυρία 
Ντβύγκλας Φαίρ,μπανξ 2μ«ς ώρκί- 
ο5η νά τηρήση τά παραδεδεγμένα. 
Πράγμα φυσικά πβύ δέν άπβδει- 
κνύει τίπβτα.

—Είνε σχεδβν βέδαιβν βτι ή 
Aeu'ija Ράϊνερ δέν δά έμφανηδή 
πλέεν στήν έδβνη. Σ ’ ενα φίλβ 
της πρίν νά φύγη γιά τήν Ευρώ
πη, έκμυβτηρεύδηκε τ’ άκβλβυδα: 
«’Έχω  σχεδβν δυβ έ/,ατβμμΰρια 
φράγκα στήν Τράπεζα καί ι̂πβρώ 
νά $ήσω μ’ αύτά ώς έτβυ νά πε- 
δάνω». ’Έτσι ύ κβσμβς κερδίζει ά- 
κέμα ένα κεφαλαιβΰχβ, άλλά χχ- 
νει μιά μεγάλη καλλιτέχνιδα.

—Ίστβρία σέ δύβ μέρη : Α ’ . 
Μιά φβρά κι’ έναν καιρβ ήταν έ
νας νέβς άνβματι Τ$βελ Μάκ Κρή, 
πβύ πήγαινε τίς εφημερίδες σέ κά- 
πβιβν κύριβ Χάρβλντ Λβϋντ, στβ 
μέγαρβ τβΰ τελευταίβυ, πβύ δριοκβ 
ταν κβντά στή δάλασσα... Β ' .  Ό  
κ. Τ^βελ Μάκ Κρή υπέγραφε τβ 
ένβικιαστήριβν συ,μδβλαιβν τβΰ πε 
ριφήμβυ μεγάρβυ, πβΰ είνε κβντά 
ατή δάλασσα, καί πβύ άλλβτε τβ 
κατβικβϋσε κάπβιβς Χάρβλντ Λβ- 
ϋντ.. Ό  μΰδβς δήλβϊ...

·—Σέ μιά παι
δική συγκέντρω 
σι στβ Χόλλυ
γουντ, ενα παι
δάκι ρωτά ένα 
κοριτσάκι πβΰ ή 
μητέρα τβυ ξα- 
ναπαντρεύτ η - 
κε :

«Πώς δρίοκεις 
τβν καινβύργιο σβυ μπαμπά; —Εί
νε πβλύ νβστιμβς, άπαντδί τβ κβρι- 
τσάκι.—Αύτό λέω κι’ έγώ, άπαντά 
τ’ άγβράκι, ξέρεις τβ περασμένβ 
καλβκαίρι ήταν δικός μβυ μπαμ
πάς!»

—‘ Η Λί,ΰπε Βελέξ έχαss τόν δυ- 
ναίμισμβ της. Δέν νικά πιά στβ 
μπβξ δπως άλλβτε καί βί φίλοι της 
άρχί^βυν ν’ άνησυχβΰν σοδαρά γι’ 
«ύτή.

—'Ο Κέν Μβύρραιϋ χαρακτηρί
ζει ώς έξης τβ Χόλλυγουντ: «"Ε
να μέρβς έπου ξβδεύεις περισσότε
ρα άπ* δαχ κερδίζεις, yik πράγμα
τα περιττά, γιά νά κάν^ς εντύπω
ση σ’ άνδρώπβυς πβύ δέ χωνεύεις».

—"Οταν πηγαίνης s’ ένα σινεμά 
καί ή T Jeav  Κράβυ^ορντ βρίσκε
ται στήν αίδβυσα, τά λεφτά σβυ ά
σφαλώς δέν τά χάνεις, φ»νά£ει, ι
κετεύει, ενθαρρύνει τβύς συναδέλ- 
φβυς της στην όδβνη. Δκ μπβρεϊ 
νά μείνη στή δέση της. Έδώ καί 
λίγες μέρες, άπευδυνβμίνη στβ δι
καστή Χάρντυ πβΰ έκαιε σημαντι
κά έγγραφα στβ βμώνυμβ φίλμ, 
τβΰ φώναξε : «’Όχι, δχι, μήν τά 
κααααίς!» Κι’ βταν αύτβς άλλαξε 
γνώμη, ή '^οαία Τ.ζβαν ψιδύρισε : 
«’Ώ !  πόσο άνακουφίστηκα!»

—Ό  Ζάν Πιέρ Ώμβν 8ά ύπβδυ- 
δή τβ Ντέ Γκριέ πλάϊ στή Μάρδα 
Έγκερτ, πβύ δά είνε ή Μανβν, 
στβ φίλμ πβΰ γυρίζει ό Ραϋμβν 
Μπερνάρ. Τά συμβόλαια ΰπεγρά- 
φησαν.

—Ό  γνωστός 
συγγραφεύς 2ιλ- 
μπέρ στβ τελευ- 
ταΐβ τβυ ταξίδι 
στήν Άνατβλή 
και τήν ’Άπω 
Άνατβλή, γύρι
σε μιά ταινία ά- 
φιερω,μένη στή 
γαλλική ταχυδρβ 

πβΰ ό τίτλβς τηςαεροπορίαμικη
είνε : «Ασιατικός Ταχυδρόμος». 
Τά πλούσια ντβκβυμέντα συμπλη-

ρώνβνται άπβ μιά λιτή ίστβρία 
πβΰ ό Ζιλμπέρ γύρισε β ϊδιβς στό 
στβύντιβ Πανιβλ, στή Μασσαλία, 
μέ τβν όπερατέρ Ραμέτρ, πού τβν 
συνώδευσε στήν Άσία, καί τόν ό
περατέρ Άσελέν, γιά τά έσωτε- 
ρικά.
. —Ή  Μαίρη Γκλόρυ έμφανίζεται 
ξανά στβ γαλλικό κινηματβγράφβ. 
Έπί πβλλβΰς μήνας γύριζε στβ ε
ξωτερικό. Στή νέα της γαλλική 
ταινία : «Τελευταίβ καταφύγιβ» 
μέ σενάριο τβΰ Κβστάν άπβ τβ μυ- 
διστβρημα τβΰ Σιμενόν : «Ό  ένβι- 
κιαστήξ» δέν δά ύπβδυδή κανένα 
ρόλβ δακτυλογράφου η μβιραίας 
γυναίκας, άλλά τό ρόλβ μιάς κο
πέλλας τρυφερής καί ί ’.ινατής, δαρ 
ραλέας κΓ  αίαδη,ματικϋς.

— Ό  Τάϋρβν 
Πάβυερ πβΰ πή
γε ά^ρβπβρικώς 
βτό Λβνδϊνβ κα- 
τώρδωσε νά γλυ- 
τώση άπό τβύς 
δαυμαστάς τβυ 
καί πρό πάντων 
τίς άγριες δαυ- 
μάστριές του μέ 
πραγματικό κίνδυνβ τής $ωής τβυ·. 
Μεταχειρίστηκε ολα τά κινηματβ 
γραφικά τρύκ γιά νά ξεφύγη άπβ 
τά χέρια τβυς ή μάλλβν άπβ τά 
νύχια τβυς. Ένώ στβ Πί;ρίσι, μέ 
τή γυναίκα τβυ, τήν Άναμπέλλα, 
ό Πάουερ πέρασε άρκετές μέρες 
σέ μιάν άτμόσφαιρα δελκτικής ή- 
ρεμίας καί είχαν καί οί δυό τβυς 
τόν καιρό, νά έπισκεφδβΰν τήν 
Παναγία τών Παρισίων, τβν Πύρ- 
γβ τβΰ ’Άϊφελ, τβν Σηκβυάνα, 
τήν Μβνμάρτρη καί Μβνπαρνάς, 
τίς Βερσαλλίες καί τό Φβντενεμ- 
πλώ. Τό ϊδιο συνέβη στίς Κάννες 
καί σ’ βλη τήν Κυανή ’Ακτή. “Υ 
στερα μιλβΰν γιά τήν άγγλικ'ΐ ψυ 
χραιμί* καί γιά '<ή γαλλική «φβύ« 
ρια».

—Ή  Μάρλεν Ντητριχ έφυγε μέ 
τό «Κβύην Μαίρη» γιά τό Χβλλυ- 
γβυντ, άλλά δά ξαναγυρίοη τβ χει 
μώνα στή Γαλλία γιά νά γυρίσή 
μιά καινούργια ταινία : τή «Νε
κρά Πολιτεία» άπβ τό ρομάντσο 
τοΰ Ρόντενμπαχ. Ή  Μάρλεν, ώς 
γνωστό, είνε εξαιρετικά ώραία 
καί ή άναχώρησις της «πό τό Πα
ρίσι πρβκάλεσε συγκέντρωση ά-; 
φάνταστβυ πλήδβυς στό ι ιώηροδρβ- 
μικό σταδμό. Συγκινητικός ήταν ό 
άποχαιρετισμός τής Μάρλεν μέ τβ 
Γάλλο κωμικό Ραιμΰ: άντηλλά-
γησαν φιλήματα καί άνδβδέσμες.

—Ή  Μαντελέν Καρέλ ξβδε&ει 
τίς βίκβνβμίες της γιά νά έγκατα* 
στήοη τή βίλλα της στό Σάντρβδιλ 
πβύ τής κόστισε εξαιρετικά άκρι- 
βά.

—Ό  Ζάν Μυρά πέρασε άπό τό 
Παρίσι καί συναντήδηκε μέ τόν, 
Πιέρ Μπελλόν, τό σκηνοδέτη του, 
πού έτοιμά$ει τήν ταινία : «Στήν, 
ύπηρεσία τής Αύτοκρατβρίας». Ό  
Μρρά δά φύγη μόνος κ*ί έχει μα* 
via μέ τά μεγάλα ταξίδια.

—Ή  πιό συγκινητική έντύπωση 
πβύ ή Νόρμα Σήρερ άπεκόμισε ά
πό τή σύντβμη διαμβνή της στβ 
Παρίσι είνε ή έπίσκεψίς της στήν, 
Κβνσιερ^ερή, βπβυ είδε τή φυλά* 
κή τής Μαρίας Άντβυανέττας κΓ 
βπβυ άπλωσε μέ σεβασμό καί βί* 
κτβ τό χέρι της στό μαχαίρι πβΰ 
έκβψε τβ χαριτωμένβ κεφάλι τήί 
δυστυχισμένης βασιλίσσης. Ή  Νόρ« 
μα Σήρερ, πβύ έπεσκέφβηκε καί 
τίς Βερσαλλίες, σκέπτεται νά μεί« 
νη άρκετές έδδβμάδες στό Παρίσι 
οταν δά γυρίση άπό τήν Κυανή 
Ά κτή  γιά νά έξακβλβυδήση τίς έ·* 
πισκέψεις της βτά Ιστορικά άξιβ·* 
δέατα.

Άπό τό έρχόμενο φύλλο
«ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ»
άρχίζουν μιά ένδιαφέρουσα 
κινηματογραφική νουδέλλα 
«Τό άθάνατο δάλς».
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Μ ΕΡΟ Σ Β '

Ζ ’

Ή  έπίδραση τοΰ θεάτρου καί 
τών πορισμάτων του στό κοινωνι
κό ούνολο έξακολούθησε καί στά 
νεώΐϊρα χρόνια. Έπειτ’ άπό τά 
θρησκευτικά Μυστήρια, πού έκαναν 
στούς Χριστιανούς ικαί Καθολικούς 
τοΰ Μεσαίωνα, ήρθε τό παληό θέα
τρο τής Δύσης μέ τούς ήρωες καί 
μέ τούς παλληκαράδες του. Πρό
τυπα έξαίρετα καί διαλεχτά σέ 
χρόνους Ιπποτικούς. Καί κατόπι τό 
παληό Γαλλικό θέοττρο μέ τούς 
κλασσικόμορψους τραγικούς του 
ήρθε νά δώση κάπως λεπτότερα δι
δάγματα ιπποσύνης, καθήκοντος 
καί... έρωτα. Κι’ ό λαός έτρί,ιχε νά 
πάρη διδάγματα καί ν’ άντιγράψη 
μεγάλα κλασσικά ύποδείγματα...

Άκόμα καί στό θέατρο τοΰ με
γάλου Σαίξπηρ, πού φωτίζει έκεί- 
νη τήν έποχή, στήν ισχυρότατη αύ
τή μορφή θεάτρου πού γνώρισεν δ 
κόσμος, (ραίνεται ό σκοπός νά έπι-

δράΓη τό θέατρο στό κοινωνικό 
σύνολο. Στά δράματα τοΰ τρομε- 
ρσΰ εκείνου δημιουργοΰ, πού πα
ρασύρουν τό θεατή καί ξεγυμνώ
νουν τούς πιό περίπλοκους άνθρώ- 
πινους χαρακτήρες, ύπάρχει ό 
σκοπός μιάς ύποδίιγμαπικής ήθι
κής. Ή  άντίθεση τών έγκληματικών 
τύπων μέ τήν άγνή ψυχικότητα με
ρικών γυναικών τών έργων τοΰ 
Σαίξπηρ, άμέσως δημιουργεί τήν 
έντύπωση πώς στέκονται άντικρύ 
τό άσπρο καί τό μαΰρο, τό καλό 
καί τό κακό, τό ηθικό καί τό άνή- 
θικο. Καί δέν ύπάρχει καμμιά άμ- 
φιδολία πώς ή έπίδραση τών έργων 
τοΰ Σαίξπηρ στό κοινό ήταν καί 
εΐναι ώς τά σήμερα ζωηρή, ζωη
ρότατη.

Λίγα χρόνια άογότερα στή Γαλ
λία ό Κορνέϊγ καί ό Ρακίνας 
δίνουν στό θέατρο μιά νέα πρόοδο. 
’Όχι αιώνια καί μεγάλη σάν τή 
δημιουργία τοΰ Σαίξπηρ. Κάτι 
νεοκλασσικό, μά έποχικό. ‘Ωστόσο 
κι’ αΐποί εΐχαν μεγάλη έπίδραση

στή Γαλλική κοινωνία τοΰ καιροΰ 
τους. Διαμόρφωσαν τό γούστο καί 
μερικές ήθικές καί κοινωνικές άρ- 
χές τής έποχής τών Λουδοβίκων 
τής Γαλλίας...

Έκεΐνο τόν ίδιο καιρό, άνάμεσα 
στούς δυό δραματικούς έμφανίζε- 
ται καί ό μεγάλος δημιουργός κω
μωδιογράφος Μολιέρος. Γάλλος 
δέδαια, μά πού μένει άθάνατος μέ
σα στό χρόνο κσί μέσα σ’ δλους 
τούς τόπους. Ό  Μολιέρος μέ τήν 
πρώτη ματιά φαίνεται πώς θέλει 
μονάχα νά διασκεΰάση τό λαό. Κ ’.’ 
δμως δέν συμβαίνει αύτό άποκλει- 
στικά. 'Έχει προσόντα άνώτερα 6 
Μολιέρος. Οΐ χαρακτήρες του εί
ναι άδροί καί ζωντανοί. Ή  προ-ο- 
τυπία του εΐνε άνώτερης ποιότητος. 
Ή  σκηνική του οί..ονομία έξαίρετη 
γιά κε ίνη τήν έποχή. Ή  σατυρινή 
του φλέδα ζωηρή καί δροσερή. ΤΛ 
πνεΰμα του φυσικό καί ώραΐο. Τό 
στύλ του καθαρά Γαλατικό.... Οί 
σύγχρονοί του είπαν τό Μολιέρο 
«Ζωγράφο τής άνθρώπινης φύσης» 
Κι’ δχι άδικα. Ζωγραφίζει άν"- 
γλυψικά καί πολλές φορές ώμά 
τις διάφορες ψυχικές ποικιλλίρς.

Η '
Δέν εΐναι άσκοπη καί μιά σύν- 

κριση της έπίδρασης στό λαό "2ν 
δύο μεγάλων κωα'κών- Μολιέρου 
καί Αριστοφάνη. Ύπάρχουν μ-τα- 
ξύ τους μερικές άναλογίες. Καί 
ά^ετα άπό τή συγγραφική τους 
πρωτοτυπία καί τή σατυρική τόλ

μη. γίνεται φανερό πώς κ’ ο'ι δυό
ήταν κήρυκες συντηρητισμού.***

Σ ’ έκεΐνα τά χρόνια, πού ό Α ρ ι
στοφάνης έγραφε κ’ έπαιζε τίς 
κωμφδίες του, ■τ’ άγνά ήθη τών 
προηγουμένων καιρών τής άρχαίας 
Ά3ήνας άλλαζαν καί προχωρού
σαν σέ μιά έπικίνδυνη διαφθορά. 
Οί δημαγωγοί άπό τό ένα μέρος 
κ’ οί σοφιστές άπό τ’ άλλο έγύρι- 
ζαν τά μυαλά τοΰ κόσμου. Οί 
πρώτοι τόν έσερναν δπως ήθελαν 
καί τόν χαλοΰσαν στά πολιτικά 
καί τά διοικητικά ζητήματα κ’ ο! 
δεύτεροι τοΰ στράβωναν τή σκέψη 
καί τοΰ άπόδειχναν τό άσπρο γιά 
μαΰρο καί άντίθετα. "Ετσι ό Α 
θηναϊκός λαός δέν είχε πιά καθα
ρή κρίση. Γίνηκε έγωϊστής καί 
συμφεροντολόγος. "Επειτα έκαμε 
τό λάθος νά δεχτή τόν Πελρπον- 
νησιακό πόλεμο καί τή συνέχειά 
του κατόπι άπό τήν ειρήνη τοΰ 
421 πρό Χριστοΰ. Φυσικά τόν πόλε
μο τόν άκολούθηοεν ή φτώχεια καί 
πίσω της πολλές ιδέες άλλαγής 
πολιτικής καί κοινωνικής. Ό  ’Αρι
στοφάνης βρέθηκε μέσα σ’ αύτή 
τήν κατάσταση. Καί ζήτησε νά τή 
διόρθωση μέ τή δύναμη τοΰ' καλ
λιτεχνικού λόγου καί τοΰ πλατύτε
ρου γέλιου. Ή  άνώτειρη ήθική του 
ζητούσε τή διόρθωση κάθε στρα
βού κ’ ή λογοτεχνική του Ικανότη
τα βοηθούσε σ’ αύτό. “ Οπως ό 
Μολιέρος χτυποϋσε τίς γελοίες υ

περβολές, έτσι ό ’Αριστοφάνης 
χτυπούσε τά στραδά καί τίς δη
μόσιες άπάτες, Δέν ήταν δμως 
μεταρρυθμιστής καί προοδευτικός 
ό ’Αριστοφάνης, δπως δέν ήταν 
οΰτΓ. ό Μολιέρος. ’Αντίθετα κ’ οί 
δυό ήσαν συντηρητικοί. Ό  Αρ ι
στοφάνης έστάθηκε πάντα άριστο- 
κρατικός, αύστηρός ήθικολόγος 
καί πατριώτης χωρίς συμβιβα
σμούς. ‘Ό λ’ αύτά φαίνονται κοιθα- 
ρά σέ κάθε ζήτημα πού έγγίζει οτις 
κωμωδίες του. '’Ήταν θερμός ύπο- 
στηηριχτής τοΰ δημοκρατικοΰ κα
θεστώτος τής τότες Αθήνας, πο- 
θο'σε δμως νά ξαναφέρη τήν άπό
λυτη κι’ άγνή ήθική τοΰ λαοΰ τής 
έποχής τών Μηδικών πολέμων. ’Ε 
πιθυμούσε νά σκοτώση κάθε νεωτε
ρισμό καί νά ξαναφέρη μονάχα τά 
παληά ήθη κ’ έθιμα τής Αθήνας.
’ Επαιζε δηλαδή ό ’Αριστοφάνης 
καί οτήν τότε κοινωνία τό ρόλο έ
νός συντηρητικού, μά τίμιου, δη
μοσιογράφου. Ή  συγγραφική του 
ώστίσο έργασία, ένώ είχε καί 
σκοπό δημοσιογραφικό καί πολι
τικό, ήτανε ύπέροχο έργο τής δη
μιουργικής φανταοίας, έργο τέχνης 
φτασμένης σέ ξεχωριστή τεχνική.

Πρέπει άκόμα νά σημειώσω'ΐε 
πώς ό Αριστοφάνης μέσα στίς συ
στηματικές καί νοικοκυρίστηκες Ι 
δέες του έβαζε καί τό φιλειρηνι
σμό. "Εκαμε μέ τά έργα του καί 
προπάντων μέ τούς «Άχοορνεΐς»

καί τήν «ΕΙρήνη» μεγάλο άγώνα 
άντιπολεμικό.

θ '
Βλέπουμε λοιπόν πώς, καί οί με

γάλοι δραμοαικοί συγγραφείς, πού 
έδρασαν μέσα στούς αιώνες, κα
θώς καί οί κωμωδιογράφοι έδιναν 
μέσα στά έργα τους ώρισμένες ή
θικές, πολιτικές καί κοινωνικές 
διδασκαλίες. Παρατηρήσαμε δμως 
πώς οί διδασκαλίες τους αύτές, 
σχεδόν συνολικά, ήταν συντηρητι
κές. Τόσο οί άρχαίοι τραγικοί, πού 
μέ τήν ήθικοθρη'σκευτική τους δά
ση προσπάθοΰσαν νά κρατήσουν τό 
λαό στά ιερά και στήν παράδοση, 
δσο καί ό Αριστοφάνης πού έκή- 
ρυσσε τό συντηρητισμό καί τή 
νοικοκυροσύνη’, δσο κ’ οί μεσαιω
νικοί κ’ οί νεώτεροι μεγάλοι θεα
τρικοί συγγραφείς πού έποθοΰσαν 
τό μέτρο, τόν κανόνα, τό σύστημα 
καί τό συντηρητικισμό, δλοι τους 
προσπαθούσαν νά έπηρεάσουν τό 
κοινωνικό σύνολο γιά νά βρή τήν 
ΐύτυχία του στήν κοινωνική τάξη 
καί στήν κοινωνική πειθαρχία.

Εΐναι άξιοπαρατήρητο πώς. θεα
τρικοί συγγραφείς έπαναστάτες 
δέν ύπάρχουν σχεδόν. Ά ν  πάρου
με τά διδάγματα πού βγαίνουν ά
πό τά έργα τους, θά ίδοΰμε διά
φορες συντηρητικές καί νοικοκυρί
στικες άρχές. Αύτό έρχεται σέ άν- 
τίθ'Όη αέ τή λυρική ποίηση καί μέ 
τήν πεζογοαφία τών τελευταίων 
αίώνων, πού σέ μεγάλο μέρ-ς 2-

φεραν νέες ιδέες, έδιδαξαν έπανο:·· 
στάσεις καί κατάφεραν νά δη
μιουργήσουν άνατροπές.

Τάχα αύτή ή συντηρητική διδα
σκαλία τοΰ θεόπρου βγαίνει άπά 
τήν πρωταρχική άφορμή τής ϋπαρ- 
ξής του; Τάχα ή θρησκεία κ’ ή] 
συντηρητική κοινωνία, μέ τούς στε
ρεούς καί πνιγμένους θεσμούς των! 
ήταν πάντα οί νταντάδες τοΰ θεά
τρου; Τάχα πάντα, άπ' αύτές έξε- 
κινοΰσε τό θέατρο καί τάχα πάντα 
ήταν ύπηρέτης κοΛ σκλάβος τους 5 

I '
Άφοϋ έπιθεωρήσαμε γοργά, 

στίς κύριες γραμμές, τίς ήθικές, 
κοινωνικές καί πολιτικές διδασκα
λίες τοΰ θεάτρου μέσα στούς αιώ
νες στούς διάφορους τόπους, δπού 
τό θέατρο γνώρισε κάποιαν άκμή’ 
κι’ όφοΰ κάπως προσδιωρίσαμε 
τήν' έπίδρασή του στό κοινωνικό 
σύνολο, είμαστε τώρα άνάγκασμέ* 
νοι νά στενέψωμε τό θέμα μας. θά 
ΙδοΠμε τά πράμα’Ό πιό κοντά καί 
πιό λεπτομερειακά μέσα στό δικά. 
μας σύγχρονο περιβάλλον. 'Άς I- 
δούμε τί γίνεται σήμερα στόν τόπο 
μας. ‘Υποχρεωτικά ή μελέτη μας 
τού χρόνου καί τοΰ τόπου γιά νά 
φτάση σέ κάποια συμπεράσματα 
πρέπει νά πάρη οΐτά τά σύνοοα 
πριχτικά καί ώφελιμιστικά.

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό Γ ' μέρος.
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ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Ομιλία τοϋ ΕΑΟΥΑΡΑΟΥ ΜΠΟΥΡΝΤΕ 
Λιευθυντοϋ τής «ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ»

ΑΠ Ο  ΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ» ΤΟΥ Θ ΕΑΤΡΟ Υ ΚΟ ΤΟ Π Ο ΥΛΗ

τής ή ό πνευματώδης άνθρωπος, ή 
καί ot δυό μαζί, γιατί αύτές

Στό διάλογο φαίνονται καλύτερα 
τό ξεχωριστό γνώρισμα κάθε συγ- 

^ραφέως κα'ι τά χαρακτηριστικά 
τής ικανότητάς του. Ό  διάλογας τοΰ 
Ζιρωντού δέ μοιάζει μέ του Πα
νιόλ, τοΰ Μαρσέλ ‘Ασάρ δέν έχει τί
ποτα τό κοινό μέ τοΰ Ζοραλντύ. 
Στό διάλογο 'φανερώνετατ ό ποιη- 

ατώ
αζί, γιατί αΟτές οί 

δυό ιδιότητες δέν είναι κατ’ . άνάγ- 
κην άσυμβίβαστες.

Καί δμως θά ήταν παράλογο νά 
σχηματίση κανείς κρίσι γιά τό 
πνεΰμα, πού μπορεί νά έχη ένας 
συγγραφεύς, άπό έκεΐνο πού βά
ζει στά έργα του. Καί πράγματι 
δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι τό ά- 
ληθινό πνεΰμα, δηλ. τό πνεΰμα τής 
συνομιλίας άπαιτεΐ πρό παντός έ
κείνη τη γοργότητα, πού κάνει νά 
βρίσκη κανείς έν καιρφ τήν άστεία 
λέξι, τό νόστιμο ξάφνισμα, ή τήν 
£ξυπνη συνοπτική άποψι.

Τό πνεΰμα στό θέατρο δέν ά- 
παιτεΐ πόση γοργότητα. Μάλιστα 
δέν άπαιτεΐ καθόλου, ’Έχε» κα
νείς δλο τόν καιρό στή συγκέν- 
τρωσι +οΰ γραφείου του, γιά ν" ά- 
νακαλύψη τήν έπιτυχημένη άπάν- 
τησι καί νά τήν παρουσιάση, χω- 
ρίς νά φαίνεται, μέ κατάλληλη 
κοηπαρασκευή.
Μέ λίγα λόγια γιά νά φανή έ- 

νας συγγραφεύς πνευματώδης, άρ- 
κεΐ νά κατέχη σέ μεγάλο βαθμό 
τό έ σ π ρ ί ν τ έ Λ’ έ σ κ α
λ ι έ, πού μπορώ νά πώ δτι εί
ναι ή μορφή τοΰ πνεύματος, πού 
προσαρμόζεται καλύτερα στό δρα
ματικό έπάγγελμα.

