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Ή πρώτη 
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'Η  σηιιασια τής +ης Αύγβύοτβυ 
άπλωνε τχι άπάνω σέ όλη τήν ί· 
κταβη τβΰ έβνικβΰ 4ίβυ' όλες e l 
εκδηλώσεις φωτισθήκανε μέ τ» 
καινβύργιβ το φώς. πβύ ήρθε ν *  
ζεκαβ?ρίσιι τόν ζβφωμένβν όρίζβν 
τ *  τή ; Ελληνικής χώρα; οτή στι 
νμή άκριίώς πού βά ξέσπκγε η 
καταστρεπτική ή μπόρα, ή καται
γίδα.

"Ετσ ι, ένώ άπβμακρύνβηκε έ κίν 
δυνβς. άρχισε μ ι*  θετική ένίσχυ- 
c-n, μιά καινούργια καί βα&ραλέα 
εξόρμηση, καί άπβκάλυψε τίς γόνι
μες ιδιότητες τοϋ έβνβυς μ * :, πού 
τίς έζωντάνεψε. τίς άνάστησε, βά 
λέγαμε καλύτερα, ή ζωογόνα 
πνοή τοΰ Έ βνικβΰ  Κυβερνήτου.

"Ομως κ Γ  άν βλες οί μορφές τής 
δράσης τοΰ έλληνιομού βρήκαν 
τόν παλμό πού τούς οδηγεί στην 
έπιτυχία, τά '< Παρασκήνια». ώς 
« ίίινό  περιοδικό καλλιτεχνικό.

ι καί μέ τή δύναμη νά τβΰ άλλάζη 
τβ δρόμο τβυ πρός τβ καλύτερο 
κ * ί νά τ' όδηιγήοη πρός τήν άρ
τια έκφραση τού σκοπού του.

Τ ό  Βασιλικό θέατρο, ή Λυρι
κή Σ κ η ν ή , τό Α ' "Αρμα τού ©έ* 
σπιδβς καί όλη ή άλλη ζωντανή 
κιιί σωστή έπίέλεψη είνε γεγονό
τα τετελεσμένα, γεγονότα πού 
πιστοποιούν τήν εύεργετικήν έπί- 
\ρααη τής μεταβολής τής Ιη ;  
λύγβύστβυ.

Ά λ λ ά  καί οί άλλες τέχνες ένι- 
βχυμένες δαδίζβυν μπροστά, ίχον 
τας όχι μόνο δικαιώματα στήν 
Κρατική δοήβεια π>ρά καί τό κα- 
βήκον ν ’ ανταποδώσουν τή στοργή 
u’ εργα.

Μ ιά  τετραετία πέρασε, μιά τε
τραετία κόπων καί μόχβων, πού 
τούς ξόδεψε άφειίώλωτα ή Κυ
βέρνηση τής 4-ης Αύγουστου γιά 
τ·5' ν ιν ικό  τό καλό.

*0 κ. ’ Ιωάννης Μεταξάς

βεατρικό αίσθάνβνται τή δημιβυρ 
γίχ, τοΰ τρίτου ελληνικού πολιτι
σμού. τβύ πολιτισμού πού άρχίζει 
μέ τήν 4η Αύγού3του, άπό τη δι
κή τους τη σκοπιά καί νοιώββυν έ- 
«ιίλη τικό  κ,·χ.*ή·<ον μαζ) καί χαρ>, 
τους νά πρβσβέσβυνε καί τή δική 
του; τή φωνή στόν πανελλήνιο 
έβρτ«βμό.

Γιατί τό βέατρο ειδικά, ή έ- 
κλεκτότατη καί λεπτότατη αύτή 
λειτουργία, πού άγωνιζοτανε β- 
γδόντα χρόνια τώρα, μόνη της, 
άδοήβητη καί ορφανή, έρήκε τό 
δλέμμα τό στοργικό πβύ τό είδε 
όχι μονάχα μέ συμπόνια παιρά

’Ασφαλώς ή δεύτερη τετραετία 
βά μάς δρή έτοιμους, όλοκληρωμέ 
νους, διαλεχτούς μέσα στήν οι
κογένεια τών ’Εθνών τής Εύρώ- 
πης. παράγοντες καί δημιουργούς 
γνήσι-ίυ «καϊ ΤΛλει-.ϋμένου1' πολιτι
σμού.

Καί παρατηρώντας, μέ πόσο άλ- 
ματικά βήματα, κατορθωθήκανε 
σέ λίγβ σχετικώς διάστημα τόσα 
καί τόσα ένισχυόμζοτε στήν έλπί 
δα μας καί είμαστε δέδαιβι πώς βί 
ευχές μας βά είνε πραγματικότη
τες στό προσεχές μέλλον.

Τό νέο έλληνικό έργο πού θ’ άνεβάση τήν έρ
χόμενη Τρίτη ό θίασος Κοτοπούλη

Τό «Ξύπνημα»
Σημείωμα τοΟ συγγραφέα του κ. Ά λ . Λιδωρίκη

Άπό μιά άλήθεια άνθρώπινη, άπό 
ένα άπλό και φυσικό έρώτη-μα πού 
έβ:λα ό ίδιος ενα πρωΐ στόν έαυ
τό μου, γεννήθηκε τό «Ξύπνημα». 
Ρώττίϋα: “ Αραγε θά μπορούσες, δν 
ήθελες, νά σ60ορς — ότι έζησες 
ώς τώρα, δλα όσα άποτελοΰνε τόν 
χθεσινό σου άνθρωπο, τόν κύκλο 
yii τΐς κακίες του, γ·ά νά ζητήσρς 
άπό σήμερα νά ζαν:ιπλάσρς τή 
ζωή σου όπως σ* άρέσει έσένα, έ- 
λεΰθερη, καινούργια, χωρίς δε
σμούς κοι έζαρτήσεις άπό τό πα
ρελθόν ;

Καί χάτε αύτή ή άλήθεια, ή τόσο 
άνθρώπινη, αύτό τό άπλό καΐ φυσι
κό έρώτημα, πήρε διά μ άς μέσ’ τό 
μυ;ιλό μου τή θέσι ένός προβλή- 
υατος στυγνού, πού περισσότερο 
πλησίαζε οέ μιά άρνησι π:κρή.

Στόν άνθρωπο, εινε εύκολο νά 
νο ώσρ κάποια μέρα τό ξύπνημα, 
τή δ άθεσι νά φύγρ άπ’ τά παληά 
γιά νά μορφώσρ μέσα του μιά νέα 
ζωϊκή συνείδηΟ:, τόν πόθο, νά δη- 
μιουργηθρ καινούργιος σάν ζανα- 
γεννημένος, σάν ένα πρόσωπο πού 
δέν άμάρτησε, δέν έδυστύχησε, 
δέν έβλαψε, δέν τραυματίσθηκε 
άπ* τούς άλλους. Σάν ένα πρόσω
πο πού πίστεψε, έστω χιμαιρ κά 
πώς εινε ένα πλάσμα άνεξάρτητο, 
μιά ύπαρξι πού αύτόβουλο δ:αθέτει 
τίς σύριανές του μέρες. Εΐνε εύ
κολο νά τά αϊσθανθρ όλ* αύτά. 
Μά καΐ παράλληλα εΐνε δύσκολο νά 
τά πραγμ: τοπο:ήσρ.

Υπάρχει γύρω μας μιά άτμό- 
σφα ρ ι δημιουογημένη ήδη, στερε
οποιημένη, άμετάβλητη. Εμ είς  ί(ξυ 
πνάμε)) μέ δ.άθεσι νά ξαναζήσου
με, νά γίνωμε άλλοιώτ κοι καΐ νά 
ντυθ-ΰμε τή μορφή πού χρόν:α ή 
μήνες, έστω καΐ μέρες ή στιγμές, 
όν:·ρευτήκαμε πώς μάς ταιριάζει 
πιό καλά κ :ΐ πώς μδς φέρνει πιό 
κοντά στή σχετική εύτυχία. Τΐς πε- 
ρ:σσότερες φορές άνώφελοι καΐ έ- 
πικινδυνοι βγαίνουν αύτοί οί πό
θοι μας. Γύρω μας, γύρω άπό τή 
ζωή μας, έχει στηθρ χό περιβάλ
λον μας, οί άλλοι πού μάς ξέρουν 
όπως είμαστε, οί πράξεις μας οί 
π Ληές πού ένψ πιστεύουμε πώς 
έσδυσαν μαζί μέ τήν έκπλήρωσί 
τους ζοϋν πάντα καΐ κυριαρχούν 
σέ κάθε άλλες άποφάσε ς μας πού 
θά έχουν σχέσι μέ τό μέλλον. ΚΓ 
όσο πό έντατκά ζητάμε έμ:ίς οί 
ϊδ οι νά λυτρωθούμε άπό μιά πε
ρασμένη βάσανο (πού γίνεται έ
φ αλτική όσο ή έπ:θυμία μας νά 
φϋγωμε άπ’ (:ΰτήν αύξάνει περισ
σότερο) , τόσο καΐ ό κλοιός τής ξέ
νης άντ δράσεως : τοΰ περιβάλλον 
τος καΐ τής μικρής μας ιστορίας 
σφίγκεται περ σσότερο γιά νά μδς 
γονατίσρ, νά μας πικράνρ νά μάς 
πληγώσρ ή άκόμη νά μάς θανατώ- 
σρ, άνάλογα μέ τήν άντίσταοι πού 
έχουμε νά προβάλλωμε καΐ μέ 
τούς αισθηματικούς μ :ς  κόσμους.

Συχνότερα οί πιό μικροί, οί πιό ά- 
δύνατοι, οί πιό κατατρεγμένοι, φεύ 
γουν καΐ δυσκολώτερα άπ* τό χθές. 
Γ  Γ αύτούς ό κόσμος οί δλλοι άν
θρωποι είνε πιό άδυσώπητοι καΐ πιό 
ειρωνικοί, άπ’ ότι θά iVrcfv στούς 
πιό δυνατούς, στούς όπλισμένους 
μέ μιά πείρα μεγαλύτερη.

Ή  ήρωΐδα τοϋ «Ξυπνήματος», ή 
Μάρω δέν έχει άλλα όπλα άπό 
τούς ψυχικούς της κόσμους. Αύτοί 
τήν όδήγησαν στό παραστράτημα, 
στήν άμαρτία, γιατί πολλές φο-

*0
/ /

Άλ. Λιδωρίκης

ρές π-στεύουμε πώς κάπου έκεί ύ- 
πάρχει ό λυτρωμός στήν άγωνία 
μας. Αύτοί οί ϊδ:οι κόσμοι τήν έ- 
φερον άργότερα κοντά στό ξύπνη
μα μιάς νέας ξωής, κοντά σέ κά
ποιον άνθρωπο πού ένσάρκωνε γι’ 
αύτήν τά· ιδανικά της. Θέλησε τότε 
νά τινάξρ άπό πάνω της ότι άσυλ- 
λόγιστα ώς χθές ή ;δια έδημιούρ- 
γησε. θέλησε νά ξεχάσρ καΐ νά ξε- 
γράψρ όσα πέρασαν. Νά γίνρ μιά 
καινούργια Μάρω: Πέρα άπ’ αύτά 
τά λίγα λόγ»α — πού σημειώνω πρό 
χε ρα άρχίζει ή ύπόθεσ.ς τού έρ
γου καί ό άγώνας μου νά δώσω 
νόημα ζωής σ’ αύτά πού συλλογί
στηκα. Ή  αύλαία αίρεται κι’ ό θεα
τής βλέπει κΓ άκούει...

Τήν ιστορία τοϋ «Ξυπνήματος» 
τήν τοποθέτησα σέ πλαίσιο ήθο 
γραφικό όχι γιατί δοκίμασα νά γρά
ψω μιά «ήθογραφία», άλλά γιατί έ- 
πίστεψα πώς δίπλα σέ άπλούς άν
θρώπους — άπλούς στις έκδηλώ- 
σεις των — θάπαιρνε μεγαλύτερη 
ζωντάνια τό θέμα πού μέ άπασχό- 
ληοε.

Τό ήθογροφικό στοιχείο γιά τό 
«Ξύπνημα» είνε μονάχα ένα πρό
σχημα. Ή  ούσία τής προσπαθείας 
βρίσκεται λίγο πιό μακρυά. “ Αν πέ 
τυχα στήν έργασία μου άλλοι εΐνε 
άρμοδιώτεροι νά τό σκεφθοϋν καΐ 
νά τό ποϋν...

ΑΛΕΚΟΣ Λ ΙΔΩ ΡΙΚΗΣ

Αυτοιτροσωττογραφία τοΟ μεγάλου ΌλλανδοΟ ζωγράφου Βάν Γκόχ ττού στις 29 του Μουλίου κλείσαν 50 χρό
νια άττό τό θάνατό του και ττου στό έρχόμενο ψύλλο θά δημοσιεύσουμε σχετικό άρθρο γιά γο εργο του.

Oi προλήψεις τών καλλιτεχνών

Τό δαχτυλίδι-φυλαχτό
τής Υβόν Πρεντάν

Ή ενδιαφέρουσα ιστορία ούτοϋ τοΰ κοσμήματος

Ακούοντας
την Συμφωνική

Ορχήστρα
Τού κ. Θ. Ν. ΖΥΝΑΑ1ΗΟΥ

E v Sj  βί εύ γ ε ν ικ ες . ε ιρ η ν ικ ές  κα ί 
μ ελ α γχο λ ικές  συγχορδίες τής ε ι
σαγωγής τής « "  Α λκηστης» τού 
Γκ λ ο ύ κ  άντηχούσα ν μεσα στό Ω 
δείο τβΰ 'Η ρώ δη  τοΰ ’Α ττ ικού , ή 
σκέψη μου, άβελά μΛυ, μεταφ έρθη 
κε  τριάντα έ ννη ά  χρόνια  πίσω, έ- 
ται· στό τότε θέατρο «Β α ρ ιετέ »  
πού ήτα ν στήν όδβ Σ α ζ δ ίο υ , ά ρχι 
ζε τίς παραστάσεις της μέ  τή ν  
« ’Ά λ κ η σ τ η  » τού Ευριπ ίδη  ή «Ν έα  
Σ κ η ν ή »  τβύ Χρηστομ ά νου . Ή  μου 
σικη  τβΰ Γ κ λ ο ύ κ  συνώ δευε και 
τότε ώ ρισμένα σημεία  τβΰ έργου , 
ένω τό άρωμα τής άλόης πβύ κα ι
γότα νε σέ δυό άρχαϊκούς τρίπο
δες προσαύξανε τ ή ν  υπ οβλητικό 
τητα τβύ βεάματος καί τοΰ άκρβά 
ματος.

Α λή βε ια  τί ήτα ν  ή παράσταση 
:ής « ’Ά ,> κηστης» ά π ότή  «Ν έα  Σ κ η

Ζάν Ντεμαρζύ! Μια δημοπρασία 
των κοσμημάτων αύτής τής καλλονής 
τού 1900, έφτασε γιά νά ξαναφέρη, 
πέρυσι, !τό δνομά της εις τήν παρισι
νήν έπικαιρότητα. Τό γεγονός, έκανε 
μερικούς γέρους 6ουλε6αρδιέρους, ν' 
άναπολήσουνε μελαγχολικά, κάποια 
σελίδα ποΰγραψε ή μακρυνή θριαμβευ 
τική τους νεότης στό βιβλίο τής πε- 
ριπετειωδέστατης ζωής, τής Ζάν Ντι- 
μαρζΰ.

Στή Γκαλερ! Σαρπαντιέ, οπου έκ- 
ποιήθησαν τά διαμαντικά αύτής τής 
γόησσας τής περασμένης γενεάς, εΤ- 
δα μερικούς γεροντάκους νά κρύβουνε 
μέ κόπο τή ζωηρότατη συγκίνησι πού 
τούς προκαλοΰσαν αύτά τά ένθύμια 
τής Ζάν Ντεμαρζύ.

Μαζύ μέ τούς ρυτιδωμένους νοσταλ 
γούς μιάς καλλίτερης έποχής, είχανε 
προσέλθει στή Γκαλερί Σαρπαντιέ 
καί μερικές άπ’ τΐς σημερινές βασί
λισσες τής παρισινής σκηνής. Τής 'έ
φερνε έκεΐ, ή κρυφή έλπίδα, πώς θά 
μπορούσανε, νά άποκτήσουνε σέ τιμή

εύκαιρίας, κάποιο κόσμημα τής συλ
λογής Ντεμαρζύ.

Καί τ^ραγμα^τικ^ ro π?οίφημο δα
κτυλίδι της μέ τά  ̂τρία μπριλλάντια, 
πού αύτή ή γυναίκα δέν τό άποχωρι- 
ζότανε ποτέ, έπέρασε στό δάχτυλο 
τής ’Υβόν Πρεντάν, τής βασίλισσας 
τής Γαλλικής Όπερέττας.

Τή στιγμή πού δώσανε τό δαχτυ- 
λίδι στήν καλλιτέχνιδα, ενας άπό τούς 
παληούς φίλους τής Ζάν Ντεμαρζύ, 
διηγήθηκε τήν ενδιαφέρουσα Ιστορία 
αύτού τού κοσμήματος:

—  «Είμαι άπ’ τούς λίγους πού ξέ
ρουνε πώς εΐχε περιέλθει στήν άλη- 
σμόνητη Ζάν, αύτό τό δαχτυλίδι —  
φυλακτό. Τό έφερε άπό τό Τράνσβααλ 
ένας "Αγγλος άξιωματικός, στόν ό
ποιο τό είχε δωρήσει ό Σέσιλ Ρόντς. 
"Ο σο καιρό φορούσε τό δαχτυλίδι, ό 
’Ά γγλ ος  άξιωματικός δέν τραυματί
σθηκε ποτέ. Ά λ λ ’ δταν ήρθε στό Πα
ρίσι, ά άξιωματικός αύτός, έρωτεύθη- 
κε τήν Ζάν Ντεμαρζύ κι’ ό Ά γ γ λ ο ς  
διέπραξε τήν άπερισκεψία ν’ άποχω-

ριστή τό κόσμημοι —  φυλακτό γιά νά 
τά προσφέρη στή φίλη του. Μιά ώρα 
άφοΰ τ̂ής τό έδώρησε, ό άτυχος ’Ά γ 
γλος άξιωματικός, βγαίνοντας άπό 
τό σπίτι τής Ζάν Ντεμαρζύ, σκοτώ
θηκε άπά μιά γλάστρα πού τοΰ έπεσε 
στά κεφάλι.

Ό  γέρος πού διηγήθηκε τήν ιστο
ρία τού δαχτυλιδιοΰ, έπρόσθεσε:

—  "Υστερα άπ’ αύτό καταλαβαί
νετε, δτι είνε άπαραίτητο νά μάθη 
καί ή Ύβάν Πρεντάν τήν ιστορία τοϋ 
κοσμήματος τής Ζάν, γιά νά μή άπο- 
χωρισθή αύτό τό δαχτυλίδι —  φυλα
κτό καί τής συμβή τίποτε κακό.

Δέν ξέρω άν ό γέρος ένημέρωσε 
τήν Ύβον Πρεντάν, ή όποία, άλλως τε 
εΐνε τόσο προληπτική, ώστε, οταν έ
χει πρεμιέρα πρίν βγή στή σκηνή, πα- 
ρακαλεΐ τόν μηχανικό τοϋ θεάτρου, νά 
τής πή κάποια... πολύ πεζή λέξι, συν- 
δεδεμένη άρρηκτα μέ τό δνομα ένός 
στρατηγού τού Ναπολέοντος.

Μιά χθεσινή βασίλισσα τοΰ θεάτρου

Ή Θεία Ιουλία Μπαρτέ
’Άρθρο τοϋ Φραγκίσκου ντέ Ρού

’Ανα δημοσιεύουμε ενα  
φιέρωσε ό Φ ρα γκίσ κος  ντ  
παλαίμαχη κα λλ ιτέχν ιδα  
πλήρωσε τά S3 της χρ ό νι

Τρεις ήσαν οί ένδοξώτερες καλλι- 
τέχνιδες τού Παρισινού Θεάτρου τοϋ 
19ου αίώνος καί τών άρχώ ντοϋ 20οϋ. 
Ή  Σάρρα Μπερνάρ, ή Γαβριέλλα Ρε- 
ζάν καί ή ’ Ιουλία Μπαρτέ.

‘Η Μπαρτέ, πού άπεσύρθη τής σκη
νής τήν 1 Ίανουαρίου 1920, είχε κά
νει τήν πρώτη της έμφάνισι τό 1872, 
είς τό θέατρον τοϋ Β^ντβίλ, μέ τήν 
«Άρλεζιάνα». Ή  καλλιτέχνις ή όποία 
θά άνεγνωρίζετο ώς μία έκ τών τριών 
σπουδαιότερων ήθοποιών τής έποχής 
τής, κατά τάς σπουδάς της είς τήν 
Δραματικήν Σχολήν τοϋ Κονσερβα
τουάρ, εΐχε λάβει ένα., δεύτερο έπαι
νο, ό όποιος, δέν άρκεϊ γιά νά άνοι
ξη τάς πύλας τής Κομεντί Φρανσαίζ 
είς τούς νέους ήθοποιούς. Μεταίύ τών

πολύ ένδιαφέρον άρθρο πού ά- 
έ Ρβύ, στήν Ιουλ ία  Μπαρτέ, την 
τής Κομεντί Φρανσαίζ, οταν συμ- 
α πρίν μερικούς μήνες.

τροφίμων τού Οίκου τού Μολιέρου, 
δέν γίνονται δεκτοί παρά μόνον οί δι
πλωματούχοι τοϋ Κονσερβατουάρ οΐ 
τιμηθέντες μέ πρώτον βραβείον. ’Έ τσ ι, 
ή ’ Ιουλία Μπαρτέ, έμπήκε στήν Κο
μεντί Φρανσαίζ, άφού έπαιξε όκτώ χρό 
νια στό έλεύθερο θέατρο, δηλαδή εί- 
σήλθε στήν α ' κρατική σκηνή τής πα
τρίδας της, τό 1880, όπότε καί κατέ- 
λαβεν άμέσως τήν πρώτην θέσιν. Ή  
καλλιτέχνις αύτή, παρέμεινεν έπί 4Γ

χρόνια στό θέατρο τής όδού Ρισελιέ, 
Μ άλλα λόγια, έ'κανε σχεδόν όλόκληρη 
τήν καρριέρα της, είς τήν Κομεντί 
Φρανσαίζ, άπό τήν όποιαν, ή Σάρρα 
Μπερνάρ καί ό Λουσιέν Γκιτρύ έπέ- 
ρασαν άπλώς, ή δέ Γαβριέλλα Ρεζάν 
οΰτε έπαιξε ποτέ, οϋτε τό έπεζήτησε.

Ά λ λ ’ ή Μπαρτέ, ήτο έκ τών καλλιτέ- 
χνιδων τίς όποιες δέν στενοχωρούσαν 
καθόλου οί περιορισμοί πού επιβάλλει 
ένα θέατρο μέ τόσο συντηρητικάς άρ- 
χάς. Έ π ί 40 όλόκληρα έτη, ή μεγάλη 
ήθοποιός, δέν ήλθε ποτέ εις σύγκρου- 
σιν μέ τήν καλλιτεχνική έπιτροπή ή 
μέ τούς συναδέλφους της τής Κομεντί 
Φρανσαίζ. "Ολοι των άνεγνώριζαν τά 
δικαιώματα πού είχεν ή μεγαλοφυΐα 
της.

Έ ν  τούτοις, ή Μπαρτέ,ούδέποτε κα- 
τεχράσθη αύτών τών δικαιωμάτων. Υ 
πηρέτησε τήν τέχνην δσον όλίγαι κα! 
άφήκε είς τήν Κομεντί Θρανσαΐζ, τήν 

( Τυνίχεια στήν 4η σελίδα)

Πού θά όρνανώσουν σέ μιά άπό t i c  μεναλύτερες αίθουσες τήσ Άθήναο

«ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ»

Ο κ. Θ. Βαοαγιαννης

ν ή !»  "Ε ν α ς  μπάτσος κατά  τής τί- 
τε αδιαφορίας τοΰ Κράτους, ομως 
μαζί καί μιά π νευμ α τική  επανά
σταση ένά ντ ια  στόν μα νδα ρινι
σμό καί τ ή ν  π νευμ α τικήν  απο
χαύνω ση. πού κυριαρχούσε τότε, 
κι.’ άκόμα ένας ϋμνος πρός τό α
πόλυτο. ώραίο.. . ,, Λ . ,

Ε ν ώ  οϊ κυματιστές μελω δίες 
τής « ’Ά λ κ η σ τ η ς »  ξεχυνόντουσα ν ή 
μιά ύστερα άπό τ ή ν  άλλη άπό τ«  
έιολιά  της ορχήστρας, εδλεπ α νά 
ύψώνεται μπροστά ατά μά:τια μου 
Ψηλή ίσαμε τόν ουρανό ή κα κο 
φ τια γμένη  μ ικροσκοπ ική  σιλουέτ- 
τα τοΰ άλησμόνητου Κώ στα  Χρη- 
ίτομά νου . ’Ό ρ θ ιο  άπάνω σέ μιά 
κ ιτρ ιν ισ μ ένη  άπό τό πέρασμα τών

α Ιώ νω ν πέτρα τής Ιερής κό γχη ς  
τού. διπ λανού βεάτρου τοΰ Δ ιονύ 
σου,. τόν ά κβυγα  νά  εμπιστεύεται 
μ έ  τ ή ν  συμπαβητική σουδλερή φω 
νίτσια του τό μ εγά λο  μυστικό τής 
ώ ρχιόπ χβης ψυχής του βέ λίγους 
εκλεκτούς  άντιπροσώπους τής ελ 
λ η ν ική ς  διανόησης, ιτού ό ίδ ιο ; 
τούς ε ίχ ε  κα λέσει. Κ Γ  άνάμεοα 
στβύς μουσικβύς τόνβυς, πού σέ 
βεϊικές άρμβνίες δη '.δεχόντβυσα ν 
ή μιά τ ή ν  ά λλη , ξεχώ ριζϊ ή 6 ρ ;ν  
τερή  τώρα φωνή τοΰ Χ ρησ τομ ά 
νου πού έ λ ε γ ε :

« Έ ν ό μ ιζ α  οτι έά ν όνειρευβώ- 
μ ε ν  βλβι μαζί έ ν  ο νε ιρον , τό five» 
ρον αύτό βά γ ίν η  πραγματικότης. 
Τ ό  ο νε ιρ ο ν  αύτό ε ίνα ι ή άναγέν- 
νησις τής δραματικής τ έχνη ς  και 
τής σ κη ν ική ς  ποιήσεως έ ν  Έ λ 
λάδι. Δ έ ν  έννβώ  όπισβοδρόμησιν 
έπάνω είς τά δήματα  τών αιώ
νω ν , δ έν  ζητώ, έπειδή ε ϊμ εΡ *  
Έ λ λ η ν ε ς ,  νά κτίσω μεν καί πά

λι \ Παρβενώ νας. Ό  Παρβενώ ν δ έν  
ε ίνα ι ε ϊμ ή  τό άφροστέφάνωμα τοΰ 
δημ ιουργικού  πνεύματος, δταν 
αύτό έκολπώβη εις κΰμα  βεοπέσι- 
ον, κα ί πάν άφροστεφάνωμα πνεύ 
μ^τος ε ίν ε  Παρθενώ ν».

Κ α ί ένώ  ή όρχήστρα κάτω  άπό 
τ η ν  θαυματουργό μπ α γκέττα  τβΰ 
Φ .  Β>χέαγιάννη πλημμύριζε τ ή ν  
ψυχή τοΰ ακροατή μέ τβύς πβλύ 
τιμους θησαυρούς πού κ λ ε ίνο υ ν  μέ- 
;α  τβυς βί ρωμαλέες ουγχβρδίες  
τής περίφ ημης εισαγω γής τής 
« Ά λ κ η σ τ η ς » ,  πβύ σ ' αύτές ά- 

’ παντάει σιιγά ή π βνεμένη  επί
κληση  τής ήρωιδας, άν.βυγα τ ή ν  
άμοιρη τ ή ν  Ε ιμ α ρ μ έν η  Ξα νθά κη . 
μέ τή  σ .ρνά μενη  τραγουδιστή ccw- 
νή  της νά κα λή  τόν Χ ά ρ β  νά έρ- 
3η νά  τ ή ν  πάρη.

«Γ ια τ ί ά ρ γε ϊς ; Μ η  χά νουμε κ « ι  
ρό. Σ έ  περιμένω». Κ α ί ή ό ρ χή 
στρα όλο κ ι ’ άφίνει νά  ξεχύνετα ι 
ό πόνος γιά τόν άδικο χαμό τής 
γυναίκας πού πεθαίνει θεληματικά  
γιατί άγάπηαε πολύ στή ζωή της 
Κ Γ  άκούω τό ν  χορό νά  σ ιγβλέη 
μέ π ν ιγμ ένη  άπό σ υγκίνηση φω
ν ή :

Ώ  κόρη  τοΰ Πελίβυ,

I είθε στόν "Αδη πού θά πάς, στά Βάθη 
(χωρίς ήλιο, 

στοΰ Πλούτωνος τά δώματα, νά είσαι 
(ευτυχισμένη!

Μ ιά  α.ίβέρια κόρη πβύ ζεπ ετιέται 
άπό τό πάτωμα τής σ κη νή ς  σάν 
μίσχος ξωτικβΰ λβυλουδιοΰ προ- 
ίά λ λ ε ι τώρα μπροστά μου. Ε ίν α ι 
ή Κ υ δέλ ιι. Κοριτσά κι δέκα  τεσσά 
ρων χρόνω ν τότε προπορεύεται 

(Συνέχεια στή 4η σελίδα)

Ό  Μυσοέ
καί ή ιστορία τοΰ ποιήματος του

«Θυμήσου»
«R a  >p?lle-toi, quand sous !a f.oide ter:e  
«Μ ο ι c ear br se pour tou our' d u m ir i  
♦ R i  Μ e !e-tot q u an l la fh ur so i a ire 
♦Sur mon tom b;au doucement so u / r ira

• • • • • « I · · · · .  · · · · f
«Ecoute dans la nu t 
«U ae  vo x qai g mic 
«RappeUe toi».

Δέν ύπάρχει δνθρωπος μέ κάποια 
γενικωτέρα φιλολογική μόρφωση, πού 
νά άγνοή τό «Rappelle - toi» τοΰ Μυσ- 
σέ, τού όποιου ή άνωτέρω τελευταία 
στροφή είναι χαραγμένη στόν τάφο 
τού ποιητού.

vc άπό δλες τίς γυναίκες άλλά κ<Λ 
έτοιμο νά πεθάνη γιά τήν άγάπη δ
λων μαζύ καί καθεμιάς χωριστά, σκε- 
φτόμενο πάντα μέ τήν καρδιά του, φω- 
νάζοντας στόν κόσμο, χωρίς φιλολο- 
νικέο έπιτηδεύσειε. ιΓ ενα ποτηοι κοα-

ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΣΤΟ  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο  Φ Υ Λ Λ Ο :
’Ονόματα, όμιλίες καί θέματα τών διαλέΕεων

(Σύνθεση τοϋ κ. Π Μπαμίχα γιά τό «θυμήσου» τοΰ Μυσσέ)

Έκεΐνο πού εΐναι όλιγώτερο γνω
στό, είναι δτι τό ποίημα αύτό έχει 
μιά χαριτωμένη καί περίεργη ιστορία' 
και αύτήν θ’ άναφέρωμε έδώ, χάριν τών 
μή μεμυημένων.

’Ά ς  δοκιμάσουμε πρώτα νά ξανακά- 
μουμε μέ μερικές φευγαλέες γραμμές 
τό πορτραΐτο τού γλυκοΰ αύτοΰ τρου- 
βαδούρου:

Φαντασθήτε ενα μεγάλο παιδί μέ 
άπειρη γλυκύτητα στή φυσιογνωμία 
του, μέ θελκτικούς τρόπους, μέ λεπτή 
καί χωρίς κακία έξυπνάδα, άγαπώμε-

σ> στό χέρι τούς καϋμούς της, δπως 
τούς ένοιωθε σάν βασανιστική μελω
δία νά τόν τυραννούν, τρέχοντας μέ 
άσυγκράτητο καλπασμό στά μεγάλο 
λιβάδι τής ζωής, πού ήθελε νά τό κα- 
τακτήση μέ μιάς σ’ δλα του τά πλά
τη, λαίμαργα, δπως μεθς: τό έλεύθερο 
άλογο άπά τή μυρουδιά του χορταριού 
καί τόν καθαρόν άέρα, δρασκελίζον
τας τρελλά ώς δτου πέση λαχανιασμέ
νο γιά νά μή ξανασηκωθή πειά στόν 
άπέραντο κάμπο, ιδού σέ πέντε γραμ- 

( Συνέχεια στήν 4η σ ελ ίδ "'



Τό Βασιλικό Θέατρο τήν περααμέ- 
νη Δευτέρα άνέβασε στή Θεσσείλο- 
νίκη τόν «Πειρασμό» τοΟ κ. Γρ. Ξ ε 
νοπούλου.

—Τήν Πέμπτη ή κρατική μας σκη
νή  άνέβασε τό «Φυντανάκι» τοϋ κ. 
Χόρν.

—Στίς Β τοΰ μηνός άναχωρεϊ γιά 
τήν Θεσσαλονίκη τό πρώτο τμήμα 
τής Λυρικής σκηνής τοΰ Βασιλικού 
θεάτρου, πού θά άποτελήτοι άπό τά 
μπαλέττο και τμήμα τής χορωδίας.

—"Υστερα άπό έζη ήμέρες θά φύ- 
ΥΠ γιά τήν Μακεδονική πρωτεύουσα 
και τό υπόλοιπο τμήμα τής Λυρικής 
μας κρατικής σκηνής.

—Τό «"Αρμα Θέσπιδος;) τήν περα
σμένη Πέμπτη έφυγε άπό τό Βόλο 
γιά τή Βέρροια, δπου wci θά πάρ 
γιά νά παρακολουθήσω τΙς έργασίες 
του ό Γενικός Διευθυντής τών Κρα
τικών Σκηνών κ. Κ. Μπαστιάς.

—'Q κ. Μπαστιάς θά βρίσκεται 
στάς Αθήνας στις άρχές τής έρχό- 
μενης έβδομάδος.

—Τό θέατρο Κοτοπούλη μέ τήν 
εύκαιρία τοΰ εορτασμού τής 4ης 
Αύγούοτου θάδώσρ σήμερα κι* αύριο 
τέοσερες παραστάσεις μέ λαϊκές τι 
μές 20, 15 και 10 δρχ.

—Οί παραστάσεις αύτές θά δοθούν 
στά θέατρο «Λυρικό» μέ τήν κωμω
δία τού Λαμπίς «Τό τοζίδι τοΰ Πε- 
ριοσάν» καί στό θέατρο Κοτοπούλη 
μέ τό άστυνομικό έργο «'Επιθεωρη
τής Γκρέϋ».

—Τό θ έ ζ τ ρ ο  Κοτοπούλη τήν έρχό
μενη Λεύτερα και Τρίτη άργεϊ λό- 
γψ τών γενικών δοκιμών τής κωμω
δίας τοϋ Σαβίναρ «Μπάνκο», πού 
ή πρώτη της θά δοθρ τήν Τετάρτη.

