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' 5 ϊ ν *  φτωχιχβ βηίτι τβν Μ dtp- 
τη τβΰ 1853, γεννήθηκε έ Πάν 
Γ χβχ. ’A r e  μιαρός έν«χλβΰ3ε τβύς 
ν«\’ε ϊ; τβυ μέ τβν άλλβχβτβ χχ- 
ρΛχτήρ* χ « ι τί\ν άώικφβρί* τ«υ 
γ ι*  τβ οχβΛΣίβ πρβεζβφλβΰβε Ι ν *  
«4 έ ί« ιβ  μέλλβν. Μέ τήν &βή9ίΐ* 
τβΰ δείίυ τβυ, π«ϋ γιά 6βυλειά εί
χε τβ έμιτόριβ καλλιτεχνημάτων 
ΧιΧτώρδκοε νά τόν πρβαλάδβυν οε 
μιά μεγάλη έπιχείρηοι οτό ΪΙαρι 
<3*. ” Κτ(3ΐ δρίβκεται χ«6 ημ (ρ ιν«  
3£ ίι;\/< ινωνί* μέ άντιχείμεχ α Τί 
χνικ . xaei μέ έη ιμ έΜ ιχ  έπι:»/.;:.-. ε 
τ*ι Tic ίιάφββε; πινκχβδήχες. £ έ  
rp ix  χρβνι* τόν στέλνει ή έπιχεί 
ρΐΐίπ βτβ Λβνδϊνβ  άη’ έιτβυ |«ν«- 
γυρίζει (τάλι οτβ Πχρίβι. Τώ ρχ 
«♦.ιωΐ ύέν τβν εύχχριοτεί τό έ,μηό 
ριβ. γι»·τι βπω« λέει «ΰτβ: ί έ ν  ει- 
ν.*ι τίηβτε *λλβ η*ρά ώργ*νωμ- 
νη κλεψιά. Δέν τβν ένίιέφερε β- 
μω; ιτιά βί·τε ή τέχνη, -εί a ’ ϊ\·λ 
φτωχικβ ώωμάτιβ βτήν Μβνμάρτρη 
αηβμίάζει τβ Εώχγγέλιβ. ηηγκί- 
νει ουχν* οτήν έχχλη<3'ά χαί δέ- 
λει νά δώοη τή ζωή τβυ βτβύ; 
φτωίτβύ;. τήν ίέοι τβυ τήν άφί- 
νει &\· xai β π *τέρ*ί τβυ μέ χά 

τρβηβ (τριϊίπάίεί νά τβν J r v * ' 
φίριι 3τήν £βυλειά.

Ά φ β ΰ  γίν 'ηχε ίάαχαλβς οτβ 
Λ β ν ίινβ  π*ι-ρνει τήν άπβφκοι χαί 
γίνεται ιερέας. 1 ε χ *τ έ3 3 ερ ι: μπ- 
V S{. εργάζεται μέ δύναμη δέλβν- 
τα; νά ίώαη έ{ετάαει«· γιά τβ Π *  
νεη ίβτήμΐβ . Α έ ν  τβ , π χ τω ίϊώ ν ίΐ 
^αως χ / ι  ϊται γίνεται ένας άηλβί 
ίΕρβχήρυχ*;. Κίΐΐ3χ«*ττεται τά άν 
9ρχ*βρυχεί* ουνεχώς ύιίάοχει 
ν'αί δβηίεϊ τβύς φτω χού: μέ χάδτ 
T f.tnc γιά νά χατ«-3ταλά£η βτή 
ίυιτυχία. Πεινάει, χρυώνει. μβ- 
ν « :  βτβύ; ύρβμβυ: τρέχει καί χ *  
Τ3ίχέυρελ>χβμένβς χ β ιμ ά τ η  βέ υ
γ ρ έ ; Λ κλ ύ Ιες . , _

Ξάφνου ξυπνάει μέ<5* τβυ ή νβ- 
ατνλγί* y i j  τήν ζωγραφική. 'Α ρ 
χίζει ·νά αχεύιάζη τήν ;.*«  t ' j v  
έργ*τών. C  πατέρας τβυ -ιρβΛΓ,χ 
θεί νά τβν τρα&ήξή άπό τήν 6υ- 
βτυχί-α. Μ ι*  βύντβιιη έπίβχεφι οτβ 
αιτίτ* τβν ®έρνει Xj'vn παρηγβριά. 
Ά φ ίνε ι πάλι τβ βπίτι Τβυ χαί ά- 
γι·'νίζεται νά δβή τβν πρββριομέ 
τβυ: Τ έχ νη  ή Sptpxei^ είναι τβ 
ερώτημα πβύ βτρΐφ«γυρΑζει βτβύ; 
βτβχ*3μβύ; τβυ. Κ Γ  έπειτα άπβ 
έ\Μΐ άγώνα μέ τβν εαυτέ τβυ άπι 
βαβίζει νά γίνη ζ&>γράφβς. 2 τ ί  
άτελιέ τβυ. μέα* a« μιά έχχληβίο; 
βττιάχνει τά ι^ημιου^γήματά τβυ: 
Πίναχες μέ δαρειά χαί οχβΰρα 
χρώματα.

Πρϊπει βμω : ν*ά αύγι) γιά τβ 
Παρίβι. τβ χέντρ β  τ ή ; φ ω τεινή ; 
ζωγραφική;.' Κ * ί  έται τ© TSSt φτά 
νει 3Τήν πβλι αύτή, έπβυ τβν Πε

ρ ιμένει i  άόελφβ; τβυ Τ έ β  έμπβ 
I ρβ; χαί αι τβ ; χ^λλιτεχνημάτω ι-. 

Ο  άώελφβς τβυ τβν γνωρίζει μ :  
τβύ; χα λύτερβυ ; έιμπρεαοιβνιοτά;. 
Α χβρτ*ιγα  μαδαίνει τβν τρί- 
πβ τή ; ζώ-γραφιχή; τβυ ; μ ί  xy 
φωτεινά χρώματα. ’Κργαζεται, 
3τβί';^ ύ ,^ μ β υ ;, ατί; π λα τείε;, οτά 
χωριά, βηβυ τβ χρώμα χ ? ί  τβ φώ; 
τβν τρτ*6άνε ίυ νεχώ ς . Μ έ  μεγάλα  
έήιματα προχωρεί πρβ; τβ τέλειβ . 
Κ α ί έργάζεται μέ Θέρμη. Γ ι ’ αυ
τόν τβ Παρίσι είνα ι μιά γέφυρα 
πβύ τόν ίβηδά ει νά φτάοη οτό 
πιό φω .'εινβ φώ;, τόν ίίλιβ.

Σ τ ά  SS τβυ χρόνια  βτό Arles 
άρχίζει νά τελειβπβιή τά «Snuieup 
γηιμϊτά τβυ μέ μιά ύπεράνδρωπη 
χά τ »3 τρ «ετ ιχή  οπατάλπ τβΰ έαυ- 
τβύ τβυ. "ω γραφ ίζει μέ άληβινή 
μανία, © άλαοοε;. χήπ βυ; χω ρία 
ύένΛρα καί πρό παντό; τβν  άλύ- 
πητβ χ,αυτερό ήλιβ.

Νβιχιάζει ένα οπίτι, τβ 6ά®ει 
άπό μέβ* χ ίτρ ινβ  χαί ζωγραφίζει 
λβυλβύίια . Σ '  αύτό δέλει νά έ ρ ν *  
ζωνται χι.| βί φίλβι τβυ. Τ ά  
χ, ώ ματν ιτβύ μεταχειρίζετα ι τώ
ρα β Πά\· Γ χ β χ  είναι έλαφριά. Ή  
σπάτνλη έξάντλησι τών ίυ νά μ εω ν 
τβύ φ έρνει τό γρήγβρβ τέλ β ; τβυ. 
Ξα φ νικά  τρ ιλλα ί νετα ι. Κ βδει 
τβ αυτί τβυ. -ω γραφίζει τ ή ν  αύ- 
τβπρβ3ωπογ·ραφία τβυ μέ κομ μ ένο  
αύτί (πολύ γνω βτβ έ ρ γ β ) χαί κα 
τα λήγει α ενα  φ ρενβκβμείβ . Π·»ρ’ 
β/α α'.τά έζαχβλβυδεί νά ζωγρα
φική μέ πάδίί* Τ β  Μ ά η  τβΰ IS90 
τόν φ έενβυ ν  3τήν  πβλι Ά μ έ έ ο  
Σ ίρ  Ούά.

Σ τ ό ν  ϋ κ τ β ρ *  gachet δρίβχει 
τέ,ν <5?·λβ καί δαυψιαβτή. Σ ν ις  27 
’ Ιουλίου, ά κβυμπ ιομένβ ; α' ένα 
(5(ένώρβ, πυρβδολεϊ τό βτήδβ; καί 
•3έ <5υό μ έρ ε ; ή-εμα, μέ τό τοι- 
ΐΜίούχι βτό βτβμα άφίνει τίς τε 
λευτα ίε ; τβυ π νβέ;. Ά κ ρ ιδ ώ ; τή ν  
έπβχή αύτή ό Τ ε ό  πουλάει ένα 
πίνακά τβυ 'τ ό  μ ενα λειβ  τβύ έρ- 
γβυ τβυ, καί τό δάδβ: τβΰ άνδρω 
πιβμβύ του αναγνω ρίζεται άπβ 
τόν κόβμο. "Η τ α ν ε  βμω ; γεννη-  
ιιένβ ; γιά ζωγραφική ή ήταν μόνο 
ν Γ  αύτόν ή ζωγραφική μιά 6κ- 
φρ^βι τβύ έίω τερ ικβύ  τβυ κέα μβυ:

Σ τ ή  ζωι\ τβυ βπβυ γνώριοε τήν 
ίυβτυχ ία  ί έ ν  γνώρισε τ ή ν  γυναί 
κα πβύ μποροϋβε ν'ά τόν άπβλυ- 
τρώβιι. C i  φίλβι τβυ ί έ ν  μπβροΰ 
σάν νά τό»’ άκβλουδήσβυν π«ρά 
u e ve v  β Τ * β ,  4 κα λ ό ; άώελφό; 
καί φ ίλβ;. Γ ί  μισό χρβνβ  άρρω- 
σταίνει καί ό άύελφβ,: τβυ καί 
άκβλβυδεϊ τβν  άγαπητβν τβυ 
Πιτ·3έντζβ. 'C  έ ν α ; ίίπ λα  στόν 
άλλβ κβιμβύντα ι τβν αίώνιβ ϋπνβ 
στβ νβχρβταφεϊβ τ β ΰ : Ά μ έ έ ρ .

Τά ζητήματα 
τήςέβδομάδας

Μσκέττα τοϋ κ. Γ. Άνεμογιάννη για τέ σκην,κβ τής 1ης πράξης τοΰ έργου τού κ. Α. Λ.δωρίκη «Τό Ξύπνημα* 
ποΰ παίζεται στό «Λυρικό» άπο τό τμήμα τού Ήμικρατικού Θιάσου ΚοτοπούΧη
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Τό καΐΥούρΥΐο
χ Ε ί μ ω ν ι ά τ ι κ ο  θ έ α τ ρ ο

ιιου χαρίζει στήν * Αθήνα ή κ. ί

Κ Α Τ ΕΡ ΙΝ Α  ΑΝΑ ΜΕ Α Ά

'Η ανακαίνιση τού θεάτρου «Κεντρικόν»

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ε Σ  Π Ρί?Τ ΕΣ

Τό «Ξύπνημα»
(3 πράξεις, Α εΙκόνες) 

του κ. Ά λ . ΛιδωρΙκη 
Ήυικρατικός θίασος κ. Μαρίκας Κοτοπούλη 

Θέατρο «Λυρικόν»
Κριτικό σημείωμα τοΰ κ. ΠΟΛ. Μ Ο ΣΧΟ ΒΙΤΗ

ΤΑ νέο έργο τ3ΰ κ. Λιδωρίκη,· τήν 
πρώτην τοΟ όποιου έδωκε (μέ τό Ο- 
ψονο άνέβασμα πού εΐνε 6 κανών 
τοϋ θιάοου) ο Λμικρατι.κός θεατρι
κός όργανιομός τής κυρίας Κοτο
πούλη οτό «Λυρικό» τήν Πέμπτη τό 
δράβυ, παρουοια τού κ. Πρωθυπουρ
γού Kqi τής κυρίας Μεταζά, ό συγ- 
γραικεύς τό έτιτλοφόρηπέ «Τό Ξύπνη 
μα». θό μπορούσε νό τό τιτλοιρο- 
ρήοη: « Λ (  πρόζεις μας μδς κυνη
γούν» . ΕΙς ένα εισαγωγικό του ση- 
μΒίωμα παρατιθέμενο οτό πρόγραμ
μα ό (βιος γράφει:

«Άπό μιό άλήθεια άνθρώπινη, ά
πό ένα όπλό καί φυσικό έρώτημα 
ηού έβαλα ό ϊδιος ένα πρωί οτόν 
έαυτό μου, γεννήθηκε τό «Ξύπνη
μα». Ρώτησα: Ά ρ α  γε θά μπορού
σες, άν ήθελες νά σβύορς ό,τι έζη- 
αες ώς τώρα, δλα 6σα άποτελ3ΰνε 
τόν χθεσινό σου άνθρωπο, τόν κύ
κλο του καί τίς κακίες του, γιά νά 
ζητήβΓγς άπό σήμερα νά ζάναπλά- 
σης τή ζωή ορυ δπως σ’ άρέαει έ- 
σένα, έλεύθερη, καινούργια, χωρίς 
δεσμούς καί έζαρτήσεις άπό τό πα
ρελθόν;

»Καί τότε αύτή ή άλήθεια, ή τό
σο άνθρώπινη, ρύτό τό άπλά καί «υ- 
ρικό έρώτημα, πήρε διά μιδς μεο’ 
στή μυαλό μου τή θέσι εν ός προ
βλήματος οτυνναΰ, πού περισσότε
ρο πλησίαζε οέ μιά άρνησι πικρή».

Κοί παρακάτω:
«Υπάρχει γύρω μας μιά άτμόοφαι 

ρα δημιουργημένη ήδη, στερεοποι
ημένη, άμετάβλητη. Εμείς «ξυπνά
με» μέ διάθεοι νά ζαναζήσωμε, νά 
γίνωμε άλλοιώτικοι καί νά ντυθού
με τή μορφή πού. χρόνια ή ,.ιή ̂ ες, 
έστω KCi μέρες ή οτιγμές, όνειρευ- 
τήκαμε. πώς μας ταιριάζει πιό κα
λά καί μδς φέρνει πιό κοντά οτή 
σχετική εύτυχία. Τίς περΓόοότερες 
φορές άνώφελοι καίέπικίνδυνοι Βγαί 
νουν αύτοί οί πόθοι μας. Γύρω μας, 
γύρω άπ τή ζωή μας, έχει οτηθή τό 
περιβάλλόν μας, οί άλλοι πού μδς 
ζέρόυν όπως είμαστε, οί πράξεις 
μας, οί παλαιές, πού ένφ πιστεύου
με πώς έοβυοαν μαζί μέ τήν έκπλή 
ρωσί τους ζρύν πάντα καί κυριαρ
χούν οέ κάθε άλλες άποφάοεις 
μας». ■ .
«Αί πράζεις μας μδς άκολουθούν». 