Αύτό δέν εΐναι παραδοξολογία.
*0 πνευματώδης άνθρωπος καί 

λόγφ προσανατολισμοΰ . τώγ σκέ
ψεων του, καί λόγω τής φήμης πού 
έχει νά ύποστηρίξη, είναι άρκετά 
κακός παρατηρητής. Εΐναι διαρ- 
κώς άπησχολημένος περισσότερο I 
μέ τό τί θά πή, παρά μέ τό νά πα- 
ρατηρή, καί ν’ άκούη τούς άλ
λους. Αύτήν δέ τήν παρατήρησι 
τών άλλων, πού εΐναι ή κυριωτέ- 
ρα τροφή τής φαντασίας μας, εί
ναι άναγκασμένος νά τήν παραμε
λή λιγάκι Δέν μπορεί νά τά κάνη 
κανείς δλα.

’Απεναντίας ό άνθρωπος, πού 
δέν έχει πνεΰμα, καί άπό τόν ό
ποιον δέν περιμένει κανείς τή λέ
ξι, πού θά προκαλέση τό γέλιο, έ
χει δλο τό διαθέσιμο καιρό νά 
κατευθύνη τήν προσοχή του σ’ δ,τι 
γίνεται γύρω του. Παίρνει, σά: φω- 
τογραφτκή μηχανή, τήν ίΊκόνα 
πού θά έκθέση άργότερα, καί θά 
χρηαιμοποιήση, άν άξίζη τόν κό
πο, άφοΰ πρίν τήν έπιθεωρήση καί 
τή διορθώση.

Παράδειγμα οί μεγάλοι πνευμα
τώδεις άνδρες τής Ιστορίας, Δέν 
ίταν δραματικοί συγγραφείς... 
Μήπως ό Διογένης έγραψε θεα- 
•φικά έργα;... "Οχι, καθόσον ξέ
ρομε. ΟΟτε Ερρίκος ό Δ ', οϋτιι ό 
Ταλλεϋράνδος, οΰτε ό Ριδαρόλ 
καί ό Φοραίν. Εΐναι άλήθεια δτι ό 
Βολταΐρος έγραψε θεοιτρικά έ'ργα, 
άλλά δέν εΐναι αύτά πού τόν έδό- 
ξςχσαν, καί σημειώνω τό άξιοπε- 
ρίεργο δτι οτήν κωμωδία, δπου τά 
προτερήματά του, ώς πνευματώ
δους άνθρώπου, έπρεπε νά τόν έ- 
ξυπηρετήσουν, εύδοκίιμη'σε πάρα 
Ήολύ όλίγο.

Άντίθετα δέν φαίνεται, άπό δτι 
ξίρομε, νά ήταν έξαιρετικά σπιν- 
θηροβόλος ό τρόπος τής όμιλίας 
τοΰ Μολιέρου, τοΰ Σαίξπηρ, τοΰ 
Ρακίνα. “Οσο γιά τόν Κορνήλιο 
θ’ άναφέρω πώς ό ίδιος έχει έκ- 
φρασθή γιά τόν έαυτό του ύπ’ αύ
τή τήν έποψι : « Έ  χ ω τ ή ν
π έ ν ν ά γ ό ν ι μ η ,  κ α ί τ ό  
•στό μνα σ τ ε ΐ ρ ο, δ έ ν μπο
ρ ο ΰ ν  ν ά  μ ' ά κ ο ύ σ ο υ ν  
χ ω ρ ί ς ν ν ά  π λ ή ξ ο υ ν ,  πα
ρ ά  μ ό ν ο  μέ  ξ έ ν ο  σ τ ό- 
.μ α» (δηλ. μέ τήν έκτέλεσι τών 
έργων του). Τοΰτο άποδεικνύε δ- 
τι άν δέν εΐχε αύτό πού λέγεται 
πνεΰμα εΐχε τούλάχιστο τό άπαι- 
τούμινο νά τό παραδέχεται πρό
θυμα.

Φυσικά ύπάρχουν έξαιρέσεις καί 
μιά είναι ό μεγάλος χιουμορίστας 
Τριστάν Μπερνάρ. Μέ τ’ άνωτέρω 
δέν έννοώ δτι. ή θεωρία μοί) εΐναι 
άδιαφειλονείκητη. Πειριέχει δμως έ
να μέρος άλήθειας. Δέν ζητώ πιό 
πολύ.

ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΟ ΔΡΑΜ ΑΤΙΚΟ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ  Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΝΗ

ΜΗ

’Επειδή ό λόγος γιά τίς ιδιότη
τες, πού δέν είναι άπαραίτητες 
στό δραματικό συγγραφέα, καί 
πού εΐναι μάλιστα έμπόδια, ύπάρ- 
χ;ι μιά, γιά τήν όποία θά ήθελα 
νά πώ δυό λόγια... Εΐναι ή μ ν ή- 
μ η... "Οπως τό πολύ πνεΰμα μπο
ρεί νά έμποδίση τήν παρατήρησι, 
έτσι ή μεγάλη μνήμη μπορεί νά 
έμπο&ίση άπό τό νά έπιχειρήση 
κανείς νά γράψη.

Δέν ύπάρχουν πολλά νέα πρά
γματα κάτω άπό τό γηραιό μας 
ήλιο. Οΐ περισσότερες άπό τις θ έ- 
σ ε ι ς έχουν- νρησιμοποιηθή λ(· 
γο-πολύ λεπτομερώς, καί οί περισ
σότεροι χαρακτήρες έχουν περιγρα
φή. ·” Αν έχωμει παρόν ζωηρά στό 
πνεΰμα μας δτι άλλοι μεγαλύτε
ροι, διασημότεροι έγραψαν πρίνά; 
πό μας, θά μάς χρειαζότανε πολ
λή έπαρσις, γιά νά ξαναρχίσαμε 
έπειτα άπό κείνους. Εύτυχώς δ 
μως τό ξεχνάμε στήν κατάλληλη 
στιγμή, ή δέν τό θυμόμαστε πιά 
καλά.

Αύτή ή άτέλεια τής μνήμης μας 
μάς έπιτρέπει ν’ άποδίδωμε στή 
φαντασία μας ιδέες, πού συχνά εί
ναι τό άποτέλεσμα σκοτεινών ά- 
ναμνήσεων — ρεμινισάνς—ένώ μνή
μη άμείλικτη — δηλ. μνήμη πού 
νά μάς ύπενθυμίζή ποιός πρίν άπό 
μάς μεταχερίστηκε τήν ιδέα - 
γρήγορα θ’ άπογοήτευε τήν προσ-

πάθειά μας, καταστρέφοντας τήν[ 
έντύπωσι —φαντασίωσι τής πατρό-ί 
τητος, στήν όποία ό άνθρωπος ά- j 
ποδίδει τόση σημασία, είτε< πρό- ’ 
κειται γιά πλάσματα τής σάρκας! 
του, είτε -γιά πνευματικά του 
προϊόντα.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ Γ ΙΑ  ΝΑ 
ΣΤΑΘΗ ΤΟ ΕΡΓΟ.

ΠΑΡΑ-

Τώρα άρχίζει τό δεύτερο μέρος 
τής έργασίας τοΰ δραματηυργοΰι 
νά φροντίση νά πάρασταθή τό έρ- j 
γο του. ‘Η πιό συνηθισμένη μέθο
δος εΐναι, νά προσπαθήση νά βρή 
διευθυντή θεάτρου, γιά νά τοΰ 
διαδάση τό έργο του μέ τήν έλπί-' 
δα νά προκαλέση τό ένδιαφέρον 
του. Έπειδή δμως οί διευθυνταί ■ 

1 εΐναι πολυάσχολοι καί δύσκολο ' 
προσιτοί, πρό πάντων γιά ένα νέο 
συγγραφέα, πού δέν έστερέωσε ά 
κόμα τή φήμη του, ό συγγραφεύΰ 

προτιμά ν’ άποταθή σέ κάποιον *ί 
σέ κάποιαν ήθοποιόν, άναγνωρι- 
σμένη'ς άξίας, στόν όποιο δέδαια 
προσφέρει τόν κυριώτερο οόλο, 
ζητώντας νά δρή τό διευθυντή, 
πού θά παίξη τό έργο.

Αύτή ή μέθοδος πολύ σπάνια εΐ
ναι άποτελεσματική, γτατί άν οΐ 
διευθυνταί έχουν γενικά λίγη έμ- 
πιστοσύνη στήν κριτική άντίληψι 
τών συγγραφέων, έχουν πολύ λι- 
γώτερη στήν άντίληψη τών ήθο» 

ποιών, κ’ έ’τσι ή σύστασίς των γιά 
τό έργο κάνει τούς διευθυντάς πιό 
δύσπιστους.

'Υπάρχει τέλος τρίτη μέθοδος, 
καί αύτη εΐναι νά νοικιάση ό συγ
γραφεύς ένα θέατρο καί νά φ,ρον- 
τίση νά παίξη τό έργο του μέ έξο
δά του, άλλά αύτό δέν μπορεί νά 
τό κάνη ό καθένας.

Δ ΙΑΦΟ ΡΑ Ε ΙΔ Η  
ΘΕΑΤΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ύπάρχουν — ύπήρχαν πρό πάν
των στό Παρίσι ώς τώρα τ ε λ ε υ 
ταία — δυό ειδών διευθυνταί. Οί 
διευθυνταί τών θεάτρων π ρ ω τ ο
π ο ρ ε  ί α ς καί οί άλλοι. Ό  διευ
θυντής τοΰ θεάτρου πρωτοπορείας 
όμιλεί κατ’ άρχήν έ ν ό ν ό μ α- 
τ ι τ ή ς  τ έ γ1 ν ης καί διακη
ρύττει δτι δέν ίνδιαφέρεται καθό
λου γιά τό κοινόν.

Οί άλλοι όμιλοΰν έ ν ό ν ό μ ά
τ ι  τ ο ϋ  κ ο ι ν ο ΰ ,  τοΰ όποιου 
τάς προτιμήσεις μόνον αύτοί γνω
ρίζουν. Μέ δύο μεθόδους διαφορε
τικές, ό ένας προσφέροντας στό 
θεατή δ,τι έπιζητεΐ, ό άλλος ξα- 
φνιάζοντάς τον μ’ δτι δέν περιμέ
νει και οί δυό τόν ίδιο σκοπό έπι- 
διώκουν... νά κερδίσουν χρήματα.

Ή  διάκρισις μεταξύ θεάτρου 
πρωτοπορείας καί θεάτρου β ο υ 
λ ε β ά ρ τ ω ν ,  δπως λέγεται, δ
σο πάει καί τείνει νά έξαφανισθη. 
Άπό τό ένα μέρος οί διευθυνταί 
τών θεάτρων τών βουλεβάρτων άν- 
τελήφθησαν δτι τό γοΰστο τοΰ κοι
νού ~γιά τό είδος πρωτοπορεία αΟ- 
ξαινε διαρκώς, τό άντίθετο δέ συ- 
νέβαινε γιά τό είδος βουλεβάρτο, 
καί γιά τοΰτο ζήτησαν τά έργα 
νέων συγγραφέων. Άπό τό άλλο 
μέρος οί διευθυνταί τών θεάτρων 
πρωτοπορείας άφοΰ κέρδισαν χρή- 
μαια, δείχνονται λιγώτερο πρόθυ
μοι νά τά διακινδυνεύσουν σέ συ
νέχεια πειραμάτων.

'Έτσι μέ τήν όπισθοχώρησι τής 
πρωτοπορείας καί τήν προχώρησι 
τοΰ κυρίου σώματος βαδίζουν, καί 
οί δυό μέ τό ίδιο βήμα πρός συ- 
νάντησι τής έπιτυχίας^

Ο Α Π ΡΟ Σ ΙΤ Ο Σ  
Θ ΕΑ ΤΡΟ ''

Δ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Έφ ’ δσον δέν έχει κανείς, άπο- 
κτήσει κάποιο κΰρος ώς δραμα
τικός συγγραφεύς, εΐναι πολύ δύ
σκολο νά διαδάση ό ίδιος τό έργο 
του στό διευθυντή. Καί δμως εΐναι 
ό μόνος τρόπος γιά νά βεβαιωθή ό 
συγγραφεύς, δτι έλαβε γνώσιν ό 
διευθυντής.

θυμάμαι δτι λίγο καιρό μετά 
τόν πόλεμο πήγα ένα έργο μου 
στό διευθυντή κάποιου μεγάλου 
θέατρου, πού δέν ύπάρχει πιά σή 
μερα. (θά έννοή τό θέατρο Βωντε- 
6ίλ/Π. Καλ.) Παρακάλεσα νά μέ 
δεχθή, γιά νά τοΰ τό διαβάσω, άλ
λά μοΰ άπάντησε, πώς αύτό άντι- 
βαίνει στίς άρχές του καί μέ πα- 
ρακάλεσε, νά τοΰ άφήσω τό χειρό
γραφο... Μοΰ τό έπέστρεψε μετά 
15 μέρες μέ πολλά κομπλιμέντα, 
λέγοντάς μου δτι δέν είναι τό εί
δος, πού ταιριάζει στό θέατρό 
του!... Άργότερα έμαθα τυχαίως, 
δτι οΰτε κάν είχε άνοίξει τό χειρό
γραφό μου, άλλά τό είχε δώσει νά 
τό 'διαβάση Μνα είδος έπιτροπής, 
άποτελουμένης άπό τή φιλενάδα 
του καί ένα φίλο τής φιλενάδας 
του, πού ήταν άνώτερος διοικητι
κός ύπάλληλος! ! I Αύτή ή έπιτρο
πή ίκρινεν δτι τό έργο μου ήταν 
πληκτικό, καί ή έτυμηγορία των 
ύπήρξε γιά μένα όλεθρία.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ

"Οταν ό διευθυντής, μέ τόν ένα 
ή μέ τόν άλλο τρόπο, λάδη γνώσιν 
τοΰ έργου καί τοΰ άρέση, δηλ. τοΰ 
άναγνωρίση πιθανότητες έπιτυχίας 
καί άποφασίση νά τό άνεβάση, 
τότε άρχίζει νά γίνεται λόγος γιά 
τή διανομή τών κυριωτέρων ρό
λων.

(Μεταφρ.) Π. Κ Α Λ Ο ΓΕΡ ΙΚ Ο Σ  
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : To Ε ' μέρος.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ στά 
παληά χρόνια
Ό  Κοκλέν στην Πόλι καί στάς *Α8ηνας. - Ή  περι
πέτειες τοϋ ταξειδιοϋ του.-Τί ειπε ό Γάλλος κω

μικός γιά τούς ’Αθηναίους

Μία σκηνή άπό τήν σ ' πράξη «Τ οΰ παιδιοΰ μέ τή χρυσή τύχη». Τό γραφείο τοΰ μάνατζερ Τόμ 
Μούντυ (θ. Άρώνης). Στό βάθος ή Λόρνα Μούν (Ρίτα Μυράτ), στό κέντρον όρθός ό πρωτοπυγμά- 
χος Τζό Βοναπάρτης (Δημήτρης Μυράτ) καί πλάϊ του ό προπονητής Τόκιο (Παντελής Ζερδός). 
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Τά Εύθυμα Παρασκήνια
ΝΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ [Κ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΕΤΟΠΟΥ 

ίΥΗΕΑΕΞΑΜΕΗΑΗΕΥΜΕΓΑΑΟΥ ΚΟΠΟΥ
Πόλεμος προμηνύεται κι’ έφέτος τό χειμώνα 
δύο Θιάσων μουσικών, Μακέδου — Σαμαρτζή, 
οϊτινες καί κατέρχονται σέ λίγο στόν άγώνα

γιά νά παλαίψουνε μαζί, 
Τόν πόλεμον έκήρυξεν άπό νωρίς ό πρώτος, 
δστις φιλίας σύμφωνον ύπέγραψεν έν τάχει 
μετά τοΰ Πέτρου Κυριακοΰ—γι’ αύτό έγινε κρότος— 
ώστε φρούριον ισχυρόν είς τάς γραμμάς του νάχη 
Καί άφ’ έτέρου ό Σαμαρτζής, πάλιν, άντεκατέ-

(στηοε
τήν δΰναμιν πού %ασεν εύθύς διά Μαυρέα, 
συνθιασάρχην άντ’ αύτοΰ, άμέσως τόν κατέστησε

κι’ Ισορροπία έγινεν είς τάς γραμμάς σπουδαία.
Ό  πρώτος δέ άνήγγειλε βομβαρδισμόν σφοδρόν 
μ’ έργον τοΰ Σακελλάριου καί τοΰ Εύαγγελίδη 
καί θ’ άπαντήση ό έτερος μέ έργον ισχυρόν:
Μέ τοΰ «Πατέρα τήν καρδιά» _  πού έντός όλίγου

(δίδει
Κι’ ετσι σέ λίγο ό άγών αύτών τών δυό άρχίζει 
— άγών πού έχει γιά σκοπόν νά δίνη εύθυμία —· 
καί ό καθένας τό κοινόν τό βράδυ θ’ άντικρύζη 
νά ένεργη έπίθεσιν σφοδράν είς τά. . . . Ταμεία.

Ο Π Α ΡΑ ΣΚ Η Ν ΙΑ Κ Ο Σ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ»

Ο Μ Η  AKHETU ΜΕ Η Ι Ο Ι Τ Ο Μ  ΑΡΗ .
ΚΙ' ΙΙΟΙΙΟΠ ΚΑΙ ΠίΙΡΑΜΙΪ ΑΜΕ»! ΙΕΜΙΜΠΚΡΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΗΕΥ... ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ζτούς φίλους μας, ώς εϊθισται, περίληψίν οφείλω,

τών πρώτων εντυπώσεων, τοϋ ταξιδιού στόν "Αρη 
μά στήν περίπτωσιν αύτήν, άς πάρουνε τό φύλλο,

τό πρώτο, γιά νά βγάλουμε κι* έμεΐς κάνα.,.τ ρ ι ά ρ ι !

Μ’ αύτή μου τήν άπάντησιν, ό φίλος άπορεΐ 
άλλά συνέρχεται μετά καί λέγει αύθωρεί :
—’Έ ,  τότε ;
—Τ’ άπεφάσισα κι’ έΒώ >' ηλά θά φέρω 
όπως έτόνισα καί πρίν, τόν "Αγγελο Φαλλιέρο. 
—Καλά, μά βρίσκεται στή γή καί πώς θά τοΰ μη

νύσουμε.
—θά τοΰ.-.τ η λ ε φ ω ν ή σ ο υ μ ε !  I >

-¥■
Καί τώρα πρέπει φίλτατε — στόν φίλον άπευθύ-

(νομαι —
άφοΰ τήν έπιχείρησιν, έμεΐς θά διευθύνωμε 
τά δυνατά νά βάλουμε στών έργων τ’ άνεδάσματα 
καί νά μήν άνεδάζουμε κοινά κατασκευάσματα.
Σ ’ αύτό πρέπει νά δώσω με μεγάλη προσοχή 

κι* οί φίλοι θεαταί 
δέν πρόκειται ποτέ 

άπο τάς παραστάσεις μας νά κάνουν άποχή 
άλλά καί νά μάς δείρουνε στό κάτω τής γραφής 
καί ψάξε τούς κατάλληλους νά δρουμε* συγγραφείς, 

βυθίσου καί σέ σκέψεις 
μά πρόσεχε πολύ καλά νά μή μοΰ τά ...μουσκέψης.

Έπί τετράωρον, σχεδόν κι’ οί δυό σκεφθήκαμε ήδη 
κι’ ό φίλος άνεφώνησεν ώσάν τόν ’Αρχιμήδη s 
—Τόν συγγραφέα εύρηκα I 
—Καί ποιόνε ;
—Τόν Γρηγόρη
τόν φίλτατον Ξενόπουλον. Καί μάλιστα γρηγόρει 
νό μή τόν πάρουν άλλοι.
 Τήν είπες τή βλακεία σου ήλίθιε καί πάλι 1

’Άρη,
—Γ ιατί ;
—Τσιγάρα δέν ύπάρχουνε έδώ ψηλά στόν ..r .lt 
κι’ αύτός νά ζήση δέν μπορεί χωρίς νά ρεκλαμάρη.

'φζ
Σέ σκέψεις ξοτναπέσαμε, όνόματα άραδειάσαμε 

μ’ αύτά σχεδόν βραδυάσαμε 
δταν άκούω ξαφνικά καί πάλιν έπί λέξεί 

τό φίλο νά μοϋ λέη :
—Τό βρήκα ποιόν νά φέρουμε.

Μπά ; Ποιόν ; !
—Τόν Δαραλέξη 

πού ννώρισε στό παρελθόν πολλές τιμές καί κλέη. 
—Μά τοτε πρέπει φιλε μου ό θίασος νά φέρη 
στόν Αρη καί τόν φίλο μου τόν Γιάννη τόν Σιδέρη 

τόν κριτικόν καί λόγιον 
θεατρικόν Ιστορικόν καί τράβα κομδολόγιον 
συνάμα καί καθηγητήν άπειρων γυμνασίων 
γιά νάχουμε κι’ έδώ ψηλά θεατρικόν,...Μουσεΐον.

-  *Οί συγγραφείς μάς εδαλοα* σέ τρομερό μπελά 
μά τί νά γίνη, καί ξανά σέ σκέψεις βυθιστήκαμε 
και φτάσαμε μέ τή σειρά στόν Σπΰρο τόν Μελά 

άλλά συλλογιστήκαμε ' 
δτι θά φέρη τόν «Μπαμπά» στόν Άρη νά τοΰ παί-

(ξουμε
κι’ ύπάρχει τότε κίνδυνος σέ πόλεμο νά μπλέξουμε. 
Άφοΰ, έάν καλλίτερα σκεφθή άνθρώπου νοΰς, 
πρό χρόνου φεΰ I έπαίχτηκε κι’ άπό τούς... Π ο-

(λ ω ν ο ύ ς I 
(Τή συνέχεια καί πάλι 
είς τήν εκδοσι τήν άλλη)

Θεατρικά ανέκδοτα
“ Οταν περνάη άπ’ έδώ  κανείς 
νά ξέρη πώς σ’ αύτό τό μέρος 
κοιμάται ό κατά φαντα σίαν άσθενής 
ό συγγραφεύς καί κ ω μ φ δ ό ς  Μολιέρος.

Δέν ξέρομε άν πέθανε πραγματικά, 
ό ύποκριτής αύτός ό τόσ0 φίνος.
Μ’ άν εΐνε ζωντανός ό θ εατρίνος 
παίζει τόν πεθαμένο άρι στοτεχνικά j

Κατά τό 1753 ό άδβάς Δέ Βουα- 
ζενόν έδωσε ένα έργο στό Παρίσι, 
στό θέατρο τών ’ I ταλών, άπό τά 
πιό άνόητα καί, πληκτικά.

Μετά τήν άποτυχία τής πρεμιέ
ρας, ένας φίλος του τόν ρώτησε 
γιατί νά τ’ άνεδάση στή σκηνή, ι 

—”Αχ, μά εΐνε τόσος καιρός τώ
ρα πού τό Παρίσι μέ κάνει καί 
πλήττω φοβερά, άπήντησεν ό άδ
βάς, γι’ αύτό κι’ έγώ μάζεψα δλο 
του τόν κόσμο μέσα στό θέατρο νά 
πάρω τή ρεβάνς!

Γ ιά τούς γάμους μιάς πριμαντό
νας μ’ έναν άνθρωπο τοΰ κόσμου 
ό Άλέξ. Δουμάς εΐπε:

—Κακός σύνδεσμος καί γιά τούς 
δυό .Πώς νά ζήση ένα καναρίνι στό
ϊδιο κλουβί μ’ έναν παπαγάλο.***

Ή  κυρία Ντός προκειμένου νά 
παίξη τόν ρόλον τής Μαργαρίτας 
Γκωτιέ, στήν «Κυρίαν μέ τάς Κα
μελίας», έρώτησε τόν συγγραφέα 
τί φόρεμα νά φορέση.

—Δέν ξέρω, εΐπε, πώς ντύνονται 
αύτές οί γυναίκες I

—Ντυθήτε, κυρία μου, δπως ντύ
νεσθε συνήθως, άπάντησεν ό Δου- 
μας.

Δέν εΐνε γνωστό άν ή Ντός κα
τάλαβε τήν ειρωνεία.

Λ
Στήν «Έφημερίδα τών Συζητή

σεων» ό ’ I ούλιος Ζανέν έγραψε κά
ποτε μίοίν κριτικήν γιά ένα μελό
δραμα μέ τόν τίτλον Τ ζ έ ν ν η , 
συντομωτάτην ώς έξής:

Ή  Τζέννη άγαπόί τόν Άλφρέδον 
κι’ ό Άλφρέδος άγαπςί τήν Τζέν
νη. "Οταν ή Τζέννη εΐπε στόν Άλ- 
Φρέδο γιατί είσαι άρραδωνιασμέ- 
νος μέ τήν Λουΐζα, ό Άλφρέδος ά
πάντησε : Αύτό δέν σημαίνει, Τζέν
νη.—Σημαίνει πολύ, Άλφρέδο.—’Έ , 
τότε, άντίο Τζέννη. Ό  Άλφρέδος έ- 
πιστρέφει σέ λίγο καί τής λέγει : 
Δέν μπορώ νά σέ ξεχάσω, Τζέννη. 
Ή  Τζέννη τοΰ άπαντα: Ξέχασέ με, 
Άλφρέδο. — θά_σέ κλέψω, Τζέννη. 
—Κλέψε με, Άλφρέδο. Τήν έκλεψε 
καί εζησαν μαζί καί ό κόσμος σφύ
ριξε τόν Άλφρέδο, σφύριξε καί τήν 
Τζέννη.

Λ
Στίς δοκιμές ένός έργου τοΰ 

Φεϋντώ ένας φίλος του, τοΰ εΐπε 
γιά τήν πρωταγωνίστρια.

— Κρίμα πού δέν εΐνε δμορφη, έ-

r
Άντιθέτως στά λαϊκά θεάματα, 

τό θέατρον τών άνθρώπων τοΰ κό
σμου προσπαθεί πάντοτε νά εΐναι 
άπολύτως «Παριζιάνικο». Οί μι
κρές πρωτεύουσες τής ’Ανατολής 
μοιάζουν μέ κοριτσάκια πού πηγαί 
νουν στό σχολείο, ή μιά ζηλεύουν 
τήν άλλη, καϊ ή Αθήνα σκάει άπό 
τή ζήλεια της δταν στό Βουκουρέ
στι παίζουν πυκνότερα οί Γαλλικοί 
θίασοι.

Ό  θίασος τής κυρίας Ζουδίκ 
εφθασε τελευταίως στάς Αθήνας 
καί οί Αθηναίοι δημοσιογράφοι 
χαιρέτησοιν μέ ΰμνους τήν άφιξί 
της.

Οί Αθηναίοι έχειροκρότησαν τά 
έργα «Παρίσι τέλος τοΰ αίώνος»ν 
τό «ταξίδι τοΰ κ. Περισσόν», τή 
Γκανιότα», ή «Γυναίκα τοΰ Μπα
μπά».

Καί δ Κοκλέν ήλθε στάς Αθή
νας καί οί περιέτειές του . άξίζει νά 
έκτεθοΰν μέ δλες τίς λεπτομέρειες.

«θάρθηέ δέ θάρθη;» .αύτή ήτοιν 
ή άγββνία πού διεγράφετο — μιά 
χειμωνιάτικη μέρα — σχά πρόσω
πα τών Αθηναίων.