—Έπίσης και τό «Λυρικό» άργεί 
τήν έρχόμενη Δευτέρα λόγψ τής γε 
νικής δοκιμής τοϋ νέου έργου τοΰ 
κ. Ά λ . Λιδωρίκη «Τό ξύπνημα», πού 
ή πρώτη του θά δοθρ τήν Τρίτη.

—Οί παραστάσεις τοϋ «Βασιλέα 
Λήρ» στή Θεσοαλονίκη άπό τό Βα
σιλικό θέετρο ύπήρζανε άτυχες λό 
γψ τής ραγδαίας βροχής πού έκανε 
τίς ήμέρες έκείνες.

—"Ετσι άντί γιά πέντε φορές, πού 
έπρόκειτο νά παιχθή, «Ό  βασιλεύς 
Λήρ» παίχτηκε μονάχα μιά μόνο μέ 
είσπραζη 11.542 δρχ.

—Ό θίασος τής κ. Ήοϋς Παλαιο- 
λόγου έφυγε τήν περασμένη Πέμπτη 
γιά τάς Πάτρας, όπου θά δώσρ εί
κοσι παραστάσεις.

—Τήν έρχόμενη Δευτέρα θά παί
ζρ τήν κωμωδία τού κ. Θ. Ν. Συ- 
ναδινοϋ «Αύτός είμαι».

—Μετά τάς Πάτρας ό θίασος Πα- 
λαιολόγου θά πάρ στό Βόλο.

—Τήν Τετάρτη άρχίζει τίς παρα
στάσεις του στό θέατρο «Δελφοί» ή 
«Μάνρο»« τού Άττίκ.

—Ή  πρώτη αύτή παράσταση θά 
έχρ πανηγυρικό χαρακτήρα, θά συμ 
πράζουν δέ σ’ αύτή όλοι οί πρώτοι 
φιλολογικοί συνεργάτες τοϋ Άττίκ.

—Ή  ήθοποιός κ. Ναυσικά Παντο- 
πούλου διοργανώνει γιά τόν μήνα

αύτό μιά παράσταση στό θέατρο Σα
μαρτζή μέ τό «Φιόρο τοϋ Λεβάντε» 
τοϋ κ. Γ  ρ. Ξενοπούλου.

—Τόν ηρώτο ρόλο θά τόν παίζρ 
ό κ. Νικ. Πλέσοας, πού, όπως είνε 
γνωστό, εινε καί ό πρώτος πού έδί- 
δαζε τό έργο.

—Τούς άλλους ρόλους Θά παίζουν 
ή κ. Α γγελική  Κοτσάλη, ή κ. Μα
ρία Βεάκη, ή κ. Χριστοφορίδου κτλ.

—Ό  ύπουργός-διοικητής Πρωτευ
ούσης κ. Κοτζιά έπιχορήγησε τόν 
ήμικρατικόν θίαοον Κοτοπούλη μέ 
300 χιλιάδας δρχ.

—Ό θίασς Οικονόμου ήρθε άπό 
τήν Κέρκυραν τήν περασμένην Τε
τάρτη καί τήν έπομένη έφυγε γιά 
τό Βόλο, όπου θά δώσρ σειράν πα
ραστάσεων.

—Τήν έρχόμενη Τρίτη οτό θέατρο 
Σαμαρτζή θά παιχτούν οί νέες  σκη
νές  πού προστεθήκανε στήν έπιθεώ 
ρηση «Φράουλα».

—Τήν Τετάρτη οτό θέατρο τού Ν. 
Φαλήρου ό θίασος τοϋ κ. Άργυρο- 
πούλου θά παίζρ τήν κωμωδία τού 
κ. Ψαθά «Τό στραβόζυλο».

—Τήν περασμένη Τρίτη έφυγε γιά'· 
τήν Θεσσαλονίκη ό κ. Γιαννουκάκης, 
γιά νά παρακολουθήορ τις δοκιμές 
τού έργου του «Κωμωδίες τής ζωής», 
πού πρόκειται νά παιχτρ άπόψε άπό 
τόν θίασο Αύλωνίτη στό θέατρο «Μ. 
Άλέζονδρος».

—Ή  δίς Ρίτα Δημητρίου προοελή- 
φθηκε στόν θίασο Σαμαρτζή καί θά 
έμφανισθρ στή νέα έπιθεώρηση 
«Σπίθα» τών κ. κ. Μαμάκη καί Γιο
καρίνη.

—Μεταζύ τοΰ κ. Μακέδου άπό τό 
ένσ μέρος καί τών κ. κ. Εύαγγελι- 
δη καί Σακελλαρίου ύπεγράφη συμ
βόλαιο, πού μ’ αύτό άναλαμβάνουν 
τήν ύποχρέωση νά γράψουν μιά ή- 
θογραφία μέ τήν όποιαν θ’ άρχίσρ 
τις παραστάσεις του ό θίασος Μ:> 
κέδου τό φθινόπωρο στό θέατρο 
«Μοντιάλ».

—Τή μουσική τοϋ έργου θά γράψρ 
ό κ. Γιαννίδης.

—Στούς θιάσους τοϋ κ. I. Ρούσ- 
σου στήν Κρήτη, Βερώνη — Μαυρο- 
πούλου στήν Έλευθερούπολη κάί 
όπερέττα Ξύδη οτήν Καβάλλα σημει 
ώθηκε έγκατάλειψις έργασίας άπό 
μέρους τών ήθοποιών καί ύποβο- 
λέων.

, —"Υστερα άπ’ αύτό ή Έπιτροπή 
Άδειας άπαγόρευσε στούς άνωτέρω 
ήθοποιούς καί ύποβολείς ν ’ άναλά- 
βουν έργασία μέχρις ότου συγκεν- 
τρωθϋν δλα τά στιχεϊα καί έκδώορ 
τήν όριστική της άπόφαση.

—Στό Κορωπί συνεχίζει τίς παρα
στάσεις του ό Θίασος Γ. Βενέτη  καί 
στό Λαύριο ό θίασος τοΰ κ. Δε- 
λούδη.

—Ό θίασος τής κ. Σωτηρίας Ία- 
τρίδη άπό τήν περασμένη Τρίτη δί
νει παραστάσεις στό Κιλκίς.

—Ό θίασος τής κ. Μαίρης Μυρά 
άρχισε τήν περασμένη Πέμπτη σει
ράν παραστάσεων στή Μυτιλήνη.

ΤΔ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

Ή Ααϊκή τέχνη 
στή Μεσσηνία
Μιά αξιοσημείωτη πρωτοβουλία

(Κόμιζα μέχρι προχθές δτι δέν θα- 
6ρισκα κάτι άξιόλογο πού ν’ άνάγεται 
στήν καλλιτεχνική υπόσταση τής έπαρ- 
χίας ή τοΰ νομοϋ μας, ποΰ μ’ αύτό ν’ 
άπασχολήσω τις στήλες τών «Παρασκη 
νίων». Τό κακοκαΐρι, πολέμιο τών αν
θρώπων τής πόλης, δέν έπιτρέπει νά 
δίνωνται διαλέξεις, θεατρικές παραστά 
τεις, συναυλίες κλπ. Οϊ περί τήν Λαϊ
κή Βιβλιοθήκη τής Καλαμάτας, οί ο
μιλητές τών Φιλιατρών, οί παρασκη- 
ιιιακοΐ κι’ έρασιτέχνες τής Κυπαρισσί
ας. ..άσωτεύουν «παρά θΐν’ άλός» ή στά 
βουνά. ’Ίσω ς έκεΐ έργάζονται γιά νά 
πλουτίσουν τό πρόγραμμα τής νέας 
περιόδου.

Κ ι’ δμως τώρα γίνεται κάτι άλλο 
σχετικό μέ τήν Τέχνη, άξιο νά έξαρθή
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ιδιαίτερα. Καΐ χωρίς προλόγους. Ό  
Νομάρχης Μεσσηνίας κ. "Αγγελος Πα- 
παδήμας, φίλος τών Μουσών καΐ τοΰ 
'Ωραίου, άνέθεσε στά ζωγράφο καΐ 
στοχαστικά μελετητή κ. Πασχάλη Χα- 
ραλαμπίδη, καθηγητή Καλών Τεχνών 
στό γυμνάσιο Φιλιατρών, νά περιοδεύ 
ση στό νομό Μεσσηνίας καΐ νά κατα- 
γράψη —  μέ φωτογραφίες καΐ σχέδια 
— άκουαρέλλες— αντικείμενα δλων τών 
μορφών τής Λαϊκής Μεσσηνιακής Τέ
χνης : αγγειοπλαστικής, άρχιτεκτονι- 
κής, γλυπτικής, ζωγραφικής, μεταλλο
τεχνίας, μεταλλογλυπτικής, ξυλοτεχνί- 
ας, ξυλογλυπτικής, υφαντικής, φορε
σιών.

Τ ’ άντίγραφα θ’ άναρτηθοΰν σέ ιδι
αίτερο τμήμα τοΰ Μουσείου τής Κα
λαμάτας μέ τάν τίτλο «Λαϊκή Τέχνη 
Μεσσηνίας». Σχετική μελέτη θά γίνη 
άπ’ τόν κ. Χαραλαμπίδη (πού γράφει 
μελέτες καΐ μέ τό ψευδώνυμο : Κώ
στας Έφταλοφίτης) πάνω σέ 150 φω
τογραφίες καΐ ισάριθμα σχέδια-άκουα- 
ρέλλες.

Ή  περιοδεία άρχισε στις 26 π.μ. 
άπ’ τά χωριά Σπηλιά— Κυπαρισσίας. 
’ Αρ·Λισε ά φίλος ζωγράφος νά ζητά τά 
μυστικά και τΐς χάρες τής παρθένας 
λαϊκής τέχνης, τίς ειλικρινείς καΐ αύ- 
θόρμητες έκδηλώσεις τής ψυχής τοΰ 
λαού μας καΐ στ’ απώτερο ορεινά χω
ριό καΐ στήν παραθαλάσσια έρημική έκ 
κλησούλα. ©’ άνέβει, προσκυνητής τοΰ 
Θεοΰ καΐ τής Τέχνης, στό μοναστήρι, 
θά χτυπήση, ώραΐος ζητιάνος τήν πόρ
τα τοΰ χωρυ<οΰ νοικορύρη, θά ρίξη ε
να ψωμί στό τσοπανόσκυλο, πηγαίνον
τας οτά γρέκι γιά νά δη τήν κλίτσα, 
τήν καρδάρα, τήν κεντηστή φλογέρα.... 
Θά ζητήση τήν Τέχνη στό λαϊκό πανη
γύρι, κοντά στήν πίπιζα, στή φορεσιά 
τής πανηγυριώτισσας, θά ζητήση τά 
εργο τού φυλακισμένου. Ή  περιοδεία 
θά τελειώση στά μέσα τοΰ Σεπτέμβρη,

"Υστερα άπ’ τήν καταγραφή, άνα- 
θεώρηση κα! ταξινόμηση τών προϊόν
των τής ερευνάς θά έκδοθή μέ δαπάνες 
τής Νομαρχίας τουριστικό λεύκωμα μέ 
τόν τίτλο «Λαϊκή Τέχνη Νομού Μεσση
νίας». Τοΰτο θά κυκλοφορήση διά τοΰ 
Υφυπουργείου Τύπου καΐ Τουρισμού 
καί διαφόρων προξενείων.

Έλπίζουμε δτι τά πρωτότυπα σχέ
δια θά χρησιμεύσουν κα! γιά τήν έπαγ 
γελματική Σχολή τής Καλαμάτας καί 
γιά τά γυμνάσια τού νομού ώς τοπι
κά θέματα γιά μελέτη.

ΕΤμαι βέβαιος δτι ή προσπάθεια 
τοΰ καλλιτέχνη κ. Χαραλαμπίδη θά 
έχη άριστα άποτελέσματα. ’Έχω  δια
πιστώσει άπό σχετικές συζητήσεις μ’ 
αύτόν δτι πιστεύει σά σέ θρησκεία 
στήν Τέχνη κι* έ'χει τά προσόντα τοΰ 
συλλογέα κα! ψυχικά σθένος γιά νά 
τήν άναδείξη περισσότερο, νά μάς τήν 
γνωρίση καΐ νά τήν προαγάγη .

Θάπρεπε νάχαμε δώσει στόν «άνα- 
χωρητή» αύτόν μιά ράβδο γιά νά τή 
χρησιμοποιήση παίρνοντας τΐς κακο
στρατιές καΐ άνεβαίνοντας στό βουνά 
τής Τέχνης. Μά είν’ άργά πιά. ’Ά ς  
τόν δυναμώνει δμως ή βεβαίωση δτι 
ό καλιτεχνικός κόσμος τόν παρακο
λουθεί μ’ ένδιαφέρον καΐ τόν θαυμάζει.

Γιά τόν Νομάρχη μας τί νά πούμε; 
"Ο ,τ ι καΐ νά πιούμε θά τόν Αδικήσου
με. Μόνο έκφράζουμε τήν εύχή νά έ’χη 
μιμητές δλους τούς Νομάρχας τού 
Κράτους.
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Μιά νέα έλληνική κωμωδία

Ό  «Μισογύνης»
Τοΰ κ. Δ. Χ Ρ  O N C * JΟ Υ Λ Ο Υ

“ Ενα θεατρικό έργο εΐνε άπαραίτη- 
το νά έχη κάποιον θέσι ; Πολλοί ά.π’ 
τούς θεατρικούς μας κριτικούς, που 
υποτίθεται πώς χαράζουν τόν ίσιο δρό 
μο πού πρέπει ν ’ ακολουθήσουν οί 
συγγραφείς μας, τήν ζητούν έπίμονα, 
ιδιαιτέρως στά έργα τών νέων. Δέν νο 
μίζω καθόλου πώς ύπάρχει τό δϊκηο 
μέ τό μέρος τής άπόψεως ςιύτής. ΚΓ 
αύτό όχι γιατί ένα θεατρικό έργο δέν 
πρέπει νά λέρ κάτι, άλλά γιατί δέν 
είνε καθόλου άπαραίτητο νά λέπ· Ο
ταν καταφέρπ ό συγγραφεύς νά πλά
ση άνθρώπους ζωντανούς έκανε μέ τό 
παρεπάνω τή δουλειά του. Αύτό εΐνε 
ή σοβαρώτερη και δυσκολώτερη καΐ 
ποιητικώτερπ έργασία άπό κάθε άλ
λην πού θά ξεκινούσε μέ τΛ πρόθεσι 
τοΰ μαθηματικού γιά νά καταλήζη στό 
θριαμβευτικό συμπέρασμα : "Οπερ έ- 
δει δείζαι.

*0 άγαπητός φίλος κ. Δ. Χρονόπου- 
λος ζεκίνησε μέ τΛν άρχΛ νά γράψη 
μιά κωμωδία πού νά άποδείχνη κάτι. 
ΚΓ αύτό τόν έκανε νά κινήορ τούς άν
θρώπους του σπασμωδικά. Δέν ζέρω 
άκριβώς σέ ποιό συμπέρασμα ήθελε νά 
καταλΛζη καταστρώνοντε-ς τόν σκελε
τό τοϋ «Μισογύνη» του. Έκε*νο πού 
είδα σάν άπλός θεατής εΐνε ότι δέν 
προσπάθησε νά άποδείζρ kcA όχι νά 
δημιουργήσΠ, άφισε νά τού δ αφύγρ ό 
κεντρικός χαρακτήρας τού θεατρικού 
του έργου. ΕΤδε άπό τήν άρχή όχι 
τόν άνθρωπο άλλά τό άποδεικτικό μέ
σον. “ Ετσι ό μισογύνης του μπορεί νά 
είνε συνεπής πρός τήν βασικήν ίδέα 
του έργου άλλά εΐνε άσυνεπής πρός 
τόν έαυτό του.

Ας μή παρεζηγηθω, πρός θεοΰ, δτι 
άνέλαβα καθήκοντα έπαγγελμ;ιτίου 
κριτικού. Καθόλου. Άπλώς νομίζω ότι 
οί συγγραφείς — οί νέοι τούλάχιστο — 
πρέπει νά χρησιμοποιούν τά διδάγμα
τα τής πείρας τους — έστω καί τής 
π ό μικρής — γιά νά δ:αφωτίζωντ:Ί με
ταξύ τους στόν σωστό δρόμο πού πρέ 
πει ν ’ άκολου>&οΰν. Μερικοί άπό τούς 
κριτικούς μ;·ς άπεδείχΦη πρό πολλοΰ, 
δτι πάσχουν άπό τέτοια σύγχυσι φτε
νών έπάνω σέ ζητήματα βασικά, ώστε 
ύπάρχει σοβαρώτατος κίνδυνος νά με
ταδώσουν τήν σύγχυσί τους καί στούς 
συγγραφείς — Ιδιαίτερα τούς νέους.

Ό κ. Χρονόηουλος, ώστόσο, μέ τήν 
καινούργια κωμωδία του έκς<νε ένα 
μεγάλο βήμα πρός τά έμπρός. “ Εγρα
φε ένα έργο εύχάριστο, διασκεδαστι- 
κό, μέ πολύ κίνησι, μέ γρήγορη δράσι, 
μέ διάλογο σέ πολλά σημεία έξυπνο 
καί μέ σκηνικά εύρήματα. Τό κοινόν 
πού είνε ό μόνος σοβαρός κριτής στό 
θέατρο γελά κάθε βράδυ μέ τήν καρ
διά του κΓ αύτό άποδεικνύει δτι ό φί
λος συγγραφεύς έχει θεατρικό ταλέν
το, ζέρει νά δημιουργή κωμικές κα
ταστάσεις στήν σκηνή, άπό τίς όποιες 
πηγάζει τό γνήσιο κΓ αύθόρμητο γέ- 
λοιο.

Ή  έπιτυχία τού κ. Χρονοπούλου θά 
ήταν δμως άκόμα μεγαλύτερη άν δέν 
ξεκινούσε μέδ ιαθέσεις νά «πρ κάτι». 
“ Αν παραμερίζοντας τήν σφαλερή βά- 
σι τών παρεζηγημένων «άξ ώσεων» ά
φηνε τόν έαυτό του έλεύθερο νά δια· 
γράφρ τόν κεντρικό του χαρακτήρα, 
νά δώση ένα πραγματικό μισογύνη, 
μέ άδρά χαρακτηριστικά, φωτισμένο 
καλά άπ’ όλες τίς πλευρές του, έναν 
άνθρωπο άνάγλυφο. Τότε άσφαλώς οί 
σκηνές χου θά ήταν άκόμη φυσικώτε- 
ρες, οί άνθρωποί του πιό άληθινοί, καί 
πρό πάντων ή κωμωδία του θά ήταν 
πραγματικά κωμωδία άζιώσεων — τό ή
θελε δέν τό ήθελε ό συγγραφεύς.

Συμπέρασμα : Ό  κ. Χρονόπουλος 
δέν έπέτυχε στό άποδεικτικό μέρος 
του έργου του. Δέν πείθει κανένα γιά 
ο$α θέλει νά ηρ κΓ αύτό Υ.ιατί οί ρρά- 
θεις τών προσώπων του δέν εΐνε συ
νέπειες τοϋ χαρακτήρος των άλλά ά
πλή πρόθεσι καΊ προμελέτη τοϋ συγ- 
γραφέως. Μέ τήν κακή αύτή άρχή ύ- 
πήρχε μεγάλος κίνδυνος νά γράψη 
ένα έργο έντελώς ψεύτικο καί άποτυ- 
χημένο. Άλλά  τόν κίνδυνο αύτό τόν 
παρέκαμψε ό συγγραφεύς χάρις στά 
θεατρικά προσόντα του, στή γνώσι τοϋ 
θεάτρου, στόν διάλογο καί στή δημι
ουργία ώραίων κωμικών σκηνών.

"Ετσι ό «Μισογύνης» είνε μιά εύχά
ριστη κωμωδία. "Α ν  δμως ό ουγγρα- 
φεύς της συνέχιση τόν σφαλερό δρό
μο πού άκολουθεΐ δέν μπορεί κανένας 
νά εΐνε βέβαιος δτι θά καταφέρη στό 
μέλλον νά παρακάμψρ μέ τήν ίδια 
έπιτυχία τούς κινδύνους. Οί κριτικοί 
πού κηρύσσουν τό εύαγγέλιο τών άξι- 
ώσεων δέν ξέρουν τί τούς γίνεται καί 
μπορώ νά τό άποδείξω όποιαδήποτε 
στιγμή. Τά «έργα _άξιώσεων» δέν βγαί
νουν άπό τήν πρόθεσι τών συγγραφέ
ων άλλά εΐνε άποτέλεσμα τής πρόσω 
πικής δυναμικότητός των. "Αν ό άγα
πητός φίλος ήθελε μιά φιλική συμβου
λή — άνευ άζιώσεων ! — έχω νά τοϋ 
κάνω τούτη : Νά προσέχη πρό πάντων 
οτό πλάσιμο άνθρώπων ζωντανών καΐ 
νά μήν ένδιαφέρεται καθόλου άν μα
ζί μέ τίς πράξεις του θά προκύπτουν 
καί συμπεράσματα. "Ετσι θά άποφύ- 
γη καί στό μέλλον τόν μεγάλο κίνδυ
νο νά φθάσρ νά γράφρ — ό Θεός νά 
τον φυλάρ !— έργα έγκεφαλικά πού 
άρέσουν μόνο σ’ έκείνους πού στε
ρούνται έγκεφάλου.

Αγγέλα  
Γαβριήλ ί 5η

Τοΰ κ. Γ ΙΑ Ν  f  Σ ΙΔ Ε Ρ Η

Ό  θάνατος τής ’Αγγέλας Γαβριη
λίδη λύπησε πραγματικά καΐ τοΰς άν
θρώπους τοΰ θεάτρου, κα! δσους κρα
τούνε στή μνήμη τους τ!ς παλαιότερες 
έποχές κα! τοΰς ήθοποιούς πού τό τα
λέντο τους πρόσφερε στή θεατρική της 
Τέχνη άξία.

Ή  'Αγγέλα Γαβριηλίδη έλαμψε μ’ 
ένα σταθερό δικό της φώς άνάμεσα 
στή γενεά τών ήθοποιών πού άρχισε 
νά κινήται, άφοΰ διαλύθηκε τά πρώτο 
Βασιλικά θέατρο.

"Οσοι τή γνωρίσανε στόν καιρό της 
μιλούν μέ θαυμασμό γιά τήν ιδιαίτερη 
έντύπωση πού έκανε άπάνω στή Σκη-

Ή  Αγγέλα Γαβριηλίδου

νή ή άμορφιά της, μιά ομορφιά θεα
τρική στηριγμένη πιά πολύ στήν καλ 
λιχνική της ιδιοσυγκρασία πού τήν ό- 
μόρψαινε κατά τρόπο έντονο.

Οί φωτογραφες της τή δείχνουν στή 
φυσική της έκφραση πού ζωντάνευε 
στήν παράσταση καί μάς έπιτρέπουνε 
νά καταλάβουμε τήν σκηνική σημασία 
πού εΐχε ή έμφάνισή της. Γέμιζε, κα
θώς λέμε, ή Σκηνή.

Δούλεψε πολύν καιρό μέ τή Μαρίκα, 
έπαιξε πολύ καλά στήν Κωμωδία κα! 
στήν ’Επιθεώρηση, δπου ώρισμένοι 
της ρόλοι κα! ώρισμένες μιμήσεις της 
μείνανε υποδειγματικές.

Σχεδόν πριν άπό δέκα χρόνια έπαι
ζε στήν ’Επιθεώρηση άκόμη κα! τή θυ
μάμαι καί ώς κομμέρ στό «Ίντεάλ» 
κα! ώς νουμερίστα στό παληό θέατρο 
τής Μαρίκας δταν στόν ϊδιο θίασο τρα 
γουδοΰσε μιά γαλλίδα, ή Ντοβιά.

Αύτή τήν τραγουδίστρα τήν μιμό- 
τανε ή 'Αγγέλα Γαβριηλίδη περίφημα· 
ή Ντοβιά ήτανε ψηλή, άρκετά εύσωμη, 
άλλά πολύ έκφραστική καί μ’ έναν άέ
ρα πολιτισμού άξιόλογο.

Ή  αλησμόνητη νεκρή τής έβδομάδος 
αύτής, πού δέν εΤχε παρόμοιο έξωτερι- 

ι κό μέ τή γαλλίδα, μέ πολύ λίγα καΐ 
άπλά καλλιτεχνικά ^χωρίς νά ζη-
τάη πρχειρα* έκχυδ^^όντας τή^μΤμη- 
σή της, νά προκαλέση εύκολα χειροκρο 
τήματα, έφτανε, μέ τή μίμησή της αϋτή 
σ ’ ένα έπίπεδο Τέχνης, θά μπορούσε 
άφοβα νά πή κανείς.

’Έ τ σ ι πέρασε μιά ζωή δημιουργική 
στήν περιοχή πού τής ώριζε ή καρατε- 
ρίστικη Ιδιοφυία της, έπαιξε μ’ έπιτυ
χία κα! στήν Όπερέττα καί ώς άπό- 
μαχος εΤχε τήν άρετή νά μήν γκρινιά- 
ζη γιά τίποτε καΐ νά μήν κακολογή 
κανένα.

I Λάtpεuε τά τρία της τ’ άγόρια, πού 
άξια υπηρετούν κ Γ  αύτά τό θέατρο, 
δέν τούς έδωσε μόνο τή ζωή, άλλά καΐ 
τήν καλλιτεχνική έφεση.

’Ήτανε φίλη μου στά τελευταία χρό 
νια1 πολλές φορές τήν είχα δή νά κόβη 
τήν όμιλία πού στήναμε σιγά— σιγά 
στά τελευταία καθίσματα, δταν έβγαι
νε στή Σκηνή ό Γιώργος ή ά ’Απόλλων, 
οί γυοί της. Τούς καμάρωνε καί συγ- 
κινιώτανε βαθειά' δέν ήτανε μόνο ή μη 
τέρα' ήτανε καί ή θεατρίνα, πού έβλε
πε τή ζωή της νά συνεχίζεται άπάνω 
στά πολυώδινα σανίδια...

'Ενώνω μέ τά παιδιά της ένα δάκρυ 
αυθόρμητο καί τούς εύχομαι νά ζήσουν 
δσο κι* έκείνη σεμνά στό θέατρο.

’Έ τ σ ι  θά άναπαυθή ή ψυχή της, πού 
τόσο πονεμένα τούς είχε άγαπήσει.

Δ. ΨΑΘΑΣ Γ ΙΑ Ν . Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

  .

ΚΡΑΤΙΚΑΛΑΧΕΙΑ
ΝΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

«’Αγάπη
μετ' εμποδίων»

Χρ. Π Υ Ρ Π Α Σ Ο Υ  —  
Λ . Λ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΑ Δ Η

Προχθές τό βράδυ στό θεατράκι 
«Ζέφυρος» τοΰ Πειραιά, ό συμπαθητι
κός θίασος «Νεοελληνική Σκηνή» (Δ- 
σις Π. Ντούγκα) άνέβασε γιά πρώτη 
φορά ενα νέο έργο τών κ.κ. Χρ. Πύρ- 
πασου —  Λ. Λυμπεριάδη « ’Αγάπη 
μετ’ έμποδίων» πού σημείωσε άρκετήν 
έπιτυχία.

Διάλογοι καλογραμμένοι, ύπόθεση 
πολύ καλή, κωμικό στοιχείο άφθονο. 
Οΐ ήθοποιοί οΐ περισσότεροι μελετη
μένοι άποδώσανε καλά τούς ρόλους 
τους. Ή  δ. Λέλα ’Αγαπητού ήρμήνευ- 
σε μέ πολύ ζωή τό ρόλο της. Ό  κωμι
κός κ. Ν. Μαρινάκης έξαιρετικά κα
λός. Πολύ καλός έπίσης ό τυπίστας 
κ. Γιάννης Φύλιος καθώς καΐ οί κ.κ. 
Φ . Καμπάνης, Μ. Μάστορας κα! Π. 
Ντούγκας. ’ Ιδιαιτέρως άρεσεν ή καρα- 
τεράστα κ. Ευτυχία Παπαγιαννοπού- 
λου στό χαρακτηριστικό ρόλο της. Ή  
δ. Λέλα Άφεντάκη καλή, ή 6. Μαίρη 
Γιατρά άρκετά καλή. Πάντως, σέ γεν'ι- 
κές γραμμές τό έργο άρεσε κα! χειρο 
κροτήθηκε δίκαια.

Π. Β Ο Ρ Ε ΙΟ Σ

Στήν αξέχαστη 
καλλιτέχνιδα

’Αγγέλα  
Γαβριηλίδη
'Ό λοι γελούσαμε μέ κέφι, σάν παρά- 

(σταινες
σκορπίζοντας ζωή μέ τή φωνή σου... 
μά πέθανες έσύ πού μάς άνάσταινες 
μέ κάθε τραγουδάκι κι’ -εϋθυμη σκηνή

(σου.
Κ ι’ ό Χάρος ό πικρός δταν σ’ άνέβα- 

(σε στά νέφη 
Κ ι ’ αύτός θά γλυι οκέλασε μέ τ ’ άφθα- 

(στό σου κέφι.

3 1 )7 )4 0

Σ Υ Λ Β ΙΟ Σ  —  Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η Σ

’Αλληλογραφία
κ. Λ . Β . Λυμπεριάδην.— Μέ πολλή 

μας εύχαρίστηση θά δημοσιεύαμε τήν 
γνώμη σας, άν είχατε φροντίση νά έ- 
ξετάσετε τό θέμα σας άντικειμενικά 
καΐ μόνο, άποδλέποντας πρός τό νά 
συντελέσετε στό ν’ άνακαινισθή ή ’Επ ι
θεώρηση, χωρίς νά τείνετε στό νά δια
φημίσετε τήν έπιθεωρησιακή άξία προ 
σώπων ώρισμένων. 'Έ τσ ι χάνει τό κύ
ρος της ή άπάντησίς σας κα! άχρη- 
στεύεται, γιατ! κανείς δέν μπορεί νά 
παραδεχτή πώς θ’ άνακαινισθή ή ’Επ ι
θεώρηση, άν γράψη ό ένας καί δχι ά 
άλλος· τό ζήτημα εΤνε πολύπλοκο και 
γενικώτερο άν ήτανε τόσο άπλό, πού 
νά μποροΰσε νά λυθή μέ τό νά γράφη 
ά Α  καί ό Β δέν θά ήτανε ζήτημα.

Τά «Παρασκήνια» θά φροντίσουν νά 
βρούνε τόν καιρό νά πούνε τή γνώμη 
τους γενικά δμως, έννοεϊται καί χωρίς 
προσωπικά, γιατ] γ ι’ αύτό θά τά όδη- 
γήση καί τό δτι κανείς άπό τούς θεω
ρητικούς ταχτικούς τους συνεργάτες 
δέν έχουν τήν έπιθυμία ν’ «άνακαινί- 
σουν» τήν ’Επιθεώρηση μέ τά δικά 
τους τά νούμερα.

ΓΚ Υ  Ν ΤΕ  Π Ο ΥΡΤΑ Α ΕΣ

Ή ζωή και τό έ 3γο τοϋ
Ε. ΜΠΕΡΛΙΟΖ

Ό  συνθέτης της «Φανταστικής Συμφωνίας)) καί 
τής «Καταδίκης τοΰ Φάουστ))
8ο

Ή  παρακολούθησι τοΰ έργου τοϋ 
Σαίζπηρ τόν ζετρέλλανε. Τήν παρα 
κολούθησε μέ τή μετάφρασι οτό 
χέρι.

«Άπό τήν ένωσι τής ώμορφ.άς καί 
τής όσκήμιας τής τραγωδίας καί 
τής κωμωδίας γεννήθηκε τό δράμα» 
έλεγε ό Βίκτωρ Ούγκώ στό πρόλογό 
του δυό αιώνες μεχά τό Σαίξπηρ.

Βγαίνοντας άπό τό θέατρο τοΰ 
’ί?δείου τριγύριζε στούς δρόμους. 
Εΐχε μιά βαρυχειμωνιά στή ψυχή του 
καί τά νεΰρα του ήοαν κλονισμένα. 
Δέν είχε κούρασι, οϋτε ϋπνο άλλά 
ενα είδος άποκτήνωσης πού βάστα
ζε πολλές μέρες.

Μιά βραδυά πού περπατούσε ά
σκοπα Οτόν Ισιο δρόμο ζεπέρεσε 
κατά τό δειλινό τή Πύλη τής Ιτ α 
λίας καί βγήκε στά χωράφια. Προ
χωρούσε μηχανικά, χωρίς νά δίνρ 
προσοχή στούς κήπους πού περνού
σε καί στά χαμόσπιτα του Έθραιο- 
χωριοΰ. "Οπως άλλοι νέοι ονειρεύ
ονταν μιά έρωτική συνάντησι, οί 
ποιητές ένα ώρα'ο στίχο, τό Μπερ
λιόζ τόν τραβούσε ό φωτεινός δρό 
μος πού λέγεται Δόζα, ένα είδος 
άοτεριομοϋ στό στερέωμα. Κι* όνό- 
μεσα στ' άστρα βρίσκονταν καθι
σμένη σ' ένα θρόνο ή Όφηλία, ή 
ώμορφη Ίρλανδέζα πού σκορπούσε 
μαργαρίτες.

Αύτό κοταντοϋσε πιά μιά όπτασία. 
Στό σκοτάδι τής νύχτας σκόνταψε 
οέ μιά πέτρα, άφησε τόν έαυτό του 
νά πέσιτ καί κοιμήθηκε μ’ ένα βαρύ 
ϋπνο ώς τήν αύγή.

"Αλλη μιά μέρα βγήκε στά χω
ράφια καί πέρασε μ;ά νύχτα ζαπλω 
μένος στά χορτάριο. Τή τρίτη φορά 
ήταν πιά χειμώνας, ζενύχτησε στό 
Νείγύ στίς όχθες τοϋ Σηκουάνα. 
"Αλλη μιά φορά στά μεγάλα βουλε
βάρτα, στή γωνιά τοϋ δράμου Ρι· 
οελιέ καί στό βουλεβάρτο τών ' Ι 
ταλών μπήκε στό καφενείο Καρτι- 
νάλη κάθησε σ’ ένα καναπέ, στήρι
ζε τούς άγκώνες του στό μάρμα

ρο τοϋ τραπεζιού καί άποκοιμήθη- 
κε έζη ώρες. "Οταν ζύπνησε αίσθάν 
θηκε μέσα του μιά χαρά, ζανάβρι- 
σκε τόν έαυτό του. Γύρισε σπίτι 
του.

Διάβασε τ'ις 'Ιρλανδικές Μελωδίες 
τοΰ Μούρ. “ Επειτα πήρε τήν πέννα 
του Kici χωρίς άνάσα έγραψε τό 
«Πεζό ’Ελεγείο» ένα άπό τά άρι- 
στουργήματά του.

Παρθένα ή ψυχή του είχε δεχθρ 
τό σπέρμα τής δημιουργίας.

