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‘Ο μ ι λ ε ΐ
ό καθηγητής τοϋ Πολυτεχνείου Βιέννης κ.

ΧΕΡΜΑΝ
ΚΡΟΜ- ΡΟΤΤΜΑΓΕΡ

για τή σκηνογραφ α στό θέατρο
στό συνεργάτη μας κ. Γ. ΑΝίΜ ΟΠΑΝΝΗ
Τών γνώρισα λίγες  μέρες ΰστερ' 

άπό τήν άφιξή μου στήν τότε Αύ- 
στριακή πρωτεύουσα. Συστημένος 
άπό κάποιο γνωστό Γερμανό ζο>- 
γράφο, πήγαινα διατακτικά στό 
άτελιέ του κρατώντας μερικά σχέ 
δια πού είχα έτοιμάσει στήν ’Ε λ 
λάδα, γιατί, ήθελ' άπό τό στόμα 
κάποιου είδιικοϋ ν' άκούσω άν θά- 
ιμουνα κατάλληλος νά έργαστώ 
στό σκηνογραφικό έπάγγελμα.

Ξεχώ ρισΓ κάμποσες άπό τίς ζω
γραφιές μου κι' άφοΰ τίς κοίταξε 
μέ προσοχήι, άπό τήν πρώτη μας 
έ.κείνη συνάντηση, δίχω ς νά ύπο- 
6ληθώ σ' εισαγω γικές έξετάσεις, 
μέ κράτησε γιά  μαθητή του.

Τό 1936 πού πήγα στήν Β ιέν
νη, ή μόνη σκηνογροϋφική σχολή 
πού ύπήρχε έκεΐ, ήταν αύτή τοΰ 
Πο.Ί'τεχνείου καί τήν διεύθυνε ό 
κ. Ρόττμάγερ.

Τελείωσε στήν Α κ α δ η μ ία  τών 
Καλών Τεχνών της Βιέννης καί 
τοΰ Μονάχου άιτό τό 1903 ώς τό 
1906 τήν τάξη της ζωγραφικής κ ι’ 
άφοΰ κάθισε κάμποσο καιρό στό 
Παρίσι, γύρισε καί πάλιν στήν Ι
διαίτερη του πατρίδα, στήν Β ιέν 
νη, όπου γ··’ άρκετά χρόνια έργά- 
στηικε μόνο σάν ζωγράφος, έκθέ- 
τοντας στίς περισσότερες πόλεις 
της ,Εύρώπης, τούς πίνακές του. 
Τόν 'Απρίλη τοϋ 1926 πήρε τήν 
θέση τοΰ τακτικού καθηγητοϋ στό 
Πολυτεχνείο.

Άιμέσως άπό τήν άρχή είδε τήν 
άνάγκη της ίδρυσης μιας σχολής 
πού θά προοιδιώριζε τά σύνορα τής 
περιοχής δπου ή τέχνη συναντά- 
ται μέ τήν τεχνική, δηλαδή έκεΐ 
πού ό τεχνικός χρησιμοποιεί τόν 
καλλιτέχνη κι' ό καλλιτέχνης πά
λι τόν τεχνικό. Κ ι' αύτές οι περιο
χές γ ι’ αύτόν είναι ή σκηνογρα
φία, ό καλλιτεχνικός φωτισμός κ ’ 
ή τακτοποίηση τής προθήκης κα
ταστημάτων.

"Υστερ’ &πό έπανειλη:μμίνες αι
τήσεις, κατώρθωσε V& τοΟ παρα- 
Υωοτνθή άπό τήν Πουτοτνε(ο: μιά
αίθουσα, όπου κανοντας άρχή έγ- 
κατάστησε λ ίγ ’ άπό τ’ άντικείμε- 
να πού τώ ρ« δράκοντα·, σ’ αύτήν 
τοποθετημένα.

Ζωγράφος άπό τούς έκΧεκτότε- 
ρους καθώς είπ-χ, καί τακτικό 
μέλος τής «Βιεννέζικης σετσεσι- 
6ν», πλήρωνα τά εϊδη πού είχ’ ά
νάγκη ή «είδική σχολή γιά  σκηνο
γραφία», όπως ώνό,μασε τό πραγ
ματοποιημένο του όνειρο, μέ ζω
γραφικά £ργα τίυ.

"Ετσ ι, μιά μέρα πού πήγα νά 
τόν συναντήσω στό Ιδιωτικό του 
άτελιέ, τόν βρήκα νά φυλλομε
τρά ενα άλμπουμ. Μοβδειξε φω
τογραφίες διαφόρων ταμπλώ καί

συγρχόνως μοϋλεγε πώς τό τοπεΐο 
αύτό άνταλάχτηκε μέ τόν προβο
λέα τής τάξης μας, τοΰτο τό γυ 
μνό μ' άρκετά ήλεκτρικά  είδη. 
αύτή ή σύνθεση μ' ένα μικρό πιε
στήριο, κείν' ή νατύρ-μόρτ μέ τούς 
άνεμυστήρες, κι' άνάλογη έξήγη- 
ση εδωσε γ ι ' άρκετά κομμάτια ά- 
κάμα.

Τά μέσα γ ι ’ αύτόν δέν είχαν 
καμμιά  σημασία. Μόνο τό άποτέ- 
λβσμα τόν ένδιέφερε. Τό άποτέ- 
λεσμα πού σήμερα είναι γεγονός 
τελειωμένο.

Ή  «εί5 κή σχολή γ ιά  σκηνο
γραφία» υπάρχει, κα ί σ’ αύτήν 
δέν παρακολουθούνε μόνο μαθή μα 
τ «  o l άρχιτέκτονες πού (Μόθελαν 
Οιρνότερα νά στοέψουνε τήν προ
σοχή τους στό θέατρο, μά κ ι’ ό 
πρώτος άττό κείνους πού θ<3χ' έν
διαφέρον γ ιά  τό θέμα.

Σ τή ν  αϊθουσ' αύτή πού είναι 
μιά τέλεια αίθουσα έφαριμογής, 
γίνονται πειράματα, άσκήσεις, με 
λέτες κάθε είδους.

Τώρα τελευταία, σάν άνα- 
γνώριση τής προσπάθειας του, 
παρο:χωρήθηκε στή σχολή κ ' ή δι 
πλανή αίθουσα, κι' άμέσως ό Ρότ 
τμά γερ  τήν μετάδαλε σέ μιά μικρή 
σκηνή, μέ γυριστόν όρίζοντα, 6ποι· 
μελετςί, προβάρει καί δείχνει 
στούς μαθητές τίς άλλαγές καί 
τις άποχρώσεις πού παίρνει ή σκιά 
ένός άντικειμένου σάν φωτιστή μέ 
διαφορετικοΰ χρώματος φώς. Μ ' 
αύτή τή βασική θεωρία κα ί μέ 
τήν πρόθεση νά μήν φωτίζ]] πάν
τα τήν σκηνή,, παρά νά προδάλλη 
υκιές, άδκχφορο άν ή σκηνογρα
φία παρισταίνη ύπαιθρο ή κλειστό 
χώρο, τό «μαΰρο φώς», δπως συ
νήθιζε νά to  λέη ό ίδιος, κατώρ
θωσε τά πιό φανταστικά έφφέ. " Ε 
τσι λοιπόν, μπόρεσε νά παραστή- 
ση καί τό ούράνιο τόξο στόν «χρυ
σό τοΰ Ρήνου» πού πάντα γιά  τόν 
σκηνογράφο είναι πρόβλημα.

Τό εϋρηιΓ αύτό μέ τις χρώ μα 
τιστές σκιές έφάρμοσε άργότερα 
μέ .’,ίεγάλ|} έ^ιτι^ία» κα ί γ *  ρ??. 
κλάμες γ ιά  διάφορα εϊδη κι' ά
κόμα μέ τόν ϊδιο τρόπο παράστη- 
σε ώοαιότατα καί παράθυρα έκ- 
κλησιών πού τά τζάμια τους έχουν 
συνθέσεις σχετικές μέ τήν ιερή 
ιστορία.

’Εκτός άπό τις σκηνογραφικές 
μελέτες, μπορούν άκόμα  c l ένδια- 
φερόμενοι ν ’ άκούσουν μαθήματα 
σχετικά μέ τήν έξέλιξη τοΰ κο
στουμιού στό πέρααμα τών αιώ
νων, κα ί τό κυριώτερο νά δοΰν 
ζωντανεμένες τίς Ιδέες τους, κα
τασκευάζοντας μοντέλλα στίς μι
κρές ξύλινες μακέττες πού ύπό 
ώρισμένη κλ ίμα κα  παρισταίνουν 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

Ή 25 Μαρτίου

Θεοτρικές πρώτες

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ  Κ Ω Μ Ω  ΑΙ  Α Σ
Κριτικό σημείωμα του κ. Πολ. Μοσχοβίτη
Δέν εΐνε δυνατόν στόν σχετικώς 

Χίαν περιωρισμένον χώρον ποΰ θά 
ήμποροΰσε νά διάθεση κανείς σή
μερον, νά γραφή κριτική διά τάς 
παραστάσεις τοΰ τμήματος τής 
«Κωμεντΐ Φρανσαίζ» τό όποιον τήν 
Τρίτην, τήν Τετάρτην καΐ τήν Πέμ
πτην έθριάμβευσεν είς τό Βασιλι
κόν Θέατρον τών ’Αθηνών εις εξ 
έ’ργα συγραφέων, τοΰ δραματολο
γίου τοΰ μεγαλειτέρου χαι άρχαιο- 
τέρου θεάτρου τοΰ κόσμου.

Δέν ήμπορει οϋτε σκέψις νά γίνη 
άναλύσεως τών ’έργων, παραθέσεως 
σημειωμάτων έ'στω καί στοιχειωδών 
περί τών συγγραφέων, έξετάσεως 
τών σκηνογραφικών καί σκηνοθετι- 
κών λεπτομερειών τών παραστάσε
ων, λεπτολογήματος τοΰ τρόπου 
τής άποδόσεώς των άπό τούς καλ- 
λιτέ^νας, σχολιασμού τών ένδυμα- 
τολογικών λεπτομερειών τοΰ έμφα- 
νισθέντος βεστιαρίου. Θά άπητοΰν- 
το στήλαι πολλαΐ καί δέν διατί
θενται, πρό πάντων ΰπό τάς σημε- 
ρινάς περιστάσεις που έπιβάλλουν 
καί είς τόν παντοειδή τύπον περιο
ρισμούς χάρτου δπως έπιβάλλουν 
παντός είδους άλλους περιορισμούς 
είς δλον τόν κόσμον.

Κατ’ άνάγκην λοιπόν θά περιο- 
ρισθώμεν σέ δσον τό δυνατόν λιγώ- 
τερα πράγματα προκειμένου περί 
τών παραστάσεων αυτών είς τήν 
'Ελληνικήν πρωτεύουσαν τής Κο
μεντί, παραστάσεων διά τάς όποι
ας τά εισιτήρια διημφισβητήθησαν 
μέ άνευ προηγουμένου θέρμην άπό 
τό έκλεκτότερον κοινόν τής πρωτευ- 
ούσης καί αί όποίαι έχάρισαν είς 
δσους είχαν τήν τύχην νά μπορέ
σουν νά τίς παρακολουθήσουν σπά
νιάν άληθινά καλλιτεχνικήν άπό- 
λαυσιν, ώς θεατρικαΐ παραστάσεις 
συνόλου άνεπιλήπτου.
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩΜΕΝΤΙ ΠΟΥ 

ΜΑΣ ΕΠ ΕΣΚ ΕΦ Θ Η  ΚΑ Ι Η 
Σ Υ Ν Θ ΕΣ ΙΣ  ΤΟΥ

Βέβαια τό τμήμα τής Κωμεντΐ 
τό όποιον μας έπεσκέφθη δέν περι- 
ελάμβανε οϋτε δλα οϋτε κάν πλείστα 
άπό τά πρωτεύοντα στοιχεία τοΰ 

.προσωπικού τοΰ Οί'κου τοΰ Μολιέ- 
pfou πού εχει φέτος 260 έτών ζωήν 
(ίδρύθη τά 1680 καί ό καταστατι

κός του χάρτης εΤνε Ενα διάταγμα 
τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος έκδοθέν 
άπό τόν Αΰτοκράτορα δταν ήτο έπί 
κεφαλής τής Μεγάλης του στρατι
άς είς τήν Μόσχαν). Ό  πόλεμος 
πού έχει καλέσει τά νεώτερα τών 
άρρένων του στελεχών είς τήν γραμ 
μήν Μαζινώ, αί άνάγκαι τών συ
νεχιζόμενων είς. τήν Γαλλίαν παρα
στάσεων τής Κωμεντΐ, άλλοι τέλος 
λόγοι διάφοροι περιώρισαν τήν σύν 
θεσιν τοΰ τμήματος πού κάμνει τήν 
τωρινήν τουρνέ πολύ καΐ δέν υπάρ
χει σύγκρισις μεταξύ τοΰ πλήθους 
τών έταίρων πού άπετέλεσαν τό 
μεταβάν πρόπερσυ είς τήν ’Αγγλί
αν —  καΐ άποθεωθέν έκεϊ —  τμήμα 
καΐ τής συνθέσεως τοΰ τμήματος 
πού έχειροκροτήσαμεν μέ τόσον έν- 
θουσιασμόν δσον καΐ δικαιότητα 
έδώ.

’Οπωσδήποτε δέν είχαμε έδώ τήν 
καλοτυχία νά χειροκροτήσωμε παρά 
μόνον τήν κυρίαν Μαρί Μπέλ, τήν 
κυρίαν Ζερμαίν Ρουέρ, τήν κυρίαν 

Κατρίν Φοντναι τήν δεσποινίδα 
Φρανσουάζ Ντελίλ καΐ τήν δεσποι
νίδα Σουλύ (τής όποιας τό δνομα 
άν σπανίως έμψανίζεται είς τής 
Κωμεντΐ τό πρόγραμμα στό Παρίσι 
τό άναντίρρητον τάλαντο συμπλη- 
ροΰται μέ ένα ταλέντο έκτελέσεως 
τών γαλλικών λαϊκών τραγουδιών 
τόσον δικαίως έκτιμηθέν ένθουσιω- 
δώς είς τήν ποιητικήν άπογευματι- 
νήν τής Τετάρτης). Δέν ήλθαν οϋτε 
ή κυρία Μαρύ Μαρκέ, οϋτε ή ωραι
ότατη Λίζ Ντελαμάρ οϋτε ή γοητευ 
τική Ζιζέλ Καζαντεσύ οϋτε ή ρουμα 
νικής έπίσης καταγωγής δπως καΐ 
ό κ. Ύονέλ κυρίαν Βεντρουρά, οϋτε 
ή τόσον γνωστή άπά τόν κινηματο
γράφον Βέρα Κορενΐν οϋτε —  προ 
πάντων —  ή περίφημη έκείνη Μάρ
θα Μποβύ —  άρτίστα άληθινά με
γάλη —  καΐ ή Άνριέτ Μπαρρώ, ή 
μόνη σήμερον —  μετά τήν Μαρι 
Μπέλ πού εΤνε ή καθιερωμένη τρα
γωδός τοΰ «Οϊκου» —  νέα γυναίκα 
τής Κωμεντΐ ή Ικανή διά μεγάλους 
κλασικούς τραγικούς ρόλους.

Έπίσης πλήν τών κ. κ. Ύονέλ, 
Ζυλιέν Μπερτώ, Αίμέ Κλαριόν, Σε- 

I νιέ (πρό καιρού δημιουργήσαν- 
J τος είς τήν Κωμεντΐ τόν πρώτον 

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Τά ζητήματα
τής εβδομάδας
Ο ΙΔ Ρ Υ Τ Η Σ  Τ Η Σ  «ΑΘΗΝΑ Ϊ Κ Η Σ

ΜΑΝΑ Ο Λ IΝ AT  Α Σ »

Τήν περασμένη Δευτέρα έ- 
χηδεύτηικ€ ύ ΙΔρυτής καί 
Διευθυντής τής ’Αθηναϊκής 

Μαντολινάτας Ν ικόλ. Λάβδας, 
Ά ν  ή μβυσική εΐνε —  δπως κα» 
η,ραγμχτικά είνε —  ένα άπό τά 
η ιό αυντελεοτ ικά μέσα γιά τήν 
διαπαιδαγώγηση τβΰ λαοΰ, ό Ν ι
κόλαος Λάβδας άναμφισδήτητα 
υπήρξε ένας άπό τους καλλιτέ- 
χνας, ποϋ μέ πίστη κ ι’ ένθβυσια* 
σμό έργάστηκε γιά τήν μόρφωση 
καί έκλέπτυναη τής λαϊκής ψυ
χής.Περισσότεροι άπό*00 νέβιχαι 
κορίτσια τοΰ λαοΰ παρακβλβυθοΰ 
σαν κάδε χρόνβ τά μαδήματα 
τής «Μαντολινάτας» ή δέ όρχή 
στρα της, πβΰ τήν άπβτελβΰσαν 
νέοι κα* νέες ποϋ άνήκανε στις 
έ,ργαζόμενες τάξεις, δέν ήταν 
μιά άπλή μανδολινάτα, άλλά μιά 
όρχήστρα μέ αξιώσεις, πβΰ βί έ- 
κτελέσεις της ΰπήρξεν έποχή 
πβύ άναγνωριστήκανε καί βρα- 
βευδήκανε στβ διεβνή διαγωνι
σμό τής Κρεμόνας.

Ά λ λ ά  καί ή συμβολή τβυ 
στήν βλην έλληνική  μβυσική δέν 
ήταν άνάξια λόγβυ. Ό  Ν. Λά- 
βδ'7,ις ήταν β πρώτβς "Ελληνα ς 
μουσικός, πβΰ μέ μέββδο κ Γ  άπό 
λυτβ σεβασμό πρός τό πρώτο ύ
λικό, έναρμόνησε δημοτικές με 
λωδίες, πβύ συνεπλήρωναν πάν 
τβτε τίς ένδιαιφέρβυσες συναυλί
ες, ποΰ έδινε κάβε χρόνβ ή Ά 
δη ναϊκή Μ ανδολινάτα. Τ ό  Κ ρ χ  
τβς τελευταία βραδεύβντας τήν 
έργασία τβΰ Ν . Λά4·δα, τόν δι- 
ώρισε Γ ε ν . ’Επιθεωρητή τής Δη
μοσίας Μουσικής Εκπαιδεύσε- 
ως. Δυστυχώς ή άσδένεια, πβύ 
τόν ώδήγησε στόλ' βάνατο τόν 
είχε κρατήσει γιά πβλΰν καιρό

βτό κρεβδάτι καί δέν  τβΰ in  έτρε
φε νά διαδέση δλεςτβυ τίςίνανό 
τητες στή νέα τβυ αύτή θέση. 
Ό μω ς ό Ν . Λάδδας 8ά παραμέ- 
ν η  πάντβτε ό Ιδρυτής τής Α θ η 
ναϊκής Μανδβλινάτας κ Γ  ό ώ- 
ραΐβς τραγβυδιστής, πβύ Εκανε 
τή ζωή τβυ τραγβΰδι καί τό τρα 
γ^ΰδι ζωή τβυ.

Ο κ. Θ. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔ Η Σ

Γεμάτη κέφια, πολιτισμό, χαρά 
κ’ ευγένεια ή μουσική τοΟ κ. 
Θ. Σακελλαρίδη στή μουσική 

κωμωδία «Κομμωτής Κι*ριών», πού 
άπό τήν περασμένη Τετάρτη παίζε
ται στό «Ίντεάλ» άπό τόν θίασο 
Μηλιάδη— Μαυρέα. Τό κουαρτέττο 
τής πρώτης πράξης, πού μέ τό
σην εύσυνειδησϊα έκτελεϊται άπό τις 
δεσποινίδες Μαρία καί "Αννα Κα- 
λουτά, Ρίνα Ντόρ καΐ τόν κ. Μαυ
ρέα, εΤνε μιά άπό τίς πιό άξιόλο- 
γες δημιουργίες τοΰ έκλεκτοΰ συν
θέτη. Γενικά ή μουσική τοΰ «Κομ
μωτή κυριών» θυμίζει τόν ολόδροσο 
κΓ όλόχαρο κι’ όλόκεφο παληά Σα
κελλαρίδη κι’ άκόμα πιστοποιεί, 
πώς ή έ'μπνευση τοΰ άγαπητοΰ μαέ
στρου παραμένει άγέραστη κΓ α
νεξάντλητη.

ΛΥΟ  Α ΡΘ ΡΑ

Ο κ. Σπύρος Παππάς στό «Με- 
σαζέ ντ’ ’Ατέν» δημοσιεύει 
δυό του ένδιαφέροντα άρθρα 

μέ τόν τίτλο «Ή  Κωμεντΐ Φρανσαίζ 
καΐ ή Ελλάδα», πού άναφέρονται 
στό γαλλικά θέατρο καΐ ειδικά στό 
τί όφείλει αύτό στήν άρχαία Ε λ 
λάδα, καί τί ή νέα Ελλάδα σ’ αυτό.

Τά άρθρα τοΰ κ. Σπ. Παππά καί 
γιά τό ίίφος τους καΐ γιά τήν ιστο
ρική τους άκρίβεια, καΐ γιά τήν έ- 
πικαιράτητά τους πρέπει νά διαβα
στούν άπ* δλους τούς φίλους τοΰ 
θεάτρου, άλλά καί τούς ένδιαφερο- 
μένους γιά τήν δλη έξέλιξη τής θεα
τρικής προόδου στήν Ελλάδα.

£ χέδ ιβ  τβΰ κ. Λ . Μαρβύλη

Μιά μουσική βραδεία μέ ΣοΟμαν καΐ Σοπέν στήν αίθουσα «Μπράμς»
άπό τήν έλληνίδα βιρτουόζο τοϋ πιάνου

ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΑΚΙΑΟΥ
αριστούχο της μουσικής Άκοδημίος τί\ς Βιέννης

Τού συνεργάτη μοςστή Βιέννη κ. I. ΒΕΡΓΩΤΗ

Ταξιδεύοντας
μέ τούς Γάλλους καλλιτέχνες τής

«ΚΏΜΕΜίί Φ ΡΑΝ ΣΑΙΖ»
άπό τήν Είδομένη στήν ’Αθήνα

Της συνεργάτιδός μας Λίδος Ίρ . Σκαραβαίου

Β ΙΕ Ν Ν Η .  Μάρτης. —  Ή  Έ λλη-  
νβηβΰλα καλλιτέχνιδα δίς Βαρβά
ρα Ίσακίδου, είναι γέννημα  καί 
άνάδρεμμα τής Β ιέννης. Ή  έλλη
νική  καταγωγή της πβύ τήν έχει 
πρβικίσει μέ τή γβργή έκείνη άν- 
τίληψι, πβύ χαρακτήριζε ι τή φυλή 
μας, ξύπνησε ένωρίς μέσα της τήν 
σταβε,ρή ιδέα ότι ή μουσική ήταν τό 
κέντρβ πβύ γύρω της δά στρέφεται 
βλη ή ζωή της· Μεγάλωσε μέσα 
στή δρυλική μεγαλβύπβλι, τής ο
μορφιάς κ« ί τής τέχνης,, είχε βρή 
στή μβυαική τβ στβιχεϊβ της. £ έ  ή
λικία έννέα  έτών, ή Βαρβάρα Ί-  
οακίδου άρχισε μαθήμαιτα βιολιού. 
Οί γονείς της δμως. παρατηρήσα
νε μέ μεγάλη τους έκπληξη, ότι 
συχνά άφινε τό βιολί της καί έ
τρεχε στό άγαπημένο της πιάνβ 
καί βάζβντας τά μικρά της δάκτυλα 
έπάνω στό «κλαβιέ» πρβσπαδβΰσε 
μόνη της νά «ταιριάξη!» τίς διά
φορες μελωδίες πού είχε άκβύσει. 
Τ ά  φιλτισένια κέκκαλα  τού πιάνου 
ε ιχ *νε  γιά τή Βχρβάρα περισσότε
ρη μαγεία άπό τίς άπλές τρίχες τβΰ 
μικρβΰ δοξαριού της.

Αύτό έκανε τόν πατέρα της νά 
σκεφδή οββαρώτερα.Βλέπβντας τήν 
άκαταμάχητη κλίσι τής κόρης τβυ, 
προσκάλεσε ένα διακεκριμένα κα
θηγητή τβΰ πιάνβυ. Σ έ  ήλικία δώ
δεκα χρόνων, ή Βα,ρβάρα Ίσακίδου 
έγινε δεκτή στό Ώ δ ε ϊβ  τής Β ιέ ν 
νης σάν μαθήτρια τής σχβλής τβύ 
πιάνβυ. Ό  διακαής της πόβος, εί
χε πραγματβπβιηδή. Κ Γ  etwv, μετά 
πέντε έτών σπβυδή καί μελέτη, ά- 
πβφβίτησε άπό τβ Ώ δεΐο , μέ βαδμό 
άριστα, δέν δέλησε νά άναπαυδή 
στούς κόπους της. άλλά φιλβδβξβύ- 
σε νά έξακβλβυδήση ανώτερες οπβυ 
δές. Ποιός β λόγβς νά περιβρίση τόν 
ζήλβν πού έτρεφε γιά τήν τελειό
τητα; Μήπως ή μβυσική έχει τέ
λβς; Γιατί νά σταματήση στό πρώ
το δίπλωμα καί νά μήν έξακολβυ- 
θήση αάντβτε τήν μελέτη, ώς βτβυ 
φδάσει τό τέλειο;

Μ έ  τό πνεώμ» «ύτό γράφιικε βτή 
Meister Schule και «ήρε άνώτερ* 
μαδήματα γιά δύο άκόμη χρόνια 
άπό τόν διεδνβΰς φήμης καδηγητήν 
Hofrat Em il Sauer.

Ά λ λ ά  καί μετά τά δύβ αύτά χρό
νια άκαιτάπαυστης μελέτης καί 
συνεχβΰς πρβόδβυ, πβύ τής άπβφέ- 
ρανε γενικβύς επαίνους, ή Βαρβά

ρα Ίσακίδβυ μέ τό νά αισθάνεται 
άσβεστη τή φλόγα, έκείνη  πβύ φέρ 
νει τόν καλλιτέχνη στό τέλειβ, δέ
λησε νά έξακβλβυθήση καί δήλωσε 
άνακατάταξη.

— «Γιατί ό χ ι;»  άπαντβΰσε σέ δ
σους δείχναν κάποια έκπληξι μέ 
τήν άπόφασί της. Ά φ β ΰ  μόλις τώ-

*Η δίς Βαρβάρα Ίσακίδου

ρα άρχίζω νά καταλαβαίνω τό ύψβς 
τής τέχνης ! καί νά μπαιίνω 3τό 
πνεύμα τής κλασσικής μβυσικής.

Καί δταν συμπλήρωσε καί τά δύβ 
αιΰτά πρόσθετα χρόνια, μβυσικής 
μβρφώσεως έξηκβλούδησε πιά μόνη 
της, τή μελέτη. Ακούραστη, γεμά
τη άπό άγάπη καί ζήλβ γιά τό α
γαπημένο της Rosendorf σκυμ
μένη 8— 10 ώρ?ς τής μέρας πάνω 
ατά πλήκτρα τβυ παίζει άκατάπαυ- 
στα Μπάχ, Σβΰμαν, Λίστ, Μ πετό
βεν.,.δλβυς τβύς κλασσικούς τούς
ακούει νά τής διηγβΰνται, τίς με
λαγχολίες τβυς, τβύς πόνους των, 
τίς απογοητεύσεις των ί . , . κ Γ  έκεί 
νη σάν νά έρχεται σέ μιά πνευμ*,- 
τική έπι κοινών ία μαζί τβυς, τούς 
έκμυστηι?εύεται, τά όνειρά της, τούς 
διηγήται τά παράπονά της. μέ μιά 
μβυσική «Κωζε,ρί έντίμ» πβύ δέν 
τήν  διαταράζει καμμιά τεχν ική  δυ 
σκολία.

Ά π ’ βλβυς τούς μεγάλους μβυ- 
σβυργβύς, πβύ είνε φίλβι της. ή έλ
ληνική  της ψυχή, πρβτιμά τβν Σ ο 

πέν, γιά τό ρωμχντισμό του, κ ι’ δ
ταν χαϊδεύει άπαλά, βελούδινα μέ 
τό λεπτό τουσέ πού διακρίνει τήν 
ερμηνεία πού αποδίδει στά έργ» 
του ή Βαρβάρα Ίσακίδου αίσδ^νε- 
ται δτι τοϋ εκμυστηρεύεται ολει: 
τίς ατέλειες τής πρόσκαιρης ζωή; 
μας. Στό μεταξύ σέ δσους τήν συμ 

ι δούλευαν νά δώση μίαν συναυλίαν, 
άποιιντβΰσε μέ απροσποίητη απλό
τητα :

—  ’Ό χ ι  άκόμη ! . .  .Γ ιατί νά βια
στώ ; ’Ίσως μάλιστα καί νά λάδω 
μέρος σέ συναυλίες πού δίνουνε άλ 
λβι·. .έτσι νά παίξω ένα δυό κομ
μάτια, νά έρδω σέ έπαφή μέ τό ά- 
κροατήριβ, νά μέ γνωρίση καί νά 
τό ψυχβλβγήσω, άλλά νά δώσω δικό 
μβυ Ρεσιτάλ, μέ ολόκληρο ένα πρό 
γράμμα, αίσδάνομαι δτι πρέπει 
προηγουμένως νά έχω δημιβυργή- 
ση γύρω μβυ μιά κατάλληλη άτμό- 
σφαιρα, και κυρίως ένα βνβμχ».

Τ ά  βαδυστόχαστα αύτά λόγια, ξε 
διπλώνβυνε τήν ψυχολόγβ καλλι- 
τέχνιδα, πβύ έχτός άπό τό μουσικό 
της ταλέντο, έχει σέ μεγάλο βαδ- 
μό τό «Γνώθι «αιυτόν» καΐ ξέρει νά 
έφαρμόζη τό «Σπ εύδε βραδέως» 
πβύ είνε δυό μεγάλες καί άδιαφι- 
λονείκητες άρετές.

Έπέρασαν άκόμη ίύβ χρόνια με
λέτης, έμφανίσεων, έπιτυχιών.

Ή  μεγάλη αίδουσα Συναυλιώ ν 
«Μπράμς» ήταν άπό ένωρίς άσφυ- 
κτικώς γεμάτη, τό δράδυ τής 29 τβΰ 
Φλεβάρη πβύ εδωκε τό πρώτβ τής 
Ρεσιτάλ ή δνίς Βαρβάρα Ίσακίδβυ. 
μέ πρόγραμμα άπβκλειστικώς περι- 
λαμβάνβν Σβΰμα ν καί Σβπ έν.

’Ό τα ν  σταμάτησαν τά χειρβκρβ- 
τήματα, μέσα στή γεν ική  σιωπή, ή 
Έ λλη ν ίδα  καλλιτέχνιδα φάνηκε 
γιά μιά στιγμή οτι συγκέντρωνε 
τις ιδέες της, πρβτβΰ άρχίσει ! . . . .  
ϊσως καί νά πρβσεπάθησε ν ’ άπβδι- 
ώξη τό «τράκ» πβύ αισθάνεται ό κά 
δε καλλιτέχνης δταν αντιμετωπί
ζει γιά πρώτη φβρά τό κοινέ, μ ’ εύ 
δύνη ! Ό μολογώ  δτι τό έπίσημβν 
τής στιγμής μέ είχε σ υ γ κ ινή σ ε ιΉ  
αϊδβυσα ήταν βυδισμένη σέ μιά 6α- 
δειά σιωπή. Ή  άριστβΰχβς τής μβυ
σικής Ακα δημία ς τής Β ιέννης  έβ*- 
λε τά .χέρια της στό πιάνβ, καί έ- 
κτύπησε τά πρώτα άκόρντα τήςΦαν 
τασίας εις ντβ μεΐζβν τβΰ Σβΰμαν.

(Ή  συνένεια στην 3η σελίδα)

ΟΙ καλλιτέχναι τής Κωμεντΐ Φραν
σαίζ εΤχαν είδοττοιηθή, δτι θά τους ύ- 
πεδέχετο στά σύνορα τής Είδομένης, 
6 Γενικός Γραμματεύς του Βασιλικού 
θεάτρου κ. "Αγγελος Τερζάκης ώς Αν
τιπρόσωπος τής Διευθύνσεως τής κρα
τικής μας σκηνής. Τό Σεμπλόν θά ’έμ
παινε στό έλληνικό έδαφος τήν 9 Vi 
έσπερινήν άλλ’ είς τούς άναμένοντας 
στό συνοριακό σταθμό άνεκοινώθη, δτι 
τό τραίνο είχε δίωρο καθυστέρησι. 
Πραγματικά, ή αμαξοστοιχία πέρασε 
άπό τήν Είδομένη, στις έντεκάμιση τή 
νύχτα. Έ ν  τούτοις, δταν άνεβήκαμε στό 
6αγκόν-λι πού άπασχολοΰσαν οΐ Γάλ- 
λοι καλλιτέχναι τούς βρήκαμε στό διά
δρομο. "Υστερα άπό τόσο μεγάλο τα
ξίδι, (έρχόντανε άπ’ τό Βουκουρέστι) 
κανένας άπό τούς ήθοποιούς δέν φαινό
τανε κουρασμένος, κανένας δέν παρέ- 
λειψε νά εύχαριστήση τόν κ. Τερζάκη 
γιά τήν παρουσία του στό συνοριακό 
σταθμό κα! τις τόσες φροντίδες μέ τις 
όποιες τούς περιέβαλεν. Κατά τό υπό
λοιπο ταξίδι εως τάς ’Αθήνας, άποχω- 
ρισθήκαμε τό θίασο μόνο λίγες ώρες. 
Γιατί οί Γάλλοι ήθοποιοί, έκοιμήθηκαν 
έλάχιστα: Άνυπομονοΰσαν νά δοΰνε 
τό θέαμα τής διαδρομής καί έσηκώθη- 
καν άπό τά ξημερώματα. Πρώτη-πρώτη, 
ή Μαρι Μπέλ. τΗταν ένθουσιασμένη 
γιατί ή τύχη τήν άξίωνε νά κάνη τήν 
πρώτη της έμφάνισι ένώπιον τοΰ έλ- 
ληνικοΰ κοινού, στό ρόλο τής Έρμιό- 
νης. Ύστερα ή Μπέλ έζήτησε πληροφο
ρίες περί τοΰ τρόπου μεταβάσεως είς 
τήν ’Επίδαυρο. Ό  περίφημος σκηνο
θέτης τοΰ «Μισάνθρωπου» κ. Ζάκ Κο
πώ, εΤπε τής Μαρί Μπέλ, οτι τό θέα
τρο τής Έπιδαύρου, εΐνε τό πιο κα
λοδιατηρημένο άπά τά άρχαία μας θέ
ατρα. Κ Γ  ή καλλιτέχνις, ή όποία πρό
κειται μετά το γυρισμό της στό Πα
ρίσι, νά έρμηνεύση στήν Κωμεντΐ 3>ραν 
σαΐζ, τή «Φαίδρα» τοΰ Ρακίνα, μοΰ 
ώμολόγησε τήν φιλοδοξία της νά παίξη 
τόν ρόλον αΰτάν μία προσεχή ήμέρα 
σ’ Ηνα άπό τά άρχαία μας θέατρα. 'Ό 
σο γιά τήν Ζερμαίν Ρουέρ, έχαρακτή- 
ρισε ώς ίκανοποίησιν μιάς φιλοδοξίας 
τής ζωής της, τήν έμφάνισί της στήν 
Ελλάδα, είς τόν ρόλον τής ’Ανδρομά
χη?·

Ό  Αίμέ Κλαριόν, 6 ύπέροχος έρμη- 
νευτής τού Άλσέστ, στό «Μισάνθρω
πο», έβεδαίωνε, δτι δέν άντίκρυσε πο
τέ, τοπία μέ άρμονικώτερα χρώματα 
καΐ τόσο γοργή έναλλαγή, δσο τά έλ
ληνικά. Ή  Ζάν Σουλλύ (ή κόρη τοΰ 
άειμνήστου τραγωδού Ζάν Σουλλύ —  
Μουνέ) τήν ώρα πού τό τραίνο περνού
σε άπό τάς Θήβας, άναπολοΰσε μέ 6α- 
θειά συγκίνησι τις περιγραφές πού τής 
είχε κάνει ό πατέρας της, ό άλησμόνη- 
τος Γάλλος έρμηνευτής τού «Οίδίπο- 
δος».

Ή  δίς Ζάν Σουλλύ μοΰ άνέφερε, δ- 
τι κατά τάς σπουδάς της είς τήν 
Δραματικήν Σχολήν τοΰ Κονσερβα
τουάρ τών Παρισίων είχεν ώς συμμα- 
θήτριαν τήν Έλληνίδα καλλιτέχνιδα δ. 
Χαλκούση. Ή  δ. Σουλλύ Ιλαβε τό δί
πλωμά της είς τό Κονσερβατουάρ τώ 
1925. Είσήλθεν ώς τρόφιμος είς τήν 
Κωμεντΐ Φρανσαίζ, δπου, χάρις είς 
τάς έπιθυμίας της, δέν ήργησε νά πε- 
ριληφθή μεταξύ τών Έταίρων τού θιά
σου. Άνάμεσα στις ώραιότερες ίημι- 
ουργίες τής Ζάν Σουλλύ, θά σημειώσω 
ιδιαιτέρως τό ρόλο τοΰ Xtoou6iiu,

στούς «Γάμους τοϋ Φιγκαρώ», τοΰ 
Μπωμαρσαΐ. Ό  ρόλος αύτός έπαίχθη 
πέρυσι, κατά τήν νέαν σκηνοθεσίαν τοΰ 
έργου ύπό τού Ντυλλέν, διά πρώτην 
φοράν άπό αρρενα ήθοποιόν. Ά λλ ’ ό 
νεωτερισμός αυτός τοΰ Ντυλλέν ποϊ 
άντίκειται πρός τήν παράδοσιν τήν ό· 
ποίαν καθιέρωσαν αί ύποδείξεις τοΰ 
ποιητοΰ, άπέτυχε κα! έ'τσι ό ρόλος τοϋ 
Χερουβείμ, έρμηνεύεται πάλιν ύπό γυ- 
ναικός στήν Κωμεντΐ Φρανσαίζ, οπως 
σέ δλα τά θέατρα.