Άπό τό ϋψος τής Άκροπόλεως, 
δπως στόν παληό καιρό τοΰ Αίγαί. 
ως, κύτταζαν οί Αθηναίοι τόν δ<ρί- 
ζοντα γιά νά δοΰν άν φάνηκαν τά 
λευκά πανιά τοΰ καραβιού στή γα 
λανή θάλασσα. Καί ό Κοκλέν δέν 
εφθανε I Ή  παράστασις πού εΐχε 
παταγωδώς άναγγελθή θά άνεδάλ 
λετο. Είχαν άπελπισθή οί καλοί 
Αθηναίοι δτι θά άπολαόσουν τήν 
ώραία βραδυά πού περίμεναν τόσο 
ικιαιρό, έπρεπε νά βάλουν πάλιν οί 
κυρίες τίς τουαλέττες τους στό 
άρμάρι, καί οί κύριοι τά φράκα 
τους τά φρεσκοσιδερωμένα.

Μερικοί έδειχναν φανερά τή στε
νοχώρια τους, άλλοι έλεγαν τό πα 
ράπονό τους, μήπως δ ένδοξος κω 
μικός έτσι άπό ένα οοαπρίτσιο άλ
λαξε γνώμη, ποιός ξέρει γιατί! δέ 
μιλοΰο-αν παρά γι’ αύτό στά πεζο
δρόμια τής όδοΰ Σταδίου καί στά 
σαλόνια τής Λεωφόρου Αμαλίας. 
Μερικοί αίσιόδοξρι, άπέδιδ-ocv τήν 
άργοπορίαν στούς κινδύνους τοΰ 
θαλασσίου ταξιδιού, στό δύσκολο 
πέρασμα τών Δαρδοτνελλίων, στόν 
άγριο βορρηά. πού ξεσπά, μανια
σμένος, στίς άνατολικές θάλασσες. 
Καί τά γεγονότα έδικαίωσαν αύ
τούς τούς τελευταίους.

Μοναχά ή μεγάλη τρικυμία εΐχε 
άπομοοκιρώνει άπό τά παράλια τής 
Αττικής τόν ξένο πού εΐχε σκοπό 
νά έλθη στήν Αθήνα, καί πού θά 
έκοίνε, ν’ άνατριχιάση ή σκιά τοΰ 
Αριστοφάνη.

Οί περιπέτειες- τοΰ Κοκλέν σχό 
Αίγαΐον πέλαγος ·ήταν τραγικές, 
άνήικουν στή σύγχρονη Ιστορία τοΰ 
θεάτρου, καί έχω καθήκον νά τίς 
έξιστορήσω.

Άφοΰ στήν Πόλη έπαιξε μπρο
στά οτόν Σουλτάνο, άφοΰ έπήρε 
τό παράσημο τοΰ Όσμανιέ καί έ
να μεγάλο ποσόν τούρκικες λίρες, 
ό Κοκλέν σκέφθηικιε μέ μεγάλη του 
λύπη,, δτι ήταν καιρός ν’ άφήση 
τίς μαγευτικές δχθες τοΰ Βοσπό- 
ρου, δπου πέρασε έξη όμορφες μέ
ρες, έκεΐ, πού έδαυκαλίζονταν τόσο 
εύχάριστα άπό τόν ήχο τών κυμά 
των τοΰ Β ο σπόρου καί 'τών χρυ 
σών λιρών πού ικιουδούνιζαν στή 
τσέπη του.

Μεγάλα άτμόπλοια, άγκυροβο- 
λημένα στό Κεράτια, θαυμάσια 
Μεσαζερί μέ κινέζικα όνόματα, ά
πλά Φρ&σινέ, Λόϋδ μέ όνόματα 
παρμένα άπό τή Μυθολογία, δέν 
ήξεραν ποιό θά έχη τήν τιμήν νά 
μεταφέρη στήν Ελλάδα τόν Πρίγ- 
κηπα τών Κωμικών.

Άλλά ό Κοκλέν άλλα άπεφάσι- 
σε. Νοίκιασε γιά τόν έαυτό του 
κιαί γιά τόν θίασό του ένα καράδι, 
έβαλε τή τρίχρωμη , γαλλική ση
μαία στό κατάρτι καί μιά άλλη ι
διόρρυθμη πού έγραφε «Κοκλέν», 
δπως κάνουν οί. ναύαρχοι καί οί 
πρεσβευταί καί έκανε πανιά πρόζ 
τή Δύσ-ι. "Ολα πήγαιναν χ«λά δ
σο φαίνοντοη' στόν όρίζοντα ή 
δαντελλωτή Σταμπούλ. Άλλά σέ 
λιγάκι ή όπτασία τής παραμυθέ
νιας Πόλης, χάθηκε στά δάθη τής 
όμίχλης καί τότε δλα άλλαξαν.

Ή  θάλασσα τοΰ Μαρμαρά —μιά 
μικρή θαλασσίτσα πού χωρεΐ σέ 
μιά φούχτα καί παριστάνει καμμιά 
φορά τόν ’Ωκεανό — έχει κι’ αύ
τή τούς θυμούς της σάν μιά δμορ
φη γυναίκα, καί πολλές φορές θυ
μούς τρομερούς καί φοβερούς.

Άνάμεσα στήν άκτή τής Ρούμε
λης καί τό μικρό άρχιπέλαγος.

πού τό μεγαλύτερο σέ έκτασι νησί 
εΐναι ή Προκόνησος, τό καράδι 
πού εφερνε τόν Κοκλέν καί τις λί
ρες του άρχισε νά χορεύη ένα πα
ράξενο χορό. Εΐχε ξεσπάσει μεγά 
λη καταιγίδα. 'Ο ούρανός ήταν 
κατάμαυρος. “ Ενα θαυμάσιο ντε- 
κόρ γιά πέμπτη πράξι θεαματικού 
έργου: άλλά ό θίασος δέν μποροΰ 
σε νά μείνη στό κοαάστρωμα, είχε 
'χωθή, δπως καμμιά φορά στό θέα 
τρο, πού έχει καταπακτές ή σκηνή, 
στά βάθη τοΰ άμπαριοΰ. Ό  Κο
κλέν έμεινε θαρραλέος στήν καμπί 
να τοΰ πλοιάρχου. Τέλος μπήκανε 
στά στενά τών Δαρδανελλίων. Ό  
'Ελλήσποντος έμαίνετο. Τό καράδι 
πού θαλασσοδέρνονταν στραβοτιμό 
νιασε καί ναυάγησε οέ μιά έρημο 
άκτή. "Εμεινε έκεΐ -καρφωμένο καί 
τό κτυποΰσαν τά κύματα.

Ό  θίασος καί Ιδίως τά τρυφερά 
αύτοΰ μέλη βημάτιζαν καί έβριζαν 
τόν Κοκλέν.

Πώς κατώρθωσε τό καράβι καί 
ξεκόλλησε ; Κ<χνείς δέν τό ξέρει, 
Εΐναι πιθανόν, δταν έκαλοσύνεψε, 
δτι κόιποιο έγγλέζικο ναυαγο^σωστι 
κό ρυμουλκό, πού τριγύριζε έκεΐ 
ικοντά κατώρθωσε νά τό δέση καί 
νά τό ξεκολλήση άπό τή στεριά.

Οί ήθοποιοί μαις δέν είχαν φθά- 
σει στό τέλος τών περιπετειών των, 
άφοΰ κατώρθωσοτν νά 6γοΰν άπό 
τά Δαρδανέλλια καί πέρασαν τά 
δυό φρούρια πού φυλάγουν τά 
στενά, μέ πολλά βάσανα κατώρθ» 
σαν ν’ άράξουν στήν I μδρο, 

"Ιμβρος, τό ξέρω καλά αύτό τό 
νησί, γιατί πολλές φορές πέρασα 
τίς έρημες βουνοπλαγιές του πού 
ό ήλιος τής Ανατολής δάφει στή 
δύσ-ι του μ’ ένα ώραΐο μενεξεδένιο 
χρώμα.

Κοντά τηις ή Σαμοθράκη ύψώ- 
νει ύπερήφανη κάθετα, τή ψηλή κο 
ρυφή τοΰ βουνοΰ της πού πάντα 
σχεδόν είναι χιονισμένη. Ή  Λή
μνος φαίνεται μαικρυά στόν όρί
ζοντα καί πολύ πιό μακρυά ό "Α 
θως. Ποΰ νά φαντάζουνταν κ<χνείς 
πώς τά κλασσικά αύτά βουνά, 
μποροΰσαν ν ζωντανέψουν στή ση
μερινή ζωή καί νά γίνουν σάν ντε- 
κόρ καμμιάς έπιθεωρήσεως πού θ’ 
άνέβαζε στό θέατρό του ό Κο- 
ικλέν;

Φαντασθήτε τήν έκπληξι τών ά- 
γαθών νησιωτών, πού οί περυσσό- 
τεορι έχουν μερικά καΐκια καί φο
ροΰν φουφοΰλες δράκες, τών Τούρ 
κων πού κάθονταν σταυροπόδι, τοΰ 
καϊμακάμη, πού μέ καμμιά εικο
σαριά βρωμερούς ζαπτιέδες, διοι
κούσε τούς ραγιάδες, δταν είδαν 
νά βγαίνη οτό μικρό τους λιμα- 
νάκι, κοντά στήν άκτή, πού άλλο
τε έρριχνοα* άγκυρα οί τριήρεις 
τών 'Ελλήνων πού πήγαιναν στήν 
Τροία, όλόκληρη ή τσούρμα τών 
Γάλλων ήθοποιών μέ τά παράξενα 
ταξιδιωτικά 'Κοστούμια τους.

Οί ναυτικός κύτταζαν μέ περιέρ
γεια τήν περίεργη σημαία πού έ
γραφε ΚΟΚΛΕΝ, στό πλάϊ κυμάτι 
ζε ή τρίχρωμη.

—Γάλλος Λόρδος^ εΐπε κόπτοιος 
κοίπετάνιος, γιά τούς “ Ελληνας 
κάθε ξένος είναι Λόρδος.

Οί καλοί αύτοί άνθρωποι πού 
δέν είχαν δή ποτέ τους άλλο θέα
τρο άπό τό Καραγκιόζη τοΰ νη- 
σιοΰ των δέν μποροΰσαν ΐϊοτέ νά 
φαντασθοΰν δτι οτό πλάϊ τους περ- 
νοΰσε ό μεγαλύτερος κωμικός τοΰ 
αίώνος, έκείνος πού σκοπούσε τό 
άκρατο γέλιο στίς πρωτεύουσες 
δλου τοΰ κόσμου.

Οί άνεμοι σταματήσανε, καί σέ 
λίγες ώρες δχι χωρίς τά σχετι-κά 
σκαμπανεβάσματα πλησίαζε τό κα 
ράβι τοΰ Κοκλέν στήν Εϋδοια. Τό 
άπόγευμα τής Τετάρτης έμπαινε 
στό λιμάνι τοΰ Πειραιώς.

Τά πολεμικά πού δρίσκουνταν 
άραγμένα έκεΐ πέρα, τά γαλλικά 
πολεμικά «Βωμπάν» -καί «Σενιε- 
λάί», τό ίτολικό «Σάν Mapxivb» 
και τό δανικό «Δάγμαρ» ξαφνιά- 
οτη καν άπό τή γαλλική σημαία 
καί τό περίεργο ναυτικό σήαα τοΰ 
μεσαίου καταριοΰ, έψαχναν στά βι 
δλία τους νά βροΰν τί ήταν, καί 
παρ’ όλίγο νά τόν χαιρετήσουν μέ 
τούς συνηθισμένους ΚΡνονοδο.'.ι- 
σμούς.

(Μετάφρ.)
Κ Ω Σ Τ Α Σ  ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΜ 

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Οί περιπέτειες 
τοΰ Κοκλέν στάς ’Αθήνας. — Οί 
θεατρώναι κ.κ.Κεφαλόπουλος καί 
Ζουρίδης. — 'Ο Βασιλεύς Γεώρ
γιος πού... δέν τόν κάλεσε στό 
παλάτι.-“-Τό θέατρο τής όδοΰ 
Μενάνδρου.
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χει ένα στόμα μέ δδοντοστοιχία πε- Έννερύ: 
ρίφημη.

Κι’ ό συγγραφεύς τής «Κυρίας 
τοΰ Μαξίμ», άπήντησε:

Μή φωνάζεις. Δέν τήν πλήρωσε 
άκόμη οτόν όδοντοποιό.

Κάποτε στόν Ζάν Μωρεάς παρου
σιάστηκε ένας 'Ισποτνός συγγραφέ
ας καί τόν παρεκάλεσε νά άκούση 
νά τοΰ διαδάση μίαν πραξιν άπό έ
να έργον του οέ στίχους.

Ο Μωρεάς δέν άρνήθηικε νά τό 
ύποστή.

Ή  άνάγνωσις διήρκεσε άρκετά 
καί ό Μωρεάς καθισμένος σ’ ένα 
φωτέϊγ έπρόσεχε πολύ.

“ Otocv ό συγγραφεύς, ένθουσια- 
ο-μένος έτελείωσε ζήτησε τή γνώμη 
τοΰ Μωρεάς.

—- Τά συγχαρητήριά μου, άπήν
τησε ό είρων Αθηναίος. Ή  φωνή 
σας άγαπητέ εΐναι έκτακτη καί ή 

άπαγγελία σας πολύ καλή. Δυστυ
χώς δέν ξέρω 'Ισπανικά.

**4

Ένας φί>*>ς εΐπε στόν Άδόλφο Δ’

—Άγαπώ πολύ τά παιδιά τών 
φίλων.

Μά τότε νά παντρευτής, άγαπη
τέ μου, άπήντησεν ό συγγραφεύς 
τών Δύο ’Ορφανών.

Η περίφημη ήθοποιός Μαγδαλη
νή Βροάν κατά τά τελευταία της 
χρόνια ντυνότανε πολύ άπλά. Σέ 
κάποιον πού τής έκανε τήν παρατή- 
ρησι, άπήντησε:

Στήν ήλικία μου, άγαπητέ, δέν 
ντυνόμαστε, σκεπάζομε τίς  ασχήμι
ες τοΰ χρόνου.

Λ
ΚσΛ;|ϊέ κάποιον πού γιά νά τήν 

πειράξη δτι δέν ήταν πιά μιά δόξα 
λέγοντας:

— "Ε !  Κυρία μου! Τί τά θέλετε, 
δέν μπορεί κανένας νά ύπήρξε καί 
νά είναι.

Ή  Μαγδαληνή Βροάν άπάντησε:
— Κάί δμως εΐνε δυνατό νά ύπήρ

ξε -κανένας βλάκας καί νά εΐνε ά
κόμα !

Σ Υ Λ Β ΙΟ Σ
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ΑΡΧ1 Τ Τ .

Τό "Αρμα τοΟ θέσπιδος, δπως τό φαντάσθηκε ό "Αγγλος / 
ζωγράφος Γ. Δ. Ροόλαντοον.

ΘΕΣΠΙΣ ΚΑϊ ΑΡΜΑ

ΠΩΣ ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΥΝΕΤΑΙ
ΟΜΙΑΕΙ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ κ. Κ. Θ. ΛΟΞΙΑΛΗΣ

Μέ τήν ευκαιρία του νά άφιερωθη τού
το τό φύλλο τών «Παρασκηνίων» στήν ί 
δρυση και τήν λειτουργία του πρώτου άρ
ματος του θέσπιδος είχα τή χαρά να γνω
ρίσω άπό κοντά ένα νέο^ ζηλευτό σέ έρ- 
γατικότητα και δημιουργία καί νά μάθω 

άπό τό στόμα του, σάν πιό είδικου, τήν 
λειτουργία του δεσίματος* λυσίματος καί 
κατασκευής του άρματος.

Πρόκειται γιά  τόν κ. Κ .  θ . Δοξιάδη,
Τόν άληθινά ξεχωριστό άρχιτέκτονα καί 

άνθρωπο που ώς τά τώρα £χει δώσει, 
παρ’ όλα τά νειάτα του τόση πλούσια καί 
έξαιρετική δουλειάί όπως τό θερινό θέα
τρο Θεσσαλονίκης κ .λ .π . Σ έ  δικό του 
σχέδιο κατασκευάσθηκε καί τό άρμα. *Η 
μηχανολογική μελέτη τοΰ άρματος έγινε 
σέ οχέδια τοΟ κ. Α , Ζαφ^ιρίδη.

Τόν συναντώ στό γραφείο του. Μέσα σ’ 
ένα κομψό μοντέρνο σαλόνι. Ά φ ο ΰ  του έ
ξη γησα τό σκοπό τής έπισκέψεώς μου? εύ. 
γεγέστατα μοΟ άπαντα στά έρωτήματά 
μ ου :

—Τό δλο άρμα — άρχίζει ό κ.

Δοξιάδης — εΐνε κατασκευασμένο 
άπό σιδερένιο σκελετό, πού λύνε
ται καί δένεται, ώστε νά μπορή νά 
μίταφέρεται εΰκολα καί νά κατα- 
λαμδάνη δσο τό δυνατό μικρότερο 
χώρο.

Τό θέατρο χωράει 1000 θεατάς. 
500 ή πλατεία καΐ 500 ό έξώστης. 
Τά καθίσματα πολυθρόνες τής πλα 
τείας έχουν μετάλλινη δάσι καί εΐ
νε έπνεδυμένα μέ ύφασμα κόκκινο. 
Λύνονται δέ κι’ αύτά καί δένονται,

Τά καθίσματα τοΰ έξώστη εΐνε έ* 
πενδυμένα μέ ξύλο.

— Τί ϋψος εχει ή σκηνή;
—Ή  σκηνή, πού εΐνε περιστροφι

κή καί εχει δλες τίς άπαιτούμενες 
εύκολίες, έχει ϋψος έπτά μέτρων 
καί πλόττος έννέα.

Στά πλάγια ύπάρχουν δύο μικρό 
τερες σκηνές, λίγο πιό ψηλές άπό 
τήν κυρία, μέ δύο πύλες. Κατ’ αύ
τό τόν τρόπο μποροΰν ν4 *αιχθοΟν

Αϋριο τό πρώτο "Αρμα τοΰ θέ- 
σπιδος αρχίζει τίς παραστάσεις 
του οτήν Κόρινθο μέ τόν «Όθέλ- 
λο» τοΰ Σαίξπηρ. Είνε λυπηρό, δέ 
δαια, γιατί μιά τέτοια είρηνιστι- 
κή καί έξυπηρετική τής καθολικώ- 
τερης προόδου τοΰ τόπου μας έ- 
νέργεια τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους, 
συμπίπτει νά έγκαινιάζεται σέ στι 
γμές πού τό τηλεβόλο κροτεί σ’ δ
λη σχεδόν τήν Εύρώπη. "Ομως αύ 
τό δέν μειώνει καθόλου {ήν σημα
σία τοΰ πράγματος. ’Αντίθετα 
μάλιστα μέσα στόν παγκόσμιο αυ
τόν πολεμικό σάλο, έρχεται σάν 
ενα σάλπισμα πού θυμίζει στήν άν 
θρωπότητα πώς ή ειρήνη εΐνε ό με 
γαλύτερος συντελεστής της προό
δου καί π ώ ς γιά τήν πρόοδο τής 
χώρας μας ή σημερινή Κυδέρνη- 
σις ούτε χρημάτων, οϋτε κόπων 
φείδεται.

Οί αρχαίοι "Ελληνες, πού μέσα 
άπό τήν θρησκευτική τους έκστα
ση καί τήν ψυχική τους άνάτα- 

ση άναπήδησε τό θέατρο μέ πρω
τοπόρο τόν θέσπι, κηρύξανε έκ- 
τοτε τήν άλήθεια, πού κρύβουν μέ
σα τους τά λόγια πού εκατοντά
δες χρόνια άργότερα άκούσθη- 
καν άπό τό στόμα τοϋ ξανθοΰ 
Μαζωραίου: «Ούκ έπ' ώρτω μόνον 
ζήσεται άνθρωπος».

Τό σύντομο, άλλά σοφό αύ
τό ρητό κρύβει μέσα του τήν εξή
γηση τής μεγαλουργίας τοϋ άο- 
χαίου έλληνικοΰ πνεύματος. Ό  
άνθρωπος γιά νά ζήση σάν άνθρω 
πος, καί νά δράση σάν άνθρωπος, 
καί νά δημιουργήση σάν άνθρω
πος, δέν άρκεϊ νά ίκανοποιή τϊς 
ονοματικές του μονάχα άξιώσεις. 
Ύπάοχει καί τό πνεΰμα, ή ψυχή 
πού κι’ αύτά παράλληλα πρέπει 
νά καλλιεργηθούν καί νά τροφο
δοτηθούν γιά ν’ άποδώσουν σέ 
σημείο, ώστε ό άνθρωπος νά δει- 
χθή άξιος τής άποστολής του στόν 
κόσμο. Καί τό θέατρο εΐνε ένα ά
πό τά πιό άποτελεσματικά μέσα 

γιά τήν καλλιέργεια καί τήν έκλέ- 
πτυνση τής άνθρώπινης ψυχής. " Ε 
τσι ή άποστολή τοΰ «“ Αρματος 
τοΰ θέσπιδος» προβάλλει σάν 
πρώτη καί έπιτάκτική άνάγκη, 
δτοτν μάλιστα πάρουμε σάν δεδο

μένο πώς άν ή πρωτεύουσα ένός 
Κράτους άποτελή τόν έγκέφαλο 
αύτοΰ, δμως ή έπαρχία είνε ή 
κύριο σώμα κάθε τόπου. Εΐνε 
γνωστό δέ τό άρχαΐο ρητό «νοΰς 
ύγιής έν σώματι ύγιει.»

Ή  άστυφιλία ήταν συνέπεια τής 
άδιαφορίας πού τό έπίσημο Κρά
τος ϊσαμε τό πρόσφατο άκόμη 

παρελθόν έδειχνε πρός τήν ύπαι
θρο χώρα.Τό θέατρο πού σ' δλα 

τά πολιτισμένα κράτη, θεωρήθηκε 
—πολύ δίκαια δέδαια — σάν ένα 
εΐδος ΰρώτης άνάγκης, στήν έλ- 
ληνικίι έπαρχία έφθανε, κι’ αΰ^ό 
χάρις στήν ιδιωτική πρωτοβουλία 
καί τόν ώραΐο ένθουσιασμό τών 

τίμιων έργατών τής θεατρικής ί 
δέας, σάν πολυτέλεια, πού οκοπό 
κι’ άποστολή είχε νά προσφέρη 
ψυχαγωγία καί μόνο ψυχαγωγία 
στό κοινό. Όλίγιστες καί σπάνιες 
έξαιρέσεις θά μποροΰσε ν’ άναφέ- 
ρη ό αμερόληπτος Ιστορικός τοΰ 
νεοελληνικού θεάτρου, θεατρικών 
εξορμήσεων στίς έπαρχίες, πού νά, 
τίς ένέπνεε ή φιλοδοξία νά προσ
φέρουν στό έπαρχιακό κοινό μα
ζί μέ τή ψυχαγωγία καί μιά άνώ- 
τερη πνευματική καί ψυχική συγ
κίνηση. Τό "Αρμα τοϋ ‘θέσπιδος 
έρχεται νά διαλαλήση πρός τόν 
άνύποπτον, ώς έπί τό πλεΐστον, έ- 
παρχιώτην πώς τό θέατρο εΐνε 
πρώτα ίδέα. Φορέας πολιτισμοΰ. 
Μορφωτικό σχολείο. Κι’ ϋστερα— 
τελευταία, μέσο ψυχαγωγίας. Εΐ
νε κάτι, δέδαια, αυτό. Εΐνε σημαν 
τική ένίαχυση τής έπαρχίας. Τό 
"Αρμα τοϋ θέσπιδος προδάλλει 
σάν ένα μεγάλο φορητό σχολείο 
μέ τόσους δασκάλους δσοι καί οί 
ήθοποιοί του καί μέ τόσους κα
θηγητές δσοι οί άξιοι συγγραφείς, 
πού ταχτήκανε νά σκορπίσουν τό 
«φώς τής γνώσεως» καί νά διαλύ- 
σουν τά πνευματικά σκοτάδια, πού 
μέσα σ’ αύτά άσφυχτιά καί πνί
γεται, κατά τό πλεΐστον, ή έλλη
νική έπαρχία.

Ένα  τέτοιο γεγονός τά «Παρα
σκήνια» είχαν καθήκον νά τό γιορ 
τάσουν άντάξια μέ τή σημασία 
πού κρύδει μέσα του. Καί εΐνε ό 
λόγος αύτός πού τό σημερινό τους 
φύλλο εΐνε άφιερωμένο στό «"Αρ
μα τοϋ θέσπιδος».

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ
Α' ΑΡΜΑΤΟΣ ΘΕΣΠΙΛΟΣ

TGY κ. ΗΛ. ΖΙΩΓΑ, Β’ Γραμματέα 
ΤΟΥΑ1 Α Ρ Μ Α Τ Ο Σ  Ο Ε Σ Π Ι Α Ο Χ

Τό δράδυ τής προπερασμένης 
Πέμπτης (7 τρέχ.), στίς 8.30, κα- 
δώς ίίδη έγραψαν τα «Παρασκή
νια», στό ένανΐι της «Σωτηρίας:» 
γήπεδο, έγινεν ό αγιασμός καί τά 
έπίσημα εγκαίνια τβΰ Α ' “Αρμα
τός ©έσπίδβς, rcii έτίμησαν μέ 
την παρουσία τους 6 κ. Πρόεδρός 
τής Κυβερνήσεως καί ώρισμένα μέ
λη τβΰ ’Υπβυργικβϋ Συμββυλίβυ. ·* 

★
’Από νωρίς, άπό τίς έξη περί· 

πβυ, άρχισαν νά κάταφδάνβυν βί 
προσκεκλημένο» — άντΐπρόσωπβι 
τβΰ Τύπβυ καί τβΰ κόσμου των 
Γραμμάτων καί Τεχνών. Καί όλοι', 
άπό τβϋ κ, Πρβέδρβυ, πβύ ήρίε.ν 
έιγκαίρως κι’ έφυγε τελευταίος, ά- 
φβΰ περιεργάστηκε μέ φβδερή πε
ριέργεια κι’ ένδιαφέρβν, τά πάν
τα, δπως 6ά δοΰμε παρακάτω, έδει
ξαν πώς δοκίμασαν τήν πιό εύχά- 
ριστη έκπληξη.

★
Καί πραγματικά, τό γενικό δέα- 

ρ« πού παρουσίασε τό Α ’ 'Άρμα,

ήταν άπίδανο ! Πρό τής κύριας ει
σόδου, είχαν τβιτβδετηδή οέ σχή
μα άνβικτβΰ ήμικυκλίβυ, τά lfe ει
δικά φβρτηγά αυτοκίνητα πβύ δά 
μεταφέρβυν καί στήν πιό άπόμχ- 
κρη γωνία τής έλληνικής γης, ίό 
λυβμενβ φβρητό δέατρο τβΰ "Αρ
ματος.

*
Λίγην ώρα πρβτβϋ έμψανισδη ό 

κ. Πρβεδρβς, ένας ισχυρός προβο
λέας, τοπβδετημένος στβ άνω δε
ξιά σημείο τής εισόδου τβΰ θεά
τρβυ, φώτιζε όλόκληρη τή γύρω 
περιβχή, πβύ κιόλας είχε κατακλυ- 
σδή άπό τβύς προσερχβμένιυς — ά
πό τβύς προσκεκλημένους, τό πρβ- 
σωπικό τβΰ Άρματος, τούς άστυνβ- 
μικβύς πού εξασφάλισαν τήν τάξη, 
καί άπό τβύς αιώνιους περιέργους.