"Ήταν σάν μιά θηλυκιά φυστικιά 
τού*1 κήπου πού άνθιζε κάθε καλο
καίρι μά ποτέ δέν έκανε καρπό. 
Μιά φορά δμως τά λουλούδια τοΰ 
δέντρου μεστώσανε καί γίνηκαν ώ
ραία φυστίκια. Έ κε ί κοντά οτό Βο
τανικό Κήπο είχαν φυτέψει ένα άρ- 
οενικό δέντρο καί άπό μακρυά ή 
θαυματουργή γϋρι είχε γονιμοποιή 
σει τή φυστικιά. *0 έρως αύτός τής 
άπροοπέλοστης Ίουλιέττας, τής ώ
ραίας Ίρλανδέζας, πού έφερε ό 
Σαίζπηρ, ήταν γιά τό Μπερλιόζ ή 
θαυματουργή γϋρα.

Ή  άγάπη δέν ήταν γιά τό Μπερ- 
λ ’όζ τό άγνωστο αύτό αίσθημα πού 
κάνε, τούς νέους νά κυνηγούν μιά 
χίμαιρα. Τώρα είχε πάρει τό πρόσω
πο, τό σώμα τής ώραίας ψηλής κα- 
τάζανθης κόρης πού ή φωνή της, ή 
γλυκειά, ζυπνοϋοε μέοα του κάβε 
πόθο.

"Ενα  Ιερό μεθύσι ζυπνοϋοε μέοα 
του άγνωστες μελωδίες.

Ή  μουσική τή φορά αύτή είχε 
θρονιαστρ στή ψυχή του, άπόλυτα 
κυρίαρχης.

Στή οτρατιά τών ρωμαντικών έ 
γραφε ό Θεόφιλος Γκωτιέ έχομε 
στά γράμματα τόν Ούγκώ, τά 
Νερβάλ, τό Άλφρέδο ντέ Βιγνύ, 
στούς ζωγράφους καί τούς γλύπτες 
τό Ντελακρουά, τό Ντελερός, τά 
Μπουσαρντί, τό ν ’ Άνζέρ. Σή μου
σική δέν έχομε παρά ένα μονάχα 
τό Μπερλιόζ.
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.

Μετ. ΚΟΣΤΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Καλλιτεχνική κίνηση στήν έπαρχία

Πρωτοπσρειακές
προσπάθειες ζωγραφικής 

νέων

ιαιια

Από τής 8ης κληρώσεως (Αύγουστος)

Α Υ Ξ Α Ν Ο Υ Ν
τφ διανεμόμενα κέρδη τοΰ Λαχείου Στόλου είς 60 %  προστιθε
μένων όγδοήκοντα (80 ) νέων λαχνών. Δηλαδή : οΐ 25 προηγού
μενοι καί 25 έπάμενοι άριθμο! τού λαχνοΰ τού κερδίζοντος τάς 
3Q0-000 δραχμών, θά κερδίζουν έφεξής άνά δραχμάς χιλ ί ας έ
καστος.

’Επίσης : οί 15 προηγούμενοι κα! 15 έπόμενοι τοΰ δευτέρου 
λαχνοΰ τού κερδίζοντος 40.000 θά κερδίζουν καί αύτο! άνά δραχ
μάς χιλίας έκαστος. Έ π ί πλέον, έν περιπτώσει διπλού κέρδους, 

θά καταβάλλωνται άμφότερα τά κέρδη, διατηρούνται δέ άπαντες 
άνεξαιρέτως οί μέχρι τούδε ύφιστάμενοι λαχνοί.

Έπ ίσης ή προμήθεια διά τούς μεταπωλητάς άπό 10 %  αυ
ξάνει εις 11 %.

Ό λ α ι αύταί αί εύνσίκαί διά τό κοινόν μεταρρυθμίσεις Ισχύουν 
άπο τής παρούσης όγδοης, κληρώσεως τής 26 Αύγούστου 1940.

(Ε Κ  Τ Η Σ  Δ ΙΕ Υ Ο Υ Ν Σ Ε Π Ι )

Σύμφωνα μέ τό έτήσιο γενικό πρό 
/ραμμο τών Ιπποδρομιών τήν Τρίτη ί 
Αύγουστου έορτή τής Μεταμορφώσε 
^ς θά λήζρ ή θερινή ίππδραμιακή πε
ρίοδος καΐ οί ιπποδρομίες θά διάκο 
.τοϋν γιά ένα μήνα.

ιΣτό διάστημα αύτό της διαχπής θο 
έκτελεσθοΰν στόν ιππόδρομο διάφορο 
έργα πού έχουν γιά σκοπό τήν καν- 
νικώτερη δσ τό δυνοτό διεζαγωγή τών 
ιπποδρομιών καί τήν καλλίτερη έζυπη 
ρέτηση τοϋ φιλίππου κοινοϋ.

'Ακόμα, λέγεται, ότι ή 'Εταιρεία 
'Ιπποδρομιών θά ένιοχύορ καί τό έμ
ψυχο ύλικό τοϋ Ιπποδρόμου μας μέ 
τήν άγοράν Ιππων άπό τό εξωτερικό. 
Έπίσης ό υποδιευθυντής τής Έταιρεί 
ας κ. θεοδωράκης πού βρίσκεται άπό 
μέρες οτή Μακεδονία προμηθεύθηκε 
άλογα έλληνικά μή καθαρόαιμα κα
λής ράτσας.

Στό πρόγραμμα τής Τρίτης ουμπε- 
ριλαμβάνεται καί ή κλασσική δκβρομή 
μέ τό έπαθλο τής 4ης Αύγούστου μέ 
τό πλούσιο χρηματικό βραβείο τών 100 
χιλιάδων δραχμών, πού θά τό διεκδι- 
κήοουνε δέκα πέντε άλογα έλληνικά 
καθαρόαιμα δύο χρονών.

Τό έπαθλο αύτό προκηρύχθηκε άπό 
πέρυσι καί εΐνε γιά τιμή τής Ιστορι
κής γιά τήν 'Ελλάδα ήμέρας τής 4ης 
Αύγούστου.

Παρακάτω σημειώνουμε τούς πιθα
νούς νικητές άπό τό σημερινό πρό
γραμμα όπως καί τής Τρίτης.

Σ Η Μ Ε Ρ Α :

1) ΦΙΝΛΑΝΔΟΣ-Κάρμεν, πιθ. Μαρί.
2) ΤΟΥΦΦΑΧ—Μποϋμπχετ, πιθ. Ντά- 

ρουϊς.
, 3) ΚΟΖΑΚΟΣ.

4) ΝΤΑΡΝΤΑΡ—Ζουχάϊρ, πιθ. Τουπύ.
5) ΑΊ'ΝΤΑ-Περσεύς.
6) ΜΑΡΙΟΓΚΑ—Μελεζέτ.

Τ Ρ Ι Τ Η :

1) Α ΙΓΕ Υ Σ —Όδύσσε1.®, πιθ. Κούκλα.
2) ΡΑΣΕΜ —Ηαζχάν, πιθ. Σαχίν.
3) ΝΤΙΝΑΡ-Οάχρ έλ Σάμ.
4) Π ΕΛ ΕΡΕΝ —άοντερί.
5) ΑΛΦΕΙΟΣ—'Αρμενία.
6) ΜΑΛΕΚ ΕΛ  ΜΠΑΝΤ ΙΑ—Σ ιράν, πιθ. 

Νίγκμ έλ Ντίν.
7) ΚΥΡΟΣ—Πατριώτης, πιθ. Γαλάτεια.
Ή  στήλη αύτή καί ατό διάστημα τών

διακοπών θά κρατάει ένημέρους τούς 
άναγνώστες ης γιά κάθε Ιπποδρομιακό 
νέο.

ΠΑΠ.-

ΠΥΡΓΟΣ, Ιούλιος. — Ό  λόγος, πού 
μέ κινηαε νά δώσω άπ' αύτές τίς στή
λες οέ περασμένο φύλλο τίς πρόχειρες 
έντυπώσεις μου άπ’ τίς μαθητικές έπι- 
δείζεις τοϋ Όδείου μας, ό ίδιος λόγος 
μέ δικαιώνει καί τώρα, προκειμένου νά 
κάνω λίγα σχόλια γύρω άπ’ τήν προσ
πάθεια ένός νέου Άμαλιαδίτη ζωγρά
φου, τοϋ κ. Γιώργου Φωκά: ό λόγος, 
πού πηγάζει άπό τό ότι ό κ. Φωκάς, 
άν κοί πνιγμένος στή στέρηση καί 
στή στενότητα τής έπαρχίας, άγωνίζε- 
ται στήν έποχή τών αισθητικών συγ
κρούσεων καί τών καλλιτεχνικών καί 
πνευματικών μεταβολών, νά ύπερβάλρ 
τόν τόπο του καί τό πνεΰμα τοΰ και
ρού μ .ς , μεταπηδώντας σέ πλαίσια, 
πειραματικής μέν δράσης, φιλότιμης 

I όμως δουλειίς καί ψυχικής άνίραρης.
Άφορμή μοϋ δίνει ό καινούργιος πί- 

νακάς του, πού έκτίθεται σ’ ένσ κατά
στημα τής πόλης μας κι’ έπιγράφετοι 
«Ή  οονάτα τής άμαρτίας». Δέν πρόκει 
ται γι' άντιγραφή ή σταθερό πραγμα
τικό θέμα, πού τόν συγκίνησε. Εΐνε ό 
πίνακας μιάς φ-ντασίας συμβολικής, 
πού τό περισσότερο μέρος της άνήκει 
οτήν άπόπειρά του νά ψυχαναλύσρ τήν 
ί>υχή μιάς «γυναίκας τής άμαρτίας», 
παρουσιάζοντας άπάνω σ' ένα άχνό, 
μάλλον νοητά ριπίδι, τήν έσωτερική 
μορφή μιάς ώρισμένης στιγμής της, ό
ταν ή άνάπλαση των γεγονότων;, οί κίν
δυνοι κι' οί νοατ: λγίες τοποθετημένοι 
σέ μιάν άτ:ιχτη σειρά μέσα της προσ
παθούν (κι’ άς άκινητοΰν) νά τήν πα
ρασύρουν στόν έναν ή στόν άλλο δρό
μο. Μπορεί νά τόν δρ κανείς τόν πίνα
κα (σέ γενική έννοια σχέδιον), άρκεί 
νά φαντασθρ ένα κέρινο, ρικνό γυναι
κείο πρόσωπο μέ τριγωνικά φρύδια καί 
παράδοζα έκφραστικά μάτια, γύρω του 
δέ άρκεί νά τοποθετήσρ μιά ρόδα συμ 
βολική, έναν άτάραχο κύκνο, μιάν άλ
λη γυμνή γυναίκα, ένα κερί άναμμένο 
καί κάποιο σκούρο άτέλειωτο τέρμα, 
καθώς καί μιά ταζιδεύτρα βαρκούλα, 
έναν αινιγματικό άητό, ένα έλπιδο- 
φόρο (πράσινο) δέντρο,έναν μοντέρνο 
κάδρο, ένα άνοιχτό βιβλίο καί τέλος, 
στό βάθος, ενα σιδηρόδρομο πού φεύ
γει σημειώνοντας τήν όνειροπόληση 
τής λύτρωσης, πού πέφτει μαζί μέ τή 
λύση τοϋ μύθου.

θά φανρ Ισως παράζενη ή τελευταία 
σκέψη «λύση τοϋ *ιύθου», δέν πρόκει
ται δμως παρά γιά ένα όλόκληρο άφη- 
γηματικό έργο, άπό κείνα πού άνή- 
κουν στήν ψυχογραφία καί προσπαθούν 
νά Ικανοποιήσουν τήν άγωνία τοϋ άν·

Μ Ο Δ Ε Σ
Φ Ο Ρ Ε Μ Α Τ Α

«Μαργαρίτα»

-<|)|ι ι ι ι ι μ ι ι ι ι ι ι ι ( ι ι η ι ι ! Ι ι ι ι ! η η ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ! ι ι ι ι ι ι η ! μ ι ι ι ι ι η ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι £ ι Βοσπόρου 16

Ό  φωνόγραφος
Ν Ε Ο Ι Δ ΙΣ Κ Ο Ι  Τ Η Σ  O D E O N

G A  7289 : «Μαρί» ρούμπα, πολύ 
καλή, τών κ.κ. Φατσέα, Μυρογιάννη μέ 
έκτελεστές (κι* αύτούς καλούς) τούς κ. 
κ. "Αλκή Παγώνη— Τάκη Μωράχη. —  
«Μέ δυό-τρία φιλιά» χαριτωμένο βάλς 
τών κ.κ. Τραϊφόρου —  Μυρογιάννη. 
Έκτελέστριες εΐνε οί συμπαθητικές νεα 
ρές καλλιτέχνιδες άδελφές Μπελλίνι, 
συνοδείςι όρχήστρας Μυρογιάννη.

G A  7290 : Σπυροπούλου —  Παπα
δούκα —  Γιαννίδη : «Φίλησέ με στά 
στόμα» ταγκό — Ο . Παπαδοπούλου : 
« Κ ι ’ δμως πονάς καρδιά μου» ταγ
κό. Ή  έκτέλεση οφείλεται στή δίδα 
Κ. Νικολαΐδου καί στόν κ. Σ . Πολυ
κράτη. Συνοδεύονται δέ άπά τήν όρ
χήστρα τοΰ ίδιου τοΰ στιχουργού καί 
μουσουργού κ. Ο . Παπαδοπούλου.

Τής P A R L O P H O N
Β 74047 : «Θά φύγω γιά πάντα» 

βάλς, τών κ.κ. Κοφινιώτη -—- Φαρούγια. 
— «Πάψαι νά κλαΐς» τών κ.κ. Γιαννου
κάκη—  Εύαγγελίδη —  Γιαννίδη. Συ
νοδεύει ή όρχήστρα τοΰ κ. Γ. Βιτάλη.

θρώπου καί νά δώσουν μιάν όποιαδήπο· 
τε διέζοδο στό προσωπικό τού καθενός 
δράμα. Γιατί καί στή «Σονάτα τής ά
μαρτίας» γιά ένα δράμα πρόκειται : 
γιά τό δράμα τής γυναίκας, πού ζρ καί 
βλέπει τούς έναντιωμοτικούς κόσμους 
τής ψυχής της, μήν ζέροντας τί νά 
κάμρ.

Ό κ. Φωκάς, μέ τήν εύαισθησία καί
τήν κριτική δύναμη, πού τόν διακρί
νει, έκανε μιά πλατειά καί χαρακτηρι
στική μελέτη τής άμαρτωλής γυναικεί
ας ψυχής, ενσαρκώνοντας σέ γνωοτά 
άντικείμενα τού φυσικοϋ κόσμου τίς 
σκέψεις, τίς τύψεις, τίς λαχτάρες καί 
τίς άναμνήσεις της, άπό τήν πιό ένοχη 
ώς τήν πιό λευκή.

Ό πίνακας δέν κάνει τόση τέχνη, 
όση* ψυχή. Τά χρώματα· έντΛνα, μονο- 
κοντυλεμένο, θέλουν νά έλκύαουν τήν 
προσοχή καί νά προκαλέσουν τήν ά· 
νάλογη έντύπωση. Τό έργο, άλλως τε, 
είνε ένα λυρικό κομμάτι όνείρου καί 
δικαιολογε'ται κάθε ύποσυνείδητη πα
ράστασή του, άν καί ό κ. Φωκάς δέν 
έννοεϊ ν ’ άκολουθήορ φουτουριστικές 
κατευθύνσεις, έπιμένοντας σ’ έναν κα 
θ:ρό συμβολισμό, πού τάν έφαρμόζει 
στή ζωγραφική μέ βαθειά φιλοσοφικήν 
έκφραστικότητα.

ΤΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣ .
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Εσωτερικού 80 δρ γο χρόνο 
Εσωτερικού 90 δρ ιό i i a u 
Γουρκιος 2 Λ Τ τρ <uGvo 
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Δήμο«, Εωματεια, Νομικό 
Πρόσωπο 300 δρ τό *μυνο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ.

Υπεύθυνος Συντόχτης 
θ Ν ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγοπουλου 4

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
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Ιδρυτής: Δ ΜΟΣΧΟΝ Α Ι ΓΜΛΡώΟΜΔ^ ‘ ραψε'ο 21 774 ΓΗΛΕ0ς?ΝΑ) Τυπογρ 28 622

Δ1ΑΟΗΜ ΙΣ Ε  ΙΣ
5 δραχμές ο ίτιχος

Χειρόγραφα, είκόνες. σκίτσα 
κ λ π δέν έπιστρεφρνται

'Η  νέο έλληνική πού πορο^σ.άζει
προσεχώς ό Άργυρόπουλος

«Πείσμα οτό Πείσμα»
Σημε'ωμα τοΰ συγγραφέα κ. Γ. ΠΡΔΤΣ Κ Α

*0 έξαίρετος καλλιτέχνης κ. Β. | 
Άργυρόπουλος, ό δημιουργός τόσων I 
ώ .ραίων καί αλησμόνητων ρόλων, τόν | 
τελευταίον αΰτόν καιρόν, χωρίς άττολύ-1 
Γως καμμίαν κρατικήν έπιχορήγησιν, j 
δείχνει τήν στοργήν του καί τό ένδια
φέρον του όσο λίγοι γιά τήν έλληνι- 
<ή θεατρική παραγωγή. "Υστερα άπό 
τάν κ. Καγιά, πού πρώτος αύτός πα
ρουσίασε, υστέρα άπό τάν κ. Λεκόπου 
λο, τόν κ. Τσου·μπρή, τόν κ. Χρονόπου 
λο καί τόν θριαμβευτή κ. Ψαθά, ό κ. 
Άργυρόπουλος, δικαιολογώντας άπόλυ 
τα τόν σκοπό του, πού άποδλέπει 
στήν υποστήριξη καί τή δημιουργία 
« Ελληνικής Κωμωδίας», μάς έκανε 
τήν τιμή, στό συνεργάτη μας κ. Σε- 
βιλλα καί σ ’ έμέ νά δεχθή καί ν’ άνε- 
βάση μέ κάθε έπιμέλεια τήν πρώτη 
μας κωμωδία πού τιτλοφορείται «Πεί
σμα στό πείσμα».

'Ομολογούμε καί οί δύο μέ ειλικρί
νεια ότι αισθανόμαστε Ιδιαίτερη συγ
κίνηση γ ι’ αύτό. Πρέπει νά παρακο- 
λουθήση κανείς τίς δοκιμές γιά νά κα- 
ταλάβη πόσο ά Άργυρόπουλος, ή κ. 
Γιώτα Λάσκαρη, ό κ. Χέλμης καί οι 
άλλοι συμπαθείς συνεργάται του δί
δονται μέ τήν ψυχή τους σέ μιά έλλη
νική δημιουργία. ’Evoocp προχωρούν οί 
μέρες, τό έργο ζωντανεύει, παίρνει σι- 
γά-σιγά τήν τελειωτική του μορφή, ά- 
ποκτά τήν άτμόσφαιρα πού τού αρμό
ζει καί ό συγγραφεύς βλέπει μέ χαρά 
νά πραγματοποιήται τό ωραιότερο του 
’όνειρο. Γ ι ’ αύτά έμεΐς δέν μπορούμε 
ιταρά νά αισθανθούμε εύγνωμοσύνη 
πρός τάν Άργυρόπουλο καΐ τούς συ
νεργάτες του.

Ή  κωμωδία «Πείσμα στό πείσμα» 
δέν εχει άξίωση νά λύση φιλοσοφικά 
προβλήματα καί οί κριτικοί οΐ αιώνι
οι αύτοί γκρινιάρηδες, άλλά κατά βά
θος τόσο συμπαθείς ώς άνθρωποι —  
άς μή ζητήσουν περιεχόμενο. Είνε ένα 
έργο, νομίζουμε, εύχάριστο, διασκεδα- 
στικό, μέ ζωντανό διάλογο καΐ κωμι
κές σκηνές, πού άποβλέπει νά χαρίση 
τό γέλιο στάν έκνευρισμένο σύγχρονο ] 
ίεατή. Σήμερα, περισσότερο άπά κά- 
3ε φορά, έχουμε άνάγκη νά γελάσωμε, 
ξεχνώντας γιά μερικές ώρες τήν γύ- 
οω μας ώμή πραγματικότητα. "Ετσ ι, 
φανταζόμαστε, οτι οί ήρωες τοΰ έργου 
μας, ένας πατέρας άγαθός, άλλά πει
σματάρης, καΐ ή κόρη του, μιά έ'ξυπνη 
καί δραστήρια γυναίκα, πού έχει κι’ 
αύτή τό πείσμα της γιά νά κερδίση 
στό τέλος τήν ύπόθεση τής ζωής της, 
πού είνε νά παντρευτή τόν έκλεκτό 
τής καρδιάς της, θά προκαλέσουν τό 
ένδιαφέρον τού θεατού, γιατί, γύρω 
4πό αύτόν τόν καμβά, προσπαθήσαμε 
ό συνεργάτης μου κι’ έγώ, μέ διάφορα 
κωμικά έπεισόδια καΐ άπρόοπτα νά 
γράψωμε ένα έργο, πού παρ’ όλα του 
τά τυχόν ελαττώματα, νά λογιστή στό 
ί“«γη τ ικό  μας.

Τά θέατρο ύπήρξε πάντα γιά μέ τό 
πάθος μου. Άπ ό μικρά παιδί, έξη χρό 
νων, βρέθηκα μιά μέρα στά παρασκή
νια. Καί ή στιγμή έκείνη ήταν σαν υ
ποσυνείδητη άποκάλυψη. «Θ ’ άσχολεί- 
σσι μέ τό θέατρο» μού είπε μιά μύστη

ριώδης φωνή. ’Έ  !, άπά τότε, ή μεγά
λη καί τόσο θελκτική αύτή έοωμένη, 
πού λέγεται θέατρο, κόλλησε σά βδέλ- 
λα πάνω μου καΐ μ ’ άκολουθεΐ παντού. 
"Εγινε ή σκιά μού. Μιλώ γιά θέατρο, 

όνειρεύομαι θέατρο, ζώ γιά τό θέατρο. 
Πρέπει.όμως γιά νά συντελέση κανείς 
στήν προαγωγή του ν’ άποκτήση μέ τά 
χρόνια κάποιαν άτομικήν πείρα. Καί, 
υποθέτω, πώς σήμερα ή πείρα αύτή ά- 
ποκτήθηκε σχετικά, ώστε νά άντικρύ- 
σω τό κοινόν.

Ελπίζω ττΰς καί αύτό θά θελήση νά 
μάς ένθαρρύνη τάν συνεργάτη μου κι’ 
έμέ. Καί πρό πάντων ή κριτική, πού 
πρέπει νά δείχνη κάποιον ένθουσιασμό 
κι’ άγάπη στούς νέους 'Έλληνας συγ
γραφείς, ώστε νά άποκτήσουν περισσό 
τερη πεποίθηση στόν έαυτό τους καΐ 
νά δώσουν μέ τόν καιρό ο,τι καλύτερο 
έχουν, ή κριτική, άκολουθώντας τή 
γραμμή πού τίΐς υπαγορεύει τό καθή-

" U , ::

Γιατί ή επιθεώρηση 
γράφεται πάντοτε

πάνω ατά ίδια itaAounsa;
Α ΓΗ Ν Ο Υ Ν  os κ.χ. Γ. Π jn , ft. Ζα*ε\λί?ιος καί Μ. Άνύιιος

"Υστερα άπά τό άπθρο τού συνεργά
τη μας κ. Χρ. Ένεπεκίδη πού δήμο

ι σιεύσαμε στό περασμένο φύλλο μέ τόν 
] τίτλο «Ανακαινίστε τήν έπιθεώρηση».

Ό κ. Γ. Πράτοικας

κον της καί ή άνώτερη πολιτισμένη d ν- 
τίληψις, θά θελήση να ύποστηρίξη καί 
τή νέα αύτή έλληνική δημιουργία. Για
τί εΐνε άποκαρδιωτικό —  άς τό κατα
λάβουν αύτό— τά θέαμα ανθρώπων πού 
βγαίνουν τήν επομένη καΐ κρίνουν, χω
ρίς άγάπη, ένα πρώτο έλληνικό έργο 
νέων συγγραφέων μέ τά ϊδια μέτρα καΐ 
σταθμά πού θά έκριναν πεπειραμένο 
συγγραφέα.

Ά λ λ ’ άς μή προδικάζουμε. Σέ λίγες 
μέρες, τό έργο μας θ' άνεβή μέ τήν 
στοργήν έκείνη πού μόνο ό Άργυρό
πουλος ξέρει νά περιβάλλη κάθε έλλη
νική δημιουργία.

Τότε ή κωμωδία μας δέν θ' άνήκη 
πιά σέ μάς. "Αν  ϋστερα άπό τούς κό
πους πού κάναμε γιά νά παρουσιάσω- 
με στό κοινό κάτι ένδιαφέρον καΐ δια- 
σδεκαστικό, άν υστέρα άπό τήν έπιμέ- 
λεια ποΰ ό θίασος Άργυροπούλου κα
ταβάλλει γιά τήν άρτιώτερη έκτέλεση 
τής κωμωδίας «Πείσμα στό πείσμα», 
κατορθώσωμε καΐ χαρίσωμεν τό γέλιο 
στάν θεατή, σ συνεργάτης μου κ. Σα- 
βίλλας κ Γ  έγώ, θάχωμε έπιτύχει τό 
σκοπό μας καΐ θά πάρωμε θάρρος γιά 
γελλοντικές θεατρικές δημιουργίες.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Ρ Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

Η τέχνη
τοϋ ήσοποιοϋ
κατά τ ό ν Κ ο ν ο Γ ά ν  Κοκλέν

'Η  διπλή υπόσταση τού ή ΐοπ ο ιοϋ
1ο

1 1*  τό έργο του ό ζωγράφος έ
χει τ* χρώματα, τό πανί, τά πι
νέλα του.

Ό  γλύπτης τόν πηλό, τό 'μάρμα 
ρο καΐ τά σχετικά έργαλεΐα του.

Ό  ποιητής τά λόγια καί τή λύ
ρα δηλ. τό ρυθμό κλπ.

Ή  τέχνη διαφέρει κατά τό όρ
γανο. Τού ήθοποιοΰ τό όργανο είνε 
αύτός ό ϊδιος.

Ή  Ολη τής τέχνης του, ποΰ κα
τεργάζεται κα'ι πλάθει γιά  νά δή
μιο ιργήση. είνε τό πρόσωπό του, 
τό σώμα του, εΐνε ή ζωή του.

Γιά  τοΰτο ό ήθοποιός πρέπει» νά 
εΐνε διπλός.

Ό  ενας εΐνε ό όργανοπαίκτης. 
Ό  άλλος είνε τό όργανο.

Ό  ενας συλλαμβάνει τό πρός δη 
μιουργίαν πρόσωπο, ή καλλίτερα, 
έπειδή ή σύλληψις άνήκει στό συγ 
γραφέα, τό δλέπει, όπως τό έβα
λε στό εργο ό δραματουργός, καί 
δ άλλος πραγματοποιεί αύτό τό 
ύπόδειγμα. Αύτή ή διχοτόμησις 
εΐνε τό χαρακτηριστικό τοΰ ήθο
ποιοΰ.

Βέβαια υπάρχει καί σ5 άλλους 
αύτή ή διχοτόμησις. Ό  Ά λ φ . 
Ντωντέ ελεγε πώς άπαντάται στό 
αυθιστοριογράφο, όπου ό ενας εΐνε 
b άνθρωπος δπως όλος ό κόσμο.,, 
πού άγαπάει ή μισεί, χαίρει ή πά 
σχει, ό άλλος έποπτεΰει απαθής, 
καί στίς μεγαλείτερες συγκινήσεις 
ιοφατηρεΐ, σπουδάζει, κρατεί ση- 
μ ιώσεις γιά  τίς μελλοντικές δη 
μιουργίες.

Ά λ λ ά  ή διχοτόμησις τοΰ συγ- 
γραφέως δέν εΐνε πραγματική, ό- 
τως ή το j  ήθοποιοΰ. Δέν έκδηλώ 
•’εται έξωτερικά. Ό  ένας τοΰ συγ- 
γραφέως παρατηρεί τόν άλλον, 
ί*λλά ^έν τόν έγγίζει. Ό  ένας
τοϋ ήθοττοιοΟ απεναντίας Επενερ
γεί έπί τοΤ άλλου, ώς ποΰ νά τόν 
μετοπορφώση, ώς πού νά βγάλη 
ότ’ αύτόν τό πρόσωπο, πού φαν- 
τάσ-ηκΕ.

"Οτστν ό ζωγράφος έχει νά κάνη 
μιά προσωπογραφία, βάζει τό μον 
τί,λο του νά ποζάρη, παίρνει μέ τό 
πινέλο του δλα τά χαρακτηριστικά 
τής όμοιότητος, πού μπορ:ΐ νά συλ 
>.άβη τό έξησκημένο μάτι του. τά 
μεταφέρει στό πανί μέ τή μαγεία

τή ς  τέχνης του, καί τό έργο έγινε.
"Ο μω ς ό ήθοποιός έχει άκόμα 

κάτι νά κάνη. ’Έ χ ε ι  νά μπή στήν 
προσωπογραφα, γιατί πρέπει νά 
μιλήση αύτή ή προσωπογραφία, νά 
κινηθή στό πλαίσιό της δηλ. στή 
σκηνή, γιά  νά δώση στό θεατή τή 
φαντασίοισι τοΰ προσώπου.

"Ο ταν λοιπόν ό ήθοποιός έχει νά 
κάνη μιά προσωπογραφία, δηλ. νά 
δημιουργήση ένα ρόλο, πρέπει 
πρώτα-πρώτα μέ τήν προσεκτική 
άνάγνωσι τοΰ έργου νά μπή στίς 
προθέσεις τοΰ δραματουργού, ν' 
άντιληφθή τή σημασία καί τήν ά 
λήθεια τοΰ προσώπου, νά τό φέρη 
στό έπίπεδο του, νά τό ϊδή τέλος 
όπως πρέπει νά εΐνε, καί τότε έχει 
τό μοντέλο του.

■Έπειτα, όπως ό ζωγράφος, άρ- 
πάζει κάθε χαρακτηριστικό καί τό 
καθορίζει έκείνος στό πανί, ό ήθο 
ποιός στόν έαυτό του. Προσαρμό
ζει στόν άλλο κάθε στοιχείο αυτής 
τής προσωπικότητος. Π. χ. δλέπει 
στόν Ταρτοΰψο έκεΐνο τό περπάτη
μα, τό άντιγράφει, την τάδε μορ
φή τήν παίρνει. Κα ΐ γιά  νά τό 
κάνη αΰτό, έξαναγκάζει ό ήθοποι
ός τό ϊδιο του πρόσωπο, δηλ. τό 
λαξιύει, κόβει καί ράδει στό δέρ
μα του, cbc πού ό κριτικός, πού 
δρίσκεται στόν ένα, νά μ ε ί ν η  ε υ 

χαριστημένος, καί νά πή ότι ώρι- 
σμένως αύτό μοιάζει μέ τόν Ταρ
τούφο. "Ο μω ς αύτό δέν εΐνε άρκε- 
τό, γιατί μ ’ ο,τι έκαμε ώς τά τώ
ρα έχει μιά όμοιότητα έπιφανεια- 
κή, εΐνε τό έξωτερικό τοΰ προσώ
που, όχι αύτό τοΰτο τό πρόσωπο. 
Χρειάζεται ' ’.κόμα νά κάνη τόν 
Τα^το.φο νά μιλή μέ τή φωνή, πού 
ταιριάζει νάχη ό Ταρτοΰφος. Χρει- 
άζ ται νά τόν κάνη νά κινηθή, νά 
χειρονομήση, ν- άκούη, νά σκέπτε
ται μέ τήν ψυχή πού αισθάνεται, 
πώς πρέπει νάχη ό Ταρτούφος. Τό
τε καΐ μόνο τότε εΐνε τελειωμενη 
ή προσωπογραφία, τότε μπορε'τε 
νά τή κορνιζάρετε, δηλ. νά τήν πα 
ρουσιάσετε στή σκηνή, καΐ τότε 
τό Κοινόν θά π ή :

—«’Ά  I νά ό Ταρτοΰψος !»
"Α ν  δέν τό πή, καΐ νομίση πώς 

δλέπ ι άλλο πρόσωπο, τότε έχετε 
άο-χημα έργασθ^. Μ έ λ ίγ ο  λόγια

θελήσαμε καλό νά γνωρίσωμε τίς αν
τιλήψεις μερικώς συγγραφέων πού α
σχοληθήκανε μ ’ αύτό τό θεατρικό εί
δος.

Ο κ. Γ. ΠΩΠ

ι Πρώτο, άπό τήν σειρά τών έπιθεω- 
ί ρησιογράφων μας πού θά παρελάσουν 
I άπ’ αύτή τή στήλη συναντήσαμε τάν κ. 
I Γ. Πώπ. Μάς δέχεται στά σπίτι του 

στήν όδά Μαυροκαρδάτου. Τού ύποβάλ 
λομε τήν έρώτησι :

— Γιατί ή Έλληνική Έπιθεώρηση 
άκολουθεΐ άπό κάμποσο καιρό τάν ίδιο 
στενά δρόμο ;»

—  «Τις έπιθεωρήσεις τώρα τελευ
ταία —  μάς άπήντησεν ό έκλεκτός 
συνομιλητής μας —  δέν τίς παρηκο- 
λούθησα συστηματικά. Πάντως άπό άλ 
λους πού εΐνε τακτικοί θεαταί τοΰ Ε 
λαφρού Μουσικού Θεάτρου μας, έμσθα 
οτι πραγματικά ή έπιθεώρηση έξακο- 
λρυθεί άπό καιρό ν’ άκολουθή κατά 
γράμμα τις πρώτες έπιθεωρήσεις μέ 
μιά διαφορά ότι τώρα προσθέσανε πε
ρισσότερες ρωμάντζες καί μεγαλύτερη 
έκταση γυμνής σάρκας. Πάντως όπως 
καί άν έχουν τά πράγματα τά βέβαιον 
εΐνε ότι ή μο.οφή τής έπιθεωρήσεως έ
χει τώρα «σταμπιλλαοισθή», όπως λέ
με, έχει άποκτήσει σχήμα καθωθισμένο, 
χύνεται μέσα σ ’ ένα καλοΰπι».