Ή  Μαρι Μπέλ, μέχρι τών παραμο
νών τοΰ ταξιδιού των, είργάζετο στό 
κινηματογραφικό στούντιο. Μόλις έπε- 
ράτωσε τά νέο φιλμ της «Οί άνθρωποι 
τού ούρανοΰ», έργο έμπνευσμένο άπό 
τήν ζωήν τών άεροπόρων, τής όποιος 
ή Μπέλ, γνωρίζει τούς κινδύνους, δε
δομένου δτι ή καλλιτέχνις όδηγεΐ συχνά 
άεροπλάνον. ’Έλαβε μάλιστα μέρος εις 
άρκετούς άγώνας γυναικών πιλότων, 
μέ τό ιδιόκτητο άεροπλάνο της, τύπου 
Φαρμάν. Ή  Μπέλ παίζει στό νέο φίλμ 
της μέ τούς Πιέρ Ρενουάρ καΐ Ζάν 
Γκαλλάν.

Ή  γοητευτική έρμηνευτρια τής. Σε
λιμέν, εΐνε ένθουσιασμένη, καθώς καΐ 
δλοι οΐ συνάδελφοί της, διά τήν θερ
μήν ύποδοχήν πού τούς έ'καμε τό ελλη
νικόν κοινόν. Ό  κ. Ύονέλ μάλιστα, 
προσέθεσε χαρακτηριστικώτατα: « Ε 
μείς οΐ ήθοποιοί τής Κωμεντΐ Φραν
σαίζ δέν μπορούμε νά λησμονήσωμε, 
δτι έπιβαλλόμεθα στό κοινόν μας τό
τε μόνον, βταν κατορθώσωμε νά έρμη- 
νεύσωμε ικανοποιητικά, τούς μεγάλους 
ρόλους πού οί κορυφαίοι ποιηταί μας 
ένεπνεύσθησαν άπό τά έλληνικά κλασι
κά πρότυπα». Καί ή Μαρ! Μπέλ, συνε- 
πλήρωσε: «Άλλά καί πρό τών σπου
δών μας στό Κονσερβατουάρ, καί τής 
ένάρξεως τής καλλιτεχνικής μας στα
διοδρομίας, άπό τά παιδικά μας χρό
νια, στά μαθητικά θρανία, μαθαίνομε 
στή Γαλλία ν’ άγαπάμε καί νά θαυμά- 
ζωμε τήν Ελλάδα καί τούς άθανάτους 
ί(ρωάς της».

"Οταν ρώτησα τήν κ. Ζερμαίν Ρουέρ, 
έάν νομίζη, δτι ή σημερινή θεατρική 
παραγωγή τής Γαλλίας περιλαμβάνει 
έργα πού θά άφήσουν σταθμόν είς τήν 
ιστορίαν τοΰ δραματικού θεάτρου τής 
πατρίδος της, μοΰ άπήντηοε :

— "Εργα σάν τούς «Τρομερούς γο
νείς», τοΰ κ. Ζάν Κοκτώ, τήν «Βικτω
ρία», τού άκαδημαϊκοΟ κ. Άντρέ Μω- 
ρουά, (στό όποιον έθριάμβευσεν είς τό 
Παρισινό θέατρο ή κ. Γκαμπύ Μορλαί) 
και τον « Ασμοδαιο», τού άκαδημαϊκοΰ 
κ. Φρανσουά Μωριάκ, ώρισμένως Οά ά
φήσουν έποχήν είς τά θεατρικά χρονικά 
καθώς έπίσης, μερικά έργα τών κ. κ. 
Ζάν Ζιρωντού κα! Άρμάν Σαλακρού.

Θά προσθέσω, δτι δσοι ηύτύχησαν 
νά ίδοΰν τήν Ζερμαίν Poucp καΐ τόν 
Αίμέ Κλαριόν νά παίξουν τούς ρόλους 
τής μητέρας κα! τοΰ καθηγητάΰ Κου- 
τύρ, στό δράμα «Άσμοδαΐος», ώς έδό- 
θη είς τήν Κωμεντΐ Φρβνσαΐζ, διατη
ρούν μία άλησμόνήτη άνάμνηαι άπό 
τό παίξιμο τής λαμπρός αύτής κα>,λι· 
τεχνικής δυάδος καθώς έπίσης, άττό 
την περίφημη σκηνοθεσία τού έργου Ο
πό τού κ. Ζάκ Κοπώ. Οί Γάλλοι ιτυω· 
ταγωνισταΐ τής Κωμεντΐ Φρανσαίζ, μοί 
άνέψεραν, δτι ό γνώριμες μας αύτόι 
σκηνοθέτης της, πρόκειται νά έπισκε 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)
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Ή αΰτ€ βιογραφία τοΰ
Κωστή Νικολάου

37β
Ή  περίβδβ; τβΰ 8εάτρ«ο « Σ ά ν  

Κάρλβ» άρχιζε μέ τήν έπ&ρκ τοΰ 
βά γνερ  «Ταγχάβν>ζερ» cncu έρμή- 
v e ’j k  και 8ά τραycuicuox τον ρόλο 
τού Λαντγκράδιβυ και δπου έ Έ- 
δ,ρχιβπβλωνβ; τενόρο; άαθένησε, 
δηλ. ό Σλάφεμπεργκ για νά τον 
άντικκτχοτήοιι ό ’ Ιταλό; συνάδελ
φό; του Μπιελέττβ.

Σ ά ν  ναυάγιο παληβΰ ύπερωκεα- 
νειου έπανέπλευοε οτό Μ ιλάνο γιά 
νά μή γίνη πειά λόγο; γιά ύ*ύ- 
τονε. ” Η τ*νε  τόοο δυστυχιομένβ; 
που τόν πόνεαε ή χχρίιά  μου, sl- 
ν y ι i c  τώρ* κ ι’ χύτό{ μ *κ *ρ ίτ η ;!.. 
*Ί,τ3ΐ χάνβντχι «τό άπειρο τοΰ 
χρ vc-j πού κχτέφ-αγε τόο* κ ι’ άλ
λα τόο* όνόμχτχ. Ξεφυλλίζβντχ; 
τό μουοικό λεξικό μου δέν ουναντώ 
πνρά απειρία οταυρών καί βκέπτο- 
μχι τό π&3β; ρ«διχσμβ; δέν φ«γώ- 
8ηκε καί άνεζηοε μέοα ατά χορ
τάρια πού φύτρωβχν πάνω οέ τβοα [ 
μνήματα, πόοε; προσπάθειες, πβοβι 
άγώ νε; καί χτυποκάρδια δέν σκέ
παζε τό χώμα μέ τό «Γή  ή ν ! καί 
εϊ; Γ η ν  άπελεύοη!». Καί βυμάμαι 
ποοο φβέβ είχα νά παρβυοιαοτώ β’ 
αϋτό τό « Σ ά ν  Κάρλβ» όπου βαοι- 
λευε κάπβια έπαρχιώτικη δεατρική 
άριοτοκρατία έτοιμη νά α' άνυψώαη 
h καί \ά οέ καταχαντχκώοη.

’Απ’ αυτού; μβυ τού; φβδβυ; μ ’ 
απάλλαξε β κχϋμένβ ; μεγάλο; μα; 
τενόρο; ό Γ ιά ννη ; i  Άπβοτβλβυ. 
πβύ ουχνά μβΰ έλεγε πώ; οί Ναπο
λιτάνοι δέν είναι τόοο κακβί καί 
άνάγωγβι. coo τού; λένε. Κ ’ αύτά 
μού τάλεγε «έξ ιδία; πείρα;» τβυ 
άφβΰ είχε φδάοη νά είν* τό πιβ 
αγαπημένο τβυ; παιδί.

Κάτι ομω; οχετικό δέν πρέπει 
νά π?ιρχλείψω έδώ καί αύτό ήτανε 
ή έπίοημπ έπισκεφι; τών άρχηγών 
τής έγκαδιδρυμένη; κλάκα ; τών 
«πχλκμάκηδων». "Οπω; καί οτήν 
’Όπερα τβΰ Παριαιβΰ οτά χρόνια 
μου υπήρχε αύτή ή όργάνωση καί 
πού χάρι ο’ αύτήν πηγαίναμε φτη
νότερα ν ’ άκβϋοωμε μιά παράοτα- 
οη. τό ϊδιο ουνέδαινε καί οτό « Σ ά ν  
Κάρλβ» μέ αύτβύ; τβύ; έπιχειρημα- 
τ ίε ; τή ; «παλάμη;» καί τβύ άγορα- 
ομένβυ χειρβκροτήματβ;. Αύτοί ά- 
ναλχμδάν«,νε νά οφυρίξβυνε ή νά 
χειρβκρβτήοβυνε τβύ; άντίζηλβυ; 
τή ; Ακηνική; αυλαία; ή καί άπλώ; 
νά δημιουργήσουνε καί ζωντανέ
ψουνε τό χειροκρότημα γιά λβγα- 
ριαομό τβύ καδένα καί τή ; κάδε 
μιανή; πού δέν δά είχανε άπόλυτη 
πεποίβηοη οτόν έαυτό τβυ;. Ψ έμ α  
ή ζωή καί πιό μεγάλο ψέμα τό βέ- 
ατρό τ η ;! Αύτοί οί άνδρωπβι άμα 
δέν ήοαν πβλυευχαριοτημένβι άπ' 
ο,τι είοπράττανε είχανε τήν έπιδε- 
ξιότητα νά φαίνωνται μέ τ4 j^ipo- 
>,;ότημ* έπιδοκιμάζοντε; έ ν ® * μ έ  
τα χείλη tcu.* αφυρίζανε άΐ'^Λ^ι- 

^μχζο^τες. )  i
Αύτού; τβύ; παράδοξου; κυρίου; 

κατώρδωοα νά τβύ; παρελκύσω οοβ 
μπόρεσα ώ; οτβυ γνωρισδώ μέ τβ 
χβινόν γιά νά ξωφλήσω μαζί τβυ; 
οταν είδανε πώ; δέν μπβρβύοανε 
νά πέσω δύμα τβυ; μέ τρία φιάσκα 
xpasi Κιάντι καί μέ μερικά τβοκχι- 
νέζικα τσιγάρα γιά τβύ; καλοδελη- 
τάδε; τή ; μαρίδα; τβύ ΰπερώβυ. 
Τ ό  ϊδιο φαίνεται νά ουνέδαινε καί 
οτά δέατρα τή ; 'Ισπανία; όπου με
ρικέ; ουνήδειε; τών ταυρομαχιών 
είχανε σπαρδή μέοα στά κυριώτερα 
δέατρα. Καί δέν ήτανε άπ’ τά σπά
νια πράγματα νά άκοΰ; άπ’ τά 
6:ωρεϊα νά φωνάζβυν στού; τρα- 
γβυδιστάδε; ή μβύϊ μπιέν ή μβύϊ 
μάλ δηλ. η π β λ ύ  κ α λ ά  η 
π ο λ ύ  κ α κ ά ! . . .

Τ έλ ο ; ο «Τιαιγχάβυζερ» δόβηκε 
μέ μεγάλη έπιτυχία. Σ ’ αύτή τήν 
όπερα είχαμε μέρβ; καί έ βαρύτβ- 
νβ ; Λέλιο  Καζίνι καί έγώ.

Μ ιά βραδυά πού δίναιμε αύτή τήν 
Τδια όπερα, στό τέλο; τη ; έρχεται 
έ  διευδυντή; τή ; ορχήστρα: ό Μιγ- 
γάρδη; κ>ί μού φέρνει τβύ; χαιρε- 
τισμβύ;, τίνβ; νομίζετε; τη ; ■ κυ
ρία; Μ αντσινέλλη πούχε έρδη κρυ
φά γιά νά μά; άκούση * * ’* τβύ; δυό*

—  «Καταλαδαίνει;, μβύ λέγει ό 
Μ ιγγά ρδη;, τί οημαίνβυνε αύτά 
τά χαιρετίσματα, κ ι’ έτβιμάσβυ γιά 
τήν «Ήρώ καί τόν Λέανδρο»*

Έ κ ε ίν η  τήν ώρα ήμουνα απα

σχολημένο; μέ τήν «Τζιβκόντα». 
Πάντω; έστειλα τ ί; εύχαριστίε; μβυ 
οτήν κ. Μ αντσινέλλη πβύ καί δέν 
τήν είδα γιατί έφυγε άμέσω; γιά 
τή Ρώμη.

Μ πήκα άμέσω; μέ τά μβΰτ,ρα 
στή μελέτη τοΰ ρόλβυ μβυ καί τό
σο πβύ νά σκιτσάρω κ ι’ αύτή τήν 
σκηνοδεοία μβυ. οπω; τήν φαντα
ζόμουν: κ ι’ άκβλβυδώντα; τήν σν>μ- 
δβυλή τβΰ μεγάλβυ βαρυτόνβυ καί 
δασκάλβυ Βίκτω ρβ; Μ ω ρέλ τβΰ πε
ρίφημου Ίά γβ υ  στόν «Όθέλλβ» τβΰ 
Βέρδη-

•Άφβΰ μάδηί. μβΰλεγε. πρώτα τή
ί# #

Ό  περίφημος Γάλλος βαρύτονος Β ί
κτωρ Μορέλ στο ρόλο τοΰ Ίάγου στόν 

«Όθέλλο» του Βέρντι.

μουσική γράψε μιά, δυό καί τρει; 
φ«ρέ; τό κείμενο τβΰ ρόλβυ σβυ 
καί τί; απαντήσει; τ ί ; σχετικέ; 
τών άλλων γιά νά μή σβΰ ξεφύγη 
τίπβτε! ύστερα άπάγγειλέ τβ ό,τι 
έγραψε; σάν ήδοποιό; δυνατά καί 
τέλβ; άμα γίνη  αύτή ή δβυλειά 
βάλε το όλο στό μουσικό τό καλοΰ- 
πι κιαιί περδάζωσέ τβ μέ τή διαίσθη
σή σου καί νάσαι βέδαιβ; πώ; ή 
έμπνευση δά οβϋρδη κ ι’ ή έρμηνεία 
σβυ θάναι κάτι τό αληθινό καί συγ
κεκριμένο.

Χρυσέ; συμδβυλέ; αύτέ;! παιδα
γω γικέ; συμδβυλέ; αύτέ;! πβύ ο- 
σε; φβρέ; τ ί; έδαλα στήν πράξη 
πβτέ δέν μετανόησα έκτβτε, πβτέ...

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια.

Οί Γαλλικοί θίασοι 
στας ’Αθήνας
j  Κύριε ^ιευβυντ^ ^

Σχετικώς μί τάς π)*ΐροφορΓπς τοΰ 
συνεργάτου σας τάς δημοσιευθείσας εις 
τό παρελθόν ψύλλον τών «Παρασκηνί
ων» τάς άναψερομένας εις τάς έπισκέ- 
ψεις γαλλικών θιάσων είς τάς ’Αθήνας 
σάς γνωρίζω οτι πλήν τών άναψερθέν- 
των θιάσων συγκαταλέγονται καί ό 
θίασος τής Γαλλϊδος κομεντιέν Ρεννέ 
Λοντζέρ, τής Ζάν Προδόστ καί τής πε
ρίφημου καλλιτέχνιδος τής Όπερά—  
Κωμίκ Μάρθας Φεράρ. Ό  πρώτος δέ 
γαλλικός θίασος ποΰ έπεσκέφθη τάς 
’Αθήνας μετά τόν παγκόσμιον πόλεμον 
ήτο τοΰ Ραϋμόνδ Λυόν, δστις επαιξεν 
έν μέσ((> άγριας κοσμοσυρροής είς τό 
παλαιόν θέατρον Κυβέλης ποΰ τώρα 
πλέον κατεδαφίσθη έναντι τοΰ Χρημα
τιστηρίου. Ταΰτα διά τήν ιστορικήν Α
κρίβειαν.

Μετά τιμής 
Α ΓΓ. Φ Α Λ Α ΙΕ Ρ Ο Σ

Οί τραγωδίες του 
Σοφοκλή στή Γερμανία

Καθώς Αγγέλλεται άττό το Μόναχο, 
τό Βαυαρικό Κρατικό θέατρο άποφάσι- 
σε νά παίξη κατά σειρά δλες τις τρα
γωδίες τοΟ Σοφοκλή σέ μετάφραση 
τού Ρομάν Βαΐρνερ. Σέ κάθε σαιζόν θ’ 
άνεδάζεται ενα εργο τού "Ελληνα τρα 
γικου. Ή  άπόφαση πάρθηκε, καθώς το
νίζει ή διεύθυνση τού θεάτρου, υστέρα 
άπό τήν έξαιρετική έπιτυχία που εΐχε 
ή «Ήλέκτρα» στήν περιοδεία τού Βα
σιλικού θεάτρου τής Ελλάδας στήν Γερ 
μανία.
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01 ·τταραστάσίΐς toC θιάσου τ^ς «Κωμβντί
Φρανσαίζ» ττροκαλέσανί άμέριστο τό ένδισφΙ. 
ρον τοϋ κοινού, πού μ' ένθουσιασμό έχειροκρό- 
τησε έργα και ήθοποιούς.

—  Μετά τό τέλος τής πρώτης παράσταση.;, 
στή Γαλλική πρεσβεία δόθηκε δεξίωση πρός τ ι 
μήν τών Γάλλων ήθοποιών που σ ’ αύτή ήσαν* 
καλεσμένα και πολλά μέλη τής ά£ηναϊκής κοι 
νωνίας.

—  Δεξίωση πρός τιμήν τών Γάλλων ήθο 
ποιών δόθηκε και τήν περασμένη Τετάρτη σ^ό 
φουαγιέ τοή Βασιλικού θεάτρου ύστερα άπό 
τήν παράσταση.

—  Και σ’ αύτή παρε\>ρεθήκαν« κη\ πολλά 
μέλη τής άθηναΤκής κοινωνίας, άνθρωποι τύν 
Γραμμάτων, τού θεάτρου κλπ.
— Μετά τήν τελευταία παράσταση, πού δόθη
κε τήν περασμένη Πέμπτη, ol Γάλλοι ήθοποιοί 
έσουπάρισαν στό σπίτι τού κ. Γεράκη, δλλοτε 
ένδυματολόγου τοΰ Β . θεάτρου.

—  01 Γάλλοι ήθοποιοί χτές έπρόκειτο νά 
έκδράμουν στήν ’Επίδαυρο, δμως ύστερα άπό 
νεώτερη άπόφαση άνεχώρησαν χθες τό άπόγευ- 
μα γιά τό Βελιγράδι.

—  Χτέό τό Βασιλικό θέατρο Αργούσε, άπό 
σήμερα δέ ξαναρχίζει τίς παραστάσεις του μέ 
τή «Νυχτερίδα» τού Στράους.

—  *0 ήμικρατικός θίασος τής κ. Κοτοπού
λη £παψε τούς έκτάκτους ήθοποιούς του κυ
ρίαν Λυδίαν Καπλάνη καί τούς κ.κ. Φωτόπου- 
λον, Καμπάνην καί Βρεττάκον.

—  Στό θέατρο « ’Αλίκης» δπου συνεχίζον
ται ol παραστάσεις τού 2ργου «Κωμωδίες τής 
ζωής» μέ Ικανοποιητικές εισπράξεις, έξακολου- 
θούν παράλληλα καί ol δοκιμές τής νέας κω
μωδίας του κ. θ .  Συναδινοΰ «Έ σ υ  κι* έμεΐς».

—  Ό  συγγραφεύς τής παραπάνω κωμωδία 
μόλις άπό χτές άρχισε νά παρακολουθή τίς 
δοκιμές τού νέου του ϋργου, γιατί στό Αναμε
ταξύ ήταν άπασχολημένος μέ τίς δοκιμές τής 
μουσικής του κωμωδίας «Κομμωτής κυοιών», 
πού άνέδηκε γιά πρώτη φορά τήν περασμένη 
Τετάρτη στό θέατρο «Ίντεάλ».

—  Τήν περασμένη Τετάρτη στό Α ' Μονομε
λές έπρόκειτο νά δικαστή ή μήνυση πού είχεν 
υποβάλει 6 βαρύτονος κ. I. Φαρδούλης έναν- 
τ(ον τού Ιδιοκτήτη τών «Παρασκηνίων» «έπί 1- 
ξυβρίσει».
• —  Συνήγορος τοΟ κ. I . Φαρδούλη ήταν 6 
καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Κ . Τσουκα
λάς, που καί παρέστη αύτοπροσώπως τόΟ ί>έ 
κ. θ .  Συναδινοΰ ό κ. Γ . Πώπ.

—  Μάρτυρες τής κατηγορίας εΤχαν κλητευ- 
θή οΐ κ.κ. Τ . Μωραϊτίνης Πρόεδρος τής « ’F· 
νώσεως Συντακτών», I. Τσαμσδός. άντιπρόσω- 
πος ξένων συγγραφέων, Γλυκοφρύδης, Διευθυν
τής χορωδίας καί Μίμης Άποστολίδης.

—  Ό  κ. θ. Συναδινός ώς μάρτυρας ε|χε 
προτείνει τούς κ.κ. Γιαννίδην καί Α. *Αλ 
μπέρτην συνθέτας καί τόν θεατρικόν συγγρα
φέα κ. Δ. *Iωαννόπουλον.

—  Έπειδή 6 κυριώτερος μάρτυς κ. Κυρά- 
κος, πού εΤνε κι* ό Αντιπρόσωπος τοΰ κ. Φαρ
δουλή, δέν παρουσιάσθηκε ή δίκη Αναβλήθηκε.

—  Τό 'Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο έπέ- 
τρεψε κατ' έξαίρεση στό Ταμείο Συντάξεων Η. 
Σ . Μ. Τ. νά χτίση τό μέγαρό του στό οικό
πεδο τής όδου 'Αγίου Κωνσταντίνου.

—  Σήμερα στά « ’Ολύμπια» Λ «Κάρμ'.ν» μέ 
τήν κ. Παλαιστή καί μέ σύ( πράξη τών κ.κ. 
Θεοφιλοπούλου, Καστανά καί Τσουμπρή στό 
ρόλο τοΰ ταυρομάχου.

—  Αύριο στό Τδιο θέατρο τιμητική τοΟ κ, 
Οίκονομίδη μέ τήν «ΆΤντα» καί μέ τή σύμπρα

ξη τών κυριών Άναστασιάδη καί Ζώρα καί τοΟ 
κ. Μουλά.

—  Ή  · παράσταση, πού έπρόκειτο νά δοθή 
στά « ’Ολύμπια» στις 22 τού μήνα αύτού γιά 
τούς άναπήρους πολέμου, Αναβλήθηκε για τίς 
18 ’Απριλίου.

—  *0 θίασος Δελούδη αύτές τίς μέρες 6ο; ·

Ή καλλιτεχνική κίνηση 
στήν έπαρχία

Ο χ. Β. Λ Ο Γ Ο Ο Ε Τ 1 Λ Η Σ  πού 
δά πιρωτ*γωνιοτήση οτή κωμω
δία «'Εσύ κ ι’ έμεΐ;», τοΰ κ. <S. 

Συναδινοΰ

Η κ. Μ Ι Ρ Α Ν Τ Α  Μ Υ Ρ Α Τ  πού 
έχει ενα ώραίο ρόλο στή Κω
μωδία «Έ σ ύ  κ Γ  έμεϊ;» τού κ.
©. Συναδινοΰ πού δά παίχτη 
πρβοεχώ; στό δέαιτρβ «’Α λ ίκη ;»  

άπό τό θίαοβ Κβτοπβύλη

σκεται στή Στυλίδα, Απ' δπου θά πάει γιά 
μιά σειρά παραστάσεων στήν "Αμφισσα.

—  Ό  φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών «Με 
ρόπεια» δίνει στίς 12 τού έρχόμενου μήνα στο 
θέατρο « ’Ολύμπια» μιά παράσταση μέ τήν«Φλ;ο 
ρεντινή τραγωδία» τού Όσκάρ Ούσϊλδ καί μ*

πού ο! είσπράξεις της θά διατεθούν γιά τό 
σκοπό πού έξυπηρετεΐ ό παραπάνω θίασος.

—  Στήν παράσταση αύ^ή θά παίξουν οΐ κυ
ρίες Λεάντρου καί Καπλάνη, ή Δίς Σημηριώτη 
καί οί κ.κ. ’Αργυρίου καί Άρμάος.

,— · Τήν περασμένη Πέμπτη ό θίασος .t o j 
Ν αυστάθμου έπαιξε στό έκεΐ θεατράκι τόν 
«Κουρσάρο» τού Πολ. Δημητρακοττούλου.

— : Τό Ταμείο Έργασίας ένίσχυσε μέ δά
νειο 35 χιλ. δραχμών, τόν όπερεττικό θίασο 
Ριτσιάρδη —  Πρινέα.

—  Ό  θίασος αύτός εΤχε πάρει στήν άρχΐ 
τού καταρτισμού του 75 χιλ. δρ ., πού άττ’ 
αύτές έπέστρεψε τίς 51 χιλιάδες.

—  Τήν μεταπροσεχή έβδομάδα θά παιχτή 
στό«Μοντιάλ» ή νέα ηθογραφία «Στό άκρογιά>.ι 
τής άγάπης» τών κ.κ. Γιαννουκάκη —  Εύαγγε- 
λ ί δη —  Ριτσιάρδη.

—  Ή  όπερέττα Ξύδη υή κατορθώσασα 
λσβη δάνειον άπό τό Ταμεΐον Έργασίας διε- 
λύθη.

—  Ό  θίασος Άνδρεάδη δίνει παραστάσεις 
μέ κοσμοσυρροήν μεγάλην είς τόν Βόλον, άπ’ 
όπου θ’ άναχωρήση τήν Τρίτη γιά τά Τρίκ
καλα.

—  Ά π ό  χτές παίζεται στό «Κεντρικόν» ό 
«Βαφτιστικός» τού Σακελλαρίδη.

— Χτές τό βράδυ έκαμεν έναρξιν τών πα· 
ρσστάσεών της ή όπερέττα Ό λ. Ριτσιάρδη- —
I. Πρινέα στήν Κομοτινήν.

—  Στάς Πάτρας θά μεταβή 6 θίασος Αύ- 
λονίτη —  Νέζερ και θά δώση παραστάσεις 
στό έκεΐ Δημοτικό θέατρο \ΐέχρι τού Πάσχα

* —  Ό  ήθοποιός κ. Νικολόπουλος μά:: πα-
1 ρεκάλεσε τηλεγραφικώς νό Επανορθώσουμε αύτό 

πού γράφηκε στό περασμένο φύλλο τών «Πα
ρασκηνίων» πώς έρωτεύθηκε, άπήγαγε καί έ- 
νυμφεύθηκε τήν ταξιθέτρια τού θεάτρου Καλα- 
μών, γιατί τέτοισ πράμα ϋέν συνρβηκε.

—  *0 θίασος Ήούς καί Map. Παλαιολόγου 
— σύμπραξις Άλέκου Άναστασιάδη υστέρα ά
πό μιά έπιτυχημένη περιοδεία στις μεγαλύτε
ρες πόλεις τής Πελοποννήσου φτάνει στίς 25 
Μαρτίου στή Κόρινθο δπου θά δώση σειρά πα
ραστάσεων μέ τά καλύτερα έργα τού ρεπερτο 
ρίου του.

—  Στόν θίασο παραχωρήθηκε δλως έξσιοε- 
τικώς τό πολυτελέστατο κινηματοθέατρο «Τρία 
νόν» πού πολύ σπανίως παραχωρεΐτοι σέ θιά
σους.

—  Μεταξύ τών έλληνικών έργων θά παιχτή 
καί ή κωμωδία τού κ. Ο. Συναδινοΰ «Αύτό; ί 
είμαι», πού κατά πάσαν πιθανότητα θά τήν 
παρακολούθηση κι’ ό ϊδιος ό συγγραφεύς.

—  Τή τελευταία παράσταση τής «Ko^iv^^ 
Φρσνσαίζ» παρακολούθησε ή Α. Μ. ό Βασιλεύς 
καί ή A .B .V . ή Πριγκήπισσα Αίκατερίνη

-— Στό πρώτο διάλειμμα ή Α. Μ. παραση
μοφόρησε τούς κ. κ. Ύονέλ# Σαμπρέϊν καί 
Κλαριόν.

—  Στό τέλος τής παράστασης ό κ. Ύ ον'\ 
εύχαρίστήσε τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα γιά τήν 
τιμή πού έκανε στό θίασο μέ τό νά παρακο- 
λουθήση δλες τις παραστάσεις του καθώς κα’ 
τόν Πρόεδρο τής Κυβέρνησης κ. Μεταξά.

—  Εύχαρίστησε άκόμα τόν γεν κόν διευθυν
τή τών κρατικών σκηνών κ. Κ . Μπαστιά γιά 
τή συμβολή του στην έπιτυχία τών παραστά- 
σεο)ν τής «Κωμεντί Φρανσαίζ» κσί τό έλληνικό 
κοινό γιά τήν συμπάθεια πουδειξε στούς Γάλ
λους καλλιτέχνες.

01 θεαταί όρθοί χειροκρότησαν γιά πέν-

Θ Ε Σ  ΣΑ Λ Ο Ν  ΙΚ Η . Μάρτης. —  I t V  αΤθου- 
σα τών «Ήλυσίων» δόθηκε προχθές μ’ έξαιρετι- 
κή έπιτυχία ή 2α Συμφωνική Συναυλία τής 
’Ορχήστρας Θεσ)νίκης, κάτω άπό τή ί·ιεύθυν- 
ση τοΰ διευθυντή τού ’Ωδείου τής πύλης μας 
κ. Καζαντζή καί μέ σολίστα τόν έξαιρετικόν 
Έλληνα πιανίστα κ. Λ . Μαργαρίτη.

Αναμφισβήτητα ή 2α Συμφωνική ϋυναυλία 
πού μάς παρουσίασε τό Βασιλικό Ώδειον ή
τανε άπό άποψης συνοχής πολύ Ανώτιρη άπό 
τής πρώτης. 01 μουσικοί μας, κατορθώσανε 
ύστερα άπό πολλές καί έξαντλητικές δοκιμές 
νά μάς παρουσιάσουνε ένα Αξιοζήλευτο σύνολο 
κι’ αύτό όφείλεται στή στ ι βαρά μπσγγέτα 
τού διευθυντή τής όρχήστρας κ. Α. Καζαντζή. 
Τό πρόγραμμα περιελάμβανε έργα Μπετόβεν 
καί Βάγνερ.

Ό  «Κοριολανός» τοΰ Μπετόβεν σάν ΕΙσα- 
γωγή παίχθηκε μέ πολύ μπρίο καίμέ πολυ 
καλό ρυθμό. Ή  7η Συμφωνία τού Μπι,τόβεν 
άποδόθηκε άπό τήν όρχήστρα σύμφωνα μέ τό 
πνεύμα τού μεγάλου δασκάλου. ΈκςΙ/ο δμως 
πού ξεπέρασε κάθε έπιτυχία ήταν* τό 5ο Κον
σέρτο γιά πιάνο τού Μπετόβεν συνοδεία όρχή
στρας, πού άποδόθηκε άπό τόν διακεκριμένο 
Έλληνα καλλιτέχνη κ. Λ . Μαργαρίτη, μέ μιά 
ήχητικότητα καί μιά μουσικότητα έντελώς έ- 
ξαιρετική.

Ή  Θεσσαλονίκη πρέπει νά εΤναι ύπερήφανη 
πού έχει στούς κόλπους της τέτοιους καλλιτέ
χνες πού τιμάνε τό έλληνικό δνομα όχι μονά
χα στόν τόπ0 μας άλλά καί στό έξνοτερικό.

Τό «Λοέγκριν» καθώς καί ό «Τανχώΐ’ζερ» τοΰ 
Βάγνερ είχαν καί αύτά μιά ξεχωριστή έπιτυ- 
Χ « α ·  ,

Τήν περασμένη Κυριακή τό βράδυ δόθηκε
στήν αίθουσα τής Γερμανικής Λέσχης Συναυ
λία μουσικής δωμοττίου άπό τό Κουαρτέτο τής 
Δρέσδης Κοράτκα μέ πρόγραμμα Διττερστόφ. 
(μι μπεμόλ Μείζων) Μπετόβεν (φα Μεϊζων) καί 
Σούμπερτ (μι μπεμόλ Μείζων).

Τήν Συναυλία παρακολούθησε ή καλύτερη 
κοινωνία τής Θεσσαλονίκης κι* δλο τό 5ιπλω- 
ματικό Σώμα. Τό κοινό χειροκρότησε θερμά 
τούς ξένους καλλιτέχνες.

— · Αναμένεται άπό τό φιλόμουσο κοινό 
τής πόλης μας τό Ρεσιτάλ τού ζεύ>ους Λυ- 
κούδη.

Ό  κ. Λυκούδης στό περσ*Λ»ό του Ρεσιτάλ 
μάς άφησε άλησμόνητες έντυπώσεις. 01 φιλο- 
μουσοι καί ίδικά οΐ σπουδαστές τών Ωδείων 
μας έχουνε πολλά νά ώφεληθούνε παρακολου
θώντας τό Ρεσιτάλ τοΰ ζεύγους Λιχούδη πού 
άποτελεΐται δλο άπό Σονάτες.

Α Χ . Ν I Κ Ο Λ Α Ι  ΔΗ Σ

τούς «Καβαλλάρηδες πέρα άπό τή θάλασσα», | τε λεπτά τής ώρας τούς ξένους καλλιτέχνες. 
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Ή κοσμική ζωή
της Θεσσαλονίκης
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Ζπ. Κολυβάς
Χέ ήλικίο 85 έτΰν ττέβανε καί κηδεύ- 

θηκε τήν περασμένη Τρίτη άττό τόν 
Ιερό vad τοΰ Άγιου Νικολάου Α Σττ. 
Κολυβάς ένας άττό τους Ακαταπόνη
τους έργάτες τοΰ τταλαιοΰ θεάτρου. 
Τή κηδεία του παρακολούθησαν Αντι
πρόσωποι τοΰ σωματείου ήθοποιών 
καί πολλοί παληοί συΜδερφοί του.

Γ. Μοσχονάς
Τήν περασμένη Δευτέρα ' πέθανε 

ένα< παλαιός φίλος τοΰ θεάτρου ό Γε
ώργιος Μοσχονάς. Γνωστότατος στους 
θεατρικούς κύκλους διετέλεσεν έπί 6η- 
μαρχίας Πάτση έφορος τοΰ Δημοτικοΰ 
θεάτρου.

Παραιτήθηκε ^  
ό πρόεδρος τού 
Σαματείου ’Ηθοποιών

Χ θ έ ; τό μεσημέρι ό πρόεδρο; τβΰ 
Σωματείβυ Ήθβπβιών κ. Μ ήτοο; 
Μυράτ ύπέδαλε τή πα^ραίτησι τβυ 
στό Διβικητικό Συμβούλιο.

’Εδώ  πρέπει νά σημειωδή βτι έ 
κ. Μ ήτοβ ; Μυράτ ύστερα άπό r ;  
έκτροπα πβύ είχανε σημειωδή στί 
χβρό τβΰ Σωματείβυ Ήδοπβιών, εί
χε ύπβδάλει προφορική τή παραν 
τησί τβυ καί χδέ; τήν έπσημβποΐΓ 
σε ύπβδάλλβντά; την κ Γ  εγγρά
φω;.

Ίπποδοομισκά
Ο! Ιπποδρομίες τής Κυριακής κα! 

τής Δευτέρας προβλέπονται πολύ έν- 
διαφέρουσες. Τά προγνωστικά μας 
είνε :

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ι

1) Π ΙΚ Α — Σπάρτη.
2) ΑΓΑΠΗ— Κασταλία.
3) ΑΜΠΟΥ Α ΖΚΑ — Οϋνφαουά».
4) ΔΡΑΚΩ Ν— Σπαρτιβέντο.
5) ΤΟ ΥΦΑΧ— Σοΰρ.
6) Τ Α ΡΤ Ο Υ Φ Ο Σ— Μάρβα.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Σ

1) Σ Ε Ν Ε Γ Κ Α Λ — Μπαρχαζάν.
2) ΣΑ ΛΑ  Α Χ— Μπουστάν.
3) Κ Ο Υ Ρ Σ Α Ρ Ο Σ — Μπαγιάρντο.
4) Α Ε Τ Ο Σ — Μπότσαρης.
5) Π ΙΠ Η Σ— Καλλιστώ.
6) X I NT— Νταρντάρ.

■ ί*......

Ό  κ. Γρώργιος Κ. Λ!6ας (σπο τδ Βόλο^ 
‘■νας άττό τούς καλυτέρους μαθητές τοΰ Ω 
δείου ’Αθηνών τής τάξης τής Κας Άγγελο- 
ποΰλου, ποΰ παρουσιάζει άρκετό ταλέντο βα 

ρυτόνου, πλούσιο μέταλλο φωνής καί ύπό 

σχεται πολλά γιά τό μέλλον.

Αλληλογραφία
Ε Ρ Ρ Ο Λ  Φ Λ Υ Ν  —  Λ Α Μ ΙΑ  — 

Μ ιά  κινηματογραφική μηχανή λή- 
ψεως τών 8 χιλ. αξίζει 5250 δρ. Τώ ν 

χιλιβστομ. 19000. Προβολείς 
γιά μέν τίς πρώτες διαοτάσεις 
6100 —  14600 δρ. Γιά  τίς δεύτερες 
11500 —  33500 δραχ.