Άμέσως μετά άναψαν τά φώτα 
T4JV, καί' τά παρατεταγμένα αυ
τοκίνητα — καί τότε τό δέαμα μϊ- 
αα στή δροσερή άδηναϊκή νύχτα, 
έγινε άκόμα πιό επιβλητικό. 
(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα)

Τά μυστικά 
τοϋ "Αρματος

Ό  Πρόεδρος τής Κυδερνησεως κ. I. Μ ε τ α ξ ά ς  φωτογραφούμενος, ένώ προσέρχεται στά έγκαί-  ̂
νια, μέ τόν Γενικόν Διευθυντήν τών Κρατικών Σκηνών κ. Κων. Μπαστιάν. *

ΤΟ ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ ΞΕΚΙΝΑ
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"Αρθρο τοϋ Γενικού Γραμματέα τοϋ Α ’ ΑΡΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΠΙΛΟΣ κ. Λ. ΡΩΜΑ

Είχαν καθήκον
νά τό γιορτάσουν

Αρθρο τοϋ Προϊσταμένου τοϋ Α' ΑΡΜΑΤΟΣ ΘΕΣΠΙΛΟΣ
κ. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΣΑΝ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ

"Αρθρο του σκηνοθέτου του Α' ΑΡΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΕΣΠΙΑΟΣ κ. ΠΕΛΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

τόν άριθμό τών σημερινών ■«Παρα
σκηνίων» στά έπισκεπτήριά μου... 
γιά νά γλυτώσω άπό τούς περίερ. 
γΓ.υς στίς έπαρχίες!

Τήν φαντάζεστε τήν κάρτα;
Δ. ΡΩΜΑΣ 

Γραμματεύς Α “■ άρματος θέσπιδος
Γιά τόν θέσπιδά δλέπε «Παρα

σκήνια» άριθ. 70.
Άκοΰστε, λοιπόν, μία καί καλή, 

ποιός ήτανε ό θέσπις!
(Μή παρεξηγήσετε, παρακαλώ, 

<5ν βρήτε καμμιάν όμοιότητα οτό 
Στύλ μου μέ κεΐνο τοΰ σεδαστοΰ 
μοο ιστοριογράφου Ν. Λάσκαρη· 
Λέν εΐνε ξεπίτηδες. Άλλά αυτός έ. 
γράψε τό σχετικό άρθρο στήν ’Εγ 
κυκλοπαίδεια !)

Ό  θέσπις — λοιπόν — πού τόν 
καλοΰνε καί «Τραγικό» ήτανε άπό 
τούς πρώτους "Ελληνες δραματι
κούς ποιητές.

Γεννήθηκε στό Σ Τ ' αίώνα πρό 
Χριστού στήν ’ Ικαρία, κοντά στό 
Διόνυσο. Έκεΐ, πού πρωτοφύτεψε ό 
'Ίκαρος άμπέλι.

Τό σύμ)3ολο, δηλοίδή, τής Διονυ
σιακής λατρείας ποΰνε καί ή φύτρα 
τής πρώτης ’Αττικής τραγφδίας.

Στούς χορούς τής άρχαιότατης 
αύτής λατρείας ό θέσπις πρόσθεοε 
ένα πρόσωπο, τόν ύποκριτή, πού αλ
λάζοντας συχνά κοστούμι καί μά
σκα, παρίστανε, πλαισιώνοντας, έ
τσι μ’ ένα καινούργιο τρόπο, τό σύ
νολο.

Αύτό καί μόνο θάταν άρκετό γιά 
νά κερδίση ό θέσπις τόν τίτλο τοΰ 
«θεμελιωτή τής Δραματικής Ποίη
σης».

’ Ομως δέν εΐνε ή μοναχή προσφο
ρά του στό δωμό τής θάλειας:! 
Τοΰ χρωστάμε, άκόμα, τή Μάσκα, 
τ' άπαραίτητο αύτό σύνεργο τής 
άρχαίας τραγωδίας, καθώς καί τό.·. 
θεατρικό μακιγιάρισμα πού πήδών- 
τας τούς αΐώ-Λς ξεπέρασε, στήν έ
ποχή μας τή ράμπα καί χύθηκε 
στούς δρόμους μουντζουρώνοντας 
λογιώ - λογιώ μουτράκια.

Καί γιά νά ξαναγυρίσουμε οτήν 
Ποίηση: Ό  θέσπις πρόσθεσε, άκό
μα, στήν Τραγφδία τόν Π ρ ό λ ο 
γ ο  καί τή Ρ ή σ ι (δλέπε ’Εγ
κυκλοπαίδεια ! ) , συμπληρώνοντας

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

"Η σκηνή καί ή πλά τεϊα τοΰ ’Άρματος.

“ Οταν πρό ένάμισυ έτους έταξί- 
δευα μέ τούς περιοδεύοντας θιά 
αους στίς μικρές πόλεις καί τά 
χωριά τής Γερμανίας, έζήλευα 
καί τών ήθοποιών τήν εύτυχία που 
μπορούσαν καί ζοΰσοτν μιά τόιο 
χαρούμενη καλλιτεχνική ζωή, μά 
καί έιίακάριζο· τούς άπλούς καί 
καλόκαρδους κατοίκους τών μι
κρών πόλεων πού άπελάμδανοτν μ 
αύτό τόν τρόπο τήν χαρά τοϋ θεά 
τρου. Είδα άνθρώπους καί γρηοΰ- 
λες καί παιδάκια νά κλαΐνε, είδα 
θεατάς «5>κόμα πού γιά πρώτη φο
ρά έβλεπαν θέατρο, νά σηκωθοϋν 
καί νά βαδίζουν έκστατικοί μέ τά 
χέρια σηκωμένα ψηλά πρός τήν 
σκηνή, πιστεύοντας πώς έικεΐ έπά
νω εΐχεν άνοίξει έξαφνα κάποια 
πύλη πρός τόν ούρανό

Τότε δέν ήλπιζα, πώς τόσο γρή
γορα θά είχαμε κι’ έμεΐς έδώ στήν 
Ελλάδα, αύτήν τήν εύτυχία. Δέν 
πίστευα πώς τό μεγάλο αύτό έρ
γο, μεγάλο στή σύλληψη καί στήν 
έκτέλεσή του θά γινόταν τόσο 
γρήγορα πραγματικότης. Έ ν  τού- 
τοις ή θέλησις καί ή δύναμις δυό 
άνθρώπων, τοϋ κ. Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως καί τοΰ Γενικοΰ Δι- 
ευθυντοϋ Γραμμάτων καί Τεχνών 
κ. Κωστή Μπαστιά, τοϋ καί είση- 
γήτοΰ τής ώραίας «ιδέας», ένίκη- 
σαν κάθε έμπόδιο, κι’ έτσι έπρα- 
γματοποιήθη τό μέγα καλλιτεχνι
κόν έργον.

Τώρα τό Α ' "Αρμα θέσπιδος εΐ-

τών πλέον άκραίων συνοικισμών 
τής Έλληνικής Έπικρατείας.

Πρός τούς Δημιουργούς τοΰ με
γάλου έργου ή ευγνωμοσύνη δ
λων μας θά εΐνε άπεραντος καί 
αίωνία.

Έ γώ  δέ, είς τόν όποιον έλαχεν 
ή τιμή, τής όποίας αισθάνομαι δ
λας τάς εύθύνας, νά διευθύνω αύ
τό τό «Α ' "Αρμα τοΰ θέσπιδος» 
είς τά πρώτα του βήματα, ύπό- 
σχομαι μέ τήν βοήθειαν τοΰ θεού, 
νά φανώ άξιος τής μεγάλης αύ
τής τιμής.

Μ. Π Α ΡΑ ΣΚ ΕΥ Α Σ  
Σημ. : Είς τό προτελευταιον 

φύλλον τών άγαπητών «Παρασκη
νίων» είς συνέντευξίν μου, τό νόη
μα τών λόγων μου έκ λόιθους ή 
παρανοήσεως ϊσως, δέν άπεδόθη 
όρθώς. Ήρωτήθην περί τών περιο- 
δευόντων θιάσων, μέ τούς όποιους 
είχα άσχοληθή πολύ έν Γερμανία, 
καί άπήντησα δτι έκεΐ δέν ύπάρ
χουν λυόμενα θέατρα, άλλά μόνι
μα σέ κάθε κωμόπολι ή χωριό. 
(Δέν μιλούσαμε βέβαια γιά μεγα- 
λοπόλεις). Είς έρώτησιν άν τά 
θέατρα αύτά εΐνε μεγάλα, άπήν
τησα δτι εΐνε μάλλον άπλά, είπα 
δέ, δτι μερικά μοϋ θύμισαν δικά 
μας έπαρχιακά θέατρα πράγμα 
τό όποιον τότε μάλιστα μέ είχε 
συγκινήσει. "Ολα δέ αύτά προκει
μένου μόνον περί θεάτρων κωμο
πόλεων ή χωριών.

Ν. Π.

Τά άγαπητά «Παρασκήνια», ά- 
φιερώνοντας τό φύλλο τους αύτό 
οτήν πρώτη έμφάνιση τοΰ «"Αρμα
τος τοΰ θέσπιδος»., μέ τίμησαν, ζη
τώντας νά γράψω κάτι- Στίς στι- 
γιιές δμως αύτές τοΰ πυρετοΰ καί 
τής συγκίνησης, δπου πρόκειται νά 
έμφανισθή καί νά κριθή ένα Έ  ρ- 
γ ο τόσο τεράστιο καί δημιουργι
κό γιά τήν πνευματική καί θεατρική 
μας ζωή, πού χρειάσθηκε μιά προ- 
παρασκευή μηνών καί έντατική καί

νισμός με τεράστια προοπτική έ- 
ξέλιξης, μιά εκπολιτιστική — Φά έ
λεγα — έθνική «ποάξη». ιιέ τήν εύ-

'Όχι! Είναι δέος, άπό τή σύλληψη 
τής τεράστιας σημασίας τοΰ "Ε  ρ- 
γ ο υ πού ταχθήκαμε νά ύπηρετή- 
σουμε καί τής εύθύνης πού μάς βα
ραίνει. 'Έτσι ή συγκίνησή μας χά
νει τόν άτομικιστικό της χαρακτή
ρα. '

καταπονετική δουλειά, στίς στιγμές 
λέω αύτές, σέ κείνον πού εΐχε τυχόν 
κάποιά ύπεύθυνη συμμετοχή στήν δ. 
λη έργασία, είναι δύσκολο νά προ- 
φέρη ή νά χαράξη λέξεις, Τί νά εί. 
πή j κανένας;

‘.Όσοι δουλέψαμε γιά νά φέρου
με στήν* άρχή τής έκτέλεσης τό Έρ- 
γ ο αύτό, πού συνέλαδε τό δη|αιουρ 
γικό δνειρο τοΰ ρηξικέλευθου Γενι. 
κοΰ διευθυντοΰ μας κ. Κωστή Μπα- 
ετιά,_ τή στιγμή αύτή συνεχόμαστε 
άπύ μιά παράξενη συγκέντρωση, 
άπό ένα Δ έ ο ς  θά Ιλεγα. Βαθύ
τατα ξέρουμε δτι μεθαύριο στήν 
Κόρινθο δέν πρόκειται νά κριθοΰμε 
μόνον έμείς σάν άτομα, σάν υπο
στάσεις καλλιτεχνικές, άλλά νά έν  
δηλωθή ένας νέος θεατρικός όργα-

Ή  έξαφότνιση τών άτόμων μας 
μπροστά στήν καθολική σημασία τοΰ 
’Έργου πού άναλάδαμε δεδαιώνω 
άδίστακτο δτι συντελέσθηκε συ
νειδητά ή άσυνείδητα άπό τήν πρώ
τη ήμέρα, τήν 5ην Μαΐου, πού άν- 
ταμωθή! ΐ στό φουαγιέ τοΰ Βα- 
οιλικοΰ θεάτρου·

Άπό τόν πρώτο ώς τόν τελευ
ταίο ήθοποιό τοΰ "Αρματος, σ’ δλη 
τήν πορεία τής τετράμηνης ώς σή- 
μ-;ρα άι;άνιαστα κοπιαστικής, ά· 
λήθεια, έργασίας, στάθηκε κανόνας 
του καί έμπνευσή του, δέσμευση καί 
ελευθερία του, χαρά του καί πόνος 
του, καμάρι καΐ. ύπερηφάνείά του 
τό ιδεώδες τής μεγάλης σημασίας 
γιά τό θέατρό μας καί τό ’Έθνος 
μας πού έχει ή ίδρυση καί ή λει
τουργία τοΰ πρώτου αύτοΰ "Αρμα
τος τοϋ θέσπιδος. Τό ιδεώδες 
αύτό μάς συντρόφεψε σ’ δλες μας 
τις διοκολές στιγμές. Αύτό έξαφά-

( ϊ. υνέχεια είς τήν 2αν αελίοα)

Ό  κ. Π. Κατσέλης

ρύτερη σημασία τής έννοιας. Γι’ αυ
τό καί ή συγκίνησή μας, τών στι
γμών αύτών, δέν εΐναι τής μορφής 
τοΰ γνώστοΰ έκείνου «τράκ» ποϋ 
κατέχει στίς παραμονές κάθε «πρώ
της» τούς άνθρώπους του θεάτρου.

Μέ ρωτάνε :
«Μά τί σχέση έχει ή «Δικαιοσύ

νη ;!»
«Τί τοΰ ζηλέψατε τοΰ ϋποδρυ- 

χιου πού δούλιαξε; Γιά γοΰρι;» 
θέμιςΐ 
θέτις: . 
θέσπις! !
"Αχ, τί τραδάει ό δύστυχος ό 

Γραμματέας!
Δέν έχει μείνει γνωστός του, συ};·

Γ ■ , . . ’

""«Ο Sc. Δ. Ρώμας

γενής, έχθρός, φίλος πού νά μή τοϋ 
κ*νη καμμιόιν έρώτηση άνάλογη μέ 
τίς παρακάνω.

Μεταξύ μας — μήτε ό ύποφαινό- 
μενος εΐχε πολύ σαφή γνώση γιά τά 
καθέκαστα τοΰ Μακαρίτη θέσπη. 
Μ’ άς είν’ καλά ή ’Εγκυκλοπαίδεια!

Στά τελευταία, δμως μέ δλο πού 
θά μποροΰσα πιά νά σάς μιλάω 2 
ώρες μέ τό ρολόϊ γι’ αύτό τόν Κύ
ριο — ό χα|3άς αύτός μοΰ έχει γίνει 
βαρετός καί άδάσταχτος!

Γι’ αύτό· κάί τό δημοσιεύω — μαύ
ρο σ’ άσπρο-1-:

Σήμερα εΐνε ή τελευταία φορά 
πού διηγοΰμαι τή βιογραφία τοΰ 
Οεότρικοΰ μας Προπάτορα!

Σκοπεύω, μάλιστα, νά τυπώσω

νε έτοιμο γιά τό μεγάλο του ξε
κίνημα.

Τήν Κυριακή τό δράδυ, 17 Σε
πτεμβρίου, ώρα 8 μ. μ. γίνεται ή 
πανηγυρική έναρξις μέ τόν «Ό- 
θέλλο» τοϋ Σαίξπηρ παρουσία τοΰ

f

Ό  κ. Ν. Παρασκευάς
κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως, 
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου καί 
άλλων έπισήμων, στήν Κόρινθο.

Ή  ήμέρα αϋτή θά μείνη γιά τό 
θέατρο Ιστορική. Ιστορική θά 
μείνη έπίσης καί δι’ όλόκληρη τήν 
Ελλάδα, γιατί εΐνε ένα ξεκίνημα 
πρός τό φώς, ',.ρός τήν καλλιτε
χνική χαρά, πρός τή χαρά τοϋ θε
άτρου πού άπδ σήμερα γίνεταικτή 
μα δλων τών Ελλήνων, άπό τοϋ 
Αθηναίου μέχρι τοϋ κατοίκου και
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ιδρυτής : Δ. Μ 0ΣΧ0ΝΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!, 
Εσωτερικού έτησία Δρχ. 140 

» έξάμηνος > 70
Τουρκίας έτησία Λ. Τ. 2 
Αίγύπτου » Γρ. Δ. 75 

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

'Υπεύθυνος Συντάξεως 
θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟ Σ 
Παπαρρηγοπούλου 4

'(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος) 
μικρές σκηνές (π.χ. μονόλογοι σέ 
ίργα τοΰ Σαίξπηρ) ή δπως είδατε 
στήν 5η πράξι τοϋ «’Επιθεωρητή» 
τοϋ Γκόγκολ, στά έγκαίνια, τοΰ 
άρματος, πού χρησιμοποιήθηκαν οί 
πλαϊνές σκηνές.

Έπίσης διευκολύνεται καί τό ά- 
νέβασμα άρχαίας τραγωδίας, γιατί 
έν τφ μεταξύ οί δυό πλαϊνές σκη
νές μέ τήν κυρία, έπιτρέπουν στό 
χορό νά κινηθή μέ μεγαλύτερη εύ- 
κολία καί μποροΰν νά μπαίνουν ά
πό τά δεξιά καί άπό τά άριστερά 
οί άνθρωποι πού έρχονται άπό τήν 
άγορά ή τούς άγρούς ή τή θά
λασσα.

_  Τί χώρο καταλαμβάνει δλόκληρο τό 
βέατρο;

—26X45 μέτρα. Μπορεί δέ νά στη 
θή σέ πλατείες καί άν πάλι αύτές 
συμπίπτει τήν ίδια μέρα νά χρησι- 
μοποιώνται γιά άγορές, τότε στίς 
αύλές τών σχολείων. ‘Όπως π. χ. 
θά γίνη στό Ναύπλιο.

_  Πόσα αυτοκίνητα χρειάζονται γιά  
τή μεταφορά τοθ 'Ά ρμα τος;

—Δεκαέξή, Πέντε άπ’ αύτά εΐνε 
γιά τή σκηνή καί γιά τά καμα
ρίνια. *

»Πέντε γιά τούς έξώστες καί γιά 
τήν πλατεία.

—  Κα ϊ τά υπόλοιπα Εξη γιατί χρήσιμο. 
ποιοΟνται;

—Τό έ'να άπ’ αύτά γιά τίς ήλε- 
κτρικές έγκαταστάσεις. “ Ενα άλλο 
γιά βεστιάριο ήθοποιών. Τρίτο γιά 
rtoc σκηνικά. Τέταρτο γιά τίς έγ-

V  -
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Ό  κ. Δοξιάδης

καταστάσεις υγιεινής καί άπο- 
σκευές kal 2 γιά τούς ήθοποιούς. 
Καθώς βλέπετε ύπάρχουν δλες οί 
άνέσεις. Είκοσι καμαρίνια, τέσσε
ρα γραφεία γιά τή διοίκησι, τέσ- 
σερες εισόδους (δύο πλατείας καί 
δύο έξώστου) καί τέσσερα ταμεία.

ΕΔΩ ΚΑ! ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
_  Σ τ ή ν  Ιτ α λ ία  τά έχει λειτουργουντα  

άρματα χρησιμοποιούν τόν αύτόν άριθμόν 
αύτοκινήτων;

—'Όχι. Έμεΐς κατορθώσαμε νά 
μεταφέρεται τό άρμα μέ 16 αυτο
κίνητα. Στήν 'Ιταλία χρησιμοποιούν 
ται 38 καί 4 βαγόνια πού μεταφέ
ρουν τά βαρειά πράγμοπα, σκηνι
κά δηλαδή κλπ. καί πού προαδέ- 
νονται σ’ ϊνα σιδηροδρομικό συρ
μό. Έκεΐ, βλέπετε, ύπάρχουν σ’ δ
λες τίς πόλεις πού έπισκέπτονται 
τά άρμαπα σιδηροδρομικές γραμ
μές. Έμεΐς κατορθώσαμε καί τά 
σκηνικά νά τά μεταφέρουμε μέ αύ- 
τοκίνητα καί μάλιστα λιγώτερα σέ 
αριθμό.

Κ α [ σέ πόσες μέρες κατορθώνε
ται τό λύσιμο καί δέσιμο τοθ άρματος:

—Τήν πρώτη φορά γιά νά δεθη 
χρειάστηκε δύο μέρες. Λογαριά
στε δμως δτι ήταν πρώτη' φορά πού 
"Ελληνες τεχνικοί καί έργάτες εΐ
χαν νά άσχοληθοϋν μέ τέτοιο έργο. 
Πιστεύω δμως, ή μάλλον εΐμαι βέ
βαιος, δτι θά κατορΦώθή μετά άπό 
'έξάσκησι δύο-τριών δεσιμάτων αΰ
τή ή έργασία νά γίνεται μέσα σέ 
μιά μέρα.

Κ α ί τό λύσιμο\
—Τό λύσιμο κατορθώνεται σέ 

μιά μέρα* παρά πού —δικαιότατα 
άλλωστε— ό κ. Μπαστιας λέει δτι 
πρέπει νά γίνεται σέ 4 ώρες, τό 
έλάχιστο δηλαδή τής κατορθωτής 
άποδόσεως. "Αν γίνη κάτι τέτοιο, 
ικαί έφ’ δσον οί · παραστάσεις θά 
άρχίζουν στίς 8 καί θά τελειώνουν 
στίς 10, καί άν άρχίζη άμέσως τό 
λύσιμο, τότε τό πρωΐ τής άλλης 
μέρας —έφ’ δσον μάλιστα ή νυχτε
ρινή έργασία δέν θά προσκόπτη σέ 
κανένα έμπόδιο— τό άρμα θά μπο
ρή νά ψεύγη γιά άλλη πόλι.

—  "Ακόυσα μέ μεγάλη μου χαρά δτι 
βλα  τά έξαρτήματα τοθ άρματος^ μηδέ 
βύτών τών σκελετών τών αύτοκινήτων έ . 
ζαιρουμένων έγιναν στήν * Ελλάδα. Πώς 
κατορθώθηκε £να τόσο μεγάλο πράγμα  
n a l μάλιστα τόσο τέλεια;

— Εΐνε άλήθεια δτι γιά πρώτη 
φορά στόν τόπο μας, έγινε τόσο 
μεγάλος σιδερένιος σκελετός καί 
μάλιστα άπό Έλληνική Έταιρία 
ικαί τόσες μεγάλες «καρροσερί» 
αύτοκινήτων σέ έλληνικά έργοστά 
σια. Γι’ αύτό έχει μεγαλύτερη ση
μασία ή έπιτυχία τής κατασκευής. 
Μέ ρωτήσατε πώς κατορθώθηκε ”Μ- 
να τέτοιο π ράμμα;

Ή  έπιτυχία τοΰ δλου όφείλεται 
στήν χρη'σιμοποίησι έλληνικών δυ
νάμεων, κι’ αύτό πάλι, όφείλετα·. 
στήν πίστη πού είχε ό κ. Μπαστιας 
στούς “ Ελληνες τεχνικούς καί στήν 
Έλληνική Β ιομηχανία.

Μέ τό νά δώση δλα τά μέσα καί 
κάθε ύποστήριξι, κατορθώθηκε νά 
γίνη σέ διάστημα μόνο τριών μη
νών καί μέ- έξοδα, μόνο, 1.200.000 
δρχ. όλόκληρο αύτό τό θέατρο.

 ‘Υπάρχουν σέ άλλες χώρες έκτός Λ .
ir& τήν ’ I ταλία άρματα τέτοιου είδους;

—Στήν ΓερμοοΊα πού ήμουνα τώ 
ρα τελευταία καί πρίν βέβαια άρ- 
χΐσουν νά δημιουργοϋνται πολεμι
κά μέτωπα κι’ δχι είρηνιστικά θεα

ΤΟ ,.ΠΑΙΛΙ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΥΧΗ”

Μ έαχ οτήν άτιμόβφκιρα τών ί- 
οτοριχϋν γεγονότων τήξ έπβχής 
μ*5 , μετ*ξΰ δύο ραδιοφωνικών έκ- 
ηβμίτών και μι«ξ ύευτέρχς έχύέοε- 
ωξ έφημερίόων, είνε άληδινό πνευ 
ματικό ξεκούρασμα νά παρακολου- 
8ή κανείς μιά ώραία θεατρική πα
ράσταση. Καί μιά τέτοια παράστα
ση, τήν έξασφαλί$ει _  άπό πάσηξ 
άπόψεως — αύτέξ -rig ημέρες, το 
©έατρον Κοτοπούλη, μέ τό συν
αρπαστικόν καί γιομάτο άνδρωπι- 
σμό έργον τοΰ ’Αμερικανού συγ
γραφέων Κλίφορντ Όντέτς «Τέ 
παιδί μέ τη χρυσή τύχη», κατά 
σκηνοΒεοίαν τοϋ κ. Κ. Κούν. 'Ο ή- 
ρως τοϋ έργου, ό πρωτοπυγμάχο; 
Τ£ό Βοναπάρτη; καί ή φίλη του 
Λόρνα, πού προσφέρουν τούξ έαυ- 
τούς των σάν εξιλαστήρια θύματα 
οτόν βωμό τοϋ σκληρού άγώνο; 
της σύγχρονη; $ωής $ωήξ *ιιλοϋν 
έαδειά μέσ’ στήν ψυχή καί συναρ
πάζουν τούξ βεατάξ πού κατακλύ 
$ουν τό δέατρβ τής λεωφόρου Πα
νεπιστημίου.
Ι·Ι!·ΙΙ·Ι!·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·!Ι·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Η·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ·Ι

τρικά τέτοια, ό άρχηγός τους, εΐ
χε άναθεσει σέ τεχνικό καθηγητή 
τή ιιελέτη τής δυνατότητας τής λει 
τουργίας άρμάτων τέτοιου είδους 
καί έκεΐ.

Παίρνοντας κ ι’ α£>*?]ν τήν τελευταία 
πληροφορία άπό ιό ν  εύνενικό μου συνομι. 
λητή, φεύγω σφίγγοντας τό χέρι ένός νέ
ου μέ μεγάλο ταλέντο κα). μέ άκόμη με
γαλύτερο μέλλον.

Τήν περασμένη Πέμπτη άνεχώρησε γιά  
τήν Κόρινθο ό Γεν. Διευθυντής τών Κ ρ α .  

j  τικων Σκηνώ ν κ .  Κ .  Μπαστιας, προκειμέ. 
νου νά παρακολούθηση τΙς προετοιμασίες 
γιά  τό στήσιμο τοϋ φορητού θεάτρου τοθ 
"Αρματος θέσπιδος.

  Ό  κ, Μπαστιας θά έπανέλθή σήμε.
ρον άπό τήν Κόρινθο, γιά  νά άναχωρήση 
έκ νέου αύριο δπως παρασι^ στήν έ’ναρξι 
τών παραστάσεων τοΰ "Αρματος.

_  Σ τ ή  Κόρινθο βρίσκονται έπίσης ά. 
πό τήν περασμένη Πέμπτη ό Διευθυντής 
τοθ "Αρματος κ. Ν . Παρασκευάς μέ τόν 
άρχιτέκτονα Κ. Δοξιάδη, ,

—  Ό  θίασος μέ έπ’ι κεφαλής τόν σκη. 
νοθέτην του κ. Π. Κατσέλην καθώς καί 
τό λοιπόν Διοικητικόν προσωπικόν τοθ 
θεάτρου, θά άναχωρήσουν σήμερον τό 
πρωΐ γιά  τήν Κόρινθο.

_  Κατόπιν διαταγής τοθ έπι τής Σ υ γ  
κοινωνίας ύπουργοΟ κ. Νικολαΐδη είς 
ούδένα κάτοχον Ιδιοκτήτου αυτοκινήτου θά 
έπιτραπη νά κάμ|] χρήσιν αύτοΰ προκειμέ 
νου νά μεταβη στήν Κόρινθο, κα'ι τοΰτο 
λόγω μή καταναλώσεως μπενζίνης.