Αύτή εΐναι ή βαθύτερη ούσία τοΰ 
έργου. Ό  συγγραφεύς—όπως πάλι ό 
ϊδιός γράφει — «τοποθέτησε τήν «ι
στορία τοϋ «Ξυπνήματος» σέ πλαί
σιο ήθογραφικό, δχι γιατί δοκίμοσε 
νά γράφη ήθογραφία, άλλά γιατί 
ηίβτεψε πώς δίπλα οέ άπλούς άν-

θρώπΌυς - άπλούς οτίς έκδηλώσεις 
τους—θάπαιρνε μεγαλύτερη ζωντά
νια τό θέμα πού μέ άηησχόληοε».

Ο κ. Λιδωρίκης έοκέφθηκε ,εύτυ- 
μένα. Γιατί άληθινά αύτό τό ή- 
/ραφικό οτοιχείο είναι έκεΐνο

Άττό τό περιδάλλον τής συμπαθή 
τικής καλλιτέχνιδοτζ κ. Ανδρεάδη 
πληροψορηθήκαμ- δχι τόν όρχόμε- 
νο Ό κτώ δρη ό θίασός της θά κά
νη ϊναρζη τών χειμερινών παρα- 
στάσεοιν στό θέατρο «Κεντρικό».

01 πληροφορίες άναφέρανε έπί
σης δτι αύτό τό θέατρο ποΰ άνα- 
καινίζεται έντελώς θ' άποτελέση 

j ϊνα  άπό τά καλύτερα κέντρα τής 
| πόλης μας καΐ γενικά  τής ‘Ελ λ ά 

δας. Νομίσαμε λοιπόν δτι δέν θά 
ήτανε καθόλου άσκοπο νά έπισκε- 
Φβοΰμε τό άνακαινιζόμιίνο κτίριο.

Ή  έζωτερική δψη τοΰ θεάτρου 
δέν άλλαζε άκόμη. "Ο σο δμως 
προχ’ωροΰμε πάρά μέσα σωροί τό: 
χώματα, έργάτες ποϋ πηγαινοέρ- 
χονται, διαταγές ποϋ δίνονται άπό 
δώ καί άπό κεί, μάς προειδοποι
ούν δτι κάτι τό μεγάλο συντελεΐ- 
ται. Μπαίνουμε στό θέατρο. Κτί 
στες άπό δώ, ξυλουργοί άπό τήν 
άλλη, μερικοί πού μεταφέρουν οι
κοδομικά ύλικά, έπιστάτες πού μέ 
τίς φωνές τους τραντάζουν τό θέα
τρο μάς δείχνουν δτι κάθε έργα 
σία έδώ μέσα γίνεται μέ γρήγορο 
ρυθμό. Σ έ  μιά γωνιά διακρίνομε 
τόν κ. I . Φιλιππόπουλο πού προΐ- 
σταται τών έργασιών σάν άρχιτέ- 
κτωνας.

Ό  κ. Φιλιππόπουλος εΐνε διπλω
ματούχος τής σχολής τών Beaux— 
Arts τών Παρισίων, πολλές φο 
ρές δέ ϊχει δραδευθη άπό διάφο
ρα καλλιτεχνικά  συγκροτήματα, 
σχολές κλπ. Τόν παρακαλοΰμε νά 
μάς πή λ ίγά  λόγια  γιά  τήν άνακαί 
νιση τού «Κεντρικού».

— Ή  έργασία πού κάνομε έδώ 
μέσα, μάς άπαντάει ό κ. Φίλιππό- | 
πουλος, έλπίζομεν νά παρουσιάσΠ 
κάτι τό καλό. Ο Ι θεατές, πού ύστε 
ρα άπό λίγους μήνας θά κάθωνται

πτπ:

έδώ μέσα καί θά άπολαμδάνουν 
τό έξαιρετικό θέαμα πού θά τούς 
προσφέρη ό καλλιτεχνικός όργανι- 
σμός τής κ. Ά νδρεά δη , οϋτε γιά  
μιά στιγμή δέν θά μπορέσουν νά 
συγκρίνουν τό τωρινό κτίριο μέ τό 
άλλοτε θέατρο «Κεντρικό». Καί 
πρώτα-πρώτα ή πλατεία τού θεά
τρου θά εΐνε πολύ μικρότερη. ’Ή 
δη τήν έμικρύναιλε. κατά πέντε

^ΐ κ. Ι̂ -, κ;ρινα Ανδρεάδη

μέτρα άπό κάθε πλευρά. ’Έ τ σ ι 
καλυτερεύει ή προοπτική. Γιατί
πρίν ό θεατής πού καθότανε κοντά 
στούς τοίχους έδλεπε πολύ λ ίγο  ή 
δέν εδλεπε καθόλου τό τί γινόταν 
πάνω στήν σκηνή. Δεύτερον μεγα 
λώσαμε τήν σκηνή. Ή  αύριανή σκη 
νή θά έχη μήκος δέκα μέτρα καί 
£άθθς περί τά είκοσι. Τό άνοιγμα 
τής σκηνής θά τό όρθογωνίσωμε. 
Τήν σκηνή θά τήν ένισχύσωμε μέ 
τά λεγόμενα «συρτάρια» πού θά 
κινούνται πάνω σέ δέργες σέ σχή
μα . Γ  κεφαλαίου. 'Έ τ σ ι θά εΐνε 
δυνατή ή ταχύτατη άλλαγή τών

σκηνικών καί ή έναλλαγή τών εί- 
κόνων.

«Μ ελετάμε κ ι’ δλας μαζί μέ τούς 
κ. κ. Σαροιντίδη καί Βακαλόπουλο 
νέου είδους φωτισμούς, νέους προ 
δολεΐς, έτσι ώστε δλο τό θέατρο 
ν ά φωτίζεται μέ σύστημα φωτι
σμού indippect ποϋ άποδίνει φώς, 
πού δέν κουράζει καθόλου τά μά- 

I τια. Σ  τήν πλατεία γύρω-γύρω κα- 
τεσκευάσαμιε κυκλικά  σέ σχήμα 
πετάλου κλειστά θεωρεία πού ένα 
άπό αύτά, τό πρώτο δεξιά θά προ 
εζέχη. διακοσμηθή πολυτελέ
στατα. θά άποκτήση δίπλα σαλο- 
νάι Ι̂ι καί θά προορισθή γιά  τήν 
Λ. ‘Λ . τόν 1 Βασιλέά ή Ά>ν κ: I Ιρό*- 
δρο τής Κυδερνήσεως, δταν θά έρ- 
χωνται στό θέατρο.

»Τά καμαρίνια θά κατασκευα- 
σθοΰν σέ νέες δάσεις μέ δλους 
τούς δρους τής υγιεινής, θ ά  άπο- 
κτήσουν δηλαδή άπλετο φωτισμό, 
έπαρκή καί διαρκή ά ϊρισμό ώστε 
ή παραμονή τών ήθοποιών μέσα σ’ 
αύτά νά εΐνε εύχάριστη, 'Αποχω- 
ρητήρια άκόμη θά γίνουν χωριστά 
γιά  τήν πλατεία καί χωριστά γ ι 
τούς έξώστες. Πρίν άπό τήν πλα
τεία θά κατασκευασθή χώ λλ άνε
το, πού θ' άποτελη άνεξάρτητο 
τμήμα τοΰ σύνολου. Σ ’ αύτό τό 
χώλλ θά όδηγή σκάλα άπό λευκό 
μάρμαρο πού θ’ άρχίζη άπό τήν 
είσοδο τοΰ θεάτρου. Μ εγαλώ σαμε 
κατά πολύ τό προσκήνιον καί σκε
πάσαμε τήν θέση τής όρχήστρας. 
Δέν θά τήν καταστρέψωμεν δμως 
γιατί άργότ.-ρα ϊσως νά χρειασθή. 
θά  γίνη δέ έτσι τό προσκήνιο ώ
στε δέν θά ύπάρχη μέσα στήν Ε λ 
λάδα όμοιό του.' Ο Ι ήθοποιοί θά 
μπορούν νά παίζουν άνάμεσα στούς 
θεατές μαζί μέ τούς θεατές. Ύ-, 

(Συνέχεια στή» 2η σελίδα)

01 Δ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ  Μ Α Σ

Γ ά «Παρασκήνια» δρίσκβν-
ται βτήν  εύχάρι-βτη βέβη 
ν' άναγγείλβυν στβώ: άνα- 

γνώβτε; τβυ;. ότι άν κρίνβυν 
άπό τή»· προίυμία π6ύ μ ' αύτήν 
βί σημ^ΛΤικώτερβι έχπρ«ϊ<3ωπβι 
τή ; ελληνική ; ύιανβηβηΐ δε
χτήκανε νά λάδβυνε μέρος 
στή σειρά τών διαλέξεων πού 
όργανώνβυν γιά τήν χειμερι
νή ! π,ερίβόβ. βί ύιαλέζει; μαί 
αυτέ; 8' άπβτελεββυνε ένα ά- 
λ η ίιν *  πνευματικό γεγονό;.

Τά  όνόματα τών βμιλητών 
τά "Παρ^οκήνια» ίά τά άναγ- 
γείλβυν. άφβΰ κανβ>'ιοτβύν β- 
λε : βί λεπτομέρειε; των δια
λέξεων.

ΤΑ Λ Ε Κ Α Χ Ρ Ο Ν Α  Τ Ο Υ  Α Τ Τ ΙΚ

Ο  Άττίκ γιόρτασε τήν περααμέ· 
νη Πέμπτη τά δεκάχρονα τής 
«Μάντρας» του. ' παρακο
λουθήσανε τήν «Μάντρα» τού 

Άττίκ οτά δέκα αύτά χρόνια, πού 
ταχτικά λειτουργεί τό μέν καλο
καίρι στήν Αθήνα, τόν 5έ χειμώνα 
στίς έπαρχίες, δέν έχουν παρά νά 
οφίζουν μέ ειλικρίνεια κι’ άγάπη 
τό χέρι τοΰ ευγενικού τροβαδού
ρου, καί νά χαρούν τή χαρά του 
γιά τή μεγάλη του νίκη.

Γ  ιατί ή «Μάντρα» τού Άττίκ δέν 
είναι ένα άπλό κέντρο ψυχαγωγίας, 
άλλά καί φυτώριο ταλέντων, πού 
άπ' αύτό τροφοδοτείται κατά τά 
πλείοτον τό έλαφρό μουσικά θέα
τρό μας. Οί δεσποινίδες Λημητρίου, 
Κουρτίδου, Κάκια Μένδρη, Δανάη, 
’Αγγέλα Λυκιαρδοπούλου, Ντιρι ντά- 
ουα καί τόσες άλλες, μ' έπί κεφα
λής τήν Λουίζα Ποζέλλι, άπό τήν 
«Μάντρα» τοΰ Άττίκ ζεπηδήσανε 
οτό θέατρο, γιά νά πάρουν μιά ξε
χωριστή θέση εύθύς άμέσως ο' αύ
τό.

Μόνο γι’, αύτή τή σπουδαία του 
συμβολή οτό μουσικό θέατρο, ό 
Άττίκ έχει. δικαιώματα άναμφιαβή- 
τα οτήν ευγνωμοσύνη τών νεοελλή- 
νων. · , , „

01 Χ Α Ρ ΕΣ  ΤΟΥ, Χ Α Ρ Ε Σ  ΜΑΣ

Ο ΜΟΣ ά Άττίκ δέν είναι μονάχα 
όάνθρωπος πού όσφραίνεται τά 
ταλέντα, τά παραστέκει στά 

πρώτα τοι 3ήματα,τά 5ιαπλάα<ϊει καί 
τούς άνοιγει τή μεγάλη πόρτα γιάνά 
μπούνε θριαμβευτικά οτό θέατρο, 
άλλά κι- ό ώραίος τραγουδιστής,πού 
έζηοε κι’ έζα;*ολουθεΐ νά ζή τρα
γουδώντας. "Ο λ ε ς  οί χαρές, οί πό
νοι, οί έρωτες, τά κλάματα, οί εύ- 
τυχίες, οί άτυχίες τοΰ Άττίκ (ίχοιι- 
ν«κ£ *υβ ί.*  . ,* »  . ψ φ ·-  ,Ν , πο.:ν «Ν 
>5ραδυά πρωτοτραγουβιοϋνται ι στή 
^Μάντρα>; του καΐ τήν άλλη τίς τρα
γουδάει δλη Λ ΆΘήνα. Χτοϋς δρό
μους, οτά σαλόνια, στις ταβέονες.

Τά τραγούδια τοΰ Άττ'ικ είναι τό 
άνθος μιας άτέλειωτης αισθηματικής 
συγκίνησης. Ομως ή αίσθηματολι- 
γία του δέν είναι άρρωστη, λεπτή,

καλοδουλεμένη καί καλοδιαλεγμέ· 
νη, χυμένη σέ μελωδiεc πού άν δέν 
σπαράζουνε τήν φυχή, όμως ,τήν 
χαϊδεύουν ήδονικά σκορπίζοντας 
άλλοτε μέν ολόκληρους κόσμους 
χαράς καί κεφΌϋ, άλλοτε δέ ένα 
νέφος ώραίας μελαγχολίας.

Ό Κλέων Τριανταφύλλου, ό Άτ- 
τίκ μας, γιόρτασε μ ’ δλο του τό 
δίκηο τά δεκάχρονο τής ίδιόορυθ* 
μης Μάντρας του. Οί χαρές τοΰ εύ- 
γενικού κΓ άνεζάντλητορ τροβα* 
δούρου καί δικές μας χαρές.

Ο ΤΑ Ν  ΤΑ  Κ Ε ΙΜ Ε Ν Α  Π Λ Α ΙΤ Ο -  
Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Γ ΙΑ νά λάβρ κανείς μιάν Ιδέαν 
τής καλοπιστίας μερικών κυρί
ων, πού προβάλλουν ώς ρυθ
μιστές τού θεάτρου, δέν έχει 

παρά νά διαβάορ τό παρακάτω 
γράμμα τοΰ κ. Γ. Πράτσικα, πού 
δημοσιεύθηκε στά «’Αθηναϊκά Νέα;) 
τής περασμένης Τρίτης:

’Αγαπητά «’Αθηναϊκά Νέα»,
Ή  «Καθημερινή», ή όποια προ

σπαθεί ν ’ άλιεύη άπά διάφορα 
άρθρα άνυπάρκτους μαργαρίτας 
διά νά κάνη άνόητον πνεύμα είς 
βάρος τοΰ άναγνωστικού της κοι 
νοΰ, είς σημερινά σχόλιο γρά- 
Φουσα διά τήν κο>μωδίον μας 

r «Πείσμα στό πείσμα» έζ άφορμής 
τού δημοσιευθέντος είς τά «Πα
ρασκήνια» άρθρου μας, λέγει δτι 
«οί συγγραφείς, έζηγώντσς τήν 
πρόθεσί τους γιά τό έργο τους 
είπαν &τι δέν ύπάρχει καμμιά 
άζίωση λυθοΰν φυσιολογικά 
προβλήν*«τα» καί δ τ ι  κατά συνέ
πειαν Α κωμωδία μας δέν θ' ά· 
vaKoivtoGfi εις ιατρικήν τινα Ά
καδημίατγ.