Τ .  X .  Μ .—  Ή  έπίκαιρη υλη δέν 
μάς έπιτρέπει δι>στυχώς νά δημοοι- 
εύοωμεν τόν κατάλογον τών φορε
μάτων τβΰ οϊκου Εύαγγ^λίδπ, πού 
£ρα$ευ£ήκανε στό διαγωνισμό Ελ· 
ληνικης Μόδ«ς, πράγμα πού ©ά κά
νουμε στό έρχόμενο φύλλο.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η .  Μάρτιος —  *0 έφετει-
νός χορός τής «Μακεδονικής Έκπσι5ευτικής 
* Εταιρίας» σημείωσε μεγάλη έπιτυχία. Δόθη
κε στή μεγάλη αίθουσα τού «,Ολυμπίου Με
γάρου», δπου παρευρέθηκ* κόσμος ιτολύς. *Η 
πρόεδρος τής δοργανωτικής Έπιτροπής κ. 
Καίτη Καλλιδοπούλου μέ τίς κ. κ. Γαϊτάννου, 
Βιαγκίνη, Παλαμίδου, Τριανταφυλλίδου κατα
βάλλανε δρακόντειες προσπάθειες γ·ά τήν έ
πιτυχία. 01 χορευτικές όμάδες τοΰ Λυκείου 
τών Έλληνίδων μέ έπι κεφαλής τόν καθηγητή 
κ. Μεταλλινό χορέψανε κλασσικούς και εύρω- 
παϊκους χορούς, καντρίλλες, λανσιέδες κλπ. 
μέ τά ζωηρά χειροκροτήματα έκείν&Η· πού πα- 
ρευρέθηκαν. Τό χορό τιμήσανε μέ τή παρουσία 
τουςό Σωματάρχης Γ \  Σ. Στοατοΰ οτοατηγός

πολλά άλλα έπίλρκτα μίλη Η\ς κοινωνίαζ 
Ή  άπό τήν Σ Τ ' τάξη τών ·»·ελειοφοίτων 

μαθητριών τοΰ πρότυπου Παρθεναγιογείου Α 
γλαΐας Σχινά χορευτική συγκέντρωση, avy~ 
κέντρωσε έχτός τοΰ μικροκόσμου, που π-ροσήλ- 
θε μέ ώραία κοστούμια καί στόλισε ιήν αί
θουσα καί πολλούς μεγάλους. Τή γιορτή τιμή
σανε μέ τήν παρουσία της ή κ. Στέλλα Κυ- 
ρ ί μη, ό Σωματάρχης Γ*Σ . Σ . στρατηγός καί 
ή κ. Τσολάκογλου, ή κ. Καραθοδώοου, ή κ. 
Καζαντζή, ή κ. Τσαούσογλου, ή κ. Βόγα, ή κ. 
Άστεριάδου, ή κ. Χατζηαγγέλου, ή r. Σχινά, 
ή κ. Μαργαρίτη. Ωραιότατοι οΐ μικροί καί 
αί μικραί Καμάρα σάν Όλλοτνδέζα, Μαμουλά 
σάν Πυργοδέσποινα Τσαγιάννη σάν Κάρμεν, 
Λάμπος σάν Βύρων, ή δίς Τσολακί5ου σάυ 
άνθος, Σακκά σάν χωριάτισσα τού Γιδά, ή 
Πσπαργύρη σάν Ούγγαρέζα κλπ.

Τό κλού τής έφετεινής χορευτικής σαιζόν 
ήταν ό ωραίος χορός τών Τραπεζιτικών. *0 
στολισμός τής αίθουσας ήταν άριστουργημα- 
τικός καί συμπληρώθηκε άπό τίς ώρα ες έν- 
δυμασίες τών κυριών καί τίς ώμορφες στολές 
τών άξιωματικών τών πολεμικών irAa'wv πού 
έπισκεφθήκαν* τόν λιμένα μας. Τό χόρό τιμή
σανε μέ τήν παρουσία τους ό Σιοματάρχης 
Γ '  Σ . Σ. καί ή κ. Τσολάκογλου, ό ναύαρχος 
κ. Καβδαδίας, ό Γίν. Γραμματεύς τής Γεν. 
Διοίκησης καί ή κ. Καραθοδώρου, ό στρατη- 
γς καί ή κ. Στανουτά, ό 'Επιτελάρχης καί ή 
κ. Χρυσοχόου, ό πλοίαρχος κ. Λεοντόπουλος, 
ό διοικητής τής Άστυνομίας καί ή κ. Κατρι- 
βάνου, ό κεντρικός λιμενάρχης κ. Θαλασσινός, 
ό Δ)τής τής Άστυνομίας κ. Παπαργι'ρης, ό 
πρόξεγος τής Αγγλίας κ. Λώρης, ό είσαγ- 
πρόξενος τής Αγγλίας κ. Λώρης, ό Α)·»ής 
τών έξωτερικών ύττοθέσεων καί ή δίς Λβκκού, 
δλοι οΐ διευθυνταί τών Τραπεζών, τό προσω
πικό καί όλη ή έκλεκτή κοινωνία τής πόλης 
μας.

Ε. Τ.

Τό θέατρο 
στις επαρχίες

ΡΕΘ ΥΜ Ν Ο . Μάρτιος. —  Μιά *δγίυι»^ 
προσπάθεια γίνεται τώρα καί λίγο καιοό στό 
καλλιτεχνικό τμήμα τής Ε .Ο .Ν . στό Ρέθυμνο 
τής Κρήτης, Μέ τήν καθοδήγηση τού κ. Σά66α 
Γενεράλη, ήθοποιοΰ, νέα παιδιά μέ ταλέντο 
προσπαθούνε γιά τήν άναδίωση τού Κρητικού 
θεάτρου.

•Έτσι, πρίν λίγες μέρες παράστησαν τό 
πρώτο έργο πού τοιμάσανε άπ’ τήν σειρά τών 
Κρητικών άριστουργημάτων^ τήν «Έρωφιλη·> 
τού Γ . Χορτάτζη, *Ύστερ* άπό μιά παρά
σταση πού δόθηκε στό Ρέθυμνο, παίξανε τό 
Ιργο στίς μεγαλύτερες πόλεις τής Κρήτης. 
Μάς γράφουνε άπό τό Ηράκλειο ξεχωριστά 
δτι ποτέ τό θέατρο δέν ήτανε τόσο γεμάτο 
δσο τό βράδυ πού παραστάθηκε ή τραγωδία 
τούτη.

Μετά τήν «Έρωφίλη» θά παιχτή ή «θυσίτ 
τοΰ Αβραάμ» καί τό άνέβασμα τοΰ 2ργου θά 
συμπέση μέ τήν έθνική μας έορτή· Χωοίς Αμ
φιβολία, τά εύγενικά παιδιά καί σ ’ αύτό θά 
πετύχουν, δσο πέτυχαν καί στήν πρώτη τους 
έμφάνιση.

Δέν μπορεί κανένας παρά νά σνγχαρή δλους 
κι’ έντελώς ξεχωριστά τόν άξιο κι* άκούραστο 
κι' έμπνευσμένο όδηγό κ. Σάδδα Γενεράλη, 
πού χωρίς τήν ώραία του πρωτοβουλία καί τίς 
πολύτιμες όδηγίες του θάτανε αν δχι άδύΐ’ατη 
πάντως προβληματική μιά τέτοια άπόπειρα.

Ή  τραγωδία μοιράστηκε έτσι: Φιλόγο^ος* 
Σ . Γενεράλης, Πανάρετος: Γ. Δραγάσης, Καρ-

καί ή κ. Τσολάκογλου, ό Γεν. Γραμματεύς τής ποφόρος: Μ. Πολίτης, Σύμβουλος: Π. Ακου- 
Γε*. Διοίκησης καί ή uk . ^αρα^οόώ^υ, καί | λούδης, Έρωφίλη: Μ. Ψαρού, Νένα: Λ. Γ»ά6ου,^

Γράμματα πρός τά «Παρασκήνια»

Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
Η Μ Ι Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ

= 0 E A T R U N

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Μ ΕΓΑ ΡΟ Ν  Ρ Ε *  —  Τηλέφ. 21-4W

Α Π Ο  S H M E P O N  Κ Α Ι  Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Η Ϊ  Τ Ρ Ι 
Τ Η  S  2ί> τρ. S Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α Ι  Π Α Ρ Α 2  ΙΑ -  

2 Ε Ι Σ  Τ Η Σ

«ΣΚΙΑΣ»
Μ Ε  Τ Η Ν  Μ Α Ρ Ι Κ Α  Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η

Τ ή ν  Δευτέρχν 25 Μ  αρτίβυ 2 παραατάσει; 
(fc.30 καί 9.45) μέ ήλαττω μένα; τιμά;

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  27 Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ  
9.45 άκρι&ώ;

A N P Y  M I I E P N S T A . I . N

«ΙΣΡΑΗΛ»
A C Y K I S S A  Ν Τ Ε  Κ Ρ Ο Υ Σ Ζ Υ  
Μ Α Ρ Ι Κ Α  Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η  

Τ ΙΜ Π Ω  : Ο ΔΗ  M H T P H S  Μ Υ Ρ Α Τ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  ξ

ΑΛΙΚΗΣ |
Π Α Α Τ Ε ΙΑ  Κ Α Ρ Υ Τ Σ Η —  Τ τ' 27-248 —

Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η —  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Η

,,ι μ ι ι ι κ  τβ;  zqhi"
M E  T O N  B A S .  Λ Ο Γ Ο © Ε Τ ΙΔ Η  

Ετοιμάζεται ή νέα χω μωύία τβΰ κ. Ο. Ν . ϋυ- 

ναίινβΰ « Ε Χ Υ  Κ ’ Ε Μ Ε Ι Σ »

Ιερ ή  πόλι Μεσολογγίου 1 5 )5 )4 0  
Κύριε Διευθυντά,

Τό πολιτισμένο όσο καϊ θερμό τής 8 )3 )40  
γράμμα τοΰ Θεσσαλονικιοΰ δικηγόρου κ. Κα- 
ρατζίδη, στάθηκε άφορμή στήν παρακάτω σχε
τική μου παράκλησι:

Λωπέρα στό Μεσολόγγι ι'ιπάρχει ^ας δια
λεχτός όμιλος παιδιών, πού γιά κύρια ά- 
ιτασχάλησι στή ζωή τους ίχουνε τή μουσική 
αυτοκαλλιέργεια. Άνάμεσά τους ΒρίσΛεται κΓ  
6 μπογιατζής θ. Γεωργόπουλος πού ξεχωρίζει 
πάν βιολίστας καί μουσικό «αύτί». Βλέποντας 
λοιπόν συγκινημένος τή σχετική προσπά
θεια τών «Παρασκηνίων» πού άναντίρρητα τι
μούνε τόν τόπο μας, αίσθάνομαι τήν άνάγκη 
νά διαλαλήσω τήν Ιδιοφυία οώτουνοΟ τού 
παιδιού καν νά παρακαλέσω μέ δλη τή θέρμη 
τής ψυχής μου τούς άξιοσέβαστους άρμόδιους 
όχι μόνον νά προσέξουν άλλά καί νά βοηθή
σουνε τόν σεμνό αύτό νέο, γιά νά μπορέσει ά- 
περίσπαστα νά δρασκελίσει τή σίγουρα φωτει
νή του τροχιά.

Γιατί άλλοιώτικα ή Επαρχία, μ! τό φθο
ροποιό της χαρακτήρα, κάποτε θα καταπιεί 
τό ταλέντο αύτό, καθώς καί τόσα άλλα, σέ 
διάφορες γωνιές τής 'Ελλάδας μας.

Είναι ίσως μιά ϊμορφη εύκαιρία γιά V  ά- 
στράψει, γιά μιάν άκόμη φορά τών κ. κ. άρμο- 
δίων τό ένδιαφέρον κι' ή στοργή στά όποία 
καλείται άπλόχερα νά συνεισφέρει ό λαμπρός 
καί καθόλα φιλοπρόοδος Δήμαρχος Μεσολογ
γίου κ. Χρ. Εύαγγελάτος.

Μέ άπεριόριστπ ^φοσίωσί 
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Β Λ Σ ΙΛ Λ Σ  

Τηλεγραφηι ής

*Η έπαρχία
καί τό καλό θέατρο

Ά π ό  τό ΓύΘειο έλάβαμε τό πχρακάτω 
γράμμα μέ ήμερομηνία 15 αύτοΰ του μήνα.

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Άπευθύνοντες τήν παρούσαν πρός ύμάς εί- 

μεθα βέβαιοι δτι συμβάλλομεν είς Γάς έξαιρε- 
τικάς προσπαθεί ας ύμών ύπέρ τής έζυψώσεως 
τοΰ Ελληνικού θεάτρου.

Παρακολουθούμεν μετ* ένδιαφέοοντος τήν 
άλματικήν πρόοδον τοΰ θεάτρου μας άπό τής 
ήμέρας καθ’ ήν ό κ. Κ. Μπαστιάς άνέλαβε τήν 
μεγάλην καί έκπολιτιστικήν άποστολήν τής έ- 
ξυψωσεως καί έξυγιάνσεως τοΰ θεατρικού κό
σμου. Έπίσης μάς έδόθη ή εύκαιρία να παρα- 
κολουθήσωμεν μέ κάποιαν ύπρ.ρηφάνεισν μερικάς 
άπό τάς μεγαλειώδεις παραστάσεις τού Βασι
λικού μας θεάτρου καί νά χειοοκροτήσωμεν τήν 
ύπ’ αύτοΰ καταβαλλομένην προσπάθειαν ύπέρ 
τής έξυψώσεως τοΰ μορφωτικοΰ έπιπέδου τού 
Ελληνικού λαού καί άναμένομεν οπως μάς έ- 
πισκεφθή τό Ά ρ μ α  θέσπιδος τό 5ττοίον άναμ- 
φΐβόλως ύψίστην ύπηρεσίαν παρέχει καί πρό- ι 
κειται νά παράσχη ε!ς τήν Ελληνικήν Ε 
παρχίαν, ήτις μέχρι τούδε είχε παοοραθή.

Τελευταίως εΤχομεν τήν εύτυχίαν νά δ«- 
χθώμεν είς τήν μικράν μας πόλιν τόν καθ’ δ- 
λσ άριστα, άξιοπρεπή καί σοβαρόν θίασον Πα- 
λαιολόγου, δστις πράγματι τιμρ: τό Ελληνι
κόν θέατρον.

Σύμπασα ή κοινωνία μας παρηκολούθησε μ' 
ένθουσιασμόν τάς έξαιρετικώς έπιτυγετς πα

ραστάσεις τοΰ θιάσου τούτου κατά ιήν έδώ 
όλιγοήμερον διαμονήν του καί έξετίμησε μι- 
γάλως την ύπό τών μελών τούτου καταβαλλο
μένην εύσυνείδητον καλλιτεχνικήν κροαπάθειαν. 

Ιδιαιτέρως δέ έξετίμησεν τό έξαιρετικόν καλ
λιτεχνικόν ταλέντο τών έκλεκτών ήθοτιοιών κ. 

Ήοΰς καί Μαρίου Παλαιολόγου, ol «Μτοΐο» μάς 

κατέδειξαν δτι έχουν πλήρη έπίγνωσι^ τοΰ υ- 

ψηλοΟ των προορισμού και Ιναντι τοΟ Ελλη

νικού θεάτρου καί έναντι τής κοινωνίας, άπέ- 

ναντι τής όποιας ή συμπεριφορά καί ή στάσις 

τούτων ύπήρξεν άψογος άξία μιμήσεως ύπό 

τών Ελλήνων ηθοποιών.

Διατελοΰμεν μετ’ έξαιρετικής τιμής

Ή λ . Λιακάκος έμπορος, Πέτοος Ξανθίκης δι
κηγόρος, Παύλος Άναγνωστάος Ιστρός, 
Δημ. Μπιιρμπάκος δικηγόρος, Δημ. Βα- 
σιλούνης άξ. Β . Ν . έ. ά., Πέτρος Μαυρο- 
μιχάλης δικηγόρος, Πέτρος θωμάκος όδον- 
τιατρος, θεόδ. Κ. Λιακάκος συμβίφος, Έ ρ  
Ίοσαδρόβσκη διευθυντής Τρατ<νζης Αθη
νών, Ή λ . Κοκκάλης άντιττοόεδροος Εμπ ο 
ρικού Επιμελητηρίου, θεμ. Μούντριχας 
διευθυντής Εμπορικής Σχολής Γυθείου, Λ. 
Άραπάκης καθηγητής, Πέτοος Οουριδης Ι
ατρός, Παύλος Άνδρεΐκος βιβλιοπώλης, 
Εύστρ. Τσουμάκος δικηγόοος.

1. Γ. Ι Ι Ϊ Μ Μ Ι Μ Ι !
Χ Ε ΙΡΟ Υ ΡΓΟ Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Δένεται 4 -  8 u. u.
κ α ι έπ ι σ υ ν ε ν τ ε ύ ζ ε ι

ΊΑ ΡΝ Η  5 ΓΠΑ 53 55b

Οΐ τρεϊς άστέρες τοΰ μουσικού 
θεάτρου

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ
Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ

Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ

στή 2α σειρά τής έτπθεωρήσεως

ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Η Α Ο Υ Ί ΖΑ ΠΟΖΕΛΛΙ 

πρωταγωνιστεί μέ έπιτυχίαν

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ
Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ

Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ

ol τρεις βασιλείς τοΰ γέλιου 
σέ 8 νέα νούμερα και κωμικά 

σκέτς

Η ΣΟ Φ ΙΑ  ΒΕΜΠΟ 
λανσάρει νέα τραγούδια

Μ ΕΓΑΛΗ ΕΠ ΙΤΥΧ ΙΑ  
σημειώνει ή δεύτερα σειρά

ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Τρίτη —  Πέμτττη —  Σάββατο 

01Κ Ο ΓΕΝ Ε ΙΑ Κ Α Ι Λ Α ΙΚ Α Ι  

ΑΠΟ ΓΕΥΜ ΑΤΙΝΑΙ



ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΕΥΝΑΡΟΜΕΣ

Χαωτιρικού >80 δρ. τό χρόνο 
ΈοωτερικοΟ 90 βρ. τό έζάμ. 
Τουρκίας 2 Λ. Τ. τό χρόνο 
ΑΙγύπτου 75 Γρ. Α. ιό  χρονο 
'Αμερικής 3 Δολλ. ίό χρόνο

Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα 300 δρ. τό χρόνο

Ιδρυτής; Δ ΜΟΣΧΟΝΑΣ.

‘Υπιύβννος Συντόχτης 
β. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγοπούλου 4
Προϊοτάμενος Τυπογραφείου 

Μ. Σ Α Λ ΙΒΕΡΟ Σ  
Ερυμάνθου 3

Γραφεία 21-774 
ΤΗΛΕόΟΝΑ^ Τυπογρ. 28-622

Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣΕΙΣ
Β δραχμές ό στίχος

Χειρόγραφα, εΙκόνες, οκίτοα 
κ.λ.π. δέν  έπιστρέφονται

Τά γεγονότα τής εβδομάδας

\
Ά π ό  την άφιξη Τών Γάλλω ν ήθβ πβιών της «Κω μεντΐ Φρανσαίζ» 
στήν Ά βήνα . Ά π β  τ ’ άριστερά σ τ» δεξιά : Ή  κ. Ρουέρ, ή κ. Μ α 

ρί Μ πέλ καί ή κ. Φβντναί.

‘C  δίχσο; τή ; «Κωμεντΐ Φ ρ ?νσ χ  ίζ» στήν' Άκροπβλη. Δ ιχκρίνοντχι 
έντελώ; δεξιά β κ. Ύ ο νέλ  καί ή κ. Λίχρ* Μ πέλ μέ τβ άνβιχτόχρω-

μο φόρεμχ.

Ή  σκηνή τοΰ Κομμωτηρίου άπό τή μουσική κωμωδία «Κομ
μωτή; Κυριών» τών κ.κ. ©. Συναδινού καΐ ©. Σακελλαρίδη 
πού παίζεται μέ μεγάλη έπιτυχία στό θέατρο «Ίντεά λ»  άπό τό θί

ασο Μ ηλ ιά ίη  Μαυρέα.
(Σκηνογραφία Μ. Άγγελοπουλου)

Μιά ιστορική μουσική σελίδα

’Έργα και ημέρες
τοΰ πρώτου

Μ ΕΛΟΔΡΑΜ ΑΤΙΚΟΥ
ΘΙΑΣΟΥ

πού ίδρύδηχε στήν Άδήνα
Σημεω-ΐα τοϋ κ. Θ. Ν. Συναδινού

Γ ' .
Ά π ό  τήν ’Αλεξάνδρεια ό μελοδραμα

τικός θίασος τών Μττεκατώρου— Καρα- 
γιάννη έπήγε στό Κάιρο, δττου κ’ ε- 
παιξε στό έκεϊ θέατοο «Κεδιβιάλ», τό 
σημερινό Βασιλικό θέατρο. Ή  έλ}.ηνι- 
κή κοινότητα τής Αιγυπτιακής πρωτεύ
ουσας υποδέχτηκε μέ συγκίνηση κ’ έν- 
θουσιασμό τους "Ελληνες καλλιτέχνες, 
προσέφερε δέ στόν μέν Καρσγιάννη ά- 
σημένιο στεφάνι, στή Λάνδη μπριγιαν- 
τένιο βραχιόλι, στόν Αποστόλου χρυ
σά ρολόνι καΐ στοΰς άλλους άλλα πο
λύτιμα δώρα.

Μέ τόν ίδιο αν οχι μεγαλύτερο έν- 
θουσιασμό δέχτηκε κι’ ό Ελληνισμός 
τής Κών)πολης τό πρώτο έλληνικό με
λόδραμα, πού έπήγε έκεΐ στίς άρχές 
τού Απρίλη τοΰ 1889. «Ουδέποτε έπι- 
στεύομεν —  έγραφε ό «Νεολόγος» —  
δτι έν τώ αΰτοσχεδιασθέντι τούτω πρώ 
τφ δοκιμίω τοΰ έλληνικού μελοδραμα
τικού θιάσου θ’ άνευρίσκομεν θίασον 
άριστα συγκροτημένον, σχεδόν άνε- 
πίληπτον, έφάμιλλον τών άριστων ι
ταλικών καί γαλλικών μελοδραματικών 
θιάσων, οΰς άπό τριακονταετίας ε’ίδο- 
μεν καί ήκούσαμεν έν ταϊς θεατρικαϊς 
σκηναΐς τής ήμετέρας πόλεως». Στήν 
Κών)πολη τό έλληνικό μελόδραμα άρ
χισε τάς παραστάσεις του μέ τόν « Υ 
ποψήφιο» τοΰ Ξύντα, πού γιά τή μου
σική του οί κριτικοί γράφανε πώς εΤνε 
«ήδεΐα, άπλή καί άποπνέουσα άγροτι- 
κόν άρωμα». Ξεχωριστήν έντύπώση Ε
κανε ά χορός τού θιάσου, πού ομοιο μ’ 
αΰτόν —  γράφανε οΐ έφημερίδες —  
«δέν είχον άκοΰσει μέχρι τής έποχής 
έκείνης είς τήν Κών)πολιν».

Τό θέατρο κάθε βράδυ ήταν γεμάτο, 
τά δέ εισιτήρια άγοραζόντουσαν γιά 
κάθε παράσταση πρίν άπό τρεΐς ήμέ- 
ρες. Ή  καλύτερη διεθνής κοινωνία τής 
τότε τουρκικής πρωτεύουσας, τό διπλω 
ματικό σώμα καί οΐ Τοΰρκοι πρίγκη- 
πες ήταν άπό τούς πιό τακτικούς θα- 
μώνες τοΰ έλληνικοΰ μελοδράματος. 
Τόση δέ ήταν ή έντύπώση, πού έκαναν 
ολοι οί καλλιτέχνες κ Γ  ό καθένας χω
ριστά, άλλά κ Γ  8λοι μαζί σάν σύνολο, 
ώστε ό Σουλτάνος Χαμ'ιτ έκάλεσε τόν 
θίασο στά Ανάκτορα τοΰ Γιλδίζ κ’ 
έπαιξε μπροστά σ’ αύτόν καΐ τούς έ- 
πίσημους καλεσμένους του πράξεις ά
πό τά μελοδράματα, πού άποτελοΰσαν 
τά ρεπερτόριό του, έκτός άπό τή «Φα
βορίτα» πού ή τουρκική λογοκρισία α
παγόρευσε νά 1»ΟΜχτή«' ·-. **- ,

Στήν Κών)πολη ό θίασος ένισχύθη- 
κε μέ τήν πρόσληψη τών ’ Ιταλίδων α
δελφών Μολινάρι, πού μιλούσανε άρ
κετά καλά καί τήν έλληνική γλώσσα. 
‘Η μιά μάλιστα άπ’ αύτές, υστέρα άπά 
πολλά χρόνια ήρθε στήν Αθήνα καΐ μέ 
τά όνομα Μολινίδου συνεργάστηκε γιά 
λίγο καιρό μέ τόν δεύτερο έλληνικά 
μελοδραματικό θίασο, πού τόν ιδρύσα
νε οΐ Λουδοβίκος Σπινέλης καί Διονύ- 
σης Λαυράγκας.

Συνεχίζοντας τήν θριαμβευτική καλ

λιτεχνική του περιοδεία τό έλληνικό 
μελόδραμα έφυγε στις 25 Μσΐου 1889 
άπό τήν Κών)πολη γιά τή Σμύρνη, δ
που καί έδωσε τριάντα παραστάσεις 
στά έκεΐ θέατρο «Έδέμ». Κοντά στ’ 
άλλα έργα ό θίασος έ'παιξε έκεΐ καί 
τά κωμειδύλλια «Άρχοντοχωριάτης» 
και «Μυλωνάδες» μέ μουσική τού Σάϊ- 
λερ, καθώς καί τήν «Αντιγόνη» τοΰ Σ ο 
φοκλή μέ τή μουσική τοΰ Μέντελσον. 
Τά πρόσωπο τής Αντιγόνης τό έπαιξε 
Λ Μελπομένη Κωνσταντινοπούλου, τού 
Τειρεσία ό Π. Κωνσταντινόπουλος, τοΰ 
Κρέονα ό Σιαμπάτης καί τοΰ ’Α γ γ έ 
λου καΐ έξάγγελου ό Σπ. Δημητρακό- 
πουλος. Καΐ στή Σμύρνη τά έλληνικό 
μελόδραμα άρχιζε τις παραστάσεις 
του μέ τόν «Υποψήφιο». Ό  ένθουσια- 
σμός τοΰ κοινού ήταν τόσο μεγάλος, 
ώστε περισσότεροι άπά δυό χιλιάδες 
άκροατές παρακολουθήσανε τόν «Κου
ρέα τής Σεβίλλης».

"Ομως οί άντιζηλίες, πού πάντοτε 
παρακολουθούν τούς καλλιτέχνες, άρ
χισαν στή Σμύρνη νά εκδηλώνονται 
τοσο άπροκάλυπτα, ώστε σέ λίγο νά 
φύγουν άπό τόν θίασο τό ζεύγος Κων- 
σταντινοπούλου καΐ οΐ άδελφοΐ Λαλα
ούνη. Γιά λόγους άσυμψωνίας έπαψε 
νά συνεργάζεται μέ τόν θίασο κΓ  ό 
διευθυντής τής όρχήστρας Μπεκατώ- 
ρος, πρός στιγμή δέ άπειλήθηκε νά μεί. 
νη ό θίασος χωρίς μουσικό διευθυντή, 
αν ή δασκάλισσα τοΰ πιάνου ’Ελπίδα 
Καούκη— Λαμπελέτ, πού συνώδευε τόν 
θίασο, δέν δεχότανε νά διευθύνη αύτή 
τήν όρχήστρα. "Ετσ ι ή πρώτη Έλληνί- 
6α πού διηύθυνε όρχήστρα μελοδράμα
τος εΐνε ή ’Ελπίδα Λαμπελέτ.

Στεφανωμένοι μέ δάφνες οΐ "Ελλη 
νες καλλιτέχνες γυρίσανε στίς 2 ’ Ιου
λίου στήν Αθήνα κι’ άμέσως άρχίσανε 
νά δίνουνε παραστάσεις στό θέατρο 
τοΰ Νέου Φαλήρου μέ τή «Λουκία», πού 
τά λιμπρέττο της τό μετέφρασε στά 
έλληνικά ή Εύφροσύνη Βικέλα. Διευ
θυντής τής όρχήστρας προσελήφθηκε ό 
Ναπολέων Λαμπελέτ. Στις  13 Αύγού- 
στου παίχτηκε ό «Μάρκος Μπότσαρης» 
μέ διευθυντή τής όρχήστρας τόν. ’ίδιο 
τόν συνθέτη του Καρρέρη. Ή  παρά
σταση αύτή θεωρήθηκε σάν έξαιρετικό 
καλλιτεχνικό καί κοσμικό γεγονός. Μο
νάχα ό τροχιόδρομος έξεφόρτωσε, δ
πως γράφανε τότε οί έφημερίδες, 24 
βαγόνια ανθρώπους. Τήν παράσταση 
ρύτή παρακρλούθφε ^ατρα£Γ.ΐ(Ατι- 
κάς άκόλουθος τής Τουρκίας Σεϊφα- 
λάχ βέης. Στίς  30 τοΰ ίδιου μήνα 
παίχτηκε καί ή «Κυρά Φροσύνη», μέ 
διευθυντή τής όρχήστρας καί πάλι 
τόν συνθέτη της τόν Καρρέρη, πού οί 
συμπατριώτες του οί Ζακυνθινοΐ τού 
προσφέρανε στεφάνι πού στίς ταινίες 
του εΐχε τυπωθή ή αφιέρωση «Τώ δια- 
πρεπεϊ μουσουργέ Παύλ(*> Καρρέρ οί έν 
Άθήναις Ζακύνθιοι».

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Τά τέλος.

Ο. Ν. Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ

ΒΑΡΒΑΡΑ  
ΙΣΑΚΙΑΟΥ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
πού αντηχήσανε γεμάτα, δαρειά, 
καί ξεδιπλώσανε βλη τή δεδαιότη- 
τχ τβύ μηχχνισμβύ πού εΐνε κάτβ- 
χβ ;. Σ έ  λιγάκι τά δουλεμένα δά
κτυλά της τρέχανε πάνω στά πλή
κτρα, άφίνβντα; ν ’ άκβύ'εται ό εύ 
γεν ικό ; ήχβ ; καί η έκφραΰτική τη ; 
απλότητα. Ή  δεξιβτεχνία τη ; και 
τβ ταλέντβ τη ; μέ είχαν συναρπά
σει άπό τήν πρώτη στιγμή. Οί πα- 
ρακαδήμενβί μβυ άκόμη τήν  παρα 
τηρβύσανε μέ μάτια πβύ λάμπα νε 
άπβ ένδουσιασμό, γιατί ή Βχρδά ρχ 
Ίσακίδβυ, είνε μιά τέλεια πιανί
στα, μιά άπό τί; λ ίγ ε ; πού δέν ά- 
φίνει τόν άκρβχιτή τη ; ν ’ άπβμχ- 
κ,ρυνδή νβερώ; άπβ τβ παίξιμό τη;.. 
κ Γ  έτσι βί σκέψει; τβυ;, νά σταμα
τάνε σέ κανένα στβλίδι τή ; τβυα- 
λέττα; τη ;, ή ατό κτένισμα τών μαλ 
λιών έκε ίνη ; πού παίζει· όπω; συμ 
βαίνει σέ βλβυ; βταν άκβύβυν ένα 
μβυσικάκο νά πχίζη κάτι πβύ τοΰ 
μάθανε, καί πβύ τβ ξέρωμε δίχω; 
αύτό; νά τβ αισθάνεται. Ά π ό  τί; 
πρώτε; τη ; νότε; είχα πεισθή βτι 
είχα μπρό; μβυ μιά πραγματική 
κα λλιτέχνιδχ τβύ πιάνβυ, πβύ τε- 
χνητώ ; φτερούγιζε πρό; τήν τελει
ότητα.

Σ τ ό  τέλβ; χειροκροτήθηκε πβλύ. 
ΞχκβλβύδΓ,σε μέ τήν  Τοκάτα εις 
ντό μεϊζβν τβύ ϊδιβυ συνθέτη, κχ- 
ταχειρβκ,ςοτήδηκε κχ ί συνέχισε μέ 
τβ Κχρναδάλι ορ 9, πβύ ερμηνεύ
ει μέ πολύ άκρίβεια όλε; τ ί; μετχ- 
λα γέ; τή ; πβλυπβίκιλη; σύνθεση; 
κ ι’ έτσι έκλεισε τβ πρώτβ μέρβ;.

Τ β  κχτενδβυσιασμενβ άκρβατή- 
ριβ, έξακβλβύδηβε νά χειροκροτή 
άκατάπαυστα. ΙΊά τ χ ιχ  δγϊίκε η δι; 
Ίσ ΐ'κ ίδβυ  νά εύχα,ριστήση 3— ί  φο- 
ρέ;. ’Ή δελα ν νά τήν άκβύνε νά 
παίζη διαρκώ; ξεχνώ ντα; μέσα στεν
έ νδβυσιασμό τβυ; βτι ύστερα άπό β- 
λόκληρβ καταρράκτη ν ό τ ε ;. ..τ ά  δά 
κτυλα είχαν άνάγκη άνάπαυβη; έ
στω καί λ ίγε ; στιγμέ;.

Α να γκα σ μ ένη  άπό τή γενική  ά- 
παίτησι έξανακάδησε στό πιάνο κ’Γ 
άρχισε τό δεύτερο μέρο; μέ τή 
Φχντασία τβύ Σοπ έν  ε ί; Φ ά  έλχβ- 
σβν μετά δυό etudes ορ 10 ε ί; ντό 
έλασσβν καί σόλ ντιέζε; μάγιβρ. 
Έξακβλούδησε μέ δυό δάλ; κ ι’ έ
κλεισε τβ πρόγραμμά τη ; μέ τη 
Μπαλάντα ορ 23 σέ σόλ έλασσβν. 
Σ τ β  τέλβ; τ η ; συναυλίν;, τή ; προ- 
σφερδήκανε πβλλέ; άνδοδέσμε;. 
Πολλοί άπβ τη γαλαρία κχτέδηκαν 
στήν αίθουσαν καί προχώρησανπρο; 
τήν σκηνβύλα ... .©έλαινε νά τήν 
δούνε άπβ κοντά τήν καλλιτέχνιδα 
πβύ τβύ; μάγεψε μέ τό τέλειό τη; 
παίξιμβ.

Υπ οχρεω τική  ή καλόβολη, όσο 
κ ι’ άκβύραστη ξχνχκάθησε στό πι- 

j άνβ κα! έπαιξε δυό άκόμη κομμά- I τια ....
'Η  δεαπβινί; Ίσακίδβυ πβύ έρχε

ται π.ροσεχώ; στήν Ά δ ή ν α  είμαι 
δέδαιβ; βτι δά δρή τή θριαμβευτι
κή ύπβδβχή πού δρήκε κα’ι στή Β ι 
έννη .

I .  Β Ε Ρ Γ Ω Τ Η Σ

Ή Έλληνίδα μητέρα
Έ γ ώ  είμαι πβύ άνάδρεψα γε>νηέ; άντρειω μένε;
Έ γ ώ  είμαι πβύ έστόλισα φαμίλιε; τιμημένε;,
Έ γ ώ  είμαι ή Σπαρτιάτισσα ή μάννα ή Έ λ λ η ν ίδ α  
Πβύ δίνοντα ; στό μοναχό τβ γυιό μβυ τήν άσπίδα 
Τού έλεγα : « Σ τ ή  μάχη έκεΐ καλά νά τήν κρα τί 
Κ Γ  άγέρωχη τόν ξώρκιζχ: ” Η τάν ή έπί τά ;!
Ά π ’ τί; παληέ; τί; έπόχέ; έ κ ε ΐν ε ; τ ί; άρχαϊε;
Ξέρω  νά φτιάνω έγώ οτρατβύ;, ν ’ άνδρίζω νεβλαΐε;.
Έ γ ώ  έγέννησα θεριά, γ ίγα ντε ;, ήμιθέου;,
Έ γ ώ  είμαι πβύ γαλούχησα τβύ ; Κβλβκβτρων'αίβυ;.
Έ γ ώ  στ’ άθάνατα Ψαρρά, μιά νύχτα τβύ Γενάρη, 
Έ γέννη σ α  τβ θρυλικό έκείνβ τόν  Κανάρη,
Σ τ ή ν  'Ύ δρα  τήν' περήφανη γέννησα  τόν Μ ιαούλη 
Καί τοΰ θανάτου τό χορό έχόρεψα στβ Σούλι.
Σ τ ό  Μ εσβλόγγι άψήφιισα τή γύμνια  καί τήν πείνα.
Έ γ ώ  είμαι ή Τζαέέλαινα, έγώ είμαι ή Μπβυμπβυλίνχ. 
Είμαι ή γυναίκα ή ξέχωρη, είμαι ή γυναίκα έλπίδα,
Είμαι ή μάννα σύμδολβ, είμαι ή Έ λλη ν ίδα ,
Βρά χβ ; στήν πίστι τού Χριστού, τοΰ γένβυ; ή κβλώ ν», 
’Έ χ ω  ώμορφιά τήν Α ρ ε τ ή  καί τήν Τ ιμ ή  κβρώνα.

© ΙΐΟ Φ Ρ .  I.  Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔ Η  Σ

ΡΕΜΠΡΑΝΤ
Ό  γιος τοΟ μυλωνά καί 

τής φουρνάρισσας
’Από τό περίφημο βιβλίο τοϋ ’£μίλ 
Λοΰντβιχ «Οι τρ^ΐς Τιτάνες»

13ο
Σ τ ά  π 'ρ ίχω ρα  της πόλης συναν 

τάει συχνά κανένας ενα άνθρωπο 
ποΰ ζωγραφίζει καθισμένος σέ μιά 
πέτρα. Παρατηρεί προσεκτικά το

ρια του λιγάνε άπό τόν άέρα τής 
θάλασσας καί μέ πιστές γρα μ μές  
τό ζωντανεύει στό μουσαμά του. 
Ε ίνα ι ό Ρέμπραντ άνάμεσα στή 
φύση.

Γ ipt πολΰ καιρό, γ ιά  μιά περίο
δο δέκα πέντε χρόνων — άπό τότε 
πού πέθανε ή Σάσκ«α ώς τά πε
νήντα του χρόνια—ό ζωγράφος ά- 
σχολήθηκε μέ τή χαλκογραφία . 
Αύτό δέν είναι διόλου έκπληκτικό.

"Υστερα  ό(πό τέτοιο μεθύσι τής 
ζωής. κα ί τό τρα γικό πλή> μα 5< 
ήτοη/ τό καλλίτερο μέσο γ ιά  νά 
"Γυνέλθηΰ M<~Kpuct άπ τόν ν im in 
μοναχός, άποτραδήχτηκε στή σι
γα λ ιά  τοΰ έργαστηρίου του. Ά 
πάνω στίς μεταλλικές πλάκες σκα 
λίζει, εξοχικά  σπήτια, αχυρώνες, 
γέφυρες, άγελά&ες στό ποτιστήρι, 
σκυλιά  ποϋ κοιμούνται, γουρούνια, 
κυνηγούς, ψαράδες. ναλατάο?ζ 
νq. τί παριστάνουν οΐ χα λκογρα φ ί
ες του.