—  Ό  Πρόεδρος τής Κυίερνήσεω ς κ, 
I .  Μεταξάς, καθώς Κάί τά μέλη τοΰ Ύ .  
πουργικοΟ Σ  υμβουλίου θά μεταβοΰν αϋ- 
ριον μετά μεσημβρίαν, στή Κόρινθο, γιά  
νά παρακολουθήσουν τήν παράστασι, έπι 
βαίνοντες ώτομοτρίς,

—  Τό "Α ρ μ α  τοϋ θέσπιδος έστήΟη στήν 
Κεντρική πλατεία τής Κορίνθου, θά δώση 
δέ έν Φλω έκεΐ δέκα παραστάσεις συμπε. 
ριλαμβανομένων , κα 1. τών άπογευματινών.

—  Ο Ι ήθοποιοί τοΰ "Αρματος πού ά- 
νεχώρησαν χθές γ ιά  τήν Κόρινθο άνέρχσν 
ται έν δλω σέ 24 άπό τούς όποιους 16 άν

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥ
1) Όρχήστρα Γ. ΜΥΡΟ- 

ΓΙΑΝΝΗ
2) Έλληνικό τραγούδι 

ΛΑΚΗ ΒΑ Φ Ε ΙΑ
3) Ό  ποιητήςΠΥΡΠΑΣΟΣ 

πρόλογος
4) Μπαλέτο ROSNEY χο

ρός έξαντρίκ
5) DUO NAMREN’S Κωμι- 

κοί-Άκροβάται
6) Ν ΙΚ Ο Λ ΕΣ Κ Ο  — ΛΥ

ΡΑ Σ  -  Ν ΕΖΕΡ Αδι
κημένες

7) LINDA W ESTE COR
DON Καουτσούκ-Άκρο- 
βάται

8) ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Ζον- 
γκλέρ

9) Ε R S  Υ A N D R E  et 
H A R R Y  Άκροδάται

10̂  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ -  
Μ ΑΝΤΙΝΕ!ΟΥ_ -  ΛΑ- 
Σ Κ Α Ρ Η  Γυναίκες τοϋ 
39

11) ROSNEY Freintshe Can
can

12) Α Θ Α Ν Α Σ ΙΑ Δ Η Σ  Λι- 
λόνγκα - Ταμποΰ

13) ΣΠ Α Ρ ΙΔ Η Σ  — ΛΑ- 
Σ Κ Α Ρ Η  Βαγγελίτσα

14) Π Υ ΡΠ Α ΣΟ Σ Ένεχυ- 
ροδανειστήριον — Μυω
πία

15) Μ ΗΤΣΟ Σ ΚΥΡΙΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Λαγιαρνί-Χα- 
σιά

16) Στρατιωτική παρέλα- 
σις 5 ROSNEY

17) Λ Α ΣΚ Α ΡΗ  -  ΣΠΑ- 
Ρ ΙΔ Η Σ -  Μ ΑΡΚΟ 
ΠΟΥΛΟΥ ’Απορίες.

18) Ν ΙΤ Σ Α  ΜΟΛΛΥ στά 
τελευταία της Σ ουξέ

19) TRIO RADAL MALI- 
NO et HOLIS ’Αμερικα
νοί — Κωμικοί — Άκρο- 
βάται

20) Ή  Ίσπανίς LUCIA LA 
BELLA

Ό  Βιρτουόζος πιανίστας 
NARC1SO PU JO L

δρες καί 8 γυναίκες.
—  Τά έργα πού θά παιχθοϋν στήν Κ ό 

ρινθο είνε ό «Ό θέλλος» πού μ’ αύτόν θά 
γίνη καϊ, ή Ιναρξις τών παραστάσεων καί 
ό Εμπορος της Βενετίας» το- Σαίξπηρ, 
ό « ’ Επιθεωρητής» τί)0 I~ K 0 Y ^ t ό «Ο μπα
μπάς έκπαιδεύεται» του Μελά « 'Ά ννα  
Κρίστι» του Ευγενίου Ό ’ Νήλ, «Τό Τ ρα 
γούδι τής κούνιας» τοθ Σ  ιέρρα^ «"Ενα ς  
γάμος» τοθ Τσέχωφ καί «Τά άρραδωνιά* 
σματα» τοθ κ. Δ. Μπόγρη.

—  Τό «Τραγοΰδι τής κούνιας» καί τό 
«"Ενα ς  γάμος» θά παιχθο-ν σέ μιά παρά. 
στασι».

—  Μεθαύριο Δευτέρα καί ώρα 10 π. μ. 
θά γίνουν στήν Δραματική Σ χ ο λ ή  τοθ 
Βασιλικού θεάτρου οΐ συμπληρωματικές 
προκριματικές έξετάοεις.

„ .  Ό  άριθμός τών Οποψηφίων μαθητών 
άνέρχεται σέ πέντε.

—  Καθώς μάς γράφει ό άνταποκριτής 
μας άπό τάς Πάτρας^ ή διάλυσίς του θι
άσου Χαντά _  Πρινέα δέν ύπήρξε καθό
λου όμαλή.

—  *Η τελευταία παράστασι τοθ έν λό
γω θιάσου έματαιώθη λόγω άρνήσεως τών 
ήθοποιών τοθ μπαλέτου νά λάβουν μέρος 
σ’ αύτή, έπειδή τούς έκαθυστερειτο ση
μαντικόν ποσόν άπό τόν μισθό τους,

—  Ο Ι  άνωτέρω ήθοποιοί άναγκάσθη* 
καν νά ψθάσσυν σ* αύτό τό σημείοV, είς 
έ'νδειξιν διαμαρτυρίας^ γιατί ή πρωταγω
νίστρια τοθ θιάσου κ. Χαντά έλάμβανε ά- 
νελλιπώς κάθε δράδυ τήν χιλιόδροτχμον 
άμοιδήν της.

—  Ο Ι  δυό τελε^α ΐες  παραστάσεις τοθ 
θιάσου τής κ # Α νδρεά δη  μέ τά £ργα τών 
Μυσσέ καί Μολιέρου ύπήρξαν πανηγυρικές

ότό τήν άποψιν εισπράξεων.

—  *Απόι|{ε πρεμιέρα στό άνωτέρω θέα
τρο μέ τήν γαλλική κωμωδία «Β ιβ έτ» .

_ _  * I κανοποιητικωτάτη καί ή εϊσπραξις 
τοθ θεάτρου Κοτοπούλη, δπου μέ τόσην έ
πιτυχία παίζεται τό £ργο τοθ Ό ντέτς  «Τό 
παιδί μέ τήν χρυσή τύχη».

—  Σ τ ό  άναμεταξύ συνεχίζονται οΐ δο. 
κιμές τής «Ή λέκτρα ς» του Σοφοκλέους, 
πού μέ αύτή, ώς γνωστόν, θά έορτάσή τά 
33 της θιασαρχικά χρόνια ή Κ α  Μαρίκα  
Κοτοπούλη.

_ _  Ή ρ θ α ν  καί ο ΐ δύο θίασοι όπερέτ
τας, τοθ κ. Φιλιππίδη άπό τήν Α λ εξ ά ν 
δρεια καί τών κ .κ , Χαντά · Πρινέα άπό 
τάς Πάτρας.

—  Ή  Κ α  Ή ρώ  Χαντά άνεχώρησε εύ- 
θύς άμέσως γιά  τά λουτρά Κυλλήνης.

—  Τήν προσεχή Τρίτην ή «Ό περέττα  
Πρωτευούσης» θά παίξη τό « ’Ονειρώδες 
Βάλς».

_  Λέγεται δτι στήν «Ό περέττα Πρω
τευούσης» θά συμμετάσχοπν ή Κ α  Πάολα 
Νικολέσκο καί ό τενόρος κ . Μανιατάκης.

—  — Ή  ‘ Εορτή του Ήθοποιοΰ^ που έ . 
πρόκειτο νά δοθή είς τόν ‘ Ιππόδρομον του 
Φαλήρου κα'ι £ϊχ ε άνεδληθή προσωρινώς 
λόγφ  τών τελευταίων γεγονότων, άπεφα- 
σίσθη δπως δοθβ όριστικώς τήν 27ην τρέ 
χοντος στήν « ’Ό α σι» του Ζαππείου. |

—  Σ τ ό ν  κύκλο τών κινηματογραφικών 
έργασιών τής «Έ τα ιρ ία ς  Α , Ζερβός», 
προσετέθη καί ό τελείως άνακαινισθείς 

κινηματογράφος « Σ  πλέντι»^ πού θά προ 

βάλη τόν φετεινό χειμώνα τά καλύτερα  
φίλμ.

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΠΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Γιά χάρη τοϋ θεατρικοΰ Μου- 1  

σείου ζωγράφισε τό μαρτύριο τοθ 
‘Αγίου Πορφυρίου, ό διακεκριμέ 
νος ζωγράφος κ. ΣπΟρος Βασιλεί
ου, ό γνωστός διακσσμητής τοΰ 
Ίεροϋ ναοϋ τοϋ πολιούχου τών 
'Αθηνών 'Αγίου Διονυσίου τοϋ Ά- 
ρεοπαγείτου.

Τό έργο αύτό τοϋ κ. Σπΰρου Βα 
σιλείου έχει ζωγραφισθή κατά τό 
Βυζαντινόν ΰφος καί εΐνε σύνθε- 
σις πρωτότυπη έντελώς, άφοϋ δέν 
μας έχει παραδοθή είκόνα παλαιά 
τοϋ μαρτυρίου.

Ό  “Αγιος παιρισταίνεται μέ 
πολλήν όμορφιά, καί τό σύνολο 
τοϋ έργου μέ τοΰς χρωματισμούς 
του εΐνε πραγματικά έξοχο. Τήν 
εικόνα θά τήν δημοσιεύσουμε σέ 
κατοπινό φύλλο.

Ό  "Αγιος Πορφύριος κατά πρό 
τασι τοϋ κ. Λάσκαρη, παλαιότερα, 
άνεκηρύχθη προστάτης τοΰ Σω
ματείου τών ’Ηθοποιών καί βε

βαίως 6πό τήν προστασίαν τοΰ Ι
διου ‘Αγίου έτέθη καί τό θεατρι- 
τό Μουσείο, πού «ταΐς δεήσεσι» 
του ό ζωγράφος έξετέλεσε τήν 
εικόνα του καί τοΰ τήν πρόσφερε.

Η μνήμη τοϋ Αγίου Πορφυρίου 
Εορτάζεται στίς 16 τοΰ Σεπτέμ- 
βρη, σήμερα δηλαδή καί γι’ αύτό 
εορτάζοντας καί έμεΐς τόν 'Άγιο  
Πόρφύριο άντιγράφουμε άπό τόν 
Συναξαριστή τό Συναξάριο τοΰ Ά  
γιου κατά λέξι.
Μνήμη τοΰ Ά γ ιο υ  Λ*άρτυρος Πορφυρίου 

τόΰ άπό Μίμων, Βάπτισμα παϊίαι προ- 
τραπείς, παίζεις πλάνην, Ρόπτη δέ, Πορ 
φύριε, καί τέμνη ξίφη.

ΟΟτος Μίμος ών κατά τούς χρόνους τοΰ 
παραβάτου ' Iουλιανοΰ έν ϊτει τξα ’ έπρο. 
στάχθη μίαν φοράν άπό τόν παραβάτην 
δταν έρτάζοντο τά μιαρά καί άνόσια αύ. 
τοθ γενέθλια (ήτοι ή ήμέρα έκείνη είς 
τήν όποίαν έγεννήΟη), νά μιμηθη καί νά 
περιπάίξή τά Μυστήρια τών Χριστιανών. 
"Ο θεν βαπτισθείς μέσα εις νερόν, έφώνα

ξε· Βαπτίζεται Πορφύριος είς τό δνομα  
τοθ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοϋ 'Α γ ίο υ  
Πνεύματος καί ές>:λθών τοΰ νεροΰ καί έν. 
δυθείς Ιμάτια λευκά, καθώς δηλαδή ο ΐ 
Χριστιανοί πσιοΰσιν δταν 6απτίζωνται· ταΰ 
Τα, λέγω , ποιήσας, ώμολόγησε τόν έαυ. 
τόν του Χρι στια ο ν μέ πολλήν παρρησίαν 
έπειδή καί ή θεία χάρις ένέιτνευσεν είς 
αύτόν τήν ομολογίαν ταύτην δθεν διά 
τήν όιίολογίαν του ταύτην μέ ξίφος τήν 
κεφαλήν ά ιο τέμ κτα ι.»  '

Μεταξύ τών 'Αγίων άναφέρεται 
καί άλλος "Αγιος Πορφύριος πού 
έμαρτΰρησε στόν καιρό τοϋ βασι- 
λέως ΑΟρηλιανού καί ήταν καί έ- 
κεϊνος ήθοποιός «έν έτει σό*., .άνα 
τραφείς έν τοΐς θεάτροις... τής 
αίσχράς καί έπονειδίστου ταύτης 
τέχνης..» Ή  μνήμη του εορτάζε
ται στίς 4 τοΰ Νοέμβρη.

Ό  προστάτης τοΰ θεάτρου μας 
δμως εΐνε ό έπί ’ I ουλιανοΰ μαρτυ 
ρήσας, άφοϋ αύτόν καθιέρωσε ή 
παράδοση παλαιότερα.

ΣΑΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

νισε τίς άδυναμίες καί παρεξηγή
σεις, μοιραίες σέ μιά τόσο λ,ϋ,τ'ή 
συλλογική δουλειά, αύτό μάς τό. 
νωσε καί μάς έμψύχωσε, αύτό μάς 
πολλαπλασίασε τίς δυνάμεις μας, 
δρόσισε τήν κούραση καί τό άτο- 
κάμωμά μας, άγιάζοντας τόν μόχτο 
μας.

'Ά ν  αΰριο στήν Κόρινθο κάτι πε- 
τύχουμε, άπ’ δ,τι προσπαθήσαμε, θά 
τό χρωστάμε στήν παρουσία τοΰ Ί- 
δανικοϋ τής δουλειάς μας. Καί άν 
ά><όμα δέν πετύχουμε δ,τι ώνειρευ- 
τήκαμε, τό γεγονός καί μόνον δτι 
σαράντα Kc/λλιτέχνες καταπονημέ
νοι καί κουρασμένοι άπό διάφορες 
περιοδείες πού έκαμοα/ ώς τώρα 
σιίς Έλληνικές έπαρχίες μέ τούς 
μικροθιασάκους των καί πού όνει
ρό τους ήταν πώς νά κατασταλά
ξουν πιά στήν ’Αθήνα, έρχονται σή
μερα νά ξεκινήσουν καί πάλι μέ 
νέους ένθουσιασμούς γιά τήν ίπαμ- 
χίά, άνανεωμένοι καί εύτυχισμ;νοι, 
το γεγονός καί μόνον αυτό εΐναι 
βάσιμη έλπίδα δτι κάτι τό καλό, 
κάτι τό μέγα, θά προκύψη σύντο
μα. Καί πώς είναι δυνατό νά μήν 
συμβή αύτό, δταν βλεπη κανένας 
τήν ένθεη διάθϊση γιά καλλιτεχνι
κή έργασία, πού θά έξονυχίση καί 
θά συνειδητοποιήση καί στήν τελευ
ταία λεπτομέρεια οέ μιά όλόκληρη 
όμάδα ήθοποιών, πού ώς τά χτές ή 
άνέχεια καί οί άθλιες συνθήκες τής

ΑΝΑΡΕΑΑΗ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1) "Ωρα 7 μ.μ. Λ Α Ί Κ Η  Α Π Ο ΓΕΥΜ Α Τ ΙΝ Η :

(AVANT PREMIER)
2) "Ωρα 10.30 μ.μ. Ε Σ Π Ε Ρ  ΙΝ Η : ΕΠ ΙΣΗ Μ Ο Σ «ΠΡΩΤΗ»

τής χαριτωμένης Παριζιάνικης «κομεντί» τοϋ ΖΑΚ ΝΤΕΒΑΛ.

ρουτινέρικης θεατρικής ζωής τους, 
τούς είχαν άπομαράνει τόν ένθου- 
σιασμό, τήν πίστη καί πρό παστός 
τό νόημα τής ιερότητας τοΰ έπαγ- 
γέλματόςτων; "Ως χτές οί άνθρω
ποι αύτοί ήταν οί σκλάβοι τής δου 
λειάς των· Σήμερα πιστεύουν δτι 
εΐναι οί μύστες πού θά έπεξεργα- 
σθσΰν τό καλό, τό άγαθό καί τό ώ-, 
ρα'ο στό ’Έθνος. Καί μόνον γιά τή 
μεταμόρφωση αύτή, μόνον γιά τό 
σωσμό άπά βέβαιο άφανισμό τόσων 
άξιων καλλιτεχνών άξίζει νά άνα- 
γραφή στήν πνευματική καλλιτεχνι
κή ιστορία τοΰ τόπου μας σάν 
σταθμός .καί μνημείο γιά αίώνια 
εύγνωμοσύνη μας ή μεγάλη αύτή 
πράξη τοΰ Κωστή Μπαστιά. Νά ή 
πρώτη καί ή μεγαλύτερη δικαίωση 
τής ίδρυσης τοΰ πρώτου ‘Άρματος 
τοΰ θέσπιδος.

’Ά ν  τώρα ή έργασία πού θά έμ- 
φανίσουμε έμεΐς ώς έκτελεστές δέν 
εΐναι έκείνη πού θά έπρεπε, ό 6ε- 
■σμός δέν θίγεται· Τά άτομα θά 
φταίνε. Άλλά τί σημασία! Α ύ τ ά  
ά λ λ ά ζ ο υ ν .

Μπρός στόν ύψηλό έκπολιτιστικό 
σκοπό πού ύπηρετεΐ ό θεσμός αύ. 
τός καί μπρός στή σημασία πδύ έ
χει γιά τό δλο μας θέατρο, δέν πι
στεύω νά ύπάρχη κανένας πού νά 
τοϋ λείψη ή δύναμη νά δεχθή τήν 
τυαραίτησή του γιά τόν καλύτερό 
του.

ΠΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ

01 ΗΒ0Π0Ι0Ι ΠΟΥ ΑΪΕΒΟΪΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ QPAN ΤΗΙ ΙΗ Μ Π Α Μ

Ό  Γενικός Διευθυντής τών Γραμμάτων 
καί Τεχνών κ. Κ .  Μπαστιας ιίαρακολοπ- 
θών τήν τιμητικήν τοθ ήθοποιοΰ κ. Κ υρ ία , 
κοΰ στό θέατρο Σ  αμαρτζή τήν περασμένη 
Δευτέρα, άντιληφθείς δτι, ή μπαλαρίνα ‘ Ε  
λένη ‘Αλεξίου, κατά τήν διάρκεια τής 
παραστάσεως, άντήλλασσε μειδιάματα με. 
τά τίνος θεατού, εύρισκομένου στήν πλα
τεία, άπέστειλεν έγγραφον πρός δλας τάς 
θεατρικάς όργανώσεις, πρός τά όποιας ύ. 
πενθυμίζει τόν σκοπόν τοΰ θεάτρου καί 
τήν άποστολήν τα- ήθοποιοΟ.

Ώ ς  πρός τήν άσεβήσασαν μπαλαρίναν 
* Ελένην ’Αλεξίου, ό κ . Γενικός Διευ- 
τής Γραμμάτων καί Τεχνών άπειλεΐ έν πε. 
ριπτώσει υποτροπής νά παραπέμψη αύτήν 
είς τήν ’ Επιτροπήν Ά δεια ς , έν άνάγκη δέ 
καί είς τήν δευτεροβάθμιον έπιτροπήν τήν 
έδρεύουσαν είς τό ύπουργεϊον Παιδείας 
πρός παραδειγματικήν αύτής τιμωρίαν.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Ε Ο Ρ Τ Α Ι

Α Υ Γ Η
ΝΟΥΒΕΛΛΑ ΤΗΣ Δ)ΔΟΖ

ΜΟΝΑΣ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ
19ον

Λίγο θά στερηθήτε, λίγο θά κο
πιάσετε κ’ έπειτα θά μπορήτε νά 
τραβήξετε μονάχοι τό δρόμο πού 
φέρνει στ' δνειρό σας.

Καί σάς Ρίνά, έχω νά σάς ζητή
σω μιά χάρη, μιά μεγάλη χάρη : 
Νά γίνετε γυναίκα μου.

«Δέν είμαι πλούσιος, δέν είμαι 
ώραϊος, τό ξέρω* Μά σάς δίνω τή 
ζωή μου γιά νά ξεχάσετε τίς κα
ταφρόνιες, γιά νά σηκώσετε ψηλά 
τό κεφάλι, γιά ν' άντικρύσετε τήν 
αύγή πού λαχταράτε, Ρίνα»....

Τί γέλια ήταν έκεΐνα πού σκέ
πασαν τά τελευταία του λόγια.

Γελοϋσαν, γελούσαν δυνατά κι’ 
άδιάκοπα ώς πού δάκρυσαν τά μά
τια τους.

Κι’ δσο τούς κύτταζε έκπλη'κτος 
καί θλιμμένος, τόσο πιό πολύ δυ
νάμωναν τά γέλια.

Τοΰ Πάρη πλατειά, σαρκαστι
κά, τοΰ Μίμη άδύνατα γέλια ειρω
νικά καί τής Ρίνας σά νάσπαζοτν 
σειρά κρύσταλλα

«Σήμερα ήσουν μοναδικός» μπό- 
ρε'σε νά τοΰ πή ό Πάρης δταν άτό- 

νησαν λίγο τά γέλια τους.
Παραμερίζοντάς τον άλαφρά, έ

φυγαν κ’ οί τρεΐς.
Δέν έφερε καμμιά άντίσταση. 

δέν έπιθυ'μοΰσε πιά τίποτα.
’Ένοιωθε σά νά τόν εΐχαν ά- 

δειάσει όλόκληρον, σά νά μήν ή
ταν πιά αύτός μέσα στό πετσί του, 
μά νάποιος νά τόν εΐχε! διώξει κ’ 
έβλεπε τόν έαυτό του στό χάλι του 
καί τόν έλεεινολογοΰσε.

Τά γέλια άντηχοΰσαν δυνοαά, 
άδιάκοπα, ειρωνικά, βασανιστικά 
όλόγυρά του.

‘Έπειτα άπό ώρα πολλή βγήκε 
στό δρόμο καί πήοε τόν κατήφουο 
ψ30ς τή Λεωφόρο Κηφισιάς, "πεο- 
πατίντας μηχανικά σάν αύτόματο

' Ολη έκείνή ή χαρά πού ε'χέ 
νοιώσει τό πρωΐ_ δλη ή ^αχτάυα 
γιά τή ζωή πού πλημ;„υροΰσπ ίό 
είναι του ώς τήν ώρα πού άρχισα".· 
τά γέλια τους είχε σβύσει. Σ  :ή 
θέση της ή άπελπισία άπόλυτη κί’ 
άγέλαστη κυρά εΓχε θρονιαστή.

’Απ’ τήν Ήρώδσυ τοΰ Άττικόΰ 
καί μές άπ’ τό Ζάππειοι βγήκε 
στίς στήλες κι’ άπό κα ίσια τοχ- 
βηξε τή λεωφόρο τής Ακρόπολης

Δέν άνέβηκε γιά τά προσκύνη
μα. Μήτε στάθηκε στό καφενεδά- 
κι.

Μέσα του δέ βρισκόταν κανένας 
θεός. Μόνο μιά πίκρα ποδχε γε
λαστή σκληρά, κυνηγώντας κάτι 
άπιαστο, κάτι πού εκανε τούς άλ
λους νά γίλάνε. Μιά πίκρα καί τί
ποτε άλλο.

Προχώρησε πρός τόν Ά η  Δημή- 
τρη κι’ άπό κεΐ άνέβηκε γοργά 
στήν κορφή τοΰ Φιλόπαππου.

Ή  Τσουλήθρα τό μάρμαρο πού 
μικρός άφηνε τό κορμί του νά κυ-

ΤΑ Π ΑΡΑΣΚΗΝ ΙΑ
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ

Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θεατρικάς, κίνηματογρα 
φικΛς καί καλλιτεχνικάς δια- 
φημίσεις Ιδιαίτεροι συμφω
νίαν. ■IΠασα άπόδείξις είσπράξε- 
ως μή φέρουσα τήν ύπογρα- 
φήν τοΰ Διευθυντοΰ καί τήν 
σφραγίδα τοΰ περιοδικού εί
νε άκυρος. 1

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Σ ΊΕ Φ Α Ν Ο Σ  Κ Α ΤΣΑ Ν Η Σ  

Δαμάρεως 4.

λάη άπ’ τήν κορφή του μαζί μέ τ’ 
άλλα παιδιά καί νά φτάνη στά 

χώμα νά νοιώθη τό τρυφερό χάδι 
τοΰ γρασιδιοΰ στά , μάγουλα καί 
στά πόδια κοιί στίς ποιλάμες του, 
ήταν πάντα έκεΐ.

Άνέβηκε καί στάθηκε ένα λε
φτό στήν κορφή, μά δέ γύρισϋ τά 
μάτια ικαί τό κορμί πρός τή μεριά 
τής Ακρόπολης άπ’ δπου γλυ- 
στροϋσε τά παληά χρόνια.

Άπ ’ τήν όέλλη μεριά γύρισε τήν 
άπότομη, π’ άντίκρυζε τό Φάληρο 
κι’ απελπισμένος, όλομόναχος, ά
πλωσε τά χέρια καί ρίχτηκε στό 
κενό.

Κάτι παιδιά ποϋπαιζαν κεΐ κον
τά στοΰ Κουκάκη, τόν είδαν νά 
φτάνη στά πόδια τους άψυχος καί 
ματωμένος.

Σκόρπισαν τρομαγμένα κ’ έφε
ραν £ναν άστυφύλακα. Τόν φόρτω
σαν σ’ ένα ταξί καί τόν πήγαν στό 
Νεκροτομείο.

Άπ ’ τό έξιτήριο τής φυλακής έ
μαθαν ποιός ήταν καί κάποιος ρε
πόρτερ έβαλε τήν είδηση οέ μιάν έ
φημερίδα μικρής κυκλοφροίας...

"Ενα φύλλο της έπεσε έπειτα ά
πό καιρό στά χέρια τοΰ Μίμη κεΐ 
πού καθόταν έν* άπόγιομα στή βε
ράντα ένός μικροΰ Σοτνατόριου 
στήν Πεντέλη, περιμένοντας τούς 
άλλους δυό πού θά πήγαιναν νά 
τόν δοϋν κείνη τή μέρα.

"Ενα βράδυ σ’ έ’να γλέντι μαζί 
μέ τόν Εγγλέζο ποδχε τότε τή 
Ρίνα (αύτός τής είχε νοικιάσει τό 
σπίτι στή Μαράσλειο) ένοιοίσε πώς 
δέν τόν κρατούσαν τά πόδια του 
πρίι·· άκόμη βάλα γουλιά στό στό
μα του.

Τήν άλλη μέρα έπεσε στό κρεβ- 
βάτι κι’ ό γιατρός δέν έδωσε καμ- 
μιά έλπίδα. Εΐχε ένα σωρό πρά
ματα, τό στομάχι του, τά νεϋρα 
του, τήν καρδιά του καί μέ τή ζωή 
πού είχε κάνει ό όργανισμός του 
δέν έφερνε πιά άντίσταση. Νά τόν 
πήγαιναν κάπου νά πεθάνη ήσυ*
χ«· _

Οί άλλοι προσπάθησαν νά τοΰ τό 
κρύψουν μ’ αύτός τά κατάλαβε 
καί λυπήθηκε. Τί περίμενε άπ’ τή 
ζωή; Ά ς  έρχόταν τό μηδέν. Σέ τί
ποτα δέν πίστευε. Κι’ οϋτε κανένα? 
θάκλαιγέ τό χαμό του.
STO  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχει*.