-—  «Κατά τήν γνώμην σας, κ. Πώπ, 
οί συγγραφείς εΐνε οί ύπ^ύθυνοι γ ι ’ c*i 
τό, κι’ άν είνε, εΐνε οί μόνοι υπεύθυ
νοι ;»

—  «Βέβαια καΐ φταίνε. Φταίνε καί 
πολύ μάλιστα. Ή  εύθύνη δέ βαρύνει 
αύτούς καί μόνον αύτούς. ’Ίσω ς μερι
κοί νά διατείνωνται ότι γιά λόγους 
έμπορικούς, γιά καθαρώς δηλαδή κερ
δοσκοπικούς λόγους άκολουβούν όλοι 
τήν ϊδια πάντοτε γραμμή, έστω κα! άν 
κατά τήν γνώμη τους εΐνε ή πλέον 
μακρυνή — όπως λένε —  άπό έκείνη 
πού πρέπει ν’ άκολουθήσουν. Θά σάς 
πούν, δηλαδή, μερικοί ότι οί ύπεύθυνοι 
γ ι ’ αύτήν τήν ύπόθεση δέν εΐνε οί ϊδιοι 
άλλά οί θεατρώνες παραδείγματος χά- 
ριν πού τούς ύποχρεώνουν νά γράφουν 
πάντοτε τά ίδια καί τά ϊδια. Δέν είνε 
άλήθεια. Γ Γ  αύτό όταν θά έλθη σέ μέ 
να ό Ά λφ α  έπιχειρηματίας καί μού πή 
«θέλω μιά έπιθεώρηση πού νά έκπλη- 
ρώνει αύτούς τούς όρους» θά τού ά
παντήσω άν οί όροι του δέν συμφω
νούν μέ τις πεποιθήσεις μου, ότι «κύ
ριε δεν μπορώ νά σάς γράψω ένα τέ
τοιο πράγμα»». Θά ισχυρισθούν όμως 
μερικοί, ότι έτσι ϋστεοα άπό λίνο 
καιρό δέν θά έχουν ϊσως νά φάνε. Α 
πεναντίας. Γιατί τότε, άν βέβαια ή άρ 
νηση γίνη όμαδική καί όχι νά παρου:· 
σιασθ) ένα μεμονωμένο κρούσμα, θά 
άναγκασθούν ο έπιχειρηματίες νά δε
χθούν τά νέα έργα, αν δέν θέλουν ν’ ά- 
νσμασάνε τά ίδια καί τά ϊδια. Καί τό 
τε πιά ή έπιθεώρηση θά έξελιχθή όσον 
αφο.ρςι τήν μορφή καί τήν πρωτοτυπία 
σ ένα εΐόός πρόζας. Θά ύπάρχη δηλα 
δή μιά άμιλλα άνάμεσα στούς συγ
γραφείς τού ποιός θά παρουσίαση κά 
τι τό πρωτότυπο, κάτι πού δέν έχει 
ξαναγραφεί».

—  Πώς νομίζετε ότι πρέπει νά δια- 
μορφωθή ή έπιθεώρησις γιά νά γίνη 
αύτή ή μεταβολή που άναφέρατε 
π ρίν».

— «Μέ τά νά άποκτήση μίαν υπόθε
ση. Γιατί θεατρικό έργο πού θά έχη

ύπόθεση άσχετα αν αύτά εΐνε έπιθεώ
ρηση ή όχι —  θά παροίΜπάζη άναγκα- 
στικά καί συνεχώς πρωτοτυπίες. "Ο 
ποιος δέ τότε ία  θελήοη νά παρουσιά 
ση κάτι τό παληβ έκτός άπό τόν κίν
δυνο νά χαρακτηρισθή σάν κλέφτης 
πνευματικής Ιδιοκτησίας, θά πέση' ά- 
ναγκαστικώς. Νομίζω δηλαδή, οτι ή έ
πιθεώρηση πρέπει νά γ! η ένα είδος 
έπιθεωρήσεως —  κωμωδίας».

Ο κ. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ  I Ο Σ

Τόν κύριο Σαίιελλάριο συνάντήσα 
στά γραφεία τού « Ασυρμάτου» ojrou 
συνεργάζεται. Τού θέτω τό έρώτημά 
μου. Πριν καλά— καλά νά τελειώσω ό 
κύριος Σακελλάριος μαντεύει τήν συ
νέχεια καί μού άπαντά έτσι :

—  «Τό έρώτημα πού σείς μού θέτε-

Ό κ. Γ. Πώπ

τε σήμερα πολλές φορές πρίν τό υπέ
βαλλα έγώ ό ίδιος στόν έαυτό μου. 
Προσεπάθησα νά βρω μιά δεύτερη ά
πάντηση άλλά δυστυχώς μιά καί μόνον 
μιά άπάντησι χωρεΐ. Ό  κόσμος νο
μίζει ότι ή πανομοιοτυπία τών έπιθεω 
ρήσεων όφείλεται πάντοτε στούς συγ
γραφείς. Δυστυχώς όμως δι’ αύτούς 
καΐ εύτυχώς γιά μάς, τά πράγματα 
δέν έχουν έτσι. Θά σάΓ παρακαλούσα 
νά μ' άκολουθήσετε σ ’ ένα νοερό περί
πατο άνάμεσα στούς θεατρώνες καΐ 
γενικά τούς έπιχειρηματίας τοΰ θεά- | 
τρου. Βρισκόμαστε μπροστά άπό ένα 
βί(»νδήποτε μου;*.κ3· θέατρο, τής πόλης 
μας. Στά χέρια μου κρατάω μ>ά έπι
θεώρηση πού μόλις πρίν άπό λίγες μέ 
ρες είχα γράψει προσπαθώντας νά ξε- 
φύγω όσο τό δυαντό περισσότερο άπό 
τά τετριμμένα. Παρουσιαζόμαστε στόν 
έπιχειρηματία καί τοΰ δείχνω τό πνευ 
ματικό μου παιδί. Τή διαβάζει, στρα
βομουτσουνιάζει καί άρνείται νά τή 
άνεβάση "Οταν δέ σείς έκπληκτος θ 
τόν ρωτήσετε νά σάς πή τήν αίτίσ 
τής άποπομπής θά σάς άπαντήση έ 
τσι : «Γιατί ή ποωταγωνίστρια σ ’ σ 
τήν τήν έπιθεώρηση δέν λέει δυό ρο
μάντζες, ένφ έγώ έχω συμβόλαιο μ^ζ 
της καί μέ υποχρεώνει νά εΐνε έτσι 
Γιατί ή ήθοποιός Τάτε βγαίνει πρίν 
άπό τό έκτο νούμερο, γιατί ή πρωτα
γωνίστρια δέν βγαίνει τελευταία στό 
φινάλε τής πρώτης, γιατί ή Δείνα 
δέν έχει ένα νούμερο μέ ένα άπό τονς 
πρωταγωνιστάς. Γ  ιατί δέν υπάρχει
συμφωνία, γιατί, γιατί . . . .  καΐ όλα 
αύτά άντίκεινται πρός τά συμβόλαια

πού έχω κάνει μέ τούς ήθοποιούς μου». 
Τότε νομίζω δέν θά θελήσετε άλλη ά
πάντηση. Θά σρκεσθήτε σ έκείνα ποΰ 
Ακούσατε γιατί αύτά εΐνε καΐ ό κυ- 
ριώτερος λόγος που ή έπιθεώρηση γρά 
φεται πάντοτε στό ίδιο στύλ».

-—  «Νομίζετε ότι θά μπορέση ποτέ 
κανένας νά ξεψύγϊ άπ' αύτήν τήν ρου 
τίνα νά τήν πούμε έτσι ,»

—  « Οχι ! Έκτός  άν οί ήθοποιοί 
μας —  όχι όλοι εύτυχώς —  πάψουν 
νά έπιβάλλουν ήλιθίους όρους στά 
συμβόλαια καί οί έπιχειρηματίες νά 
σταματήσουν τήν βλακώδη άποδοχή 
εΓιτών ή τότε πρέπει ό συγγραφέας ν’ 
άποκτήση δικό του θίασο όπότε θά 
μπορή νά γράφη όπως νομίζη μιά ε
πιθεώρηση. Καί πάλιν όμως οί άλλοι 
έπιχειρηματίες θά κτυπήσουν μέ όλα 
τους τά μέσα τάν έπικίνδυνο αύτάν 
άνταγωνιστή όπότε θά έχωμε τά ίδιο 
άποτέλεσμα».

Ο κ. Μ. Α Ν Υ Σ ΙΟ Σ

Εύχσριστήσαμε τόν κύριο Σακελλά- 
ριο καί φύγαμε γιά νά συναντήσωμε 
τον κύριο Άνύσιο γνωστά καί καλά 
έπιθεωρησιογράφο.

—  «Γιατί, κύριε Άνύσιε, ή έπιθεώ
ρηση άκολουθεΐ πάντοτε τούς ’ίδιους 
κανόνες ;»

—  «Γιατί εΐνε εύκολώτερο έτσι, 
στούς συγγραφείς, άφ’ ένός μέν νά 
κεοδιζουν έντελώς άκοπα άρκετά δν 
όχι πολλά, άφ’ έτέοου δέ νά μήν έρ
θουν σέ σύγκρουση μέ τούς θεατρικούς 
έπιχειρηματίες, πού κατ’ άνάγκη φο
βούνται. Γιατί κανένας δέν μπορεί ν’ 
άρνηθή ότι άν οί συγγραφείς μας θέ
λανε καί έπιμένανε, άσφαλώς θά άλ
λαζε μορφή ή έπιθεώθηση. Αύτό άλλω
στε δέν εΐνε καθόλου δύσκολο, έφ’ ό
σον καί καλούς συγγραφείς έχομε καί 
άπ’ αύτά πού γράφουν μπορεί νά συμ- 
περάνη κανένας ότι δέν στερούνται 
φαντασίας. "Οσον άφορςι δέ τά έπιχεί 
ρημα όλων ότι φταίνε οί θεατρώνες 
και οΐ ήθοποιοί, άν δέν ύπάρχουν οί 
παραπάνω λόγοι, έγώ τούλάχιστον τό 
βρίσκω τελείως άστήρ.κτο.»

—  «Μορεί ή έπιθεώρηση ν’ άλλάξη 
στό μέλλον ;»

—  «Άσφαλώς θά άλλάξη καΐ ϊσως 
πολύ γρήγορα. Τό παράδειγμα τών τε 
λευταίων χρόνων δηλαδή ή έλάττωση 
τών εισπράξεων καΐ τοΰ άριθμοΰ τών 
παραστάσεων τών διαφόρων έπιθεωρή- 
σεων έν συγκρίσει μέ τά προηγούμενα 
χρόνια μάς άποδεικνύει ότι ό κόσμος 
άρχισε νά δείχνη έμπρακτα τήν δυσα- 
ρέσκειά του γιά τήν μονοτονία τοΰ θε
άματος, πράγμα πού θά έξαναγκάση 
τού.ς θιασάρχες καΐ πρωταγωνιστές 
τού ελαφρού μουσικού θεάτρου νά ζη 
τήσουν οι ίδιοι άπό τούς συγγραφείς 
τήν άναπροσαρμογή τού είδους αύτοΰ 
σε καλούπια νέα, συγχρονισμένα καΐ 
κυρίως πρωτότυπα. Δέν έννοώ φυσικά 
μ ’ αύτό τήν παντελή έξάλειψι κάθε ’ί
χνους πνεύματος όπως τήν'έννοούν ώ 
ρισμένοι νέοι συγγραφείς, πάντως τό 
βέβαιο εΐνε ότι ή έπιθεώρηση όπωσδή 
ποτε θ άλλάξη μορφή καΐ πιθανότατ 
πολύ σύντομα».

Αύτά μοΰ είπαν τρεΐς άπά τούς έ 
τιθεωρηϊΐογράφους μας. Στό έρχόμεν 
φύλλο θά παραθέσωμε τις γνώμες κο- 
άλλων συγγραφέων μας ώστε οί άνο 
γνώστες μας νά βγάλουν μόνοι .ου 
ενα συμπέρασμα, μιά άττάντηση στό ζ 
ρωτηματικό πού βασανίζει όλους μας

—  Τί πρέπει νά γίνη γιά νά άνα 
καινισθή ή Έλληνική Έπιθεώρηση ; ; ;

Π ο λ ε μ ι κ ή  ά ν ο ι ξ η
Τοϋ Kapdoiou

Σ τ 6  ποίηυ* τβΰ κ. Β  Ρ ώ τ *  «Πολεμική ’Ά νο ιξ η »  πβΰ 
ίη,μβσιεύ^χμε στο περασμένο φύλλο έγινα ν μπερδέμα
τα στίς άράδεξ, ώστε σέ διάφορα μέρη ν ’ άλλάξη έντε- 
λώ; ή έννοια. Γ ι ’ αϋτο τό ξανχδημοσιεύβυμε σήμερα.

Άνοιξ άτικη πνοούλα, 
πού φυοας συναγερμό 
καί ξυπνάει κά3ε καρδούλα 
μέ γλυκόν άνασααμό

κ ' ' άνασταίνονται τά ζούδια 
μέ π Λμούς έρωτικούς 
καί οκυρτουνε μέ τρ;γούδια 
καί λαλούνε μέ χορούς

τά λουλρύδια, τά πουλάκια 
τά ν:ρά , κ' οί φυλλωσιές 
ώς κι’ αύτά τά σκουλπκάκια 
χαίρονται στ γμές γλυκές

κ ’ ένα ζούμπερο γαβριάζει 
κ ’ ένα φίδ άρ ιθυμδ 
κΓ όλη ή Πλάση άναγ-λλιάζει 
καί γιορτάζει κι' άγαπα,

άχ, γιατί, ζωογόνο πνέμα, 
δέν ζυηνάς καί τά κορμιά 
πού πνιγμένα μές στό αίμα 
κείτονται οτή γη βαρειά ;

Σύ πούμέ ζωάν έφραίνεις 
τούς κοχλιούς, τούς θαθρακούς, 
άχ, γιετι δέν άναοταίνε ς 
καί της μάχης τούς νεκρούς ;

ξανχδημοσιεύουμε σήμερα.

Νέοι κείτονται οτό χωμα, 
μόνο αύτοί χωρίς πνοά, 
μέ παράπονο στό στόμα, 
μέ τήν όψη τους χλωμή ι

φέν άκοΰνε τά πουλάκια 
τί γλυκά πού κελαϊδοΟν 
οΰτε τ ’ άσπρα συννεφάκια 
πού αρμενίζουνε βωρούν.

Τ ’ άδεια Μάτιο οί παπαρούνες 
τούς ρ:ντίζουνε μέ φως 
κι' αύτοί χάσκουν σάν μουτσούνες 
πού τίς σκέβρωσε ό κα ρός.

Μέ τά μίσος σκοτωμένα 
τώρα κείτονται άγκαλιά 
σάν άδέρφια άγαττημένα 
τ' άγγελόμορφα παιδ ά.

Τώρα, άχ, τώρο άνάστησέ τβ, 
θείο Π νέμ : έαρινά, 
τώρα, τώρα ζύπνησέ το, 
μέ γλυκόν άνασασμό.

Τώρα κάμε νά χαροΰνε 
τής άγάπης τούς παλμούς, 
πού καθόλου δέ μισούνε 
πού άγκαλιάζουν φίλοι έχτροΰς.

Β. Ρ Ο Τ Λ Ϊ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ

( . .T H E  R A IN S  C a M E ” )
Τό άριστούργημα τοΰ Λουδ. Μτιρόμφηλντ

(Ελληνική άπόδοση ΚΩ<.ΤΑ ΛΛΔΟΠΟΥΛΟΥ)

Π ΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Ό  Ράνσομ εύγενής Αγγλος πλούσιος- και καλλιτέχνης ζει στή πο

λιτεία τής Ρανσιπούρ, είναι φίλος τού Μαχαραγιά πού έχει προοδευτι
κές ιδέες καί έγκατέοτησε ήλεκτρικο, έφερε αύτοκινητα, κινηματογρά
φους στήν άρχαια πόλι (3000 έτών) τή Ρανσιπούρ. Οί ’Ινδοί παρακα· 
λουνε τους Θεούς τό Ρεμά, τό Βιονού και το Κρίσνα νά τους φέρη 
«θροχέςΜ γιατί άλλσιώτικα ή φοβερή ζηρασιά φέρνει έπιδημιες και λι
μό. Στο πρώτο κεφαλαίο περιγρόφει τό σπιη καί τις συνήθειες τού 
Ράνσομ, και τή συνομιλία τού μέ τον ύπηρέτη του Γιάννη Βαπτιστή, πού 
τού άναγγέλλει διάφορα κοινωνικά σκάνδαλα καί τήν προσεχή αφιςη 
τής Λαίδης Εσκεθ.

Τό όνομα τής λαίδης Έ σ κεθ  ξυπνούσε μέσα στή ψυχή τοΰ Ράνσομ 
μιά άόριστη άνάμνησι. Σκέπτονταν νά  φύγρ νά πάρ στις έξοχες τών ’Ιν 
διών τή φοβερή αύτή έποχή τών βροχών άλλά ή φυσική του τεμπελιά 
τόν κρατούσε στό Ρανοιπούρ. Μιά μεγάλη εύχειρίστησι τού Ράνσομ ή
τανε νά πηγαίνρ συχνά στό Όδεϊο πού είχε ιδρύσει ό Μαχαρςγιάς γιά νά 
μάθρ τούς ’Ινδούς τή μουσική καί νά μσζέψπ τίς παληές Ινδιάνικες με
λωδίες. Πηγαίνει στό Όδείο καί ό φίλος του διευθυντής κ. Ντάς φωνάζει 
τό πρωτόγονο Ίν δ ό  τραγουδιστή Ζέμναζ-Σίγκ νά τούς τρ^γουδήορ πα- 
ληα Ίνδά νικα  τραγούδα.

Ό άνθρωπος είχε μιά έντελώς έξαιρετική ώμορφιά. Στό κεφάλι είχε 
ένα πελώριο τουρμπάνι πράσινο, μώθ καί ρόζ άνο χτά. Μόλις είδε τάν 
Ράνσομ χα ρέτησε καί χαμογέλασε. Οταν ό Ράνσομ kc·! ό κ. Ντάς κάθη- 
ααν άρχισε νά τραγουδάρ. Ό Ζέμνσ - Σίγκ ήτανε μεγάλος καλλιτέχνης. 
Τραγούδησε τραγούδια ’Ινδιάνικα πού άγγιζαν τά κατάβ:·θα τής ψυχής 
του άκροατή. Μέ εύλάβεια ό Ράνσομ άκουγε τά τραγοΰδι τοΰ Ζέ- 
μνα-Σιγκ. Όταν τελείωσε σηκώθηκε νά φύγρ, άλλά ξέσπασε ή καται
γίδα, φ .βερή βροχή μέ άνεμοστρόβιλο. ~Ηρθαν οί βροχές, τό εύλογη- 
μένο νερό πού π εριμέν:νε όλοι.

Στά μεγάλο νοσοκομείο τής Ρανσιπούρ ή διευθύντρια ή μις Μάκ 
Ντέντ ξεγεννά δυά Ινδ ιά νες , μιά άπ’ τή φυλή «Μπούννα» άνώτερη 
φυλή, κ ά μ ά «Ά νέγγιχτη» (φυλή τών Π :ρ ία ). Στέλνει τήν άνεψιά τοΰ 
Μαχαραγια νά φωνάξρ άπό τά παλάτι τά λοχ;ιγό γιατρό Σαφτί.

Στό παλάτι ή Μαχαρανή, ά γιατρός Σαφτί, δυό πρίγκηπες καί ό 
στρ:τηγός Άγάθος άντ πρόσωποι της κυριάρχου ’Αγγλίας παίζουν πό
κερ. Ό  στρατηγός εΐνε κακόκεφος γιατί ή Μαχαρανή τόν κερδίζει...

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Σ Υ Ρ Α Γ Α Κ Η Σ

*Η κ υ μ ω δ  α κα ιό  κω ι.ιό ν εν ,κά

καΐ προ πάντων στό ερ γο

τ ο ϋ  Μολιέρου
Κρίιΐχό δοχ μιο τοΰ κ. ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟ J1TH
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ΙΛιτά  τήν τακτοποίησιν αύτήν 

τής σημασίας τών διαφόρων όρων, 
που έπανέρχονται μοίρα ως κάθε 
στιγμή, όταν πρόκειται νά μιλήση 
κανείς γιά  τ ή ν  κωμωδία καί τό 
κω μικό της στοιχείο, ή σκέψι·; έρ
χεται μόνη της στόν καθορισμό 
τον γέλοιου.

Τί εΐνε τό γέλοιο ; Γιατί γελού
με; Γιατί μερικές στάσεις, μερικά 
γεγονότα, μερικά λό·, ια, μερικά 
Φαινόμενα έχουν τό χάρισμα νά 
προκαλοΰν δλεπόμενα ή άκουώμε- 
να, στό πρόσωπο άλλά καΐ στό 
κορμί μας ένα κάποιο είδος, ένα 
κάποιο σύνολο κινήσξων ώρισμέ- 
νων μ υ ώ ν ι νά προκαλοΰν μερικά

χρειάζεται σπουδή έσωτερική καΐ 
δαθειά τοΰ χαρακτήρος, σύλληψις 
άπό τόν ένα καί άναπαράστασις 
από τόν άλλον τοΰ προσώποι ό
πως προκύπτει άπό τό χαρακτή- θε^“  Γ  αύτο1 άπό ^  καθαρώς θε

φαινόμενα ήχητικά άπό τό λά ρυγ
γα  τοϋ άνθρώπου, νά δημιουργούν 
δι αύτόν τήν άνάγκην κάποιων ι
διότυπων σπασμών; "Ο λα  αύτά εΐ- 
νε ζητήματα τά ύποΐα άπησχόλη
σαν έπανειλημμένως έπιστήμονας 
καί φιλοσόφους. Τό έργον πού εί 
δικώς μας ενδιαφέρει — λόγιο τής 
πλευράς ή όποία’ μας άπασχολεΐ 
κυρίως έδώ — είνε τό έργον πού έ
χει άφι·ρώσει γιά  τό γέλοιο ώς 
ψυχολογικόν φαινόμενον ό Μπέργ- 
ί,ον άσχοληθεί μέ τό «γέλοιο καί 
τή σημασία τοΰ κωμικοΰ». Ό  μέ
γας γάλλος φιλόσοφος έπεχείρη- 
σε νά έξετάση τό πρόβλημα τοΰ Ί  
γέλοιου όχι άφηρημένα άλλ' έν 
συνδέσμω μέ τή δραματική κριτι
κή καί έτσι ώστε νά ύπάρξη ώφέ- 
λιμος ή έξέτασίς του διά τήν τε- 
λευταίαν. Ά φ ’ έτέρου ό γραμμα- 
τολόγος Βενσάν καί ό κριτικός 
Σα ρσ α ΐ άσχοληθέντες μέ τό ίδιον

ρα.
Αύτό εΐνε τό έργο τοΰ ήθοποιοΰ.
Καθώς ό Μολιέρος καΐ ό ήθοποι

ός παίρνει τό κσ,λό, όπου τό δρ> 
σ ει. δηλ. γ ιά  συμλποώσητίιν 
όμοιότητα, μπορεί νά προσθέση 
στήν προσωπογραφία του όλα τά 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πού εΐ 
δε στή φύσι.

Γ  ιά τοΰτο ό ‘Αρπαγκόν στό «Φι
λάργυρο» έχει συντ:θή άπό ένα 
σωρό φιλάργυρους, ριγμένους καί 
χυμένοι ς στό κολο,Γπι μιάς με- 
γ σ λ  ιώδους ένότητος !
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια.

Π Α Ν Ο Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  
Καθηγητ.',ς τΓ;ς θεατρικής τέχνης

ατρικής πλευράς _  παρέχουν συμ 
πληρωματικό πολύτιμο ύλικό γιά  
τό πρόβλημα είς τήν γενικότητά 
του. ’ Ιδού τί προκύπτ ι, τελικώς, 
άπό μίαν σύνθεσιν τών παρατηρή 
σεών του σχετικά :

Τό γέλοιο θεωρούμενον ώς φαι- 
νόμενον φυσιολογικόν, εΐνε — ώς 
γνωστόν —  «μία σπασμωδική καΐ 
άνεξάρτητη τής θελήσεώς μας συ
στολή τοΰ διαφράγματος, δυναμέ- 
νη νά παραχθή άπό κάποιαν α
πλήν έξωτερικήν φυσικήν έπίδρα- 
σιν, ένα γαργαλητό, έπί παραδείγ
ματα ή μερικές εισπνοές τοΟ κα- 
λουμένου «Ιλαροΰ άερίου». F ive  
ένα άέριο, τοΰ όποιου τό έπιστη-

μονικόν όνομα εΐνε «πρωτοξείοιον 
τοΰ άζωτου» καΐ τοΰ όποιου μερι- 
κέο άνάσες φτάνουν γ ιά  νά κάνουν 
τόν άνθρωπο νά γελά  σά χάχας 
χωρίς λόγο καί αιτία. Τό γέλοιο 
ώς φαινόμίνο φυσιολογικό όέν 
μπορεί νά είνε άντικείμενο αι'ιτής 
τής μελέτης. Κατ' άνά/κη^ λοιπόν 
θά περιορισθοΰμε —  όσ^ γ ι ' αύτη, 
τή φυσιολογική, πλευρά —  μόνον 
οέ σύντομη συμπλήρωσι τού παρα
κάνω όρισμοΰ. Τό γέλ.οιο, κίνησις 
τοΰ στόματος, συνοδευόμενη από 
έκρηξης  κατά τό μάλλον ή ήττον 
βίαιες, πού προκαλοΰντα. άπό τήν 
συστολήν αύτή τοΰ διαφράγματος, 
χαρακτηρίζεται —  φυσιολογικώς 
— άπό συνέχεια έκπνοών πού εΐνε 
μικρές, άλλεπάλληΜ ς, γρήγορες 
καί οά σπασμωδικές. Συνοδεύον
ται άπό συστολές τώ'< μυών τοΰ 
προσώπου καί άπό φαινόμενα ήχη 
τικά προκαλούμενα άπο τόν λάρυγ 
γα  και — ώς έπί τό πολύ — τήν έ- 
πιγλωττίδα. Τό γέλοιο όταν· είνε 
σφοδρό καί άκράτητο μπορεί νά 
προκαλέση καί τό θάνατο. Λέγουν 
ότι άπό γέλοιο σφοδρό πού δέν 
μπόρεσε νά συγκράτηση πέθανε ό 
στωικός φιλόσοφος τής άρχαιότη 
τος Χρύσιππος.

Είνε λοιπόν τό γέλοιο, ήδη ώς 
φυσιολογικό φσινόμ:νο, άρκετά πο 
λύπλοκο καί γ ι ’ αΰτό έχει χρησι
μεύσει ώς θέμα γιά  πολλές καΐ πο 
λύ ένδιαφέρουσες μελέτες στήν ι
ατρική έπιστήμη.

Έ δ ώ  δμως τό γέλοιο μάς ένδια- 
φέρει όχι κυρίως ώς φαινόμενο φυ 
σιολογικό ά λλ ’ ώς φαινόμενο ψυ 
χολογικό.
ΤΟ  Γ Ε Λ Ο ΙΟ  Ω Σ  Φ Α ΙΝ Ο Μ Ε Ν Ο  
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο — Α Ι Α Ι Τ Ι Ε Σ  ΤΟΥ

Τό γέλοιο ώς φαινόμενο ψυχο
λογικό  όρίζεται ώς «ή όρατή καΐ 
ακουστή έξωτερική έκδηλωσι μιας 
ψυχικής καταστάσεως τ.ού την λέ
με φαιδρότητα. Εΐνε γε.Λκά  έκδή 
λωσι χαράς. Προκαλεΐται άπό κά
τι τό εύθυμο, τό άστείο, τό γελοίο 
πού άντιλαμδανόμεθα. Ά π ό  αίτιες 
ίν τ:σση π*ριτ.ΐώσει άναφερόμενες 
στόν ήθικό κοσμο. Ά π ο  α!τ <*ς «ή- 

1 Συνέχεια στην 6η σελίδα)
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Οί ήγεμό\'ες της Ρανσιπούρ ήταν 
τολύ σπουδαίοι. Πλούσιοι, ισχυ

ροί, γνώριζαν έξ ϊσου τέλεια, 
τήν Ευρωπαϊκή πολιτική καΐ τήν 
Ιν δ ιά ν ικ η .

Ή  έπιρροή τους ήταν σημαν
τική —  και ό ιδ  ος ό στρατηγός 
τό κατάλαβε —  έπικίνδυνη μάλι
στα, γιατί έςεμηδένιζε τό δόγ
μα περί ύπεροχής τών Λευκών. 
Σ τ ό  διάστημα τών πενήντα χρό
νων πού βασίλευε ό Μ αχαραγιάς 
-αύτή τή στιγμή κοιμούνταν στή 
μιά πτέρυγα τοΰ παλατιού, μισο 
χιλιόμετρο, τ.ειό μακρυά —  ή 
Ρανσιπούρ είχε ξεδγή  άπό τή 
'"οσηρή ώπάθεια καί τής δισιδαι 
μονΐες της παληάς ’ Ινδ ία ς ' καΐ 
είχε μετατραπή σέ ένα  μοντέρνο 
Κράτος, θαυμάσια όργανωμένο 
Δέν ήταν αύτό άπόδειξη ότι οι 
Ιν δ ο ί  ήταν Ικανοί ν^ εΐνε θαυ 
•ιάσιοι κυβερνήτες, καλοί οίκονο 
ζΛολόγοι; "Ο τ ι ήταν ικανοί νά 
λύσουν τό πρόβλημα τών καταπι- 
εζομένων τάξεων; ‘Η Ρανσιπούρ 
ήταν πειό προοδευμένη, πειό πο
λιτισμένη άπό πολλά μέρη τής 
’Α γγλ ία ς  ή τής ’Α μερικής — τό 
Μάϊντλσντ ή τό Ρίτσμπουρ, π. χ 

Ό  στρατηγός θά προτιμούσε 
νά έκανε τπν εισοδό του στί 
Ρανσιπούρ άπάνω σ ’ ένα έλέ- 
Φαντα έπί κεφαλής ένός τά γμα 
τος μέ τούς κατοίκους νά τόν 
πποσκυνοΓιν δε^ι,^ κα ί άριστεοά 
άπό τή δενδροστοιχία ποΰ όδη 
νοΰσε άπό τό παληό παλάτι ώς 
τόν Ιπ π όδρομο.

’Έ τ σ ι  έπρεπε νά καταφθάνη 
ένας Βρεττανός στρατηγός, παρά 
μέ σιδηρόδρομο όπως ένας όποι- 
ωσδήποτε πολίτης ή δημόσιος ύ- 
πάλληλος γ ιά  νά τόν δεχθή μέ 
συγκατάδασι (δέν ήτοτν βέβαιος 
γ ι ’ αύτό, άλλά ή ιδέα αυτή τόν 
άπασχολ^ΰσε) ένα<- άπό τούς ά- 
νεψιούς τοΟ Μ αχαραγιά , πού τοΰ^ 
έίέφραζε τή λύπη τοΰ θείου του 
πού έ μποδί σθηκε άπό τή ν ποδά
γρα  του ν^ τόν ύποδεχθή ό ίδι
ος. (Πώς μπορούσε ένας Μ αχα 
οαγιΟς νά πάσχη άπό ποδάγρα 
δταν αύτό ήταν ή κα τ’ έξο- 
χήν άρρώστεια τών συνταξιούχων 
στρατηγώ ν;) ” Αν τοϋπεφτε λό
γος, δέν θά ύπήρχε πειά πρόβλη 
μα Ιν δ ιώ ν , θά είχε πρό πολλοί 
κανονίσει τό ζήτημα. Ά λ λ ά  ή 
νο ίκ η σ η  τών Ίν δ 'ώ ν  διαρκώς 
τοΰ τή. χαλοϋσε. Αύτοί οΐ ανίκα
νοι τοΰ Ο ύά 'τχω λ φαντάζονταν ό
τι γνωρίζουν τήν κατάστασι κα λ 
λίτερα άπ’ αύτόν, τόν στρατηγδ 
Ά γ ά θ ο , πού εΐνε περάσει τή μι- 
σή ζωή του στά Βόρειο - Δυτικά 
σύνορα!

Πίστευσε γ ιά  τόν έαυτό του 
πώς ηταν μεγάλος διπλωμάτης 
καί είχε τήν πεποίθηση πώς ή ύ· 
ιτέροχη γυναίκα πού ήταν καθι- 
?μενη απέναντι του τόν περνού
σε γιά  ένα άκακο άρνάκι καί 
γ ιά  τόν πειό άφοσιωμένο της φί 
λο της. Δέν μποροΰσε νά φαντα
σθή πως πίσω άπό τό παιγνίδι 
της, πίσω άπό τά χαρτιά, ή γρηά  
ήγεμβνίς ήξερε ά κρ ιβώ ς 'τ ί σκε- 
πτότοτνε καί ώς ποιό σημείο μπο 
ροΰσε νά ύπολε γίση σ ’ αύτόν. 
Γ ι ’ αύτήν δέν ήταν παρά ένας 
γέρβ πολυλογάς — κτηματίας ό
χι καί πολίι διασκε&Γ στικός, νά 
περιποιηθή —  γιατί όλα <^ύτά 
δέν ήταν παρά ένα παιγνίδι, άτέ- 
λειωτης άναμονής, πού έπρεπε 
κανείς νά τό τραβήξη μέ τήν 
άπάθεια του παίκτου τ Ο  πόκερ 
ώς τή στιγμή πού ή Εύρώπη θά 
καταστρέφονταν μόνη της ή θά 

άπό τό βάρος τών γηρα 
τειών. ΤΗταν λιγώ τερο ένοχλητι 
κό νά παίζη κανείς μαζί του πό
κερ παρά νά τόν άκούη νά ξα- 
ναμιλάη διαρκώς γιά  τήν άνάγ- 
<η νά περιβάλλη κανείς τίς Ά γ -  
γλίδες σνζύγουΓ καί μητερεΓ τών 
Βορειοδυτικών συνόρων μέ άγχι- 
στρωχά δίκτυα γιά  ν ’ άποφύγη 
τίς άπαγωγές άπό τούς ώραίου'ς 
αγρίους τής μωαμεθανικής φυ- 
λ-ής ένα πείραμα πού θά ήταν ά
σφαλώς. πολύ ένδιαφέρον, σκέ
πτονταν ή γρηή Μ αχαρανή).

Τό διαμέρισμα ήταν μι^  πιστή 
αντιγραφή ένός δωματίου πού εί
χε  δή ή Μαχαρανή στόΜαλ, εζόν. 
" Ε ν α  σκέπασμα άπό άσπρο πανί, 
πού τό άλλαζαν κάθε πρωί σκέ
παζε τό πολύτιμο χαλί. Τή στιγ- 
μή αύτή, κάτω άπό τό τραπέζι, 
ίέν ύπήρχαν άλλα παπούτσια πα
ρά οΐ μπότες τοΰ στρατηγού. Οΐ 
άνεψιοί, οί ύπασπιστές, ό λοχα 
γός Σαφτή όλοι ήσαν μόνο μέ 
τίς κάλτσες. "Ο σο γιά  τή Μ αχα
ρανή καί τις συντρόφισσές της 
5έ φοροΰσαν τίποτα στά πόδια έ
τσι ώστε έμεναν ξέσκεπατ τά 
γιαλισμένα καί βαμένα νύχια 
τους καί τά δάκτυλα τά στολισμέ 
να μέ σμαράγδια , διαμάντια καί 
ρουμπίνια.