"Υστερα  άπό τό γκρέμ ισ μ α  τής 
.εύιωχίαο. του. .τόν προσκάλ^σε ε 
νας φίλος του. ό Γιάννης Σ  Ά ,  στό 
έξοχικό του σπήτι. "Ε μ ε ιν ε  κάμπο
σο καιρό ήσυχος καί σιωπηλός καί 
έργαζότανε στό ύπαιθρο. Ά κο λ ο ύ  
θησε τό πεπρωμένο του άφοϋ έχα
σε κα ί τήν άγάπη καί τή δόξα. Τό 
τε ό μεγαλοπρεπής Ρέμπραντ πα
ραιτήθηκε άπό τά λοΰσα, τά πολύ- 
■ι.Μα πετοά^ια κ ι’ Λ *  ^ιτυατα. άφη
σε τή ψεύτικη άτμόσφαιρα τού έρ 
γαστηρίου του κα ί στράφηκε πρός 
τή σιωπηλή φυσική ζωή πού ώς 
τότε δέν είχε γνωρίσει.

Ξα να γύρισε σπήτι του πού δέν 
ύπήρχε πιά ή άγαπημένη του ψυ
χή. Ά π ’ τή λύπη του καί τήν άπελ 
πισία του, ςανάπεσε στά σκοτεινά 
ένστικτα, σάν νά ή9?>ε νά δι- 
ακωιμωδήση μέ κυνικές γκριμά- 
τσες τή χαμένη εύγενικιά του ά 
γάπη. Σπήτι του βρέθηκε ή χον
τρή παροομάννα τού παιδιού του, 
χήρα ένός Σα λπ ιγκτή . Πώς μιά 
τέτοια γυναίκα μπορούσε νά ζήση 
ήσυχη στό σπήτι τοΰ χήρου Ρ έ μ 
πραντ;

Αύτή ή Γκέρτζε πού πλησιάζει τά 
σαράντα, είνε μιά γυναίκα  πρόσ
τυχη κα ί όξυθυμη, δασιλεύει στή 
κάμαρα τού παιδιού καί στή κου
ζίνα, καί κυττάζει πώς νά κατα- 
κτήση τό ζωγράφο.

Τόν έρεθισμό τοΰ σεξουαλικού 
του ένστικτου τόν έκδηλώνει μέ 
πορνογραφικές γκραδοΰρες δπου 
βλέπει κανένας τήν 'πίδραση τής 
παραμάννας, έστω καί άν δέν τήν 
άναγνωρϊζει κανείς σ' αύτές. Σ έ  
διάφορα πορνογραφικά φύλλα ύ- 
πάρχει εν(χ άληθινό άριστούργη
μα, δυό άνθρώπινα όντ« σ’ ίνα  
κρεδδάτι. Τήν έκπληξη τοΰ ένστι
κτου, τό πυρετόν τήτ άνοομονής. τά 
ζωγραφίζει μέ τήν ϊδια  μαεστρία 
πού θά ζωγράφιζε gva ζητιάνο ή 
ένα .Χριστό.

Σ τ ά  όνειρά του δλέπει συχνά 
τή Σάσκια.Αισθάνεται τήν άνάγκη 
τής παρουσίας της καί άποφασί- 
ζει νά τή ζωγραφίση. Το πρόσωπό 
της έκφράζει τή ψυχή τής πεθα
μένης πού δρίσκεται τόσο μακρυά. 
Τήν έξαύλώνει. Σ ά ν  νά θέλη νά 
τής ζητήση συγγνώ μη γιατί είναι 
ένας φτωχός άνθρωπος μέ σάρκα 
καί όστά.

Είνα ι στ’ άλήθεια ή εικόνα αύ
τή ένας άποχαιρετισμός στή πα
ληά του άγάπη γιατί μιά άλλη γυ

τίς έκμ^ταλλεύεται οπως μπορεί 
καί νά δημιουργη δ ίφ ο ρ ε ς  Ιστο
ρίες μεταχειριζόμενο-; πρόσωπα 
καί εικόνες, αισθησιακού περιεχό- 
μενου τής περασμένος ζωής του 
ή καί άκόμη παρμένες άπό τό μΰ- 
θο κα ί τήν ιστορία, ,% ου  δμως ό 
ποιητής κρατάει τό κύριο πρόσω
πο δλων τών ήρωίνό—έρωτικών 
αύτών περιπετειών τίς όποιες άνα- 
πολε1: Ή  ύποσυνείδητη αύτή ποιη
τική δημιουργία τοΰ Καδάφη όπου 
^καμουφλάρει» τά '·τραγματικά 
της κίνητοα είνε, μπαροΰμ£ νά ποΰ 
με, ό κυοιακερος Ισ τ ΐς  τής Καδα- 
Φικής τέχνης.
«Χαρό Καί μύρο τής ζωής μου ή μνήμη 

(των ώρών
«πού ηΟρα καί πού κράτησα τήν ήδονη 

(ώς π*ιν ήθε.'α. 
(Ή  5 ο ν η) 

Κυττάζοντας ίνα  όπάλιο μισό γκρίζο 
θυμήθηκα δυό ώροϊα γκρίζο μάτια 
πού είδα' θά ναι είκοσι χρόνια πρίν.·.

Γιά ένρ μήνα όγαπηθήκαμε,
Εκείνος έφυγε θαρρώ στή Σμύρνη 

γιά νά έργαοθρ έ:κεϊ καί πιά δέν ίδω- 
(θή κα μ ε .. .  

(Γ  κ  ρ I ζ 5)
Κι’ έκεΐ στό λαϊκό οτό ταπεινό κρεθ-

( 0ά τι
είχα τό οωμα τοΰ έρωτος, είχα τά

(χ ε ίλ η . . .  
ποϋ γράφω έπειτα άπό τόσα χρόνια 
μές στό μονήρες σπίτι μου μεθώ ξανά!)

(Μ ιά  ν ύ χ τ α )
Τό περιεχόμενο τό ιόσο αισθη

σιακό τών ποιημάτων αύτών προ
δίδει τίς Ιδιόρρυθμες όρέξείς τοΰ 
ποιητή δσον άφορά τί. τόσο περί
εργο σεξουαλισμό ιοι μέ τόν ό
ποιο ήσχολήθησαν τόσοι καί τόσοι 
Νεοέλληνες κριτικοί. Είνε πλέον 
\νωστό ^τι ό Κ α δ ά ίΐ ς άνήκε στή 
κατηγορία έκείνη τίόν άνθρώπων 
πού άπ'-κλείουν έντελώς τή γ υ 
ναίκα άπό τήν αισθησιακή τους 
ζωή.

Τό έλάττωμά του σι'τό τό Ανα
γνωρίζει ό ϊδιος καί Γ'ργάνωσε τή 
ζωή του μέ τρόπο νά τοΰ έξασφα- 
λίζη όλόκληρη τήν Ικανοποίηση 
τοΰ χαμηλού του π ά %υς , παρ’ δ
λον δτι ύπέφερεν ίσως ψυχικώς 
γιά  τό κατάΐ'τημά το>> αύτό πού ό 
ίδιος άποκαλεί «περιφοονημένη έ- 
ρωτική ροπή». Τό πάθος αύτό τόν 
κατείχε οέ δαθμό τόαο μεγάλο ώ
στε οάν άλλος τοξικοιιανής έπεζή 
τει τήν ίκοτνοποίησή ιυυ σέ άφορ- 
μές μιάς άκόμη μεγαλύτερης σε
ξουαλικής μέθης.

Γράφει κάπου:
Ν’ άγαπηθή ά<όμα περισσότερον 
ή ήδονή πού νοσηρως καί μέ φθορά 

(ά-ιοκτάται 
πού νοσηρώς καί μέ φθορά παρέχει 
μίαν ένταση έοωτική πού δέν γνωρί’ ιι.

(ή υγεία
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  συνέχεια.

1) Διάβασε »ά κομάτια τής Ιδιας αει- 
ρας μέ άνάλογο περιεχόμενο: « Ό  ή
λιος τοϋ άπογεύματος". «Έ τσ ι πολύ 
άτένισα». «θυμήσου ΙώμαΜ. «Μέρες 
τοϋ 1903» κ. 4.

ταστάσεις συμπλέκονται μέ τά έ- 
ξω τερικά γεγονότα  άλλά παρα
μένουν έν τούτοις ξ-ΐ ’ες πρός αύ
τά. Δέν εννοείται ψυχικός δίος φυ
σιολογικός πού νά μήν είνε σέ δι
αρκή κα ί άκατάπ αιχτη έπαφή μέ 
rov έξωτερικο κόσμο. ’Ο Καδάφης 

τό έργο του to v  άγνοεϊ, δηλαδή 
θέλει νά τόν άγνοή καί νά τόν ά- 
φομοιώνη. ’Κ α ί έκεΐ άκόμη πού ή 
ίρχαιόπρεπη ροπή του τόν ώθεϊ σέ 
περκγραφή Ιστορικών γεγονότω ν 
καί έκει άκόμη ό ποιητής χάνει κά 
θε άμεση ψυχική έπο ψή μέ τό δη- 
αιούργημά του. “ Αλλω ς τε κα ί έ
δώ, δπως θά δοΰμε παρακάτω, ή 
άρχαιοπρέπεια τοΰ Καδάφη εΐνε 
τομδολική, ή άν θέλετε, έγκεφαλι- 
κή, κα ί δέν έχει τίποτα τό ένστι
κτο τό αυθόρμητο, πού νά άναδλύ- 
ζη άπό μιά άνώτερη συγκινητικό- 
τητα τής ψυχικής του σφαίρας.

Τέτοια ποιήματα Λ-’ραγματιστι- 
κής προέλευσης είνε σχεδόν τά 
πλεΐστα τού Καδάφη, μερικά έκ 
τών όποιων καί παρσΟέτομεν έδώ : 
Χωρίς περίσκεψιν χωρίς λύπην χωρίς

(αι5&
μεγάλα καί ύψηλά τριγύρω μου έχτι- 

(σαν τείχη.
Καί τώρα κά9ημαι καί άπελπίζου^αι

(έ^ώ
μέ τρώγει τήν καρδίαν καί τόν νουν 

(αύτή ή τύχη 
διότι πράγματα πολλά έζω νά κά jiu

(είχον.
“Α δταν έκτιζαν τά τείχη πώς νά μή

(προσέξω;
Άλλά δέν ήκουσα ποτέ κρότον κτιστών

(ή ήχον:
Άνεπαιοθήτως μ’ έκλεισαν άιό τόν 

(κόσμον έζω. 
Τό δντως ώραΐον τοΰτο ποίημα 

μάς δείχνει τρανά σλη τή ψυχο
σύνθεση τοΰ ποιητή κλεισμένου 
στεγανά μέσα στό σιδερένιο φρού 
ριο τοΰ ύπερήφανου τΛτισμοΰ του. 
Ο  ποιητής μάς ζωγραφίζει έδώ 
μέ παραστατικότητα τή ψυχική 
του αιχμαλωσία, μάς δείχνει τόν 
έαυτό του φυλακισμένο μέσα «στά 
τείχη)) τοΰ έγώ του καί άποκλει- 
σμένο άπό κάθε έπικο;νωνία μέ τόν 
έξωτερικό κόσμο, μέ τήν αύθόρ- 
μητη ζωή, μέ τή πρσνματικότητα 
Ό  Άποσχισμός αύτός τοΰ ποιητή 
άπό τή ζωή τροφοδοτείται κατά 
$άθος άπό ένα άκατοτνίκητο άλλά 
αύτο1 κανοποίητο ένοίΐσμό, . άπό 
ένα είδος αύτο-έπαρκ: ίας πού τόν 
κάνει νά άναζητά τί,ν εύχαρίστη- 
ση, τήν άπόλαυση ά'ιέ τόν έαυτό 
του καί μόνο. Ό  ποιητής πάσχει 
δηλαδή άπό Αύτισμό, αιώνιος Νάρ 
κισσός, ό όποιος αι'τοθαυμάζεται 
καθρεφτιζόμενος στά νερά τής 
φαντασίας τουΙ

'Ά ν  σκάψη κανείς βαθύτερα θά 
δή πώς έκεΐνο πού λέμε φαντα
σία στή προκειμένη πε,ιίπτοση δέν 
είνε τίποτ’ άλλο παρά ενα είδος 
«ένεργοΰς όνείρου» όνειροπόλη- 
σης, ή όποία ώθεϊ τόν ποιητή νά 
άνατρέχπ στίς άναμ 'ήσεις του, νά

Η ΖΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ  
ΕΜΠΝΕΥΣΗ 

£ΤΟ ΕΡΓΟ TOY Κ ΑΒΑΦΗ
Μελέτη τοΰ κ. Φ. Σ Κ Ο Υ Ρ Α  

Νευρολόγου - Ψιχ'οτρου
Α '.

Σ ’ αυτές τις σκοτεινές κάμαρες πού
(περνώ

μέρες βαρυές έπάνω κάτω τριγυρνω 
γιά νάθρω τά παράθυρο, "Οταν άνοιζπ 
ένα παράθυρα θάναι παρπγορία.
Πλήν τά παράθυρα δέν βρίσκονται ή 

(δέν  μηομώ
νά τάβρω. Καί καλλίτερα ίσως νά μήν

(τάβρώ.
" Ισως τό φώς, θάναι μιά νέα τυραννία. 
Ποιός ζέρει τί καινούργια πράγματα 

(θά δείζη.
(Τά παράθυρα)

ΚΑΒΑ0ΗΣ
Ή  ψυχολογική άνάλυση ένός 

καλλιτεχνικού έργου ένδιαφέρει 
τόν ψυχίατρο περισσότερο άπό 
κάθε άλλο διανοούμενο. ‘Η έκδή
λωση μιάς προσωπικ.ί τητος στό δι- 
οτνοητικό ή συναισθηματικό έπίπε- 
δο προϋποθέτει έντονη δράση τών 
μύχιων δυνάμεων τοΰ ψυχισμοΰ. 
άναντίρρητη συμμετονή δλων τών 
ψυχικών καί διανοητι,-ών μοχλών 
στή δημιουργία ένός ίπάξιου καλ
λιτεχνικού έργου. Γ  Γ αύτό δέν έ
χουν άδικο έκείνοι πού διατείνον
ται δτι κατά τόν έργάτη καί τό 
έργο, κατά τό δένδτο καί ό καρ 
πός. Σ ’ δλες τίς τέχνες, γράφει 
κάπου ό Άνα τόλ φράνς. ό δημιουρ
γός καθρεφτίζει τή ψυχή του- καί 
ό μεγάλος Γκαϊτε έρωτηθείς κά
ποτε νά καθορίση τί εΐνε ποιητής 
δέν έδίστασε νά άποτντήση: «ψυχή 
καί μόνον ψυχή».

Ά λ λ ά  έμας τούς ψυχίατρους τό 
δημιούργημα ένδιαφέρει άκόμη 
καί άπό άλλη άποψη, ϊσως λιγώ- 
τερο φιλοσοφική, λιγί-τερο όλοκλη 
ρωτική, άλλά πάντως Τιό πραχτική 
καί ώφέλιμη. Κάθε καλλιτέχνημα 
δέν γεννιέται πάντοτε θεληματικά 
καί μέ πλήρη συναίσθηση τής δη
μιουργίας του. Τίς περισσότερες 
φορές ό καλλιτέχνης- τό γεννά ά- 
συνείδητα, θά έλέγααε αύτόματα, 
χωρίς καί ό ϊδιος νάχη έπίγνωση 
τοΰ νοητικοΰ περιεχομένου τοΰ έρ 
γου  του, τό όποιο τοΰ ξεφεύγει, 
τοΰ ξεγλυστρά άθελα αύθόρμητα 
άνάμεσα άπό, τούς ΐ ισοσκοτισμέ- 
νους φανούς τής γνώσης του.

Ό  Αύτόματος αύτός αύθορμη- 
τισμός τοΰ καλλιτέχνη συμπαροχ- 
σύρει ο,τι μπορεί άπό τήν άβυσσο 
τοΰ έσωτερικοΰ ψυχικού του κό

σμου καί μαζί μέ τά ύγειά στοι
χεία δ,τ» άνώμαλο, παθολογικό ή 
άταδικό έμπερικλείει. ή ψυχική προ 
σωπικότης τού άνθοΛπου. Ή  δη
μιουργία  καί στά άνώτερα άκόμη 
στάδια τής καλλιτεγν κής της έκ- 
δήλωσης, προσλαμβάνει μορφή, 
μπορούμε νά πούμε, ψυχιατρικού 
φαινομένου,είδος συμπτώματος τοΰ 
όποιου πρέπει νά αναζητήσουμε 
ψηλαφητά τήν προέλευση καί ά- 
φετηρία νά ζυγίσουμρ κοντολογής 
στήν έπιστημονική μας ζυγαριά 
τόν δγκο  καί τό βάρος. Ή  περί
φημη τότε «έμπνευση» ή «φαντα
σία» τοΰ καλλιτέχνη θά δούμε δτι 
άνάγεται σέ μιά άπλή έξίσωση, 
σ' ένα άπλό φαινόμΓνο άτομικοΰ 
αισθηματισμού δπου ό ένδόμυχος 
ψυχικός παλμός τοϋ καλλιτέχνη 
παίζει τό σπουδαιότερο ρόλο στή 
παραγωγή της.

Οι παρατηρήσεις -χύτές μάς έ- 
ξηγοϋν γιατί πολλέο φορές όλό- 
κληρες ψυχιατρικές ί-ντότητες δρή 
καν τήν άρχή τους αέ διάφορα έρ
γα  λογοτεχνικού ιιεριεχόμενου 
γραμμένα  άπό άνθρώπους πού καμ 
ιχιά μά καμμιά  σχέση δέν είχαν μέ 
τή ψυχιατρική. (Πώ λ Μπουρζέ. 
Ίπ αλζάκ, Ντοστογιέφσκι) καί οί 
όποιοι τίς δημιούργησαν αύθόρμη 
τα όρμώμενοι άπό αυτό— ή έτερό— 
ταρατήρηση, ή άν θέλετε, άπό μιά 
περίεργη άλλά μεγαλοφυή διαί
σθηση.

Οί μυθ^στοριογράφοι καί οι π.,ι- 
ηταί, συμπεραίνει κάπου ό π, λύς 
Μπούμκε, δίνουν τέτ.πι’' ώθηση στή 
ψυχιατρική πού μάταια θά τήν ά- 
ναζητήση κανείς καί στούο κορ"- 
φαίους άκόμη έργάτες τής Ψ υχια  
τρικής μας Επ ιστήμης.

Οί σκέψεις λοιπόν αύτές πού 
άπό πρόθεση έκρίναμε άναγ- 
καίο νά έκθέσουμε στ>'’ν άρχή τής 
μελέτης αύτής, μάς Εξηγούν τόν 
λόγο γ ιά  τόν όποιο ί'Θελήσαμε νά 
πλησιάσουμε τό Καδο·φικό εργο, 
κρατώντας στό χέρι if, λυχνία  τοΰ 
^υγιατρικοΰ φωτός. Κα ί τοΰτο δχι 
βέβαια άπό έπιθυμία κάπως κού- 
φη νά κατατάξουμε τόν ποιητή σ’ 
'ίνα ώρισμένο ψυχιατρικό πλαίσιο, 
άλλά άπεναντίας νά δρΰμε μέ τί 
ΓΪδους ιστούς ύφαίνε ό περίεργος 
(χϋτός άνθρωπος τ6 ποιητικό του

,ίργο. Μέ τή πρόθεση αύτή ϊσως 
τόν νοιώσουμε καλλίτερα  καί τόν 
έχτιμήσουμε συνειδητά.

# *
Δύο σημεία τής ποιητικής δη

μιουργίας τοΰ Καδάφη θά μάς ά- 
τασχολήσουν κατά ιιήκος τής με 
νέτης μας. Τό πρώτο τό καί κυ- 
ριώτερο εΐνε ό ένδόμυχος ψυχικός 
κόσμος τής ποιητικής του δημιουρ
γίας, μ ’ άλλα λόγ.α , τό φόντο 
τού έργου του ήγουν έπιστημονι- 
κώτερα ό ψυχικός συναισθηματι
κός κόσαος τοΰ ποιητή. Τό σημείο 
τούτο εΐνε τό σπουδαιότερο διότι 
στό συαισθηματικό περιεχόμενο 
τοΰ ποιήμχτος καθρεφτίζεται ή έν- 
δότερη ψυχική ύπαρξη του κα λλι
τέχνη, έμφανίζεται σ’ δ'^η τ·ι<- τ>, 
παραστατική έννοια ή π η ν ι την 
καλλιτεχνικής δημιουργίας μ’ δλα 
της τά παράκλαδα καί τούς πο- 

μαιάνδρους της. 'Ο 
λόκληρος ό ψυχικός π οΰτος ξεδι
πλώνεται κατά μήκος τοΰ δημι
ουργήματος, άνεμπόδιστός καί έ- 
λεύθερος άπό κάθε περισπασμό, 
κι’ άλλοτε πάλι διακοσμημένος ά
πό τήν «τόσον έν χρ.|σει» συμβο
λική τεχνική.

Τό δεύτερο σημεΐ.. έπίσης ση
μαντικό εΐνε ή λεχτιχή διατύπωση 
τοΰ ποιητικού έργου, ή όποία μάς 
δίνει νά καταλάβουμε τήν όργά- 
νωση τής έξωτερικής σκέψης τοΰ 
ποιητή, δηλαδή τό Αεχτικό του 
μηχανισιιό καί πλοΓτυ. τόν τρόπο 
τής ένσυνείδητης μεταβοΧ.ής τής 
άόριστης κα ί συγκεχυμένης ει
κόνας σέ συγκεκριμένη συμβολ.ική 
άναπαράσταση διά coO λόγου. Ό  
λεχτικός αύτός μηχα'-ισμός, ώς 
γνωστόν, παρουσιάζει συχνές άνω- 
ιιαλίες καί διαταροτγές στούς Σχι- 
ζοφρενικούς καθώς καί σ’ άλλους 
ψυχοπαθείς, τόσο πού όλόκληρη 
θεωρία έχει ήδη δημιουργηθή γιά  
νά έξηγήση μέ τ ό ν λ ε κ τ ι 
κ ό ν  α ύ τ ό ν  Α ύ τ ο μ α τ ι -  
σ μ ό ν τή γένεση τής ψευδαίσθη
σης καί τοΰ παραλή βήματος. 1) Οί 
νεολογισμοί τών ψυχοπαθών κα
θώς καί οί συναφείς διαταροτχές 
τοΰ λεχτικοΰ σέ ποι* καί ποσό ά
ποτελοΰν τίς συνηΟέστερες έκδη- 
λώσεις των, πού χωρίς αύτές πολύ 
δύσκολα θά τούς άνεγνώριζε κα 
νείς.

Κα ί τώρα άς δούμ,' μέ τή σει
ρά ποιές είνε:

I )  Ο Ψ Υ Χ ΙΚ Ο Σ  Σ Υ Ν Α ΙΣ Θ Η Μ Α 
Τ ΙΚ Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Κ Α 

Β Α Φ ΙΚ Ο Υ  F-ΡΓΟ Υ
'Έ ν α  σπουδαίο χ·τ,.ακτηριστικό 

τού συναισθηματικού κόσμου τοΰ 
Καβάφη εινε ό ά π ^ α γ μ α τ ι -  
σ μ ό ς τ ο υ. Ο Ι ψυχικές του κα 

ί )  Ί δ έ  ά. Σ κ ο ύ ρ α: Ό  Ψυχοδ,α- 
νοητικός Αύτοματιομός ώς βάσις τών 
ψυχώσεων. Οεσσαλονίκρ. "Εκδ . «ΈλΑ. 
Ιατρικής», 193S.

Έ ν α  στιγμιότυπβ άπβ τβ μπ χλέττβ τών λουλβυδιών τή ; τελευ
ταία; εικόνα; τή ; μουσική; κωμωδία; «Κομμω τή; Κυριών» τών κ. 

κ. ©. Συναδινού κχι © . Σακελλαρίδη

Ά π ό  τό διαγωνισμό τή ; Ε λ λ η ν ικ ή ;  Μ όδα ; πβύγινε την περα
σμένη έδδβμάδχ. Τ β  φόρεμα « ’Ά  νοιξι;» τβΰ ραπτικβΰ βίκου I. 

Εύαγγελίδη πβύ πήρε δραδείο έκτβ; συνχγωνισμβύ



Η ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τ Ο Υ  Κ. Λ. Π Α Υ Λ Ι Δ Η
Μ ιχ . Κάρη : «Εφιάλτες». ’Εκδόσεις Γκοΐέοτπ . σελί

δες 104. —  Κάτι πού άφβρα τόν κ. Κ . Φαλτάϊτς.

‘Ο κ. Μιχ. Κόρης δέν παρουσιά
ζεται για πρώτη ψοοά στά γράμ
ματά μας. Οί «’Εφιάλτες» εΐνε το 
δεύτερο εργο του (κ* εχει έτοιμο και 
τρίτο κατά τήν κρίση άλλων πολύ 
καλύτερο άπό τά δυό προηγούμενά 
■tou).

Μέ τόν γενικά έρεθιστικό, τόν ύ- 
ττΓοβατικά χαραχτηριστικό τούτον 
τίτλο 6 νέος αύτός συγγραφέας δη
μοσιεύει έντεκα διηγήματά του, μι- 
κοά καί μεγάλα, καί δείχνει πώς 
είνε άποψασισμένος παρ’ δλες τίς 
βιωτικές δυσχέρειές του νά συνέχι
ση τή λογοτεχνική σταδιοδρομία 
του. Καί καθ’ δλα τά φαινόμενα θά 
τή συνέχιση στά αύτά ίδιοχάραχτα 
έπίπεδά του: μ’ έπιμονή δηλ. στήν 
ιδιόρρυθμη έκφρασή του, μέ σταθε
ρότητα στίς θλιβεοές συλλήψεις του, 
μέ κατανόηση του κοινωνικού σκο
πού τής τέχνης.

"Αμα διαβάσεις τίς πρώτες σε
λίδες τών « ’Εφιαλτών» καΐ δής πώς 
τά λόγια, οί εικόνες, οί χαραχτηρι- 
σμοΐς ή γοργή κι* άκαταστάλαχτη 
έναλλαγή τού διαλόγου, τά διάφο
ρα μέλη ν’ άκούσω —  άκου τί λέω, 
ή σάμπως περιστροφική κι’ άντα- 

νακλαστική ψυχολογία, τά υπονοού
μενα καΐ υποβαλλόμενα, δλα μέ μιά 
λέξη τά στοιχεία τής πικρής καΐ 
ταραγμένης αυτής πεζογραφίας, κυ
λούν σέ μιά παράξενη κι’ άτελείω- 
τη ροή στιχουργημένης θά ελεγα κ’ 
έλλειπτικής πρόζας καΐ δέν ένο- 
χληθεϊς, τότε συνεχίζεις ώς τό τέ-, 

λος τό διάβασμα. ’Αδιαφορείς γιά 
τήν πρώτη κ' έπίμονα συνεχούμενη 
άπ’ τήν ύφή τού λόγου δυσάρεστη 
έντύπωση καΐ περνάς τίς σελίδες 
γοργά μά κ’ έταστικά, άναζητών- 
τας μόνο τή βαθύτερη ούσία, τόν 
τελικό σκοπό τών έφιαλτικών άλη- 
θινά πολλές φορές μισοκακόμοιρων 
αυτών ιστοριών τού κ. Κάρη.

Καΐ βρίσκεις πώς ό νέος αύτός 
άνθρωπος καΐ λογοτέχνης δέ θεωρεί 
τή ζωή σάν χαρά καΐ γιορτασμό. 
Άντιθέτως τή βλέπει σά μαύρη κοι
λάδα πόνου καί δακρύων. Καΐ τό 
θολό κι' άπελπισμένο βλέμμα του 

λές καί βυθά σ’ έκστασιακή παρα
ζάλη. Καί σού φαίνεται πώς άκούς 
νά σοϋρχεται άπό μιά σκιώδη ύ
παρξη πού στέκει κρυφά πλάϊ σου 
ένα σκληρό καί συγκρατημένο πα
ράπονο. Μιά άνθρώπινη ψυχή βα- 
ριεστισμένη πού ξεσπά αιφνίδια σ* 
ενα τόνο σάμπως άδιαφόρετα κατα- 
δικαστικό. "Εναν πικραμένο άδελφό 
πού πονεί πολύ, στοχάζεται άνέλπι- 
δα τήν άνθρώπινη μοίρα, ζητά τόν 
οΤχτο καί τόν ελεο άπό παντού καΐ 
τέλος σμίγει στό ερεβος τής άπελ- 
πισίας, βέβαιος πώς θανατωμένος 
κι’ αύτός στό άνεξιλέωτο γιά δλους 
Ικρίωμα έχτελεΐ άπλούστατα τόν 
προορισμό του.

Αύτά βρίσκεις στούς «'Εφιάλ
τες». "Οταν δμως συνέρθης ρωτάς: 
Κ ι’ ό σκοπός ποιός ; Καΐ δέ βρί
σκεις σκοπό. Γιατί ό νέος αύτός 
άνθρωπος καΐ λογοτέχνης σοΰ παίρ
νει χωρίς νά σοΰ δίνει. Δέν είνε Ι
κανός άκόμη νά φωτίση τό ζόφο. 
Νά χαράξη στό τέλμα ενα μονοπάτι 
πού' νά βγάζη σέ τόπο χλοερό, σ’ 

άκρη άναπαμοΰ. ‘Η αίσθησή του 
κ’ ή λογοτεχνία του συμπίγουνται 
σέ βραχύ κύκλωμα. ’Αντί μέ τόν πό
νο νά σού δώση τά πρώτα ρίγη τής

λύτρωσης, τόν αισθάνεσαι τόν ϊδιο 
νά διαλύεται στόν άνεμο τού λογι
κού έλέγχου σου σάν Ιστός αρά
χνης. ^

Καΐ ρωτάς : Φταίει άραγε ή
μπερδεμένη έκφρασή του ; Φταίει ή 
ένοχλητική άδεξιότητά του, πού υ
ποβάλλει τά δεδομένα του σέ εικό
νες Αλλοπρόσαλλες, σέ στάσεις άν- 
τιφατικές, σέ ύπονοούμενα άτελείω- 
τα κι' άκατάληχτα ; Φταίει ή παν
τελής ελλειψη πραγματικού λογοτε
χνικού ταλέντου ; Τά ποώτα ναί, 
τό τελευταίο δμως τχι. Γιατί ό κ. 
Κάρης εχει άναμφισβήτητα ταλέντο. 
Τό έπικίνδυνο δμως ταλέντο νά δια- 
γράφη έλλειπτικά τις παραστάσεις 
τής ζωής καΐ νά τις παρουσιάζει 
ανικανοποίητα στόν άναγνώστη.

"Οταν δμως μπορέσει —  καί θά 
μπορέση μιά κ’ εχει αίσθημα πολύ, .
ειλικρίνεια πραγματική, ζήλο φανε

ρό —  νά βλέπη ξεκάθαρα τά πρό
σωπα καΐ τά πράγματα καΐ νά τά 
έκφράζει όμαλά, φυσικά δηλ. καΐ 
παραστατικά, θά μάς δώση έντονα 
καΐ τήν έννοια τής ζωής καΐ δημι
ουργικά τά συναισθήματα καΐ δια- 
νοήματά του. "Ωσπου δμως νά γίνη 
αύτό αισθητική πραγματικότητα έ
μεΐς όφείλουμε νά διατηρήσουμε τις 
έπιφυλάξεις μας καΐ τούς δισταγ
μούς μας, διατηρώντας άκέοια μό
νο τήν ελλογη έλπίδα μας πώς ό κ. 
Κάρης τελικά θά πετύχι τούς λογο
τεχνικούς σκοπούς του.

ΕΤχα γράψει κάποτε άπό τή στή
λη τούτου —  γιά νά λυπήσω κατά 
παραξήγηση καί τόν ίδιο —  πώς ό 
κ. Κ. Φαλτάϊτς ήταν καιρός πιά νά 
κινήση σύντονη τήν προσοχή τών εΐ- 
δικών καΐ νά τούς κάμει νά προσέ
ξουν τις πολλές καΐ ποικίλου έπι- 
στημονικού περιεχομένου μελέτες 
του. Αύτό βλέπω μ’ ευχαρίστηση 
πώς άρχισε νά γίνεται. Διαβάζον
τας τή μελέτη τοΰ καθηγητή-άκαδη- 
μαϊκοΰ κ. ’Αν. Δ. Κεραμόπουλου: 
«Τί είνε οί Κουτσόβλαχοι», συνάν
τησα μιά υποσημείωση δπου λέ- 
γουνται στή γλώσσα τού συγγραφέα 
τούτου τά έξής: «Μνημονεύω ένταύ- 
θα δτι ό δημοσιογράφος Κ. Φαλ- 
τάϊτς, όξύς παρατηρητής τοΰ βίου 
καΐ τών άσχολημάτων τοΰ έλληνι- 
mu λαοΰ, γράφει άπό έτών πολλά 
ΰΡθρα είς έφημερίδες καΐ περιοδι
κά περί τά τών Βλάχων καΐ τών 
Σαρακατσάνων. Πάντα διέπονται υ
πό διαυγούς κρίσεως». Καΐ μνημο
νεύει παρακάτω ό κατά τεκμήριο 
ειδικός αύτός όλόκληρο άπόσπασμα 
άπό σχετική μελέτη τοΰ κ. Κ. Φαλ- 
τάϊτς.

"Ωστε κείνο πού εΐπα τότε καΐ 
φάνηκε σάν πειραχτικό παραδοξολό
γημα στό κ. Φαλτάϊτς, άρχισε νά 
γίνεται. Γ ι’ αύτό προσθέτω σήμερα 
πώς εΤν£ πιά καιρός νά κοιταχτούν 
μέ μεγαλείτερη προσοχή, μέ πληρέ
στερη κατανόηση δλες oi έθνολογι- 
κοΰ, λαογραφικοΰ, γλωσσολογι κοΰ, 
άρχαιολογικοΰ κλπ. περιεχομένου 
έργασίες τοΰ λογίου αι3τού δημοσιο
γράφου καΐ νά χρησιμοποιηθούν έ- 
Γτίσημα καΐ συστηματικά καΐ πρός 
επιδοκιμασία τής έχτεταμένης γνώ
σης του καΐ τής οξείας διαίσθησής 
του καΐ πρός πάγιο όφελος τής έ- 
ττιστήμης.

Λ ΕΩ Ν ΙΔ Α Σ  Π Α ΥΛ ΙΔ Η Σ

ΤΑ  ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Τό Βουλγάρικο Διήγημα

ΕΝΑΣ ΓΥΡΟΣ Τ’ΔΗ ΓΙΩΡΓΗ
ΤΟΥ ΕΛΙ Ν Π Ε Λ Ι Ν

Μετάφραση του κ. ΑΡΓΗ Κ Ο Ρ Α Κ Α
Τ β  ίιήγπ μτ πβύ ίημβοιεύβυμε παρακάτω είναι ένα 

άπβ τά ώραιώτερα, χάρις οτβ ώραϊβ τβυ Υράψιμβ xxt ατή 
λακωνικβτητά τβυ πβυ ύ,-άρχβυνε μέσα ατό βιδλιβ «Σύγ- 
χρβνβι Ββύλγαρβι Πείβγράφβι» πβύ γ ι’ αΰτβ μιλήοαμε αέ 
πρβηγβύμενβ φύλλβ, ή μετάφρασή τβυ δέ όφείλζτχι ατό 
ξεχωριοτό λβγβτέχνπ κ. ’Ά ρ γ η  Κβρχκα.

κόμα καρτ.ούς καί λικνιζόντουσαν 
ήδονικά κάτω άπό τΙς άχτΐδες τοΰ 
ήλιου.

Παραδομένος στή συλλογή γ ιά  
τή μεγάλη πρόνοια τοΰ θεοΰ καϊ 
γ 'ά  τήν πύρινη δύναμη τής ζωής, 
ό άη Γιώ ογης άπό καιρό σέ καιρό 
σταμοποΰσε καί γύριζε νά κοιτά- 
Ρ.η όλόκληρο τόν κάμπο. Κα ΐ νά 
πού μέσα στό χρυσοσμαράγδινο 
αύτό παλάτι εΓδε δυό άνθρώπινες 
μορφές, ντυμένες χρωματιστά κα! 
χαρούμενα, πού μοιάζανε μέ δυό 
μεγά λα κινούμενα άνθη.

Ό  άη Γιώ ργης Εψερε τό χέρι 
πάνω άπό τά μάτια \ου καί κοί
ταζε. "Ε ν α  παληκάρι περπατούσε 

‘ /α κοοίτσι. Πήγαιναν <<·-ν

Γεννήθηκε στό Μπάϊλοδο τής Σόφιας τό 
1878. 'Α π ό τούς κορυφαίους πεζογράφους 
τής Βουλγαρίας. ΓΊρωτοπαρουσιάστηκε τό 
1894 μέ το* διήγημα «Σ τό ν  τάφο της 
μητέρας» κ ι’ δταν τό 1904 βγήκε ό πρώ
τος τόμος τών διηγημάτων του, ή κρ ι
τική σημείωσε τό ταλέντο του. ’Α τ ό  £κεΐ 
καί πέρα ή σταδιοδρομία του εΤναι 2νας 
διαρκής θρίαμβος. Τό  ϊργο  του διακοϊνε- 
ται σέ διηγήματα, μυθιστορήματα, ευθυ
μογραφήματα καΐ παιδικά διηγήματα

φ λεγότα νε f j l m M  
τίς πρώτες II
Ες τοΰ ή- ! , | Q

τ -nvrri νε :> ι r . l lB B n

Ό  αη Γιώ ργης είχε δγή νά 
κάμη ένα γύρω στόν κάμπο, δ
πως κάθε χρόνο, δταν έρχόταν 
ό καιρός του.

Περπατούσε άρ.γά μέσα άπό 
τά πράσινα τά ιτ-στωμένα χωρά
φια πού -ά W s f P f ' . j f t  %***£$
κύματά τους ή- __
συχάζανε ίκό- f  
μα στό πρωινό /
Τυλιγμένος σέ ί  
φαρδύ πορφυρό f k  
μανδύα, ποΰ Ελε 
γες φλεγότανε 
άπό τίς 
άχτΐδες 
λιου, πήγαινε 

σ ά ν  κινούμενη 
φλόγα καί τό 
χρυσό του φω
τοστέφανο Εκρυ- 
6ε τό δίσκο τοΰ 
ήλιου.