Στήν έορτάζουσαν αϋριον έκλε
κτή μας ντιζέζ Σοφίαν Βέμπο 
εύχομαι χρόνια πολλά.

Γ. θίσβιοςΑΗΜΗΤΡΙΟΗ.&ΟνίΤΑΜΠΑΝΗ!
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Δ Ο Ν ΤΙΑΤΡΟ Σ 

Δέχεται 4-8 μ.μ. 
καί έπί συνεντεύξει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

σέ 3 πράξεις

Τό τελευταΐσν έργον τής έφ ετεινής θερινής περιόδου τοϋ 
θεάτρου Ανδρεάδη.

ΛΑΤΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ
Τ Ρ ΙΤ Η  — ΠΕΜΠΤΗ — ΣΑΒΒΑΤΟ Ν

Δύο ταμεία έξασφαλίσεως εισιτηρίων
1) Κινηματογράφος «Πάνθε ον» Άριθ. Τηλ. 24.305
2) θέατρον ’Ανδρεάδη Ά ρ . Τηλεφ. 82.134

H U M P H  Β Ε Α Τ Ρ Β Ν
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α’ ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 8 Μ. Μ. 

ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ 
ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ

Παρουσία τοϋ κ. Προέδρου της Κυβερ- 
νήσεως καί τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου

ΣΑΙΞΠΗΡ

ΟΘΕΛΛΟΣ
Τ Ρ Α Γ Ω Δ ΙΑ : Π Ρ Α Ξ Ε ΙΣ  3 

Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ  12 
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ ΙΣ :  Κ. ΟΕΟΤΟ ΚΗ 
Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Σ ΙΑ : Π. Κ Α Τ Σ Ε Λ Η  
Σ Κ Η Ν Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ : Ν. Ζ Ω ΓΡΑ Φ Ο Υ  
ΕΝ Δ Υ Μ Α Σ 1 Α Ι: Α. Γ Ε Ρ Α Κ Η

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
1909-1939

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ

ΚΛΙΦΦΟΡΝΤ ONTETZ

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ
ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΥΧΗ”

3 ΠΡΛΞΕΙΖ. - 12 ΕΙΚΟΗΕΖ
Μετάφρασις: Λ. ΚΛΛΛΕΡΓΗ

•
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ 
Σκηνογραφία: ΚΙΜΩΗΟΣ ΛΛΣΚΛΡΙ

•

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ, Η ΚΡΙΤΙΚΗ, ό κόσμος τών δια
νοουμένων, ό αθλητικός κόσμος

Ο Λ Ο Ι
εΐνε σύμφωνοι δτι: «ΤΟ ΠΑΙΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ 

ΤΥΧΗ» είνε μία πρωτοφανής έπιτυχία

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
Κ ά θ ε  βράδυ: "Ω ρ α  10.30 μ, μ. ’ Ακριβώς

Τάς Κ ρρ ια κά ς Ι τδ άπόγευμα : 'Ώ ρα U 5  μ. μ.
T IM A  I Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν  ;

Πλατεία Α ρα χμ . 50___40
θεωρεία, κατ’ άτομον (<ρωτέΐγ) »  SO
Άμφ ιθέατρον > 30
’ Εξώστης »  20__ 1 0

Λ Α Ί  Κ Α Ι  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ
*Εσπεριναίϊ “Έκά σ τη ν Δευτέραν,
'Απογευματινά !: Τρίτην, Πέμπτην καί Σ  άββατον

*Ώ ρα : 7,15 μ. μ. Ά κρ ιβώ ς
Τ ΙΜ Α  1 Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν  ,

Πλατεία καί θεωρεία κατ’ άτομογ Δ ραχμ, 30
Άμφιθέατρογ »  20
’ Εξώστης · a 10 ·

Δ ΙΑ  Κ ΙΡ Σ Ο Υ Σ  καί Φ Λ Ε Β ΙΤ ΙΔ Α : Κ Α Λ Τ Σ ΕΣ  έλαστικές, νέας 
παραλαβής, έντελώς άδιόρατες, καί έπίδεσμοι έλαστικοι 
Ideal Velpeau κλπ.

Ζ Ω Ν Ε Σ
τά νέα κοίλα Κρύσταλλα ό μματοϋαλίων μάρκας REX ροη- 
ctuel, εΐνε τά άνώτερα δλων καί είς τιμάς άσυγκρίτως ευθη- 
νάς.

είς τς ΦΩΤΟ - ΟΠΤΙ ΚΟΝ, ΤΜΗΜΑ τοϋ

φαρμακείου Π. ΜΠΑΚΑΚΟΥ Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ  
Α Θ Η Ν Α Ι

ΦΩΤΟ - Ο ΠΤΙΚΑ έν γένει, πάσης φύσεως, φωτογραφικοί μη 
χαναί είς τιμάς ευκαιρίας, films, κλπ., έμφανίσεις, έκτυπώ- 
σεις καί μεγεθύνσεις καλλιτ εχνικαί. Ειδικός τ^χ,νικός εΐνε είς 
τήν διάβεσίν σας διά πάσαν πληροφορίοτν



Χειρόγραφα, εΙκόνες, σκί
τσα κ. Α. π. δέν έπιστρέ- 

φονται
Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

ΓραφεΤα:Παπαρρηγοπούλου4

Τυπογραφεία:
Ζτοά Πάππου 8

Μιά σκηνή άπό τίς δοκιμές το 0 έργου «’Ένας γάμος», τοθ 
Τσέχωφ. Διακρίνεται ό κ. Χρ. Νέζερ (άνεβασμένος στό τραπέ

ζι) καί ή Κα Ν. Βιτσώρη - Τσαγανέα.

Μία άλλη χαρακτηριστική σκηνή άπό τΙς δοκιμές τοθ έργου 
«'Ένας γάμος» τοΰ Τσάχωφ». Διακρίνονται: Ό  κ. Π. Κατσέλης, 
σκηνοθέτης, δεξιά, ή Κα Μ. Ρα υτοπούλου καΐ ό κ. Βάχλας

Πώς τήν φαντάζεται ή ήδοποιός 
της «Γαλλικής Κωμωδίας»
Κυρία ΝΤΥΣΣΑΝ
Δ ' (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ )

Ή  σκηνή πού ή Έρμία στολίζει 
κ. οπίτι της, καί ή σκιγΐ/ή δπου έμ- 
πιστεύεται στό γυιό της τό σκληρό 
δράμα πού άκολούθησε τό γάμο 
της, χάνουν πολύ άπό τήν άνθρω- 
πινη κα'ι ποιητική τους άλήθεια δ
ταν παίζονται σέ μιά δημόσια πλα
τεία. Τό ϊδιο, ή σκηνή τής ζήλειας 
τοθ Κλαύδισυ καί τής άποφασιστι- 
κής όργής τής Μαριάννας πού φτά
νει μέχρι τό σημείο νά πετάξη κά
τω καρέκλες, δέν μπορεί νά έχη 
δλη της τήν δύναμι παρά μονάχα 
δν παιχθή μ έ σ α  σ τ ό  σ π ί ■ 
τ ι τοϋ Κλαύδιου καί δχι στήν 
πλατεία.

Καί έπειτα σκοντάφτουμε άπάνω 
σέ πραγματικές άδυναμίες, σέ 
προσδλήτικά ψέματα, προσπαθών
τας νά «κολλήσουμε» τεχνητά δπως 
τό κάνουμε, τόν τελευταίο διάλογο 
τής Μαριάννας καί τοΰ Όκτάβιου 
στό ίδιο μέρος δπου δολοφονήθηκε 
ό Τσέλιο καί σέ στιγμές πού άκο- 
λουθοΰνε άμέσως τό στερνό του άγ- 
κομάχη;ια.

Εΐνε δύσκολο γιά τόν Όκτάδιο 
νά περότ,ή έτσι άπότομα άπό ·ιή 
μανία -ί'ς έκδικήσεως σ’ να πα
ραπονιάρικο έλί-γεΐο. Μά εϊνε άκό
μα χειρότερο γιά τή Μαριάννα πού 
6 χαρακτήρας της βρίσκεται ετσι 
τελειωτικά παρεξηγημένος. Ή  Μα- 
ριάννα φαίνετνι άπαίσια καί τό κα
πρίτσιο της καταντά πιά κυνισμός 
άν έξακολουθή τίς έρωτικές έκδη- 
λώσεις της στόν Όκτάδιο τή στι
γμή άκριδώς πού ή δική της άπε- 
ρισκεψία θανάτωσε τόν Τσέλιο.

Άντίθετα δμως άς φαντασθοΰμε 
τήν τελευταία σκηνή άπομονωμένη 
μέ τό κλείσιμο τών βελουδένιων 
γκρίζων ρ ι ν τ ώ πού χρησιμο
ποιούνται στά άλλα έργα τοΰ Μυσ
σέ. Ή  Μαριάννα έτσι προφθαίνει 
ν’ άλλάξη φόρεμα καί ό Όκτά- 
διος ρίχνει ένα μανδύα πάνω άπό 
τό φανταχτερό του κοστούμι. Αύτό 
εΐνε άρκετό γιά νά μπορέση νά ξε- 
χάση τήν όρμητικότητα τοΰ χαρα
κτήρα ϊόυ καί νά παρασυρθή άπό 
τόν έλεγειακό ρυθμό τοΰ Τσέλιου, 
πού "Γόν έχει κυριεύσει κι’ αύτόν 
μέ τή σειρά του. “ Οσο γιά τή Μα- 
ριίχννα ή φρίκη τοΰ θανάτου πού 
πέρασε τόσο κοντά της, έχει ά\λ.ϊ- 
ξει οέ c-πληστη φλόγα τή (JiKf ή 
σπ’.θα που εΐχε όρχίσει ν’ άνάδη μέ- 
->α της.

Άπό τήν τρομερή έκείνη σκηνή, 
άπό ένα - δυό μήνες ίσως, μαραί
νεται, λυώνει γιά τόν Όκτάδιο. 
Τήν καίει ό πυρετός. Εΐνε νικημέ
νη, τσακισμένη. Στήν τελευταία 
της σκηνή ή Μαριάννα εΐνε σάν τή 
Φαίδρα στήν είσοδό της. Έκείνη ή 
τόσο όμιλητική σωπαίνει’ ή τόσο 
περήφανη ταπεινώνεται, ή τόσο έ- 
γωΐστρια ξεχνιέται. Ό  ’Οκτάδιος, 
σ’ δλο αύτό τό διάστημα μιλάει ά- 
διάκοπα στόν έαυτό του γιά τόν 
Τσέλιο, ένφ ή Μαριάννα περιμένει 
τήν παραμικρότερη ευκαιρία νά τοΰ 
μιλή.’η γιά κείνον. Αύτός δμως δέν 
φαίνεται νά τήν προσέχη. Καί πρέ
πει νά φθάση ό ’Οκτάδιος σέ μιά 
έκρηξι άπελπισίας : «Αντίο '̂ρω
τά καί φιλία», ή θέσι μου άδειασε 
πάνω στή γή» πού κάνει τήν Μ ι- 
οιάννα νά όμολογήση, νά παρακα- 
Λέση : «Μά δχι καί στήν Καρδιά 
μου, ,Οκτάδιε, γιατί λές άντίό έ
ρωτα;» γιά νά τήν άκούση έπί τέ
λους ό ’Οκτάδιος.

Φαίνεται σάν νάρχεται έκείνη τή 
στιγμή πάνω στή γή καί τότε τής 
πετδ έκείνη τήν φτωχή φρασούλα, 
τήν τόσο τρομερή δμως:

«Δέ σ’ άγαπώ, Μαριάννα, ό Τσέ
λιο σ’ άγαποΰσε» πού μ’ αύτήν 
κλείνει ή αύλαία.

Αντηχεί μέσα μας δπως ένα μου 
σικό ατέλειωτο άκόρ. ’Έρχονται 
τότε στό νοΰ τά λόγια ιτού ή κό- 
μησσα ίϊοτόκα εΐπε στό Chopin: «Ή 
ζωή εΐνε μιά μεγάλη παραφωνία» 
καί συλλογιέται κανείς τά άποτυ- 
χημένα πεπροιμένα, τήν τύχη πού 
περιμένει τήν Μαριάννα. Ή  Μαρι- 
άννα Γά'χη έροοτή, ό ’Οκτάδιος Ρά 
έξακ:ιλουθή ης πονηριές του. Μ.ά 
μέρα ή τήν άλλη θά συναντηθοΰν 
καί τότε θά τήν πάρη κι’ έκείνος 
στήν άγκαλιά του ϋστερα άπό τό
σους, άλλους άνδρες. Καί ϊσως 
«δρέψουν» μιάν ώμορφη νύκτα, δ
πως λέει ό Ντεζενέ. “ Οταν δμως ή 
Μαριάννα νομίζοντας πώς ξανα- 
(?ρήκε τόν έρωτά της μέσα σ* αύτή 
τή φλογερή ήδονή, θά έπιχειρήση 
ένα χαμόγελο ή μιά γλυκειά κου
βέντα, τότε ό ’Οκτάδιος θά ξεσφί- 
ξη τό άγκάλιασμά του κουρασμέ
νος, σκληρός, καί ή τρομερή έκεί
νη φράσις θ’ άνέδη στά χείλη του 
καί θά χτυπήση στ’ αύτιά τής Μα*1 
ριάννας σάν πένθιμο καμπανόκρου-

( Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ΘΕΣΠΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑ

Ό  ένδυματολόγος τοΰ "Αρματος 
θέσπυδος κ. Α. Γεράκης

νά σάς μιλήσω λίγο γιά τήν έργα
σία ΐοΰ Γραμματέα ένός σημερι- 
νοΰ άρματος;

θάθελα, φυσικά, νά μποροΰσα 
νά σδς βεβαιώσω δτι προσθέτει 
διάφορα πράγματα στό χορό, πώς 
καλυτερεύει καθημερινά καί μεθο
δικά τήν σύγχρονη θεατρική τέχνη 
καί διάφορα τέτοια πού νά θυμί
ζουν λίγο τή δράσι τοΰ μακαρίτη 
θέσπιδα

Δυστυχώς ή είλικρίνειά μου, πού 
δέ σάς έκρυψε μήτε κάν τίς λεμο
νόκουπες τοΰ προγόνου μ’ έμποδί- 
ζει νά σδς διηγηθώ τέτοια παρα
μύθια !

Μιάς καί μάθατε δμως τόσα γιά 
τόν θέσπιδα μήπως κατά τύχη γνω
ρίζετε κι’ δλας τόν Στήλσον;

’Όχι ;
"Ε, λοιπόν, ούτε γώ! Κι’ δμως 

έχω μονογραφήσει άπειρες έντολές 
μ* αύτόν τόν Κύριο!

Πρόκειται γιά κατασκευαστή 
κλειδιών αύτοκινήτου !

Άλλά άς έΐνε... ξέρετε τί θά πή 
«κουραστάρι» καί τί «σδανδς»; Μή 
σπάνετε τό Κεφάλι σας, άπλούστα
τα: διάφοροι τύποι πριονιοΰ.
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(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) I 
έτσι τήν τελειωτική, σχεδόν, μορφή ' 
τής τραγωδίας.

Τόσο, μάλιστα, νεωτεριστική ήτα
νε ή Διδασκαλία του πού ό Σάλω
νας τή θεώρησε»· γεμάτη ήθικούς 
Κ ινδύνους!

Γ ι’ αύτό μονάχα κατά τήν έξορία 
τοΰ Σόλωνα μπόρεσε τό καινούργιο 
είδος νά έπικρατήση καί ό θέσπις 
νά βραβευθή κιόλας στούς νεοσύ
στατους τότες στήν Αθήνα Δραμα
τικούς άγώνές.

“ Ομως δλα τά παραπάνω δέ θά
ταν άρκετά γιά νά προξενήσουν σή
μερα ένα τέτοιο μεγάλο κΰμα πε- 
ριεργείας γύρω άπό τ’ δνομά του!

'Υπάρχει Καί κάτι ,άλλο:
Φαίνεται ίΐώς ό θέσπις φόρτωσε 

κάπότες δλά του τά σύνεργα σ’ ένα 
κάρρο ( “Άρμα !) καί άρχισε νά τρι- 
γυρίζη τούς Δήμους τής Αττικής,, 
διδάσκοντας τή «Νεωτεριστική Μορ
φή» τής Τραγωδίας.

Τό ύπ* άριθ. 1 αύτό μπουλούκι 
τής "Ιστορίας εΐχε, φυσικά, γιά φίρ
μα του τ’ δνομα τόΰ Διευθυντή του.

"Ητοτνε δηλαδή ί Τό Πρώτο “Αρ
μα τοΰ θέσπιδος!

— ΟΟφ!! Τελείωσα!
Μάθατε, λοιπόν, τό μυστικό καί 

δόθηκε άπάντησι στίς άπορίες πού 
τόσο μ’ είχανε ζαλίσει τελευταία,

Μεταξύ μας, τώρα, δλες οί πα
ραπάνω πληροφορίες ()3λ. Ε γ κ υ 
κλοπαίδεια!) εΐνε λιγάκι μυθολογι
κές!

“ Ενα μονάχα εΐνε σίγουρο: Ό  
θέσπις ήτανε σπουδαίος δραματι
κός ποιητής (σώζονται μέχρι σήμε
ρα 5 έργα το) καί δάσκαλος τοΰ 
τραγικοΰ Φρύνιχου.

"Οπως καί νάχη δμως τό ποδμα, 
έπειδή καπνός δίχως φωτιά δύσκο
λα άπαντιέται, κάποια σχέση θάχε, 
στόν καιρό του, ό θέσπις μέ δραμα
τικούς γυρολόγους γιά νά τόν έ
χουνε τόσους αιώνες οί μπουλουκ- 
τζήδες δ,ΐι τόν “ Αη Νικόλα ot 
ναυτικοί καί οί πυροβολητές τήν 
Άγια Βαρβάρα 1

Καί γιά νά τελειώνουμε μέ τόν 
Προπάτορα θά σδς πώ κι’ Μνα μυ
στικό, μιά κακογλωσσιά τής έπο- 
χής, πού (δίχως άλλο γιά γοΟρι) 
παραλείφτηκε στό σχετικό άρθρο 
τοΰ λεξικοΰ: Φαίνεται πώς ή ύπο- 
δοχή πού έλαδε ό θέσπις στήν Έ λ 
ληνική έπαρχία θύμιζε τούς κλασ
σικούς έκείνους στίχους τοΰ Γκαΐτε

στή Μινιόν :
«Γνωρίζεις Σύ μήπως τήν Γή π’ 

άνθίζ’ ή λεμονέα».
Γνώρισε φαίνεται τό ύπ’ άριθ. 1 

άρμα τοΰ θέοπιδος τήν Γήν αυτή 
καί τίς «λεμονέες» της καί μάλι
στα άνάκατα μέ «λίθους, πλίνθους 
καί κεράμους άτάκτως έρριμμέ- 
νους».

Μ’ άς χτυπήσουμε ξύλο!
Καί τώρα θά περιμένετε, δέδαια,

I I  ΟΕΑΤΡΙΚΕΙ ΕΠ ΙΦΥΑλΙΑΕΙ I I

Η ΕΠΙΔΡΑΣΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μελέτη σέ 4 μέρη τοϋ κ. ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΛΗ
Μ ΕΡΟ Σ  Γ '.

Μέ τό πρώτο προσεχτικό άντί- 
κρυσμά τοΰ σημερινού Έλληνικοΰ 
θεάτρου δλέπουμε καθαρά πώς αύ
τό δέν εΐναι αύτόνομο καί πώς δέν 
έχει καθαρά δικό του χρώ-μα) κα
θαρά δική του ίίπαρξη.

Σιχνά βέδαια γίνονται προσπά
θειες γιά τή δημιουργία θεάτρου, 
καθαρά Νεοελληνικού. Καί σέ πε
ρασμένα χρόνια γίνανε όλιγοχρό- 
νιες καί σπασμωδικές προσπάθειες 
μέ τέτοιο σκοπό, χωρίς σημαντικά 
άποτελέσματα. Καί τελευταία εί
δαμε τήν προσπάθεια τής «Νέας 
Δραματικής Σχολής» τής ,Αθήνας, 
πού δέχεται τόν αύθορμητισμό καί 
τήν παράδοση καί προσπαθεί νάδου 
λέψη γιά τήν δημιουργία άγνής 
νεοελληνικής θεατρικής τέχνης.

Μά άκόμα δέν έχει δημιουργη- 
θή καθαρά Νεοελληνικό θέατρο.

ΙΑ '
"Ας ίδοΰμε δμως πώς έδημιουρ- 

γήθηκει τό σημερινό μας θέατρο.
Άπό τόν 6ον μ. X. αιώνα έπα- 

ψε νά ύπάρχη Ελληνόφωνο θέατρο 
στήν Αθήνα. Καί ξανάγινε τέτοιο 
θέατρο τό 1835. ’Ήταν ένα σανι
δένιο παράπηγμα, δπου έπαιξεν c 
πρώτος Νεοελληνικός Αθηναϊκός 
Βίασος τά βράδυα 14 μηνών. 'Ά 
ξιο Ιδιαίτερης προσοχής είναι δτι

στό διάστημα αύτό δέν παίχτηκε 
καμμιά μετάφραση ξένου έργου, 
παρά μονάχα Έλληνικά. Κι’ αύτά 
ήσαν: ‘Ο «Άχιλλεύς» τοΰ Άθ. 
Χρισίοπούλου, «ό θάνατος τοΰ 
Δημοσθένους» τοΰ Ν. Πδκολου,' «ό 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», «ό 
Ρήγας» καί ό «Γεώργιος Καστριώ- 
της» τοΰ Ζαμπελίου, «ό όδοιπόρος» 
τοΰ Παν. Σούτσου, «ή Πολυξένη» 
τοΰ Ρίζου ΝεροΛοΰ, «ή ’ Ιφιγέ
νεια έν Ταυρίδι» τοΰ Ν. Α. Σού- 
τσου, «ό θάνατος τοΰ Καραϊσκά- 
χη» τοΰ Γ. Νάντη καί ή κωμωδία 
«Βαβυλωνία» τοΰ Βυζαντίου. Άπό 
τά έργα αύτά στό σημερινό δρα
ματολόγιο τών θεάτρων μας £μεινί 
μόνο τό τελευταίο. ‘Ωστόσο δλοι 
αύτοί οί συγγραφείς έκείνου τοΰ 
καιροΰ έκαμοιν προσπάθειες νά δύ
σουν στό θέατρο θέματα Έλληνικά. 
Κι’ δσο κι’ &ν τό παίξιμο ήταν μί
μηση ξένων ύποδειγμάτων, ωστό
σο τά θέματα ήσαν Έλληνικά.

Κατόπιν δμως έφραγκέψαμε πιό 
πολύ. ’ Ιταλικοί καί Γαλλικοί μου
σικοί θίασοι κατέκτησαν τό Αθη
ναϊκό κοινόν. Κι’ αύτοί έδιναν ύ- 
ποδείγματα γιά μίμηση στή σκηνο- 
θεσία; σκηνογραφία κ.λ.π. στούς 
ντόπ>ους θιάσους. ‘Ωστόσο καί άρ
γότερα, στό'περίφημο θέατρο τοΰ 
Μπούκουρα. έπαίζοντο πρωτότυπα

Ελληνικά έργα. Μόνον άπό τό 
1883 στό Έλληνικό θέατρο τής Α 
θήνας παίζονται πιό πολλά ξένα 
έργα σέ μετάφραση καί πιό λίγα 
Έλληνικά. Αύτό γίνεται καί ώς 
σήμερα. Μά καί τά λίγα Έλληνι
κά, πού παίζονται, πολύ σπάνια 
παίρνουν κάποιο καθαρά Έλληνικό 
χρώμα στό άνέβασμά τους.Συνήθως 
άνεδαίνουν δμοια δπως καί τά ξέ
να.

I B '
“Οταν ιδρύθηκε τό «Έθνικό 

θέοαρο», τό 1930, γεννήθηκαν δι
καιολογημένες έλπίδες πώς σ’ αύ
τό θά μποροΰσε νά δημιουργηθή 
καθαρά Νεοελληνικό θέοττρο, δπου 
νά παίζωνται έργα νέα Έλληνικά 
καί ν’ άνεδάζωνται μέ προσπάθεια 
δημιουργίας καθαρά Έλληνικής, ή 
καλύτερα Νεοελληνικής τεχνικής. 
’Ονειρευτήκαμε τότε γιά λίγες 
στιγμές τή δημιουργία τοΰ καθα- 
ροΰ καί άγνοΰ Νεοελληνικού θεά
τρου. Μά τά πράματα ιμάς γέλα
σαν. ’Έγινεν ά/.ριδώς τό άντίθετο. 
Καταδιώχτηκαν μέ δλους τούς τρό
πους τά Έλληνικά έργα. Παίχτη
καν έλάχιστα νέα Ελληνικά έργα, 
καί δχι τά καλλίτερα. Σήμερα τό 
«Βασιλικό», παρουσιάζει έξαίρετη 
έργασία. Βλέπουμε σ’ αύτό παρα
στάσεις μέ τελειότητα τέτοια, πού 
δέν τήν είδαμε ποτέ στήν Αθήνα. 
‘Ωστόσο παίιζοντα. άποκλειστικά 
σχεδόν ξένα έργα, άπό τά πιό κα
λά. Σοβαρές σκέψεις δέν φαίνεται 
νά γίνωνται γιά Έλληνικά έργα 
καί γιά Ελληνική τεχνική, άφοΰ 
Κάθε· χρόνο δέν άνεδάζεται παρά 
Μνα μονάχα Έλληνικό έργο.

Μά καί τ’ άλλα θέατρα τής Α 
θήνας τί παρουσιάζουν; Τά θέατρα

πρόζας (καί τέτοια ύπάρχουν σή
μερα κυρίως τρία: τής Κας Κο
τοπούλη , τής Κας Άνδρεάδη καί 
τοΰ κ. Άργυροπούλου) παίζουν 
πολλά ξένα έργα μεταφρασμένα 
στή γλώσσα μας καί λίγα Έλλη
νικά, πού κι’ αύτα τά περισσότερα 
ιεΐναι μιμήσεις ό£ιο ξένα. "Υπάρι- 
χουν δέδαια καί κάποιες| έξαιρέ- 
σεις. "Υπάρχουν καί έλάχιστοι συγ
γραφείς πού καταφέρνουν νά παί- 
ζωνται έργα τους καθαρά Έλλη
νικά. Μά τέτοια φαινόμενα συμ
βαίνουν μιά φορά κάθε χρόνο ή 
κάθε δυό χρόνια...

Τά κοινωνικό μας σύνολο λοιπόν 
παθαίνει σήμερα τήν όποιαδήποτε 
έπίδρασή άπό τό θέατρο σύμφων 
μέ τά ξένα έργα πού μεταφράζον
ται. Τά Έλληνικά είναι τόσο σπά
νια, πού ή έπίδρασή τους είναι μη
δαμινή.