Ή  Μαχαρανή ήταν έξηνταεφτά 
χρονών καί είχε τήν άφθαρτη έ
κείνη ώμορφιά πού δίνει ένας 
άρυονικός σκελετός καί όχι ή δι
άπλαση τής σάρκας καί τής έπι- 
δερμίδος. Σ τ ό  τέλεια λείο πρόσω 
πό της, μέ τό ώχρό άνβικτό κα- 
Φετΐ χρώ μα έλαμπαν τ *  μεγά λα  
μαΰρα σκληρά της μάτια. Σ τ ή  
ρίζα τής άριστοκοατικά ναιιψη- 
μύτης της εΐχε τό δα σ ιλ 'κ* σημά 

(Συνέχεια στή 5η σελίδα>



ΤΑ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

ΤοΟ κ. Λ. ΠΑΥΛΙΔΗ
Κ .  K ap tacieu : Χ ό τ τ β  Voce, ποιήματα 
β©ί», 1940. Σ ε λ ίό ε ;  78, σχήμα 8β.

Ά δ ή ν α  «Πυρ-

Αβ μπορβί κανείς εύκολα νά 
γιά ποιά αίτια ό κ. Καρ&:ίος 

Χβγαριάζετα* τόσο πολύ άπό τούς 
λβγοτεχνικβύς μοκ; κύκλους και για
τί τ ’ όνον»ά του άκούγεται καί στό 
κο:νά άνάμεσα στά σοβαρώτερα τών 
λογιών τής γενεάς του. Τό έργο 
του ώβτόσο τό πρωτότυπο είνε και 
λιγοστό κοί δέν άποτελεί καμμιά έ- 
ξαιρετικι\ συμβολή στή γενικώτερη 
πρόοδο τής λογοτεχνίας μας, σάν 
τοϋ Μαβίλη καί σάν του Γρυπάρη νά 
πούμε, πού εΐνε τής ίδιας txroonq.

ΚΓ ©ί μεταφράσεις του άκόμη, οί 
άναντίρρητα καλές καί χρήσιμες, 
βέν εΐνε κΓ αύτές σάν τοΰ Βιλα- 
ρά »ci σάν τοΰ Πάλλη μεταπλά- 
βεις έζόχων άρχαίων 'Ελλήνων 
συγγραφέων, πού άν ήταν τούλάχι
στο τέτο:ες θάλεγε κανείς πώς δί
καια τιμάται ό έργάτης του, για
τί έχει συντελέσει στήν πλαστούρ- 
γηση τοϋ νεοελληνικού λόγου πάνω 
στήν κεντρική γραμμή τής γλώσ- 
€ΐκής καί φραστικής μας έξέλ ζης 
τριάντα οίώνων, άπό τά προγονικά 
κείμενα τής μεγάλης άκμής ώς τά 
σημερινά λογοτεχνικά μας έντυπα. 
"Οσο γιά τίς άλλες έργασίες του 
πάνω στή σημερινή μας γλώσσα καί 
τή γνήσια λογοτεχνική μας έκφρα
ση δέν παρουσιάζουν τίποτε καινό* 
τιμίες, πού άλλοι προγενέστεροι καί 
σύγχρονοι, σάν τόν άείμνηστο Οι- 
λήντα, τόν Ποριώτη καί τόν Βου- 
τυερίδη, δέν έκαμαν ή δέ μπορούν 
νά κάμουν κα» τίς κάνει αύτός.

Συνεπώς τό μυστικό τής φήμης 
καί τής έπιβολής τού κ. Καρθαίου 
πρέπει νά βρίσκεται κάπου άλλοϋ. 
θάνε κάτι σχετικό μέ τό προσωπι
κό του ήθος καί τήν δλη πα.δεία 
του, πού προσέχτηκε έζαρχής καί 
σταβερά έχτιμήβηκε κατά τήν είκο- 
σιπεντάχρονη σχεδόν πνευματική 
του σταδιοδρομία.

Ό κ. Καρθαίος πρίν παρουσιαστώ 
ώς λογοτέχνης δέν είχε μόνο λαμ- 
ρά σταδιοδρομήσει άλλοϋ. Είχε 
«  γερά μορφώσει πνευματικά καί 
ίσβητικά τό άτομό του μέ τήν έπί- 
ονη κοί νοητική άφοσίωση στή 

μελέτη καί προσεικείωση τής μεγά 
λης παγκόσμιος λογοτεχνίας. Καί 
τό πιό σπουδαίο κατάλαβε δσο λί
γοι, ποιά πρωτα.ρχική σημασία είχε 
γιά τόν πνευματικό μας πολιτισμό 
καί ιδιαίτερα γιά τή λογοτεχνική 
μας προκοπή καί θά είχε διαρκώς ό 
Δημοτικισμός. “ Οχι άπλώς ό πα- 
λαιότροπος καί σποραδικός τοϋ 9ου 
αίώνα, άλλά δπως συστηματικώτατα 
ιτόν φο*νέρωσε στό έθνος ό Ψυχάρης 
kcH τόν είχαν πρόθυμα καί συνειδη
τά dexTf\ λογοτέχνες περιωπής, σάν 
έκείνους πού φάνηκαν άπό χά 1888 
ϊσαμε τά 1915. Γι' αύτό βάζοντας 
στό νοΰ του νά γίνρ κΓ ούτός έρ
γάτης τού πνεύματος καί τόϋ λό
γου μπήκε άδίσταχτα στούς κύ
κλους τοϋ «Νουμά» πού τότε άκόμη 
βέν είχε όλότελα κατανοηθπ ή 
σπουδαιότητα τής γλωσσικής καί 
λογοτεχνικής εύταζίας καί πειθορ- 
χίβς, πού τό μεγαλώνυμο σήμερα 
έκεΐνο έντυπό μας κήρυσσε στόν 
όργανωμένα διανοούμενο έλληνισμό 
μέσα κ ’ έζω τών όρίων τής έλεύτε- 
ρής μας έπικράτειας.

Άλλά μ ’ αύτόν τόν άζιόλογο, γ ε 
νικό άς τόν πώ, όπλισμό του ό κ. 
Καρθαίος έφερε στό στίβο τών 
γραμμάτων μας καί τρόπους πολύ 
φροντισμένους μά καί ούσιαστικώτε· 
ρα μειλήχιους. “ Εφερε μιά εύχάρι- 
otfl κσί άναπαυτική συναισθηματική 
άμέλεια, σάν αύτή τών νησιωτικών 
μας πληθυσμών. ΚΓ άκόμη μιά πο- 
νεμένη μέ συγκρατημένη διάθεση, 
σάμπως ένα χαμόγελο έσωτερικής 
λαχτάρας πού διαθλάται εύπρόσδε- 
χτα στό γυαλί μιάς κορτερικής ά- 
παιοιοδοζίας. Καί πρό πάντων έφε
ρε ένα θερμό φιλειρηνισμό, όλότε
λα χαρακτηριστικής σημασίας γι’ 
αύτόν τότε πού δσο κΓ άν έκδηλώ- 
θηκε πάντοτε συνετά καί μετρημέ

ν α  μπορεί όμως νά έχτιμηθπ άπό 
ένα γνωστικό παρατηρητή σάν τής 

I Ιδιας ύφής καί ροπής μέ τό εύγενέ- 
στατο πάθος τών μεγάλων ψυχών 
πού θέλουν ή άνθρώπινη εύτυχία, 
άφοϋ χαραχτώ μέ τό σταθερό χέρι 
τής δικαιοσύνης στό κοινωνικό έπί- 
πεδο, νά ζήσρ καΊ νά διαιωνιστρ 
μέσα στόν πάμφωτο χώρο τής ήμε- 

’ ρης προσδοκίας καί τής τελειωτικής 
γαλήνης.

Έγώ  πού τά γράφω αύτά ζέρω 
βέβαια δλη τήν έργασία τοϋ κ. Καρ 

,* θαίου κΓ άκουσα πολλά άπ’ δσα 
τόν άφαιροϋν, δέν είχα δμως παρά 
έλάχιστες φορές τήν εύχαρίστηση, 
όχι νά τόν συναναστραφώ άλλ’ ά- 

, πλώς νά τόν δώ. Καί όμως θαρρώ 
πώς τόν ένοιωσα καλά καί ζέρω 
τό ήθος του, πού πρέπει ζεχωριστά 
πάντοτε νά βαραίνρ στήν έχτίμησή 
μας γιά τούς όποιας όλκής λογοτέ

χνες μας.
Μ’ αύτή τή γνωριμιά μου μέ τόν 

κ. Καρθαίο διάβασα πάντοτε τά 
όσα δημοσιεύει μέ συμπάθε α. Μέ 
τήν ϊδια διάθεση διάβασε καί τή 
συγκεντρωτική τελευτ:ιια συλλογή 
του.

Στίχοι περισυλλογής καί έγκάρδι- 
ου πόνου, προσδοκώμενης χαράς, 
πού σθύνει μέσα στή σκιά ένός ά- 
διάκοπα ούοανοπόρου σύγνεφου, 
μιάς μοιραίας μελαγχολίας αισθη
τής κΓ άθεράπευτης τόσο, πού νά 
γίνεται άδ έζοδα συγκινητ κή.
Τό σήμερ:ι θά γίνη χτές καί τό αϋ-

(ριο
θάχη μεθαύρ ο παραμΟθι γίνει. 
Μόλις στόν ένα κόβο στρίψει ή βάρ- 

(κα μος
σάν όνειρο θωρεί κείνου πού άφή-

(νει...
Μά καί στίχοι μιδς πικρής έλπίδίις 

αύτοκαταστροφής, πού νά μπορή νά 
δώσρ στήν ταλίκπωρημένη ψυχή τήν 
έννοια τούλάχιστο τής μοιραίας ή- 
συχίας.
"Οσο κΓ δν ζήσρ τό γυολί δέ λυώ-

(νει,
ούτε τό τρώει ποτέ σαράκι κ 1 έν-

(νοια.
Μιά μέρα ζάφνου, σπάζει καί τε

λειώνει.
“ Αχ, νάτανε στόν κόσμο δλα γυα-

(λένια.
Ή  ψυχή αύτή δμως άγαπρ καί 

γιά τήν ίδια της άνοκούφιση καί 
γιά σκοπούς γενικώτερους. ΚΓ ά
γαπά τά λιτά σχήματα πού έκφρά- 
ζουν μιάν έσώτερη, άνετάραγη κΓ 
άρριτίδωτη εύγένεια. Καί τότε γίνε
ται θαρραλέα καί δοκιμαστική. 
Σοβαρή, μακροπρόσωπη κοκώνα, 
εύγενικιά, σά νάχει θγρ άπό εικόνα 
τοϋ Γκρέκο, μέ τά μάτια της θλιμ-

(μένα.
Ό τα ν γυρίζει κοί μιλεϊ σέ μένα 
στά μάτια τή θωρώ καί νείρομαι ότι 
μέ τήν αρματωσιά τού Δόν Κιχώτη 
παιρνώ καβάλλα τοϋ Μοντιέλ τόν

(κάμπο
στό κάστρο τής άγάπης της γιά 

(νάμπω.
"Η άγαπα τά καμπύλα σχήματα 

τής άπεγνωσμένης άνάτασης πού 
τελικά συσπειρώνονται στ’ άνεζή- 
γήτο άγανισμό.
*0 Γιώργος ό Ράμπιας ό εύζωνας, 
πού λαγούτο βαράει στό χωριό του, 
τοϋ μιλάς, καί σέ βλέπει κατάματα 
μά άλλοϋ πιλαλάει τό μυαλό του. 
Καί οί άλλοι στρατιώτες τοϋ λόχου

(του
τόν κουτό τό Γιώργο γελούνε, 
μά αύτός τό χωριό συλλογίζεται 
καί στ’ άφτιά του λαγούτα λαλούνε. 
Ό  λόχος τοϋ Ράμπια στά Γιάννενα 
πρώτος-πρώτος νά μπρ πολεμάει : 
χάρος μπρός, χάρος πίσω: κΓ ό Γι- 

(ώργος μας 
καί χωριό καί λαγούτο ζεχνάει. 
Τρέχει, σκύβει, σέρνεται, όρθώνε-

(ται,
στό ντουφέκι τή λόγχη καρφώνει, 
μά νά, κάτω στό χώμα ζαπλώνεται 
κλεί τά μάτια, τά χέρια σταυρώνει. 
Δυ^ παιδιά τό Γιώργοσπκώνουνε, 
μά τά χείλια τοϋ Γιώργου γελούνε: 
μακρυά τό χωριό συλλογίζεται, 
καί λαγούτα στ’ άφτιά του λαλούνε.

Στίχους κσί πεζά μέ τή διάθεση 
τούτη έχει κΓ άλλα ό κ. Καρθαίος, 
πού καθώς κι’ δλη τή δημοσιευμένη 
παραγωγή του τά διάβασα οτό 
«Νουμά» καί ύστερότερα άλλοϋ. 
Δέν τούς βρήκα ποτέ τοϋ ύ
φους, γιατί αύτό καί τό φοβάται 
καί τό άποφεύγει ό κ. Καρθαίος. Ό 
συγκλονιστικός, ό έζυψωτικός ίλιγ
γος πού καταλήγει στόν κατακόρυ- 
φο πήδαγα τοϋ έζαίσιου, τοϋ μετω- 
σιωτικού λυρισμού είνε ζένος πρός 
τή φύση του. ΚΓ αύτό τό όμολο- 
γεΐ άπροεσποίητα, χωρίς μάλιστα νά 
τό θεωρεί ώς άναπηρία.
Πήγε ψηλά. "Ομως ατό τέλος νά, 
δέν μπόρεσε καί λύγισε ή χαρά του, 
κΓ άποσταμένο τήν κορφή γυρνά 
καί βλέπει κάτω.

Τό κυπαρίσσι ίσως, πού κΓ αύτό 
έζάλλου δέ ζημιώνεται ύποθέτω έ- 
πειδή είνε ψηλότερο άπό άλλα δέν
τρα, ό ποιητής όμως ναί!Αύτός έχει 
ψυχή άπό φυσικό της φιλόδοζη καί 
μεγαλοδύναμη, πού δέν πρέπει τά 
πετάγματά της διαρκώς νά κυκλο- 
φέρνουν μέσα ατό στενό χώρο μιάς 
ύπολογισμένης έκφρασης καί, μιάς 
διάθεσης πού ν ’ άφαιρρ άντί νά 
προσθέτρ στόν έαυτό της καί στά 
πράματα.

'Οπωσδήποτε, δταν ένας λογοτέ
χνης έχει ήθος, ζήλο καί μιά συ
νείδηση τέχνης θετική άν όχι πλέ
ρια όλοκληρωμένη, είνε πάντα συμ 
παθής καί δίκαια κερδίζει τήν έχτί- 
μηση τών ομότεχνων καί τοϋ καλ
λιεργημένου κοινσϋ. "Οπως άκρι
βώς ό κ. Καρθαίος.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ο ΜΥΣΣΕ
κα) π ιστορία τοΰ ποιήματος του

«Θυμήσου»
(Συνίξχια  &ιτο τήν 1η σελίδα) 

μές όλόκληρη ή σκιαγραφία καί ή ζωή 
τού άγαττητότερου καί γλυκύτερου τών 
ποιητών, πού έγέννησεν ή Γαλλία.

Ή  ζωή! "Αχ , αύτή ή πεταλούδα ή 
απιαστη πού, άκόμα λίγο, θά τήν ε- 
κανε δική του! Μά ήταν πάντα αύτό 
τό «άκόμα λίγο» πού δέν τόν άφηνε 
νά ξεκουραστή, που, ένφ τή ρουφούσε 
γρήγορα σάν γρανίτα, δέν τόν άφηνε 
νά τό αίσθανθή ποτέ. ‘Ο Μπρυνετιέρ 
ή ό Ταιν γράφουν κάπου δτι «έκαψε 
τό κερί του άπό τίς δυό του άκρες».

Στά  1839, σέ ήλικία 29 έτών, κου
ρασμένος καί άηδιασμένος άπό όλα, 
εφθασε νά σκεφθή νά τήν άφήση αύτή 
τή ζωή —  κι* άς τήν άγαποΰσε τόσο 
—  άφοϋ δέν μπορούσε είλικρινά, όλό
κληρη νά τού δοθή. τΗτο έκείνη ή θε- 
ότρελλη Ζιώρζ Σάντ μέ τις άπύθμενες 
επιθυμίες της καί τίς έρωτομανείς ά- 
πιστίες, μέ τήν όποία είχε οριστικά 
τσακωθή; ΤΗταν ό θάνατος τής ηθο
ποιού Μαλιμπράν, που άγαποΰσε, πού 
τόν είχε τσακίση τόσο; ‘Οπωσδήποτε 
κάθησε καί εγραψε: «"Εχασα τή δύνα
μή μου, τή ζωή μου, έχασα τούς φί
λους μου καί τή χαρά μου, έχασα ώς 
τήν περιφάνειά μου, πού μ’ εκανε νά 
πιστέψω στή μεγαλοφυΐα μου». " Ο 
μως, ή ανεξιχνίαστη Μοϊρα θέλησε ώ
στε τό κυνήγι τής ζωής του νά συνε- 
χισθή ετσι, άκόμα όκτώ χρόνια. *Η- 
ταν, βλέπεις, αύτό τό «λίγο» που νό
μιζε πώς κυνηγούσε πάντα, χωρίς νά 
μπορή νά τό κατακτήση ποτέ. Κατό
πιν, τόν έπήρε ή Ακαδημία. ’Αλλά τι 
νά τις κάμη αύτός τής τιμές! Ά μ υα 
λο παιδί, άρρωστημένο, ερείπιο πειά 
ζωντανό, έσυνέχιζε τόν τρελλό του 
δρόμο κυνηγώντας πάντα τίς χίμαι
ρες. Ώ ς πού, ενα βράδυ, ένφ διασκέ
δαζε μέ τούς φίλους του, τού ξέφυγε, 
γιά πρώτη καί τελευταία φορά, τό πο
τήρι μέ τό κρασί άπό τά χέρια. Στό 
άπέραντο λιβάδι τής ζωής ό μελωδι
κός τραγουδιστής έπεφτε αύτή τή φο
ρά γιά νά μή ξανασηκωθή πειά. Τώ
ρα θά ήσύχαζε άπ’ δλα. Γύρω του, εί
δε, σιγά - σιγά ν’ απλώνεται τό με
γάλο σκοτάδι. Κι* αύτός είχε τόσο 
κουραστή! Τό τελευταίο του χαμόγε
λο τό χάρισε σέ μιά προσπάθεια συμ- 
ψιλιώσεώς του μέ τό θάνατο: «Νά κοι
μηθώ!... ’Επί τέλους!... θά κοι...μη... 
θώ!..» τΗσαν οί τελευταίες του λέ- 
ξεις

Κ ι ’ δμως πώς θά μπορούσε τώρα 
νά ξεχάση αύτή τήν ασύλληπτη ζωού
λα ποΰ, παρ' ολα, τήν εΐχε τόσο άγα- 
πήση, πού σέ κάθε άγκάθι της εΤχεν 
άφήση κΓ  άπό ενα κομμάτι τοΰ είναι 
του, οπως αφήνει τό πρόβατο τούφες 
άπό τό μαλλί του σέ κάθε 6άτο καθώς 
τά εΐχε πή κι’ ό ίδιος στις « ’Αναμνή
σεις ένός παιδιού τοΰ Αΐώνος»; Ό  ί 
διος δέν εΐχε γράψη αύτό άκριβώς τό 
«Θυμήσου», ενα βράδυ άκούοντας τήν 
άδελφή του νά παΐζη στό πιάνο ενα 
λΐντ τοΰ Μόζαρτ; Πώς θά μπορούσε 
τώρα νά ξεχάση καΐ νά ξεχαστή; Στή 
ζωή δέν τάν είχαν πολυπιστέψη. Τώρα 
πού εφυγε παντοτεινά θυμήθηκαν άξα
φνα αύτούς τούς λησμονημένους του 
στίχους. «"Ακου στή νύχτα τή βαθειά, 
μιά φωνή πού κλαίει, «Θυμήσου!» Ευ
λαβικά χέρια έχάραξαν τούς τελευταί
ους στίχους τοΰ «Θυμήσου» του έπά
νω άπά τήν πλάκα τοΰ τάφου. Στις 
κρύες νύχτες τού χειμώνος, ή τής ή
συχες βραδυές τοϋ καλοκαιριού, πού 
ή άγαπημένες του ιτιές θά κρυφομι- 
λούσαν γιά τά περασμένα, άγιάτρευ- 
τος αύτός νοσταλγός, δέν μπορούσε 
παρά νά «θυμάται». "Ισως μάλιστα, 
μαζύ μέ τις τόσες άλλες άναμνήσεις 
νά θυμώταν και κάποιο δειλινό τού
1842.

τΗτ«ν τότε 32 έτών, άλλά ήδη διά
σημος, ένδοξος. Είχε πρό πολλοΰ γρά
ψη τή «Ρολλά» τις τέσσερης «Νύχτες» 
τήν έπιστολή του στάν Λαμαρτίνο, τις 
«Σοτάντσες του στή Μαλιμπράν». " Ε 
νας άπό τούς έκδοτες του ήταν κι’ ό 
Χέτζελ. "Ομως, τυπώνοντας καΐ ξανα- 
τυπώνοντας τόσα άριστουργήματα, 6

Χέτζελ ήθελε τώρα νά γράφη κι’ αυ
τός. ’Ήθελε, δπως ό Κορρέγιος μπρός 
στήν 'Α γ ία  Καικιλία τοΰ Ραφαήλου, 
τυπώνοντας τέτοια έξοχη πνευματική 
παραγωγή νά μπορή νά φωνάξη πρός 
τό φιλολογικά κόσμο: «Είμαι κ ι’ έγώ 
συγγραφέας!» Μαζύ μέ άλλες κριτι
κές καί άρθρα εγραψε τότε ό Χέτζελ 
ένα διήγημα τό «Ταξείδι δπου σ&ς ά- 
ρέσει» μέ τό ψευδώνυμο Στάλ.

Γ ιά νά προσελκύση οπωσδήποτε τήν 
προσοχή διάλεξε τό πολυτελέστερο 
χαρτί καΐ τά καλλιτεχνικώτερα στοι
χεία τοΰ τυπογραφείου του καΐ άνέ- 
θεσε τήν εικονογράφηση στάν Ζιοαν- 
νώ, έξαιρετικό, γ ι ’ αύτό τό είδος, ζω
γράφο τής έποχής του. "Α ν  μποροΰσε 
μάλιστα νά κάμη μιά άκόμη πειό κτυ- 
πητή έμφάνιση τού έργου του, ίσως 
νά έξασφάλιζε τό θρίαμβο. Τότε σκέ
φθηκε τόν Μυσσέ. Κ Γ  έτσι έκεΐνο τό 
δειλινό, έπήγε νά τόν παρακαλέση νά 
προσθέση κ ι’ αύτός μερικούς στίχους 
καί νά δεχθή νά βαλθή τ ’ όνομά του 
μαζύ μέ τό ψευδώνυμο τού συγγραφέα 
στήν «πολυτελή έκδοση». Ό  Μυσσέ 
είχεν άπαντήση άμέσως άρνητικά. Οϋ
τε ήθελε ν’ άκούση γιά συνδυασμούς 
τοιούτου είδους. Κι . ό Χέτζελ άναγκά 
ζεται νά φύγη άπρακτος. Στά τραπέ
ζι έπάνω έχει ξεχάσει ή άφήσει τό βι
βλίο του. Σέ μιά γωνιά τού δωματίου 
ή άδελφή τοΰ Μυσσέ μόλις χαϊδεύει 
τά πλήκτρα τού πιάνου. Αύτός σηκώ
νεται πέρνει τό βιβλίο καί τό ξεφυλ
λίζει νευριασμένος. ’Άλλως τε, καΐ 
νά ήθελε, τΐ νά τοΰ γράψη; Τί μπο
ροΰσε νά τοΰ έμπνεύση αύτός ό χον- 
δρο-Χέτζελ μέ τό βιβλίο του καΐ τις 
βαρ-ετές συγγραφές του; Κρίμα πού 
είναι άληθινά τόσο ώραία παρουσια
σμένο. ’ Ιδίως αύτές ή εικόνες τοϋ Ζι- 
οαννώ. Μερικές είναι άρτια καλλιτεχ
νήματα. Ο Μυσσέ τίς κυττάζει μέ 
πραγματικό ένδιαφέρον. Καΐ, έξαφνα, 
ή εικόνα ένός χαριτωμένου κοριτσιοΰ 
πού κάθεται στό πιάνο καΐ τραγουδεί 
έγγίζει τήν πειό εύθικτη χορδή τής 
ψυχής του. Αύτή ή εικόνα θά συνώ- 
δευεν ένα γερμανικά λΐντ τοΰ Μόζαρτ, 
πού τελίωνε μέ τήν έπωδό «Vergiss 
mein nicht» (Μή μέ ξεχνάς).

Ό  Άλφρέδος παρακαλεί τήν άδελ
φή του νά τού τό τραγουδήση στό πι
άνο καΐ ένθουσιάζεται άπό τις πρώ
τες νότες. Τά βρίσκει έξαφνα ολα ώ
ραία: τόν ήχο, τά λόγια πού κάθεται 
καΐ τά μεταφράζει έπί λέξει σχεδόν. 
Άκόμη , ξεφυλλίζοντας τής εικόνες τοΰ 
Ζιοαννώ, σταματά τώρα μπρός κα! σ ’ 
ένα άλλο χαριτωμένο πορτραίτο κορι
τσιού καΐ γράφει άκόμη ένα σοννέτο, 
τό «Μαρία». Δυό πορτραΐτα γλυκών 
κοριτσιών έπέτυχαν μέσα σέ λίγα λε
πτά έκεΐνο πού δέν είχαν καταφέρει 
δλες ή παρακλήσεις τού Χέτζελ. "Ο 
ταν ό έκδοτης έρχεται τήν άλλη μέρα, 
γιά νά ξαναπάρη τό λησμονημένο του 
βιβλίο, βλέπει άνάμεσα στά φύλλα μέ 
χαρά τά δυό ποιήματα τού Μυσσέ καΐ 
δέν ξέρει πώς νά τόν εύχαριστήση. 
Σέ λίγο, τό «Ταξείδι δπου σάς άρέ- 
σει» έξεδόθη σέ πολυτελή έκδοση μέ 
τά όνόματα τών Ζιραννώ, τοΰ Άλψρέ- 
δου Μυσσέ καί τού Π. Ζ. Στάλ (ψευ
δώνυμο τοΰ Χέτζελ). "Οπως είχεν ΰ- 
πολογίση ό έκδοτης, τό δνομα τού 
Μυσσέ τράβηξεν άμέσως τό ένδιαφέ
ρον τοΰ κοινοΰ καΐ έξησφάλισε τήν έ

πιτυχία, μολονότι δέν περιείχε παρά, 
δλα - δλα, τά δυό παραπάνω ποιήμα
τα: τά σοννέτο «Μαρί» καΐ τό «Θυ
μήσου», δηλαδή τή μετάφραση τοΰ 
Μυσσέ άπό τό λΐντ τοΰ Μόζαρτ.

Αύτή λοιπόν είναι ή άφορμή πού έ
καμε τάν Μυσσέ, χωρίς νά τά βέλη, 
νά γράψη τό «Θυμήσου» καί χωρίς 
βέβαια νά υποψιάζεται δτι μιά μέρα 
θά τού έχρησίμευεν ώς έπιτύμβιος 
στίχος.

Ταπεινά, καί σχεδόν μέ δέος, πού 
τολμώ νά έγγίξω στις γλυκύτατες χορ
δές τού Μυσσέ,δίδω έδώ χάριν τών άνα 
γνωστών τών «Παρασκηνίων» μιά με
τάφραση δσο τό δυνατόν πιστή, τού 
περιφήμου αύτοΰ ποιήματος:

«Θ Υ Μ Η Σ Ο Υ »

«Θυμήσου δταν ή Αύγή άνοίγει, φοβι
σ μένη ,

«Τά θαυμαστό παλάτι της στόν ήλιο, 
(μαγεμμένο 

«Θυμήσου δταν σκεφτική ή νύχτ’ άργο- 
(διαβαίνει 

«Μ ’ δνειρα χρυσοφτέρουγα, σέ πέπλο 
(άσημωμένο 

"Ο ταν χτυπιέται στή φωνή, στίς ή 
(δονής τά χάδι 

«Τό στήθος σ ’ όνειρα γλυκά, μεθυστι- 
(κά, τά βράδυ 

«Σ τά  δάση ακούσε μακρυά 
«Μία φωνή νά λέη :
«Θυμήσου».

«Θυμήσου δταν τό γραφτά τής Μοίρας 
(μας αιώνια 

«Θά μ’ έ'χη κάποτ’ άπό σέ έδώ στή 
(γή  χωρίσει, 

«ζΟταν ή θλίψ’ ή ξενητιά ή μαύρη καΐ 
(τά  χρόνια 

«Αύτή τήν έ'ρημη καρδιά θ’ αχούνε 
(πειά μαδύση 

«Θυμήσου τήν άγάπη μου, τά χωρισμό 
(πού πάει... 

« Τ ’ είν’ ό καιρός κ Γ  ό χωρισμός γιά 
(οποίον άγαπάει; 

«"Ο σο  ή καρδιά μου θρ κτυπά 
«Πάντοτε θά σοΰ λέηί 
«Θυμήσου».

«Θυμήσου, ταν κάποτε στήν κρύα 
(γής, κλεισμένη 

«Θά κοίτετ’ ή καρδούλα μου, γιά πάν- 
(τα  κοιμισμένη, 

«Θυμήσου, δταν μοναχό θ’ άρθή νά μέ 
(στολίση,

«,Επάν’ άπό τόν τάφο μου λούλουδ’ 
(ώχρά ν’ άνθιση, 

« Ά !  δέ θά σ ’ έϊδώ πειά ποτέ, μή ή 
(ψυχή μαζύ σου 

«Θέ νά γυρίση πεταχτή, σάν νάταν ά- 
(δελφή σου. 

«’Ά κου  στή νύχτα>*ή βαθειά 
«Μία φωνή πού κλαίει: 
«Θυμήσου».

Π Υ Ρ Ρ Ο Σ  Μ Π Α Μ ΙΧ Α Σ

rXIKHX
Τοϋ κ. Θ. Κ Α  PY 9 T A K H

Ή  συναυλία ατό θέατρο Ήρώδου
Ό λοι δσοι παρακολούθησαν άπό 

τά πρώτα βήματα τήν λαμπρή έζέ- 
λιζη τοϋ νέου μαέστρου κ. θ. Βα- 
βαγιάννη καί έπίστεψαν στό σοβα
ρό του τελέντο, μέ άληθινή χαρά 
τόν ζανάβλεπαν τήν περασμένη 
Δευτέρα νά διευθύνη, γιά τρίτη φο 
ρά έφέτος, τήν όρχήστρα τού Ό* 
δείου Αθηνών στό θέατρο Ηρώδη 
τοϋ ’Αττικού. *0 κ. Βαβαγιάννης 
ήταν αύτή τή φορά περισσότερο κύ
ριος τής όρχήστρας, διεύθυνε, δ
πως πάντα άπό μνήμης, μέ πιό αύ- 
τοπεποίθηση καί περισσότερη σκέ
ψη τό καλοδιαλεγμένο καί ποικίλο 
πρόγραμμα, πού περιελάμβανε τήν 
εισαγωγή άπό τήν Αλκηστυ) τού 
Γκλούκ, τήν νυχτερινή λιτανεία τού 
Ραμπώ, τό πρελούντιο τής α' πρά· 
ζης τού Λόεγκριν, τήν ρομάντσα 
γιά έγχορδα — πρώτη έκτέλεση — 
καί τήν συμφωνία σέ ρέ έλασσον 
τοϋ Σούμαν. "Αν τώρα οί έρμηνεί- 
ες τών έργων πού άκούστηκαν δέν 
ήσαν όλες έζ ίσου ένδιαφέρουσες, 
πάντως ήσαν πολλές μά πάρα πολ
λές οί στιγμές πού χάρισε ό νεα
ρός μαέστρος στό άκροατήριο τήν 
καλλιτεχνική συγκίνηση καί έδωσε 
καί πάλι δείγματα τού πηγαίου του 
ταλέντου καί τής εύσυνείδητης έρ- 
γαοίας του.

Αρχίζω τις έντυπώσεις μου άπό 
τήν συμφωνία τού Σούμαν, γιατί 
νομίζω πώς άπό άπόψεως έρμηνεί
ας ήταν τό πιό έπιτυχημένο ση
μείο τοϋ προγράμματος. Ό  κ. Βα 
βαγιάννης, χωρίς νά παρασυρθρ 
σέ ύπερβολικούς αισθηματισμούς, 
άπέδωσε μέ ρυθμική όρμή, μέ ποί
ηση και αύτοσχεδιασμό τήν συμφω
νία αύτή, πού ή ρομάντσα καΐ τό 
σκέρτσο άποτελουν τίς ώραιότερες 
σελίδες του έργου. "Ας προστεθεί 
πώς ή συμφωνία αύτή, μέ τήν έπα- 
νάληψη στά διάφορα μέρη τών μο* 
τίβων, ρυθμικά εϊτε καί μελωδικά 
παραλλαγμένων, πού άκούστηκαν 
στήν εσαγωγή καί στό α' μέρος, 
άποτελεί μιά άζιόλογη προσπάθεια 
«κνηλικής μουσικής», προσπάθεια 
πού όλοκληρώθηκε άργότερα στά 
έργα τού Λίστ καί πρό παντός τοϋ 
Οράνκ. Ή  ρομάντσα τοϋ ΐβιου συν
θέτη είναι πραγματικά ένα κομμά
τι πιάνου ζεχωριστής ώμορφιάς καί 
τρυφερότητος, μέ τήν μεταγραφή 
της δμως γιά όρχήστρα έγχόρδων 
έχασε κατά τήν γνώμη μου τόν 
«έντίμ» χαρακτήρα πού έχουν όλα 
σχεδόν τά έργα γιά πιάνο τοϋ Σού
μαν.

Άπό τό α ' μέρος τοΰ προγράμ
ματος θά σημειώσω τήν εισαγωγή 
άπό τήν « “Αλκηστι» τού Γκλούκ,

πού παίχτηκε μ* δλη τήν δραματι
κή δύναμη πού περικλείει ή σελίδα 
αύτή, μέ ρυθμική αύστηρότητα καί 
ποικιλία χρωματικών έφφέ. Τήν ί
δια έπιτυχία θά έσημείωνε καί τό 
πρελούντιο τοϋ Λοέγκριν άν ό κ. 
Βαβαγιάννης κατώρθωνε νά δώση 
μιά πνευματικώτερη, μιά περισσότε
ρο μέσα στό πνεύμα τής μουσικής 
έρμηνεία. Ή  όρχήστρα έζ άλλου 
δέν ύπεγράμμισε δσο θάπρεπε τίς 
δυναμικές έναλλαγές κρεσέντο-ντι 
μινούεντο, ούτε μπόρεσε ν'άπαλλα 
Y f i  έντελώς στά μέρη πού έχρειά- 
ζετο άπό τό ύλικό της βάρος καί 
νά δώση άπόλυτα δ,τι ό Βάγνεο έ- 
φαντάσθη στό πρελούντιο αύτό.