Τά φωτεινά του 
μάτια μοιάζαν 
μέ σμαράγδια 
και σ’ αύτά κα- 
θρεφτιζότανε ή 
χρυσωμένη πρασι 
νά5α, καθώς κοί
ταζαν ώς πέρα 
στ’ άπειρο. Σ τ ό  
καστοτνό, σγου
ρό του γένι έλοαμπε άσημένια σκό
νη άπό δροσιά.

Ή  ψυχή τοϋ "Α γ ιο υ  χαιρότετνε, 
γιατί δλα γύρω άνάσαινοτν καί 
ζοΰσαν σύμφωνα μέ τή μεγάλη 
βουλή τοϋ Παντοδύναμου. Τά μ ι
κρά πουλάκια πετο'ααν καί έρω- 
τενόντουσαν ξέγνοιαστα, κελαϊδοΰ 
σαν, φιλιόντουσαν κα ! πεενηγύρι- 
ζοτν. Τά  μίικρά ζωάκια άνάμεσα 
στό χορτάρι μέ τόσο πάθος εΐχαν 
παροιδσθή στόν μεγάλο όργασμό 
πού τούς είχε χαρίσει ό Κύριος, 
π:>ύ πέθαιναν άπό έξάντληση ή 
άλληλοσπαραζόντουσαν μ’ έκστα
ση. Ζευγαρωμένες πεταλούδες πε- 
τοΰσαν ίπ αλά πάνω άπό τά στά
χια  κα ! ξεψυχισμένες έπεφταν 
στούς ώμους τοΰ "Α γ ιου . Σ τ !ς  μι
κρές λουλουδιασμένες τοΰφες λα- 
γουδάκια, παραδομένα στόν πόθο 
της καρδιάς τους, δέν άκουαν__τά 
ξένα σήματα κι' ό αιώνιος φόδος 
τοΰ θανάτου τά ε !χ ε άφήσει. Σ τ ’ 
άσημόπλεχτα δίχτυα στ!ο δαμα
σκηνιές κυνηγιόντουσαν μέ μανία 
έρεθισμένα ζευνάρια άράχνες κ ι’ 
δκαιμναν έπικίνδυνες άκροδασίες 
έπάνω στις λεπτές κλωστές. Τά 
γονιμοποιημένα δέντρα ήδονικά 
κρεμοΰσοαι τούς πράσινους των ά-

-Τ> ά \

πετοϋσε στόν άέρα. Κάτι τής είπε 
κα ! γελαστός τήν είδε πού πέταξ? 
πρός τό έοωτευμένο ζευγάρι.

Ή  μέλισσα ζουζούνισε γύρω 
στό κεφάλι τοΰ κοριτσιού, έφερε 
μιά γύρα  κατόπι γύρω στό κεφά
λι τοΰ παληκαριοΰ χ·’ άργισε νά 
παΐζη άνάμεσα στά πηόσωπα κα! 
τών δύο. Τότε γύρισαν αύτοί νά 
δοΰνε κα ! κοιτάχτηκοτν μέσα στά 
μάτια.

Στά θηκα ν κ ’ ο! δυό. Ή  μέλισ
σα πείραζε μιά τόν ένα μιά τόν 
άλλο. Αΰτο! χαρούμενοι ξεφώνι- 
ζοα/. Ο ! ματιές τους πιό συχνά συ- 
ναντιόντοιχτοα/ κα ! τό μεθύσι άπό 
τόν άνοιξιάτικο όργασμό τούς κυ
ρίευε.

Ό  "Α γ ιο ς  είχε σταματήσει στή 
μέση τοΰ κάμπου καί χα μογελα 
στός διασκέδαζε. Μαζύ του είχε 
σταθή κ ι’ ό ήλιος- κ ι’ Αύτός είχε 
σταματήσει τό πρωινό, γ ιά  νά μεί
νη ό κ ,;μπος πιότερο καιρό χω ρίς 
κόσμο

Ό  άη Γιώ ργης 
έστειλε στούς νέ 
ους μιά χρω μα 
τιστή πεταλούδα. 
Αϋτή έπαιζε γ ύ 
ρω του. Τά λεπτά 
χέρια  τοΰ κορι- 
-σιοΰ έκοτναν νά 
τήν πιάσουν. Κα ! 
τό παληκάρι ά
πλωσε τά δικά  
του. "Οπως σπά- 
Ριζαν τόν άέρατά 
δυό ζευγάρια χέ  
ρια, μπλέξανε 
κα ! πιαστήικανε.

Ό  άη -Γιώργης 
Εστειλε μιά μι
κρή κάμπια νά 

ικαρφαλώση στό 
λιγερό κορμί τοΰ 
κόριτσιοΰ. Αΰτό 

■τρόμαξε, ξξφώνι

Η ΚΡΙΤΙΚΗ  
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ή  συναυλία τοϋ Ω δ ε ίο υ

Ή  μ ίλιοο» ζβυ^βύνισε γύρω ατβ κεφάλι τβΰ κβριτοιβΰ *
(Σ κ ίτ σ ο  τοΰ κ. Α , Μαρούλη)

Υά μέ γυρισμένα τά κειράλια, τό
σο κοντά ό ενας στόν άλλο, δσο 
πί»ύ τά μικρά  δάχτυλα τών άφη- 
ιιένων τους χεριών μόλις νά άγγί- 
ζουνε.

Σώπαινοτν. Τό παληκάρι άπό 
καιρό σέ καιρό Εκοδε ένα καλά
μι άπό τό χωράφι, τό δάγκω νε κι" 
άσυνείδητα τό κομμάτιαζε. Τό 
κορίτκτι άτλωνε τήν παλάμη του 
πάνω άπό τά νέα στάχυα καί κα
θώς περαπατοϋσε τά χάϊδευε.

Ό  "Α γ ιος  κατσούφιασε. Μέσα 
σ’ αύτόν τόν όρνασιΐό πού δο- 
οΰσε γύρω, ·αύτο! οι άνθρωποι νά 
μή κοιτάι,ωνται καν, ούτε νά φιλι
ούνται! ’Εκείνη  ή δειλή έπαφή 
τών μικρών τους δακτύλων τόν Ε- 
κοτνε νά χαμογελάση.

—Τί ντροπαλά παιδιά! συλλο
γίστηκε. Ποιό είναι οτύτό πού σφίγ 
γει τ!ς καρδιές τους! Κ ι ’ δμως 
αΰτο! ο! νέΐ>ι αγαπιούνται. ’Ερω 
τευμένοι δπως είναι, ήρθοτν έδώ 
τόσο νωρίς γιά  νά συναντηθούν, 
δσο δέν έχει κόσμο στόν κάμπο, 
κα ! τώρα ντρέπονται νά κοιτα
χτούν.

Ό  "Α γ ιο ς  σήκωσε τό λευκό του 
χέρι κα ! κάλεσε μιά μέλισσα, πού

σε κα ! πηρε νά 
τινάζεται, μά τά 
δυνατά χ έ ρ ι α  

τοΰ νέου δέν τό άφηναν. Τό πα
ληκάρι κατάφερε νά πετάξ^ τήν 
κάμπια καί τά χέρια  του βρέθη
καν γύρω  στή μ ΐυη  τοΰ κοριτσιού.

Παίζοντας Ετσι *·ό ιίαληκάρι. κα ! 
τό κορίτσ^ σταμάτησαν άγκαλια- 
σμένοι άνάμεσα στά χωράφια. Τά 
μάτια τους φλόγιζαν, ο! ψυχές 
τους λύγιζαν. Κ ’ οί δυό τους τοέ- 
μανε, μά δέν μπορούσαν νά καθή- 
σουν, γιατί τό χωράφι ήτοτν ύγρό 
άπό τή δροσιά.

Κ ι ’ δταν 6 άη Γιώ ργης είδε 
πώς τ’ άγκαλιάσματά  τους γινόν 
τουσοτν πιό δυνοττά, πιό σφιχτά, δ 
ταν άκουσε τ Ις  παθητικές κ ι’ έκ- 
στατοκές κραυγές τοΰ Ερωτα, δταν 
εΐδε τά κολλημένα τους χείλη, χω 
ρΐς ν ’ άργοπορήση, πέρασε έλα- 
φρά άπό Τιλάϊ τους, άπλωσε πάνω 
στό νοτισμένο χοοτάρι τό μεγάλο 
ποφυοό του μοτνδύα κα ! χάθηκε.

Τό παληκάρι καί τό κορίτσι πέ
σαμε άγκαλιασμένοι πάνω σι*ό 
στρωσίδι.

Κ ι ’ ό ήλιος ξανοοτηρε τόν ψηλό 
του δρόμο κ ι’ ό κάμπος Ελαμψε 
άπό θε·κή χαρά.

"Υστερα άπό τη μικρή παρένθε
ση τοΰ καρναβαλιού έπανελήφθησαν 
τήν περασμένη Κυριακή οΐ συμφω
νικές συναυλίες μέ διευθυντή τόν κ. 
Λυκούδη. Ή  λαμπρή ιδέα τοΰ Ω 
δείου ’Αθηνών, δπως καί σ’ δίλλο 
σημείωμά μας έτονίσαμε, νά άνα- 
θέση καί σέ 'Έλληνες μαέστρους 
τήν διεύθυνση τών συναυλιών τής 
όρχήστρας του, έπιδοκιμάστηκε ά
πό τήν πρώτη κι’ολας στιγμή άπά 
τούς φιλομοΰσους τής πρωτεύουσας, 
πού μ’ ένθουσιασμό ΰπεδέχθηκαν καί 
έχειροκρότησαν θερμότατα τήν πρώ
τη έμφάνιση έπί κεφαλής τής συμ 
φωνικής όρχήστρας τών κ. κ. Εύαγ- 
γελάτου, Βαδαγιάννη καί προχθές 
τοΰ κ. Λυκούδη.

Ό  κ. Αυκούδης, ό διαλεχτός βιρ
τουόζος τοΰ βιολιού, εΤνε ένάς ά- 
γνός καί ευγενικός καλλιτέχνης· ώς 
διευθυντής όρχήστρας δέν βρήκε ά
κόμα τήν ευκαιρία νά δείξη τί μπο
ρεί νά προσφέρη μέ τό ταλέντο του 
στή τόσο δύσκολη αύτή καλλιΆχνι- 
κή έκδήλωση, γιατί μέ τίς λίγες 
συναυλίες πού διεύθυνε στό ραδιοφω 
νικό σταθμό δέν ήταν δυνατόν βέ
βαια νά άποκτήση τήν άπαραίτητη 
πείρα. Τήν ϊλλειψη δμως αϋτή τήν 
άναπληρώνει, δπως κι’ άλλοτε έ- 
γράφαμε μέ τήν καλλιτεχνική του δι
αίσθηση, μέ τό γούστο του καί τό 
ρυθμικό αίσθημα πού τόν διακρί
νουν. Διευθύνει μέ αυτοπεποίθηση 
καί άνεση καί οΙ έρμηνεΐες του στή 
γενική γραμμή φέρνουν πάντα τή 
σφραγίδα τής έπιμελείας καί τής 
εύσυνειδησίας.

Άπό τό πρόγραμμα τής συναυ
λίας πού περιλάμβανε τήν ’ Ιταλική 
συμφωνία τού Μέντελσον καί τήν 4η 
τού Μπράμς, θά σταματήσω στήν 
τελευταία πού είνε ή λυδία λίθος 
καί τών μεγάλων άκόμα μαέστρων. 
Ό  κ. Αυκούδης πού φιλοδόξησε ν’ 
άναμετρήση τίς δυνάμεις του μ’ ϊ- 
να τόσο δύσκολο £ργο, κατέβαλε 
μιά έπαινετή προσπάθεια νά πλη- 
σιάση δσο τό δυνατόν περισσότερο 
στό πνιΰμα τοΰ έργου, κι’ άπό τής 
άπόψεως τών ρυθμικών καί δυναμι
κών ύποδείξεων τοΰ συνθέτη δέν μπο 
ρεί κανείς νά τοΰ άμφισβητήση τήν 
έπιτυχία. Δυστυχώς δμως δέν κσ- 
τώρθωσε νά όλοκληρώση τήν προσ- 
Ττάθειά του αύτή, γιατί έκτός άπό 
τήν έ'λλειψη συγχρονισμού τής όο- 
χήστρας σέ μερικά σημεία —  τά 
χάλκινα δέν ήσαν καί τόσο στίς κα
λές τους —  ό κ. Αυκούδης δέν μπό
ρεσε νά άπαλλάξη δσο θάπρεπε ά- 
ιτό τό ύλικό βάρος τή συμφωνία αύ
τή καί νά άναδείξη κάτω άπό τήν 
πολυδαίδαλη πολυφωνική κίνηση τών 
φωνών τής όρχήστρας τά θέματα 
μέ πλαστικότητα καί διαύγεια

Ό ,τ ι  πάντως έπέτυχε στή συμ
φωνία αύτή, άνήκει έξ όλοκλήρου

στό ένεργητικό τού κ. Λυκούδη καί 
τό κοινό πού έξετίμησε τήν εύσυ- 
νείδητη έργασία τοΰ νέου μαέστρου 
τόν έχειροκρότησε είλικρινά καί αύ- 
θόρμητα.

Ό  νέος πιανίστας κ. Μάριος Λά- 
σκαρις πού ϊπαιρνε μέρος στή συ
ναυλία μέ τό β ' κοντσέρτο τού Σο- 
πέν εΐνε Ενας καλλιτέχνης σεμνός 
καί μέ πολλά μουσικά χαρίσματα 
προικισμένος, έπί πλέον δέ κάτοχος 
τής τεχνικής τοΰ όργάνου του σέ ι
κανοποιητικό βαθμό. Ά ν  έξαιρέση 
κανείς τό α' μέρος τοϋ κοντσέρτου 
πού παίχτηκε μέ κάποια νευρικότη
τα έξ αίτιας Τσως τοΰ έλαφροΰ τράκ, 
τά άλλα μέρη καί ιδίως τό λαργκέτ- 
το άπεδόθησαν άπό τόν έκλεχτό καλ
λιτέχνη μέ αύτοσχεδιασμό καί ίκ- 
φραστική ευγένεια.

Η ΕΘ Ν ΙΚ Η  Χ Ο Ρ Ω Δ ΙΑ

Ή  περσινή πρώτη έμφάνιση τής 
«’Εθνικής Χορωδίας» τού κ. Βούρ- 
τση μοΰ είχε άφήσει πολύ καλές έν- 
τυπώσεις, παρ’ δλες τίς άτέλειες 
που παρουσίαζε, άτέλειες άναπό- 
φευκτες σέ μιά νεοσύστατη χορωδία 
καί μάλιστα «α καπέλλα». *0 κ. 
Βούρτσης διαθέτει γιά τό σκοπό 
του καλές φωνές κι’ δπως μάλιστα 
άναγράφει στό πρόγραμμα καί τά 
30 μέλη τής χορωδίας του εΤνε σο- 
λίστ τοΰ τραγουδιού. Ά ν  δέν πα
ρουσιάζει άκόμα τήν ποθητή όμοιο- 
γένεια καί τό συγχρονισμό, άρετές 
πού θά άποκτηθοΰν μόνο μέ τό χρό
νο καί μέ τήν έργασία, οί ευπρόσω
πες δμως έρμηνεΐες του προγράμμα
τος τής προχθεσινής συναυλίας στά 
’Ολύμπια ένισχύουν τήν πεποίθηση 
πού σχηματίσαμε άπό τήν περσινή 
κι’ δλας έμφάνισή της, πώς ή χορω
δία αϋτή σίγουρα θά έξελι$)ή σ’ ένα 
λαμπρό σύνολο. Τό πρόγραμμα πε
ριλάμβανε έκτός άπό τραγούδια ξέ
νων συνθετών καί τών Καλομοίρη, 
Ροδίου, Σαμάρα, Κήντη, Βοόρτση 
καθώς καί δημοτικά τραγούδια, ©ά 
έπιθυμοΰσα μόνο νά συστήσω στόν 
διευθυντή της τήν άποφυγή τών με
γάλων προγραμμάτων πού φυσικό 
εΐνε νά κουράζουν τόν άκροατή προ- 
κειμένου γιά μιά χορωδία χωρίς 
συνοδεία όρχήστρας.

01 πολυπληθείς θαυμαστές τοΰ 
μουσικού αύτοΰ είδους έχειροκρότη- 
σαν μέ ένθουσιασμό, ένισχύοντες Ε
τσι μιά ώραία προσπάθεια έκλαϊκεύ 
σεως τής μουσικής γιά τήν όποία 
κι’ ό ύποφαινόμενος δέν εχει παρά 
νά προσθέση, τά ειλικρινή του συγ
χαρητήρια τόσο στόν κ. Βούρτση δ
σο καί στούς νέους τής χορωδίας 
ιτού μέ τόση άγάπη έργάζονται πρός 
πραγματοποίηση τού εύγενικοΰ αύ- 
Γοΰ σκοποΰ.

θ. Δ. Κ Α ΡΥ Ω Τ Α Κ Η Σ

Θ εα τ ρ ικ ές  πρώτες
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 

του μεγάλον ρόλον ώς 'Ερρίκος 4ος ά
φού είχε διακριθή είς άλλο θέατρον ώς 
βασιλεύς τής Καστιλλίας είς τόν Δον 
Ζουάν τού Όμπάϊ) Σιαμπρέϊγι, Ριγ- 
κούλτ, δέν ηύτυχήσαμε νά άκούσωμε τόν 
Έσκάντ, τόν Μπρυνό, τόν Λεντού, τόν 
Λερουά, καί πρό πάντων τόν Μπακιέ, 
τόν Ντεμπυκούρ, τόν Μπερτέν πού έρ
μηνεύει μέ χαρακτηριστική τελειότητα 
πλήν άλλων καί τό «Πρέπει μιά πόρτα 
νά εΐνε άνοιχτή ή κλειστή» του Μυσσέ, 
πού ϊσα-ϊσα έδόθηκε καί έδώ μαζί μέ 
τό «Μισάνθρωπο» τού Μολιέρου, καί μέ 
ιταρτεναίρ καί στό Παρίσι τήν κυρίαν 
Ζερμαίν Ρουέρ. Τό έδώ έλθόν τμήμα εί
χε καί τόν κ. Σιαρόν, μαθητευόμενον 
τοΰ Κονσερβατουάρ, δεδομένου δτι στήν 
Κωμεντί συχνά συμβαίνει μαθηταί τοΰ 
Κονσερβατουάρ νά παίζουν άκόμη καί 
90λους σημαντικώτατους. (Είδα τελευ
ταίως στήν Κωμεντί νά παίζη τόν ρό
λον τού νεαρού Άγγλου Χάρρυ Φάνιγκ 
στόν «Άσμοδαίο» τού Μωριάκ ό «μαθη
τής τού Κονσορβαιουάρ» κ. Κλανσύ μέ 
καιανόησιν καί τέχνην ικανά·: νά προ-

κο·λέοουν τή ν,ήΑ» ια καί βετεράνων τοΰ 
παλκοσένικου).

Η «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ» ΤΟ Υ ΡΑ Κ ΙΝ Α  
ΚΑ Ι Η «Αμ Α^Α» ΤΟΥ Μ ΕΡ ΙΜ Ε

'0  θίασος τής ^Κωμεντί Φρανσαίζν 
άρχισε τάς παρασινσεις του μέ τήν 
«,Ανδρομάχη·» τοΰ Ρακίνα κ-χ τή-, 
«Άμαξα» τοΰ Προτπερ Μέριμέ (έρνι 
μέ τό όποιο· έντεμιιοιπάρισε τιρίφημα 
άλλως τε σιό ’Εθνικό μας β ατρο έπί 
τού μακαρίτου Φώτη Πολίτη ώς σκηνο
θέτου ή κυρία Κατερίνα ‘Άνδρεάδη).

Δέν είνε βέβαια δυνατόν οϋτε λογος 
νά γίνεται περί άναλύσεως κριτικής έ
στω καί στοιχειώδους τού έργου τού 
Ρακίνα δι’ ους λόγους εϊπομεν ή'δη δ
πως οΐίτε καί περί κριτικής άναλυσε- 
ως τής τραγωδίας αυτής πού έπαίχθη 
άπά τήν «Κωμεντί». Ό  Όρέστης άγα- 
πά παραφορως την κόρην τής ωροίας 
'Ελένης, τήν Έρμιόνην, ή όποία άγα- 
πώσα μέχρι μανίας τόν υιόν του Ά  
χιλλέως Πύρρον μέ τόν όποιον ό πα
τέρας της τήν έχει άρραδωνιάσει εύ- 
ρίσκεται στό Βουθρωτάν, τήν πρωτεύ
ουσαν τού βασιλέως τής ’Ηπείρου Ρύρ· 
ρου ματαίως άναμένουσα τόν πάντοτε 
άνα&αλλόμενον γάμον, άναδαλλόμενον

ναΐκα μπήκε στή ζωή του. Σ ά ν  
τήν άλλη θά τήν άγαπήστι κα! θά 
είναι σκλάβος της ώς τό τέλος τής 
ζωής του.

it
Ή τ α ν  Ενα χωριατοκόριτσο δε

κάξη χρόνων, ντυμένο μ' ένα που
κάμισο άπιό χοντρό ύφασμα πού 
ξειπροδάλλει στό παράθυρο τής 
κουζίνας. Σ έ  έξη ή έπτά εικόνες 
μάς τήν παρουσιάζει έτσι φρέσκια 
κα! στρουμπουλή μέ μελαγχολικό 
βλέμμα. Είνα ι ξανθιά, μέ μαύρα 
μάτια καί στό δλέμμα της διαδά- 
ζει κανένας τόν κρυ·,οό έρωτικό πό 
θο, πού δέ ξύπνησε άκόμα στό νεα 
ρό αΰτό τε κοτιΐ ·ι

‘Ο Ρέμπροτντ είναι πάντα Ενας 
πιστός σύζυγος, στή ζωή του δέν 
4γάπησε παρά τής δυό α ύτές 'γυ 
ναίκες.

Τό ώμορφο κα ! γερό αύτό κο
ρίτσι, ή Χ^ιτοικ^ε Στόψελς, μιά 
όρφοοή άπό τά γερμανικά  σύνο
ρα, ήταν ή άντίΡ '-η  ιιέ τή Σά- 
σκια, πού πα~ο στή ζωή
τοΰ Ρέμπραντ, σάν μ ιό νεράιδα 
νεπτοκαμοιμένη κα ! ζωηρή. Ε ίχε  
μάτια πρασινωπά μιά λεπτή ιιύτη 
κα ! Ενα στήθος νέου κοριτσιού.

Ή  νεαρή πατρικία μέ τό κλασ
σικό δνομα Εφερε άναστάτωση στή 
ζω·’1 ~οΰ καλλιτέχνη "Ε « ο ε π ' -ν. 
ζητήστ| τή Σάσκια  άπό τούς άδεΧ- 
φούς της. ποΰ τοΰ τήν άρνήθηκαν, 
νά παλέψη ώς που νά τήν πάοη 
κα! νά τήν παντρευτή. "Επειτα  άο- 
^ισε ή δίνη τοϋ πλούτρυ, τό με- 
αλεΐο τους. οί κληρονομιές. Τήν 

Χένδρικξε, τό άγράμματο κορίτσι

πού ύπέγραφε μ’ ένα σταυρό, πού 
ζοΰσε όλαμόναχο, χωρίς δική του 
στέγη, άπό τή δουλειά τών γερών 
μπράτσων του, τήν πήρε δπως τοΰ 
τήν έφερε ή τύχη στή ζωή, γιά  v i  
άναζωογονήση τά σαράντα του 
χρόνια κοντά στ’ άνθισμένα νειά- 
τα της.

Ό  γυιός τοΰ μυλωνά αισθάνε
ται τόν έαυτή του πιό δμοιο μέ τή 
φτωχούλα αύτή ύπηρέτρια, πού 
τή ζωγράφισε μιά μέρα μέ μιά 
σκοΰπα στό χέρι, παρά μέ τή πα
τρικία Σάσκια .

Α να λυτής τήΓ άνθρώπινης ψυ
χής, προαισθάνθηκε ά<>α γ  έ, βλέ
ποντας τό γαλανό πρόσωιο ιού 
κοριτσιού, όλη τή τρυφερότητα 
πού τοΰ προσέφερε. Τή ζωγραφί
ζει Παναγία καί ζή μαζύ της τρία 
χρόνια. Τά τρία αύτά χρόνια τά 
πέρασε άνάμεσα στίς δυό αύτές 
γυναίκες.

Μά ή χοντροπαραμάννα δί,ν cov 
"’■φήνει ήσυγο, βλι'π ’(·>· τ·Ν *—ν 
ραμελεί, καί παραπονιέται 'ότ. τής 
ύποσχέθηκε γάμο. Δέν έκανε τό
σα γ ι ’ αύτόν; άφοΰ μάλιστα ώρι- 
σε κληρονόμο της τό ϊυζασταροϋ- 
Η τό Τ ιτο;

Τό σκάνδαλο αύτό δλάπτει τό 
Ρέαιπραντ. Πηγαίνουν στά δ ικα 
στήρια. Τής προσφέρει £ν« αεδα- 
στό ποσό. ‘Η παραμάννα άρρωστοί 
νει κα ! τίιν π ηγαίνουν στό vo joko·  
•ρϊο Ό  Ρέμπραντ πληρώνει τά 
"ξοδα.

Μετ. Κ Ω Σ Τ Α  ΛΑΔυΠΟΥ.ΛΟΥ 
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Μ Ο ϊ ‘Η  συνέχω α.

διότι ό Πύρρος δέν άγαπά τήν ‘Ερ- 
μιόνην δπως αύτή δέν άγιχπά τάν Ό- 
ρέοτην άλλ’ εΐνε αιχμάλωτος τών θελ- 
γήτρων τής ώραίας σκλάβας του, τής 
χήρας τοΰ Έκτορος, συζύγου άγαπημέ- 
νου φονευθέντος άπο τάν Αχιλλεα τόν 
πατέρα τοΰ Πύρρου, τής ώραίας Αν
δρομάχης, ή όποία μέ τά μικρό της 
παιδάκι, τόν Άστυάνακτα, έπεσε στάν 
κλήρο —  κατά τήν άλωση τής Τροιιχς 
—  στόν Πύρρο. Ό  Πύρρος καί ό 0- 
ρίστης, ή Ανδρομάχη καί ή 'Ερμιόνη, 
Ιδ^ύ τά κύρια πρόσωπα τού δράματος 
μέ συμπληρωματικά τάν φίλο τοΰ 0- 
ρέστη Πυλάδην, τόν σύμβουλον τοΰ Πύρ 
ρου Φοίνικα, τήν Κηφισσώ καί τήν 
Κλεώνην —  θεραπαινίδας άντιστοίχως 
τής Ανδρομάχης καί τής 'Ερμιάνης, 
τά πρόσωπο τής τραγωδίας. Τά ύπε- 
δύθησαν: 'Η κυρία Μαρί Μπέλ τήν 
Έρμιόνην, ή κυρία Ζερμαίν Ρουέρ τήν 
Άνδρομάχην, άντιστοίχως δέ αί δε
σποινίδες Φρανσουάζ Ντελίλ καί Ζάν 
Σουλλύ τάς Κλεώνην καί Κηφισσώ καί 
οί κ. κ. Σιαμπρέϊγ τόν Φοίνικα καί Ντέ 
Ριγκούλ τόν Πυλάδη.

'Η παράστασις άπετέλεσε μίαν σπα 
νίαν άπόλαυσιν. Γνωρίζω —  καί έάν 
δέν τάς έγνώριζα μερικαί κριτικαί έγ- 
χώριαι θά έφθαναν διά νά μοΰ τάς μά
θουν —  τάς άντιρρήσεις: «Ό  Ρακίνας 
κουράζει». «Ή  Ανδρομάχη τού κλασι
κού γαλλικού θεάτρου δέν συγκινεί κα
νένα». «Ή  κλασική γαλλική τραγωδία 
έχει περισσότερο ρητορική καί λιγώτε
ρο θέατρο». «Τό διά τών Βερσαλλιών 
τού 17ου αίώνος δρομολόγιον δέν εΐνε 
τό καλλίτερον διά νά φθάση εις τάς 
Αθήνας συγκινούσα σήμερον ή Άνδρο 
μάχη τού Εύριπίδου». «Ή  κατά παρά- 
δοσιν άπαγγελία τής Κωμεντί Φραν
σαίζ έντείνει έτι μάλλον τό βασικόν 
έλάττωμα τού θεάτρου τοΰ Ρακίνα νά 
εΐνε ρητορικόν άλλά δχι άνθρώπινον». 
« '0  «άλεξανδρινός» στίχος δέν μπορεί 
σήμερα νά χρησιμεύση διά νά δώση 
τήν δραματικήν συγκίνησιν» κτλ. κτλ. 
«Θά έπρεπε νά ίσχύση διά τήν παρά- 
στασιν τού κλασικού γαλλικού θεάτρου 
δχι ή παράδοσις άλλά κάποια νεωτέρα 
άντίληψις» κτλ. κτλ.

Νομίζω δτι αύτά εΐνε φιλολογία καί 
ή ιδέα περί «νεωτέρας άντιλήψεως» είς 
τό κλασικόν γαλλικόν θέατρον είνε αΐ- 
ρεσις. Ή τετράς τών σκηνοθετών τού 
Οίκου τοΰ Μολιέρου μέ τάν κ. Μπουρ- 
ντέ έπί κεφαλής τήν έδοκίμασε. Καί 
άνέβασε μέ «νεωτέρας άντιλήψεις» τήν 
«Έσθήρ», τόν «Μιθριδάτην», τάν 
«Βρεττανικόν». Έπέτρτ.ψε στάν κάθε 
πρωταγωνιστή νά σκηνο3ετήση μόνος 
του τά έργον είς τά όποιον έπαιζε καί 
κάθε σκηνοθέτης άπά τούς τέσσαρες έ- 
ψήρμοσε τόν «ρυθμό» του. Πρόφασις ;

‘Η έφαρμογή «νεωτέρων άντιλήψε- 
ων». Ή  παροχή είς τόν «Οΐκον τοΰ Μο
λιέρου» τής ευκαιρίας νά έκτελέση τόν 
προορισμόν του συνιστάμενον είς τό νά 
παίρνη πάν τά καλάν καί νά τά συγχω 
νεύη μέ τήν κληρονομιάν, άνανεών καί 
συγχρονίζων τήν παράδοσιν». Αποτέ

λεσμα ; Φιάσκο. Παραστάσεις άνυπό- 
φοροι κα! παίξιμο άνεκδιήγητο κατά 
τήν όμόφωνον έντύπωσιν καί τής κρι
τικής —  άπά τοΰ ήρέμου κ. Κέμπ τοΰ 
«Χρόνου», Μπραζιλλάκ, Ντυμπέκ, 
Μεράκ μέχρι τοΰ άμειλίκτου Άλά'ίν 
Λαμπρώ —  καί τού κοινοΰ. Ά φ ’ έτέ- 
ρου οί «άλεξανδρινοί» δέν έμποδίζουν 
διόλου τήν δημιουργίαν τής δραματι
κής έντυπώσεως ύπό τόν δρον βέβαια 
νά μή άπαγγέλλωνται μέ συρροήν ώ- 
ρισμένων έλαττωμάτων πού χαρακτηρί
ζουν τάς κακάς παραστάσεις, έλαττω
μάτων δπως τό «ρόν ρόν» πού λέγουν 
οί Γάλλοι οί κακοτοποθετημένοι τονι
σμοί, ή παρεξήγησις δτι· πάθος σημαί
νει ξεφωνητά καί τραγικότης κυματοει
δείς βηματισμοί τής ήρωΐδος, άνατά- 
σεις τών χειρών δεικνύουσαι μόνον τήν 
ώμορφιά τών γραμμών, βιαιότητες ά- 
νωφελεΐς, ξεσπάσματα χωρίς βάθος καί 
λυρισμό, μονοτονία τήν όποιαν ματαί
ως έπιδιώκεται νά διασώσουν ξεφωνη
τά. 01 άλεξανδρινοί δέν ήμπόδισαν κα
νένα μεγάλον ήθοποιόν νά συγκίνηση 
μέχρι ς άναστατώσεως τό κοινόν του υ
πό τάν δρον φυσικά νά μή τραγουδούν 
ται χωρίς νά ζωντανεύωνται —  δπως 
συνέβη ένίοτε μέ τήν κ. Ρουέρ ώς Ά ν 
δρομάχην —  καί πρό πάντων νά μή 
σύρωνται δπως συνέβη μέ τάν κ. Ύο- 
νέλ έ'χοντα δυστυχώς τό «τϊκ» νά «δέ- 
νη» τούς στίχους, σέρνων τήν φωνήν 
του, χαμηλώνων τόν τόνον έφ’ δσον προ 
χωρεΐ πρός τό τέλος τής άναπτύξεως 
μιάς ιδέας διά νά έξορμήση βιάζων τό 
τέμπρο του στήν άρχή τής έπομένης 
κάμνων τέλος πάντων στά στόμα του 
τήν λέξιν καί τάν στίχον εΐδος .. σφεν
τόνας —  ό όρισμός δέν εΐνε δικός μου 
—  ή όποία στριφογυρίζει, τεντώνεται, 
θροεΐ έ'ως δτου νά έκσφενδονισθή ή...πέ
τρα, ή έπομένη λέξις ή φράσις. Νά 
μή άπαγγέλλωνται έν συνοδείςι κινή
σεων δπως οΐ τής κυρίας Μαρί Μπέλ, 
ήθοποιοΰ μεγάλης άλλά είς τό παίξι- 
μον τής όποιας έπικρατεστέρα εΐνε ή 
θηλυκότης, τά αισθησιακόν στοιχεΐον. ή 
ποιητικότης τού ύφους παρά ή τραγι
κή βιαιότης καί τό δραματικόν πάθος 
τό κλασικώς λιτόν τής τραγωδίας. "Ο 
σοι είχαν τήν άτυχίαν ν’ άκούσουν στό 
φωνογράφο μία πλάκα τής περιφήμου 
Μπαρτέ μέ ένα κομμάτι τής Ανδρο
μάχης ίσα-ΐσα τού Ρακίνα, ξέρουν τί 
τεραστία διαφορά ύπάρχει στήν άπαγ
γελία τών στίχων αίφνης :
"Αχ  Ας μσοροΟσα νάζερα: μισϋ Λ Λ-

(ναπΰ ;
τής μαινομένης Έρμιόνης ίϊ τών στίχων 
τών γεμάτων πόνο καί 'ικεσία :
Δέζου άπ’ τόν Ελλάδα, μά κι’ άπό 

ζσένα μακρυά 
νά πά’ νά κρύψω τό, παιδί, νά κλάψω 

(τόν πατέρα.
τής τραγικής Ανδρομάχης πρός τάν βί- 
αιον έρωτευμένον Πύρρον, μεταξύ τοΰ 
τρόπου που τους άκούσαμε άπαγγελ- 
λομένους (περίφημα άλλως τε πάντο
τε) άπό τάς κυρίας Μαρί Μπέλ ώς 
Έρμιόνην καί Ζερμαίν Ρουέρ ώς Ά ν 

δρομάχην καί τοϋ πρώτου καθ’ δν tie 
τά ίδιον έργον Απήγγειλε τούς άλε 
ξανδρινούς τοΰ ρόλου της ή Μπαρτέ.

Συμπέρασμα: Ή  παράστασις τήι· 
«Ανδρομάχης» ύπήρξε —  μέ τάς έπι- 
φυλάξεις αύτάς —  ένα χάρμα καί μίρ 
άπόδειξις. Χάρμα διότι έγοήτευσε, δ
σον καί άν ό άλλως άναντίρρητα έξαι- 
ρετικός καλλιτέχνης κ. Ύονέλ (έθαυ- 
μάσθη είς τό δίπρακτον «ρεσ! ντιαλο- 
γκιέ» τού Μοράν «Ό  ταξειδιώτης καί 
ό έ'ρωτας» πού έδόθη τήν Τετάρτην) δέν 
άρεσε άπολύτως ώς Όρέστης καί έκρί 
θη ένίοτε λίγο άτονη ή κυρία Ρουέρ 
ώς Ανδρομάχη. Άπόδειξις τού δτι είς 
τά θέατρον τά πάν εΐνε τά σύνολον, ή 
παράδοσις, ή φωνητική άπόδοσις τοΰ 
κειμένου, ό χρωματισμός, ή καθαρότης 
είς τήν προφοράν. Ή  Κωμεντί Φραν
σαίζ άπό τής άπόψεως αύτής έπεβε- 
βαίωσε άλλην μίαν φοράν δτι εΐνε τό 
καλλίτερον θέατρον τού κόσμου. Ή  πα- 
ράστασις έκανε πολλούς άκροατάς νά 
διερωτώνται μήπως συμβαίνει νά ξέ
ρουν, νά καταλαβαίνουν γαλλικά καλ
λίτερον άπό έλληνικά δεδομένου δτι 
δέν έχαναν λέξι άπό τά γαλλικά στίχο 
δπως τόν άπήγγειλαν οί ήθοποιοί τής 
Κωμεντί —  δλοι δέ άνεξαιρέτως —  
ένώ έκ πείρας γνωρίζουν δτι συχνά 
καταντά άδύνατον νά «πάρη τά αύτί» 
έλληνικά άπαγγελλόμενες φράσεις στήν 
ίδια σκηνή. Σημειωτέον δτι οΐ Γάλλοι 
ήθοποιοί είχαν μιά συμπληρωματική 
δυσκολία: Τήν έκ του ύποβολείου.

Είς τό θέατρόν του ό ύποβολεύς ε- 
χει πλαισιώσει τή φωνή του δταν ύ- 
ποβάλη μέ τάν δγκον καί τάς άκουστι- 
κάς δυνατότητας καί συνθήκας τού θε
άτρου, ύποβάλλει δέ άπά τό μέσον τοΰ 
προσκηνίου. Έδώ τά θέατρον τοΰ ήτο 
άγνωστον καί έδέησε νά ύποβάλη άπά 
τά παρασκήνια. Εντεύθεν κάποιο φλο- 
τάρισμα είς δύο στιγμάς καί διά τάν κ. 
Ύονέλ ώς Όρέστην.