Αν £ γράφας τό σχετικόν σχό 
Κιον είχε τόσην άντίληφιν όσην 
άφέλειαν είς τό πνεΰμα του, θά 
έδιάβαζε δτι τό έργο μας δέν έ 
χει τήν πρόθεση νά λύση «φιλο
σοφικά προβλήματα». Διότι «φι
λοσοφικά» είναι γραμμένον και 
δχι «Φυσιολογικά». Φαίνεται δ
μως δτι ό περίφημος σχολιαστής 
στερείται κάθε φυσιολογικής και 
πνευματικής δυνάμεως. Διά νά 
θεραπευθή καλόν είναι νά πα- 
ραπευφθή είς όυσολογικόν Ίν- 
στιτοΰτον ή άν προτιμά είς φοε- 
νολογικόν, όπότε Θό έχρ δλον 
τόν καιρόν νά κΛ νρ . . τρελλόν 
πνεΰμα είς 0ά^>ς τών άναννω- 
οτών του καί είς 0άρος όλων 
τών θεατρικήν ζητημάτων.

Μέ r/^ικώτστα αίσθήυατπ 
ΓΕΏ ΡΓΙΟ Σ  Π ΡΑΤΣ ΙΚΑΣ 

Ό συντάκί< ty δηλαδή τοΰ σχολίου 
αύτοΰ, πού δημοσιεύθηκε οτήν πρώ
τη σελίδο τής «Καθημερινής», ούτε 
no\»>japOTr τ6
κείμενον τοΰ οοθρου νοΰ κ. Γ. ίρά  
τσικα, πού δημοσιεύσανε τά «Παρα
σκήνια» στό περασμένο φύλλο, γιά 
νά κάνη εύκολο πνεΰμα.

"Οταν τά κείμενα πιά πλαστογρα- 
Φοΰνται μέ τέτοιαν εύκολία μπορεί 
νά φανταοθρ κανείς τί τραβούν τά 
καημένα τά έργα!

ϊΧΠΧ w-r.VYU-

Τό νέο έργο ποΰ άνέβασε ό βίοαος Ανδρεάδη

« Αύτό πού ξέρει 
κάθε γυναίκα»

Σημείωμα τής μεταψρ άστριας κ. Μαρίας Κάρμα
Ό  συγγραφέας τοϋ έργου «Αύτό τό 

ξέρει κάθε .γυναίκα» ό S ir  Je m e s  
M atthew  Barrie , γεννήθηκε στό Κιρρι- 
μίούρ, μικρή ττόλη τής Σκωτίας, τό 
Μάη τού 1860. Έσττούδασε στό,Πανε
πιστήμιο τού ’Εδιμβούργου, έργάσθηκε 
ώς δημοσιογράφος σ’ έφημερίδες τοϋ 
Νόττιγχαμ καί τοΰ Λονδίνου, καί άττό 
τή δημοσιογραφία &ρχισε νά τταίρνη 
σιγά— σιγά σημαντική θέση στή λόγο 
τεχνία, στήν όποία διακρίθηκε ώς ·π«-

Έ ξ  αφορμής ένός βιβλίου της ”£μμας Καλβέ

α π ο τη ν  α
Οί γνώμες γάλλων Ιστορικών τού θεάτρου... καί ή αλήθεια

>

πού δίνει δχι «μεγαλύτερη», άλλά 
ϊοα-.ϊρα ,τή, μ ο ν α δ ι κ ή  ζωντά- 
νεια πού έχουν οί χαρακτήρες οτό 
έρ γ» του. Νομίζω πράγματι πώς ό 
κ. Λιδωρίκης έκανε ένα βασικό λά
θος σ’ αύτό. Ξεκίνησε άνάποδα.Πή
ρε μία «θέσι». Καί θέλησε νά έμ- 
φανίση ένα κομμάτι ζωής προωρι 
σμένο άποκλειστικά νά δικαιολογή 
ση τή Θέσι αύτή. Έ ν  τούτοις ό δρα 
ματουργός ζεχωρίζετοι άκριβώς άπό 
τήν ικανότητα νά κάνρ τό άντίθε
το. Δίνει άληθινά, είλικρινά, ένα πε 
ριστατικό άπό τή ζωή. Περιστατικό 
άρκετά σοβαρό καί σημοντικό τόσο 
πού νά μπορή ή μ,ίμησί του νά είνε 
«μίμησι πράζεως σπουδαίας καί τε
λείως» θέατρο. ’Απ’ τή ζωή αύτή 
έτσι έμφανιζόμενη θά βγρ μοιραία 
ή «θέσις». Γιατί κάθε περιστατικό 
ζούής* τόσο σοβαρό, — κάθε «πράζις 
σπουδαία καί τελεία» — άναπότρε- 
πτα έχει μέσα του τό πρόβλημα πού 
δημίουργςί τή κρίσι, πρόβλημα ζω
ής, πρόβλημα σχέσεων τού άνθρώ
που μέ τόν έαυτό του ή μέ τούς

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Είδα σήμερα <τέ μιά προθήκη Άθη- 
ναϊκ ύ δι^λιοττωλείου, ενα χονδρό τό- 
μτ jtto τόν τίτλο «Έτραγουδησα σέ δ- 

λ τόν κόσμο». Πρόκειται ττερί τών 
Απομνημονευμάτων τής ’Έμμα ς Καλ- 
6έ, τής παλαί μάχης Γαλλίδος λυρικής 
καλλιτέχνιδος.

Αΰτό τό βιβλίο, μού θύμισε τήν πα
νηγυρική τής «Κάρμεν» πού είχε δοθή" 
στήν «Όπερά— Κωμικ», είς τό Παρί
σι, τό Νοέμδριο τού 1-938, γιά τήν έ- 
κατονταετηρίδα άπό τής γεννήσεως τοΰ 
Ζιορζ Μπιζέ,,

Η διεύθυνσις τού θεάτρου, είχε τή 
συγκινητική έμπνευσι νά καλέση σ’ αι) 
τή τήν παράστασι, τήν "Εμ μ α  Καλδέ. 
Μόλις άνοιξε ή άΰλαίά, &\ο\ οι έρμη- 
νευται τής «Κάρμεν», έστράψησαν πρός 
τό πρώτο θεωρείο δεξιά,~καΐ·ύπεκλίβη- 
σάν μέ σεβασμόν ενώπιον τής παλαιάς 
καλλιτεχνικής δό'ξηξ, ’την όποία συνώ- 
δευε κείνο τό δράδυ στό θέατρο, ή Μα
ρία Ζολλιδέ.,.ή μόν^ έπ^ζώσα έκ τών 
ακροατών τής πρεμιέρας τής «Κάρμεν». 
Ή  ’ Εμμα Καλδέ, δέν πρωτόπαιξε αύ
τή, τό λυρικό* αριστούργημα τού Μπι
ζέ. Ά λ λ ’ ή μεγάλη τραγούδιστρια, ύ
πήρξεν είς τήν έποχήν της, ή σπου- 
δαιοτέρα έρμηνεύτρια τής «Κάρμεν». 
(Τό  εργον έδόθη διά πρώτην φοράν τό 
1875, ή δέ Καλδέ τό επαιξε μόλις τό 
1 892. Τόν ρόλον τής Κάρμεν, έδημι- 
ούργηοτε κατά τήν άρχικήν παράστα- 
σιν, δηλαδή πρό 65 άκριδώς χρόνων, 
ή περίφημη Γαλλις τραγουδίστρια 
Γκαλλί— Μαριέ) .

Άκόμη καϊ τώρα,1 αι γνώμαι τών 
Γάλλων ιστορικών του θεάτρου, έξακο 
λουθούν νά ειν$ διχασμένοι. Οσον άφο- 
ρ^ τήν υποδοχήν τής όποίας ετυχε ή 
πρεμιέρα τής «Κάρμεν».

Ή τ β  θρίαμβος, ώς »»στιυουν W

μέν, ή παταγώδης άποτυχια ώς ύπο- 
στηρίζουν οι δέ ;

Ή  πιό ένδεδειγμένη ν’ απάντηση είς 
τό έρώτημα ήτο ή Μαρία Ζολλιδέ, ή ό
ποία... είχε παρευρεθή στήν πρεμιέρα 
τής «Κάρμεν» πριν άπό 65 όλόκληρα 
χρόνια. Θαλερά, πνευματώδης και μέ 
καταπληκτική μνήμη, ή γηραιά αύτή 
Γαλλίς, έμπιστεύθηκε σέ μερικούς δη
μοσιογράφους, τις ένδιαψέρουσες Ανα
μνήσεις της άπό τήν άρχική παράστοι- 
σι τής «Κάρμεν». <

— « Ή  «Όπερά— Κωμικ», ήτο τότε 
— τό 1875— τό μοναδικό Παρ,ισινό θέ
ατρο στό όποιο, ρί γονείς μπορούσαν 
νά οδηγήσουν άφοδα τά μικρά κόρι- 
toios τους. Σάς άφίνω νά ψαντςισθήτε. 
το σκανδαλισμό τών δικών μου γονέων, 
μπροστά στή Κ|άρμεν, πού είχε δυό 
έραστάςΤ^ έκάπνιζέ και εκαμνε τοσάς 
έλευθ^ίριότητας. Η πρώτη ψρ'οντίς τής 
μητέρας μου ήτοι— άφού δέν μπορού
σαμε νά φύγωμε άπό τό θέατρο έν ώρς< 
παραστάσεως — ί νά μέ σπρώξη στό· 
δάθος τού θεωρείου μας. Ά λ λ ’ ή φρον- 
τις αύτή τής μητέρας μου, δέν μέ ήμ- 
πόδισε νά μείνω γιά τούς γνωστούς 
μας θεατάς που Ιείχαν άντιληφθή τήν 
παρουσία! μου στήν παράστασι, «τό 
τρομερό κορίτσι, ,που είχ^ δή αύτή τήν 
....άδιάντροπη (Κάρμεν» !

Οταν ή Μαρία Ζολλιδέ, ήρωτήθη, 
,αν τό κοινόν άπεδοκίμασε τό εργο τού 
Μπιζέ κατά τήν ^πρεμιέρα του, ή γη-· 
ραιά Γρλλίς άπήντησε :

—  Τό άκροατήριο ήτο . ψυχρόν, , έξ· 
αίτιας τής τολμήρότητος τού θέματος 
— γιά τό 1 875-^—'- έδειξε ν- δμως άνε-. 
πιφύλακτΟν ένθουσιασμόν διά τήν μςυ 
σικήν τού Μπιζέ. Διέκοπτε κάθε τόσο 
τούς έρμηνευτάς μέ χειροκροτήματα 
■ α« ιδίως τή» Γκαλλί— Μαριέ, πού ύ-

πεκρίνετβ τήν Κάρμεν. Ξέρετε δτι ή 
Γκαλλί Μαριέ, είχε προαισθανθή τό θά
νατο τοΰ Μπιζέ ; Αΰτό συνέβη, κατά 
τήν 33 παράστασι τής «Κάρμεν». 
Στήν περίφημη σκηνή τού τρίο τών 
χαρτιών, ή πρωταγωνίστρια, ρίχνον- 
τας τά χαρτιά, είδε στό παιχνίδι της 
τό όίγγελμα ένός* θανάτου. Ή  Γκαλλί—  
Μαριέ, έταράχθη τόσο, ώστε λιποθύ
μησε τή στιγμή κατά' την όποία άπο- 
συρόταν είς τά παρασκήνια. Τήν έπαύ 
ριο ή καλλιτέχνις έπληροφορήθη, μέ 
συντριβήν, δτι ό άγαπητός της Μπιζέ 
ειχεν άποθάνει τήν νπαρελθούσα νύκτα 
καί άκριδώς κατά τήν ώρα πού έκείνη 
είχε δή τό μήνύμα τού θανάτου του στα 
χαρτίά, τά. όποία ερριξε παίζοντας τή 
σχετική σκηνή τής Κάρμεν !»

—  Εχετε ύπ’ δψιν τήν κριτικήν πού 
έδημοσίευσεν 6 Ροσφόρ είς τόν 
«Φιγκαρώ», γιά τήν άρχική παράστασι 
τής Κάρμεν · Ό  Ροσφόρ £γραφε ψ’ αύ 
τή τήν δυσμενεστάτη κριτική, δτι τό 
εργο τού Μπιζέ έσφυρίχθη άγρίως κα
τά τήν πρεμιέρα του —  ύπενθύμισεν 
ένας Γάλλος δημοσιογράφος, είς τήν 
μόνην έπιζώσαν έκ τών άκροατών τής 
πρεμιέρας τή·ς Κάρμεν.

—  Έ γ ώ  δέν άκουσα κανένα σφύριγ
μα, άπήντησεν ή Μαρία Ζολλιδέ. Ξέρω 
όμως δτι ή μαρτυρία μου αύτή, δεν θά 
ΧεΡΜ®τ ,ο:η ;τας διαφωνίας μεταξύ τών 
φίλων...τής ιστορικής άληθείας. 'Ό σον 
άφορρ: τήν «Κάρμεν», δέν πρόκειται νά 
παύση νά εινί to - δημοφιλέστερο* άνά 
τόν κόσμον γαλλικόν λυρικόν άριστούρ 
γημα, έστω καί αν οί ιστορικοί τού 
θεάτρου μας, δέν κατώρθωσάν...άκόμη 
νά συμφωνήσουν ς-χετικά μέ την ύποδο- 
χήν πού εγινεν είς τήν Κάρμεν, κατά 
τήν^,άρχ^κήν της παράστασ»ν— κατέλη- 
ξεν ή Μαρία Ζολλιδέ, Σ .—

Ή  κ.-Μαρία Κάρμα, μεταφράστρια τοΟ 
έργου «Αύτό τό ζέρει κάθε γυναίκα».

ζογράφος και ώς δραματικός συγγρα
φέας και άκριδώς γιά τή μεγάλη άξία 
τής λογοτεχνικής του αύτής έργασίας 
τού δόθηκε ό τίτλος τού δαρωνέττου, 
χάρις στόν όποίο άπό τότε προτάσσε
ται στ’ δνομά του ό τιμητικός τίτλος 
τού « S ir » .

Τό πρώτον του εργο ό Μπάρρι, δπως 
διηγείται κάπου ό ϊδιος, τό εγραψε στά 
μαθητικά του χρόνια γιά τό δραματικό 
σύλλογο τής άνώτερης σχολής τού Ντόμ 
φρις. « Ό  τρόμος τής παιδικής μου ή
λικίας», λέει, «εϊτανε πώς θά έρχότανε 
μιά μέρα πού θ’ άναγκαζόμουν ν’ άφή- 
σω πιά τά παιχνίδια, καί δέν μπορού
σα νά φανταστώ πώς ειτανε δυνατό νά 
γίνη ποτέ ενα τέτοιο πράγμα». Σ ’ αύ
τά τά λόγια του βρίσκεται χωρίς άλλο 
κρυμμένος ό σπόρος άπό τόν όποιον 
βγήκε τό' πιό γνωστό άπ’ δλα του τά 
εργα τό θεατρικό παραμύθι του «ΠΗ- 
Τ Ε Ρ  Π ΑΚ  τού παιδιού πού δέν ήθελε 
νά , μεγαλώσω» .

Το περίφημο αύτό φανταστικό ερ-

fo  παίχτηκε γιά πρώτη φορά τό χει
μώνα τού 1 904 στό Λονδίνο, δπου καί 
παίζεται άκόμη κάθε χειμώνα. Στά 
1929 ό Μπάρρι χάρισε τά σνγγραφ^κά 
άπάνω σ’ αύτό τό εργο δικαιώματα 
του στό παιδικό νοσοκομείο τής Great 
Drimond Street, καί υπολογίζεται 
πώς άπ’ αύτά εχει τό νοσοκομείο ενα 
εισόδημα άπό κάπου 2000 λίρες τό 
χρόνο.