“ Οσο γιά τήν «νυχτερινή λιτα- 
γεία» τού Ραμπώ, τό πρόγραμμα 
δυστυχώς περιορίζεται στήν παρά
θεση τής μπαλλάντας τού Λενάου 
άπό τήν όποία έμπνεύστηκε ό συν
θέτης, χωρίς νά κατατοπίζη τόν ά- 
κροατή καί μουσικώς στό έργο. Ό 
άρχιμουσικός Ραμπώ, πού διαδέχτη 
κε στά* 1920 τόν Οωρέ στήν διεύ
θυνση τού ‘ϋδείου τών Παρισίων, 
έχει γράψει πολλά συμφωνικά έρ
γα, όρατόρια καί όπερες μεταζύ 
τών όποιων καί τήν παρίφημη «Μα- 
ρούφ». Στή «νυχτερινή λιτανεία», 
έργο νεανικό, διαφαίνεται ή εύερ- 
γετική έπίδραση τοϋ Βάγνερ - Τρι- 
στάνος, Πάροιφαλ — καί ιδίως τοϋ 
δασκάλου του Μασσενέ. Δυό είναι 
τά κύρια θέματα: τοϋ Οάονετ, πού 
άκούγεται στήν άρχή βαρύυμο καί 
μελαγχολικό άπό τό όμποε, καί τίς 
λιτανείας σέ ύφος λειτουργικό πού 
περνάει άπ* δλα τά όργανα πρώτα 
σέ κρεσέντο κ ’ ύστερα ντυένμινο- 
το. Έ ν α  έργο χωρίς βέβαια μεγά
λη πνοή, μέ εύγενικιά δμως με
λωδική γραμμή, λεπτότητα άρμονική 
καί ποικιλία ένορχήστρωσης καί 
πού τό άπεδωσε ό κ. Βαβαγιάννης 
μέ λεπτότητα εύαισθησίας καί χρω 
ματισμών. Τόσο οτήν άρχή δσο καί 
στό τέλος τής συναυλίας ό κ. Βα- 
βαγιάννης έχειροκροτήθη θερμότα
τα άπό τό έκλεκτό άλλά δχι καί δ
σο θά περίμενε κανείς πυκνό άκρο 
ατήριο τής συναυλίας.

θ. Δ. ΚΑΡΥΟΤΑΚΗΣ
Υ. Γ. Ό  μουσικός οίκος Γαϊτάνου 

έζέδωοε στή σειρά τών παιδαγωγι
κών τής μουσικής τοϋ κ. Μαν. Κα
λομοίρη τό πρώτο τεύχος τής μου
σικής μορφολογίας. Γιί τό χρησιμώ 
τατο αύτό στήν σπουδάζουσα μου
σική νεολαία βιβλίο, πού μούκανε 
τήν τιμή νά μοΰ στείλη ό κ. Κα
λομοίρης θά γράψω σ’ ένα άλλο ση
μείωμα.

θ. Δ. Κ.

Ό  ειδικός γυναικολόγος 
Πατρός Μ . Λ Ε Β ΙΔ Η Σ  δέχεται 

Όύος Στουρνάρα 63α
Τηλ. 5 4 - 3 2 3

Ή συμφωνική
συναυλία
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Η θεία
Ιουλία Μπαρτέ

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 )

(Συνέχεια άττο τή 1η σελίδα) 
Ιιγββήν άνάμνησιν ένος χαρακτήρος 
Ιντίμβυ καί άξιοπρεττβΟς. Αύτή, τήν 
Οποίαν δλη ή Γαλλία άττοκαλοΰσε 
«βεία Μτταρτέ», κατά τήν 40ετίαν τής 
άκμής της, είχε χορηγήσει τάς όλι- 
yo τέρας δημοσιογραφικός συνεντεύ- 
ϊεις άιτ’ δλους καΐ δλας τάς συγχρό- 
νβυς της ήθοποιούς !

Καμμιά άνάλυσις τοϋ ταλέντου έ- 
νβς καλλιτέχνου, όσοδήττοτε ευσυνεί
δητη, δέν βά άρκοϋσε γιά νά δώση 
κλήρη ιδέαν τής προσωπικότητος τοϋ 
ή τής ήβοίΓοιού γιά τους όιτοίους έ
γράφη. Ά λ λ ’ δσοι άπό τούς παλαιο- 
τέρους ηύτύχησαν νά ίδούν τήν Ιού
λιο Μπαρτέ - -  π.χ. είς τήν «Βερενί- 
κην» —  δέν έδυσκολεύθησαν καθόλου 
νά άντιληφθούν γιατί τό δράμα αΰτό 
τ*ΰ Ρακίνα, που προκαλούσε τήν άνια 
τών θεατών, τους συνήρπαζε δταν τό 
έπαιζε ή Μπαρτέ. Ή  ιδία ή ήθοποιός, 
παρέσχε σέ μία περυσινή διάλεξί της, 
τήν έξήγησι αύτού τοΰ μυστικού τών 
γνησίων καλλιτεχνών: «Ή  πραγματι
κή τέχνη, δέν έγκειται μόνον είς τό νά

έρμηνεύη τό ρόλο του ό ήθοποιός, μέ 
σωστό χρωματισμό τής φωνής καΐ μέ 
κινήσεις καλορρυθμισμένες. Ή  πραγ
ματική τέχνη, κάμνει ταυτοχρόνως τόν 
ήθοποιό, νά είσδύη καί πέραν τού κει
μένου, νά γίνη δηλαδή ένα μέ τήν ψυ
χή ifou εκφράζεται διά τοϋ κειμένου 
αύτού: νά άποδίδη ό ηθοποιός, δλη 
τήν έκφραστική άξία τού έργου, δ,τι 
περιέχει τούτο σέ ζωή καί συγκίνησι: 
Μόνον έτσι, ά ήθοποιός έγγίζει τήν 
τελειότητα πού είνε ή ούσία τής Τέ
χνης», εΐπεν ή ’ Ιουλία Μπαρτέ.

Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ Κ Ο Σ  Ν Τ Ε  Ρ Ο Υ  
Σημ. Μετ. —  Ό  ντέ Ρού, δέν έση- 

μείωσε στό άρθρο του καΐ τήν μεγά
λην Ραχήλ, προφανώς γιατί ό συγγρα- 

I φεύς, άναφέρεται στίς τρεις ένδοξώτε- 
! ρες καλλιτέχνιδές τής γαλλικής σκη· 
I νής τού 19ου αΐώνος καί τών άρχών 

τοϋ 20ού. Ή  δέ Ραχήλ, ώς γνωστόν, 
άπέθανε άρκετά νέα, 38 μόλις χρό
νων: ή Σάρρα Μπερνάρ, τήν είχε δια- 
δεχθή τήν 26 Σεπτεμβρίου 1874, είς 
τόν ρόλον τής «Φαίδρας», τού Ρακί- 
νη, στήν Κομεντί Φρανσαίζ.

Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν

Γ ' Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

•ΗΝ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Η  Τ Ρ ΙΤ Η  
Η Η Θ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Τ Ο Υ  κ

ΑΑ. Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η

1 , 1 0  Ξ Υ Π Ν Η Μ Α ί I

Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν

Μέγαρον Ρ Ε Ξ — Τηλ. 21-492

Εισιτήρια πωλούνται τήν πρωίαν είς τά Ταμεία 
τού Θεάτρου Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η  (9 — 1.30) τηλ. 21 
492 καί τό απόγευμα είς τά Ταμεία τού Θεάτρου 

Λ Υ Ρ ΙΚ Ο Ν  (4  30—  11) τηλ. 55.400

ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

Σ Α Β ΙΝ Α Ρ

. . Μ Π Α Ν Κ Ο
Εισιτήρια πωλούνται είς τά ταμεία τού θεά- 

τρον Κοτοπούλη. Τηλ. 21— 492.

(Συνέχεια  άπό τή 1η σελίδα)
βτίιν κη ύεία  τήξ ’Ά λ κ π ο τ η ς  r.aci- 
Jo v T a j  <5ΐίΐλβ αΰλέ. Τ β  «ρ μ β ν ιβ
συνωύεώει μ£ τ ή ν  Ϊ5 *«  μβυο χή
του Γ χ λ β υ κ  τ ή ν  παρέλαση τής ά- 
αύλλπητης ε κε ίνη ς  ώμορφιάς απά
νω οτή ο κη νή .

Καί τβ άρωμα τής αλόης ποΰ 
καιγότανε οτούς ύυό αρχαϊκούς 
τρίποίες προααύξανε τήν υποβλη
τικότητα τοϋ άφίαοτου βεάματος
καί τοϋ υπέροχου ακροάματος!

© β

"Υ β τ ερ α  άπβ τ η ν  ε ιρ ή νη  η έπα 
νά «τ«α η . "Υ β τ ερ α  άπβ τβ άπαλοχά- 
5·εμ« τής ψυχής άπβ τή  μβυοική
ού Γκ λ ο ύ κ  ή α υγκλόνηα ή  τη : 
,Γ  β ύβΛΊομό- της άηό τά βορυ- 
--η  »εα·πάαιματ« τών κα τα π ληκτι

κών ά ρμονικώ ν κα τα ιγιομώ ν τού 
• Λ ο έ γ κ ρ ιν »  ιού Η ά γ ν ε ρ . Ή  είβα- 
■ωγή τού « Λ ο έ γ κ ρ ιν »  άρχίζει μέ 

μιά  γλ υκειά  μελω δία , πού β μβγά· 
<ος α υνβ ΐτη ί της τή ν  εμπιστεύεται 
στήν άρχή  οτά διολιά . Λ ίγ ο , λ ίγο  
ιπαίνβυν τά πνευστά ξύλινα όργα 

να, τά έιολο>ντσέλλα προσδέτουν 
τον ώικό τους τόν κα ημό , τά κ ο ν 
τραμπάσα έρχοντα ι β ’ ενίσχυση 
τους. ένώ  βί σάλπιγγες καί τά άλ
λα χ ά λ κ ιν α  όργα να  ύ έν  αργούν κ ι ’ 
αύτά ν *  έπ έμέουν . "Ο λ α  μ>ζί *ε- 
ιΐπάζουν σ’ ά λ λ επ ά λ λ η λ ε ; συγκλο 
νιστικές αρμονίες. Κ ά τι μεγά λο  
σ υντελειτζ ι τή  σ τιγμή  αύτή. Μ ιλ ά  
ει ένα ς  θ ε ό ς ! Ο  Β ά γ ν ε ρ  ύιαλα- 
λεϊ τίς ομορφιές, πού κλείνς»  η 
ζωή.

Κ α ί νά, κα ί πάλι άδελά μου. rcp* 
'-άλλει ή φυσιογνω μία τού " Α γ γ έ 
λου Β λ ά χ ο υ  αύτή τή  φορά. Σοφ βς 
β " Α γ γ ε λ ο :  Β λ ά χ ο ς , μά κ* εκπ ρό
σωπος τοΰ συντηρισμοΰ τ η ; έποχής 
του, πού τ ' αύτιά του ε ίχ α ν  βυνηίι- 
σει στούς γλυκασμούς τώ ν ιταλικώ ν 
μ ε λ ω 'ιώ ν , ά γα να κτε ί στβ πρωτά- 
ν.ουσμα τής μβυ σ ική ; τβΰ Β ά γ ν ε ρ  
Κ α ί τ ή ν  ά γα νά χτησ ή  του τ ή ν  ε κ 
δηλώ νει μ ' ένα  ποίημα πβύ τέ> έ
γραψε στά 1862. Κ ’ έ λ ε γ ε :

Μά τόν Θεόν! αν μουσική & πάταγος 
(καλείται,

άν ή παράφωνος μιγή άλλοπροσάλλων
(κρότων

ώς αρμονία σήμερον τερπνή χειροκρο
τε ίτα ι,

πρός άγιον μαρτΰριον τών δυστυχών 
(μας ώτων,

” Αν τών γαλών αί μουσικά! κραυγαΐ 
(είς τούς ορόφους 

πρόκειται νά διαδεχθούν μέ γρυλλι- 
(σμούς κα! ψόφους 

τής μελωδίας τήν φωνήν, τήν γλώσ- 
(σαν τών άγγέλων 

κα! μουσική νά βαπτισθή ή άλλως άη-
(δία...

©©

Ρ  1 "Ω  τότ’ ας λείψη ή μουσική θά κρά-

(ξω, μά τόν Δια, 
είς τόν Αιάβολον αύτήν κα! τάς κραυ- 

(γάς της στελλών. 
Δ ιότι— τέλος —  κάλλιον, τά ώτα μου

(νά έχω,
παρά κωφός βαγνεριστής τάς άγυιάς 

(νά τρέχω.
Καί γεμάτος όργή έρωτοΰσε τόν 

Β ά γνερ :
Πλήν Βάγνερ, τί σο! έ'πταισε τό δυ

στυχές  μας γένος, 
είς τ! τών αγαθών βροτών ήμάρτησαν 

(τά  πλήθη, 
κ έ'χυσες κατ’ αύτών βαρύ τά μουσι- 

(κόν σου μένος, 
καΐ ή σοφή σου κεφαλή πικρά έξεδι-

( κήθη;

Έ 6 6 «μ ή ντ *  όχτώ χρόνια περά
σανε άπό τότε. Παρατηρώ μέ προ 
σοχη τ ό άκροατήριο. Κανενός ή φυ
σιογνωμία ίέ ν  δείχνει άγανάκτη- 
ΪΠ καί διαμαρτυρία. "Ολβι παρα
κολουθούν μέ Ιερή κατάνυξη τή 
μουσική μυσταγωγία. Κ ι ’ βταν βί 
τελευταίες νότες τβύ μουσικού :ύ 
τού παραδείσου, οπως τον λέει ό 
•Ίπωντελαίρ, σ^ύνβυν, ολβι ξεσπά
ζουν β’ ένα ήχηρβ κ,Γ αυθόρμητο 
χειροκρότημα.

Καί μέσα σ’ άύτβ τβ πανδαιμο- 
νιβ τβύ ένβΐυσιασμού καί τής χα
ρά: άκβύω άσίενική τή φωνή τοΰ 

Αγγέλου Βλάχου νά ρωτάη: 
Π λήν Βά γνερ  τί σοί έπταισαν τά 

(άτυχη μας ώτα;

©©

Κ * ί  νά ή 4η συμφωνία τβΰ Σβΰ- 
μαν. Εδώ όλη μου ή προσο
χή συγκεντρώνεται στβ νεαρό 
μαέστρβ. Μ ικρός τβ δέμας β 
Β»<£αγιάννης άλλά μαχητής. 
Η όρχήστρα είναι δική του, 

κτήμα τβυ. Πειθαρχεί άπόλυτα 
στή $ελη£ή του. Καί β τρέπβς ποΰ 
επιίάλλει τήν θελιισή τβυ μαρτυ- 
5 *£ι * Π«λυτη κατανόηση τοΰ 
έργου. Είνα ι κάτι νά ξέρης καί 
νά μπορής νά μιλάς μ’ ένα Σού 
μαν. Γιατί διά τβύ Βαδαγιάννη 
μάς μιλάει ό Σούμαν, ’Επηρεα
σμένος άκόϋα άπβ τβν μεγάλβ 
τβν δάσκαλό του, τόν Μητρόπβυ 
λβ, ίχ ε ι  στιγμές έν τούτοις ποΰ 
άφίνει νά προΐάλή έπιέλητική ή 
διχή του μουσική προσωπικότητά.

Ό  Σούμαν στήν άρχή τβΰ κρι
τικού του σταδίου παρομοιάζοντας 
τόν Σοπ έν έλεγε : Άπβκαλυφθή 
τε, κύριοι. Μ ιά  μεγαλοφυΐα!

"Οσοι παρακολουθήσανε τβν Βα- 
ία γιά ννη πρβχτές νά διευδύνη 
τήν συμφωνική όρχήστρα τβΰ ’Ω 
δείου ’Αθηνών θά μπβροΰο·αν νά 
είποΰν:

Ά π βκαλυφ ίήτε, κύριοι. "Ε ν α ; 
άξιος νέος μαέστρος έρχεται!

©. Ν . Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ
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Έιτβιόή ώ; τήν ώρ-κ πβΰ τυπώνεται τβ φύλλβ μα$, ίέ ν  έχουν 
Ερθει οϋτε άνταηβκρίβείξ μχζ άπβ τη ν  Ευρώπη, σχετικώς μέ 
τβν κινηματογράφο, βΰτε καϊ Σένα κινηματογραφικά περιοδι
κά, καί έπειδή τά «Παραακήνια» φιλοδοξούν κάδε τι πού δη
μοσιεύεται ν ά ν α ι  καινούργιο κα ΐ επίκαιρο αναγκάζονται νά έκ- 

δοδούν οήμερον χωρίς τήν

Κινηματογραφική τους 
σελίδα

Τ Λ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ .

Μερικά άνέκδοτα...

...της Σορέλ, 
τής Μιστεγκετ
και τοϋ Σασά Γκιτρύ
Ή Σεσίλ Σορέλ, ή Μιστεγκέτ καΐ 

ό Σασά Γκιτρύ, έχουν τά -πρωτεία με
ταξύ τώ» Γάλλων καλλιτεχνών ποΰ έ- 
χρησίμευσαν συχνότερα ώς στόχοι είς 
τά βέλη τής σατύρας. Δέν περνούσε 
βραδυά σχεδόν, πού νά μή τούς σα- 
τυρίσουν οί έπιθεωρήσεις τών σανσον
νιέ τής Μονμάρτρης. Τή Σορέλ, γιά 
τήν άδυναμία της νά νεάζη καί γιά 
τή μεγαλομανία της. Τή Μιστεγκέτ, 
γιά τήν παροιμιώδη ψυλαργυρία της 
καί τήν όψιμη αισθηματικότητά της: 
Τόν Σασά Γκιτρύ, γιά τόν έγωκεντρι- 
σμό του καί τά τρία διαζύγια πού έ- 
ττήρε έως τώρα.

Άνάμεσα στίς ευτράπελες Ιστορίες 
ττού τούς άφιέρωσαν οί σανσοννιέ. οί

'*) φόρος τής δόξης...
κέτευσεν ή Σορέλ.

Καί οί παριστάμενοι κατά τήν προ 
σευχήν έ6ε6αίωσαν, δτι ή Σψίγξ έκί- 
νησε τά πέτρινα χείλη της καί ρώτη
σε τήν Σεσίλ Σορέλ:

—  Μά... μητέρα, γιατί είσαι τόσο 
περίεργη;

Νά καί μία Ιστορία τής Μιστεγκέτ. 
Ό  σανσοννιέ πού έσκάρωσε αύτό τά 
άστεΐο, τό κάπως μακάβριο, ...έ
φαγε τής χρονιάς του, άπό τόν 
Μαρσέλ Μπουρζουά, τόν αδελφό 
τής Μιστεγκέτ.

«Έ ά ν  συμβή νά πεθάνη πριν άπό 
μένα ή Μις —  είπεν ό σανσοννιέ -—  
θά χαράξω πάνω στόν τάφο της τή 
Φοάσι: Μιστεγκέτ, ύπήξες τριαντά-

Ή  εημερινή παράσταση τής Νεολαίας 
στά Νταμάρια τοϋ Λυκαβηττού

Εντυπώσεις καί σκίτσα 
άπό μισ πρόβα τής

«ΙΕΡΗΣ ΦΛΟΓΑΣ»

με τον «Τίγρη» τον ΖώρζΉ  Σεσίλ Σορέλ σ ενα παΛηο σκι τσο της
Κλεμ ανσώ

Ικόλουθες γιά τήν Σεσίλ Σορέλ:
"Οταν ή άειθαλής καλλιτέχνις έδ 

άβασε στίς έφημερίδες, δτι ύπάρχει' Ρώτησαν τό Σασά Γκιτρύ, τόν έπι- 
κίνδυνος νά δ ι αρραγή ή σελήνη, ή Σο-| λεγόμενο «αύτοκράτορα τοΰ... έγώ» 
ρέλ τηλεφώνησε άμέσως είς τό Άστε-, έάν ό άριθμός 13 τοΰ φέρνει γρουσου- 
ροσκοπεϊον: ■ ζιά. Καί ό καλλιτέχνης άπήντησε:

φύλλο καί εζησες δσο ζοΰνε τά ρόδα... 
δταν εΐνε άπό φέρ - φορζέ!»

—  Έδώ  ή... βασίλισσα τοΰ παρι-j 
σινοΰ θεατρικού στερεώματος. Παρα-1 
καλώ νά μοϋ πήτε, γιά πότε προβλέ- I 
πετε τή διαρραγή τής σελήνης.

—  Αύτή ή καταστροφή θά συντελε-1 
σθή έντός 2 —  3 χιλιάδων έτών. (

—  Ά ,  είμαι ήσυχη: 'Έω ς τότε.;. ; 
ίσως νά έχω γεράσει! άπήντησε ή ' 
Σορέλ.

Καΐ ένα άλλο άν,έκδοτο τής περί
φημης αύτής καλλιτέχνιδος,1 σχετικά 
μέ τήν προσευχή τής Σορέλ," μπροστά 
στήν... Σφίγγα τής Αίγύπτου:

«’Ώ ! αινιγματική Σφίγξ, έγκατά- 
Χειψε τήν αιώνια ακαταδεξία σου καί 
άποκάλυψέ μου τό μυστικό σου!» ί-

—  Κάθε άλλο! Ή  Ζενβιέβ ντέ Σε- 
ρεβίλ, ή τετάρτη σύζυγός μου, εΐχε 
τήν ευτυχία νά... μέ γνωρίση μία 13η 
τοΰ μηνός. Έπ ίσης, τή 13η άλλου μη
νός εΐχε τήν τιμή νά 6γή μαζί... μου 
στό θέατρό...μου, σ ’ ένα έργο δικό.... 
μου πού άνεβάστηκε κατά σκηνοθεσία 
. μου.

Τό έργο... μου αυτό, τό έκατοστό 
δεύτερό... μου, είχε θριαμβευτική έπι
τυχία οπως καί τά 101 προηγούμενα 
έργα., μου —  κατέληξε ά Γκιτρύ, ό 
όποιος, κατά εΙρωνικήν άντίθεσιν πρός 
τήν σημερινή«| άλήθειαν, έγεννήθη ά- 
νήμερα τού Σαίν - Μοντέστ, δηλαδή, 
τοΰ 'Αγίου... Μετριόψρονος!

Πρέπει άπό μιάς άρχής νά τονισθή 
δτι εΐναι έξαιρετικά δύσκολο άν δχι ό
λότελα άδύνατο, τό νά δώση κανείς 
μέ λόγια γραφτά,τό τί αισθάνεται δλον 
έκεΐνο τόν πλούτο τών εντυπώσεων 
πού δοκιμάζει παρακολουθώνταε τήν 
« Ιερ ή  Φλόγα». Δέν 
εΐναι μιά άπλή συγ 
κίνησι μόνο, οϋτε 
μιά συνειθισμ έ ν η 
πνευματική χαρά, 
οϋτε ένας συνειθι- 
σμένος ενθουσια
σμός, άλλά κάτι πε 
ρισσότερο άπ' δ
λα αϋτά, μαζύ
ένα μίγμα ένθου- 
σιασμοΰ, συγκινή- 
σεως καί έθνικής 
ύπερηφανείας, πού 
προκαλεϊ ένα σύγ
κορμο άνατρίχια- 
σμα στό θεατή.

Ό  ξεχωριστός 
συγγραφέας κ. Δ.
Μπόγρης μέ τό λιμ 
πρέττο του, ό έμ- 
πνευσμένος συνθέ
της κ. Π. Γλυκο- 
φρίδης μέ τή συν
αρπαστική μουσική
του, καί ή κ. Λ. Σακελλαρίου —  Κω- 
τσοπούλου καί δλο της τό επιτελείο 
τών συνεργατών καί τών βοηθών της, 
μέ τή διδασκαλία τους καί τήν δλη 
γενική έπίβλεψι καί παρακολούθησι, 
κατώοθωσαν νά δημιουργήσουν ένα θέ
αμα έξαιρετικό, πρωτοφανές γιά τόν 
τόπο μας, καί πάνω άπό δλα πλημμυ- 
— ; : - /π ό τήν έλληνική πνοή. Δέν 
μοΰ άρέσ·3ΐ<ν οί ύπερβολές. Αλλά στήν 
περίπτωσι αύτή δτι καί νά πώ θά εΤ
ναι λίγο.

Παρακολουθώντας κανείς τήν « ' I r οή 
Φλόγα» κυριολεκτικά συναρπάζεται 
Βλέποντας νά περνά άπά μπ-ός 
του δλη ή έλληνική ιστορία ζων
τανεμένη. Μέ λίγα λόγια, αν αύτοΰ τοΰ 
είδους οί αναπαραστάσεις έχουνε γιά 
σκοπό νά τονώνουν καί νά ξαναδίνουν 
καινούργια Φτεοά στό Μνικό αίσθημα, 
ή «,Ιεοή Φλόγα» τό κατορθώνει καί μέ 
τό πάρα πάνω. Ό  θεατής Φεύγοντας 
νοιώθει ιιέσα του ένα άπέ^σντο θαυμα
σμό καΐ σεβασμό γιά τούς προνόνους 
του καί αισθάνεται πεοίΛηιια τήν 6e$- 
ρειά κληρονομιά πού τοΰ αΦίικαν καί 
τό καθήκον ποΰ έγει νά φανή άντάξ'ος 
σ’ αύτούς, ένώ ταύτόχοονσ, μέ καινούο 
για ψυχική δύνσιιι, πεποίθησι καί πί- 
στι σκέπτεται τό μέλλον.

σεχτική, δίχως άσκοπα τρεξίματα και 
φασαρίες.

’Έτυχα πάνω στήν ίάρα πού έπανα- 
λαμβάνετο ή πρώτη είκόνα. Στό μέσο 
τοΰ γηπέδου δμιλοι άπό νέες και μι
κρά παιδιά, προχωρούσαν μέ ρυθμικές

i  ν  ■ . ·>·
A  V . .F

TOONEIPO 
TOY ΙΝΔΟΥ

Χ

Μιά φωτογραφία άπό τήν δοκιμή τοΰ έργου «Ό  ένας η ό άλλος» τών 
κ.κ. Λ. Παπαδήμα καί Θ. Παινέση μουσική τού κ.Γλυκοφρύδη πού θά 
παιχθή άπό τά Σκαπανάκια Π.Δ Α. Π. τήν έρχόμενη Τετάρτη στίς 6 Vi 

στό θέατρο «Λυρικά»
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ΘΕΑΤΡΟΝ

Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η
Έλεύθεοος Καλλιτεχνικός Όονανισμός

Κ Α Θ Ε ΒΡΑ Δ Υ  
Κοσμικαι συγκεντρώσεις 

μέ τήν κωμωδίαν 
τοΰ πνευματώδους "Αγγλου συγγραφέως 

Σ Α Μ Ε Ρ Γ Ε Τ  ΜΠΜ

«ΚΑΡΟΛΙΝΑ»
Μεταφραστής : ΣΤ. ΣΠΗΛΙίϊΤΟΠΟΥΑΟΣ 
Σκηνοθέτης : ΓΙΑΝ. ΣΑ ΡΑ Ν Τ ΙΔ Η Σ  
Σκηνογράφος : Γ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Λ Α Τ Κ Α Ι ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΑΙ 
Τρίτη — Πέμπτη καί Σάββατσν ώρα 7 μ.μ. 

μέ δρχ. 30-20-10

Τά είσιτήριά σας :
1) Θέατρον Άνδρεάδη, πλατεία Κυριάκου 
τηλέφ. 82.134 2) Κιν)φσς «Πάνθεον» άπό 

10 π.μ. — 1.30 μ.μ. τηλ. 24.305

λουθήσω τήν πρόβα τού άλλου έργου, 
πού έτοιμάζει ή διοίκησί της τό «Ξα- 
ναζωντάνευμα». Σέ ένα τέταρτο βρι
σκόμαστε στήν σάλλα τού «Ρέξ». 'Ύ 
στερα άπά μιά σύντομη παρακολούθη- 
σι τής τελευττίας σκηνής τοΰ έργου 

•—  πού γ ι ’ αύτή θά 
γράψουμε στό άλ
λο μας φύλλο —  
ξαναγυρίζουμε στά 
Νταμάρια.

’Έ χ ε ι  πιά νυχτώ
σει άρκετά. Οί προ 
βολείς μέ τά άπλε
το φώς τους δίνουν 
μιά καινούργια οψι 
γύρω. Στή δεξιά 
μεριά τού γηπέδου 
εμφανίζεται ό Ναζω 
ραΐος μέ τούς μα
θητάς του. Βρισκό 
μαστέ στήν τρίτη 
είκόνα. Επ ιβλητική 
άκούγεται ή φωνή 
του, μέσα σέ κείνο 
τό άπλετο πλάτω
μα :

«Μακάριοι οί έ- 
λεήμονες, δτι εϋτοΐ 
έλεηθήσονται...»

« ’Αγαπάτε άλλή- 
λους...»

Πόση έντύπωσι δημιουργεί ή φράσι 
αύτή στή σημερινή έποχή, πού άληθινη 
τραγωδία παίζεται γύρω μας !...

Ή  πρόβα συνεχίζεται. Ή  κ. Σακελ
λαρίου βρίσκεται σέ διαρκή κίνησι. 
Τρέχει, διορθώνει, συνεννοείται. Η φω
νή της δσο πάει καί βραχνιάζει. . . Τ ί 
ποτε δμως δέν τήν σταματά. Εξ α κο 
λουθεί μέ τό ϊδιο κέφι καί τόν ’ίδιο έν- 
θουσιασμό, μή νοιώθοντας καμμιά κού- 
ρασι. Πρέπει νά σημειώσουμε δτι δέν 
λείπουν καί τά εύτράπελλα έπεισόδια. 
Σέ  μιά έπανάληψι τής σκηνής τής έμ- 
φανίσεως τού Χριστού άκούγεται ό κ. 
Κωτσόπουλος νά λέγη :

—  Ό .  . . Χριστός πιό δυνατά καί 
πιό καθαρά τά λόγια του! . . .

Καί ό .. .Χ ρ ισ τ ό ς  τοΰ άπαντά:
—  Δέν φταίω έγώ. . . .  Ό  άέρας 

σκορπίζει τή φωνή μου! ... .
Άργότερα χαλάει τό μικρόφωνο.
—  Μπόγρη. . . δέν άκούω τίποτε, 

φωνάζει ή κ. Σακελλαρίου.
 Τί νά σοΰ κάνω, Λουκία, άπαν-

τοΰν τ ά . . .  μεγάφωνα, διακόπτοντας 
τήν συνέχεια τοΰ λιμπρέττου, έξ άνό- 
ματος τού άγαπητοΰ συγγραφέα. Χά 
λασε τά μικρόφωνο! . . .

Καί ή πρόβα συνεχίζεται.
Μιά-μιά περνούν οί εΙκόνες, ή μιά 

υστέρα άπ’ τήν άλλη. Τά παιδιά πού 
λαβαίνουν μέρος, καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια γιά τήν καλύτερη έκτέλε- 
σι. Θαυμάζω καί άπορώ πώς κατώρ- 
βωσαν νά κινήσουν ένα τόσο μεγάλο 
πλήθος άνθρώπων, καί μέ τέτοιο τρό
πο μάλιστα.

'Ο  θρίαμβος τοΰ βυζαντινού αύτο- 
κράτορος, είναι κάτι τό έξαιρετικά ώ- 
ραΐο καί μεγαλόπρεπο. Ή  μικτή χορω
δία, μέ τή συνοδεία τής μουσικής, 
ψέλνει τό «Κύριε τών δυνάμεων» καί 
μετά τό «Τή ύπερμάχφ», ένώ άντηχούν 
χαρμόσυνες καμπάνες. Δέν εΐναι ύπερ- 
βολή νά πώ δτι νομίζει κανείς πώς 
βρίσκεται στή βυζαντινή έποχή.

Τά χρόνια τής σκλαβιάς κατόπι μέ 
τό κρυφό σχολειό, τό χορό τού Ζαλόγ
γου, καί πιό έπειτα τήν έπανάστασι 
κάνουν μιά άπό τίς μεγαλύτερες έντυ 
πώσεις. Αύτό οφείλεται καί στό πλού
σιο θέαμα πού έχουν.

Πάνω στήν κορφή ένός βράχου, φαί
νονται οί γυναίκες τοΰ Σουλιού νά χο
ρεύουν, καί μετά μιά-μιά, χάρις σ ’ eve
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’Έφτασα στό φυσικό θέατρο

κινήσεις άκτινωτά γύρω άπό τό μεγά
λο βωμό πού ήταν στημένος, γιά νά 
προσφέρουν θυσία στή θεά Εσ τ ία .

'Η  κ. Σακελλαρίου μ’ ένα μεγάλο 
τηλεβόα στά χέρια, έδινε μερικές τε
λευταίες όδηγίες, συμβούλευε, διόρθω
νε. Ή  μουσική έπαιζε ένα άπλό καί 
τονισμένο πάνω στά άρχαίο μοτίβο 
κομμάτι. 'Η  όοχαία ατμόσφαιρα κυρι
αρχούσε παντού.

Ή  εύγενική καί έξαιρετικά ύποχοε- 
ωτική διευθύντρια τού τρίτου γραφεί
ου τής Π. Δ. Ο Π. κ. Έ λ . Γιαννετά- 
κη, πού έχει άναλάβει και τήν γενική 
διεύθυνσι δλων τών καλλιτεχνικών έμ- 
φανίσεων, πού έτοιμάζει ή διοίκησί 
της, μού παρέχει κάθε δυνατή εύκολία 
γιά τήν άνετη παρακολούθησι τής πρό 
βας.

’Έ τσ ι μοΰ δίνεται άδεια έλευθέρας 
κινήσεως στό χώρο τών δοκιμών, πρά
γμα αύστηρά άπαγορευόμενο άπό τά 
όργανα τής φαλαγγονομίας, πού έπι- 
τηρούν άγρυπνα δλους καί δλα.