Τά σκηνικό άπλό άλλά καλό καί τά 
κοστούμια περίφημα καί πρό πάντων 
φορούμενα σοφά. Οί ήθοποιοί, μέ τάς 
σοφά μελετημένος κινήσεις των έδιναν 
τήν εικόνα άρχαίων άναγλύφων πράγ
μα πού ύπεγράμμιζε τήν θαυμασίαν 
ρευστότητα τών στίχων τόΰ Ρακίνα.. 
τοΰ όποιου ή «Ανδρομάχη» μάς κάνει 
«νά νοιώθωμε Ίόνιες αύρες», δπως λέ
γει ό Μπελσόρ.

Είίίκώ ς για την fjOonraav τής κυ
ρίας M aai M niX ποΰ ιϊς τήν 4ην xai 
5ην πρό πάντων τνρά·Γ\ς νπερενεΟον 
σίαοε, πρέπει νά Ιεχθβ οτι 7] δια
πρεπής αύτή ΗαΑ,λιτέχνις ήμπορει νά 
*σκι-τσαρη μόνον τονς ρόλους της*, ο
πτός θέλει ο χ. Κέμαι τοΰ Παρισινόν 
■ t  gc'vov·», τονς mtiTaroct ομως περί
φημα. K a i εάν όπως θέλουν αλΧοι
χοιτικο'ι ο;ια)ς S χ. MrxΡσζιλλπχ, ή ffyj- 
λυχόΐ ί ) τ έ ς  τ η ς ,  αι « κ υ μ α τ ο ε ιδ ε ί ς  κ ι ν ή 
σ ε ις  τ η ς  ί' τ α  .ν τ ε η μ 'τ ε ι ίά ΐ '»  τ η ς  ---
ο π ω ς  r a  7 έγε\  μ ε  τ ή ν  γ α λ λ ικ ή ν  α υ τ ή ν
λέξιν πον αποφενγο} ν'-, ιίετηφοάοω--
ιήν κάνονν χηταλληλό Γοη rft\\*v Λΐ" 
τό *άθλιον θέατρον το'ν Μπίονσ τάϊν

και τέόν Μπατάϊγ*, καί οχι όιά τήν 
τραγωδίαν, μας ένεφ .ινιαε μίαν Έ ρ 
μιόνην περίφημη οπως πιρίφημη ήτο 
καί ή Ίουνία ποΰ εδημ·ονργησε ηρό 
τίνος καιρόν εις τόν «Βρεταννικόν» καϊ 
ή μεγαλειωλης ΈριφΰλΧη πον ένεοάρ 
κοΜτεν εις τήν «’Ιφιγένειαν» καί ή 
δημιονργία της είς τήν «Έσθήρ*’ κατά 
τάς νεωτέρας αντιλήψεις οπον εν τον- 
ο!ς- μόνον ή Μαρί Μπέλ εΰρε χάριν 
από τήν κριτικήν.

Ε ίς  τήν «"Αμαξαν* τον Μεριμέ ό κ. 
Κλαριόν ώς άντι£ασι,λ·-νς τον Περον 
ύπήρξεν αμίμητος, καί ή κνρία Μπέλ 
'ίί>ς Περικόλ ανυπέρβλητη.

Τήν Τετάρτην τό £ράδν εδόβη τό 
\ίπρσ.κ(το τον Μοράν «Ό  Ταξειδιώτης 
αι ό "Ερωτας*) «Αφ r γηαις είς διά- 
ογον*, οπως τιτλοφορεί τό εργον τον
ίδιος ό ΟΛ.γγραφεΰς. E lve  fva &κη- 

•ικο παιγνίδι δίπρακτο, γενάτο χάρι, 
ρο7ΐά, /tr εν>μ αιτωόε\ς παραδοξολογίες 
έ πολλή άλήθεια στό Κάβος. Μία νέα
νναίκα χήρα, ωμορφη, ίίιοανγκρα-
■ία σικ'τηρητική Γαλλϋος μεσαίας τά
■εως έρωτεν&τ αι ένα «ταξειδιώτην»
οΰ ζη άπό παιδί «χωρίς ποτέ νά ά- 

δειάση Χλες τον τίς ζαλίτσες*, πον 
Ινε ξένος ατό Παρίσι, ελλά γνωστός 

στά τραίνα καί τά μεγαλα νπερωκεά- 
νεια, στά πάλας καί τά ζαγκόνλί, 
περιπλανωμενος διαρκάς διότι ή δου
λειά τον εΐνε νά τοπο#-?εή μοτέρ Αερο
πλάνων στά διάφορα κ^άτη. Ό  ίδιος 
(κ .  Ύονέλ)  αγαζια τήν ώραία γνναϊ- 
κα (κνρία Ζερμαίν Ρηνέρ) πον δέν 
εννοεί νά κοννηθή άπό τό ο·πίτ\ της 
οπως αυτός δέν μπορεί *ά μείνη στη 
θέσι τον. Ό  Λνντοζϊκ ( λ Σενιερ), φί 
λος τής νεαρας Ρεγκίνας, τήν άγαπά 
διακριτικά άΛλά δέν τό ίέγει έως τή 
στιγμή π ον νομίζει ?>Τ ι νπό τήν πλή- 
ξιν καί τήν ανίαν τον άτελειόϊτον χω 
οισμον τον άγαπηνιένον της ήλθεν ή 
ωρα τής καχακτήσεώς τνς. Άλλά τότε 
. . .  παρεμβαίνει τό τηϊ/φωνον. Πόόσ- 
κλησις υπερωκεάνειος». Ή  γοητεία ε 
λύθη. Ό  άγαπηιιένος 5έν εΐνε πλέον 
απών. Αύϊό εΐνε τό ερνον. Περίφημη, 
άψογη χαρά Θεοΰ ή iji.'-δοσις.

’Επηκολού&ησεν τό «Λεν παίζουν μέ 
τον έραχτα» τοΰ Μυσσέ (3  πράξεις) .

Έ ξ  αφορμής τοϋ άνεέάσματος ιΐ.ν 
«Καπρίτσιων τής Μαριίννας*, }δώ ά- 
πό τή ; κνιρίαν Άνδρεάδη, ίγράφησαν 
τότε αρκετά διά τό θιατρ\κον εργο* 
τοΰ Μυσσέ. Τό «Δέν παίζουν μέ τόν 
έραηα* εΐνε μία «παροιμία* τοΰ τρυ
φερού έραστοΰ τής Γεωργίας Σάνδης. 
Μία παροιμία τρίπρακτες u i τό χα
ρακτηριστικόν #τι μετοξΰ τών προ
σώπων της Ιχει δύο τύπους κωμι
κούς, μπυρλέσκ μάλλον παρά κομιχ--
αρσενικούς καί ενα γνναικεϊον, τοΰς 
Μπλάζιονς, παιδαγωγόν τοΰ νεαρόν 
Περντικάν καί Μπρινταίν άο€άν τής 
ενορίας, μπικρήδες, φαγάδες καί φ λν  
α/Η>ι'”  όμοτοαηίζους to·) ζαρώνον καί 
τΐ/ν Ν I'tLii ΙΙλύς, γκονζιρνάνιαν τνς 
ώραίας Καμίλλης, άνιψι&ς τον ίδιου 
ζαρώνου. Οί κ.κ. ΣιαιΐΓ.ρέϊγι καί Σε- 
νιέρ άπ έδωκαν τ ους Μπλάζιονς καί 
Μπρινταίν καί ή κνρία Φοντναί τήν 
Ντ άμ Ιΐλυς, ένώ τόν ( αρώνον νπε-
δύθη—περίφημα- ό Κλαριόν, τόν εί
xoaaerif Περντικάν ό κ. Ύονέλ (πα 
λαίός πoλε·Jιστής τοϋ 1914 6 κ. Ύ ο 
νέλ, ήτο μάλλον μεγάλος διά τόν £>ό- 
λον αύτόν) καί τήν Καμίγι ή κυρία 
Μα,ρί Μπίλ, ενώ ή δΐς Ντελίλ νπεδύ 

I θη τόν ρόλον τής όμογαλάχτον άδελ- 
φής τής Καμίγι, τής χωρικής ‘Ροζέτ 
καί οί κ.κ. Ριγκονλ, X . Υ ., ίίς· Σου- 
Ιν  έκαναν τονς χωρ\κονς τοϋ χοροΰ,

Ό  ζααώνος τρέφει τό οχέδιον νό 
ηαντρίψη τόν γνιό του Περντικάν μέ 
τήν ανεψιά τον Καμίγι Τήν επαύριον 
τής άνακηούξϊω- είς διδάκτορα χα
' ν ν λ ΐ ι Η Ι ' · '  t r  τ '"μ  . ’ - " ι  0~ι Γ Γ Ί  -  Τ {71' ί

ΊΓ"·'/·" -ν ·." ̂  · . ' ■  'ά 1S 
τ η ς  χτάνιζ κ α ί ιήν άν^ιροφή της στό

«καλλίτερο μοναστήρι 'ής Γαλλίας*, ο 
βαρώνος φέρει τους δύο νέονς συγ
χρόνως στό παλάτι τον νομίζων 'ότι ή 
συνάντησες τών δύο «παιδιών* πον ά- 
γαπώνται άπό μικρά, θ ί εΐνε ή άρχή 
τοϋ tliv iX io v  τών γά·ιαν των. Ά ντ ι 
θέτως, οί δύο νέοι δέν οννεννοοΰνται. 
Ή  Καμίγι ίχει γίνει θρησκόληπτος 
στό μοναστήρι. Θέλει νά ξαναγυρίσι\ 
σ’ αύτό. Ό  Περντικάν τήν ήγάπη. 
Αιά νά τήν κερδίση, π^εκαλεί τή ζή· 
λεία της δηλών οτι αγαπά καί θά παν 
τρεντή τήν ΡοΝ'τα. "Οταν τό άποτέ- 
λεσμα τοϋ τεχνάσματο; εΐνε ή ΚοΆ γι 
καί ό Περντικάν νά πίσονν στήν άγ 
καλιά ό ένας τοΰ άλλον, ή Ροζέτα πον 
έν τώ μεταξύ έχει άγα-ιήσει xqv Πεο  
ντικάν καί εχει 'πιστέψει στήν ευτυ
χία πον τήν περιμένει ακούει τήι 
έξσμολόγησι τών δύο νέων κοί πίπτει 
■εραννόπλη^τος. Οί δύο νέοι, παίξαν 
τες μέ τόν Ιρωτα, θά τιμωρηθούν γι
νόμενοι δυστυχείς σέ Χλην τους τή
ζωή. "Ενα πτά»μα --  ή Ροζέτα --
παρε\ιιζαίνει τώρα μεταξύ των και 
τονς χωρίζει άνεπανόρθ »τα. Ή  Καμί- 
γι θά γνρίση πάλι— . c πάντα πλέ
ον στό μοναστήρι. Αυτό εΐνε τό ΐ θ’
γον. Άπεδάθη μέ ολη τή φινέταα 
ποΰ χαρακτηρίζει τήν Κομεντί Φραν 
σαίζ παίζονσαν εργα t j7 ο γνησίως γαλ 
λΐκά δσο τά «ιιρο€έρμη> τον Μνσοέ.

« Π Ρ Ε Π Ε Ι  Μ ΙΑ  Π 0 Ρ ΎΆ  Ν Α  Ε Ι Ν Ε  
Α Ν Ο ΙΚ Τ Η  Η  Κ Λ Ε Ι Σ Τ Η * :  Μ ΙΑ
Π Ρ Α Ξ ΙΣ  Τ Ο Υ  Μ Υ Σ Σ Ε  «Ο Μ Ι
Σ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ * Τ Ο Υ  Μ Ο Α ΙΕ  
Ρ Ο Υ .

Τήν Πέμπτην τό ζράδν ή «Κομε
ντί* εδωκε τήν τελεντ,τίαν της παοά- 
σα<τιν με την μονόττ,οαχι'η *παροιμία» 
τον Μνασί: «Πρέπει μία πόρτα νά εΐνε 
ανοικτή η κλειστή», Καϊ το πεντά
πρακτον λρκποήργημα τον ΜοΧιέοον: 
«Ό  Μιοάνθρ<οπος»,

Ύπήρξεν ή παράοταοις αυτή χω
ρίς καμμίαν δννατότητα αυφισζητή· 
σεως ό θρίαμβος τον τμήματος τον θί
ασον τής «Γαλλικής μωδίας» που
υάς εχάρισε τήν απόλονσ^ν τών τριών 
περίφημων θεατρικών Ζοαδίιών τής 
ε€δομάδος αντής.

Τό «Πρέπει μία πόρτα νά εΐνε ά- 
νοιχτή ή κλειστή» είνκ .ενα πραγμα- 
τάιχί. Τό πραγματάκι αντό ΰμως εΐνε 
ϊνα αριστούργημα». * Αληθινά δεν υ
πάρχει σ* αντό τό εο ό καμμία δοά- 
σις. Δεν υπάρχει τίπνε οίλλο άπό ε
να κονβεντολόγι, άπό μία «κωζερι*, 
γεμάτη άπό «ίγκαρδιότητα ειλικρίνεια, 
πνεΰμα πρώτιστης ποιύ'ητος, χωρίς 
κοπετταρία. Μία συνομιλία μεταξν μι- 

XVQaS v*a$t ωμορφίις, πνενματώ- 
δ&υς μαρκησίας (κηρία Ζερμαιν Ρον- 
έρ) κάί ένός γείτονός της, νέον άν- 
δρός, τον «χόμητος ( τόν ρόλον κρατεί 
συν?ιθως δ κ. Μπερν τόν, άντικα τ αστα
θείς διά τήν περιοδε'η.* *νς Ιζωαωδίας 
είς τόν ρόλον αντόν aun ιόν κ. Σενιέ). 
Αντός ό άνδρας και αυτή ή γνναΖκα
 γράφει ό Άλφόνσος Σεσε σχετικά
—«άγαπ\ώνται μέχρι τον σημείον ώ
στε νά *ιή ξέρονν πόσο άγαπιώνται 
οντε οί Ιδιοι επειδή δ ΐρως τονς δίδτι 
τέτοιαν ίνότητα άπό·ψζ\ ν και σνναι- 
σχημάτων ώστε νά νοιχίζονν οτι γνυι- 
ρίζονται ανέκαθεν, οτι εχονν ζήσει 
μαζι πάντοτε. Φνσικά ,εΧικώς θά φθά- 
σονν είς τήν κοινήν ΐκνΤήν ζο)ήν διά 
τον γάμον. Πριν ενωθη ν διά τον γά* 
μον, εΐνε κ ι* ολας άνθρωπος
οι δνο. Τό «Ποέπν.! μία πόρτα...»
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(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ
ΜΙΑ ΛΟΚΙΜ ΑΖΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Τ έ  γοητευτικό ζευγάρι Ι Ρ Ε Ν  Ν Τ Α Ν ,  Μ Ε Λ Β Υ Ν  Ν Τ Ο Υ Γ Κ Λ Α Σ  
σέ μιά σάτυρα γεμάτη χιούμορ καί πικάν&ικο πνεΰιμα Σ Υ Ν Ε -  
Δ Ρ ΙΟ Ν . . .Η Θ ΙΚ Η Σ  (οί « Τ Ρ Ε Λ Λ Ε Σ  Τ Η Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Σ »  σκη- 
νοδετημένο άπό τόν Ρ Ι Χ Α Ρ Ν Τ  Μ Π Ο Λ Ε Σ Λ Α Β Σ Κ Υ  πβύ προ

βάλλεται άπ' τήν Δε υτέραν στβν « Ε Σ Π Ε Ρ Ο »

Ό  βασιληάς της όπε- 
ρέττας καί τά... αστρα

Τό ωροσκόπιο τού
ΦΡΑΝΤΣ ΑΕΧΑΡ

Ή  ξίλλα τον στις όχθες τον Δον- 
ναζη είναι μιά αληθινή όαση σιωπής 
κτ'ι γαλήνης. Ό  Φράντς Λεχάρ, ένας 
Από τονς μεγαλντrnon-τ μοίννίΜοσνν- 
Ρέτες, είναι: σφριγηλότατος κι’ ίν- 
ϋονσιώδης παρ' όλη τά ίξηνταπέντε 
τ ον χρόνια. "Οπως και ό ίδιος ί«Γ- 
Xoyil, ή Αστρολογία τόν ίνδιαφέρπ, 
οχι 8μως yla τό... δακό τον μέλλον. 
’Εκείνος ίχει ηιά ζήσει τή ζωή τον 
« ι ’ ΐχει γνωρίσει τήν επιτυχία, ιή 
Λόξα και τήν ιντνχία. μπορεί κανέ
νας μάλιστα νά πή κι’ αυτή Ακόιιη 
τήν Αθανασία. Κ ι ’ ώστόσο ή νεανικό- 
τητα αυτή πον τόν διακρίνει προξε- 
ψεϊ κατάπληξη στόν κάϋε επιακέητη 
πον εχει τήν τύχη νά ιόν iy  καί *ά 
μιλήση μαζύ τον. " Ετσι για τόν ά- 
σιρολόγο ή «περίπτωση» Λεχάρ πα
ρουσιάζει ενα ίνα εντελώς εξαιρετικό 
ενδιαφέρον.

Ό  μεγάλες Βιεννέζος οφείλει ϊν ι  
μεγάλο μέρος τής υ ί ο ιας αντής νεό
τητας στήν ίδ.αίτερη θέση τής Πιο- 
θένον στό λ ροσκόπιό τ ου. Τό άστρο 
τής γεννήσεώς τον, ό Έ ρ μ η ί Ιχει ί- 
πνοής μιά ευνοϊκή θέση. π^ός \£>ν 
τόν ηλανήτη τής ευτυχίας. Ή  όυάδα 
ιών αστέρων αυτών συνδέεται Ακόμα 
με ψόν 'Ηλιο  «οί τή Σελήνη, πον 
βρίσκονται ατό ζωδιακό σύμϊολο τον 
Ταύρου. Οί τέσσαρες αυτοί Αατέρες 
είχαν μιά μεγάλη επίδραση στή ζωή 
τοΰ Λεχάρ.
. Τό σύμβολο τον Ταύρον κυριαρχεί 
τοΰ λαιμόν, δηλαδή τών φωνητικών 
χορδών, τό σύμβολο τον Κριόν κυρι
αρχεί τής κεφαλής και τέλος ό Λέων 
τής καρδιάς. Δέν βρίσκονται ομως οί 
φο>νητοκές χορδές σ’ άμεσο σχέση ,<£

τή μονισυκή, τό πεδίο I(πον I  συνθέ
της θριαιμβενσε στή ζωή του.

Ό  Λεχάρ γεννήθηκε κάτω άπό ί 
να παλν εννοϊκό Αστερισμό; τόν Αία, 
Λό έίατρο τής εντνχίας και τής επι
κυριαρχίας. Ή  έμφάνιση τής ’Αφρο
δίτης βτό ανμβολο τών ’Ιχθύων και 
τον πλανήτη Ονρανοϋ βτόν Καρκίνι 
δέν ματοροΰσε παρά νά εχη μιά επί
δραση ώ|ιιορφιας και μεκριασμοβ βτήν 
αισθηματική ζωή τοϋ Λεχάρ. Τον 
χάρι·&ε μιά π.ραγμπιτιχά ρωμαντική φύ 
σ-η κκ» τήν έννοια τής Αρμονίας καί 
τής ποίησης.

Γ ιά  τό Λ ι:χά . περισσότερη οημασία

Μέσα, σ’ ϊνα  άπβ τά δωμάτια 
τών γραφείων τής κινηματογραφι
κή ; εταιρίας «Ά 8η να ι —  Φ ίλμ» προ 
χειρα— πρόχειρα, στήδηκαν τά άπ-n- 
ραίτητα συνεργεία γιά μιά δοκιμα
στική προδολή, μερικών σκηνών, 
άπό τη νέα έλληνική ταινία, πού 
γύρισε ή παραπάνω έταιοία. τη«Νύ- 
χτα χωρί; ξημέρωμα». Μ ιά  μικρή 
χάρτινη ό8όνη οχι μεγαλύτερη άπο 
ενα τετραγωνικό μέτρο, μιά μεγά
λη μηχανή πρβδβλής, ένα στρίψιμο 
τού διακόπτη, γιά τή δημιουργία 
τού απαραίτητου σκοταιδιού, καί ή 
προβολή άρχίζει...

Ή  μεγάλη άψίδα τη ; Έ γνα τια ; 
οδού μέ τά μισοκατεστραμμένα Α
νάγλυφά τη ;.'Απ ό τό δάίβς τού δρό 
μου, φαίνεται νά έρχεται ένα ; α
στυνομικό; μέ πολιτικά, άπ’ αύτούς 
πού παρακολουθούν τόν Κάδουρα 
τόν λαδρέμπορο, έναν άπό τά πρό
σωπα πού πρωταγωνιστούν στό έρ
γβ, καί πβύ τό ρόλο τβυ τόν υπο
δύεται μέ εξαιρετική έπιτυχία, 6 κ. 
Ά ννβυσά κη ;.

—  Ά π β  έκεϊ, βρισκόμαστε σ’ ενα 
άπόμερο συνοικιακό ζαφενεδάκί. 
Δυό ύπβπτοι τύπβι ανακατεμένοι 
μέ τβύ; άλλυος πελάτε;. κάδονται 
στό ηλιόλβυστβ πεζβδρόμιβ καί δια- 
ίάζβυν μέ τή μεγαλύτερη άφέλ.ειαι 
τήν έφημερίδα τβυ;. Σ έ  μιά στιγ
μή, πέφτει τό μάτι του; σέ μιά c'i- 
δησι πβύ τβΰ; κάνει νά ταραχΒούν 
εξαιρετικά. Σ τ ό  «γκρό— πλάν» τη ; 
έφημε,ρίδβ; πβύ δείχνεται στή\· ό- 
8όνη διαδάζω : «Άνακάλυψις λα* 
ξρεμπβρίβυ Καφέ καί Ιαικχάρεω;. 
Ή  άστυνβμία έπί τά ίχνη τών άρ- 
χηγών»» Τ ή ν  ίδια στιγμή στήν α
πέναντι γωνία στρίβει β αστυνομι
κός πβύ άναφέραμε πιό πάνω. Οί 
δυό κακοπβιβί σηκώνονται άπό τί; 
δέσει; των, κρύδουνται πίσω άπό 
τή γωνιά καί τβν παρακβλβυδούν.

Κ Γ  άμέσω; πεταγόμαστε στην 
άλλη άκρη τη ; 'Ελλάδα ;, στήν Πε 
λβπόννησβ. Πώ; αύτό δά ρωτήσετε. 
Ληβμόνησα νά σά; πώ, ότι βί σκη- 
ν έ ; πβύ παρηικβλβύδησα, πρβτιμηδή 
κανε, δπω; είχαν γυρισίη, χωρί; 
νά κοπβΰν καί \’ά μοντα,ρισδβύν 
σύμφωνα μέ τήν έμαλή έξέλιξι τβΰ 
έργβυ. ’’Επειτα ατά ένδιάμεσα ση
μεία. ΰπήρξανε κ ι’ άλλε; σκηνές, 
μέτρα ολόκληρα, πβύ ήταν τυπ:·>μέ 
νε ; σέ άλλο ρόλο ταινία;. Γιατί ό
πω; δά ξέρετε, όταν γυρίζεται ιιιά 
ταινία, βί σκηνέ; τη ;, δέν γυρίζβυ- 
νε όλε; μέ τή σειρά πβύ τί; δλέπου 
με, άλλά, άνακατωμένε;, άρχίζβν- 
τα; καμμιά φβρά άπβ τό τέλβ; κΓ 
άπό τή μέση τβύ σεναρίβυ άνάλβγα 
μέ τί; τεχν ικ έ ; εύκβλίε;.

Φτάσαμε λβιπόν στήν Πελοπόν

νησο, σ’ ένα χωριό τή ; Τρίπολης- 
Στό  σταδμό, ένα ; γέ,ρβ— φουστ^νελ 
λά; β Μπάρμπα— Ά ν τ ρ έ α ; ό Νικό- 
πβυλο; (κ .  Ά φ ε ν τ ά κ η ;)  περιμένει 
τό γυιό τβυ τόν Κώστα (Κ .  Μανια- 
τά κη ;) άπό τήν Ά βήνα . Σ έ  λίγο ή 
άμαξβστβιχία φδάνει. Ό  Κώστα; κα 
τεβαίνει χαρβύμενβ;, άγκιαλιάζει 
μέ στβργή τβν πατέρα του, κ Γ  ύ
στερα άπό τά σχετικά καλωσωρι- 
σματα, παίρνουν τό δρομο γιά τό 
χωριάτικβ σπίτι τους. "ίίμορφα και 
γραφικά τβπεία, άπό τβυ; Πελοπον 
νησιακβΰ; κάμπου;, γεμάτα φώ; 
καί εξοχικό έλληνικό χρώμα, πλαι- 
σιώνβυν τβν δρέμβ που όδηγεί γιά 
Τό σπίτι τβυ;.

Καί ξαφνικά ξαναρχόμαστ* στήν 
Ά βήνα .

Ό  Μ ανιατάκη; μέ τβν Μ «υρ»α, 
πβΰ π>αίζει τόν ρόλο ένό ; φίλβυ τβυ 
καί συνκάτβικου τβυ. ίείσκβυνται

ΣΥΗΕ4ΡΙΒΝ...
ΗΘΙΚΗΣ
Σκηνοδεσία : Ρ Ι Χ Α Ρ Ν Τ

Μ Π Ο Λ Ε Σ Λ Α Β Σ Κ Υ

Μ έ τό γοητευτικό ζευγάρι

Ι Ρ Ε Ν  Ν Τ Α Ν

Μ Ε Λ Β Υ Ν  Ν Τ Ο Υ Γ Κ Λ Α Σ

Μιά ταινία, πβΰ σατυρίζει 
τόν σεμνβτυφισμβ καί εξυ
μνεί τήν έλευδερία καί 
αύτβδιάδεσι τή ; γυναίκα;. 
Η Ι Ρ Ε Ν  Ν Τ Α Ν  φεμινί- 

στρια, ύπερμοντέρνα, ρι
ζοσπαστική.

Ό  Μ Ε Λ Β Υ Ν  Ν Τ Ο Υ Γ 
Κ Λ Α Σ  όρμητι«ό;, σαγη
νευτικό;, κατακτητικώτα- 
τβ;.
Σ έ  μιά σάτυρα γεμάτη χι- 
ούμβρ καί πικάντικε πνεΰ 
μα., πβΰ δά πρββάλη τήν 
Δευτέραν

εϊπΤρβϊ
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
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Σ η μ . Μ έχρι τή ; Κυριακή; 
έξακβλβυθεΐ διά δευτέραν 
έίδβμάδα ή προββλή τή ; 
μεγάλη; έπιτυχία; τβύ

Ε Ρ Ι Χ  φόν Σ Τ Ρ Ο Χ Α . Ι  Μ

καί τή;

Α Ν Ν 1  Ν Τ Υ Κ Ω

0  Υ Ε Λ Λ Α
ΣΤΟ  Π Α Ρ Ι Σ Ι

Τό προσκόπιο του Φράντ Αέχαρ μέ 
ιδιόχειρη υπογραφή

κι* άπό τη μουσική εχει χι* αυτόν η 
ζωή. " Οταν γράφει τις όπερέττες του, 
δεν τίς γράφει για νά χαρίσγ] στο 
κοινό μερικες ευχάριστες ώρες μονά
χα, μά μέ τό σκοπό νά &ημ\ουργή<ί7\ 
ζωντανά οντα, ανθρώπους πού αγα
πάνε και υποφέρουνε, γελούνε καί 
κλαΐνε. Δεν αγαπάει τήν όπερα για
τί ή όπερα δεν είναι κάτι τό ζωντα
νό, άλλά ενα συμβατικό είδος τέχνης. 
Τό τρίγωνο τοϋ Κρόνου με τόν Jlooti- 
δώνα, τής ’Αφροδίτης και τοΰ Δέον
τος εξασφαλίζουνε στό Αεχα,ρ τήν 
διάσημο(τητα χαί τή δόξα.

Ό  δημιουργός τής «Εϋθυμης χή- 
ρας», τής *Εϋας», τοΰ «Τσάρεβιτς* 
και τόσων άλλων πασίγνωστων όηε- 
ρεττών, δεν μπόρεσε ν* άντισταθή στόν 
πειρασμό τοΰ κινηματογράφου. 'Ένα  
ιιεγάλο μέρος τής μουσικής τοΰ φιλμ 
«Αιώνιο Βαλς» τής Τόμπις, πού γιά 
τόσους μήνες παίζεται με τόση έπ'τυ- 
χία σ* όλόκληρη τή Γερμανία και πολ 
Ιές ξένες πρωτεύουσες, εΐνε γρα,ιιμέ- 
νο επάνω σε μελωδίες τοΰ Γιόχαν 
Στράους άπό τό Αεχάρ. Μ* ?.ύτό τόν 
τρόπο θέλησε Ίσως ν* απότιση φόρο 
τιμής πρός τό μεγάλο του δάσκαλο...

Γ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

Ντελίριβ γέλβιβυ καί χα
ρά;. Μ βναδικβ ξεφάντω- 
μα πανζβυρλισμβΰ. Τ α  
πρωτοπαλλήκαρα τή ; εύ- 
δυμία;

Χ0ΝΑΡ01 ΛΙΓΝΟΣ
στό ώραιότερο καί τελειό
τερο κωμικό δημιούργημα 
τή ; δεκαετούς συνεργασί
α; των

" I

Κινηματογραφικά
νέα

Χ Ο Λ Α Υ Γ Ο Υ Ν Τ
“  ~σνσγυ\ριζε'ται ή μεγάλη Ιπιτυχία 

του Μαρσιν «Γό δάσος τών αητών* μέ 
τήν Ντόροθυ Ααμούο κ**Χ τόν Ζώρζ 
Ράφτ.

** Ό  Α . Ταμίρωφ άνεχώρησε γιά 
το Χολλν'νουντ, οπου θά. γνρίζη γιά 
λογαριασμό τής «R.C.A %

**Λ Ό  Μπάντυ *Έμπ rov θά γυρίση 
τό «Τετράποδο», έξ όλοκ)ήρου έγχρω
μο, μέ σκηνοθεσία τοϋ Κουρτίζ. Παρ- 
τενέρ του θά cZval τό νέο άστέρι "Ανν 
Ρούντερφον.

*** Γυρίζεται αίπό τήν Μέτρο Γκόλ- 
ντουϊν Μάγιερ τό πεοίφημο παιδικό 

' μυθιστόρημα «Τά Ταξδ:α του Γκιοΰ- 
λι€ερ».

*** Ό  Ντίσνεϋ μετά ιόν *Δον Κιχώ- 
τη» πού κοντεύει νά τε'.ηώση, θά yt* 
ρίση τήν *Βασίλισσα τών Χιονιών»
πον 'Άντερσεν. ’Έ χ ε ι δημιουργήσει--
όπως λένε <δυό υπέρηχους τύπους
στό ρόλο τής Γκέρδα κ ιι τοΰ Πέζερ.

Λ Ή  Γουώρνερ θα γυρίση τούς 
«Αιχμάλωτους» κα3ώζ και τήν πε- 
ρίφηυη «Φωτιά» τοΰ Μτασμπύς. 
Π Α Ρ Ι Σ Ι

*’* Ό  Μωρις Σε€αλ·έ γυρίζει στή 
Ζανβιλ τιίν «Χαροΰ ι*νο» μέ παρτε- 
νέ.ρ τήν Ντανιέλ Νταζ,ιέ. Είναι ή 
πρώτη φ/>ρά πού θά * υρίσουν μαζί 
φί.λμ.

Λ Ό  >Έρ\χ φόν Σ^ροχάΙμ τελείω
σε τό φιλμ «Μετά τόν Πόλεμο» και 
τώρα θά άρχίλ7fl «να ν'.ο jtaU  πολεμι
κό.

Λ ι0  Ζάν Αονι Μπχαρυ γύρισε ajto 
τό Μέτωπο γιά νά τρωταγα>ν\στή
στούς «Αντεραστές» μ} riv Βιοιάν Ρω  
μάνς και τόν Σάρλ Βαν'κ

*** «Οι Άνά.γωγοι» είναι ό τίτλος τής 
νέας κωμωδίας τοΰ πασι*» νωστηυ Φιρ- 
ναντελ »©« νη έφοδον Ραιμν.

I TU AETEQI1A
!  , 9 Π  Ϊ Ε Π Ο Π  I

Ή  κ. Σοφία Βερώνη

σ έ .. .προ<στριδές. Ό  πρώτο; έχει 
πάρει τό παντελόνι τβΰ δεύτερου 
καί δέν τβΰ τό δίνει μέ κανένα 
τρόπβ νά τό φβρέση γιά νά βγή έ 
ξω. Ό  Μ αυρέα;, παρακαλεϊ, ικε
τεύει,. . ,ψευτοκλαίει, μά δέν κατ»ρ 
δώνει τίπβτα.

” Α λλη  σκηνή.
Σ τ ό  μικρό έργένικβ δωμάτιό 

του;, πού ή σκηνογραφία, ποΰ οίνε 
τόσβ προσεγμένη μέχρι καί τή μι
κρότερη λεπτομέρεια —  δέν μένει 
βϋτε ή μικρή κρεμαστή βρύση γιά 
τήν τβυαλέττα —  βί δυό συγκάτοι- 
κβι κβυβεντιάζουνε. Ό  Μανι«.τά- 
κη ; ξαπλωμένος στό κρεββάτι του 
ξεφυλλίζει κάπβιβ βιβλίβ, Ό  Μ αυ
ρέα; έτβιμάζεται νά βγή έξω. Σ έ  
μιά στιγμή τβν ρωτάει

—  Κώστα δέ; νά πάρω τά πιχπβύ- 
τσιά σβυ νά τά δώσω νά τά γυαλί- 
οβυν ; . . .

Ό  Κώστα;, άπαντάει καταφατι
κά καί ό Μ αυρέα; μέ τά ξέ-να πα- 
πβύτοια βγαίνει άπό τό δωμάτιβ.

Σ έ  λίγβ τόν βρίσκβυμε στήν πλχ- 
τεϊα . . .  Άβυσσηνία ;, στβ Δημο
πρατήριο νά κάνη παζάρια,, γιά νά 
τ ά . . .πβυλήση· Ό  πρώτβ; παληα- 
τζή; δέν τβΰ δίνει ικανοποιητική 
τιμή. Φεύγει. Σ τ ό ν  δευτερβ φαίνε 
ται τυχε>ρώτερβ;. 'Έ ν α  κολλαριστό 
χαρτονόμισμα, άντιπρβοωπεύει τήν 
τιμή τβυ;. Τ ό  τσεπώνει γελ»οτό ;— 
γελαστό; κ Γ  άπβμακρύνεται...

Κα ί ό ταλαίπωρβ; Μ ανιατάκη; 
περιμέν'ει, τά παπβύτβιά του .,.νά  
γυρίσουνε γυαλισμένα I ..

Τρίτη  σκηνή.
Σ τ ό  ϊδιβ δωμάτιο, βί δυό φίλο', 

μβνιασμένβι, παίζουνε. . .  ξερή !...
Ό  Μ'χνιατάκης, κρατάει συ.μμα· 

ζεμένα τά φύλλα τβυ. Ό  Μαυρέα; 
τόν παρακβλβυδεϊ, καί προσπαθεί

μέ τρόπβ νά τά δή κ ι’ αύτό;. Χω 
ρίς νά τόν άντιληφδή, πατάει στό 
ξύλβ τή ; καρέκλα; τβυ, σηκώνεται 
ψηλά καιί τά βλέπει. Τ ό  παιχνίδι 
συνεχίζεται. Τ ό  άπβτέλεσμα τβ φαν 
τάζεσβε. Κερδίζει β Μ αυρέα ;. Σ τ ή  
δεύτερη παρτίδα, τβ κόλπο έ-πανχ- 
λαμβάνεται. Μ ά  γίνεται άντιλη- 
πτό, καί ό Μ ανια τάκη; παίρνει τά 
κατάλληλα μέτρα. Μ ά  πού νά ήσυ- 
χάση ό Μαυρέα;. Σ έ  μιά στιγμή 
πβΰ ό συμπαίκτη; τβυ κυατάζει άλ
λου, παίρνει ένα μικρό καδρεφτάν.ι, 
καί τό άκβυμπά στά γόνατά τβυ. 
Ε ίν ε  τώρα ή σειρά τβυ νά μβι,ράση 
χαρτιά. Φ έρνει τήν τράπουλα, πά
νω άπό τόν καθρέφτη, καί μβιρά- 
ζβντα; τά φύλλα, τά βλέπει μέ τρό 
πβ πάνω βτό γυαλί. Ό  Μ ανιατάκη; 
άνύποπτβ; παίζει. Σ τ ό  τέλβς τοΰ 
παιχνιδιβΰ έχει κερδίσει καί πάλι 
β Μαυρέα;. Σηκώ νβντα ι γιά νά φύ 
γβυν. Μ έ  μιάν έπιδίξια κίνησ» 4 
καδρέφτη; έξαφανίζεται κάτω άπό 
τβ σακκάκι, καί β ΰ τ ε ... .ή γάτα β!>· 
τε ή ζημιά ! . . .

Έ δώ  τελείωοαν τά μέτρα, τή ; 
ταινία;, πού είχαν τήν  καλωαύνη, 
είδικά γιά μένα, νά προβάλλουν. 
’Υπάρχουν φυοικά κ Γ  άλλ.ε; πβλλέ; 
σκηνέ; άφοΰ αύτές πού είδα δέν 
ήταν οΰτε τό ένα έβδομβ άπό τήν 
βλη ταινία, άλλά αύτές δέν εΐνε ά- 
κβμη έτβιμε;. © έλβυν.νά τβΰ; γίν.ή 
ή σχετική έπεξεργασία.

Ό  κ. Λιδωρικιώτης διευβυ>ντής 
της έταιρίας, είχε τήν' καλωαύνη 
νά μοΰ πή δυό λόγια, γιά τόν τρό
πο πβύ γίνεται αύτή ή έπεξεργα- 
σία καί νά μβύ δείξη συγχρόνως και 
τά σχετικά μηχανήματα.