ΙΓ '
Ή  έξέλιξη λοιπόν τοΰ ξένου 

θεάτρου έφερε καί στόν τόπο μας 
δλες τίς μορφές του καί δλα τά 
καλά ή κακά του γνωρίσματα. Καί 
τό ξένο θέατρο κοαά τίς τελευ
ταίες δεκαετίες δέν έχει πιά τή 
διδακτική έιύίνη έπίδραση, πού 
εΐχε σ' άλλα χρόνια. Ή  ήθική δι
δασκαλία τής ζωής τής σύμφωνης 
μέ τούς φυσικούς νόμους, τά διδά
γματα τής συντηιρητικότητας καί 
τοΰ «πδν μέτρον άριστον» δέν άπα- 
σχολοΰν πιά τούς ξένους συγν~ 
φεΐς τοΰ θεάτρου, έκτός άπό έξαι- 
ρέσεις...

Τό Γαλλικό θέατρο, άποφασι- 
σμ'νο πιά, άπό χρόνια τώρα, νά 
διασκεδάζη τό κοινόν κι’ δχι νάτό 
καθεδηγή, έδωσε θριαμβευτικές έ
πι τυχίεο στή φάρσα καί στίς έλα-

Ξέρέτε δτι ή πιό κατάλληλη 
στολή έργασίας γιά έργάτες φτιά- 
νεται άπό ύφασμα ντρίλλ. ’βαθέος 
κυανοΰ, σχήματος σακκάκι - παν
τελόνι ;

Κι’ έτσι άπό μιά μικρή έκδίκη- 
ση δέ σάς έξηγώ σέ τί χρησιμεύ
ουνε τά ρακόρ, ή ράσπα, τό τα- 
κί, ό πυροκόφτης, ή τερετσιάνα 
καί ή μέγγενη!

Κάντε δ,τι καί γώ : Ρωτήστε
παρακάτω!
, Πάντως μπορώ νά σδς πληροφο

ρήσω δτι στήν Κόρινθο ύπάρχουν 7 
ξενοδοχεία μέ 108 κρεδδάτια, ένώ 
τό Γύθειο έχει μονάχα 3 ξενοδο
χεία μέ 77 κρεδδάτια. “Οτι τό ’Ά ρ  
γος... άλλά σώνει 1

Έπίσης μπορώ νά σάς γράψω έ
δώ πόσο κοστίζει ή έντράδα ή τό 
μπιφτέκι σέ κάθε έπαρχιακή γωνιά 
τής Ελλάδας !

Τώρα, βέβαια, ύπάρχουνε καί τά 
εύχάριστα :

Διορθώσεις σέ διάφορα έντυπα 
πού τά λάθη τους έχουνε κάποια 
συγγένεια μέ τήν Λερναία "Υδρα. 
Γενικές δοκιμές πού τελειώνουν στίς 
5 τό πρωί μέ τή συμπαθητική φρα- 
σι τόΰ σκηνοθέτη : «Τό Σάββατο 
πάλι τζενεράλε, παιδιά, δέν πή
γαμε καλά»!

“ Ολα τά παραπάνω πασπαλισμέ
να μέ τ’ άλατοπίπερο μιάς άμερι- 
κάνικης βίας.

Καί τό πιό εύχάριστο άπ’ δλα :
‘Η κολακευτική πεποίθησι πού έ

χει 6 δημιουργός καί μεγάλος έμ- 
ψυχωτής τής δλης ίδέας Κωστής 
Μπαστιάς, γιά τήν ταχυδακτυλουρ
γική ικανότητα τοΰ Γραμματέα ! !

Πεποίθησι πού σέ στιγμές άπογο- 
ήτευσης δημιουργεί σκηνές πού θυ
μίζουν, δπως θάλεγε ό μακαρίτης 
Κόπις «τόν τερπικέραυνον, έρίγδου- 
πον κι’ ύψηβρεμέτην Δία» — καί 
γιά νά μιλήσουμε πιό σύγχρονα τίς 
μάχες γύρω άπό τή Β αρσοδία.

Καί γιά νά τελειώνουμε σέ σοδα- 
ρώτερο τόνο :

“ Ολα τά παραπάνω κι’ άλλα τό
σα δέν μποροΰν νά θολώσουν μιάν 
άλήθεια.

Καί ή άλήθεια εΐνε : Πώς δλοι 
μας μοχθούμε καί άγωνιζόμαστε 
γιά μιά καινούργια, γιά μιά παρα
γωγική ύπόθεση.

Γιά κάτι πού δέ μπορεί παρά νά 
προσθέση στόν πολιτισμό τής χώ
ρας.

Εύγενέστερη καί πιό άνθρωπιστι- 
κή δουλειά δέν θά μποροΰσε νά 
δρεθή. Δ. ΡΩ Μ ΑΣ
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φρολογίες τών θεάτρων τών βου
λεβάρτων. Αντίδραση έγινε μέ τά 
θέατρα τέχνης, χωρίς δμως νά έπη- 
ρεάση τίς μεγάλες μάζες τοΰ κοι
νού. Καί τό Γερμανικό θέατρο ά
κολούθησε περίπου τόν ίδιο δρόμο. 
Τό ’ Ιταλικό θέατρο ζήτησε καί νά 
έκπλήξη, δπως καί τό Αμερικάνι
κο...

Άφοΰ γιά λίγο καιρό τό καλλί
τερο κοινόν μας άρπάχτη'κε άπό 
περαστικές λατρείες στό θέατρο 
τοΰ ’ Ιψεν καί τοΰ Ούάϊλντ, έγύρι- 
σε κι’ αύτό πρός τά γούστα τοΰ 
πιό άμόρφωτου κοινοΰ. Σήμερα, 
έκτός άπό σπάνιες έξαιρέσεις — 
δηλαδή άπό τις παραστάσεις τοΰ 
Βασιλικοΰ θεάτρου καί άπό μερι
κές τών θεάτρων τής Κας Κοτο
πούλη καί τής Κας Άνδρεάδη καί 
τοΰ κ. Άργυροπούλου — τό θέα
τρό μας μάλλον κακή έπίδραση έ
χει στό κοινόν μας. Άφοΰ τό Γαλ
λικό θέατρο έδίδαξε καί στόν τόπο 
μας τό κοινωνικό ξεχαρβάλωμα, 
καί πρό πάντων τή συστημοαοποιη- 
μένη μοιχεία, τώρα τό κοινόν παίρ
νει καί άλλα άνάλογα διδάγματα 
άπό τίς ξένες κωμωδίες καί φάρ
σες καί πολλές φορές κι’ άπό τά 
δράματα.

ΙΔ ''
Παράλληλα, μά πιό πολύ, τά 

μουσικά θέατρα τής Αθήνας έχουν 
βλαπτική έπίδραση στό κοινό μας.

“ Οταν ή όπερέττα μεταφυτεύτηκε 
στή σκηνή μας κανένας δέν ύπώ- 
πτευε ποΰ θά καταντούσε τό θεα
τρικά αύτό εΐδος. Εΐναι φανερό 
Ίιώ£. ή λεγάμενη Έλληνική όπε
ρέττα έφτασε στόν τόπο μας στό 
άνώτατο σημείο τής άκαλαισθη-1 
σίας καΐ τής προστυχιάς. Καί, σάν, 
νά uftv έΦτανε αύτό. έξεχύθηκέ

νά είνε ΘΕΑΤΡΟ
Λύο άρθρα τοϋ σκηνογράφου κ. Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

ση σκηνικό, ουτε τό κακοσχεδιο» 
σμένο τό κοστοΰμι, παρά νά παρου* 
σιάζωνται, κι’ δχι μόνο νά μήν 
προσφέρουν τίποτα τό θετικό, παρά 
καί ν’ άφαιροΰνε μιά κάποια άλλη 
έντύπωση. Γιατί μοιραία βέβαια ή 
προσοχή τόΰ θεατή ξεφεύγει άπό 
τό δράμα, άπά τήν ύπόθεση, άπό 
τό ποίημα καί σταματδ στόν ένο- 
χλητικά φανταχτερό διάκοσμο, ή 
στήν πολύχρωμη φορεσιά μέ τό πα 
ράλογο σχήμα.

Άσφαλώς δέν ύπάρχει συνταγή 
στό σχεδίασμα τών σκηνικών στά 
θεατρικά έργα. Τό καθένα άπ’ αύ
τά ζητά: τήν ξεχωριστή, τήν δική 
του δασική σύλληψη καί ό διάκο
σμος τοθ ένός δέν μπορεί νά χρη- 
σιμοποιηθη γιά άλλο, πού ίσως νά 
πρέπει παρόμοιο «τόπο» κι* αύτό 
νά παριστάνη, γιατί σίγουρα άλλα 
πρόσωπα θά παρουσιαστοΰνε καί 
θά παίξουνε τήν πρώτη φορά, κι’ 
άλλα γεγονότα θά συμδοΰν τήν 
δεύτερη.

Σέ δρόμο παίζονται άρκετές 
σκηνές άπό τόν «Ρωμαίο καί Ίου- 
λιέττα» καί δρόμους πάλι δείχνει 
τό σκηνικό στής «Μαριάννας τά κα
πρίτσια», δρόμο ζητοΰνε οί «Μπο
έμ» καί δρόμο ή «Μανόν Λεσκώ». 
Δρόμος πολυσύχναστος ό πρώτος 
τής γαλλικής πρωτεύουσας γεμά
τος άπό καλλιτεχνικόν άέρα, καί 
δρόμος έρημος κι’ άτελείωτος ό 
δεύτερος, άνώμαλος καί κουραστι
κός. Σέ δρόμο παίζονται πολύ συ
χνά καί οί μονόπρακτες τοΰ Μολιέ
ρου κωμφδίες καί σέ δρόμο ξετυλί
γονται οί περισσότερες σκηνές τοΰ 
«Φάουστ».

Είνε δμως χαρούμενοι κι’ είδυλ<* 
λιακοί στήν πρώτη περίπτωση, κα
θαροί καί φρεσκοβαμμένοι, μά σκο
τεινοί, γεμάτοι ·στήριο, περιπέ
τεια καί μαγεία στήν δεύτερη.

Τό κάθε θέατρο δρήκε στόν και* 
ρό του τήν έκφρασή του τήν ίδιαί- 
τερη.

Περνώντας άπό τό Έλισαβετια· 
νό, κι’ άφήνοντας τό μεταγενέστερο 
τής άναγέννησης καί τήν Μπαρόκ 
τήν έποχή μέ τούς Κάλι - Μπιμπιέ· 
να καί τούς διάφορους Μπουρνα- 
τσίνι, τήν έποχή τής άφάνταστής 
χλιδής καί πολυτέλειας τών Λου
δοβίκων πού δέδαια καί τό θέα
τρό της έπηρέασε, άς σταματήσω-

( Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
ιιι· ιι·ιι·ιι·ιι·ιι·ιι· ιι· ιι·ιι· ιι·ιι· ιι·ιι· ιι·ιι· ιι· ιι·ιι· ιι·ιι· ιι·ιι·Μ ·ιι·ιια ιι· ιι· ιι·ιι· ιι·ιι· ιι·ι

Β ' (ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ )
Κι’ έχουν οί δυό αύτοί παράγον

τες τήν δύναμη νά ύποβάλουνε στι
γμές καί καταστάσεις στό κοινό.

Μέ τόν τρόπο πού χτίζεται ένα 
δωμάτιο στή σκηνή ή ράβεται ένα 
κοστούμι, μέ τόν διαφορετικό τρό
πο τοΰ «στησίματος»' τοΰ πρώτου 
ή μέ τήν ξεχωριστή ποιότητα ύφά- 
σματος πού μεταχειρίζεται ό κου- 
στουμιέρης γιά τό δεύτερο, μέ τό 
χρώμα τοΰ τοίχου, μέ τήν πολυχρω 
μία ή τά πλούσια κεντήματα, δίδε
ται κάθε φορά μιά έννοια γιά τό 
περιβάλλον καί τούς άνθρώπους. 
” Av δλ’ αύτά, ή μάσκα ,τό κοστού
μι, τό σκηνικό, τά έπιπλα, εΐνε 
αύτό πού σωστά κατάφεροα; οί 
ύπεύθυνοι νά προσαρμόσουνε 
στό πνεΰμα τό βαθύτερο πού 
ό δραματουργός μεταχειρίστηκε 
στό έργο του, άν πέτυχαν μέ δ,τι 
παρουσίασαν νά έξωτερικέψουνε τό 
κρυμμένο νόημα τοΰ κειμένου, τό
τε μποροΰμε νά τούς ποΰμε άξιους 
τεχνίτες ! Κι’ ό μόνος έπαινος πού 
τούς ταιριάζει, ή μόνη έπιδράδευ- 
ση τής καλλιτεχνικής τους συμβο
λής θανε ή άναγνώριση, θάνε τό 
νά πάρη ό καθένας άπ’ αύτούς τόν 
τίτλο τοΰ έρμηνευτή, τοΰ ένδιάμε- 
σου σταθμοΰ άπά τόν συγγραφέα 
<3ς τόν θεατή τοΰ τελευταίου έξώ- 
στη.

’Ά ν  δμως, άπό άφροντισιά εΐτκ 
άπό έλλειψη έκείνου τοΰ χαρίσμα
τος πού συνηθίσαμε νά όνομάζ'ομε 
ταλέντο, δέν καταφέρουν μόλις ά
νοιξη τό κόκκινο δελοΰδο τής αύ- 
λαίας, νά δώσουνε μέ τό κοστοΰμι 
ή τό σκηνικό στό θεατή νά Ku\a- 
λά?η ποιός εΐνε ό χαρακτήρας τίΰ 
fipcoa πού τώρα δά μιλεί, πο.ά ή 
ψυχική κατάσταση τοΰ άλλ,ου που 
στίΐ'ει λίγο παρακάτω, ή σέ τί ti- 
fcouc σπίτι διεξάγεται τοΰ -‘ργου ή 
ύπόθεση, τότε χίλιες φορές καλύ
τερα, σύντομα ν’ άπσμακρυνθοΰμε 
κι’ βί δυό άπό τό θέατρο.

’Ά ν  ή δύναμή τους δέν εΐνε άρ- 
κίτή γιά νά όλοκληρώσουνδ τά έρ
γο ποΰχουν άναλάδει τό^ε εΐνε προ
τιμότερο, τό κείμενο ν’ άπα /γελθή 
μπροστά σ’ ένα μονόχριομο ριντώ. 
Είνε τό μόνο εύκολο, άπό άγαΟο- 
ποιός ή δύναμη αύτή κακοποιό', νά 
γ<νη, άπό βοηθητικός παράγων, 
παράγοντας καταστροφής.

Είνε προτιμότερο νά' μήν ύπάρ- 
χη στή σκηνή οϋτε τό δίχως έμπνευ

στίς Αθηναϊκές σκηνές μέ τ’ δνομα 
τής έπιθεώρησης τό βρωμερό πε
ριεχόμενο τών αίσχροτέρων βαριε
τέ... Ή  βρωμιά τοΰ θεάτρου εΐν? 
φτάσει πιά στό άπροχώρητο έδώ 
καί τρία χρόνια. Καί μόνο μέ τήν 
έπέμβαση τοΰ Κράτους καί τής Α 
στυνομίας έσταμάτησε τό κακό.

’Έτσι σήμερα τώ μουσικό μα~ 
θέατρο άπόμεινεν άψυχο, μέ τά έ- 
λεεινά, άνοστα καί σαχλά του κα
τασκευάσματα, που άπεγυμνώθηκαν 
άπό τή μόνη άξία, πού τούς έδινεν 
ή βρωμιά τους!

Ι Ε '
Καί τώρα καί πάντα τό θέοπρο 

έξ-χσκεΐ μιά έπίδραση στό κοινωνι
κά σύνολο. Ό  κόσμος, πολύς ή λί
γος πηγαίνει καί στά θέατρα πρό
ζας καί στά μουσικά. Καί, φυσικά, 
παθαίνει σχετική έπίδραση άπό δσα 
βλέπει καί άκούε:.

Τις διαλεχτές έλληνόφωνες πα
ραστάσεις τού «Βασιλικοΰ θεά
τρου» καί τις σκορπιστές παρα
στάσεις ξένων ή Έλληνικών έργων 
μέ κάποια άξία διανοητική καί ή- 
θυκή τίς βλέπει ένα μέρος άπό τό 
κοινό μας. Μά αύτό εΐναι τόσο μι
κρό άντικρύ στό σύνολο τοΰ κό
σμου πού πηγαίνει στά θέατρα! 
Μποροΰμε νά ποΰμει πώς τά δια
λεχτά αύτά έργα δέν τά βλέπει 
περισσότερο άπό τό ένα πεντηκο
στό τοΰ θεατρικού κοινοΰ μας: 
Είκοσι στούς χίλιους. Αύτή εΐναι ή 
άνσλογία. Ό  άλλος κόσμος πάει 
στά θέατρα, δπου παίζονται μου
σικά έργα καί άλλα κατασκευά
σματα τοΰ χειρότερου γούστου καί 
τής κακής ώρας.

’Έτσι ή παρακμή, ή χυδαιότης 
καί ή άνόητη έκδήλωση τοΰ θεά
τρου μας, στό μεγαλύτερο μέρος

του, έχει θετική καί βέβαια κάκι
στη έπίδραση στό κοινωνικό μας 
σύνολο.

Οί θεατές, πού βλέπουν ή έβλε
παν συχνά κι’ έξακολουθητικά έπι- 
πάλαιες καί κακές φάρσες, καί πού 
εΐνε οί περισσότεροι άνθρωποι χω
ρίς στερεή μόρφωση, γίνονται on 
γά - σι^ά έπιπόλαιοι καί άνερμά*’ 
τιστοι. Άπ’ αύτό καί άπό άλλες 
άνάλογες διδασκαλίες δημιουργεί- 
ται συχνά τό άπογοητευτικό θέα
μα άνθρώπων — πρό πάντων Αθη
ναίων— πού άνακατεύονται σέ σο
βαρές συζητήσεις άξιες πολλής 
προσοχής γιά νά πετάξουν ένα κα
λαμπούρι ή μιά άρλουμποειδή άνο- 
ησία, πού τήν πιστεύουν πώς εΐνε 
πνεΰμα... Καί γενικά ή σκέψη τοΰ 
θεατή παίρνει πάντα ρηχό καί ά- 
νόητο δρόμο μέ τή συνεχή πνευμα
τική τροφή τής έπιπόλαιης φάρ
σας.

’Έπειτα οί παραστάσεις τοΰ Γαλ· 
λικοΰ δράματος, πού ήσαν συχνό
τατες στά περασμένα χρόνια, τοΰ 
δράματος μέ τίς μοιχείες καί τίς 
άλλες κοινωνικές πληγές του, τοΰ 
δράματος πού φαίνεται σά νάχη 
σκοπό νά διαλύση τήν οικογένεια, 
χωρίς νά φέρνη καί κάποιο άντι- 
στάθμισμα αύτής τής καταστροφής, 
οί παραστάσεις αύτές έχουν φέρει 
καταστρεπτική καί αισχρότατη έ
πίδραση στά κοινόν μας. ’Έχει κά
μει τό θεατή — πρό πάντων τόν 
πιό άμόρφωτο— νά θεωρή σωστούς 
καί φυσικούς τόσους έκφυλισμούς 
καί τόσες άνηθικότητες. Γι’ αύτά 
καί τό ξένο δράμα, πλάι στήν ξέ
νη φάρσα, έφερε καταστροφές στό 
κοινωνικό μας σύνολο.
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό Δ ' καί τε-

λευταΐο μέρος.

Τό δεατρικό έργο
ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ

Η «ΜΑΡΙΑΝΝΑ»
ΤΟΥ ΜΥΣΣΕ

- ---------------------------------------------------

Ό  θίασος τοθ Α ' “ Αρματος τοΰ θέσπιδος φωτογραφούμενος μέτόν σκηνοθέτη κ. Π. Κατσέλη
καί τόν Γενικό Γραμματέα κ. Δ. Ρώμα.



Ό άγιασμός τήν ήμέρα τής έν άρξεως τοΰ Α'* "Αρματος τοΰ 
_________________ Θέσπ iSor. ________________
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Τό έξωτερικό τοΰ Α ' αρ ματος τοΰ θέσπιδος

Ή  μακέττα του όφχιτέκτονο ς κ. Κ. Δοξιάδη, <ίτΙ τή βάσει 
-tnc όποίας έγινε τό "Apuuf τοΰ θέσπιδος.

Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. I. Μεταξας, έχοντας δεξιά 
του, τήν Κυρίαν Μεταξά καί τόν ύπουργό τής Δικαιοσύνης 
κ. Α. Ταμπακόπουλο, καί άριστ ερά του, τόν Γενικό Διευθυντή 
τών Κρατικών Σκηνών κ. Κ. Μπ αστιά, τήν Καν Α. Φωκ«, τήν 
Καν Κ. Μπαστιά καί τόν Πρόεδρο τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 

τοΰ Βασιλικού θεάτρου κ, I. Χαλκοκονδύλη,

Τά εύθυμα Παρασκήνι ί
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ»

ΛΜΠΙΥΓΓλ! l i t  nurm
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Ζτούς φ ίλους μας, ώς εϊθ ιστα ι, π ερίληψ ιν όφείλω ,
τών πρώτων εντυπώ σεω ν, τοϋ τα ξιδ ιού  σ τόν  "Α ρ η  

μά στην περίπτω σιν αυτήν, άς π ά ρουνε τό  φ ύλλο,
τό  πρώτο, γιά νά βγά λουμε κ ι ’ έ μ ε ΐς  κά να .,.τ  ρ  ι ά ρ  ι !

Μιά σκηνή άττό τόν «Όθέλλο» του Σαιςπηρ, που για πρώτη 
φορά δίνεται άπό τό “ Αρμα τοΰ θέσπιδος, τό άπόγευμα στήν 
Κόρινθο, μέ σκηνοθεσία του κ. Π. Κατσέλη. Διακρίνονται: Ά-: 

στερά ό κ. Τσαγανέας καί δεξιά ό κ. Όλΰιιπιος.

'Ένα παληό κατάλογο κατόπιν ξεφυλλίζω 
τό ψάχνω μετά προσοχής καί τό ξανασκαλίζω, 
ώσότου βρίσκω ψάχνοντας τά φύλλα στήν άράδα 
μίαν γνωστήν είς δλους πρό τριετίας ήδη 

συγγραφική δυάδα 
τόν Α. Σακελλάριον καί τόν Εύαγγελίδη.
—Αύτούς θά φέρω σίγουρα, στόν φίλον ξαναλέω 
κι’ είς εύτυχίας πέλαγος κι’ ευδαιμονίας πλέω.
—Γ ιατί τέτοια προτίμησις είς τήν δυάδα αύτή.
—Γιατί πρωτίστως, φίλε μου, τυγχάνει ζηλευτή 
κι’ έκτός αύτοΰ θά κάνουμε καί μιάν άνταλλαγή... 
—Ποιά ;
—θά μας άνεδάσουνε τόν... «’Άνθρωπο άπ’ τή γή» 
άφοΰ άπ’ τόν .πλανήτη μας πρό χρόνων είχαν πάρει 
αύτόν τόν άλησμόνητο τόν... «'Άνθρωπο άπ’ τόν ’Άρη».

Πλήν, φεΰ! δέν καταλήξαμε σέ συμφωνία πάλι 
κι’ άπ' τήν άρχήν άρχίσαμε νά σπάμε τό κεφάλι. 
Πολλούς άπαριθμήσαμε συγχρόνους συγγραφείς 

ισχνούς τε κι’ ευτραφείς.
Τόν Μπόγρη θυμηθήκαμε σέ μιά στιγμή, άλλά

σκεφθήκαμε καλά 
μήπως αύτός ό συγγραφεύς;. πού δρδμα πρίν έπούλα 
μάς φέρη στόν πλανήτη μας καμμιά... . «Προσφυγό

πουλα»
καί δοΰμε τδύς, Άρειανούς μέ τόν καιρό δυστύχους 
άφοΰ... ταγκό θά τραγουδούν μέ τοΰ Σαββίδη στίχους.

Μέ τήν σειράν άνέτρεξα στόν Χόρν τόν Πάντελάκη 
κατόπιν στόν Χαιρόπουλο τούτέστι τόν Λαλάκη, 

Άλλά κι’ αύτόν ευθύς 
καλύτερα σκεφθείς 

έν τέλει. τόν άπέρρίψα, διότι πρός τά Οψη 
μεγάλη έχει τάσι 

καί τοΰ κενού μας, έλλειψι είς ϋψος θά προκύψη 
γιατί μ’ αύτό ιό μπόϊ του, ποιός ξέρει ποΰ θά..,..

(φ τ ά σ a !

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Όμιλία τού ΕΑΟΥΑΡΑΟΥ ΜΠΟΥΡΝΤΕ 
Αιευθυντού τής «ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ»

(Τή συνέχεια καί πάλι 
είς ΐήν έκδοσι τήν άλλη).

Γ. ΘΙ Σ Β ΙΟ Σ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
Ό  Γενικός Διευθυντής τών Κρα

τικών Σκηνών κ. Κωστή; Μπα- 
στιά;, άκούραστβς πάντοτε, εμφα
νίσθηκε λιγην ώρα πριν «πβ τήν 
έναρξη της σεμνή; τελετή;, κι’ χ- 
Φβΰ έδωσεν οδηγίες κτλ., πήδησε 
στό αύτβκίνητό t c u  κι’ έφυγε, γιά 
νά ξαναεπιστρέψη άργότερα, μα$ΐ 
μέ τόν κ. Πρόεδρο.

*
Στό μεταξύ, ή κίνησι; γύρω καΐ 

μέσα βτό στημένβ θέατρβ, άρχισε 
νά παίρνη Εν* χαρακτήρα πυρε- 
τώδη. Κι’ άν τό θέαμα άπ’ έξω κυτ 
τα$όμενβ, προξενούσε οτόν καθέ
να, μιάν εύχάριστη έκπληξή, αύ
τή πολλαπλασιά^βνταν αυτόματα, 
μόλις βρίσκονταν κανείς μέσα, 
στήν πλατεία τβΰ δεάτρβυ.

+
Φαντασθήτε μιά σύγχρονη θυμέ- 

λη πού στήνεται μέσα σέ λίγες ώ
ρες, μέ ευρύχωρη σκηνή, μέ δικό 
της φωτισμό, μέ έξώστες, μέ πλα
τεία μεγάλη πού στολίζουν κομψά 
καί άναπαυτικά καθίσματα, ενα θέ
ατρο τέλβς, χιλίων θέσεων, μέ εύ- 
ρύχωρβυ; διαδρόμους, πβύ νά πα- 
ρέχη τήν έντύπωση τβΰ χτισμένου 
μόνιμα — κι’ δμως αύτβ νά γίνε
ται ένα σωρό τεμάχια, πβύ φβρτω- 
νόμενα ατά ειδικά 16 αϋτβκίνητα, 
νά μεταφέρεται όπου ύπάρχει έ
νας άνάλβγο; χώρο;. Αηλαδή, παν 
τβΰ !

 *   ■
Τώρα, άπ’ έδώ κι’ έμπρός, ή έλ

ληνική έπαρχία χάρις σ’ αύτή την 
εξαίσια έμπνευση τβΰ Κωστή 
Μπαστιά πβύ έγινε ώραία πραγ
ματικότητα, θάρθη at άμεση έπι- 
κοινωνία μέ τήν Τέχνη. Πβιός 
μπορεί νά ύπβλβγίση άπό τώρα, 
τήν οπωσδήποτε τεράστια έκπολι- 
τιστική έπίδραση αύτοΰ τβΰ γεγο
νότος ; Ά λ λ ’ άς δβΰμε, μέ δύο 
λόγια, τί εΐνε αύτό τό "Αρμα τοΰ 
©έσπιδβ;.