Ό  συνθέτης y.. Γλυκοφρίδης μέ τόν 
μαέστρο κ. Άρώνη, άσχολοΰνται μέ 
τούς μουσικούς. Ό  άνδρας της κ. Σα 
κελλαρίου, ά κ. Κωστόπουλος, μαζί μέ 
τήν κ. Νικολαίδη, πού έχει διδάξει τήν 
άπαγγελία τοΰ έργου, παρακολουθούν 
άπό τή θέσι πού θά βρίσκωνται οί έ- 
πίσημοι καί τό κοινόν, έτοιμοι νά δι
ορθώσουν κάθε λάθος. Οί ήλεκτρολόγοι 

τών ί άποτελειώνουν τήν έγκατάστασι τοΰ
I

Νταμαριών τού Λυκαβηττού, περασμέ
νες έπτά. Ό  ήλιος είχε άρχίσει νά βα
σιλεύει, καί οί άκτϊνες του, πέφτοντας 
πάνω στούς ψηλούς καί άποτόμους 
βράχους, πού πλαισιώνουν τήν τοποθε
σία, χρύσιζαν τίς κορφές τους, ένώ έ
να άπαλά χρυσορόδινο χρώμα έδινε 
στίς πλαγιές τους μιά φωτεινή δψι. 
'Έ να  έλαφρό, δροσερό άεράκι, πού κα
τά τό βράδυ δυνάμωσε, άνακούφιζε ά
πά τήν καλοκαιριάτικη κάψα. Μιά εί- ■ 
δυλιακή καί έπιβλητική άτμόσφαιρα, 
πού ή άγρια μεγαλοπρέπειατώνβράχων 
έκανε ζωηρότερη, δημιουργούσε ενα πε 
ρίφημο καί σ’ δλα κατάλληλο γ ι ’ αύτή 
τήν παράστασι περιβάλλον. Κάτω στό 
μεγάλο πλάτωμα, πού έκτείνεται στίς 
ρίζες τών βράχων, άτέλειωτη καί ζωη- ■ 
ρή κίνησι έπικρατοΰσε. Ά λλά  μιά κί- 
νησι πειθαρχημένη, μελετημένη καί προ

φωτισμού, πού άποτελούν πολλοί με
γάλοι προβολείς τοποθετημένοι στίς 
άκρες τοΰ γηπέδου. Έ ν α  μεγάλο ή- 
λεκτρικό συρματόσχοινο, μέ δέκα προ
βολείς, πού Φωτίζουν κάθετα, στερεω
μένο στήν ψηλότερη κορφή δυό άπέ- 
ναντι βράχων, διασχίζει διαγωνίως τό 
μέρος πού θάκινηθοϋν οί έκτελεσταί.'Ο 
κ. Μπόγρης άπό τό μικρόφωνο κάνον
τας χρέη σπήκερ, συνεχίζει τήν άφή- 
γησι τής ιστορίας τοΰ έλληνισμοΰ, πού 
μ’ αύτήν πλαισιώνεται τό θεαματικό 
μέρος τής άναπαράστασης αύτής. Τά 
λόγια του άπλά καί γεμάτα άγνό πα
τριωτισμό, ξεχύνονται άπό τά τρία με
γάλα μεγάφωνα, άντ^χώντας στίς πλα
γιές τών βράχων, κάί γεμίζοντας τίς 
ψυχές άπό συγκίνησι.

Σέ  μιά στιγμή ή κ. Γιαννετάκη μοΓ 
προτείνει νά κατεβούμε μέ τό αύτοκί- 
νητό της στό «Ρέξ» γιά νά παρσκο-

( Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
δι κατακόκκινο, δπως καί τά χεί 
λη ήτοτν δαμένα κατοοκκόκιγα. 
Τά ζωηρά ευκίνητα χα ρα κτηρι
στικά της δέν ήταν μόνο ύπέρο- 
χα, άλλά καΐ έντελώς ασυνήθι
στα κα ; έξαιρετικά. "Η τα ν  τά 
χαρακτηριστικά  μιάς γυναίκας 
πού δταν ήταν δεκατριών έτών 
5έν ήταν παρά μιά μικρή ποιγχη 
ποπούλα τών βουνών, μισοάγρια, 
πού δέν ήξερε οϋτε νά διαβάζη, 
οΰτε ν<χ γράφϊΐ. 'Ο  Ράνσομ τήν 
έλεγε πάντα μέσα του «ή τελευ 
ταία Βασίλισσα».

Τή στιγμή πού ή άνεψιά της, ή 
νοσοκόμα, περνούσε άπάνω άπό 
τούς κοιμισμένους φύλακες καΐ 
έμπαινε στό παλάτι, ή Μαχαρα- 
νή σήκωνε τ& χαρτιά της. Βρή κε  
τό δύο, τό τρία, τό πέντε καί τό 
έξη μπαστούνι. Τό πρόσωπό της 
6υειν~ άπο·?έστατο. Ό  λοχαγός 
Σ α φ τ ή ς  ψηλός, ωραίος, εύγάοι- 
?τος μέ τό τσινάοο στό στόμα, 
’ίσ ια ζ ε  τά χαρτιά.

Ό  στρατηγός είχε τρεις άσ 
σους. Ο Ι δυό άνεψιοΐ δέν είχαν 
τίποτα. Ό  Σαφτής πηρε ζεύγος 
τοΰ ρήγα  καΐ ζεύγος όκτώ.

Τό παιγνίδι τή,- Μαχαοανής ή 
ταν σύιίφωνο μέ τό χαρακτήρα  
της καί τήν ψυχή της, γιατί ή 
' ’αηάΛ'ορ'? φύση της πΡοτιιιοΰσΞ. 
άπό τό άπλό μπρελάν η κα ί άκό- 
ι>α άπό Ενα έτοιμο φλός, κάτι 
πειό ριψοκίνδυνο.

Ο δυό άνεψιοΐ πέταξαν τά χα ρ  
τιά τβυς.

Ή  Μαναρανή ιιέ πρβσωπο 
κλειστό καΐ άζιαπέοαστο ά'Ό'ξ.·: 
τό παιγνίδι. Ό  στρατηγός u i  πι
ασμένη ί'ναπ'-^Α. κατακόκκινος, 
*>ουσκωαένος διπλάσιασε.

Μέ τή σειρά του ό λοχαγός 
Σάψτη διπλασίασε τή μίζα. Ή  
Μ αχαρανή ζήτησε &\·α χαρτί. Ό  
στρατηγό,- δύο. Ο λοχαγός έπή 
ρε ένα. Πρίν κυττάξουν τά χαρ
τιά τους καί ή Μαχαραγή καί 6 
στρατηγός κύτταζοτν νά ψυχολο
γήσουν τό λοχαγό. ‘Η Μ α χα ρα 
νή πάντα άπαδής κα ΐ ψύχραιμη, ό 
στρατηγός νευρικός καί δύσπι
στος καΐ ανήσυχος. 'Έπ ειτα  κύτ
ταξε ό στρατηγός τά χαρτιά του, 
χαΐ 6Ταν εΐίδε πώς είχε πάρει καΐ 
τόν τέταρτο άσσο τό πρόσωπότου 
κοκιχίνησΐ: άκόμα πειό πολύ. " Ο 
σο γ 'ά  τή Μ αχαρανή σάν νά τής 
τό είχε στείλει τό Πεπρωμένο, 
βρήκε τό τέσσαρα μπαστούνι. Τά 
μαύρα της μάτ α άστραψαν γιά  
μ ’ά στιγμή άλλά ό στρατηγός 
δέν πρόφτασε νά τό δή. Ό  λογα- 
νός ου ως ποΰ τά έδλεπί πάντα 
5λα, τό παρετήρησε. Τόν 9εωρο >- 
σε άντάξιό της παίκτη καί τής 
άρεσε νά παίζη μαζί του.

Μέ τό στρατηγό ήταν εύκολο 
τό παιγνίδι.

Αρχισαν νά μιζάρουν, πρώτα 
προσεκτικά. Ό  λοχαγός σέ δυό 
γύρους γιά  ν^ καταλάδη άν έμ- 
πλοφάριζαν οΐ άλλοι, έπειτα πέτα 
ξε τά χαρτιά του. Μέ μιά λάμψι 
στά γαλανά του μάτια περίμενκ 
τό άποτέλεσμα τής μάχης. Τά  πο 
σ,* άνέδαιναν. Ή  πάλη ζεπερνοΰ 
σε έν«  άπλό παιγνίδι- ήταν μιά 
’ Ινδή Μαχαρανή, ή πειό ϋπερήΦο· 
νη καί άγέρω χη, ή πειό ώραία 
6π’ δλες πού προκαλοΰσε όλό
κληρο τό δρεττανικό στράτευμα. 
Η μίζες πέφτανε μέσα σ ’ ένα *)- 

λεκτρικό σπινθήρα μίσους, ύπΰ- 
'■'ηφάνειας και άλαζωνείας. Ή  
«οηά  κυρία έμενε άπαθής. ιιόνο 
οΐ κόρες τών ματιών της. λάμπα 
νε μέ μιά σκληρότερη λάμψι.

Πρώτος ό στΓατηνόε μ ’ δλους 
■ούς τέσσαοίς άσσους του, έδειξε 
σημεία λιποψυχίας.

Σ τό ν  τέταρτο νϋρο άπό κόκκι-
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τρύκ, νά γκρεμίζωνται στό ύπαιθρο.
Ολόκληρη μάχη γίνεται κατόπιν,μέ 

δπλα καί πυροβολισμούς, πάνω στίς 
βραχοκορφές, πού φωτίζοντάς των οί 
προβολείς άπό κάτω, τής δίνουν μιά 
ονειρώδη φαντασμαγορία.

Ακολουθούν τά χρόνια τής παρακ
μής τής έλληνικής Νεολαίας. Τά φαρ
μακερά βέλη ψυχοφθόρων θεωριών καί 
ή τέλεια παραμέλησί της τήν κάνουν 
νά γυρίζη έδώ καί κεϊ, άρρωστη ψυχι
κά, μέ κουρελιασμένο φρόνημα, φάντα
σμα τοΰ έαυτοΰ της. 'Έ να  κοπάδι άπό 
άσύνταχτα, παιδιά άγόρια καί κορί
τσια, διασχίζει τρέχοντας τό γήπεδο, 
φωνάζοντας, σπρώχνοντας, κοροϊδεύον
τας. Ή  μουσική άκούγεται, άτονη, σχε
δόν λυπητερή, δείχνοντας δλο τό «ξέ- 
φτυσμα» τής νεανικής ψυχής. Ξαφνικά 
μιά φωνή άκούγεται άπό τά μεγάφω
να:

—  Σήκω έπάνω, έλληνική Νεολαία! 
Δέν ύπάρχει γιά σένα άλλη πραγμα
τικότητα, άπό τήν έλληνική πατρίδα!..

Είναι ή φωνή τοΰ νέου της Α ρ χ η 
γού, τοΰ I. Μεταξά, πού έρχεται νά τήν 
ξαναφέρη στό δρόμο της. Ρ ίγη  συγκι- 
νήσεως νοιώθουν τά κορμιά δλων! Μιά 
άπό τίς δυνατότερες στιγμές δλου τοΰ 
έργου. Καί τό θαΰμα συντελεϊται. " Υ 
στερα άπό λίγο, καινούργια στή ψυχή 
παιδιά φαίνονται νά μπαίνουν στό γή
πεδο, συντεταγμένα καί μέ τή σημαία 
έπί κεφαλής. Ή  μουσική βρίσκεται στό 
φόρτε τής μεγαλοπρέπειάς της. Ή  φω
νή τού σπήκερ τελειώνει μέ τά πατριω 
τικά του λόγια τάν έπίλογο,μέσαστούς 
αιώνες, έξιστόρησης τής έλληνικής φυ
λής, καί τού έλληνικού πνεύματος. ' Έ 
νας μεγάλος ένθουσιασμός, ένα άλη- 
θινά άπερίγραπτο συναίσθημα φουσκώ 
νει τά στήθεια. Ή  Ελλάδα ξαναβρήκε 
τό δρόμο της, καί προχωρεί γιά τόν 
τρίτο Έλληνικά πολιτισμό.

’Έ τ σ ι  τελειώνει ή φαντασμαγορική 
αύτή άναπαράστασι τής Έλληνικής 
’ Ιστορίας.

Τελειώνοντας, έχω νά εύχηθώ κι’ ά
πό τίς στήλες αύτές, τήν καλύτερη έ
πιτυχία τής προσπάθειας αύτής, στήν 
όποψινή έπίσημη έμφάνισι της καί νά 
εύχαριστήσω τήν εύγενική κ. Γιαννε- 
τάκη γιά δλες της τίς διευκολύνσεις, 
πού είχε τήν καλωσύνη νά μού παρά- 
σχη .
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νος έγινε σάν άστακός, στον 
πέμπτο έγινε δυσσινί τό πρόσωπό 
του καΐ γιά  μισό δευτερόλεπτο 
=ι5ίστοοσε· "Ε ν α  ειρωνικό ίλ έμ μ α  
τής Μ αχαρανής τόν έκέντηοε.'

Ά νέδ ο σ Γ  πάλι τή μίζα. Σ τ ό  
τέλος, ευγενικά  άλλά !-*έ κά
ποιο: συγκατάδασι τοΟ είπε :
«Σ τ ρ α τη γέ , δέ θέλω νά σάς; χά- 
Γκσ τρ έψ ω ! έχω φλός ρουαγι- , 
ά λ !» Κα ΐ άνοιξε τά χαρτιά  της.

’Ή τα ν  πικρή στιγμή γ ιά  τόν 
στρατηγό, σά νά τόν είχαν χτυπή 
σει στό πεδίο τής μάχης δυνά
μεις γελοιωδώς κατώτερες άπό 
τίς δ'.κές του. Πέταξε τά χα ρ 
τιά. Γιά  ιιιά στιγμή ήταν έτοιμο" 
νά ^εσπάση, νά θυμώση —» πρά
μα πού έκείνη ήλπιζε — καΐ νά 
■ρανή κακός παίκτης, άλλά έγ- 
"Ο'ί'-ως θυμήθηκε τά σπόρ τ 0 
^Ητον κα ι συγκρατή&ηχε. Κατά 
φερε ν ’ άποφύγη τό χειρότερο. 
Έ ν  τούτοις ό τρόπος πού είχε ρί 
ξει τά χαρτιά  του στό τραπώ 
ζι δείξανε καθαρά τί 6νοιω^ε. 
Αύτό τής άρκοΰσε. ’Ή ξ εο ε  άκό- 
ιια δτι ό λογαριασμός τών έξό- 
5ων τοϋ στρατηγού αύτόν τόν μή 
να θά ήτοτν τεράστιος.

Τή στιγμή έκείνη φάνηκε <ττήν 
πόρτα ή νοσοκόμα. Τό νερό s> 
σταζε άπό τά ρούχα της άπάνω 
στό άσπρο μπαμπακερό σκέπα
σμα τοϋ πατώματος. Ό  λοχαγός 
Σαψτή τήν είδε πρώτος κα ί ση
κώθηκε, Ή  Μαχαρανή γύρισε νά 
δή. Τά κοσμήματά της άστροίψαν 
κοντά στό μαΰρο καί άση«ένιο 
σαρίκι της. Ή  νέα έκοτνε μία 0- 
πόκλισι καί έπειτα τής μίλησε 
ζωηρά σέ γλώ σσα μαράτ. Μετά 
γύρισε στό λοχα γό  καΐ τοΰ μί
λησε ίνδουστάνικα.

—  ” Ας μέ συγχωρήση ή Μ εγα  
λ ε ’οτάτη, είπε ό λοχαγός Αγγλι
κά. θ ά  ^αναγυρισω.

Χαιρέτησε καί τό στρατηγό 
καί βγήκε  μέ τήν πριγκήπισσα.

Ή  έ,μφάνιση τηΓ νοσοκόμας δι
έκοψε τό θυμό τβΰ στρατηγού. 
’Ίσ ω ς  τόν προφύλαΣε άπό τοΰ νά 
γελοιοποιηθή καί σύγχρονα έμί(- 
ωσε τή θρ'οτμδευτική νίκη τής 
γρηάς Μαχαροτνης. Δέν τόν 
ίούρκιζε πειά Λ ήττα τςα μίέ 
τούς τέσσεπς άσσους, άλλά ή 
διακοπή τοϋ παιγνιδιού.

— Γ'<στί μας άφησε; p i»rrja i τη 
Μ τ  / r> f c  νή. Δέν έλεγε «ό >β<α',ο·4 
Σάφ τη», άλλά άπλώς τόν άν έ
φερε. ’Έ τ σ ι  άπέφευγε ν^ τόν με- 
τανειρισθή τόν τίτλο «λοχαγός», 
πού τοΰ είχε δώσει ένας Μαχοί- 
ραγιάς καΐ δχι ή δρεττανική κυ- 
?,έΓνηση καΐ έτσι άφηνε νά ύπβ. 
νοηθή σύγχρονα, δτι θεωοούσε 
τόν γειοοΰργο σ & ν  ένα πρόσωπο 
άπόλυτα άσή μαντό.

'Η  Μαχαρανή τό κατάλαβε.
—  Π ήγε στό νοσοκομείο νά κά

νη μιά έπέΐΛδασι σέ μιά γυναίκα 
τής κατωτάτης τάξεως, πού δέν 
υπορεΐ νά γέννηση, είπε άτάρβ 
Χ ΐ :

Ό  στρατηγός ξεφύσησε.
— "Α ς  εξακολουθήσουμε, είπε. 

Ποιός μοιράζει;

Μ ’ δλες τής φωνές της ή γυνβί 
κα «μπούννα» γέννησε τό παιδί 
της. ΤΗταν ένα μικρό, ζαρωμέ
νο, ραχητικό πλασματάκι. 'Η  
μις Μάκ ΓΊτέτ τό κύτταζε ένό 
τοΰ έκσνε ή νβσοκόμα τό μπάν.ό 
του. Καί άλλος ενας Ιν δ ό ς , 
πού θά μεγαλώση, θά παντρευτή 
καί 8ά δγάλη ένα κοπάδι ’ ίνδι«- 
νόπουλα σκελετώ&ικα πού δέ βά 
μπορέσουν ποτέ τους νά Φ ίνε^ 
νά χορτάσουν! είπε μέ π ερ ι^ρν 
νησι. ι

Αύτό πού κατέστρεψε τίς ’ Ιν 
δίες, ή «ινδιάνικη άρρώστεια», 
τό ήξερε, πρ-οέρχοντ«ι άηύ τήν 
;ακή διατροφή τοΰ λς;οϋ. "Α ν  τό 
ιωρό γεννήθηκε τόσο άδύνατο, 
τόσο άρρωστιάρικο, δέν ήταν έ- 
τειδή ή μητέρα του δέν είχε -τά 
’έσα νά ζήση. Ό  άντρας της; 

δπως δλοι οί έμποροι, κέρδιζε άρ 
κετά χρήματα γιά  νά θρέψκ τ«ν 
ι-Ικογένειά τβυ. 'Ό χ ι , τό1 κακό, 
ίρχόταν «πό τή θρησκεία το ,ς, 
τοΰς παπάδες καί τίς άνόη'.ες δ<- 
σει^αιμονιες τους. Πόσα παιδιά, 
άκόΐ’ α κκ ΐ ίφήδουΓ μέ δψι ράχη 
τικών, μέ πόδια άράγνης, μέ πρη. 
σιιένη κοιλιά, τΐς είχε δή νά νί- 
vo u v  πλάσματα γερά  γεμάτα δό 
ναιμι καΐ ύγεία χάρις σέ μιά άν* 
3ρωπ'νή διατροφή !

Κάποτε τήν έπιασε τέτοιος θυ
μός, πού τή,. έρχόταν ν^  σκβτώ- 
ση δλους τούς παπάδες, νά ζερρι 
ζώση άπό τήν άμοιρη αύτή φυλή 
τή θρησκεία τους, σάν ίνα  άρρω
στο μέλος πού έπρεπε νά τό ά- 
ΐ>αιρέση κανείς.

— Τά μωρά τών άνέγγιχτω ν εί 
νε τουλάχιστο γ ε ρ ά ! είπε πάλι ή 
μις Μάκ Νέτ. Οι ινδικές ράτσες' 
είναι κατεστραμμένες πρίν ” ρ- 
9 o jv  άκόμοί στόν κόσμο. Δέ συμ 
βαίνει αύτό καί μέ τόν Γκάντη ; 
Ά π ό  ράτσα «νκουγεοάτη» άπό 
τά^ι τών «μπΓ.ύννα», δέν μπορού
σε παοά νά είναι φιλάσθενος καί 
άποττεώνας.

Δέν είπε τίποτε άλλο. "Οπως 
πάντα πάρα πολλά ζητήματα τήν 
άττασχολοϋσαν. 'Υπήρχε ή γυνβκ- 
κα το ”5 κτίστη πού ήτοτν πείά 
σχεδόν άναίσ5ητη στό κρείβά τι, · 
-α! ή άνησυχία άν ό λοχα γός 
Σάφτη θά έονότανε έγκαίρωο 
γιά  νά τή σώση. \·

” Αν πέθ"Ί>? '«Μ οι, άλλο ό άν 
δρας της θ^ παρηνοροιύνταν. άλ
λά άν τό παιδί ήτα·· ά 'Ά ο ι καί 
πέθαινε θ^ άκο) ιυδοΰσε ένα ά- 
τέλειωτο παράπονο καί μοιοΟλΛϊ: 
Στήν  άλλη αίθουσα ή «Καθαρί-

• ·. ί
στρα» κοιμούνταν ήσυχα κρατών-^ 
Τας τό παιδί της στήν άγκαλιά 
της. ·, -:»*

’Έ ξ ω  ή θύελλα ούρλιαζε. Ή  
βροχή έπεφτε σάν καταρράκτες 
καί σκέπαζε τό θόρυβο τήΓ Μου-, 
σικής Σχολής . Ά λ λ ά  άντί νά 
δςοσίση ή άτμόσφαιρα γινόταν 
άκόμα πειό πνιγερή.

Ώ ς  τόσο. ή Θερμή καρδιά τής' 
ιιίς Μάκ Ντέ ήταν δυνατή, έ β λ ε 
πε τόν λοχαγό Σάφτη μιά Παρα
σκευή, καί τήν εύτυχία αύτή τή 
χρωστούσε στήν παραμορφωμένη 
λεκάνη της γυναίκας ίνός κτί
στη 1

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια.
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Τό κωμικό στόν Μολιέρο
(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα)

θικές», ψυχολογικές. Ά νό λ ο γα  μέ 
αύτές άλλως τε τό ξεχωρίζομε σέ 
γέλοιο ευθυμο, γέλοιο περιπαικτι 
κό, γέλοιο καλόβολο, εύμενές, γέ- 
λοιο πικρό, γέλοιο σκληρό, γέλοιο 
σαρδώνιο (είδος σπασμωδικής συ
στολής στά χείλια καί τά μάγου 
λα, ποϋ εμφανίζεται συχνά σά 
σύμπτωμα διανοητικών παθήσεων, 
τετάνου κτλ.)

Ώ ρίσαμε παροπτάνω ότι τό γε 
λοίο εΐνε «όρατή και Α Κ Ο Υ Σ Τ Η »  
έξωτερική έκδήλωσι τής ψυχικής 
καταστάσεως «φαιδρότης». Τής Ι
δίας — σέ υποδεέστερο βαθμό — 
ψυχικής καταστάσεως έκδήλωσις 
εΐνε καί τό χαμόγελο, τό μειδία
μα. Διαφέρει άπό τό γέλοιο ότι 
είνε περιωρισμένη, μόνον όρατή, 
άλλά μή άκουστή, μή συνοδευομέ- 
νη άπό φαινόμενα ήχητικά οϋτε 
άπό μυϊκές κινήσεις όσφ τοϋ γέ- 
λοιου ζωηρές, έξωτερική έκδήλω
σι ψυχικής καταστάσεως όμοιας 
πρός τήν προκαλοϋσαν τό γέλοιο 
άλλ' άλιγώτερον έντονης.

Τό γέλοιο —  κατά τό γάλλο φι
λόσοφο Ριμπό —  έκδηλοϋται ύπό 
συνθήκες πολύ έτερογενεϊς, διαφο
ρετικός, άλλοιώτικες κάθε φορά 
διά τούς διαφόρους άνθρώπους 
(διά  τό 'ίδιον άστεϊον ξ;καρ5ίζετ 
ται ό ένας καί μένει άσυγκίνητος 
ύ άλλος). Είνε  άλλοτε μεταδοτικο 
(τόσψ ώΓτε συχνά προκαλήται γε 
νικό γέλοιο στή σάλλα μόνον έ 
πειδή ό ήθοποιός χασκογελά  θυρυ 
βωδώς καί έπιμόνως στή σκηνή) 
καί άλλοτε... μονήρες (θυμάται 
κανείς μόνος του κάτι κ«1 άπότο- 
μα ξεσπά στά γέλοια ) Καταντά 
λοιπόν νά πα ραμένη ίντελώς προ 
βληματική ή ύπαγωγή δλων τών 
αιτιών πού τό προκαλοΰν σέ μιά 
μοναδική αιτία. Ά φ ’ ετέρου ό 
Ντυγκά  είς τό διδλίον του ή Φι
λοσοφία τοϋ Γέλοιου δέχεται ότι 
είνε άδύνατον νά δι,ατυπωθή μία 
γενική θεωρία περί τοΰ γέλοιου 
τό όποιον, κατ' αύτόν, δέν εΐνε άν- 
τικείμενον έπιστημονιχής έρεύνης.

Πλήν τοΰ γέλοιου καί τοϋ μειδι
άματος άλλοος τε Εχομε καί τόν 
«καγχασμό». Εΐνε Ιδιαιτέρως θορυ 
δώδες καί πλατύ γέλοιο. Τό «γέ- 
λοιο τοϋ ξεκούμπωτου γελέκου» δ
πως τό λέν οί Γάλλοι. Οι όποιοι ύ- 
ποδηλώνουν έτσι ένα γέλοιο τόσφ 
έντόνως σπασμωδικό ώστε νά άπαι 
τεΐται τό ξεκούμπώμα τοϋ γελέκου 
γιά  νά μή στενοχωρείται ό γελών 
άπό τή σχετική πίεσι τών κινήσε
ων τοϋ διαφράγματος, κινήσεων 
τόσω ζωηρών ώστε νά τίς παρε
μποδίζουν τό κουμπωμένο γελέκο ). 
Τό «όμηρικό» γέλοιο εΐνε άκριδώς 
αύτό τό γέλοιο, τό πολύ έντονο.

Καγχασμός, γέλοιο, ή μειδίαμα, 
έν πάση περιπτώσει τό γέλοιο, ώς 
έξωτερική έκδήλωσις δεικνύει τήν 
ψυχική κατάστασι τής φαιδρότη- 
τος.

Τήν φαιδρότητα δμως τί τήν προ 
καλεΐ; Τί είνε έκεΐνο πού κάνει νά 
δημιουργειται μέσα στήν ψυχή 
μας ή ιδιαιτέρα αύτή ψυχολογική 
πατάστασι πού έκδηλώνεται έξω- 
τερικά ώς γέλοιο; ώς μειδίαμα, 
ώς καγχασμός;

Α ί αιτίες εΐνε διάφορες, δπως 
κΐπαμε, τόσον ώστε νά εΐνε άδύνα- 
το νά ύπαχθοΰν δλες σέ μία. Τίς 

ίί ύπάγουν έν πάσϊΐ περιπτώσει σέ 
δύο μεγάλες γενικώτατες όμάδες: 
Πρώτη όμάς εΐνε τά πράγματα ή 
γεγονότα πού μάς άρέσουν καί έ- 
πιθυμοϋμε. Φυσικά δλα αύτά τά 

£ ,γεγονότα δέν προκαλοΰν άνυπερθέ 
j; τως τό γέλοιο. "Ο λα  δμως προκα- 
/λοΰν τό αίσθημα τής εύχαριστήσε 
!f ως. Μερικά μόνον άπό τά εύχάρι

στα, τά εύτυχή, τά ποθητά, αύτά 
γεγονότα ή συμβάντα προκαλοΰν 
τό είδος έκεΐνο τής χαράς πού ξε
σπά σέ γέλοιο ή χαμόγελο.

Ή  πρώτη αύτή όμάς τών αιτιών 
πού προκαλοΰν τό γέλοιο δέν μάς 
ένδιαφέρει έδώ.

"Οσον άφορά τήν δευτέραν όμά- 
δα τών προκαλούντων τήν φαιδρό- 
τητα πού ξεσπόί σέ γέλοιο φαινο
μένων, ή αιτιών, αύτή περιλαμβά
νει τά γεγονότα, φαινόμενα ή κα
ταστάσεις πού προσδάλλουν μερι
κές πεποιθήσεις, άντιλήψεις, ιδέ
ες, άλλά κατά τρόπον ώστε νά 
προκαλοΰν μέσα μας αίσθημα πα- 
ραδοξότητος ή άποδοκιμασίας έν 
ώ συγχρόνως μάς διασκεδάζουν, 
δέν προκαλοΰν τήν άγανάκτησίν 
μας. Μάς άπαρέσκουν άλλά εύα- 
ρέστως. Αύτή ή τελευταία περί- 
πτωσις εΐνε έκείνη πού ένδιαφέρει 
τό κωμικόν στοιχεϊον τής κωμωδί
ας, καί συνεπώς ή μόνη γιά  τήν 
όποιαν θά άσχοληθοϋμε. Αύτά εί- 
νε τά άστεΐα ή γελοία φαινόμενα 
πού προκαλοΰν τό γέλοιο στήν κω 
μωδία, δηλαδή έξασφαλίζουν είς 
τήν κωμωδία τό κύριον στοιχεϊον 
πού άπαιτεΐται νά εχη γιά  νά μπο- 
prj νά όνομάζεται «κωμωδία». Αύ
τών τών γελοίων ή άστείων φαινο
μένων, γεγονότων ή καταστάσεων 
ή... σκηνοθέτησις, ή θεατρική έμ- 
φάνισις καί έξαρσις άποτελεΐ τό 
«κωμικόν στοιχεϊον» είς κάθε κω
μωδίαν, ένα δέ κύριον προσόν πού 
πρέπει νά έχη αύτή ή σκηνοθέτη- 
σις τοϋ γέλοιου, αύτή ή «κωμικό- 
της» είνε ό έπιτήδειος ξεχωρισμός 
ιοϋ Μ ΙΣ Η Τ Ο Υ , πού μοιραίως έ- 
νυπάρχει σέ κάθε γελοίο.

Πράγματι, δπως είπαμε, γελοίο 
εΐνε κάτι πού μάς πειράζει,πού μάς 
ξενίζει, πού δέν τό παραϊεχόμεθα, \ 
πού τελικώς δέν τό θέλομε, τό ά- 
ποστρ.φόμεθα, τό μισοϋμε. Τό μι- 
σοΰμε δμως χωρίς άγανάκτησι. 
Έπομένως κάθε γελοίο ένέχει μέ
σα του φυσικά, μοιραία ένα στοι
χείο άποκρουστικό ένα στοιχείο —  
ά ςποΰμε, έστω καί χωρίς μεγάλη 
άκριδολογία άλλά γιά  νά είκονί- 
σωμε έντονώτερα τή σκέψι μας — 
«μισητό». Εΐνε τό πρόστυχο πέτρω 
μα πού κρύβει μέσα του τό πολύ

τιμο μέταλλο αύτό τό μισητό στοι
χείο τό συνυπάρχον σέ κάθε γελοίο 
φαινόμενο. Τό γελοίο δέ φαίνεται 
έάν δέν ξεχωρισθή άπό τό πέτρω
μά του αύτό, χρειάζεται δέ ιδιο
φυία καί τέχνη γ ι ’ αύτόν τόν δια- 
φορισμό πού άποτελεΐ τήν «διακω- 
μώδησιν» τοϋ γελοίου, τό κωμικό 
γελοίο, τό κωμικό στοιχείο, τό άλ
φα καί τό ω μέγα τής κωμωδίας» 
Έ τ σ ι  γράφει ό Σταντάλ σέ μερι
κές — περίφημες — σημειώσεις του 
γιά  «τήν τέχνη νά φτιάνη κανείς 
κωμωδίες», σημειώσεις γιά  τίς ό 
ποιες άλλως τε θά μιλήσωμε καί 
παρακάτω πλατύτερα. Έφθάσαμεν 
πάντως έτσι είς τό στοιχεϊον πού 
ένδιαφέρει κυρίως τό θέμα μας. 
Ε ίς  τό γελο 'ον ώς αίτίαν τοϋ γέ- 
λοιου. Είς  τό γελοΐον πού άναφέ- 
ρεται είς τό κωμικόν στοιχεϊον τής 
κωμωδίας, είς τήν κωμωδίαν αύ 
τήν καθ’ έαυτήν. Τί είνε δμως τό 
«γελοΐον»; Ε ίς  τί συνίσταται;
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Διά τόν όρισμόν τοϋ γελοίου, τό 
τί εΐνε, είς τί συνίσταται, ποιά εΐ
νε τά στοιχεία του καί τά εϊδη του, 
γιατί ol άνθρωποι συγκεντρώνον
ται στά μέρη τά όποϊα λέμε «θέα
τρα» γιά  νά γελάσουν μαζί, ποιά 
εΐνε ή παραγωγός αιτία τοϋ γέ- 
λοιου, οί φιλόσοφοι έχουν άσχολη- 
θή πολύ καί έχουν/καταλήξει σέ 
όρισμούς διαφόρους.

Ό  «θεατρικώτερα» χειρισθείς τό 
ζήτημα αύτό φιλόσοφος εΐνε ό 
Μπέργξον γιά  τόν όποιον τό γ ε 
λοίο συνίσταται κυρίως σέ ένα εί
δος δυσκαμψίας εϊτε σωματικής 
(ό άνθρωπος πού πέφτει καΐ λα
σπώνεται άλλά χωρίς νά χτυπήση 
έπώδυνα» εϊτε ψυχικής χαρακτή 
ρος (ό  μέχρις ύπερδολής φιλάρ
γυρος, ό άρρωστομοτνής κτλ .). Τό 
σωματικό ή ψυχικό μονοκόμματο 
τοϋ άνθρώπου, αύτό κυρίως είνε τό 
«δασικό» στοιχείο τοϋ γελοίου λέ
γει ό Μπέργξον. Ά λ λ ’ αύτός ό «μο 
νοκομματισμός» — παρακαλώ νά 
μοϋ έπιτραπή ή λέξις — ή άδεξιό- 
τητα, ή έλλειψι εύκαμψίας, εύκινη 
σΰχς, εύλυγισίας, έξηγεί μέν με
ρικές περιπτώσεις γελοιότητος,με
ρικά «έφφέ» κωμικά, δέν τά έξη- 
γεΐ δμως δλα.

‘Ο παληάτσος τοϋ Ιπποδρομίου 
μέ τις τοϋ μπες του καΐ τίς άλλες 
παντοειδείς μπαλαφαρίες του, κά
θε άλλο παρά δύσκαμπτος, άδέ- 
ξιος, μονοκόμματος είνε εις τά 
πλεΐστα τών κωμικών γυμνασμά
των του πού κάνουν τόν κόσμο νά 
ξεκαρδίζεται στά γέλοια δλέπον- 
τάς τον. "Επ ειτα  είνε φορές πού ή 
άκαμψία αύτή καΐ ό μονοκομματι
σμός εΐνε γελοίο, εΐνε δμως καί 
φορές πού δέν εΐνε γελοία μάλιστα 
δέ, τουναντίον, προκαλοΰν λύπη. 
Ή  άδεξιότητα ένός χωρικού πού 
δρίσκεται σ’ ένα σαλόνι προκαλεΐ 
τό γέλοιο. Ή  άδεξιότητα δμως τοϋ 
ίδίου χωρικοϋ, ή γεμάτη συστολή 
στό δικαστήριο προκαλεΐ μάλλον 
τή συμπάθεια.

Τελικώς ό Μπέργξον καταλήγει, 
μέ μερικές παραλλαγές, στήν πα
ληά έν προκειμένφ θεωρία, κατά 
τήν όποία τό γελοΐον πα^αγεται 
άπό κάποιαν άντίθεσιν φύσεως εί 
δικής ή όποία προκαλεΐ μέσα μας 
τό αίσθημα αύτό τής εύχαρίστου, 
εύθύμου, φαίδρας άποδοκιμασίας. 
Φύσεως —  εϊπαμε —  «ειδικής». Δ ι
ότι κάθε άντίθεσις δέν προκαλεΐ 
τό γέλοιο, παρατηρεί σωστότατα 
ό Βενσάν, καί φέρει ώς παράδειγ
μα τήν κάθε άλλο παρά φαιδράν 
κατάστασιν δημιουργούσαν είς 
τήν ψυχήν μας άντίθεσιν μιάς κη
δείας πού βγαίνει άπό τήν έκκλη 
σία διά νά παραχωρήση τή θέσι 
της στήν οίκογένεια πού όδηγεΐ 
στήν ϊδια έκκλησία τό μωρό της 
γιά  νά τό βάφτιση.