Ό  Μπάρρι εγραψε τά σημαντικώτε- 
ρα άπό τά δραματικά του εργα μέσα 
στά πρώτα είκοσι χρόνια τού αίώνα 
μας. Άττό τά γνωστότερα, μέσα σ’ αύ
τά, ϋστερα άπό τόν «Πήτερ Πάν», εΐνε 
αΰτό για τό οποίο γράφεται τούτο τό 
σημείωμα καΐ τό μονόπρακτο έργο 
«The Old Lady shows her M edals» 
ποΰ παίχτηκε στήν ’Αθήνα άπό τάν 
θίασο τής Κας Κατερίνας Άνδρεάδη 
ΤΟ καλοκαίρι τοϋ 1938, μέ τόν ελληνι
κό τίτλο : «Τά παράσημα τής γρηού- 
λας» καί εινε, από τά έργα τβΰ Μπάρ- 
Ρι, το μόνο πού έχει ώς σήμερα παιχτή 
σ' έλληνική σκηνή.

Ο Μπάρρι εΐνε άπό τούς μεγάλους 
τεχνίτες τοΰ νεώτερου θεάτρου μολονό
τι —  ϊπως καί ά Μπέρναρ Σώ— δέ μέ 
νει πάντα πιστός στούς ακαδημαϊκούς 
νόμους τής δραματικής τέχνης. Σ ’ ένα 
άπό τά βιβλία ποΰ έκδόθηκαν τελευ
ταία γιά τή σύγχρονη αγγλική λογοτε
χνία, χαρακτηρίζεται, μαζύ μέ τόν 
Γκόλσγουέρδι καί τόν Μπέρναρ Σώ, ώς 
«ένας άπό τούς τρεις γίγαντες τού 
20ού αίώνα». Καί ό Άντρέ Μωρουά, σέ 
μιά διάλεξη πού έκανε στά 1929, είπε 
πώς ή μαγική άτμόσφαιρα πού περι
βάλλει τά περισσότερα έργα τού Μπάρ- 
ρι, γιά πρώτη φορά έχει ξαναφανή στό 
άγγλικό θέατρο άπό τόν καιρό πού ό 
Σαίξπηρ έγραψε τό «Ό νειρο  μιάς κα
λοκαιρινής νύχτας».

Πστόσο, στό πνεύμα καί στήν τε
χνική, ό Μπάρρι είνε τό άντίθετο τού 
Σώ. « Οπου ό Σώ —  λέει κάποιος 
κριτικός—  γράφει γιά νά διατυπώση 
τήν ανατρεπτική κριτική του, καί νά 
ξαφνίση ή νά σκανδαλίση τόν κόσμο, 
ό Μπάρρι διηγείται άπλές ιστορίες ή 
ιστορίες υπερφυσικές, όπως ενα παιδί 
στά αλλα' παιδιά». ' - 1 '

Η ύπόθεση στά περισσότερα έργα 
τού Μπάρρι είνε άπλή, καί ή πλοκή ά
κόμη άπλούστερη. Πολλά άπ* αύτά μά 
λίστα, ιδίως τά μικρότερα, δέν έχουνε 
σχεδόν καμμιά πλοκή. Καί δμως πόσο 
κερδίζουν τό ένδιαφέρον μας καί τήν 
άγάπην μας χάρις στίς μεγάλες άνθρώ 
πίνες άρετές του καί χάρη στήν ευγέ
νεια, τήν άπλότητα καί τήν πλούσια 
φαντασία πού τά γεμίζουν.

& &
Τούτο τό. εργο τού ΜπάρρΓ, με τον



Χθές έφυγε γιά τι*ιν θεοοολονί- 
κη ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Βασι· 
λικοϋ θεάτρου κ. Κ . Μπαστιάς συ- 
νοδευόμενος άπό τόν Γεν*  Διοικη
τή Μακεδονίας κ. Κυρίμη καί τήν 
κ. Μαρίκα Κοτοπούλη.

— Στό σταθμό τοΰς προέπεμψε δ
λο τό προσωπικό τοΰ Βασιλικοΰ θε
άτρου.

— Τό Βασιλικό θέατρο συνεχίζει 
θριαμβευτικά τις παραστάσεις του 
στή Θεσσαλονίκη.

— Καϊ μιά ό λόγος γιά τό Βασιλι
κό θέατρο διορθώνουμε μίαν άνα- 
κρϊβεια πού άπό παρανόηση δήμο- 
σιεύθηκε στό περασμένο φύλλο τών 
«Παρα σκηνών».

— Ό  «Βασιλέας Αήρ» δέν παχτη- 
κε μιά μονάχα φορά, άλλά τρεις, οΐ 
11.542 δέ πραχμές, πού γράφαμε 
στό περασμένο φύλλο, δέν άνταπο- 
κρίνονται στις εισπράξεις πού έ- 
πραγματοποίησε τό Σαιζπήριο άρι
στούργημα, άλλά στά μεταφραστικά 
δικαιώματα τοΰ κ. Β. Ρώτα.

— Ετσι οί εισπράξεις τοΰ παραπά
νω έργου κα'ι στις τρείς παραστά
σεις περάσανε τις 130 χιλ. δρα
χμές.

— Χτές έφυγε γιά τήν Μακεδονι
κή πρωτεύουσα τό μπαλέττο καί τό 
τμήμα τής χορωδίας τής Λυρικής 
Σκηνής τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου.

— Στίς 15 τοΰ μήνα αύτοΰ θά φύ
γρ καί τό υπόλοιπο προσωπικό,προ
κειμένου στίς 21 ν ’ άρχίσουν οί πα
ραστάσεις τής «Νυχτερίδας» στό έ- 
κεϊ Βασιλικό θέατρο.

— Τό «"Αρμα θέσπιδος» ύστερα 
άπό τόν Βόλο έπήγε στή Βέρροια, 
δπου κι* άρχισε τίς παραστάσειςτου 
μέ τόν «Ό θέλλο».

— Στήν παράσταση αύτή παρευ- 
ρέθησαν ό 'Υπουργός - Γενικός Δι
οικητής Μακεδονίας κ. Κυρίμης, ό 
Γενικός Διευθυντής τοΰ Β. θεάτρου 
κ. Κ. Μπαστιάς, ό Δήμαρχος Βερ- 
ροίας κ. Γουδής καί πλήθος έκλε- 
κτοΰ κόσμου.

— Ό  κ. Κυρίμης έχαιρέτηοε μ ’ έν 
θουσιώδη λόγο τήν έναρξη κ ’ έμ
φάνιση τοΰ "Αρματος «άποτελοΰν- 
τ ϋς έκφρασιν έκπολιτισμοΰ καί άνσ- 
δημιουργίας τής 4ης Αύγούστου.

— Έπίσης έκφωνήσανε κατάλλη
λους λόγους ό Διευθυντής τοΰ «"Αρ 
ματος» κ. Π. Κατσόλλης καί ό δή
μαρχος Βερροίας κ. Γουδής.

— Ό ’Αρχηγός τής Κυβερνήσεως 
κ. !. Μεταξάς παρηκολούθησε τήν 
περασμένη Δευτέρα τήν τελευταία 
παράσταση τής κωμωδίας «Τό ταξίδι 
τοΰ Περισσόν» στό «Λυρικό».

— Τήν Τρίτη και τήν Τετάρτη ό 
θίασος Κοτοπούλη, πού παίζει στό 
«Λυρικό» δέν έπαιζε, έτσι δέ μπό
ρεσε νά κάνη δυό γενικές δοκιμές 
στό νέο έργο τοΰ κ. Α. Λιδωρίκη 
«Τό ξύπνημα», πού ή πρώτη του δό
θηκε τήν περασμένη Πέμπτη.

—Τό άλλο τμήμα τοΰ θεάτρου τής 
κ. Κοτοπούλη έπαιξε γιά πρώτη φο
ρά στόν Πειραιά τήν κωμωδία τοΰ 
Σαβουάρ «Μπανκό».

— Στήν παράσταση αύτή παρευρέ- 
θηκε καί ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. 
Μανοΰσκος.

— Τό «Μηανκ,ό», ηού ηρωτοηαί- 
χτπκε πρίν άπό. πολλά χρόνια άπό 
τό θίασο Κυβέλης, παίχτηκε χτές 
βράδυ στό ’θέατρο τής Κοτοπούλη 
«Ρέξ » .

— Όπως γράφαμε, ή κ. Κοτοπού
λη θά κάνρ έναρξη τής χειμερινής 
περιόδου στό θέατρό της τής όδοΰ 
Πανεπιστημίου μέ τόν « ’Αντώνιο 
καί τήν Κλεοπάντρα» τιΰ Σαίξπηρ

— Τό δραματολόγιο τής κ. Κοτο
πούλη περιλαμβάνει γιά τήν χειμε
ρινή περίοδο μιά κωμωδία τοΰ κ. Σ. 
Μελά καί τό «Δέν παίζουν μέ τόν 
έρωτα» τοΰ Μυοοέ.

— Χτές βράδυ πρώτη στό θέατρο 
της κ. Ανδρεάδη μέ τήν κωμωδία 
τοΰ Μπάρρυ «Αύτό τό ξέρει κάθε 
γυναίκα».

— Τό παραπάνω έργο θά διαδε- 
χθρ τό νέο έργο τοΰ κ. Γ. Ξενοπού
λου «Νύχτα γεμάτη θάματα», πού 
καί μ ’ αύτό θά τελειώσρ ή καλο
καιρινή περίοδος.

— Τήν περασμένη Δευτέρα δόθη
κε στό θέατρο Σαμαρτζή ή δεύτε
ρη σειρά τής έπιθεώρησης «Φράου
λα», πού μέ τήν εύκαιρία αύτή με- 
τωνομάστηκε σέ «Φράουλα σαντι- 
γ ύ » .

— Στό άναμεταξύ στό «Άθήναιο» 
συνεχίζονται οί παραστάσεις τής 
« Αθήνας τοΰ 1940» μέ πολύ ικα
νοποιητικές εισπράξεις.

— Στό θέατρο «Δελφοί» τήν περα
σμένη Τρίτη τό άπόγεμα παίχτηκε 
σ’ έκτακτη παράσταση, όργανωμέ- 
νη άπό τόν κ. Θεμιστοκλή Νέζερ. ή 
«Τύχη τής Μαρούλας».

—Τό ρόλο τής Μαρούλας στό πα 
ραπάνω έργο έπαιζε ή δεσποινίς 
Σόνια Σπεράντσα.

— Μδς γράφουν άπό τό Κιλκίς 
πώς άπό τήν περασμένη έβδομάδα 
βρίσκεται έκεΐ ό μουσικός θίασος 
τής κ. Σωτηρίας Ίατρίδόυ κΓ ότι 
έργάζεται μέ άρκετά ικανοποιητι
κές είσπράζεις.

— Σέ μ:ά άπό τις τελευταίες πα
ραστάσεις ό παραπάνω θίασος άνέ- 
βασε τήν ντόπια έπιθεώρηση «Κιλ
κίς τοΰ 1940» τοΰ κ. Ν. Γερακοπού- 
λου, πού άρεσε παρά πολύ.

— *0 θίασος κοντά στ’ άλλα έπαι
ξε καί τά έργα «"Ανθος τοΰ για
λού», «Πολυγαμία», «Σκηνές τής 
ζωής», «Σάν ή καρδιά χτυπήση», 
«Έρω ς παντοΰ» κ.τ.λ.

— Ή  μέση είσπραζη τοΰ θιάσου 
έφτασε στίς 3.500 δρχ., πράγμα 
σπάνιο γιά τό καλοκαιρινό θέατρο 
τοΰ Κιλκίς, πού δέν χωράει περισ
σότερα άπό 150 καθίσματα.

— Ό άνταποκριτής μας άπό τήν 
Μυτιλήνη μδς γράφει ότι μ ’ έζαι- 
ρετικήν έπιτυχίαν συνεχίζονται έκεί 
οί παραστάσεις τής κ. Μαίρης Μυ- 
ρά.

— Τό περασμένο Σάββατο άρχισε 
στό Βόλο τίς παραστάσεις της ή ό
περέττα Οικονόμου μέ τόν «Βαφτι- 
στικό».

— 0 ( πρωταγωνισταί καί όλος ό 
θίασος έκαναν εύχάριστη έντύπώση 
τήν πρεμιέρα πού είχε πολύ κό
σμο, άκολουθοΰν έπίσης έπιτυχεϊς 
παραστάσεις.

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

fH Κα Κοτοπούλη φιλοξενουμένη 
τοΰ Βασ. Θεάτρου στήν Θεσ)νίκη

Τί έτοιμάζουν τά Κρατικά θέατρα γιά τόν χειμώνα
Ό  Γενικός Διευθυντής τών Γραμμά- 

_τωνΑΘεήι'ρο^ ijal KaAfflh/Tfexvu^' κ. Κ. 
Μπαστιάς Απέγτειλε Προχθές βτήν ;κ. 
Μαρίκα Κοτοπούλη τύ παρακάτω γράμ
μα:

« ’Αγαπητή μου φίλη,
Μέ τήν εύκαιρία τής λειτουργίας 

βτή Θεσσαλονίκη τής Νέας Βασιλικής 
Σκηνής τό Βασιλικόν θέατρον τής 'Ε λ 
λάδος, πού έχει πλήρη συνείδησιν τί 
σοΰ όφείλει τό Ελληνικόν θέατρον, οέ 
προσκβλει ώς φιλοξενουμένη του νό 
παρακολουθήσιις στή Θεσσαλονίκη με
ρικές παραστάσεις τοϋ Δραματικού θι
άσου καί τήν έναρζι τής Λυρικής Σκη 
νής. Σήμερα πού νέοι πλατείς όρίζον- 
τες συνεργασίας διανοίγονται μπροστά 
μας καί πού περισσότερο παρά ποτέ οί 
πνευματικοί άνθρωποι καί οί καλλιτέ
χνες  θό έχουν νά προσφέρουν σημαν-

τίτλο «Αύτό ττοΰ ξέρει κάθε γυναίκα», 
εΐνε μιά πολύ άπλή ιστορία. Ή  Μάγ- 
γη, ή ήρωΐδα, εΐνε μιά γυναίκα καλή, 
αξια και έξυπνη, μά χωρίς έλκυστικό 
παρουσιαστικό καί χωρίς καμμ·ιά άπό 
έκεϊνες τις Απροσδιόριστες χάρες πού 
κάνουν τίς γυναίκες έττιθυμητές στά 
μάτια τών άντρων. Ζή περιτριγυρισμέ
νη άττό τήν τρυφερή φροντίδα τών δι
κών της, μά τοϋ κάκου προσπαθεί νά 
συγκινήση τοΰς άλλους άντρες μέ τήν 
αφοσίωσή της καί τή γυναικεία τρυφε- 
ρότητά της. Γ  ιατί αύτοΰ τοΰ είδους ο'ι 
γυναίκες είνε μοιραίο νά περνοΰν άπα- 
ρατήρητες άπό τά μάτια τών άντρών. 
Οί άντρες, δέν διακρίνουν εύκολα στή 
γυναίκα τίς χάρες έκείνες ποΰ θά μπο 
ρουσαν νά τοΰς δώσουν ενα πραγματι- 
τό σύντροφο καί βοηθό στό δρόμο τής 
ζωής τους.