★
Ό  πολύς κόσμβς, άκούει γιά 

πρώτη φβρά τδνομά τβΰ τραγικβΟ 
ποιητή ©έσπιδβς — κι’ δμως, δέν 
πρόκειται, παρά γιά έναν "Ελλη
να τβΰ παληβΰ καίρβυ (όβς αιώ
νας π. X . ) .  πβύ είχε ένα μεγάλβ 
πάθβς γιά τήν τέχνη τβυ Διονύ
σου, άφβΰ συνέλαβε καί πραγμα
τοποίησε αύτό έδώ τό έξυπνότατβ 
αχέδιβ : φόρτωνε- σ’ ένα άμάξι 
τβύς ήθβπβιβύς. τβυ, τά . προσωπεία, 
τβύς κοθόρνους καί τάλλα, τό ϊ- 
διβ πρωτόγβ\·α καί νέ* πάντοτε 
μέσά τής θεατρικής τέχνης, καΐ πε 
ριοδεύβντας τβύς Δήμους καί τις 
πόλε»; τής τότε Ελλάδας, έφερνε 
πρός δλους τβύς κατβίκους αύτή; 
τής γή; τή μεγάλη χαρά πβύ προσ-

Μ.ά (ίλλη σκηνή άπό τόν «Όθέλλο». Λιακρ’νονισι · άπό άρι· 
οτερά πρός τά δεξιά ol κ.κ. Πλα κούδης,’Ολύμπιος καί Μπούμπης

φέρει ή ήθβπβιΐα,
*

Αύτό τόν έλληνικώτατβ θεομό, 
λαχτάρησε ό Γενικό; Διευθυντή; 
τών Κρατικών Σκηνών κ. Κ. Μπα- 
στιάς, νά δη ξαναζωντανεμένο 
καί οτά χώματα δπου πρωτβεμφα- 
νίστηκεν έδώ καί 25 αιώνες!

★
Καί νά τώρα, ΰστερ’ άπό μιά 

σύντονη καί πυρετώδη προσπάθεια 
δυό έτών περίπβυ, μέ τρεχάματα 
στό έξωτερικό, μέ μελέτη, μέ ί>- 
πβλβγισμβύς καί μέ τίς μβιραίες 
κι’ άναπόφευχτες άνησυχίες καί 
άγωνίες, νά λέγω, έπί τέλβυς, στη 
μένβ αύτβ τό κβμψότατβ κι’ ώστό· 
σβ στερεώτατβ καί πρβ πάντων, ά- 
φάνταστα πραχτικό θέατρβ, πού 
ξεκινά αϋριο μέ τί; εύχέ; δλων έ- 
κείνών πβύ ξέρουν τί σημαίνει 
στενή έπαφή τοϋ πλήθο·.!; μέ τήν 
Τέχνη, γιά τό πρώτο τβυ ταξίδι 
γιά τήν Κόρινθβ.

★  «> ·· ■
Μόλις έμφανίσθηκεν ό κ. Πρό

εδρος, δλοι συγκεντρώθηκαν στήν 
εϊσοδβ, κι’ έπευφήμησαν τβν κύ
ριο έμψυχωτή δλης αύτής τής άπί- 
στευτης κινήσεω; στόν τβμέα τβΰ 
πνεύματο;. Κ ι’ εύθύ; άμέσω;, δ
ταν βλβι πήραν τί; θέσεις τών, 'έ
γινε ν ό άγιασμός, μέσα μέ μιάν 
άτμόσφαιρα φανερή; γενική; συγ· 
κινήσεω;.

★
Κατόπιν ό διευθυντής τβΰ Α ’ 

"Αρματε; κ. Ν. Παρασκευάς, μέ 
λόγια άπλά, έξέφρασε, έκ μέρβυς 
βλων τών Ελλήνων ήθοποιών, τήν 
ευγνωμοσύνην τβυ; πρβ; τόν ’Εθνι
κό Κυβερνήτη, πβύ «κατά τήν πβ- 
λυτάραχη αύτή περίβδβ πβύ πε.ϊ- 
νβΰμε, πιστό; στί; αθάνατες πνευ
ματικέ; παραδόσει; «ΰτής τής γής, 
έρβντβφωνεί μέ τά έργα τής Τ έ 
χνης, πώς ή 'Ελλάδα ή σημερινή, 
δπως ή ’Αρχαία, βρήκε πάλι τό 
δρόμο τής άθάνατης πνευματική; 
δημιουργίας.»

*
Άμέσως κατόπιν άκβλβύθησεν ό 

σύντομος, άλλά τόσον έμπνευσηε- 
νβς λόγος τοΰ Κωστή Μπαστιά, 
πβύ, κάμνβντας δυό βήματα άπό 
τή θέση του δπου βρίσκονταν ώς 
θεατής, κι’ άκόυμπώντας μέ τά χέ
ρια πίσω, στή δάση τής σκηνής» 
έξεφώνησε; έκ τοΰ προχείρου; ατε
νίζοντας τβν κ. Πρόεδρο, πρός τβν 
όποίβ καί παρέδωσε, μ’ έκδηλη 
συγκίνηση, τό Α ' "Αρμα τβΰ <δέ· 
σπιδος.

★
Ό  γνώριμος κρότβς τβΰ «τυμπά* 

νβυ», μετά τά ραγδαία χειρβκρο* 
τήματα πβύ έκάλυψαν τβ λόγο τοϋ 
Γενικοΰ Διευθυντοΰ τών Κρατικών

Σκηνών, γέννησέ χό παράξενη έ· 
κείνβ συναίσθημα πβύ δβκιμά^ει 
κανείς, δταν περιμένη χάτι πβύ 
λαχταρά νά δή.

‘Η κόκκινη φλβγάτη αύλαία άνέ- 
ίηκεν άμέσως, καί βί ήθβπβιβί τβΰ 
Α ' Άρματβς, έδίδαξαν τίς δυό τε
λευταίες πράξεις τής περίφημης 
κωμωδίας—σάτυρας ό «’Επιθεωρη
τής» τβΰ Γκόγκβλ — καί τό θέαμα 
τβΰτβ, μελετημένο κάί φροντισμέ
νο σ’ δλες τβυ τίς λεπτομέρειες, 
άρεσβ στό διαλεχτό κόσμβ τών κα
λεσμένων πβύ καταχειροκρότησαν 
τβύς έκτελεστάς.

♦
’Όταν ξανάπεσεν ή αΰλαια, ό 

χαλκέντερος Κυβερνήτης, άφβΰ ευ
χαρίστησε >-*i συνεχάρι/.ε .< δλβυς 
καί πρώτα - πρώτα τόν κύριο δη
μιουργό αύτοΰ τβΰ θεσμβΟ, τόν Κω
στή Μπαστιά, έκφράνβντα; τ'·ν 
θαυμασμό τβυ γιά δ,τι ώραΐο εί
δαν τά μάτι* του, έδωσε τό σύν
θημα, *Ν»ί «ΐ προσκεκλημένοι, μ’ έ
πί κεφαλής τόν Ιδιο, περιήλθαν ο
λες τις γωνίες τβΰ Άρματες— τά 
καμαρίνια τών ήθβποιών. τή δκη- 
νή, τό αυτοκίνητο _  παραγωγό η 
λεκτρικού ρεύματος, καΐ τά λβιπά 
αύτβκίνητα, συνδιαλεγόμενος ό κ. 
Πρόεδρο; μέ τβϋς αρμοδίους, ζη
τώντας μέ άδιάπτωτβ ένδιαφέρον, 
πληροφορίες, γιά τβ κάθε τι.

Η  ·.
Και ύπήρχαν ν τόσοι πειρασμβΐ 

γιά νά προκλη&ή ή περιέργεια 
τβΰ καθενός, άφοΰ τό θέατρο τού
το, τελειότατο στό είδος του, λει
τούργησε ώσάν νά έπρόκειτο γιά 
μιά ταχτική κανονική παράσταση. 
"Ολα ήσαν στή των -« βί τα- 
μίαι, βί τάξιθέται, τά διαφημιστι
κά δίφυλλα, ώς κάί τά πολυτελή 
τρίφυλλα προγράμματα τβΰ «’Επι
θεωρητή» πβύ κυκλοφόρησαν άνά
μεσα στβύς καλεσμένους.

★
Ή  λαμπρή αύτή. τελετή πού θά 

μείνιι ίστβρική μέσα στήν έξέλιξη 
τβΰ νεοελληνικού θεάτρου,, άπέδει- 
ξε μεταξύ άλλων’, ,τί μΐηορεί νά γί- 
vrt δταν ύπάρχη άγάπη καί «ίστις, 
καί άνθρωποι πβύ $βΰν αύτά τά αί- 
σβήμ«τα...

'Ή  *  1
’Αργά στίς 10, έφυγαν οί καλε

σμένοι, μέ τίς πιο ώραΐες έντυπώ· 
σεις, καί τώρα τβ άρμα πβύ ήδη 
βρίσκεται μακρυά μας κάπως, 
στήν Κόρινθο, έτοιμά£εται γιά τήν 
αυριανή πρώτη πανηγυρική του 
έμφάνιση.

Άλλά γι’ αύτήν τά άγαπητά 
«Παρασκήνια» θ’ άφιερώαβυν ατό 
άλλβ των φύλλβ, ειδική άνταπό- 
κριση.

ΗΛ. 2 ΙΟ Γ Α Σ

Πρώτα - πρώτα πρέπει νά λη- 
φθή ύπ’ δψει ή φυσική του ύπό- 
στασις, διότι δέν πρέπει νά λησμο- 
νήται δτι τό φ υ ζ ί κ τοΰ ήθο- 
ποιοΰ εΐνε ή πρώτη πληροφορία, 
πού δίνει στό κοινόν γιά τόν τύπο 
πού έκπροσωπεΐ. Άνάγκη νά έχω
με ύπ’ δψει μας τήν ήλικία του, 
δηλα&ή τήν ήλικία πού εΤνε προ
φανής.

Έκτός τών άνωτέρω πρέπει νά 
ύπολογισθη, καί πάρά πολύ, ή συ
νήθεια πού έχει πάρει τό κοινόν 
νά βλέπη ιόν καλλιτέχνη σ’ Ινα εί
δος ρόλου καθωρισμένο, στό είδος 
πού είχε τίς κυριώτερες έπιτυχίες 
του. Κι’ έδώ άκριβώς πρέπει νά 
προσέξη πολύ ό συγγραφεύς, γιατί 
είνε σπάνιο νά μήν εχη ό ήθοποιός 
τόν κρυφό πόθο ν’ άλλάξη είδος 
ρόλου. Ή  φιλοδοξία κάθε τραγω- 
δοΰ εΐνε νά κάνη τό κοινόν νά 
γελάση, καί κάθε κωμικοΰ νά τό 
κάνη νά κλάψη. Βέβαια δέν εΐνε ά- 
νίκανοι νά τό κατορθώσουν, άλλά 
εΐνε έ-τ(.κίνδυνο νά τούς προμηθεύ- 
σωμε τήν εύκαιρία, γιατί συμβαί
νει τότε τό έξής:' Ό  θεατής, πε
λαγωμένος, δέν γελάει πιά στά 
κωμικά τού ήθοποιού ,πού συνήθι
ζε νά τόν βλέπη σέ ρόλους δραμα
τικούς, κάί γελάει στά παθητικά 
μέρη πού παίζει ό κωμικός ήθο
ποιός. Εύνόητα τά είς βάρος του 
£ργου £τοπα.

Τό πρόβλημα τής διανομής εΐνε 
σπουδαιότατο, και ό συγγραφεύς, 
γιά νά έξασφαλίση τήν έπιτυχία 
ΐοΰ Up you του, δέν πρέπει νά φο
βάται, νά δείχνεται δύσκολος καί 
άπαιτητικός. Πρό πάντων νά μή 
εΐνε αισιόδοξος, καί ν’ άποφεύγη 
τό συνηθισμένο σφάλμα, πού συνί- 
σταται είς τό νά σκέπτεται, δτι ύ 
ήθοποιός πού διάλεξε, δέν εΐνε Ι
σως άκριβώς έκεΐνος πού ταιριάζε 
στό ρόλο, άλλά μέτό δ ο ύ λ ε μ α  
στίς δοκιμές, μέ τό κατάλληλο μα- 
κιγιάζ kocI τό σχετικό ντύσιμο θά 
ηροί,αρμοσθή στό ρόλο.

Μετά τή διανομή δέν εχει πιά,

(ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥ)
Κάποιος ήθοποιός, πού ή γυναί

κα του εΐχε άμέτρητους έραστές, έ
λεγε στόν Τριστάν. Μπερνάρ γιά το 
μωρό του :

—Ξέρετε πώς άρχισε νά μιλή ό 
μου; Χτές βράδυ' μέ κύτ 

καλά καί μέ’ φώναξε μπάμπα.
Καί ό θυμόσοφος συγγραφέας ά

πήντησε:
-Είνε πολύ μικρό τό καϋμένο 

καί... δέ ξέρει...
?Λ ;

Σ ’ ϊνα μικρό θεατράκι έπαρχια- 
κό τής Γαλλίας έπαιζαν τόν «Όρά- 
τιο.

Μιά χωριάτισσα βλέποντας τόν 
γέρο νά μπαίνη. στή σκηνή φώνα
ξε :

—Παναγία μου ! Γ ιατί τόν βά
ζουνε νά παίζή πιά σ’ , αύτήν τήν 
ήλικία τόν άνθρώπο;!

Λ
Ή  δνις Λαγκός, Γαλλίς ήθοποιός, 

δταν κάποτε έγκυμονοΰσε, έβλεπε 
στό καμαρίνι της τήν σιλουέττα 
της καί είπε μέ θυμό:

—"Ας ήξερα ποιου £π' δλους 1|· 
ταν καί θά τόν διόρθωνα τό μα- 
OKagdil

Καί δταν τήν ήρώτησαν κατόπιν 
ποιανόΰ εΐνε τό μωρό, άπήντησε :

— Μήπως ξέρω ; Είμαι; τόσο 
μύώψ! ι ( > λ

■ Α
'Όταν ή Άδελίνα ΙΙάτι πρωτο- 

πήγε στό Παρίσι, έκανε έπίσκεψη 
στό Ροσσίνι, καί κάθησε στό πιά
νο νά τοΰ δείξη τάς προόδους· της. 
Έτραγούδησε μερικά κομμάτια ά 
πό τό μελόδραμά του ή «Πολιορ
κία τής Κορίνθου».

“Οταν σηκώθηκε, ό μαέστρος τήν 
έπλησίασε καί τής εΐπε μέ τό λεπτό 
του ειρωνικό χαμόγελο:

— Τραγούδησες περίφημα, παιδί 
μου. |,Λά... ποιανού ήταν αύτά τά 
κομμάτια;

Λ
Ό  διευθυντής τοΰ θεάτρου σέ 

μιάν άρτίστα: ■ '
—Αύτή τή φορά δέν έχεις παρά

πονο, δεσποινίς. Ό  συγγραφεύς 
σοΰ έδωκε σπουδαίο ρόλο.

— Σπουδαίο ρόλο τόν λέτε αύτόν, 
άφοΰ είμαι καί στίς τρεΐς πράξεις 
μέ τήν ι£ια τουαλέττα;!

"Όπερ ουμδαίνει κάί σήμερα συ
χνά OTfjv Αθήνα I,

Ό  Σαρδοΰ διηγείται τήν συμφι
λίωση τής θείας τής Σ άρας Μπερ
νάρ μέ τή μάννα της, στήν κλίνη 
τρΰ θανάτου τής'πρώτης:

- Ό  παπάς. μοΰ εΐπε. νά σέ· συγ
χωρήσω.

—"Ωστε μέ συγχωρεΐς: '
—Ναί, γκαμήλα!

“ Ενας. νέος ήθοποιός εΐπε κάπο
τε στόν συγγραφέα Γεώργιο Φεϋν- 
τώ-:

— ’Έχω  μιά Ιδέα αχό κεφάλι, ό-
χτώ μέρες τώρα...

—Ή  καϋμένη, πόσο θά στενοχω
ριέται όλομόναχη έκεϊ μέσα ! ά
πήντησε,. ό συγγραφεύς.

/ /  .

Σέ κάποιο έπαρχιακό θέατρο ί- 
παιζαν τόν: «Λουδοβίκο τόν 11ον> 
μέ δλη τήν αύλή του, άρκέτά πρό
σωπα σίή σκηνή.

Ή  πλατεία είχε έλάχιστους θεα
τάς, ol όποιοι διεμαρτύρογτο γιά 
τΑ κακό παίξιμο μ* ποδοκροτήμα
τα...
_ 'Ρ  ύτιοκ£ΐνό̂ .ενο_ς τόν Λουδοβίκο

παρά νά περιμένη τήν πρόσκληση 
τοΰ διευθυντοΰ, /ιά νά πάη νά 
Γ);αίάοη τά έργο του στούς μέλλον
τας ίρμηνευτάς. ΑίτΛ ή άνάγνω./ς 
προη /εΐται άπό την ϊ.ναρξι τών δο- 
κιμόη. Πρέπει π:·ριμένη τήν πρό- 
*\\»|θΐ άν δχ· μ’ άνυπομονησίά, 
τοι’λάχιστο κρύβοντας, δσο μπορεί, 
πώς ί;έ βιάζεται.

Ή  έναρξις τώ  ̂ δοκιμών σημαίυίΐ 
δτι τό έργο, πού εΐνε στό πρόγραμ- 
μο-, διατρέχει ιΐς τελευταίες παρ.χ- 
οτάι εις του, δέ  ̂ θά είν/ε δέ ευγενι
κό γ ά ένα συνάδελφο v i  έκδηλω- 
π , μ>νάλη βιασΛ./η νά τον διαδε 
χθή. Μάλιστα δέν πρέπει νά περνά 
τίς ώρες του στό γραφείο τοΰ διευ- 
θυντοϋ τού θεάτρου γιατί μπορεί νά 
συναντηθή μέ τό συνάδελφο ποΰ 
παίζεται άκόμα τό έργο του, καί 
νά παρεξηγηθή. Προτιμότερο νά 
συνεννοήται τηλεφωνικώς.
Η Α Ν ΑΓΝ Ω Σ I Σ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΟΙ 
Δ Υ Σ Α Ρ Ε Σ Τ Η Μ Ε Ν Ο Ι ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Ή  άνάγνωσις τοΰ έργου στούς 
ήθοποιούς εΐνε άπό τίς δοκιμασίες, 
πού περιμένουν ένα συγγραφέα ή 
πιό έπίφοδη, πρίν άπό τήν ύπερτά» 
χη δοκιμασία τής γενικής δοκΙμής.

Γ ιά τό διευθυντή, πού παρευρί- 
σκεται φυσικά στήν άνάγνωσι, τό 
άποτέλεσμα,' ή έντύπωσις τοΰ ά
κροατηρίου, θά τοΰ χρησιμεύσουν, 
γιά νά έξελέγξη τή γνώμη πού έ- 
χει σχηματίσει γιά τό έργο. Αύτήν 
άκριβώς τήν ήμέρα θά δημιουργη- 
θοΰν τά προγνωστικά γιά τή στα
διοδρομία του έργου. Εΐνε λοιπόν 
πολύ ένδιαφέρον ή έντύπωσις άπό 
τήν άνάγνωσι νά εΐνε ή καλύτερη, 
ή δσο τό δυνατό λιγώτερο κακή, 
πράγμα δχι πάντα εύκολο, γιατί τό 
άκροατήριο δέν εΐνε άπολύτως άδέ- 
καστο. Καθένας σκέπτεται πρό 
παντός τόν έαυτό του δηλ. τό ρό
λο του, καί δσοι δέν εΐνε εύχαρι- 
στημένοι — πράγμα άναπόφευκτο— 
φυσικά δέν θά δείξουν ένθουσιασμό 
γιά τό έργο.
ΣΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Τό Σ Τ ' μέ-

ρος.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΕ ΘΕΑΤΡΟ

(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 
με στήν έκφραση μέ τά συμβολι
κά σχήματα τής βεντάλιας καί τών 
κινήσεων τοΰ κινέζικου θεάτρου.

Ή  άν θέλετε άκόμα άς μεταφερ- 
θοΰμε πιό πίσω σέ μιά έποχή πε
ρασμένη, στόύς παλήοός καιρούς 
τής άρχαίας Ελλάδας, κι’ άς θυ- 
μηθόΰμε τούς «περιάκτους» πού με
ταχειρίζονταν τότε τό θέατρο μέ 
τόν σκοπό άπλα κάί συμβολικά νά 
μεταφέρουνε τήν δράση τοΰ έργου 
στήν κατάλληλη στιγμή άπό τόπο 
σέ τόπο.
. Κάποτε εΐπε ό Ράϊνχαρτ : «Τό 
έργο τό θεατρικό δέν έχει παρά 
έναν σκοπό καί μιάνέννοια’ νά εΐ
νε θέατρο».

Κι’ άφοΰ πραγματικά συνέβαινε 
τό θαΰμ* αύτό στήν Ιδια μας πα
τρίδα στόύς περασμένους τούς και

ρούς, τίποτα περισρδτερο άπ’ τό 
«συμβολικό», άπό τό «τυπικό» γιά. 
σκηνογράφησή ,τους δέν ζητούσανε 
τά κείμενα τών κλασικών μας.

Άκόμα δμως στόν αίώνα μας 
δέν ξαναφάνηκε οΰτε ό σύγχρονός 
μας Εύριπίδης οϋτε κι’ ό τωρινός 
ό Σοφοκλής πού θά μάς χάριζε τίς 
ίδιες συγκινήσεις.

“ Ομως αύτό δέν θά πή πώς τό 
θέατρο πέθανε, γιατί φυσικά οί με
γάλοι δημιουργοί δέν έμφανίζονται 
κάθε μέρα. Καί πιστεύω άπόλυτα 
στήν άθανασία του, γιατί εΐνε μιά 
τέχνη μεγάλη, μιά τέχνη ζωντανή, 
πού περιμένει τούς νέους Αίσχύλους 
γιά νά τής δώσουν καινούργιο 
σφρίγος καί όρμή καί νά τήν άνυ- 
ψώσουν στόν ύψηλό της προορι
σμό.

Γ. ΑΝ ΕΜ Ο ΓΙΑΝ Ν ΗΣ

«Η Μ ΑΡΙΑΝ ΝΑ»
(Συνέχεια έκ τής 3ης. σελίδος) 

σμα μιας αιώνιας καταδίκης:
«Δέν· σ’ άγαπώ, Μαριάννα, δ 

Τσέλιο σ’ άγαποΰσε».
Α

Γ ράφοντας τά «Καπρίτσια τής 
Μαριάννας», ό Μυσσέ δέ θέλησε ά
σφαλώς νά φτιάξη ένα έργο συμβο
λικό μέ τήν έννοια πού θά τοΰ δί
ναμε σήμερα. “Ομως δέν άπαγο- 
ρεΰετάι στή. φαντασία μας, συγκινη- 
μένη άπό ‘τή ■ δύναμί .του, ν’ άφήση 
τά σύμβολα νά προβάλλουν μέσα 
άπό τό έργο...

Ό  Τσέλιο, δλος άγνότητα, δλος 
λυρισμό, δλος έρωτα πού τόν σκο
τώνει ή' πρώτη , του έπαφή μέ τή 
ζώή, εΤνε; δπως έλεγε κάποτε σ’ έ
να στίχο του ό Σαίντ Μπέδ.

«Ό  ποιητής πού πέθανε . νέος καί 
έπιζεΐ ό όίνθρωπος...».

Μ’ ένα τραγ'ΐκό προαίσθημα, 6 
Μυσσέ σ’ αύτό τό έργο προέγραψε 
τή μοίρα του. Μάντευε τά τρωτό 
καί ευαίσθητο τοΰ Τσέλιόυ, τοΰ ά- 
γνόΰ ποιητοΰ ποδχε μέσα του. ’Ή 
ταν εύαίσθητος άκριδώς γιατί ή- 
τοίν ποιητής. Μυστήριο πού κλείνει 
τό ποιητικό χάρισμα ! Εύθραυστη
Ι Μ Ι · Ι Ι · Ι Ι · 1 Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Ι Ι · Μ · Ι Ι · Ι Ι

—έξω φρένων — φωνάζει στήν πλα
τεία.

·—Καθήστε, ήσυχα, γιατ' είμαστε 
πιό πολλοί άπό σας, κι’ άν κατε- 
δοΰμε θά σάς ρημάξώμε στό ξύλο ! 

Λ
Κάποιος διευθυντής θεάτρου πού 

καταχρώστόΰσε τοΰ κόσμου άκου σε 
μιά μέρα ένα φίλο ' του νά τοΰ 
λέη:

—Αγαπητέ μου, άν ήμουν στή 
θέση σου δέν θά τολμούσα νά βγώ 
έξω  ̂ \ , .

-Γιατί ; άπήντησε ό θεατρώνης,

φλόγα μιδς λάμπας ! Κυττάξτε. 
μέσα άπό τό μικρό γυάλινο γλόμπο 
αύτό τό λεπτό φωτεινό σύρμα που 
φθείρεται άπό τό ϊδιο του τό φώς, 
πού τό πιό έλαφρό χτύπημα ή μια 
ξαφνική συρροή δύναμης μέσα στό 
ρεΰμα πού τό διατρέχει φτάνει γιά 
νά τό σπάση. Καί δμως αύτό σχε
διάζει καί χρωματίζει γύρω μας τά 
πράγματα καί τά πρόσωπα...

Αύτό τό φώς πού μάς φέγγει ένφ 
καίγεται άπό τήν ίδια του τή φλό
γα, ό τρεμάμενος αύτός ήλιος πού 
μπορεί νά τόν καταστρέψη τό άγ- 
γισμα τής σάρπας τής Μαριάννας, 
εΐνε ή ψυχή τοΰ ποιητή.

Μάς εΐνε γνωστό πώς ό Μυσσέ, 
συντριμμένος πάνω στά νειάτα του, 
έφερε άπό τό πραγματικό του τα
ξίδι στήν ’ Ιταλία, άπό τήν παραμο
νή του στή Βενετία, ένα Τσέλιο θα
νάσιμα πληγωμένο. Είχε δμως 
γράψει, πρίν άπό τή θύελλα, τά 
«Καπρίτσια τής Μαριάννας».

Στήν ’ Ιταλία τών όνείρων τοο, 
στήν , Ιταλία τών ποιητών, έ^Τ εΐ
χε συναντήσει τόν Σαίξπηρ. 
(Μετάψρασις)

Μ ΙΝ Α Σ  Π. ΣΗ Μ Η ΡΙΩ ΤΗ
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δέν συναντώμεθα ποτέ μέ τούς πι- 
στωτάς μου. Έγώ  πάω μέ τ’ άμά- 
ξι κι’ έκεΐνοι πεζοί1

Κάτι πού συμβαίνει καί στήν Α 
θήνα :

Ό  Τριστάν Μπερνάρ έλεγε γιά 
κάποιο έργο του.

—Έώρτασαν τήν έκατοστή πα
ράσταση τήν ήμέρα τής όγδοηκο- 
στής πού δέν ήταν πραγματικά πα
ρά ή  πεντηκοστή !

Σ Υ Λ Β ΙΟ Σ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ

εινε άφιερωμένο στην εναρξι τής λει
τουργίας τού πρώτου Α Ρ Μ Α Τ Ο Σ  ΤΟΥ 
Θ Ε Σ Π Ι Λ Ο Σ .  Συνεπεία τούτου ή τακτι
κή ύλη τών « Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Ω Ν »  καΐ ή 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΕΛΙΛΑ 
άναβάλλονται γιά τό έρχόμενο ψύλλο.