ΟΟ

Ά λ λ ’ ή θεωρία αύτή τοϋ γελοίου 
καί τής φύσεώς του, δπως διετυ- 
πώθη άμέσως άνωτέρω, εΐνε μάλ
λον άόριστη. Ε ΐνε  δηλαδή άπαρά 
δεκτά γενική. "Ο θεν εΐνε άνάγκη 
νά γίνη σαφέστερη. Πρός τοϋτο 
πρέπει νά δοθή ένας όρισμός πλη
ρέστερος τοϋ τΐ εΐνε τό γελοΐον. 
Πληρέστερος κατά τό δτι θά δίδη 
τά στοιχεία πού τό άποτελοΰν. Ό  
καλλίτερος άπό δσους έτυχε νά δή 
ό ύποφαινόμενος εΐνε αύτή πού δί
νει ό Βενσάν. ’Έ χ ε ι  ώς έξής:

«Γελοΐον ϊίνε άντίθεσις μή συγ
κινητική, άθέλητη, άνεπίγνωστη 
καί άπρόοπτη μεταξύ τοϋ άνθρώ- 
πινου ιδεώδους δπως τό άντιλαμ- 
δανόμεθα, καΐ τής παραμορφώσε- 
ώς του πού ύποπίπτει σέ δεδομένη 
περίπτωσι είς τάς αισθήσεις μας».

Είνε ένας όρισμός πλατύτερος 
φραστικά άπό τόν λιτότατον καί 
άνυπέρδλητον όρισμόν τοϋ γελοίου 
τόν όποιον δίδει είς τήν «Ποιητι
κήν» του ό μέγας "Ε λ λ η ν  σοφός, 
ό Αριστοτέλης καί τόν όπο*ον ά- 
νεφέραμεν ήδη : «Τό γάρ γελοΐον 
έστΐν άμάρτημά τι καί αίσχος, ά- 
νώδυνον καί ού φθαρτικόν».

ΠΟΛ. Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ  

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο Ν : Ή  οννέχεια

ΟΤΑΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Μιά έρώτρσή μας:
Ποιά εΐναι ή έξδΐϊϊνότερη 

καί επιτυχέστερη προσθήκη σας;
ΑΠΑΝΤΟΥΝ: Ο ί  κ. κ. Μ .  Κόκκινης καϋ Μανιατάχης

Τόν καλλιτέχνη καΐ δημοφιλή 
κωμικό τής έπιθεοιρησιακής μας 
σκηνής κ. Κοκκίνη τόν συνήντησα 
ένα άπό τά περασμένα δράδυα καί 
στό διάλειμμα άπογευματινής καί 
δραδυνής παραστάσεως στόν κή
πο τοϋ Μουσείου καί στό μεταξύ 
μιάς παγωμένης μπύρας καί....ά 
φθονης φασαρίας τών γύρω παρα 
καθημένων, τοϋ ζήτησα νά μοΰ 
διηγηθή τήν πιό πετυχημένη του 
πρβσδήκη.

Είνε  άλήθεια δτι δέν σκέφτηκε 
καΐ πολύ. Σ τή ν  άρχή μοϋ διηγή- 
θηκε μιά πού έκοτνε σ ’ ένα νούμε
ρο τής «Κλώσσας» τοϋ Γιαννου- 
κάκη.

’Έ δ γ α ιν ε  στή σκηνή μαζί μέ τήν 
Κούλα τήν Γκιουζέππε, πού έπαιζε 
τό ρόλο μιάς μικρής ή μάλλον έ 
λεύθερπρ στά ήθη νυναίκας καί 
προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο νά 
τήν κατακτήση.

—Πέστε μου, τέλος πάντων, τί 
πρέπει νά κάνω γιά  νά φθάσω 
στήν καρδιά σας, τή ρωτούσε σέ 
μιά στιγμή.

Κα ί ή άπάντησι τοϋ δινότανε ά
μέσως.

— Νά, θά προχωρήσετε καί θά 
συναντήσετε πρώτα τόν κοσμημα
τοπώλη μου, έπειτα θά στρίψετε δε 
ξιά καί θά δρήτε τή ράφτρα μου, 
άριστερά είνε ό παπουτσής μου, 
λίγο πιό πέρα θά δήτε τήν καπελ- 
λοϋ μου καί τέλος...

— Καί τέλος, κατάλαβα, θ ά  κα
ταλήξω...

— θ ά  καταλήξετε ;... ποϋ ;
— Στού... Σ υ γ γ ρ ο ϋ  I άπαντοϋσε 

ό ταλαίπωρος θαυμαστής έξω άπό 
τό κείμενο  φυσικά. Ε ν ν ο ώ ν τ α ς  ότι 
γιά  νά Ικανοποίηση δλα αύτά τά 
γοϋστα τής άπαιτητικής κυρί
ας ( ; )  άσφαλώς λωποδύτης καί 
έγκληματίας ϊσως θά έπρεπε νά 
γίνη, όπότε ό έπίλογος άσφαλώς 
θά έγράφετο στίς φυλακές τοΰ 
Συγγροϋ .

Πιό κάτω δμως τά πράγματα ά- 
γριεύουν. Ή  χαριτόδρυτη υπαρξι 
άπειλοϋσε κυρώσεις.

— Ξέρεις τί έπρεπε νά σοϋ κά

νω ; τοϋ έλεγε. Νά σηκωθώ καί 
νά φύγω, χωρίς νά σοΰ δώσω καμ 
μιά σημασία. "Οπως βλέπεις δ
μως δέν τό κάνω...

—Καταλαδαίνω... Δέν σάς τό έ- 
πιτρέπει ή... έπαγγελματική σας 
άξιοπρέπειά I άπαντοϋσε καί πάλι 
έξω άπό τό κείμενο ό άμίμητος 
Κόκκινης,

Νά καί μιά άλλη προσθήκη τοϋ 
ίδίου άπό τήν έπιθεώρησι «Πέρ

Ό  κ. Μ. Κόκκινης

δικα». Τήν είχε πή στό νούμερο 
«Γυναίκες» σέ μιά σκηνή πού είχε 
μέ τόν Μαυρέα. Ό  τελευταίος αύ- 
τός ήσχολεΐτο μέ τήν ταξινόμησι 
τοϋ γυναικείου εϊδους, σέ τάξεις 
καί συνωμοταξίες.

Σ έ  μιά στιγμή ή κουβέντα έρχό 
ταν έτσι καΐ ό πεπειραμένος ( ! )  
ταξινομητής γυρνοϋσε κα ΐ έλεγε 
στόν Κοκκίνη :

—Ξέρετε, έγώ τίς γυναίκες τις 
σκέπτομαι δλες μέ τή φαντασία 
μου !... ·

—Μέ τή φαντασία σας... Πολύ έ- 
δικίνδυνο κύριε.

— Ε π ικ ίν δ υ ν ο  ; Κ α ί  γ ια τ ί ; 
—Ά π λο ύ σ τα τα ... Θ ’ άδυνατίσε- 

τε 1 άπαντοϋσε ά ρ κετά  τσ ου χτε 
ρός κ α ΐ έξω άπό τό κε ίμ ενο  ό ά- 
γα πητός κα λλ ιτέχνη ς .

Δέν μπορείτε νά πήτε νομίζω δτι

οι άπαντήσεις αύτές δέν έχουν έ- 
τόιμότητα καί πνεύμα.

Ο M AN  ΙΑ Τ Α Κ Η Σ . . .Κ Α Ι  ΤΟ  Δ ΙΚ Ο  
ΤΟ Υ Κ Ο Υ Π Λ Ε  I

Τό φαντΛζεσθε ποτέ σας δτι έ
νας ντιζέρ μπορούσε νά άπαντήση 
σέ αύτή τήν καμπάνια ; Κα ί δμως. 
Ό  φίλος καί συμπαθής ντιζέρ τοϋ 
θεάτρου «Σα μα ρτζή» κ. Μοτνιατά- 
κης, άπαντά :

’Ή τα ν τό 1936 στόν Πειραιά 
καί στήν πρεμιέρα μιάς όπερέττας 
το(3 Ζ. θάνου πού λεγόταν «Βγαλ- 
μένη άπό τό καφέ-Σαντάν». Ό  ρό 
λος τοϋ κ. Μανιατάκη έκτός άπό 
τά άλλα, είχε καί μιά ρωμάντσα 
πού έπρεπε νά τραγουδήση στήν 
άρχή τής δεύτερης πράξης. Ή  πα 
ράσταση πήγαινε κ-αλά. "Ο ταν δ
μως ή όρχήστρα άρχισε νά πα ζη 
τήν εισαγω γή τής ρωμάντσας, τό
τε ξέσπασε ή τραγωδία. Ό  ύποδο- 
λεύς — ένας γερο’.τάκος — έχασε 
τά λόγια  του. Μάταια ό δύστυχος 
ντιζέρ περίμενε ν ’ άκούση τήν άρ 
χή τούλάχιστον τοϋ πρώτου κου- 
πλέ. Ή  σιωπή δμως τοϋ ύποδολέ- 
ως δέν λυνότανε. Τό μόνο πού άπο 
φάσισε στό τέλος νά τοϋ πή ήταν 

—Τί νά σοϋ κάνω βρέ παιδί... 
έχασα τά λόγια  I

Ε ΐνε  άδύνατο νά φαντασθή κα 
νείς τή θέσι τοϋ ήθοποιοΰ έκείνη 
τή στιγμή. Ή  εισαγω γή, σέ μισό 
λεπτό θά τελείωνε. Τ ί θά γινόταν 
λοιπόν ; "Οποιος δήποτε άλλος 
στή θέσι του άσφαλώς θά τά έ- 
<ανε. αέν συνέβηκε όμως τό ϊδιο 
καί μέ τόν κ. Μανιατάκη. Σ υ γ κ έν  
τρωσε δλο του τό θάρρος καί σάν 
νά μή συνέβαινε άπολύτως τ πο
τέ άρχισε νά τραγουδή συνθέτο\ 
τας έκείνη τή στιγμή ένα δικό του 
κουπλέ, πάνω στό γνωστό του ήχο, 
τής χαμένης...* ρωμάντσας. Οί συ
νάδελφοί του πίσω άπό τίς κουΐν- 
τες εϊχανε σκάσει στά γέλια. "Ο  
σο γ ιά  τόν κόσμο... δέν κατάλαβε 
άπολύτως τίποτε I

Δέν βρίσκετε δτι αύτή εΐνε ή... 
τρωτοτυποτερη προσθήκη ;

Τ. Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Μιά καλοκαιριάτικη ανάκριση

Οί καλλιτέχνες τού θεάτρου
στό έδώλιο

τού κατηγορουμένου
Απολογούνται οί κ.κ. Κ. Μαυρέας, δίς Σοφία Βέμπο, ό κ. Μ. Κόκκινης καί ό κ.

Σταύρος Ίατρίδης
Συνεχίζομε σήμερα τις συνεν

τεύξεις μας μέ τούς ήθοποιούς τοϋ 
έλαφροΰ μουσικοϋ θεάτρου.

Ο κ. Κ. Μ Α Υ Ρ Ε Α Σ
Τόν κ. Μαυρέα τόν βρήκαμε νά 

κάθεται στό καφενείο μπροστά 
στήν πόρτα τών παρασκηνίων τοϋ 
θεάτρου Σαμαρτζή.

Τοϋ δηλώνουμε τόν σκοπό τής 
έπισκεψής μας καί τοϋ ύποδάλλο- 
με τό πρώτον μας έρώτημα.

—  Ποιά παράσταση σάς άφησε 
τήν χειρότερη έντύπώση;

Ό  συμπαθής μας κωμικός σκέ
πτεται λίγο καί μετά, δίχως νά δι- 
στάση καθόλου —  πράγμα πού δέν 
κάνανε οι άλλοι μας καλλιτέχνες 
— μας λέει:

— ” Α , ήταν φοβερό. Σ ά ς  δεδαι- 
ώνω, δτι ποτέ δέν θά τό ξεχάσω 
έκεΐνο τό έργο. 'Έπαιζα  τότε στό 
θέατρο «Μοντιάλ». ’Ή τα ν χειμώ 
νας τοϋ 1934. Δίναμε τήν «Α π ερ 
γ ία  τών Φοιτητών» τοϋ Γιαννουκά- 
κη. Δέν ξέρω έκεΐνο τό έργο δέν 
μπόρεσα νά τό χωνέψω. Ά π ό τότε 
μέχρι σήμερα κανένα άλλο έργο 
δένμοϋ έκανε τόση κακή έντύπώση.

Ριψοκινδυνεύουμε τήν δεύτερη έ 
ρώτηση.

— ’Ά ν  σόίς προτείνανε νά παίξε
τε στό Χόλλυγουντ ποιά Έ λ λ η ν ί
δα συνάδελφό σας θά διαλέγατε 
γιά  παρτεναίρ σας;

— Μά δέν πρόκειται νά γίνη πο
τέ αύτό I

— ’Ά ς  ύποθέσουμε δτι θά γίνη.
— Τότε, καί άν βέβαια ήταν στό 

χέρι μου, δπως λέμε, θά διάλεγα 
γ ιά  παρτεναίρ μου μεταξύ τής Πο 
ζέλλι καί τής Μαρίκας Καλουτά. 
Είνα ι οΐ καλλίτερες σ' δλη τήν 
Ε λ λ ά δ α .

"Ε ν α  χαμόγελο φωτίζει τό πρό
σωπό του. Είνα ι άρά γε  άπό τήν 
σκέψι τών έκλεκτών πρωταγωνι
στριών τοϋ έλαφροΰ θεάτρου ή ά
πό τήν έπιθυμία νά παίξη στό Χόλ
λυγουντ; Ποιός ξέρει!

—  Ποιές είναι οι τρείς μεγαλύ
τερες έπιθυμίες σας, κύριε Μαυ- 
ρέα;

— Πρώταπρώτα νά μάθω ξέ
νες γλώσσες. Δεύτερο νά μοϋ δι
νότανε ή εύκαιρία νά κάνω τόν 
γΰρο τοϋ κόσμου. Νά γυρίσω δλα 
τά κράτη, δλες τίς πρωτεύουσες 
γιά  νά γνωρίσω τό ξένο θέατρο 
άπό κοντά καΐ τρίτο νά πεθάνω 
90 χρονών.

—  Τί φρονε^ε γιά  τή ν  διεθνή 
κατάσταση, άπό άπόψεως καλλι
τεχνικής;,

— Εν ν ο ε ίτε  γιά  τόν πόλεμο; Δ έν ; 
νομίζω νά έχη έπηρεάση καθόλου 
τό θέατρο. ' Ί  τως νά έδλαψε ·ιά 
άσχημα καί τά κάπως μέτρια έρ
γα. "Οταν δμως πτίζεται ένα κα 
λό έργο τότε ό κόσμος τρέχει.

Κ α ί ή τελευτααί μου έρώτηση.
— Πότε θά έγκαταλείψ ετ: τό θέ

ατρο;
— "Ο ταν ό κόσμος άρχίσει νό

Ή  δεοπονίς Σοφία Βέμπο

λ έ η : «Τόν καυμένο τόν Μαυρέα» 
ή «Τί θέλει καί παίζει άκόμη. Τί 
μπορεί νά δώση ή νά πάρη άπό τό 
θέατρο;». Τότε, έστω κ ι’ άν αύτό 
συμδή αϋριο ή μετά άπό 30 χρό
νια, θά καταλάβω δτι πρέπει νά 
τά μαζεύω καΐ ν ’ άποσυρθώ σ’ £ 
να έξοχικό σπιτάκι γ ιά  νά ζήοω 
μόνος μου μέ τίς άναμνήσείς μου.

ΟΟ
Ά φ ίνουμε τόν Μαυρέα καΐ τις... 

άναμνήσείς του καΐ προχωρούμε 
πρός τό θέατρο «Άθήνα ιον».

Ο κ. Μ. Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ
Έ κ ε ΐ  περίμενε μαζεμμένο, δλο 

τό προσωπικό τοϋ θιάσου Μακέ- 
δου. Σ έ  μιά γωνιά διακρίνω μιά 
έξαιρετική τετράδα. Τόν κ. Φιλιπ
πίδη, τήν δ. Βέμπο, τόν κ. Κοκκίνη 
καί τόν κ. Ία τ ρ ίδ η . Καλλίτερη 
εύκαιρία δέν-θά βρίσκαμε ποτέ άλ
λοτε. ρώτος μάρτυς ό κ. Φιλιππί
δης.

Ό  συμπαθής μας κω μικός στήν 
πρώτη μας έρώτηση στραβομου
τσουνιάζει κ ι’ άμέσως άποφεύγει 
πρός τό παρόν τουλάχιστον τήν... 
σύγκρουση μέ μιά άρκετά τετοιμ- 
μένην δικαιολογία.

— Έ γ ώ  πρέπει νά πάω στή σκη 
νή. Συνεχίστε μέ τούς άλλους.

Υποτάσσομαι στό πεπρωμένο.
Ρωτάω τήν έκλεκτή ντιζέζ μα ; 

Δ ίδα Σοφ ία  Βέμπο.
— Ποιό τραγοΰδι σάς άφησε τήι 

χειρότερη άνάμνηση;
Σ  κέπτεται γ ιά  λ ίγο  καί μετά 

μάς άπαντάει κατηγορηματικά .
— Κ α νένα !
—  Σκεφ θήτε καλύτερα. Νά σάς 

βοηθήσω κ ι’ έγώ. Τά δυό τελευ 
τα (α τραγούδια πού λέγατε στήν 
έπιθεώρησι ή «Πεντάμορφη» παρα
δείγματος χάριν;

Ά π ό  άπόψεως βέβαια στίχου ή 
ταν άψογα άλλ’ άπό τήν άποψη 
τής μουσικής;

—  Δέν ξέρω. Ό  κόσμος δέν μοϋ 
έπιτρέπει ποτέ νά καταλάβω άν 
αύτό ποϋ τραγουδάω είναι άποτυ- 
χία. Χειροκροτεί πάντοτε. Κ Γ  έτσι 
μοϋ άφήνει τήν έντύπωσι δτι αύτό 
πού λέω είναι έπιτυχία.

—  ’Ά ν  σάς φώναζαν στό Χόλλυ
γουντ καί σάς δίνανε τό δικαίω μα 
νά διαλέγατε τόν παρτεναίρ σας, 
ποιό θεωρείτε άνάμεσα στούς συ
ναδέλφους σας άντάξιο γ Γ  αύτή 
τήν καλλιτεχνική συνεργασία;

—  Ά ρνοϋμ α ι διαρρήδην ν ’ άπαν
τήσω. Γ  ιά δνομα τοϋ θεοΰ τί έρω- 
τήσεις εΐναι αύτές;

— "Οπως θέλετε. Θ ’ άπαντήσε- 
τε τουλάχιστον στίς άλλες μας έ- 
ρωτήσεις;

— ’Ίσ ω ς . Λέγετε ν’ άκούσω.
— ’Ά ν  σάς έδινα τό δικαίωμα 

νά μοϋ ζητήσετε νά σάς κάμω 
τρεΐς άπό τίς μεγαλύτερές σας 
έπιθυμίες, τί θά μοϋ λέγατε;

— Αύτό πού έπιθυμώ δέν μπορεί
τε νά  ̂ μοϋ τό πραγματοποιήσετε.

— Υποθέσατε δτι είμαι μάγος 
κ ι’ έχω αύτή τή δύναμι.

— Τότε θά σάς παρακαλοϋσα 
νά σταματήσετε τόν πόλεμο.

—  Για τί; Λυπάσθε τόσον πολύ 
τά δυστυχισμένα θύματα τοϋ μα- 
κελλιοΰ;

—  "Ο χι. Δέν είπα αύτό. Τό ζη
τάω άπλώς γιά  νά μπορέσω νά 
φύγω γιά  τήν Α μ ερ ικ ή . ’Έ χ ω  τό
σον καιρό έτοιμα τά μπαοϋλα μου 
κ ι’ αύτό τό άναθεματισμένο άν- 
θρωποσκότωμα μ ’ εμποδίζει νά 
πραγματοποιήσω τό μεγάλο δνει- 
ρο τής ζωής μου.

—  Τό μεγάλο όνειρο τής ζωής 
σας;

—  Ναί. Νά φύγω γιά  τήν Α μ ε 
ρική καί νά γυρίσω γ<=ιιάτη δόξα 
καί δολλάρια.

Mfu άιτό τίς δοκιμές τοΰ έργου τοϋ κ. Μπόγρη « Ιερή Φλόγα»

Σασά Γκιτρύ
Ό  συγγραφέας καί ό ηθοποιός

Βρίοκετκι οτβ καμαρίνι τβυ. 
Ό  ρεΐιοέρ έρχεται 6 ίΐλά :

— Κύριε Γκιτρύ, ανβίγβυμε.
—  Τ ί  ώρα ε ίνε ;
— Έ ν ν η * .
— Δ έν είνε όυνατέ!
—  ΤΛζϊι έτβιμ&ς; Ή  Κυρία 

Πρεντάν ειτίβρς;
—  Η κ. Π ρεντάν; Ά βτεΐδύβα ι: 

Μ ιά Υυννιίκ.* πβτέ 6έν είνε ετβι- 
μπ.

C  ρεϋΐίέρ φεύγει καί ξανάρχε
ται οέ λίγβ.

—  Κύριε Γκιτρύ τβ κβινόν άνυ- 
παμβνεί χ τ υ π ά .. ..

— ’Αλήθεια ; Τ βτε  παίξτε λίγβ 
φλάβυτο.

—  A iv  είμαι μβυοικβί κύριε.
— Τβτε  παίϊε λίγβ ταμ-βϋρλβ, 

’ ά veu icp  τβ έργβ στρατιωτικό.
Ό  ρ-ίιαέο επιμένει. Τ βτε  τρέ

χει β Σα3ά στήν α ύλ*: χ βγάΐει 
τό κεφάλι τβυ έξω κ*» λέγει δυ- 
ι·«τά:

—  Αύτβί έ εύλογ-Ίηένβί έ Μπα 
ρβν μάί ά eve-’·'ones πβλύ.

Ό  Μ  rap e  ν ήταν έ πιβ τα κτνκ^  
4 καϋ'ΐένβο άπ’ β>«ν·: καί περίιμε 
' Γϊ  έπί μ ι : ή ώρα βρ*ιβ$ τίσω άπβ 
"ή ν  αύλαία!

ΟΟ

"Ε να  άπό τά ώραια του έπεισό
δια. Κατά τίς μεγάλες θεατρικές 
τ ο ) έ *>τυχίες ειχε κατορθώσει νά 
έχη καταθέσεις σέ μιά Τράπεζα 
μεγάλα  ποσά έναντι τών όποιων 
έτραδοϋσε μέ έπιταγές.

"Ο ταν κάποτε —  λόγφ  μεγά 
λων σπαταλών — έμεινε καί χρε- 
ώστης_ είδβποιήθηκε άπό τόν ύ- 
πάλληλο κα ί πήγε στά γκισέ  τής 
Τραπέζης.

— Νά ύ λογαριασμός κ. Γ κ ι 
τρύ, είπε ό ύπάλληλος μάς μένε
τε καί όφειλέτης δρχ. 3.000.

—  Πολι'. καλά, ε'πε ό Σ  ί  γ < 
θά σάς στείλω μιά έπιταγή ύπο· 
Υεγραμ ιένη.

—  ! !
ΟΟ

Ό  Ά να τ ό λ  Φράνς μιλώντας 
πρίν πεθάνη, μέ τόν /^ουσιέν Γ κ ι 

τρύ. τόν πατέρα του είπε γά ι τόν 
γυ ιό :

— Ό  Σα σ ά ; Τά έργα  του έχουν 
κάτι πιό πολύ άπό τή φιλοσοφία, 
έχουν μιά ήθική !

ΟΟ
"Οτοτν ό Σα σ ά  έσκυψε έπάνω 

άπό τόν έτβιμοθάνατο ΌκτάΟ.σ 
Μιρπώ γά ι νά τόν φιλήση ό φο· 

έκείνος μυθιστοριογράφος 
τοΰ έσφιξε τό χέρι ψιθυρίζον
τας :

—  Μήν συνεγάζεσαι πβτέ I
Σ κ έ ψ ε ι ς  τ ο ϋ Σ α σ ό :

γιά τούς Α κα δ η μ α ϊκο ύ ς :
Κότθε φορ£ πού ένας καινούρ

γιος μπαίνει στήν Α κα δ η μ ία  ό
λοι σηκώνουν τά χέρια  στόν ού· 
ρανό ΐ'έ  κατάπληξι.

—  Μά αύτόν διαλέξα ν?!
Καί δταν τόν άντικαταστήση έ

νας άλλος λένε π ά λι:
— Μά στή θέση τοϋ Α....αυτόν 

δρήκανε νά δάλουν; Τί ντροπή!
Ο »

Ε χ ε τ ε  π α ρα τηρήσει πώς βτι 
όπο οσδήποτε εΐνε έκείνος ό ίόρυ- 
6 ος πού σάς ξυπνά θά παύση μό 
λ ις  σηκω θήτε άπό τό  κρ εδ δ ίίτ ι;

0 0
Σ ά ν  είσαι έρωτευμένος νομί

ζεις πώς δέν θά ξεχάσης *οτέ. 
Παίρνεις ένα δώρο στή γιορτή 
σου, καί νομίζεις πώς τό άντικεί 
μενον αύτό θά είνε μία άνά.'ΐνη- 
ση άνεξίτηλος. Περνούν μερ ικά  
χρβνια, τό ξαναβρίσκεις στό συρ 
τάρι σου καί σπάνεις τό κεφάλι 
σβυ γ ιά  νά δρής ποιός σοΰ yk  S- 
ττειλε !

Λέν« πώς τό θέατρο εΐνε, τόπος 
πού πρέπει κανένας νά γελά σ η , 
νά κλάψη, νά συγκινηθή. Έ  λοι
πόν ό·χι, χίλιες φορές δχι. Αύτό 
5έν είν' άλήθεια. Τό θέατρο είνε 
Ινα  μέρος πού πρέπει ό θεατής 
νά διασκεδάση. Ε ίνε  κέντρο εύ- 
-αριστήσεως!

Σ Υ Λ Β ΙΟ Σ
(Ά π ό  τή συλλογή μου)

— 'Ά λ λ η  έπιθυμία δέν έχετε;
—  ’Ό χ ι. "Ο λες  μου o l έπιθυμίες 

έχουν ώς συνϊσταμένη αύτή πού 
σας άνέφερα.

— Νομίζετε δτι έχει έπίδραση ό 
πόλεμος στή καλλιτεχνική ζωή τής 
χώρας μας;

— Δυσμενώς.
— Δηλα δή ;
— Δυσμενώς.
—  Δέν σάς καταλαδαίνω.
—  Δέν βρίσκω άλλη λέξη κα 

ταλληλότερη άπ’ αύτήν.
Κα ί τώρα ή... χαριστική μου 

δολή.
—  Πότε θά έγκαταλείψετε τό θέ

ατρο;
—  θ ά  τό έγκαταλείψω πρίν μ ’ 

έγκαταλείψη αύτό.

Ο κ. Μ. Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ

Απευθυνόμαστε στόν κ. Κ οκκ ί
νη. Ξαπλωμένος — σάν βέρος Έ λ -  
νηνας — πάνω σέ τέσσαρες καρέ
κλες, περιμένει στωϊκά τή σειρά 
του.

— Ποιά παράσταση, κύριε Κ ο κ 
κίνη σάς άφησε τή χειρότερη άνά
μνηση ;

Δέν χρειάστηκε πολλή ώρα γιά  
νά σκεφθή. Ε ίχ ε  έτοιμη κ ι’ δλας 
τήν άπάντησι.

— ΤΗταν τό 1933 καί παίζαμε 
στό θέατρο Κοτοπούλη — τό τω
ρινό κινη ματογραφοθέατρο «Κρό 
νος». Δ ίναμε τό «Παρά - Τρίχα» 
τών Βώτη καί Μπουφίδη. Τέτοιο 
έργο δέν έχω ξαναδή.

— "Ω σ τε ήταν παρά - τρίχα έρ 
γο  ; έπεμβαίνει ή Βέμπο πού ξα- 
λαφρωμένη τώραεύφυολογεΐ πάνω 
στίς άπαντήσεις τοϋ κατηγορουμέ
νου κυρίου Κοκκίνη .

—  Ά κρ ιδ ώ ς . Πάντως μέχρι τώ
ρα δέν έχω ξαναπαίξει ή ξαναδή 
χειρότερο, καί δπως πιστεύω ούτε 
θά δώ.

—  ’Ά ν  ήσαστε άστέρας τοϋ Α 
μερικανικού ή Έ λ λ η ν ικο ΰ  κινημα
τογράφου ποιά άπό τίς Έλληνί-  
δες ήθοποιούς θά θέλατε γιά  παρ
τεναίρ;

—  Τήν Σοφ ία  Βέμπο.
—  Σ ά ν  άνθρωπος θά έχετε καί 

σείς έπιθυμίες. Ποιές είναι οί τρεις 
μεγαλύτερές σας;

— Οί τρεις μεγαλύτερές μου έ
πιθυμίες άφορούν τήν καλή έξέλι
ξη τοΰ θεάτρου. Ά λ λ ά  γιά  νά γ ί 
νη μιά τέτοια καλή έξέλιξη πρέ 
πει πρώτα νά πειθαρχήσουν οί μου 
σικοί μας, δεύτερον νά προσέξουν 
τή δουλειά πού προσφέρουν στό 
θέατρο καί τρίτον ν' άφήσουν τίς 
άνόητες φιλοδοξίες τους πού κα
ταντάνε κενοδοξίαι καί έπηρεά- 
ζουν πολύ τήν έξέλιξη πού τόσο 
έπιθυμώ.

Τΐ τοϋ κάνανε οί δυστυχισμένοι 
μας μουσικοί καΐ. τούς κρατάει 
τέτοιο μίσος, δέν μπορώ νά κατα
λάβω. Σκέπτομαι, σκέπτομαι νά 
δρώ άπό ποϋ προέρχεται αύτή ή 
άγανάκτηση τοϋ κυρίου Κοκκίνη , 
άφοΰ καί ό ϊδιος τό έπρόσεξε καί 
χαμογέλασε σάν νά ήθελε νά μοϋ 
πή :

— ’Έ ,  τί νά γίνη μόνο' σείς θά 
μάς φέρνετε σέ δύσκολη θέσι; Ή

σειρά μας τώρα.
—Ποιά είναι ή έπίδραση τής κα

ταστάσεως στό θέατρο;
— Δραματική, καταστρεπτική, 

φρικτή, άπαισία.
Τέσσαρες λέξεις πού δέν μπο

ρούν κάν ν ’ άποδώσουν αύτό πού 
σκέπτομαι. « Ό  πόλεμος σταματά
ει τήν τέχνη». «Πόλεμος καί τέχνη 
έχουν δυό δρόμους πού δέν συ
ναντιόνται ποτέ». «Πόλεμος καί 
τέχνη δέν συμβαδίζουν».

"Εκπ ληκτος μπρός στ*^1 juik^pά
δεια τοΰ κυρίου Κοκκίνη τόν ρω
τάω :

— Μ έ ποιούς δρους θά έγκα τα 
λείψετε τό θέατρο;

— Μόνο ό θάνατος θά μπορέση 
νά μ ’ άποσπάση άπό τίς τρυφερές 
ά γκάλες τοϋ θεάτρου. Οϋτε αύτός 
ό Μορφεύς δέν τό κατώρθωσε μέ
χρι τώρα. Κοιμά μαι καί όνειρεύ- 
ομαι θέατρο. ’Έ χ ω , λοιπόν, ή δέν 
έχω δίκηο νά φωνάζω ijj* μόνο ό 
χάρος θά είναι έκείνος πού θά μέ 
τραδήξη μακρυά άπ·5> τή σκηνή;

Ο κ. Σ .  ΙΑ Τ Ρ ΙΔ Η Σ
Ό  τελευταίος άπό τούς τόσσα- 

ρε ςεΐναι ό κ. Στα ϋρος Ία τρ ίδης .
—  Ποιά ύπήρξε ή χειροτέρα σας 

έντύπώση άπό τίς παραστάσεις 
πού λάβατε μέρος ώς τά τώρα;

—  Δέν μουρχεται καμμιά  παρά
σταση στό νοΰ.

—  Κύριε Ία τρ ίδ η . Μήπως ποτέ 
ύπήρξατε πλοίαρχος;

— Πώς; ’Ό χ ι. Γιατί όμως αύτή 
ή έρώτηση;

— Γιατί παρεκάμψατε έπιτυχώς 
τόν πρώτο σκόπελλο. θ ά  μπορέσε
τε δμως νά ύπερπηδήσετε άρά γε  
καί τά άλλα έμπόδια ; 'Ά ν  σάς 
φωνάζανε στό Χόλλυγουντ...

— Έ μ έ ν α ; Χά, χά, χά. Ξεσπάει 
σ’ ένα δυνατό γέλοιο.

— Ίσ ω ς , ποιός ξέρει. Πάντως 
τότε ποιάν Έ λ λ η ν ίδ α  συνάδελφό 
σας θά ζητούσατε γιά  παρτεναίρ;

— Τήν Μ αρίκα Καλουτά, μοϋ ά
παντάει ένφ σύγχρονα ρίχνει ένα 
πλάγιο βλέμμα στόν κύριο Κ ο κκ ί
νη. Ε κ ε ίν ο ς  σάν νά μάντεψε ότι 
τόν κυττοϋσε γυρίζει καί τοϋ ρίχ
νει μιά ματιά.

Ό  κ. Ία τρ ίδ η ς  φωνάζει :
— Ό χ ι !  'Ό χ ι !  Τήν 'Ά ννα .
—  Ποιές είναι οι τρεΐς μεγαλύ

τερες έπιθυμίες σας πού θά θέλα
τε νά έκπληρωθούν;

—  θέατρο, θέατρο, θέατρο. Ε ί 
ναι όλη μου ή ζωή. Μάς έπαντάει.

—Πώς νομίζετε ότι έπέδρασε ό 
πόλεμος γενικά  έπί τοϋ θεάτρου;

—  Δυσμενώς βέβαια.
Κα ί μιά τελευταία έρώτηση.
— Πότε θά έγκατο»λείψετε τό 

θέατρο ;
— θ ά  μποροϋσα νά σας έδινα 

πολλές άπαντήσεις γιά  νά έκφρά- 
σω τό ϊδιο άκριδώς τίράγμα. θ ά  
σάς προσφέρω όμως τ ή ν  όλιγώτε- 
ρο ποιητική Δέν θά έγκαταλείψω 
ποτέ τό θέατρο.

Σ τ ό  έρχόμενο φύλλο τό τρίτο 
καί τελευταίο μέρος τής έρευνας.

Απολογούνται, ή δισποινίς Λ. 
Ποζέλλι καί οί κ.κ. Ο. Μακρης, Μ. 
Φιλιππίδης καί Π. Κυριάκός.
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