"Ε τ σ ι καΐ ό Τζών Σάντ, ό άντρας 
της, πού τήν παίρνει άπό συμφέρον 
καί υπολογισμό, δέν μπορεί νά έκτιμή 
ση πόσο τοΰ εΐνε ο»)τή πολύτιμη στή 
ζωή του. Είνε ένας άνθρωπος πρακτι
κός, φιλόδοξος, άρριδίστας, μά στό 
βάθος δχι κακός, ποΰ δέχεται τήν εύερ 
γετική γιά τή σταδιοδρομία του έπί
δραση τής γυναίκας του, χωρίς νά τά 
καταλαβαίνη . Μά όταν εχει φτάσει 
ττιά κοντά στοΰς σκοπούς του καί στήν 
εύτυχία, βλέπει, χάρις σ’ ένα έρωτικό 
έπεισόδιο, πού ταράζει γιά λίγο τή 
συζυγική του ζωή, τήν άδυναμία του 
καί άναγνωρίζει τά οσα χρωστά στήν 
Ανομολόγητη συνεργασία τής Μάγγης. 
Μέ ένα έγκάρδιο γέλιο του λυώνει ό 
πάγος πού έμπόδιζε ως έκείνη τή στι
γμή τίς δυό καρδιές νά βρούνε ή μιά 
τήν άλλη καί άκολουθεΐ ή έξιλέωση και 
μιά καινούργια γιά τούς δυό συζύγους 
ζωή.

Οταν 6 Τζών Σάντ άνακαλύπτει 
πώς δέν είχε αύτός μόνος του πετύ- 
χει ο,τι είχε πετύχει ώς έκείνη τή στι
γμή καί άρχίζει νά χάνη τήν πεποίθη
ση στόν έαυτό του, ή γυναίκα του, ή 
Μάγγη, τοΰ λέει :

«Δέν εΐνε τίποτε άσυνήθιστο αύτό 
πού έκανα Τζών. Κάθε άντρας ποΰ βρί
σκεται ψηλά τοΰ άρέσει νά νομίζη πώς 
τό κατώρθωσε μόνος του. Καί ή γυναί
κα χαμογίλά καί τόν άφίνει νά τό πι
στεύει. Εΐνε τά μόνο μας παιχνίδι. Κ ά 
θ ε  γ υ ν α ί κ α  τ ό ξ έ ρ ε ι  
α ύ τ ό».

‘Ο Μπάρρι άγάπησε πολύ τούς άν- 
θρώπους, καΐ ιδιαίτερα τά παιδιά καί 
τίς γυναίκες, πού τις έβλεπε σάν αν
θρώπινα πλάσματα ισότιμα μέ τούς 
άντρες, προωρισμένα νά προσφέρουν 
μέ τό δικό τους τρόπο, ϊση μ’ αύτούς 
συμβολή στήν κοινωνία καί τή ζωή. 
Αύτή ή άγάπη εΐνε ποΰ σχηματίζει 
κι’, έδώ τή συμπαθητική κι’ ευγενική 
ατμόσφαιρα, πού χαρακτηρίζει δλα τά 
ϋργ« του.

Μ Α Ρ ΙΑ  Κ Α Ρ Μ Α

τικάςι καί Ανυπολογίστους υπηρεσίας 
οτόνλτόπο,.. έ ο ύ  ^ Γ ^ .ω τ ρ η ^ ρ ο ς  τ ή ς  Τ.* 
χνης^ναί άκαυρίσίη “ ργάτις <ης, δέν 
μπορείς νά λείπρξ άπό τήν έτοιμάζο- 
μέ-νη 'προσπάθεια».

»Γιά τήν πνευματική ζωή καί τήν καλ 
λιτεχνική έλληνική έζόρμησι πού έχει 
συλλάβει στή γόνιμη σκέψι του ό ’ Ι
ωάννης Μεταξάς, ή συμβολή δλων μας 
είναι άπαραίτητη. ’Από τήν έπιστράτευ- 
σι αύτή τών πνευματικών καί καλλιτε
χνικών δυνάμεων, είσαι ή πρώτη πού 
θά φωνάξρζ παρούσα. Γ ι’ αύτό νομίζω 
πώς άφοΰ οί καλλιτεχνικές έργασίες 
τοϋ ήμικρατικού θιάσου έπιτρέπουν τήν 
άπουσία σου μπορείς νά (3ρεθής σιμά 
στούς καλλιτέχνες πού έγνώριοες καί 
τιμάς καί πού θά σέ δοΰν κοντά τους 
μέ έξαιρετική άγάπη καί ίκανοποίηοι.

Μέ τά καλύτερα αισθήματα 
Ό  Γενικός Διευθυντής Γραμμάτων, 

θεάτρου καί Καλών Τεχνών

Κ Ο Π Ή Σ  ΜΠΑΣΤΙΑΣ

Ό  κ. Κοτοπούλη άηαντώντας άπέ- 
στειλε τό παρακάτω γράμμα:

Πρός τόν κ. Κωστην Μπαστιδν 
Γ  ενικόν Διευθυντήν Γραμμάτων, 

θεάτρου καί Καλών Τεχνών
’Ενταύθα

« Αγαπητέ φίλε,

Φαντάζεσαι βέβαια μέ πόοη συγκί- 
νησι σπεύδω ν ’ άποδεχτώ τήν εύγενι- 
κή πράοκλησι πού μοΰ κάνεις σάν έκ- 
πρόσωπος τού Βασιλικοΰ θεάτρου, άλ
λά γιά μένα, καί οάν πρωτεργάτης τής 
νέας μεγάλης Ελληνικής  θεατρικής έ- 
ηοχης, γιά νά παραοτώ στήν έναρξι 
τής Λυρικής Σκηνής καί γιά νά παρα
κολουθήσω μερικές παραστάσεις τού 
Δραματικού Βασιλικού θεάτρου μέθα 
στό θεατρικό καμάρι τής Νέας Βασιλι
κής Σκηνής πού, μέ τήν έμπνευομένη 
έργατικότητά οου, έχτισες καί έπρό- 
οφερες στήν ώμορφη Μακεδονική μας 
Πρωτεύουσα.

«Μέσα στάν έντονο καί μεγαλειώδη 
έθνικό ρυθμό τής έργαοίας, πού μάς 
δίνει μέ τά ζωογόνα συνθήματα καί έρ
γα του ό Μεγάλος μας Ιωάννης Μετά- 
ζάς πίστεψε πώς αισθάνομαι τόν έαυτό 
μου περήφανο πού, μέ τίς μικρές μου 
δυνάμεις, θεωρείται άξιος νά βρίσκε
ται πλάϊ στούς πρωτοπόρους οικοδό
μους τής θεατρικής μας άκμής, οέ στι
γμές τόοο ιστορικές σάν αύτήν οτήν ό
ποιαν μέ προοκαλείς.

»Μέ τήν έπιφύλαξι νά σφίξω θερμά 
τά χέρι σου έκεί πάνω, κοντά στό νέο 
ώραϊο σου έργο.

Σέ χαιρετώ μέ πολλή φιλία καί 
βαθειά έχτίμηοι

ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟγΛΗ»

‘Η κ. Κοτοπούλη θ’ άναχωρήαρ σή
μερα γιά τή Θεσσαλονίκη.

Σχετικώς πληροφορούμεθα δτι ό κ. 
Μπαστιάς κατάρτισε έν τέλει τό Δρα
ματολόγιο όλων τών κρατικών σκηνών 
γιά τήν χειμερινή περίοδο άπό 1ης ’Ο
κτωβρίου μέχρι του Μάη δπως καί τίς 
διανομές τών ρόλων, θ’ άνακοινώσρ δέ 
αύτά προσεχώς οτίς άρμόδιες ύπηρεσί- 
ες τών κρατικών θεάτρων

Συνεργάσθηκε άκόμα σχετικά μέ τά 
Δραματολόγιο τού Ήμικρατικού Θιάσου 
μέ τήν κ. Μαρίκα Κοτοπούλη.

“Επίσης συγκροτήθηκε χθές σύσκε
ψη τών τεχνικών υπηρεσιών τοΰ Βασι
λικού θεάτρου κάτω άπό τήν προεδρία 
του κ. Κ. Μπαστιά, άποφαοίοθηκε δέ νά 
έπιταχυνθρ ό ρυθμός τού ύπαιθρίου θε 
άτρου τών δέκα χιλιάδων θέσεων πού 
κτίζεται κοντά οτήν Άκρόπολι. Αύτό 
τό θέατρο θά είναι έτοιμο μετά δέκα 
μήνες, χωρίς τούτο νά έχη έπιβεβαι- 
ωθή δτι θά παιχθρ όλόκληρη ή 
«Όρέοτειας» τού Αισχύλου ηού στήν 
έρμηνεία της θά συμπράξουν δ
λα τά στελέχη καί τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου καί τοΰ Ήμικρατικού 
τής κ. Κοτοπούλη.

Ή  κ. Κοτοπούλη διετύπωσε ήδη τήν 
παράκληση καί τήν εύχή δπως τήν δι
δασκαλία τής Τριλογίας ΛναλάΛη προ
σωπικά ό ίδιος ό κ. Μπαστιάς.

Γ ράμματα 
πρός τά 

«Παρασκήνια»
Κύριε Διευθυντά,

Ευχαρίστως μανθάνομεν τόν διορι
σμόν εις τήν νεοσύστατον συμφωνικήν 
ορχήστραν τής Διοικήσεως Πρωτευου- 
σης ώς διευθυντών τών κ. κ. Θ. Βα6α- 
γιάννη κα'ι Κόντη, του μεν κ. Βαβαγι- 
άννη διά τήν διευθυνσιν τών συμφωνι
κών έργων, του δέ κ. Κόντη διά τήν 
διευθυνσιν έργων χορωδίας. Εις τόν 
σχόντα τήν πρωτοβουλίαν τών άνωτέ
ρω διορισμών ώς παλαίμαχος έργάτης 
τής τέχνης εχω ν’ άπευθύνω ενα μεγά
λο εύγε.

Μετά τιμής 
Μ ΙΧ Α Η Λ  Β Α Σ ΙΛ Α Χ  

Πρόεδρος τών Ελλήνων 
Έτταγγελματιών Μουσικών

Μιά διαμαρτυρία 
τών επαρχιακών 

Θιάσων
Κύριε Διευθυντά,

Παρακαλώ φιλοξενήσατε στό φύλλο 
σας τά παρακάτω: Περιοδεύοντας μέ 
τόν θίασον «’Ένωσις Καλλιτεχνών», 
που διευθύνω, στά δεκαπενθήμερο διά
στημα τής παραμονής μας στή Δρά
μα, κάναμε γενική είσπραξη 150.000 
δραχμών, ΐ 0.000 δρχ. τήν ήμέρα. ’Ά ν  
ληφθή ύπ;’ 6ψη ή ΰπαρξη πολλών θεα
μάτων στήν πόλη καί ή γενική οικονο
μική καχεξία λόγψ τής καταστάσεως, 
πραγματοποιήσαμε ρεκόρ. Καί αύτό 
χάρις στήν εύσυνείδητή μας προσπά
θεια. Τήν μεγαλύτερη έπιτυχία σημει
ώσανε τά έλληνικά έργα: τό «'Έρως 
στό τετράγωνον» τοΰ Ίωαννοποΰλου, 
τό «Αύτός είμαι» τοΰ Συναδινού καί 
οί «Φουσκοθαλασσιές» τοΰ Μπόγρη. 
Δυστυχώς μέ δλη τή καλή διάθεσι ποΰ 
έχουμε νά άνεβάσουμε περισσότερα 
νεοελληνικά εργα, καί μέ δλη τήν ύπο- 
στήρηξη πού δείχνει τό κοινόν γ ι’ αύ- 
τά, ιρκ','σθήκαμε μόνον σέ τρία, ένα 
νέο καί δύο έπαναλήψεις. Καί αύτά έ- 
πειδή άρνοΰνται οί συγγραφείς νά μάς 
έπιτρέψουν νά παίξουμε τά έργα τους 
έπειδή είναι δεσμευμένοι άπό τούς θε- 
ατρώνας τών ’Αθηνών (τριετή συμβό
λαια κ.λ.π.).

Κύριε Διευθυντά,
Έχοντα ς  νά παλαίψωμε μέ πολλές 

δυσκολίες καί κάνοντας ένα όλόκληρο 
πόλεμο γιά νά έξασφαλίσουμε τά κα
λά θέατρα, μέ μιά εύγενή προσπάθεια 
να παρουσιάσουμε στά κοινά τών έ- 
παρχιών κάτι τά καλύτερο, διαμαρτυ- 
ράμεθα έντονα ένάντια στά προνόμια 
τών 'Αθηναϊκών θιάσων, πού δέν έπι
τρέπουν στούς συγγραφείς νά δίνουν 
τά έργα τους στούς έπαρχιακούς θι
άσους τούς παροι/σιάζοντας μίαν άξι
όλογη έργασία.

Στά θίασο μετέχουν ol δίδες Στά- 
σα Ιατρίδου, Μαλαίνα Χριστοπούλου, 
οί κυρίες Φίνα Τζίφου, Κική Βυζαντί
ου, Εΰα Φαρμάκη καί οί κ. κ. Β. Κον- 
τογιάννης, Τάκης Μακρίδης, I. Κου- 
ροπαλάτης, Β. Γαβρίλης, Μ. Δημη- 
τρίου, Γ. Πρωτόπαπας, Η. Κουρίστης, 
Α. Μπίκας κ. ά.

Συνεχίζοντας τήν περιοδείαν μας με
τά τις έδώ παραστάσεις μας, πηγαί
νουμε στή Καβάλλα.

=άνθη, 1 Αύγούστου 1940.
Εύχαριστών διά τήν φιλοξενείαν 

ί  . , Λ  κ ο υ ζ ο υ λ ή ? ,

Τό νέο χειμωνιά
τικο δέατρο της κ. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΑΝΑΡΕΑΑΗ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
ψώσαμε κ ι’ δλας τό πάτωμα μπρός 
άπό τήν σκηνή ετσι ποϋ έκείνοι 
πού κάθονται στά πρώτα καθί
σματα νά παρακολουθοΰν άνετα 
τό θέαμα. Κα ί γ ιά  τό ζήτημα τής 
ακουστικής προεδλέψαμε. Έ τ σ ι  
τό νέο θέατρο πού θά χωράτ) 700 
άνθρώπους θά £χη καί πολύ καλή 
άκουστική. Δίπλα στή σκηνή καί 
μάλιστα πρός τά άριστερά θά κα- 
τασκευασθή καί άτελιέ γ ιά  τόν 
σκηνογράφο.

»Γενικά  δπως σάς είπα καί προ 
ηγουμένως τό «Κεντρικό» θά γκρε 
μιστϊ| καί στήν θέση του θά δήτε 
κάτι τό νέο, τά πολύ ώραϊο».

Τί θά ποΰν άρά γε  o l παληότεροι 
Ά θηνά ΐο ι πού πρίν άτιό είκοσιπέν- 
τε χρόνια άκριβώ ς παρακολούθη
σαν στό νεόδμητο θερινό τότε «Κ εν 
τρικό» τόν «Οίδίποδα Τύραννον» 
τοο Σοφ οκλή, δταν θά μπουν γιά  
πρώτη φορά στό νέο θέατρο πού δη 
μιουργεϊται, πού όρθώνεται στή 
θέση τοΰ παληοΰ «Κεντρικού» ;

Σ .

ι'ργα και ημέρες 
Τοϋ Βασιλικού 
δεάτρου

Ό γενικός διευθυντής τών Κρατικών 
Σκηνών κ. Κ. Μπαστιάς υπέγραφε προ
χτές σύμβαση δανείου μετά τοϋ Μετο
χικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 
γιά τήν συνέχιση τών οίκοδομικών έρ- 
γασιών του άναγειρόμενου κοντά στήν 
'Ακρόπολη μεγάλου θεάτρου τών δέκα 
χιλιάδων θέσεων. Ό κ. Μπαστιάς συνο- 
δευόμενος άπό τ'ις τεχνικές υπηρεσίες 

( τών κρατικών θεάτρων, έπιθεώρησε προ 
| χτές τό άπόγευμα τήν έργασία πού έ 

χει γίνει καί έδωσε ώριαμένες διαταγές 
έπιταχύνσεως τοϋ έργου.