Μόλις τελειώσει τβ γύρισμα ένός 
ρόλου ται νιας, παίρνουν τή μηχανή, 
μέ·σα σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιβ, ποΰ 
βρίσκεται καί τό χημεϊβ καί προσε 
χτικά βγάζουν τό άρνητικό αύτό 
φίλμ καί τβ τυλίγουν σέ μεγάλα τε 
λάρα. “ Υστερα άρχίζει ή χημική 
έρΥοβία, γιά νά γίνη  τό φίλμ ά
π ρόσ βλη τβ άπό τβ φώς, καί πβΰ εΐ- 
νε όλβΐδια μέ τήν έργασία πβΰ γί
νεται στις φωτογραφίες. Μ ετά  μπαί 
νει σ’ ένα μεγάλο μαγνητικό μη
χάνημα καί σέ λίγο παιραδίνεται 
σέ όλα έτβιμβ τό άρνητικό μέρο; 
τή ; ταινίας, ή πλάκα όμως δά εμ  c- 
νε γιά τίς φωτογραφίες. Κ Γ  έδώ τά 
χρώματα είνε άντίδετα. Τ ά  άσπρα 
μαύρα καί τά μαύρ» άσπρα. Κατό
πιν τό άρνητικό αύτό φιλμ πρββάλ- 
λεται καί γίνεται ή λπψις γιά δεΰ- 
τε,ρη φβρά πάνω σέ παρβένο φίλμ, 
γιά νά παραχβή τό δετικό μίρο ; 
τής ταινίας.

Τώρα, ή ταινία αύτή μπαίνει, 
στήν σκβτεινή μηχανή, όπβυ τυ>πώ 
νεται σέ όσα αντίτυπα βέλει ή έπι- 
χείρησις.

Τελειώνβντας, βέλω νά πώ δυ·ΐ 
λόγια γενικά  γιά τίς σκηνές πβΰ 
παρακβλβύδηοα. Έ κ ε ίν β  πβύ κάν'ει 
μέ τό πρώτβ έντύπωσι, είνε ή κα- 
δαρή εικόνα. Πβυδενά δέν κβυρά- 
ζεται τό μάτι μέ δαμπώματα καί ά- 
καδόριστα σχήματα. "Ολα, μέχρι 
τήν μικρώτερηγωνία. καδαρά καί 
ένδιαφέροντα. Καί άπό τήν άλλη 
μεριά, βί ήδοπβιβί βλβι στίς δέσει; 
τβυς. χωρίς ύπερβολέ; κκ ί άκρότη- 
τε;. Δ έν  είδα όλόκληρβ τό φίλμ. 
Μ ά άν κρίνω άπό τί; σκηνέ; αύ- 
τέ;. πρόκειται γιά μιά πολύ ευσυ
νείδητη έργασία, πβΰ βάχη -ώς άπο 
τέλεσμα μιά άρκετά ικανοποιητική 
έλληνική ταινία.

Τ Α Σ Ο Σ  © Ε Ο Δ Ο Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ό  Τ Ζ Ε . Ι . Μ Σ  Κ Α Γ Κ Ν Ε .Υ .  βτό φίλμ « Π Ε Θ Α ΙΝ Ω  Κ Α Θ Ε  Α Υ 
ΓΗ »  πού δά παίχτη τήν έρχόμενη  έ βδομάδα στην « Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ »

'ένα κινηματογραφικό άριστούργημα

ΓΙΟΥΛΕ

Οί κινηματογράφοι
τήν άλλη έβδουά$α

ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ 
ΣΤΗ ΛΕΓΕΟΝΑ
Τ Ω Ν  ι Ε Ν Ω Ν
Ή  ταινία, πού καμμιά 
πρβηγβύμενη δέν μπορεί 
νά παραβληδή μαζί της, 
γιατί έχει έξυ-πνβ διάλο
γο, σπαρταριστή πλοκή, 
έξωφρενικά έπεισόδια καί 

πρωτότυπες..γκάφες
Τ Η Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν
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Α ΣΤ Υ
« Χ Ο Ρ Ο Ι,  Τ Ρ Α ΓΟ Υ Δ Ι, Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ !»  
Χαριτωμένο άληθινά φίλμ με πρωταγω 

νιστή τόν τενόρο
ΑΑΑΑΝ ΤΖΩΝΣ 

καί τούς 
ΤΖΟΥΝΤΥ ΓΚ Α ΡΛ Α Ν Τ  
ΦΑΝΥ ΜΠΡΑ Ι-Σ 
Σκηνοθέτης : ENT. Μ ΕΡ ΙΝ  

Α Τ Τ ΙΚ Ο  —  ΠΑΝΘΕΟ 
«Α ΕΡΟ Π Ο ΡΟ Ι 

ΣΤΗ  ΛΕΓΕΩ Ν Α  ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ»
Ή  νέα κωμωδία τοΰ 

ΧΟ Ν ΤΡΟ Υ  καί Λ ΙΓΝ Ο Υ  
Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ  

« Σ Υ Ν ΕΔ Ρ IΟ Ν  Η Θ ΙΚ Η Σ»  
μέ τοΰς 

ΙΡ Ε Ν  ΝΤΑΝ
και

Μ ΕΛ ΒΥΝ  Ν Τ Ο Υ ΓΚ Λ Α Σ  
Τά έργο σκηνοθέτησε 6 

Ρ ΙΤ Σ Α Ν Τ  Μ Π Ο Λ ΕΣ Λ Α Β Σ Κ Υ  
ΠΑΛΛΑΣ 

«Λ ΙΠ Ο ΤΑ Κ Τ Η Σ» 
μέ τοΰς 

ΖΑΝ Π ΙΕ Ρ  ΩΜΟΝ 
Κ Ο Ρ ΙΝ  Λ Υ Σ Α ΙΡ  

ΡΕΞ
Θά συνέχιση γιά δεύτερα έβδομάδα τήν 
« Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  Ε Λ ΙΣ Α Β Ε Τ  Κ Ι ’ Ο 

ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ Ε Σ  Σ ΕΞ» 
μέ τούς 

MHETYf Ν Τ Α ΙΗ Β ΙΣ  
Ε Ρ Ρ Ο Λ  ΦΛΥΝ 
Ο Λ ΙΒ ΙΑ  ΝΤΕ Χ Α Λ ΙΒΑ Ν Τ  

Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ  
«ΠΕΘΑΙΝΩ ΚΑΘ Ε ΑΥΓΗ» 

μέ τόν 
ΤΖΑ ΙΗ Μ Σ ΚΑ ΓΚΝ ΕΥ·

Ό  Φράνκ Ρύς (Τζαίημς Κάγκνεϋ) 
συντάχτης τής έφημερίδος «Ρεκόρ» α
νακαλύπτει ενα σοβαρό σκάνδαλο είς 
δάρος τοΰ ύποψηφίου Κυβερνήτη τής 
Πολιτείας καί τό δημοσιεύει στήν έφη
μερίδα του. Αύτός γιά νά τόν έκδικη- 
θή τοΰ στήνει παγίδα, τόν συλλαμ
βάνει καί τόν τοποθετεί σ’ έ’να αυτο
κίνητο, άφοΰ πρώτα τόν κάνει νά χάση 
τίς αισθήσεις του. Τό αύτοκίνητο μέ ό- 
δηγό τόν... άναίσθητο Ρύς όρμά πρός 
τά έμπρός καί γίνεται αιτία συγκροΰ- 
σκως πού σ’ σύτή φονεύονται τρία άτο

μα. Γ Γ  αύτό καταδικάζεται ώς αίτιος 
φόνου έξ άμελείας. Στή φυλακή γνω
ρίζεται μέ τόν Στέϊσυ, πού κατορθώνει 
καί δραπετεύει. Ό  διευθυντής τής φυ
λακής "Αρμοστρογκ έ'χει τή γνώμη πώς 
ό Ρύς βοήθησε τόν Στέϊσυ στήν ά- 
πόδρασή του καί γ ι’ αύτό τόν τιμωρεί 
αύστηρά μέ συνεχή παραμονή στό ά- 
πομονωτήριο.

Στό μεταξύ ή Τζόϋς πού άγαπφ τόν 
Ρύς, άνακαλύπτει τό κρησφύγετο τοΰ 
Στέϊσυ καί τόν παρατηρεί μέ δριμείας 
φράσεις δτι εγινε ή αιτία κακομεταχεί- 
ρησης τοΰ Ρύς καί τέλος τόν παρακα- 
λεί νά τή βοηθήση στίς Ερευνες της 
γιά άπόδειξη τής άθωότητος τοΰ Ρύς 
καί σύλληψη τών πραγματικών ένό- 
χων·Ό  Στέϊσυ άνακαλύπτει πώς ό κύ
ριος δράστης τής μηχανορραφίας είς 
βάρος τοΰ Ρύς εΤνε ό Μπίλς Μάσον 
πού βρίσκεται κΓ αύτός φυλακισμένος 
στήν ϊδια φυλακή, άλλά γ ι’ άλλη αιτία. 
Παίρνει τήν άπόφαση νά θυσιασθή αύ
τός καί νά σώση τόν Ρύς πού εΐνε ά- 
θώος. ’Επιστρέφει στή φυλακή, βρίσκει 
τόν Μάσον καί τόν άναγκάζει νά όμο- 
λογήση τήν ένοχή του άπελευθερώνον- 
τας τόν Ρύς... πού ξαναφυλακίζεται... 
στήν άγκαλιά δμως τής άγαπημένης 
του.

Ώ ς  τώρα 6 κινηματογράφος 
μάς παρουσίοοσε τή γυνοάκα στήν/ 
Ιδεώδη της μορφή. Τ .ρα ία , γοη 
τευτική, συναισθηματική ή x a l 
πολλές φορές γενναία καί ψύχραι 
μη μπροστά στή ζωή. Γιά  πρώτη 
φορ& τό φιλμ «Γιοΰλ£», ποϋ παί 
χτηκε πρίν ώπό λίγες  μέρες σ' έ 
vocv άπό τοΰς μεγάλους κινηματο 
γράφους τοΰ Βερολίνου, μάς δεί
χνει τή γυνα ίκα  άπό μιά έντελώς 
διαφορετική όψη. Τή y jv a iK a  πού 
δέ διστάζει, άν καί ε ΙνΣ άκόμα 
?να  άπειρο κορίτσι, ν' άναλά.’ ^ 
ευθύνες κ ’ υποχρεώσεις πού μονά
χα  Μνας άνδρας θά μπορούσε xrd 
θά είχε τό θάρρος νά προσπαθήση 
νά τίς έκπληρώση μέχρι τό τέλος. 
" Ισ ω ς  νά συνέτεινε πολύ ή προι- 
τοτυπία τοΰ θέματος κ ι’ ό έζαιοε- 
τίικά έπιμελημένος καί πνευματώ
δης διάλογος γ ιά  τήν πρωτοφα'η 
έπιτυχία καί τίς ένθουσιώδεις κρ>- 
τιικές που υποδεχθήκανε τft v i i  
αύτό φίλμ τής «Τόμπις». Πάντως, 
πρέπει νά θεωρηθή δ π εΐναι £να 
άπ' τά καλύτερα έργα  ποΰχα ·,ε 
τήν εύκαιρία νά παροκολουθήσω- 
με τόν τελευταίο καιρό. Έ κ ε ΐν ο  
πού προκάλεσε στό £'.ρολινέζι^ο 
κοινό μιά Ιδια ιτέρα ίντύπωση ή 
τανε ή έμφάνιση τής νέας καλλι- 
τέχνιδας Χαϊντεμαρί Χατάγιερ. 
πού δίπλα στό συμπαθητικό ’Ά λ -  
μπερτ Μάττερστοκ δημιούρνησΕ ε 
να ρόλο πολύ δυνατό κ Γ  άνθρώπι
νο στήν Απλότητά του.

Κ α ί τώρα μέ λ ίγα  λόγια  ή υ
πόθεση τοΰ έπιτυχημένου αύτοΰ έ'ρ 
γ ο υ : Ό  γυιός ένός πρώην άξιωμα 
τικοΰ κα ι μεγαλοκτηματία  Εγκα 
ταλείπει μιά μέρα τό γέρο πατέ
ρα του χαί τήν όρφανή έξαδέλφη 
του Γιοΰλε, φεύγοντας γ ιά  τπ 
Βραζιλία, όπου τόν τραδάει ή δί
ψα τών περιπετειών. Τό κτήμα τοΰ 
άπόστρατου ταγματάρχου εΐναι 
καταχρεω μένο κ ι’ αύτός ό ϊδιος 
άρρωστος. ’Έ τ σ ι  άπό ώρα σέ ώρα 
τό κτήμα  κινδυνεύει ν·* πέση στα 
χέρια  τών πιστωτών. ’Μ προαίσθη
ση της καταστροφής άναγκάζκι 
Γή Γ  ιοΰλε νά πετάξτ) τά φουστά
νια καί νά φορέση τή χοιριάτικη 
Ανδρική κυλότα καί τίς μπόττες 
·;.έ μιά καί μόνη άπόφαση : νά μπο 
pear) νά σώση τό κτήμα.

Κα ί σέ λ ίγο  ή Γ  ιοΰλε εΐναι ό Α
πόλυτος κυρίαρχος. Τίποτε δέν της 
ξεφεύγει. Δουλεύει Απ' τό πρ<ι··' 
ώς ά ργά  τή νύχτα μαζύ μέ τού,' 
έργάτες καί σύγχρονα Αμύνεται 
κ ι ’ ένάντια στούς δανειστές πο'-' 
άπειλοΰνε καθημερινά μέ κατάσχε 
ση. Έ τ σ ι  άπ’ τή Πουλε, τούλά/ι· 
στον στήν έπιφάνεια, χάνεται κάθε 
γυναικείο χα ρα κτηρητικό . ’Έ χ ε ι  
γίνει ?νας άληθινός άνδρας. Μ ’ δ 
λη τή δουλειά της δμως καί τούς 
άγώνες της, τά χρέη δλο καί με
γαλώνουνε.

Ά κρ ιδώ ς στίς δύσκολες αύτές 
στιγμές γυρίζει ό γυιός τοΰ γέρο 
ταγματάρχου, ό Στέφαν, μ’ ένα 
τραπεζιτικό βιβλιάριο στήν τσέπη. 
Πληρώνει τά χρέη κ Γ  άποφασίζει 
ν’ άφιερωθή στό κτήμα του. Ή  
Γ  ιοΰλε νοιώθει τόν έαυτό της νά 
παραμερίζεται. =εχαστήκανε άρα 
γ ε  οί κόποι καί οί μόχθοι της, πού 
χάρις τους τό κτήμα δέν κατασχέ
θηκε άπό τούς δανειστές; Μαζύ 
μέ τήν άπογοήτευση αύτή, αρχί
ζει δμως νά νοιώθη κάτι άλλο μέ
σα της, κάτι πού μέχρι τότε ή 
σκληρή καί κουραστική έργασία 
ε ΐχε θάψει δαθειά μέσα στήν ψι> 
γή της: τή γυναίκα. Κ ι ’ ώστόσο 
δέν τολμάει κάν ν ’ άφήση τά άλη- 
θινά της αίσθήματα νά έξωτερι- 
κευθοΰνε.

Κ Γ  δχι μονάχα οα>τό, άλλά καί 
μόλις μαθαίνει πώς ό Στέφαν άρ- 
χίζει καί πάλιν νά κατέχεται άπό 
τήν άκατοτνίκητή γ ι ’ αύτόν νοσταλ 
γ ία  γιά  μακρυνές χώρες κ Γ  έξω- 
τικούς λαούς, θέλει μάλιστα νά 
φύγη πάλι, παίρνει δυνάμεις καΐ 
πνίγοντας μέσα της κάθε αίσθημα, 
προσπαθεί κάπως άδέξια ϊσως νά 
τόν κρατ"ΐση στό κτήμα. Ηαίρει δ» 
τι ό Στέφ α ν θά φύγη δταν ϊχη  
τήν βεβαιότητα δτι ή Γιοΰλε θά

μείνη στό κτήμα. Τ ί θά γινβτανϊ 
δμως ό γέρο ταγματάρχης πού 
άπό τήν μέρα τής έπιστροφής τοΰ 
γυιοΰ του 6χει άπό τήν εύτυχία 
του γίνει πολλά χρόνια νεώτερος; 
Ή  Γ  ιοΰλε μόνο ξαίρει πώς ένα 
τέτοιο πράγμα θά ήτοτνε ένα θα
νάσιμο πλήγμα γ ιά  τόν πατέρα. 
’Έ τ σ ι  άποφασίζει νά φύγη. Γιά  
τή Γ  ιοΰλε δέν εΐνε πιά τόπος νά 
μείνη, τό καθήκον της τό έχει έκ- 
πληρώσει...

Τό δτι τό φιλμ τελειώνει μέ τό 
«χάππυ έντ», αύτό δέν ένοχλεΐ κα
θόλου τό θεοττή, γιατί κι’ ό ϊδιος 
έχει σχηματίσει μέ τό μυαλό του 
μιά τέτοια δκβαση σ’ δλη τήν ύ- 
πόθεκτη. Ο Ι δύο νέοι ήρωες τής ται 
νίας εΐνε τόσο συμπαθητικοί πού 
άπ’ τήν πρώτη στιγμή δημιουρ
γούνε τήν έντύπώση άνθρώπων 
πλασμένων ό ένας γιά  τόν άλλο, 
μά πού δέν έχουνε τό θάρρος νά 
όμολογήσουνε στόν έαυτό τους 
τήν άλήθεια. Πίσω άπό τό ήλιοκα- 
μένο πρόσωπο τής Γ ιο ίλε  κρύβε
ται ή γυναίκα, ή αιώνια γυναίκα 
μ’ δλες της τις άδυναμίες κΓ  δ
λα  της τά χαρίσματα.

θάταν άδικο νά κλείση κανείς 
αύτό τό μικρό σημείωμα χωρίς νά 
πή δυό λόγια  Ιδιαίτερα γιά  τό έ- 
ξαιρετικό παίξιμο τής νέας καλ- 
λιτέχνιδος Χαντεμαρί Χατάγιερ. 
πού, δπως έγραψε όλόκληρος ό 
γερμοινιχός τύπος, δέν θ' άογή- 
ση νά πάρη μιά άπ’ τίς πρώτες 
θέσεις οπό παγκόσμιο κινηματο 
γραφικό στερέωμα.

Λιορθώσεις
Ό τα ν τά «Παρασκήνια» τής πε

ρασμένης έβδομάδος είχαν κυκλο
φορήσει, οί διευθύνσεις των κινηματο
γράφων «ΕΣΠΕΡΟ Σ» και «ΤΙΤΑΝΙΑ», 
άλλάζοντας ιδέα προβάλανε άλλες ται 
νίες στις αϊθοασές τους άπ’ έκε'νες 
πού δηλώσανε οέ συντάκτη μας. Λε- 
γαμε πώς ό μέν πρώτος κινηματογρά
φος ΘΟπαιζε τόν «Ρ. Κώκ» ένφ έ
παιζε γιά δεύτερη έβδομάδα τήν «θύ
ελλα στό Παρίσι», 6 δέ δεύτερος r6 
«Πε9αίνω κάθε αύγή» ένζ) έπαιζε τόν 
«Χορό τής δπερας».

Άκόμα κάτω άπό τή φωτογραφία τοΟ 
έργου πού θάπαιζε τήν έρχομένη έ
βδομάδα 6 «Όρφέας» γράφαμε κατά 
λάθος πώς οί ήθοποιοί εΐναι ή Σοφ. 
Βερώνη καί κ. Κ. Μανιατάκης, ένφ ft- 
-"ΐν οί Τζί\ο Σέρβι καί Ρούμπι Ντάλμα. 
Ζητάμε συγγνώμη άπά τούς άναγνώ-

Μήττως ξέρετε;
1) Ποιός ήθοποιός άρχισε τήν στα

διοδρομία του σάν συγγραφεύς έπιθε- 
ωρήσεως ;

2) Ποιό εΐνε τό πραγματικό δνομα 
τοΰ Ραντόλφ Σκώτ ;

3) Ποιά ήθοποιός ϊπαιξ« δυό φορές 
μέσα σ’ ενα μήνα τό ρόλο βασίλισσας;

4) Ποιά Αναγκάσθηκε νά γίνη ήθο
ποιός άπό οικονομικούς λόγους έπειδή 
πέθανε ό πατέρας της ;

5) Ποιός εΐνε ό συγγραφέας τοΰ πε- 
ριφήμου κινηματογραφικού έργου « 'Ό 
σα παίρνει ό «νιμος» :

Γιά νά μαδετε
— Ό  Ζάν Περσάκ γεννήθηκε στό έλ

ληνικό νησί Σΰρος άτ·̂  γονείς Γάλλους. 
Μεγάλωσε δέ στό Τε' ς.

— Ό  Αγαπημένος ήθοποιός στίς 
’Αγγλίδες εΐνε ό Ρόμπερ Ταίϋλορ.

— Στή Σουηδία γεννήθηκε ή Γκρέτα 
Γκάρμπο.

— Τό ρωσσικό έ'ργο πού βραβεύτηκε 
ήταν «τό πολεμικό Ποτέμκιν».

— Τό άλλο δνομα τοΰ Τσάρλυ Τσά-
πλιν εΐνε... Σαρλώ !

— Τό πρώτο άξιόλογο έλληνικό ϊρ- 
γο ήταν ή «Άστέρω» τοΰ κ. Γαζιάδη.

Σωστές άπαντήσεις έστειλαν οί δίς 
’Αρετή Ρουσοπούλου, ό κ. Άντώνης 
Οίκονομίδης καί ό κ. Γιάννης Πολίτης.

'Ένα ποίημα έρωτικο γεμάτο 
εύγένεια καί ειλικρίνεια 

'Ένα έργο άτσαλένιο γεμάτο 
δυναμισμό.

Μιά όλοζώντανη έρωτική περι
πέτεια πού έκτυλίσσεται στή 

ζώνη τοΰ Δυτικού Μετώπου 
"Ενα έργο πού κρατεί αιχμάλωτο 
μέ τό δυνατό ρεαλισμό του τό 
ένδιαφέρον τοΰ θεατού άπ’ άρχής 

μέχρι τέλους

0 ΛΙΙΟΤΑΚΤΗΙ
( LE DESERIEUR)
Μέ τό πιό άρμονικό καλλιτε

χνικό ζευγάρι

ΖΑΝ Π ΙΕ Ρ  ΩΜΟΝ 
Κ Ο Ρ ΙΝ  Λ Υ Σ Α ΙΡ

Μιά δημιουργία τοΰ σκηνοθέτου 
τών έργων

«Φ Υ Λ Α Κ ΕΣ  Χ Ω Ρ ΙΣ  Σ ΙΔ Ε Ρ Α »  
καί

«Κ Α Ρ Δ ΙΑ  ΤΗΣ Μ ΑΝΝΑΣ» 

ΛΕ0Ν 1Ν Τ Μ Ο ΓΚΥ

ΤΗΝ ΑΕΥΤΕΡΑΝ

Ά πό τό έλληνικό εργο «Νύχτα χωρίς ξημέρωμα»
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Μ ό ενδιαφέρουσα έρευνα

Η ΚΙΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ποιοι cuyypctpeTq κοί τί βιΐλία προτιμΰνται

Τον τελευταίο αύτό καιρό παρατη- 
ρεϊται ενα πολύ ευχάριστο φαινόμενο: 
ό κόσμος αοχισε ν’ άγοράζη κάπως έλ
ληνικά βιβλία κι* ol βιβλιοπώλαι μας 
κουνιούνται άπό τή θέση τους.

Μέ τά ξένα δμως βιβλία τί γίνεται; 
Πουλιούνται ; Δέν πουλιούνται ; Κ Γ  αν 
ναί, τί είδους βιβλία έ'χουνε τήν μεγαλύ 
τερη κυκλοφορία ; Ποιων συγγραφέων; 
Ποιας έποχής ;

Αύτά τά έρωτήματα διατυπώσαμε 
στόν κ. Ξεν. Μέτση, ειδικό ύπάλληλο 
τού βιβλιοπωλείου «Κάουφμαν».

— Πρώτα-πρώτα, άρχισε ό κ. Μέ-
τσης, έχω νά σάς πώ δτι τήν κίνηση 
τής δουλειάς μας δέν τήν έπηρέασε κα 
νένα γεγονός τής έξωτερικής έμπόλεμης 
κατάστασης. Τό βιβλίο, βλέπετε, εΤνε 
έ'να εΤδος πρώτης άνάγκης καϊ κυκλο
φορεί δπως καϊ πρώτα. Καϊ μάλλον, 
μπορώ νά πώ, πώς συνεχίζεται μιά 
κανονική και σταθερή αύξηση τής πελα
τείας μας.

-—Ποιά άπό τά βιβλία έχουνε τή 
μεγαλύτερη ζήτηση ;

— Τό μυθιστόρημα, φυσικά. Άμέσως 
μετά τά βιογραφικά, τού Τσβάϊχ λ. χ. 
άκολουθούν τά βιολογικά, τού Ροστάν 
Ιδίως, τά πραχτικά Ιατρικά, τά βιβλία 
άνατομίας τού άτόμου καϊ κάτι άλλα 
τέτοια έπιστημονικά έκλαϊκευμένα. Βέ
βαια χώρια τά καθαρά έπιστημονικά—  
Ιατρικά περισσότερο— και τά τεχνικά 
πού διαβάζονται άπό άσκληπιάδες καϊ 
μηχανικούς.

— Άπό τά λογοτεχνικά πού είπατε 
παραπάνω, ποιά διαβάζονται πιότερο 
και ποιών συγγραφέων ;

— Στήν πρώτη γραμμή έρχονται τ' 
Αστυνομικά, τού Χέρμαν Λάντον, τού 
Ε. Ούάλλας, τού Κ. Ντόηλ κλπ., υστέ
ρα τά αισθηματικά καϊ τέλος τά κοινω
νικά καϊ κλασικά. Άπό τούς συγγρα
φείς προτιμούνται οί βόρειοι, Χάμσουν, 
"Ιψεν, μά διαβάζονται άρκετά κΓ οί κά 
πως νεώτεροι Μωρουά, Μοντερλάν, 
Μπρόνσφιλντ, Κρόνιν, ή Αμερικανίδα 
Μάργκαρετ Μίτσελ, πού τό βιβλίο της 
«’Όσα παίρνει ό άνεμος» είχε μεγάλο 
σουξέ.

«'Εκείνο πού παρατηρεϊται είνε πώς 
δέν πολυδιαβάζονται οί Γάλλοι κΓ ό 
λόγος άκριβώς γιατί τελευταία δέν πα 
ρουσιάζουν τίποτα τό άξιόλογο. Α ντί
θετα διαβάζονται πολύ βιβλία πούνε 
μεταφρασμένα στά γαλλικά, ’ίσως έ- 
πειδή ό περισσότερος κόσυος ξέρει 
μόνο τή γλώσσα αύτή...

»Άπό τούς κλασικούς προτιμούνται 
έ Βίκτωρ Ούγκώ, ό Μολιέοος κτλ.».

— 'Ελληνικά εργα μεταφρασμένα σέ 
ξένη γλώσσα πού νά πουλιούνται, ύ
πάρχουν ;

— Δυστυχώς δχι. Δηλαδή δέν ξέρω 
δν ύπάρχουν ή όχι. Εκείνο δμως πού 
ξέρω καλά είνε δτι τέτοια πού νά ζη
τούνται έδώ δέν ύπάρχουν. Τό άντίθε- 
το, μαθαίνω λέω μαθαίνω γιατί στό 
βιβλιοπωλείο μας δέν έχουμε άπ’ αύ
τά —  πώς Αγοράζονται έργα ξένων 
συγγραφέων μεταφρασμένα στά έλλη
νικά.

»Καλή κυκλοφορία έχουν καϊ τά βι
βλία τέχνης, τοΰ Σεζάν, Γκρέκο κλπ.».

— Μιά άλλη έρώτηση: Τό βιβλίο ό 
Αναγνώστης πώς τό θέλει ; Εικονογρα
φημένο ή δχι ;

— Τό προτιμά σκέτο, μά καλοτυπω- 
μένρ. ’Εξαίρεση έ'χουν τά έ'ργα τοΰ 
Βέρν καί γενικά δλα τά παιδικά, πού 
οί μικροί Αναγνώστες τους τά θέλουν 
εικονογραφημένα καί μάλιστα μέ πο
λυχρωμίες.

— Μιά κΓ ή συζήτηση γιά Βέρν, δια
βάζεται Ακόμα ;

— Πολύ. Άλλά μόνο άπό παιδιά μέ
χρι 14 χρόνων.

— Ή  πλειονότητα τών πελατών σας 
τί είνε ; "Αντρες ή γυναίκες ;

— Οί τελευταίες, πού διαβάζουν τά 
έλαφρά έργα. Οί Αντιπρόσωποι τοΰ Ι
σχυρού φύλου είνε πιό αύστηροϊ στήν 
έκλογή τους. Θέλουν κάτι πού νά τούς

Όμιλεϊ ό κ.
ΚΡΟΜ-ΡΟΤΤΜΑΓΕΡ

διδάξη καϊ νά τούς ώφελήση. ’Εκλαϊ
κευμένα έπιστημονικά συνήθως, ή δν 
εΐνε μυθιστόρημα τό θέλουν νάχη κά
ποιο βάθος. Αγαπούν πολΐ τά ίδεαλι- 
στικά σάν τά εργα τοΰ Τουργκιένιεφ 
π. χ.

— Ό  Αναγνώστης πώς τό θέλει τό 
βιβλίο ; Μεγάλο, μικρό ;

— Ούτε μεγάλο, οϋτε μικρό. Μέτριο. 
Νά μήν έχη δηλαδή τόν δγκο τών « Α 
θλίων» άλλά νά μήν εΐνε καϊ νουβέλ- 
λα. 200— 250 σελίδες κανονικοΰ σχή
ματος, εΐνε δ,τι χρειάζεται.

Εύχαριστοΰμε τόν συνομιλητή μας 
καϊ πάμε σ-τοΰ Έλευθερουδάκη.

Λέμε τόν σκοπό τής έπίσκεψής μας 
ένας Από τούς πιό καταρτισμένους 

ύπαλλήλους, ό κ. Γιάννης Παντελίδης, 
τίθεται στή διάθεσή μας.

Οί Απαντήσεις δμως πού μάς δίνει 
εΐνε οέ δλα σχεδόν όμοιες μέ τις τού 
κ. Μέτση, ώστε πολλές Απ’ αύτές δέν 
τις δημοσιεύουμε, περιοριζόμενοι στίς 
πιό ένδιαφέρουσες καϊ πρωτότυπες.

— Τό ξένο βιβλίο, ό Αναγνώστης, τό 
ζητάει άνάλογα μέ τό είδος του Δη
λαδή δν μέν πρόκειται γιά έκλαϊκευ- 
μένο έπιστημονικά, λέει: «Δώστε μου 
ένα βιβλίο γεωλογίας» χωρίς νά ένδια- 
φέρεται γιά τ’ δνομα τού συγγραφέα. 
Αντίθετα σάν ένδιαφέρεται γιά κανέ
να μυθιστόρημα, λέει : «Θέλω τό νέο 
έργο τού Χέρμαν Λάντον», Αδιαφορών
τας άπόλυτα γιά τό περιεχόμενό του. 
"Οπως βλέπετε, δηλαδή, ένα ξένο λογο
τεχνικό βιβλίο γιά νά κυκλοφορήσω 
χρειάζεται φίρμα.

»Ύπάρχει δμως καϊ μιά ώρισμένη καί 
κάπως περίεργη μερίδα Αναγνωστικού 
κοινού πού δέν τήν ένδιαφέρει οΰτε τό 
θέμα ουτε ό συγγραφέας και διατυπώνει 
τήν έπιθυμία της έτσι: «Ζητάω ένα κα
λό βιβλίο γιά τό Σαββατοκύριακο».

— Ή  εικονογράφηση παίζει κανένα 
ρόλο ;

— "Οχι. "Η  μάλλον τό προτιμούνε 
σκέτο καϊ... άδετο τό βιβλίο, δν αύτό 
σάς ένδιαφέρει. Ό  λόγος οικονομικός.

— Οΐ νέοι διαβάζουν πιό σοβαρά έρ
γα ;

— Μάλιστα. ’ Ιδιαίτερα προτιμάνε 
τά σεξουαλιστικά. Καϊ γενικά τά μορ
φωτικά. Αύτά δμως δέν τούς έμποδί- 
ζει ν’ άγοράζουνε κι’ άστυνομικά. Α ν 
τίθετα ο! νέες διαβάζουνε μόνο έλα- 
φρό ρωμάντζο, έκτός άπό μερικές μα
θήτριες τής Ακαδημίας καϊ άλλων 
σχολών, πού Αναγκαστικά 'ίσως παίρ
νουν καϊ διαβάζουν κλασικούς συγγρα
φείς.

— Ποίηση ;
— "Οχι. Προτιμάνε τόν πεζό λόγο. 

Τό μυθιστόρημα. “ Οχι τή νουβέλλα καϊ 
τό διήγημα. Κάπως περισσότερο τό 
θεατρικό έργο.

— Συνοπτικά τί θά είχατε τήν κα- 
λωσύνη νά μάς πήτε ;

— Συνοπτικά έχω νά σάς πώ 8τι τά 
ξένα βιβλία κυκλοφορούνε δπως καϊ 
πρϊν καϊ καλύτερα Ακόμα. Διαβάζονται 
πολύ τά μυθιστορήματα, μετά τά βι· 
βλία ταξιδιών, οί βιογραφίες διασή· 
μων προσωπικοτήτων, .τά πολιτικά, τά 
έκλαϊκευμένα έπιστημονικά...

»Άπό τούς συγγραφείς προτιμούν 
ται οί βόρειοι, σύγχρονοι και παληοϊ 
καθώς κΓ οΐ Αμερικανοί.

»'Ελληνικά έργα μεταφρασμένα σέ 
ξένη γλώσσα πού νά πουλιούνται, έκ
τός άπό τ’ «’Άσπρα νησιά» τής κ. Α 
θήνας Ταρσούλη δέν ξέρω άλλα.

»Δέν χρειάζεται καϊ διαφήμηση γιά 
νά άγοραστή ένα ξένο βιβλίο. Αντίθε
τα, έχω τή γνώμη πώς γιά τό έλλη
νικό έργο εΐνε άπαραίτητη ή διαφή
μηση γιά νά πληροφορηθή τό κοινό 

τήν ϋπαρξή του. Οί κριτικές κατά κα
νόνα περνάνε Απαρατήρητες.

»Μά ξέφυγα άπό τά δρια τής ερευ
νάς σας. Δέν έχω δμως νά προσθέσω 
καϊ τίποτ’ άλλο».

Ν ΙΚ Ο Σ  ΒΥΖΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
τοϋτο ή κείνο τό θέατρο τής πό
λης.

Στή ν  ειδική σχολή ύπάρχουν 
πολλά τέτοια θεατράκια, καμω μέ 
j <x  άπό έμπειρους τεχνίτες, μ' δλες 
ΐίς  λεπτομέρειες πού βρίσκονται 
καί στά πραγματικά κτίρια : Πε
ριστροφικές σκηνές, συρτάρια, γυ 
ριστοί όρίζοντες, φωτίζονται μέ 
μικροσκοπικοΐ προβολείς, με 
φώς ράμπας 7* μέ γέφυρες καί 
γενικά  παρέιχουν τις ϊδιες εύκο- 
λίες ή δυσκολίες πού αϋριο θά 
συνοτντήση ό τωρινός μαθητευόμε 
νος καί μελλοντικός σκηνογρά·; 
φος, στό θέατρο έκεΐνο πού θά 
προσφέρη τϊς υπηρεσίες του.

Σ έ  μιά μεριά, κρεμασμένες 5ρΙ- 
σκονται σ^όν τοίχο άπειρες ρε
κλάμες, π’ άντιπροσωπεύουνε πολ
λά κράτη της Εύρώπης. Α νά μεσα  
σ’ α^τές κ ι’ άρκετές Ε λ λ η ν ικές , 
τσιγάρων ή διαφημιστικές της 
χώρας, ποΰ Φρόντισα καί τοΰ βρή 
κα, άφοΰ ό ίδιος έξέφρασε τήν έ-1 
πιθυμία του νάχη στή συλλογή ' 
του καί κάτι δικό μας. Καλές η 
κακές, πετυχημένες ή δχι, χρησι
μεύουνε οττό νά μπορή ευκολότε
ρα καί κατανοητότερα νή, μιλήση 
στούς μαθητές του γιά  δ,τι καλό 
θαπρεπε νά έπιδιώκουνε στά σχέ
διά τους ή γ ιά  κείνο πού κατά 
τήν γνώμη του θάπρεπε ν’ Απο
φεύγουν. Σ τή ν  άλλη γωνιά δρί- 
σκετ’ ένα μικρό πιεστήριο καί σ’ 
αύτό γίνεται ή πρακτική έφαρμο- 
γή τών δσων διδάχτηκαν Πάν’ ά
πό αύτό, c'tov τοίχο βλέπει κατνείς 
τ’ άπ οτέλεσμα: Σχέδ ια , ρεκλά
μες, λιθογραφ ίες! Πιό ·ηέρα, σέ 
διάφορα μεγέθη νεγά λα  μαΰρα 
κουτιά, άνοικτά άπό τό ενα μέ
ρος π' άντικαθιστοΟνε πραγματι
κές διτρϊνες μοτναζιών. Τά με
ταχειρίζονται στήν πρακτικήν έ- 
φαρμογή δσοι ά κ°ΰ ν ε  τά σχετικά 
μοίθήματχ Παρακάτω, μικρά 
μσντέλλα άπό γνωστά κτίρια καί 
μνημεία τ ή ; πόλης, ή «Karlskirche» 
ό καθεδρικός ναός τοϋ Ά γ .  Σ τ ε 
φάνου. Φωτίζονται σύμφωνα μέ 
τήν θεωρία καί τίς Ιδέες έκείνων 
π' άσχολοϋνται είδικά μέ τόν καλ 
λιτεχνυκό φωτισμό.

Ώ στόσο, τό μεγαλύτερο μέρος 
τής εύρύχωρης αϊθουσας πιάνουν 
μακρυά τραπέζια, φορτωμένα μέ 
θεατρικές μακέττες, ήλεκτρικές 
άντιστάσείς καί καλώδια, λογής- 
λογής λαμπιόνια, μπρίζες. έργα  
λεϊα, καϊ πάλιν μοντέλλα κ ι’ δλα 
μαζύ φανερώνουν τήν μεγάλη ά
γάπη τοϋ άνθρώπου αύτοϋ γιά  τό 
θέατρο. Σ τή ν  σκηνή δούλευε ό 
’ίδιος άπιό χρόνια, αύτός διωργά- 
νωνε καί τίς περίφημες γιορτές 
καί θεατρικές βραδυές της «βιεν
νέζικης σετσεσιόν» πού τόν κα ι
ρό του — κατά τό 1910 — θεω- 
ρούντουσαν σάν κάτι τό έντελώς 
ξεχωριστό.