Προχθές τό άπόγευμα έπίσης ό κ. 
Μπαστιάς μίλησε στά μέλη τής Χορω
δίας κα ιτου μπαλέττου τήςΛυρικής Γκη 
νής, πού άνεχώρησαν χθές γιά τή Θεσ
σαλονίκη, έζηγώντας σ’ αύτά τήν ση
μασία τής άποστολής και τΙς ήθικές 
ευθύνες ένός έκάστου.

Έπίσης προχτές στίς β τό βράδυ, ό 
κ. Μπαστιάς δέχτηκε σέ συνεργασία 
τόν σκηνοθέτη τής Λυρικής Σκηνής κ. 
Μόρντο κα ιτούς διευθυντές τής όρχή- 
στρας κ. κ. Βάλτε ρ Πψέφφερ καί Λ. 
Ζώρα. Στή συνεργασία καθωρίσθηκαν 
όλες οί λεπτομέρειες τής έργασίας 
τής Λυρικής Σκηνής στή Θεσσαλονίκη, 
καθώς και ή προετοιμασία τών λυρικών 
έργων. /

Τόν χειμώνα ή Βασιλική Λυρική Σκη
νή κατ’ άπόφασίν τοϋ κ. Μπαστιά, θ 
άνεβάση τήν «Κάρμεν» του Μπιζέ τήν 
^Μπατερφλάϋ)) τοΰ Πουτσίνι, τόν «Βο- 
κάκκιον» τοϋ Σουπέ, θά έπαναλάβρ δέ 
καί τήν «Νυχτερίδα» του Στράους. 0 
κ. Μπαστιάς διέταζε κι* δλας νά μελε- 
τηθρ καί ένα μελόδραμα γνωστού “ Ελ 
ληνα συνθέτη, πού δμως δέν άνεκοι- 
νώθηκε άκόμη.

Στήν έναρζη τών παραστάσεων τής 
Λυρικής Σκηνής, στήν Θεσσαλονίκη 
καί πρίν άπό τήν παράσταση, θά μιλή- 
οη, μεταθαίνων γι’ αύτό στήν Θεσσα
λονίκη, ό πρόεδρος *τών Ελλήνω ν μου
σουργών και διευθυντής τοΰ Έθνικοΰ 
’Ωδείου κ. Μανώλης Καλομοίρης.

—Ή  διαπρεπής ύφ^φωνος καί τακτικό 
μέλος τής «Φόλζ - “ Οπερ» κ. Τουρλι- 
τάκη, πού άφίχθηκε αύτές τις μέρες 
άπό τή Βιέννη, συνοδευομένη άπό 
τόν κ. Μ. Καλομοίρη, έπτσκέφθηκε τό \  
κ. Μπαστιδν καί τοϋ έ,ζέφρασέ τόν θαυ 
μασμόν τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών 
τοΰ έζωτερικοΰ γιά τό έργο του καΐ 
τού δήλωσε δτι θά εΤ^αι πρόθυμος,κα- 
λουμένη έκτακτα, ν<Εϊ προσφέρρ τις ύ- 
ηηρεσίες της στήν Βασιλική Λυρική 
Σκηνή τής Ελλάδας.

Άπό τήν περιοδεία
τοϋ Α ’ «"Αρματος 
τοϋ Θέσπιδος»

ΓΙΑΝΝΕΝΑ, Αύγουστος. — Τό Α ' "Αρ
μα τοΰ θέσπιδος στά Γιάννενα τήν πό- 
λιν τών γραμμάτων τής ’Ηπείρου, έ- 
προκάλεσε στό θεατράφιλον κοινόν έ- 
ζαιρετικήν έντύπωσιν πού θά μείνη ώς 
ζωηρά άνάμνησις. Τήν έκδήλωσιν τής 
εύγνωμοσύνης τών Ηπειρωτών πρός 
τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν και τήν Δι- 
εύθυνσιν τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου έζέ- 
φρασεν ό Δήμαρχος κ. Δ. Βλαχλείδης 
ώς έκπρόσωπος τής Ιστορικής πόλεως.

Στήν κατωτέρω άλλωστε έπιστολήν 
του Διευθυντοΰ τοΰ Α Άρματος κ. 
Πέλου Κατσέλλη πρός τόν Δήμαρχον 
κ. Δ. Βλαχλείδην, καταφαίνεται ή ά- 
πόλυτως αύτοΰ Ικανοποίησις.

Α. Π.
Άζιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Έπί τρ λήζει τών είς τό Δημοτικόν 
Γυμναστήριον Ίωανγίνων ύπαιθρίων πα- 
ραστάσεών μας, λαμβάνω τήν τιμήν, 
ώς έκπρόσωπος τοΰ Α "Αρματος τοΰ 
θέσπιδος καί τής γενικής διευθύνσε- 
ως τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου τής Ελ λ ά 
δος, νά έκφράσω Ύμΐν τάς θερμοτά- 
τας εύχαριστίας μου διά τήν ύψηλήν 
συμβολήν Σας είς τήν έπιτυχίαν τής 
έν τή πόλει σας περιοδείας μας.

Ή  φιλοζενεία, ής έτύχομεν είς ’ Ιω
άννινα, ώς καί ή έκδήλωσις τοΰ θερμοϋ 
ένδιαφέροντος πού έπεδείζατε διά τάς 
παραστάσεις τοΰ Α ’ "Αρματος θέσπι- 
δος, καθώς καί διά τήν τελετήν τοΰ 
μεγάλου ποιητοΰ καί Έθνικοΰ άνδρός 
Λορέντζου Μαβίλλη, τήν όποιαν έλαμ- 
πρύνατε διά τΑς παρουσίας Σας, ώς 
κα’ι διά τοΰ έμπνευσμένου λόγου σας, 
μάς ύποχρέωσαν καί μδς συνεκίνησαν 
βαθύτατα καί εύχόμεθα νά σημάνουν 
τήν άπαρχήν μιας στενωτέρας, εύρυ* 
τέρας καί πληρεστέρας έπαφής μετα
ζύ τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου και τοΰ φι- 
λομούσου και εύμενοΰς λαοΰ τής ιστο
ρικής πόλεως τών Ίωαννίνων.

Μετά πάσης τιμής 
Ό  Διευθυντής τοΰ Α ' "Αρματος Θέ- 

σπιδος του Βασιλικού θεάτρου 
ΠΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΛΗΣ

ιαιια

Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

ΑΙΓΛΗ
Ζ Α Π Π Ε ΙΟ Υ

Α Π Ο Ψ Ε

"Ενα  έργο δυνατό πλημμυρισμέ
νο άπό τόν άνθρώπινο πόνο καί 
συνδυασμένο άπόλυτα μέ τήν ά- 

θάνατη όπερα τού

Π Ο Υ Τ Σ ΙΝ Ι

ΜΠΑΤΕΡΦλΑΥ
μέ τή μεγαλύτερη λυρική υψίφωνο 

τής Ευρώπης

Μ Α Ρ Ι Α
Τ Σ Ε Μ Τ Τ Ο Τ Α Ρ Ι
Συμπράττει όλόκληρο τό καλλι
τεχνικό συγκρότημα τής Σ Κ Α 
Λ Α Σ  του Μ ΙΛ Α Ν Ο Υ  καί ή περί
φημη συμφωνική όρχήστρα τής 
Ο Π Ε Ρ Α Σ

« Γ Κ Ρ Ε Κ Α »

Ό Φαληρικός Ιππόδρομος όργεί γι6 
ένα μήνα. Ή  περίοδος πού έληξε ήταν 
άρκετά ένθαρρυντική γιά τίς Ελ λ η ν ι
κές Ιπποδρομίες, γιατί πραγματικό ση
μειώθηκε μεγάλη βελτίωοις στά ίππο- 
δρομιακά μας πράγματα.

Άκόμη  χάρις οτό Πρότυπο Ιπποφορ
βείο τής Λαζαρίνας, σημαντική πρόοδο 
σημείωσε ή καθαρόαιμος Ιπποπαραγωγή 
μας, τά δέ άλογα ποΰ μδς παρουσίασε 
φέτος έίνε έζαιρετικά. "Οοο γιά τή μή 
καθαρόαιμο Ιπποπαραγωγή κι' αύτή βρί 
σκεται σέ ζηλευτό σημείο. "Ηδη, μάλι
στα, ή έξέλιξη καί στίς δυό αύτές κα
τηγορίες είνε τόσο ραγδαία, ,ώοτε άσφα 
λως πολύ σύντομα θά εϊμαΟτε καί αύ- 
τάρκεις σέ άλογα Ιπποδρομιών άφοΰ 
σήμερα βρίσκονται στούς Οαληρικούς 
σταύλους 225 άλογα καί άπό αύτά τά 
100 μόνο προέρχονται άπό τό έξωτε
ρικό.

Άπό ποσότητα ή έλληνική Ιπποπαρα- 
γωγή ύηερτερεϊ σήμερα καταπληκτικά, 
άπό τίς άλλες χώρες. Τά δέ καθαρόαι
μα έλληνικά άλογα συναγωνίζονται μέ 
έπιτυχίαν πάντοτε τά ξένα. Τά κυριώ- 
τερα, μάλιστα, έπαθλα τίς τελευταίες 
χρονιές τά κερδίσανε οΐ έλληνικό! κέ- 
λητες Γολιάθ καί Νικηφόρος. Γιά τόν 
τελευταϊον λέγεται ότι θά συμμετάσχρ 
καί σέ μιά σπουδαία Ιπποδρομία στόν 
'Ιππόδρομο τής Βουδαπέστης, πού θά 
διεξαχθρ τόν άλλο μήνα. Εύχόναστε 
νά θριαμβεύσιτ καί έκέί μέ τά έθνικά 
μαρ χρώματα. . p f in .

ιιιπτπηηιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιΓ 1 m

Θ ΕΑΤΡΟ Ν

ί  Γ. A0YJTAMI1ANH5
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ ΓΟ Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4 -  8 μ. μ. 

καί έπί συνεντεύζει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

ΑΕΛΦΟΙ

ΜΑΝΤΡΑ

ΓΚΥ  Ν ΤΕ Π Ο ΥΡΤΑ Α ΕΣ

Ή ζωή καί τό έ  >γο τοϋ
Ε. ΜΠΕΡΛΙΟΖ

Ό  συνθέτης τής «Φανταστικής Συμφωνίας» καί 
τής «Καταδίκης τοΰ Φάουστ»
9ο

Ό Μπάϊρον καί ό Βάλτερ Σκότ 
ήτανε ώς τώρα γιά όλους οί Δάσκα
λοι. Άλλά τώρα άνέτειλε, ψηλότε
ρα άπό τοΰ Πύργους τοϋ Αύθεντών 
αύτών τό άστρο τού Σαίξπηρ, πού 
φώτιζε όλόκληρο τόν άνθρώπινο ό- 
ρίζοντα τοΰ Πνεύματος. Σέ λιγάκι 
ή Γερμανία τοϋ Γκαίτε βασίλευε 
πλάϊ στήν Αγγλία  τού Σαίζπηρ. Ό 
Δόκτορ Φάουστ, πρώτος έξερευνη- 
τής τής μεταφυσικήςάβύοσου, ξυ
πνούσε τό ύποουνείδητο όλων τών 
έπαναστατών σκεπτικιστών τοΰ 
Χ Υ ΙΙΙ αίώνα.

Ό  κόσμος ξαναγεννιοϋνταν μέ τή 
μεγαλοφυΐα τών καλλιτεχνών. Πέρα 
άπό τά κλασσικά παοασκευάσματα, 
κτισμένα μέ τό διαβήτη, ξάνοιγε τό 
παρθένο δάσος τοϋ άκαθόριστου.'Ο 
Μπερλιόζ έφθανε τή κατάλληλη στι 
γμή γιά νά λάθρ μέρος στήν έκ- 
στρατεία πού θά τοϋ άνοιγε τά ά- 
πάτητα καί παρθένα δάση καί θά 
τοϋ έπέτρεπε «νά ζήαρ όλες τίς 
χαρές κι’ δλες τίς λύπες». Θά πω- 
λοϋοε τή ψυχή του — όπως τό πρό- 
τεινε ό Μεφιστοφελής!

Ό  Μπερλιόζ μετακομίζει άπό τό 
Καρτιέ Λατέν.’Εγκαταλείπει τό φαρ 
μακοποιό Σαρμπονέλ καί νοικιάζει 
ένα δώμάτιο στό 96 τής όδοϋ Ρισε- 
λιέ στή γωνία τοϋ δρόμου τοϋ Α 
γίου Μάρκου. Σκύβωντας λιγάκι άπό 
τό παράθυρό του Ρλέπει πλάγια—τί 
είναι ή τύχη καμμιά φορά;—τό Ξ ε 
νοδοχείο πού μένει ή Όφηλία. Στρα 
τηγικό σχέδιο πού δέν τόν έκανε νά 
κερδίσρ τίποτα άν καί περνούσε 
πολλές ώρες τό πρωί καί τ' άπόγε
μα στό παράθυρό του. Τί παιδιακή- 
σια αί κουτά καμώματα! "Επρεπε 
νά βρΡ άλλο τρόπο γιά νά τόν προ- 
οέζρ ή Μις Σμίσθον, νά καταπλήξΠ 
τήν καλλιτέχνιδα, νά τής προκαλέ- 
ορ τό θαυμασμό. Τότε σκέφθηκε νά 
ξαναεκτελέσουν τή «Λειτουργία», 
πού είχε παιχθή ατό 1823, περιμέ- 
νοντας νά τελειώσουν οί καινούρ
γιες συνθέσεις του.

Ή  έκτέλεση έγινε στήν έκκλησία 
τοϋ Αγίου Εύσταθίου τήν μέρα τής 
γιορτής τής 'Αγίας Καικηλίας (21 
τοϋ Νοέμβρη 1827). Ό  "Εκτωρ είχε 
προοκαλέσει τά μέλη τοϋ 'Ινστιτού
του, τούς κριτικούς, όλους τούς φί
λους του καί τή «παρέα του» — δ
πως έλεγε — δηλαδή τούς κλακέρ. 
τοϋ θεάτρου τοϋ Όδείου.

Ό λοι αύτοί σχημάτησαν 6να μι
κρό όμιλο στή μεγάλη έκκλησία. Εί
χε  προοκαλέσει σαράντα πέντε βιο
λιά (ήρθανε μονάχα τριάντα δύο), 
όκτώ άλτο, δέκα βιολοντσέλα, ένδε
κα κοντραμπάσα, πολλά πνευστά 
όργανα καί μερικούς τραγουδιστά
δες, όχι δμως δσους χρειάζονταν 
γιά τήν έκτέλεσι. Ό  Έκτω ρ διηύ
θυνε τήν όρχήστρα ό Ιδιος καί ή 
συγκίνησι του ήταν τόση, όταν ά- 
κουσε τό «Et iterum venturus» ·έκ- 
τελεσμένο μέ άφάνταστη μαεστρία 
άπό τις τρομπέττες,τά τέσσερα κόρ 
να, τίς τρείς τρομπόνες, ώστε τόν 
έπιασε μιά τρεμούλα καί άναγκά- 
σθηκε νά σταθρ λίγα λεπτά, στό τέ
λος τής έκτέλεσης γιά νά συνέλθρ. 
Έ β λεπ ε  τήν άναγγελία τής τελευ
ταίας Κρίσεως, τήν άναγγελία πού 
τραγουδούσαν έζη μπάσσοι μαζί τό 
“ clangor tubarum » τή φωνή τής 
φρίκης πού έβγαζε τό κόρο. Ό λα 
αύτά δπως τά είχε έμπνευσθή.

ή’'χίαρ*'έτ.Χμίέσβν. Sjibv ε [χ ε  
'ήβόΰστή,' ·Βέν εΐνε ήκούσει τίποτα. 
Σίγουρα δέν γνώριζε τίποτα, ούτε 
κάν τό δνομα τοϋ Μπερλιόζ. Μουσι
κοί καί φίλοι τής Μουσικής δέν  εί
χαν έλθει. Γιατί τήν έποχή έκείνη 
ή πολιτική είχε κηρύξει τό πόλεμο 
στίς Καλές Τέχνες. Καί άκριβώς 
στή συνοικία έκείνη τοϋ Άγιου Εύ 
σταθίου είχαν . γίνει καυγάδες γιά 
τίς έκλογές καί τ ’ άντίθετο κόμμα
τα είχαν κτυπηθή στούς στενούς 
δρόμους τής συνοικίας .

Σ ' δλες αύτές τίς άτυχίες προ

στέθηκε κι' άλλη μιά λύπη. Πέθανε 
έξαφνα άπό φθίσι, ή μεγάλη κόρη 
τοϋ καθηγητή του, τοϋ Λεζυέο. Ή 
ταν άρραθωνιασμένη, καί ό Έκτω ρ 
αισθάνονταν μεγάλη φιλική ά-<άηη 
γιά τόν άγγελο αύτό τής χάοιτος 
καί τής όμορφιας. Ό αιφνίδιος αύ
τός θάνατος τάν λύπησε κατάκαρ
δα.

Έ κείνη  τήν έποχή οί στόλοι τής 
Γαλλίας, τής ’Αγγλίας καί τής Ρωσ- 
σίας κατέστρεψαν στό Ναυαρϊνο καί 
διώξανε τούς Τούρκους καί τούς 
Αιγύπτιους άπό τήν 'Ελλάδα. Η ση
μαία τοΰ πολιτικού ρωμαντισμού, 
πού είχε ύΨώσει ό Λόρδος Βύρων, 
έδώ καί τρία χρόνια, στό Μεσολόγ
γι, έκυμάτιζε τώρα σ' όλη τήν Εύ 
ρώπη.

Σ ' δλα τά κράτη οί παληές μο
ναρχίες έχαναν έδαφος. Στή φιλο
λογία βασίλευεν ό Σαίζπηρ, ό Βύ 
ρων, ό Γκαίτε. Τρεις μήνες ύστερα, 
στό ’Ωδείο είδε νά άνατέλλρ τό με
γάλο άστρο: ό μέγας Μπετόβεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

«Ο ΜΕΓΑΣ ΜΠΕΤΟΒΕΝ»

«Μέγας» είναι μιά κοινή λέξι στό 
λεξιλόγιο τού Μπερλιόζ. Ό «Μέγας 
Σαίξπηρ», «Ό μέγας Γκαίτε». «Ό 
μέγας Μπετόβεν». Ό Βάγκνερ δέκα 
χρόνια νεώτερος τού Μπερλιόζ έ- 
γραΨε τίς Αναμνήσεις του.

«Δέ ξέρω ποιές ήταν οι βλέψεις 
τών γόνηών μου γιά τό μέλλον μου, 
άλλά Θυμάμαι καλά ότι ένα βράδυ 
ηού άκουοα γιά πρώτη φορά μιά 
συμφωνία τού Μπετόβεν μ' έπιασε 
τή νύχτα δυνατός πυρετός καί άρ- 
ρύστησα, μετά τήν άνάρρωσί μου 
έγινα μουσικός». Ό  Μπετόβεν στά 
1928 ήταν άγνωστος στή Γαλλία.

Ό  Χάμπενεκ, διευθυντής της όρ
χήστρας τών συναυλιών τού ’Ωδείου 
είχε άρχίσει νά έκτελρ τις συμφω
νίες του. Άλλά άν καί ol νέοι εΤ
χαν ένθουσιασθή μ' αύτές, οί διά
σημοι κσί οί κριτικοί ήσαν έχθρικά 
διατεθειμένοι καί μάλιστα ειρωνικά, 
Ό  Κερουμπίνι έλεγε ότι ή μουσική 
αύτή τοΰ έφερνε φτέρνισμα. Ό  Πά- 
ερ, πού είχε γνωρίζει τόν Μπετό
βεν στή Βιέννη, διηγούνταν εις βά
ρος του διάφορα άνέκδοτα. 0  βιο
λονίστας Κρέουτζερ δέν έκρυβε τόν 
άποτροπιασμό του γιά τή νέα γερ
μανική σχολή. Ό  Μποναλντιέ θαύ
μαζε μονάχα τή μουσική πού λικνί
ζει. Ό αον άφορά τόν Λέζιέρ, φυ
λάγονταν καί δέν πήγε στίς συναυ
λίες γιά νά μήν έχρ νό έκφέρρ 
γνώμη.

Ό Μπερλιόζ τόν παρέσυρβ ίνα  
βράδυ. Καθήσανε καί οι δύο στό 
βάθος ένός θεωρείου γιά νά άηο- 
λαύσουν ήσυχοι τό μεγαλείο τής 
«Συμφωνίας στό ούτ μινέρ».

Ό τα ν βγήκαν άπό τό θέατρο, δ 
Λεζυέρ ήταν κατακόκκινος καί προ
χωρούσε μέ μεγάλα βήματα.

— ΑΙ, λοιπόν... Δάσκαλε;
— Ναί, παμε γρήγορα, έχω άνάγ

κη άπό άέρα. Είναι άφάνταστοΙ Εί
ναι θαυμάσιο! Τόσο ταράχτηκα πού 
βγαίνοντας άπό τό θεωρείο δέν μπο
ρούσα νά βάλω τό καπέλλο μ ο υ .. .  
δέν έβρισκε τό κεφάλι μου.

Ό  Μπερλιόζ θριάμβευε,
Τήν άλλη μέρα ό Λεζυέρ άλλαζε 

γνώμη, τοϋ είπε:
— Αδιάφορα, μπορεί νά συγκινή- 

θηκα,' άλλά δέν έιπιτρέπεται νά γρά 
φρ κανείς τέτοια μουσική.

— Έ ννο ια  σας καί δέν θά γράψΠ 
κανείς άλλος, τού είπε ό μαθητής 
του, πού έννοοΰσε ότι άπό τή στι
γμή αύτή ζέφευγε άπό τήν έπιρροή 
τού γέρο - καθηγητή.

Άπό τή μέρα αύτή πήρε τήν ά- 
πόφασι ν ’ άφίσρ τή Σχολή τών γ έ 
ρων μέ τίς περροϋκες. Γιατί ό Λε
ζυέρ κατάλαβε τό μεγαλείο τού καλ
λιτέχνη.

(Στό έρχόμενο ή συνέχεια)
Μετάφραοι: ΚΩΣΤΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ Υ

I ΑΤΤΙΚ
Σύμπραξις t

Δ Α Ν Α Η Σ
ε
S  Εισιτήριο άπό πρωίας στο 

θέατρο Δ ΕΛ Φ Ο 1 

Τηλ. 55-071
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( Η Μ Ι Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ )

Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν

Λ Υ Ρ Ι Κ Ο Ν Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
Γ '  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

Μέγαρον Ρ Ε Ξ — Τηλ. 21-492
Τό νέο ϊργο τοΰ

χ. Α Λ Ε Κ Ο Υ  Λ ΙΔ Ο Ρ  I ΚΗ

Τ Π  “ V r i M L J M A  ” Ή  Παριζιάνικη κωμωδία τοΰ

I U  ι Υ Ν Ν Η μ Α Α Λ Φ Ρ Ε Ν Τ  Σ Α Β Ο Υ Α Ρ

Σκηνοθεσία IIJI Π  il Μ 1/ Π ΜΚ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  Κ Ο Υ Ν ιν 1 1 A Ν  Κ 1 1Σκηνογραψίαι (ί Ι ι ι  11 Η  IN ι\ U
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ  Α Ν Ε Μ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η

Μουσική “ /
Κ .Χ Α Ρ Α Τ Σ Α Ρ Η

Μέ τόν Γ ΙΩ Ρ Γ Ο  ΠΑΠΠΑ, τήν Μ Α ΙΡ Η  Α ΡΩ Ν Η , τόν

ΕΙσιτήρια ττωλοΟν^αι : Θ Ο Δ Ω ΡΟ  Α ΡΩ Ν Η  καΐ ίίλλα έκλεκτά στελέχη τοΰ
Τήν πρωίαν είς τά ταμεία τοΰ Θεάτρου Κοτοπού βιάσου Κοτοπούλη

λη. Τηλέφωνόν 21.492. Τό άπόγευμα είς τά ταμεία
του Θεάτρου Λυρικόν. Τηλέφωνον 55.400. Είσιτήριά βΐς τά ταμεία τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη

Θ ΕΑΤΡΟ Ν

Α Ν Α Ρ Ε Α Α Η
’Ελεύθερος Καλλιτεχνικός 'Οργανισμός

Κ Α Θ Ε ΒΡΑ Δ Υ  
Ή  άοιστουργηματική κωμωδία τοϋ δ'ασήμου 

’Ά γγλου  συγγραφέως 
ΤΖΑΙΗΜ Σ Μ Π Α ΡΡ Ι

ΑΥΤΟ
ποϋ ξ έ ρ ε ι  

κάθε γυναίκα
Σ έ  4 πράξεις (εικόνες 5)

Μετάφρασις : Μ Α Ρ ΙΑ Σ  Κ Α ΡΜ Α  
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΑ ΡΑ Ν Τ ΙΔ Η ^  
Σκηνογραφίες: Γ ΙΠ ΡΓΟ Υ  ΒΑ Κ Α Α Ο

ΤΡ ΙΤ Η  -  ΠΕΜΠΤΗ καί ΣΑ ΒΒΑ ΤΟ Ν  
Λ Α Τ Κ Α Ι ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΑΙ 

ΕΙς τάς 7 μ.μ. μέ δραχ. 30—20—10

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

10 π.μ. — 1.30 μ.μ. τηλ. 24.305
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Ό  ε ι δ ι κ ό ς  γ υ ν α ι κ ο λ ό γ ο ς  

ΓΙαχςός Μ . Λ Ε8 ΙΔ Η Σ  δέχεται 

Ό ό ό ς ^ £ . τ ο ν ρ ν ά ρ α  6 3 α

Τηλ. 5 4 - 3 2 3

ΜΟΔΕΣ
Φ Ο Ρ Ε Μ Α Τ Α
«Μαργαρίτα»

Βοοπόρου 16



ΤΔ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
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ΤΛΓΤ

Εοωτερικοϋ βϋ όρ rc *ρόνο 
Εοωτερικοϋ J 0 δρ. ie> itO v  
Γουρκιας 2 Λ Γ. τ* <ο%νο 
Αίγυπτου 75 Γρ  Λ 1 Ο \povo 
'Αμερικής 3 4ολλ .6  »ρό->ο

Λήμοι, Σωματείο, Νομικά 
Πρόοωπο 300 βρ τβ «μυνο

ΕΥΝ Δ ΡΡΜ ΕΪ

Υπεύθυνός £υντάχτ*ς 
«. Ν ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παηαρρηγο-ιουλου 4

Προϊστάμενος Τμηονραφειου 
Μ ΣΑ Λ ΙΒΕΡΟ Σ 

Ερυμάνθου 3

Ιδρυτής: Λ ΜΟΣΧΟΝΑΣ. ™ « c An i.i« ) I ραφείο 21 7 /4 ΓΗΛΕΟΟΝΑ^ tunovo  28 62?

ΔΙΑΦΗΜ ΙΣΕΙΣ 
5 δραχμ*ς ο 3«χος

Χειρόγραφα, εικόνες. σκίτσο 
κ.λ.η δέν έΜιςτοέφοντα.

Τζαίημς 
Μ. Μπάρρι

Ό  συγγραφέας του έργου «Αύτό τό ξέρει κάθε γυ
ναίκα» πού παίζει ό θίασος Άνδρεάδη

Ο Τ5»ίημς Μπάρρι y e v v ^ tp ts  runta του καί και τβ δροσερό τβυ 
τί; 9 Μαΐβυ 1S60 καΐ προτού ά- ύφβς. Σ τά  1891 συνκεντρωεσ σε

τόμο διάφοράκέ,μη φοιτήση σέ σχολείο dkporise 
νά γράφη διηγήματα οτή σοφίτα 
τβΰ σπιτιού τβυ. Σπουδάζοντας 
στο Βίι,Μ&β&ργβ εγιραψε μιά τρί- 
τβαιη νου·δέλλα. "Ε ν α ; έκδότης 
πίστεψε ni>c ήτα έργβ γνωστής κυ 
ρίας καί πρέσφερε ICC λίρες νά τβ 
τυπώση. Ή  προσφορά δέν έγινϋ 
δεκτή κι' έται ό Μπάρρι έγινε 
γνωστός, χάρις στήν δημοοιογρα- 
φϊ*.

Τ ή ν  έμφάνιση τβυ την έκανε 
στήν «’Εφημερίδα τβΰ Νβττιγκαμ» 
τβ Φεδρουάριβ τβΰ 1883 μά πρίν

*0 Τζέημς Μ. Μπάρρι

περάσουν δυβ χρόνια εγκαταστά
θηκε στό Λβνδΐνβ, άρκετά γ ν »  
στος γιατί τά άρ5ρα τβυ έκαναν 
άπβ τήν πρώτη στιγιμή έντύπωσι 
κ ι’ άρχισε νά συνεργάζεται οέ δι
άφορες γνωστίτατες εφημερίδες 
καί λογοτεχνικά περιοδικά.

Στά  1887 τύπωοε τβ πρώτο τβυ 
διδλίβ μέ τΉ ’ τίτλβ «ΚοΆύτερα vs 
κρός» πβΰ ήταν μάλλβν ένα 
«jeu d’ es.,rit>', κάτι οάν μιά σειρά 
χιουμοριστικών εντυπώσεων τβυ 
άπβ τήν δημοσιογραφία. Σ τά  
1838 έξ&δωσβ «Τά  ειδύλλια τβΰ 
auld Licht». πβΰ ήταν μιά συλλογή 
σκίτσων άπβ τή Σκω τικό χωριό 
πβΰ τέν είδε νά γεννιέται. ’’Εδ ι
νε ο’ αύτά τήν ζωή καΐ τβ χιβΰ- 
μβρ τβΰ χωριοΰ καί ήταν βί πρώ
τες τβυ έντυ>πώσε·ς άπ’ β,τι έδλε 
πε γύρω τβυ κι'·.} άπβ τά παραμύ- 
8>α τΐ-' μητέρα; τβυ: «...Μβΰ μίλη
σε. λέει, γιά χίλια πράγματα και 
έτ?ι βί αναμνήσεις μβυ άπβ τήν 
μικρούλα ερυθρωπή μας πολιτεία 
ή-s«,ν y r . ^τ'αυχνε; «π’ τΐς 
της άναμνήσεις».