Σή μ ερ α  Εχοντας πιά άποκομί 
σει άπ' τήν πολύχρονη έργασία 
πολλά διδάγματα, άρκεΐται τρα
βηγμένος άπ' τό παλκοσένικο, νά 
μεταδίνη στούς μαθητές του δ,τι 
τοϋ δίδαξε ή πείρα.

Σ τή ν  «ειδική σχολή» βρίσκει ό 
μαΛητής δ,τι τοϋ χρειάζεται! Κ Γ  
αύτό όφηλεται στήν έπιμονή ένός 
άνθρώπου πού γ ιά  τήν πρόοδο καί 
τήν έξέλιξη τής τέχνης τής πα- 
τρίδος του εδωσε όλάκερο τόν έ 
αυτό τού, κ ι' ϋστερ’ άπό πολύν κό
πο καί μόχθο έν' άπό τά πιό τολ
μηρά του όνειρα πήρα όστά καί 
σάρκα.

Μαθήτεψα κοντά στόν κ. Ρόττ- 
μάγερ τρία χρόνια δλο τό διάστη
μα ποϋμεινα στήν Βιέννη, στήν ώ
ραία Βιέννη τοϋ Φ ραγκίσκου-'Ιω 
σήφ καί "ής Έ λ ισ σά βετ , τόν πα
ρακολούθησα δσο λ ίγο ι τήν ώρα 
τής έργασίας καί μπορώ καλύτε
ρα άπ' ί.ποιονδήποτε ν «  μιλήσω 
γ ι ’ ocOtov.

Ό  καθηγητής κ. Χέρμαν Κρόμ- 
Ρόττμάγερ εΐνε 6 διαλεχτός ζω
γράφος, ό άκούραστος έργάτης 
τής τέχνης, ό ξεχωριστός καλλιτέ
χνης, ό Ιδεώδης έκπαιδευτής, ό εύ- 
γενέστατος άνθρωπος.

Δέν εΐναι λοιπόν άσκοπο ν’ ά- 
κούσωμε γνώ μες του, ιδιαίτερα 
πάνω σέ ζητήματα σχετικά μέ τό 
θέατρο καί τόν κινηματογράφο.

— Ή  σκηνογραφία —  μοϋγ^αψε 
άπαντώντας σέ ώρισμένα έρωτή- 
ματά μου —  δέν πρέπει νά κυριαρ 
χή μόνη οτό θέατρο, έκτός άπό 
τά κοβθαρώς θεαματικά ξργα. Πάν 
τα είναι ή ώμορφη κορνίζα, γ ιά  
τόν λόγο ποΰ άπαγγέλλνεται ή 
γ ιά  τήν μουσική I Τό κυριώτερο εί
ναι νά μπορή κανείς μέ τ ’ άπλού- 
στερα μέτα νάχη τήν μεγαλύτερη 
άπόδοση. Ό  ήλεχτρισμός βοηθάει 
δσο τίποτ’ άλλο. Δημ ιουργεί τήν 
άτμόσφαιρα, τόν χώρο, κ ι’ ένώ- 
νει τούς άληθινούς ήρωες μέ τό 
ψεύτικο τοϋ σκηνογραφοόμενου 
κόσμου. Παρ' δλες τίς τεχνικές 
εύκολίες ποΰ προσφέρει μιά σ υγ
χρονισμένη σκηνή, δέν θάπρεπ’ ή 
σκηνογραφία νά μεταφέρνη στό

παρά μόνον ό λόγος. Ή  σκηνο
γραφία καμωμένη δσο πιό άπλά 
γίνεται. Φυσικά καί τήν μέρα καί 
τήν νύχτα μπορεί κανένας νά δι- 
οργανώνη τέτοιες παραστάσεις.

Οίμως προτιμάω νά τίς βλέπω 
τήν νύχτα γιαπί τό τεχνητό φώς 
ένώνει δυ<5> μεγάλες άντιθέσεις : 
Τήν μάσκα καί τό παίξιμο τών 
ήθοποιών γ ιά  τήν πραγματική φύ
ση. Τόν μακιγιαρισμένο καί κο- 
στουμαρισμένο θεατρίνο, τόν βρί
σκω άνυπόφορο στό φώς τής μέ
ρας.

»Τό θέατρο μέ τις μαριονέττες 
ένθουσίασε πάντα κ ι’ άρεσε σ’ δ
λους. Ά ικόμα  κ ι’ ό Γ  καίτε κάπου 
μιλάει κολακευτικά  γ ι ' αύτό. Ή  
άκινησία τής φυσιογνωμίας καί ή 
κίνηση τής άνθρώπινης φωνής εΐ
ναι μιά έντυπωσιακή άντίθεση ποΰ 
μεταφέρει τό παίξιμο στόν συμ
βολισμό.

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
\ 6 \ rn  γραμμένο; γ ι’ άοέφβυ{ Απ4 τόν Λίίμν-ηατβ 

Φ ιρ μ έν  Ζεμ ιέ , πού άγάπηοϊ χ«1 πένεαε τό 9έ«τρβ οοβ

ϊκηνογραφία τβϋ κ. Ρβΐτμάγερ γιά
Ίζόλ  δη»

τόν «Τριατάνβ γ.χ\ την

Ταξιδεύοντας
μέ τούς Γάλλους καλλιτέχνες

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
φθη καί πάλιν προσεχώς τάς Αθήνας, 
πρός τρν σκοπόν νά δώση μίαν διάλε- 
ξιν περί θεάτρου.

Είς άπάντησιν σχετικών έρωτήσεών 
μου, ή κ. Ρουέρ, μού είπεν, δτι τό Πα
ρισινό κοινό μένει πάντοτε πιστό στήν 
Κωμεντί Φρανσαίζ, τής όποίας τούς

θεατάς δέν Αραίωσε καθόλου ό πόλε
μος. Μέχρι τής άναχωρήσεως έκ Πα- 
ρισίων τού τμήματος τού πρώτου δρα
ματικού θιάσου τής Γαλλίας, διά τήν 
παρούσαν περιοδείαν του, καμμία πα- 
ράστασις είς τόν Οίκον τού Μολιέρου, 
δέν συνέβη νά διακοπή λόγ«ρ συναγερ
μού. ΙΡ ΙΣ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ
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ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Θά δημοσιευδη κριτική γιά τό | 
εργο τοΰ κ. Α. ΨΑΘΑ

«το ΣΤΡΑΒΟΞΥΛΟ» |
πού παίζεται στό θέατρο 

Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
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παλκοσένικο άτόφια τήν φύση. Γ ι
ατί κ ' ή ζωή στήν σκηνή κα ί στό 
δράμα είναι μεταφρασμένη πραγ
ματικότητα, είναι κάτι καινούριο. 
Ζ  άν άπόφθεγμα πρέπει νά λέμε 
«παίζομε θέατρο» καί τότε ποτέ 
τό θέατρο δέν θάρθη σέ σύγκρου 
ση μέ τόν κινηματογράφο, θαρρώ  
δτι γ ι ’ αύτόν δέν θάπρεπε νά τόν 
βλέπαμε μόνο σάν τεχνική. Εΐνα ι 
τέχνη; Γιατί δχι; “ Αν εϊδατε τό 
καινούριο φίλμ τοΰ Κράους καί 
τοΰ Γιάνιγκς, τόν «Ρόμπερ Κώχ». 
δέν θάβετε άντίρρηση I "  1 σως μπα 
ροϋσε κανείς πρίν λ ίγα  χρόνια νά 
πή πώς τό θέατρο ύπόφερε άπό 
κρίση, κ ι’ δτι τά σύνορα άνάμε- 
σα στό φίλμ καί στό θεατρικό έρ
γο  δέν προσδιορίζονται άκριβώ ς 
Τώρα δμως φαίνεται πώς τό θέα
τρο κατάλαβε ποιό είν’ τό χρέος 
του. Ό  λόγος πού προφέρεται προ 
ηγείται γ ια τί ό θεατής ζητάει ά 
πόλυτα ν' άκούση κάτι κα ί κα 
ταλαβαίνει αύτό πού θέλει νά τοϋ 
πη ό συγγραφέας.

» Ή  σκηνογραφία τής Γερμοτνίας 
βρίσκεται σήμερα στό ψηλότερο 
σκαλοπάτι κα ί γ ιά  τήν πόλη μας 
θαρρώ πώς θάπρεπε ν' άναφέρη 
κοτνένας ιδιαίτερα έντελώς, δυό 

τεχνϊτες-σκηνογράφους άριστους, 
τόν Χλάβα  καί τόν Πίρχαν. Τό 
θέατρο στις μέρες μας είναι σέ 
μιά περίοδο έξέλιξης κα ί κοηευ 
θύνεται σ’ άντίθετα χνάρια  άπό 
κείνα π' άκολουθοϋσε τό μπαρόκ 
θέατρο καί τά σκηνικά  του. Δέν 
είναι σήμερα πάντα νατουραλι- 
στική ή σκηνογραφία μας. Δ ια 
μορφώνεται καθημερινά ένα κα ι
νούριο στύλ πού δίνει στό θέατρο 
αύτό πού εΐναι θέατρο.

» 'Η  υπαίθρια σκηνή μέ τά δικά 
της έλάχιστα έκφραστικά μέσα. 
κερδίζει σέ σημασία κ Γ  έπιδρά 
παραγω γικά στήν σκηνή τοϋ κλει 
στοϋ θεάτρου. Γ ιά  σάς στήν 'Ε λ 
λάδα, τό υπαίθριο θέατρο παίζει 
έντελώς διαφορετικό ρόλ.ο άπ' δ,τι 
σέ μάς στόν βοορά. Ώ στόσο νια τί 
νά μήν παριστάνωμε κα ί μιά άρ
χαία  έλληνική τραγω δία ή κω 
μωδία στό κλειστό θέατρο; Κα ί 
σ’ οτύτό δέν θάπρεπε νά κυρίαρχη

Ή  σκηνογραφία στόν κινηματο
γράφο θέλει νάναι μόνο άντιγρα- 
φή τής φύσης καί πρέπει νάναι γιά  
τι άναφέρεται στήν φωτογραφία. 
Γ Γ  αύτό, στό φίλμ, ό νατουραλι
σμός πρέπει νά ύπάρχη καί στήν 
εικόνα καί στήν ήθοποιΐα, ένώ 
στό θέατρο, πάνω στό παλκοσένικο 
γίνεται μιά καινούρια δημιουργία  
τόσο άπό τόν δραματουργό, δσο 
άπό τόν σκηνογράφο κα ί τόν ή- 
θοποιό. Τό φιλμ είναι παντοΰ καί 
πάντα τά ϊδιο, ή σκηνή δμως σέ 
κάθε πόλη είναι διαφορετική. Ώ ς  
τά τώρα σάν ζωγράφος, βρίσκω 
τό χρωματιστό φιλμ δσο δέν έξυ- 
ίτηρΕτεί έπιστημονικούς σκοπούς 
παρά θέλει νάναι τέχνη, άπλού- 
στατα Φ Ρ ΙΚ Τ Ο .  "Οποιος έχει £- 
στω κι’ ενα μόριο αίσθήιμοπτος γ ιά  
τήν ώμοοφιά τοϋ ζωγραφισμένοι) 
χρώματος ,πρέπει νά τό καταλά- 
βη. Δυό είδών είναι τό χρώ μα : ό 
ράφτης ώς κ Γ  ό ταπετσέρης τό αί· 
σθάνονται διαφορετικά παρ’ δ,τι 
ό ζωγράφος πού τό βλέπει κα ί τό 
νοιώ θει στόν χώρο, στήν άτμόσφαι 
ρα κα ί στό φώς. Γ  ιά μένα ένα έ γ 
χρωμο φίλμ είναι κάτ< άπαίσιο

»"Οται ό κινηματο', ρ.τφος πυοπ- 
φέρη τήν πραγματ,κοττ,τα καί τό 
θέατρο τήν δίνη στό κοινό μετα 
φρασμένη, δταν ό δραματουργός 
<έρη τό ύλικό τοΰ θεάτρου καί 
δέν φέρη στήν σκηνή αύτούσια τήν 
φύση, τότε ό κινηματογράφος δέτν 
έιχει νά φοβηθή τίποτ’ άπό τό θέα 
τρο, οϋτε καί τό θέατρο τό έλάχι- 
στο άπό τόν κινηματογράφο.

» Ό  κινηματογράφος δέν ζητάει 
χοβμμιά πνευματική συνεργασία ά- 
τό τό κοινό. Προσφέρει καθαρί 
ΐΜ>ση. Τό θέατρο τήν θέλει έντονη 
κ ι’ ά κό μ «  ζητάει τήν συαπλήρωσΓ 
ιιέ τήν φαντασία. 'Ο  πρώτος εΐνα' 
καθαρή άνάπαυση, στό δεύτερο εί
ναι άπαραίτητη ή συμμετοχή τών 
3ε.αττών στά γεγονότα. Θαρρώ πώς 
τό μέλλον τοΰ θεάτρου θάναι ώ- 
ιιιορψο, τώρα πού ό συγγραφέας— 
ποιητής κ ’ ή ύπόκριση βρίσκονται 
στόν σωστό δρόιμο, τώρα πού Δ Ε Ν  
Π Α ΙΖ Ο Μ Ε  Π Α Ρ Α  Μ Ο Ν Ο  ΘΕΑ· 
Τ Ρ Ο .»

Γ. Α Ν Ε Μ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ

Θεατρικές πρώτες
(Συνέχεια άπό τήν 4η σελίδα)

οχ ι μόνον cev καν'οάζ· ί , σλλό άφίν ι 
τό βεαιτη <ττενοχωρΊ]μινον στό τέ
λος ίπ ειίη. . . τελείωοι νωρίς. Ή  
xt’gta Fovf ο ήτο &σννχο\τη ατό ρόλο 
αντό. Κινήσεις, τόνος, προφορά, χάρι, 
ΰπογραμμυμός τών λό/w.v με χειρονο
μίες κομψότατος άνυπε^ίλήτον, ονε- 
αις, ίροσιά, τά πάντα τήν εχαμα\ ό
ραμα τέχνης. Ό  χ. Σίνιέ ατό nAdyi. 
της έπίσης αρίσπος. Ή τ ο  σνγχοίσι 
μος με τόν Μπερντεν nob στό Πα,ρίσι 
τόν θεωρονν γιά τό ρ ό λ ο  α ϋ τ ό  
άντηεσ&λητο.

Ό  «Μισάνθρωπος· —  λέγίΐ i  Έ-
μίλ Φσγχιέ --  εΐνε «ίσα στό εργο
τοΰ Μολιέρου X,τι εΐνε διά τό εργον 
τον Ραιχίνα ό 'Βρνττ,.νοχός*, δηλαδή 
λά* πιες ντε Μοννα,ισέρ* , τό έογο αυ
τών που ξέρονν. Ε ίν <·: τό Αριστούργη
μα τής λεχκτστητος, τή * ηινέτσας, τον 
τόνου τής χολής κοινωνίας χαί συγ
χρόνως τής βαθειας καί σωστής ψυ
χολογικής παρατηρήσεως καί άναλν- 
7εο>ς. Σνγχρόνως χαΐ τό καλλίτερα 
γρα/ψένο εργο του ΜοΧ'ερον, συγκρι- 
νόμενο άπό τής απόψεως αυτής με 
τόν *Άμφ\τρνονα» ac\ τίς «Σοφές 
Γυναίκες». Κατά τήν γνώμην τών 
ίγκνοοτέοΜν κριτικών τον Μολιεοικαν 
εργον στό «Μισάνθρωπο* ό μέγας 
Γάλλος κωμικός δεν θέϊησε νά ηερι- 
Υράψη τόν τύπο τοΰ αιοανθρώπου πον 
μισεί καί αποφεύγει τοί ς άνθρώπονς, 
ενα μισάνθρωπο σάν τόν Τίμωνα τον 
Σαίξπηρ. Ό  ΜοΙιέρος ~τόν δικό τον 
«Μισάνθρωπο» θέλησε νά ζωγραφίση 
ΤΜ>ς χαρακτήρας δύο ονθρωπων εκ
τών όποιων ό ενας ό ’Άλκηστος (ν.
Αίμε Κλαριόν) δέν μπορεί ακόμη νά
συνειθίστ/ στό γεγονός τής διαπιστώ 
οεως τών κακιών, ελαττωμάτων, άπι

στιών, διπλοπρσσωπιοη κλπ. τών Αν
θρώπων, ενώ <5 άλλος— -ό Φιλώτας
(Σ ε ν ι ί )- σ λ α  αυτά τά ολέπει φλέγμα 
τικά καί μάλιστα μέ κάποιο σαρκα 
σμό. Ό  " Αλκηστος πάσχει καί επανα
στατεί καί εξοργίζε>ται. Ό  Φιλώτας 
διαπιστώνει οτι ετσι εΚε ό κόσμος, 
οτι χρειάζεται νποιιο / η Ιγκαρτερεΐ. 
Πρόκειται δηλαδή όχι περί ενός, άΜά 
περί Δ ΥΟ  μισάνθρωπον, τής λέξεως 
λαιμζανομέ>'ι]ς ύπό ΐννοιον ενρντέοαν,
έκ τών $ποιων ο %ν 1 , --  i  "Αλχ η-
ι.τος --  Ιρχίζει νά ίΐ 'π η  καί νά έν-
vofj τίς κακιις τον χί-'μον μή δνν\- 
μενοΓ Ο'ίως πάντοτε ν * αννειθίση ο’ 
αύτές τήν τιμίαν, είλιαι£ΐ*ή, άνεπι,τή- 
δεντον φύσιν τον, έν ΐι ό άλλος εχει 
πρό πολλοϋ ανοίξει τά μάτια του, ξέ
ρει περί τίνος πρόκειται καί εχει πά
ρει τήν άπόφασίν τον, σνφιμορφσύιιε- 
νος οσον πρέπει μέ τή· κατάστασιν 
αύτήν τών συνανθρώπων τον. ' Ο Φι-
λίάτας εχει γράψει, to/ήζω, ό Λα-
φόν εΐνε ενας "Α λ κή ν  σς πον εχει
φρονιμέψει, καί δ "Αλκηστος εΐνε ο,τι 
πρέπει νο ήτο καί S Φιλώτας λίγά 
χρόνια ένωρίτερον». Ο o r  ε 6· έ νας ο- 
:*ως ουτε c άλλος μισούν τονς ανθρώ
πους ώς ανθρώπους, μ ’ cλα οσα περί 
τοΰ αντιθέτου βεβαιώνει f. "Αλκηστος, 
διότι αν πράγματι τοιις μισούσε, δέν 
ά ήθελε νά τούς διοοθώση ( είνε κι 

αύτό ενας τρόπος έκδηΧώσεως ενδια
φέροντος καί τό ένδιαφέρον δέν είνε 
βέβαια μίσος). Ό  " Α. κηστος άγαπα 
αία κοκέττα, τήν Σελίμενη (Μαρί 
φΑέλ) καί φυσικά τά καιιώμαχα μιάς 
χοκέττας σάν αύτή, εν·ι χαρακτήρα ει
λικρινή, ΐ.χοντα τήν θρησκείαν τής α
λητείας, όπως εΐνε ό "Αλκηστος, τόν 
χάνουν νά βασανίζεται, νά μαρτυρή, 
νά πάσχΐ). Ό  «ρωτάς του γιά τήν

χοκεττα αυτη τον αναγκάζει νά συνα
ναστρέφεται Ακριβώς τό περιβάλλον 
που περισσότερον τόν έπαναατοτεί, ενα 
περιβάλλον ψευτοκομπλι·.ιέντων καί υ
ποκρισιών, μέσα είς τό όποιον φυσικόν 
εΐνε νά γελοιοποιήται σονεπεία τής Α- 
νικανότητος π,ροααρμοννς του πρός αν 
τό. Εΐνε έξ Ισον δνστοχής καί παρά
ξενος όσον θά ήτο ivac  τρελλ,ός με
ταξύ γνωστικών ή τό ϊδιο άποτέλε
σμα θά παρήγετο—μάλλον ένας γνωστι
κός μέσα σέ τρελλούς. Ό  "Αλκηστος 
έχει προιχισθή Από τόν Μολιέρο, βα- 
9νν γνώστην τής ανθρώπινης ψυχής, 
καί μέ. τά ελαττώματα rrcv σννοδεύουr 
άναποδ,ράατως τά προτερήματα τά ό
ποια έχει. Είνε περήφανος, εύθικτος, 
εύορκος, τόσον ώστε πάντοτε άξιος έκ- 
τιμήσεως «εΐνε ενίοτε καί Αληθινά γε
λοίος·, αΛΑσ περισαάερον άξιος εκτιμή
σεις  δ ι ’ ο καί τόν Αγαποΰν όλοι, ή 
Σελιμένη, ή Έλιάνθη, ό Φιλώτας, ή 
’Αρσινόη. Οί μόνοι ηο'< δέν τόν αγα
πούν εΐνε τά πρόσωπα τά έντελώς Α
νόητα καί κοψιικά, ό Όράντης μέ τό 
κακότυχο αοννέτο του, ό “ Ακαστος, ό 
Κ  λ είτανδρος. ..»

Προτίμησα, Αντί άλλης άναλύσεως, 
νά δώσω τίς πα.ραπάνοι γραμμές τοΰ 
Φα,γκιέ διότι νομίζω πώ; είνε ο,τι χαλ 
λίτερο εχει γραφή δι^ τόν "Μισάν
θρωπον» Από όσα σχεπχά έδιάβασα, 
καί διότι ό ·Μισάνθρωπος», όπως έ- 
δόθη πρό τίνταν μηνών 00VI άπό "Ελλη
να ήθοποιάν, είχε παρεξηνηθή ώς εργον 
καί ώς ρόλος, ετσι ώστε νά διερωτά- 
ται κανείς πώς μπόρεσε νά ύπαρξη 
τάση ανικχνότης καταοοήσεώς τον.

Ε ίς  τό δνσκολώτατον οπως φαίνε
ται Από τήν παραπόνου αυντομώτατη
άνάλυσι ρόλον τοϋ Ά  λκήστου, ό κ.
Αίμε Κλαριόν άπίδειξί ϊλα τά προσόν

λίγοι.

Τό σημερινό θέοττρο δέν ειναΐ 
άντάξιο τού παρελθόντος, γ ια τί λη 
σμόνησε τήν άποστολή του, πού 
είναι νά έξασκη εύεργετικήν έπί- 
δρασι στή Κοινωνία, νά της προσ 
φέρη άλήθειες, έλπίδες, τήν πίστι 
πού περιμένει.

Ο Ι περισσότεροι συγγραφείς τή 
μόνη φιλοδοξία πού Εχουν, εΐναι 
νά κερδίζουν χρήματα. Γράφοντας 
έργα, έπιδιώκουν νά κάνουν μιά 
καλή δουλειά. Ε ίνα ι δραματικοί 
βιομήΐχοτνοι.

Τίποτε ευτελέστερο άπό νά έξα- 
σκή κανείς μιά τέχνη, γ ιά  νά πλου 
τίση. (Γέβαια δέν τοΰ άπαγορεύε- 
ται νά κάνη περιουσία, άλλά αύτό 
νά είναι τό έπίμετρο.

’Εκείνος πού κυνηγάε» τό κέρ
δος, έξευτελίζει τήν τέχνη του.

"Ε τ σ ι  σήιμερα τό θέατρο εΐναι 
βειβηλωμένο άπό δλους σχεδόν, 
ποΰ τό καλλιεργούν.

Οί περισσότεροι συγγραφείς έκ- 
μεταλλεύονται τήν άκολοβσία, τήν 
πορνογραφία. Πολλοί άπ̂ > τούς 
συγγραφείς εΐναι λεπτότατοι ψυ- 
χολόγοι. "Ο μω ς άρέσκσνται ξεχω
ριστά νά μελετοϋν άρρακττες συ 
νειδήσεις. Σπαταλοϋν τήν τέχνη 
τους, γ<ά νά μάς δείξουν ήρωες 
καί ήρωΐδες, πού θυσιάζουν τά  
πάντα στίς άπολαύσεις τους, γ ιά  
νά παραδοθοΰν στόν πιό έγκλημα- 
τικό έγωισμό.

Β έβα ια  ό δραματουργός 6χει 
τό δικα ίω μα δλα νά τά μελετήση. 
Πρέπει μάλιστα ν ' άναπαραστήση 
τή φύση μέ ειλικρίνεια  ώμή. Ά 
νάγκη δμως νά φαίνεται στό Ερ
γο  του ή έπυδοκιμασία τοϋ καλοϋ, 
καί ή άποστροφή τοϋ κακοΰ. Κ ι ' 
δμως αύτοί φαίνονται δτι έπιζη- 
τοϋν κα ί διακηρύττουν τό έναν- 
τίον.

'Υπάρχουν μερικοί, έλάχιστοι 
πού τούς άπασχολοΰν τά  σ ύγχρο 
να προβλήματα. Ά λ λ ' αύτοί εΐνε 
μιά μικρή έξαίρεση.

Τό σημερινό θέατρο Εχει ξεπέ- 
σει, γ ια τί o l συγγραφ είς λησμόνη 
σαν πώς ό ρόλος της δραματικής 
τέχνης είναι νά δώση στούς θεα
τές ή νά στερεώση μέσα τους πε- 
ποιθήσεις σωτήριες γιά τό γενικό 
καλό.

Βεβαιώ νουν πώς τό θέατρο εΐ· 
ναι σήμερα δπως τό θέλει ή έπο
χή μας, κα ί γ ι ’ αύτό ol σ υγγρα 
φείς προσφρέουν στήν πελατεία 
τους δ,τι έπιθυιμεί!... Β έβ α ια  αύ
τός είναι εΰκολος τρόπος νά κερδί
ζουν χρήμα τα  μέ τό νά κολακεύ
ουν τά  ταπεινά Ένστικτα τοϋ κοι 
νοϋ. Ά λ λ ά  τό καθήκον τών σ υγ
γραφέων καί τών έπιχειρηματιών 
είναι νά ζητούν νά όδηγοΰν τό 
πλήθος στό καλύτερο. Μ ’ δσα κ ι’ 
ότν λένε, τό κοινόν πάντα περιμένει 
νά τό διδάξουν, νά τό ποδηγετή
σουν.

Ή  δυναμικότης τής έποχής μας 
5έν εΐναι άξιοκαταφρόνητη. Μά- 
ωττα μπορεί κανείς νά ύποστηρί- 

;„ι, δτι ποτέ δέν παρατηρήθηκε πα 
-όμοιο πάθος γ ιά  τά Ιδανικά. Κ α ί 
Ί  ήρωες, πού θυσιάζονται γ ι 
ϊύτά, δέν άποίντώνται μονάχα στά 
τεδία τών μοτχών, άλλά παντοΰ 
Καθημερινά βρίσκονται ήρωες σέ 
τολλές χώρες, δπου ύπάρχουν φλέ 
γοντα ζητήματα έθν;κά , πολιτικά, 
κοινωνικά. Έ ^ερευνητα ί περιφρο- 
νοΰν τό θάνατο, προσπαθούν νά 
έρευνήσουν τούς πόλους, ή ν ’ άνε- 
βοΰν στά πιό άπρόσιτα δρη... Ά  
θληταί ύποβάλλονται στούς πιό 
σκληρούς κόπους,γιά νά έπιτύχουν 
άνώτερες έπιδόσεις, δχι γ ιά  νά 
κερδίσουν χρήματα , άλλά γ ιά  νά 
δοξαστούν, κα ι νά δοξάσουν τό 
'Έ θ ν ο ς  τους. 'Αεροπόροι διατρέ
χουν τόν αιθέρα σέ άποστάσεις 
ίλιγγιώ δεις.

Ή  Έ π  στή'μη άδιάκοπα άριθμεί 
μάρτυρες. Γ  ιατροί, πού καταπολε
μούν τις διάφορες μάστιγες τής 
Άνθρω πό αιτας, γίνονται θύματα 
τών πειραμάτων I Πόσοι άπ* αύ-

Π. Κ.

τούς δέν Εχουν χάσει τά  χέρια  
τους μέ τίς άκτΐνες X , κα ί ά ργό 
τερα, ύστερα άπό άλλεπάλληλους 
Ακρωτηριασμούς, κα ί ζωή τους 1 !

Ύ πάρχουν κα ί ήρωες άφανείς, 
πού γ ι ' αύτούς δέν γίνετα ι κοτνέ
νας λόγος, ούτε δημοσιεύεται ή φω 
τογραφία τους στίς έφημερίδες, 
καί ol όποιοι μέσα στό φτωχικό 
τους πεθαίνουν σιγά-σιγά, γ ιά  νά 
συντηρήσουν προσφιλείς ύπάρ- 
ξεις.

Κ α ί  ποΟ νά θυμηθή κανείς, γ ιά  
ν ' άναφέρη ώς ύποδειγμοττικούς 
τύπους στούς δραματικούς συγγρα  
φεΐς Ενα σωρό μάρτυρες, πού ά- 
γωνίζονταί στις διάφορες έκδηλώ- 
σείς της ζωής!

Ν ά  παοαδείγματα γ ιά  νά ύμνη- 
θοΟν, γ ιά  νά παρουσιάσουν μιά 
νέα κοινωνική πίστι σέ άνώτερη 
Ε Ιμ α ρμένη .

· *

Σ τ ή  σύγχρονη συνεΐδησι όρθώ- 
νονται προβλήματα, πού ζητοϋν έ- 
πιτακτυκά τή λύσι τους.

Σ έ  κάθε στιγμή παραλογισμοί 
καί άδικίες, παρανομίες μάς προσ 
βάλλουν. Ή  ύποδούλωσις τοΰ πνεύ 
μοτΓος κα ί της άξίσς στή παοτο- 
δυναμία τοΰ πλούτου, ή σύγκρου- 
σις τών Ιδιω τικώ ν συμφερόντων 
μάς πληγώνει βαθειά.

Ο Ι σχέσεις μεταξύ τών διαφόρων 
έθνών είναι κακώ ς κανονισμένες 
κοη παράλογες. Φριχτό τό δτι 
Λαοί πολιτισμένοι δέν κατώρβω- 
σαν ά κ ό μ «  νά βροΰν τόν τρόπον, 
γ ιά  ν ’ άποφεϋγουν κάθε τόσβ τό 
μακελείό  I I !

Κ Γ  ένώ τόσα θεμελιώδη ζητήμα
τό: μά ς συγκλονίζουν, ol σ υγγρα 
φείς πού μποροΰσοτν κι' Επρεπε νά 
φωτίσουν τό κοινόν, λ  ι π ο τ  α- 
κ τ ο ΰ ν, λησμονούν τή μεγάλη 
άποστολή τους, κα ί μά ς παρουσι
άζουν θέματα ά νά ξι«  πολιτισμέ
νου κράτους I

Ο Ι  σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς  §- 
π ρ ε π ε  ν ά  ρ υ θ μ ί ζ ο υ ν  
τ ή ν  ε ύ α ι σ θ η σ ί α  τ ώ ν  
ν έ ω ν  γ ε ν ε ώ  ν. Κ α μμ ιά  
μεταρρύθμισις δέν δημιουργείτα» 
χωρίς ένθουσιοοσμό καί έμπιστοσύ- 
νη πρός κάτι άνώτερο. Παρόμοια 
σωτήρια κίνησι μονάχα ol συγγρα  
φεΐς, κα ί είδικώτερα ol δραματι
κοί συγγραφείς, μπορούν νά δη
μιουργήσουν.

"Επρεπε λοιπόν νά πραγματεύ- 
ωνται θέματα, δπου νά έκ

φράζουν αισθήματα ώφέλιμα. Νά  
παρουσιάζουν τις Ιδέες τής αΰρι- 
ον συμπλεκόμενος μέ τΙς  Ιδέες τής 
χτές. ’Έπ ρεπ ε νά μάς μεταφέρουν 
στά έπιστημονικά έργαστήρια, στά 
έργοστάσια, στά τραπεζιτικά γρα  
φεία, στί πολιτικές συναθροίσεις, 
στά Συμ βούλια  τών κυβερνών- 
των.

"Επ ρεπ ε νά περιγράφουν τΙς 
άγωνίες καί τούς θριάμβους τών 
εφευρετών, τήν άλλοφροσύνη καί 
τόν πανικό τοΰ κόσμου, πού παί
ζει στιό Χρηματιστήριο κλπ....

θ έμα τα  δέν λείπουν ποτέ!
Μόνον Ετσι, κα ί μέ τήν άντιπα- 

ραβολή τών κακώς κειμένων, κα
κώς λειτουργούντων, πρός τό 
δίκαιο, πρός τό γενικό  καλό. μέ 
τήν καταπολέμησι τής ρουτίνας, 
^ά βοηθήσουν νά δη,μ ουργηθή »<ά 
νέα τάξις πραγμάτων άντάξια 
tie προόδου καί τοΰ πολιτισμού.

Ν ά  ποιός εΐναι ό ρόλος τών 
δραματικών συγγραφέων.

'Ακούω, άκούω νά μοΰ βροντο- 
φωνοϋν ol συγγραφείς γ ι ’ άπάντη 
>ί ιιου τά λόγια  τοϋ τραγουόιοϋ: 

Tout Ta ne vaut pas 1’Amour, 
la belle Amour, la vraie Am our!

'Ε  μπόρευμα πολύ έπικερδές. " Ο 
μως μπορεί νά χρησιμοποιηθή μέ 
τρόπο διαπαιδαγω γικό νά υποδει
χθούν τά καλά καί τά βλαβερά ση 
μεϊα του, κα ί νά μή υποδεικνύεται 
ώς "Α  π α ν τ ο ν, ώς έλατήριο 
κάθε έγω ιστικής άπολαύσεως.

Μετ. Π Α Ν Ο Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ

τα πού τόν έτοποθέτησαν τόσο σύντομα μεγάλο χαλί Γχομπλέν· Κίς τά χαρα-
είς  .τό υψηλόν επίπεδον είς τό 
όποιον ήδη ενρίσκεται μέσα στήν Κο- 
’ΐεντί Φρανσαίζ. ΤΗτο .Ιηόλανσις πνεν 
ίΛατος καί ψυχής τό π·χίξιμό τον. Ή  
χυρία Μαρί Μπέλ ώς,Τ ί,μένη, είς τόν 
ρόλον πον έδόξασε τήν Σορέλ, ή όποία 
και αύτή μέ τήν σειοάν της έκαμε 
τόν ρόλον πασίγνωστον είς τόν κόσμον 
καί λατρεντόν εις τήν Γ αλλίαν, ή Μα
ρί Μπέλ ήτο περίφημη. Ή  κυρία Κα- 
τρίν Φοντνάί ώς ’Αρσινόηj χαί αί δίδες 
Σουλύ ώς Έλιάνθη χ ι ' Ντελίλ ώς 
Βάσκος, άξια παραπλη οώμαιτα τών 
•ιεγάλων των συναδέλφ ων, Ό  κ. Σε- 
"ιέ, άριστος Φιλώτας, καί πολύ κα
λ4  οί κ.κ. ΣαμπρέΛν (Ό ρόντης) 
Μπερτώ καί Σιαοόν (V)είτανδρος καί
Άχάστης). Ό  χ. Ύανέλ --  σρχη-
>ός έν τούτοις τον θιάσου έδώ δέν
ήιοποΛίσθη διόλου νά π :οη τό ρόλο τόν 
τελείως επεισοδιακό ένός χλητήοος, 
πράγμα τό όποιον θά ’έπρεπε νά μελε
τήσουν λίγο οί δικοί μας πού χαλούν 
τόν κόσμο είς Ανάλογες περιατάσεις, 
θεωροΰντες οτι προσβί ’λονται.

Κοστούιιια περίφημα. Σκηνικό άττλό 
i l i a  πολυ χαλά βαλαένο " Οσον Αφο
ρά γιά τήν *νέα σκηνοθεσία* τον Κο
πώ, περί τής όποίας λέγεται οτι ήτο 
έκείνη νφ ’ ήν είδαμε ιόν *Μισάνθρω
πο■» τήν Πέμπτην, διερωτώμαι σέ τί 
άρά γε νά συνίσταται ή νέα αύτή σκη
νοθεσία; Ε ίς  τα χρεματθέν ατό βάθος

χτηριστικώς έπιτηδευ:ιένα κοστούμια 
~ων δύο *πτι μαρκί»; Είς  τό οτι καί ό 
Μισάνθρωπος Ακόμη νπε/ρεώθη νά φο 
ρέση ένα κοστούμι σκοτεινό μέν «αί 
σοβαρό Αλλά καί αύτό μή Απηλλαγμένο 
όσο θά έπρεπε άπό παντός είδους «κο- 
λίφισέ*;

Ό  θίασος Απεθεώθη. Οΐ ηθοποιοί—  
μετα μαλιστα τα ολίγο λόγια πού είπε, 
λόγια εγκάρδια προφα^ώ^ ευχαριστών 
διά τήν δεξίωσιν ποΰ βρήκε έδώ ό 
θίασος ό αποστολείς από τήν Γαλλίαν 
«ει,ς αντας τας τρα/ιπυς όάρας ως
πρεσβεία πνευματική» ό *■ Ύονέλ --
εκλήθησαν δώδεκα φορές έπί σκηνής 
χειροκροτούμενοι, επεϋψνμονμενοι, ζη 
τωκρανγαζόμενοι. Τήν προσεχή εβδο
μάδα θά δώσω μερικάς γενικά; έντν 
πώσεις καί παράτηρή,ιεις διά τό σύ
νολο ν τών παραστάσεων αντόόν. Σ ή 
μερον τελειώνω έδώ ιιε uiav uovov 
παρατήρησιν ότι α/χου /*ι πολλούς νά 
παρατηροΰν μέ λύπη ; Ή το  λοιπόν 
τόσο κουρασμένη ή κ. W ip i Μπέλ ώ
στε την Τετάρτην τό βοάδυ, νά φύγβ 
αετά δέχα λεπτών u-άνον παοαuovrjv είς 
τό φουαγιέ τοΰ «ΒασιΙ-.ίοΰ Θεάταον*, 
έγχαιταλείπουαα δεξίωσιν πού έπί τέ
λους πρός τιμήν τοΰ θιίσ-ον τού όποιου 
εΐνε μία από τάς πρωταγωνίστριας έδί- 
δετ ο}
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