~ όν  ίδιο χρόνο δημοσίευσε και 
*ν>α πιτ.ρόμοια σκίτσα καί τό πρώ 
το πολυιέλιδο διήγημά τβυ μέ τον 
τ :τλβ «’Ό τα ν ένα- άνβρωπβς είναι 
ι.ι·-·νος» καί πού δέν ήταν τίποτε 
δλλο παρά μ·ά •'ίονμουριστική πε 
Ρ’γραφή τής ζωής του >m τών έν 
τυπώσεων τοΰ δΓΜίί ιιογράτου στήν' 
έφτ>Γ>«ρί"'α π'> τ'»*—ές τβΰ Νβττι 
νκαμ. Σ "ά  1889 είδε τέ φώς καί 
άλλβ βιβλίο Τίυ μέ τόν τίτλβ 
«Ά π ό  τβ άνοι^τό παράδυρβ» καί 
τό ώ 'α  ic αΰτό διδλίβ μαζί μέ τά 
«τ-Ίδύλλια» έδωθ'Τ·ν τό μέτρον τήί 
άξίας τβΰ Μπάρρι, τά μεγάλα 
ο\)'>νραφικά τβυ προτερήματα, την 
άνίρωπ’στική τβυ πνοή, τβ χιβΰ- 
μΦΟ τβυ, τό πά?βς τβυ, τήν άπερι- 
όοιστη φανταοία τβυ. τήν πρώτο

συγκεντρωεσ σε 
δημβσιεύμ*τά τβυ 

καί τά δημοσίευσε μέ τόν τίτλβ 
«Ή  κυρία μου ή Νικοτίνη». Τ ό ν  
ϊδιβ χρόνο έπίσης δημοσίευσε έ
ναν άκβμη τόμβ διηγημάτων πβυ 
είχαν καταπληκτική έπ ιϊυχί* και 
πβΰ έδιναν τήν άπόδειζι πώς έ 
Μπάρρι εΐχε άκόμη καΐ τβ χάρι 
'μα  τοΰ μυδιατβριβγράφου.

Στά  1894 κυχλβφίρησε τβ βι- 
δλίβ τβυ «Μ άργκαρετ Ότζιλδΰ» 
πού είχε οάν δέμα τήν {ωή τής μη 
τέρας τβυ καΐ τΐς καθημερινές μ *  
ζί της σχέώεις τβυ. Είνα ι ένα δι 
δλίβ γεματβ οτβργή καΐ ώμβρφιά, 
άν καί γιά τό\' πβλύ κόαιιβ βά 
μπβρβΰοε νά βεωρηβή πώς Ιχ ε ι  πβ 
λύ προοωπικό καΐ βίκείβ χαρακτή
ρα. Γιά  τβύς 8αυμΐ7ατέ£ δμως τής 
ίδιβφυϊας τβΰ Μπάρρι, τβ δι&λίβ 
του είναι γεμάτβ άπβκαλύψεις ΰ- 
ψίοτβυ ένδιαφέρβντβ;.

Τ ό ν  επόμενο χρόνβ τύπωοε τόν 
«Αϊοβπιματικβ Τόμμυ» μιά ίατόρί^ 
πβύ ο’ αύτή περιγράφει τήν ψυχβ 
λογική άνάπτυξη «τής κα λλιτεχνι
κής ίδιβουγκραοίας» ένός παλλη- 
•'.αριού Σ/.ωτοέζικβυ χωριβύ.

Στά  1α00 έξέδωοε Ι\·η· δ ϊύτιρο 
τόμβ οάν συμπλήρωμά, rftj- Ιότβί*. 
a ;  ic  «Αίο&ηματικοΰ Τ ^ η ιν »  ·*/ί 
jTx  S9C2 «Τ ό  λει»κβ’πουλάκι» δ.τόυ

φανταοία τβυ κ7·ΐ ή αγάπη τςυ 
πρός τήν π#.ιδική ή λ ικ1*  καί ^ ά- 
ποοτροφή ίβυ -ςός τήν -τ:φα 
ΐβΰ Οώοανε τήν εύκαιρία νά 
νράψη 8αυμάοι·ες βελίδεί.’ Σ τό  ί- 
διβ αύτό διδλίβ ζΜΥ'ρχαιΓότανε Τ ' 
έπειο^δ’β τβΰ «Π ήτϊρ  Πάν». nei> 
τβύ ένέπνευοε καιτέπι τό όμώνν- 
μβ 5'ατρικό έργβ.

Σ τό  άχΊτηεταζύ έ Μπάρρυ άρ- 
χιοε νά γράφη νιά τό f- rT p e .  w j  
καΐ κατέχτη-τε αμέσως. Τ ό  πρώτβ 
τβυ έργβ δόβηκε στά 18% καΐ βτά 
1895 ένα «λλβ πβύ ένρ~*ε  ιιέ τήν 
oin-ερναοία τβύ Κ :ν « ν  Χτόΰλ καί 
μέ τόν τίτλβν « Jane  Annie». Τ  ή 
Μεγαλύτερη ό’ίως έπιτυαία «πό 
τά πρώτά '- υ  S-^T-’Ma iw » *  γνώ
ρισε στά 1895. «'Η  έρωτική Ιστβρία 
τβΰ καβπγητβΰ».

Μ ετά  έδωσε διάφορα άλλα πβύ 
είχε τό διδλίβ τβυ «Τ β  λευκό που 
λάκι», ένισχύσανε τήν φήμην τβυ 
καί τόν άναδείξανε έναν άπό 
τβύς πβλυγ εαφοτέρους συννρα- 
φεΐί. Σ τά  1900 Εδωσε τόν «Προσ
κεκλημένο» καΐ ό μαχητής καί 
ό βιοπαλαιστής δημβσιβνράφβς τβύ 
1890. ήταν πιά ένας άπό τβύς 
συγγραφείς πβύ κερδίζανε τά πε
ρισσότερα χρήματα.

Στά  1903 παιζότανε τρία ταυ- 
τοχρόνως έργα τβυ καΐ στά 19ι*4 
έδινε τόν δνβμαοτό «ΤΙήτερ Πάν». 
^να είδβί πβιητικης παντομίμας, 
όπου ό Μπάρρι ένει άπβτυ·πώσ-ι 
τήν πρβοωπικότητά τβυ καί έπ>9έ 
οει τήν ©cooavl·*» τής άξίας τβυ. 
Σ τά  1905 ένα άκόμη έρνβ τβύ Θε 
ατοικό πρβσετέ&ηκε στά άλλα «Ή  
Αλίκη κοντά στήν φωτιά» καΐ 

στά 1908 ή περί®η«η κωμωδία «Αύ 
τβ τό ϊέοει κάβε γυναΐκ~« Ό  
Μπάρρι σά θεατρικός συγγρα®·1 *« 
άνβ’ϊε ένα συνολικό έργβ γειιάτβ 
έντονη φαντασία καί χαρα·κτηβ’- 
-*Ηίνβ άπό μιά σατυρική χιβυμορι 
στική διάθεσι.

Γενικώς στά έρν*. τβυ. μέ τ ’ 
■»π>Λύ.Ίτερα u ia a  βγάνει στά με- 
ναλύτερα άπβτελία'ΐατα. δίνει τήν 
ζωηοότερη καΐ μά λλβνά ’βλη συν- 
κίνησι συγκερασμένη πάντβτε μέ 
τό χιβΰμβρ.

'Ο Ά ττιλ βροντοφωνεϊ:

ΛΕΥΤΕ 01 ΜΙ ΙΝΤΡίΦΙΑΟΙ  ΠΡΟϊΕλθΕΤΕ!.. .
Ή μάντρα

ξανάνθιζε τΐς πΟλες της
Μιά ματιά στό πρόγραμμά της. -  Πί καί Νί oi φετεινές άποκαλύφεις τοΰ Ά ττ ίκ  — 
ΖΧυό νέα Αττικά τραγούδια — Έμψάνισις νέων ταλέντων ! Καί λί

γο κουτσ ομπολιό.

Ή τέχνη 
τοϋ ήθοποιοΰ
κατά τον Κονστόν Κοκλέν

fH διπλή υπόσταση του ήθοποιοΰ
2ο

Αύτά τά δύο δντα, πού συνυπάρ
χουν σ'ίόν ήθοποιό, ;1νε άχώριστα. 
Αλλά έκείνος ποΰ βλέπει καί πού 

πρέπει νά κυρίαρχη είνε ό ένας. 
Αύτός εΐνε ή ψυχή. Ό  άλλος είνε 
τό σώμα, είνε ό σκλάδος, καί πρέ
πει νά ύπακούη στόν ένα, πού εΐνε 
ή λογική.

"Ο σο πιό πολύ κυριαρχεί ή έπι- 
δολή τοΰ ένός στόν άλλο, τόσο 
πιό πολύ ό ήθοποιός είνϊ καλλιτέ- 
χνης.

Τό Ιδεώδες θά ήταν ό άλλος 
δηλ. τό σώμα νά εΐνε μιά άπλή μα- 
λακή ζύμη, πού νά πα ρνη άναλό- 
γως τοΰ ρόλου δλες τίς μορφές, 
it. χ. νά γίνεται γιά τό Ρωμαίο 
θελκτικός έραστής, γιά  τόν Ρ ι
χάρδο τ ό ν  Γ '  ένας καταχθόνιος 
καμπούρης, τερπνός μέ τή δύναμι 
τοΰ πνεύματος, γιά  τό Φιγκαρώ- έ
νας πολυάσχολος υπηρέτης μέ Ι
ταμή έκφρασι, τολμηρός, δέδαιος 
γιά  δλα κλπ κλπ.

Τότε ό ηθοποιός θά ήταν κατάλ
ληλος γιά  όλους τούς ρόλους.

Αλλά δυστυχώς ή φύσι δέν τό 
έπιτρέπει. "Οσο κ ι’ άν εΐνε τό σώ 
μα εύκαμπτο καί ή φυσιογνωμία 
ευκίνητη, οϋτ: τό σώμα οΰτε ή 
φυσιογνωμία δέν ύπακούουν σ' δ
λες τίς φαντασίες τοΰ καλλιτέ
χνη·

Συμδα ίνει σέ μερικούς ήθοποι
ούς, λόγφ τοΰ τρόπου τής σωμα
τικής τους κατασκευής, νά μή μπο 
ροΰν ν’ άναλάδουν μερικούς ρό
λους, τούς όποιους εΐνε πολύ Ικ α 
νοί νά συλλάοουν κοτί νά διδά
ξουν.

"Αλλους πάλι ή σωματική διά-

πλασις τούς περιορίζει αύστηρά 
σέ ώρισμένους ρόλους.

'Υπάρχουν καί άλλοι, στούς ό
ποιους ό άντάρτης άλλος, ή καλύ
τερα τό έγώ τους, ή άτομικότης 
τους έξασκεί τόση δύναμι, ώστε 
δέν κατορθώνουν ν· άπαλλαγοΰν 
άπ’ αύτήν. "Ετσ ι, άντί νά πηγαί
νουν στό ρόλο καί νά παίρνουν τήν 
όμοιότητά του, άναγκάζουν τό ρό
λο νά παίρνη τή δική τους ύπό- 
στασι.

Πρώτο άτοπο αύτοΰ τοΰ συστή
ματος εΐνε τό ότι ό ήθοποιός εΐνε 
ό άνθρωπος ένός ρόλου.

Γιά  τοΰτο ό Μουνέ— Σουλλύ  έ- 
ξωμοίωσ; ώς ένα σημείο δλα τά 
πρόσωπα, πού έπαιζε κατ’ είκόνα 
καί όμοίωσιν τοΰ έαυτοΰ του. Γιά  
τοΰτο ή άδιαφιλονείκητη ύπεροχή 
του στόν "Α μλετ . Αύτός ό ίδιος ή
ταν "Α μ λ ετ  1 Ό  ίδιος στή ζωή 
του, είχε τίς δαθειές μελαγχολίες 
τοΰ "Α μλετ , τίς άποτομότητες, τίς 
μακάβριες εΙρωνεΐες κλπ. "Ο σο  
λοιπόν πιό πολύ ήταν Μουνέ— 
Σουλλύ στόν "Α μλετ , τόσο πιό πο
λύ ήταν καλύτ ρος. ’Έ τ σ ι ή έρμη 
νε ί«  τοΰ ρόλου ύπήρξε y i ’ αύτόν 
άληθινός θρίαμβος.

’’Αλλη συνέπεια εΐνε δτι ό ήθο
ποιός, πού δεσπόζεται άπό τήν ά- 
τυμικότητά του, παραμελεί τήν έ- 
σωτερική σπουδή τών. ρόλων, δηλ. 
τή σημαντικώτερη κατά τή γνώμη 
μου, χάριν τής έξωτερικής καί τή'. 
γραφικής ποικιλίας.

Βέδα ια  δέν πρίπει νά περιφρο- 
νοΰμε τό pittoresque, άλλά νά μή 
μάς τραβάει αποκλειστικά. "Ο λα  
ιιρεπει ν' άφοομώνται άπό τό χα- 

! ρακτήρα, γιά  \ά r lv t  άκριδής -οΰ

Ά π οδεϊχτηκε πιά, καί μέ τόν 
κα λλίτ ρο τρόπο δτι καλοκαίρι 
στήν ’Αθήνα χωρίς τήν Μάντρα τοΰ 
Ά τ τ ίκ  εΐνε άδύνατο νά περάση. Ό  
μοναδικός μας στό είδος του Κλέ- 
ων μπορεί στό διάστημα δλου τοϋ 
άλλου χρόνου νά έχη έξαφανισθή 
άπό τήν καλλιτεχνική ζωή τής ’Α 
θήνας γυρνώντας σέ τουρνέ ή καί 
άναπαυόμενος, άλλά τό καλοκαίρι 
έννοεΐ νά φτιάξη τή Μάντρα του. 
Τό καινούργιο αύτό γιά  τόν τόπο 
μας θεατρικό κατασκεύασμα πού 
πρώτος αύτός δημιούργησε έδώ I 
καί δέκα άκριδώς χρόνια έγινε , 
πλέον άπαραίτητο συμπλήρωμα — 
καί άπό τά πιό διαλεχτά — στήν 
διασκέδασί κάθε Αθηναίου, καί 
γιά  τούς φανατικούς μάλιστα... 
Α τ τ ι κ ό  φ ί λ ο υ ς  είδος πρώ 
της άνάγκης I 

Σ χετ ικά  δέ μ ’ αύτό τό τ λευταϊο, 
φανατικός Ά ττικόφ ιλος καί άδιόρ

*
τά του μέ τό ιδιόρρυθμο στύλ πού 
πρώτος αύτός έλάνσαρε καί πού 
δέν άργησαν νά βρούνε μιμητές, 
δημιουργώντας έτσι ένα εΙΕος σχο 
λής — καί μέ τό πλούσιο λεξιλόγιό 
τους — τόσο πλούσιο δπως μοΰ λώ:ι 
ό Ά τ τ ίκ  πού μεϊς ol άλλοι ούτε 
καί άν σκεφτοΰμε ώρα πολύ δέν

Ό  Άττίκ

θωτος καλαμπουριστής, έβαλε σέ 
κυκλοφορία τή φήμη δτι ό Ά τ τ ίκ  
σκέπτεται νά καθιέρωση στή Μάν
τρα του τό σύστημα τοΰ... δελτίου!

Τί νά τοΰ π0 κανείς 1...
Σύμφω να λοιπόν μέ δσα είπαμε 

πιό πάνω δέν χωροΰσε έξαίρεσι καί 
τήν χρονιά αύτή. Φέτος μάλιστα 
γιορτάζει κοΑ τήν δεκαετηρίδα τής 
Μάντρας, γεγονός άξιοσημείωτο 
πού τόν έκοτνε νά καταβάλλη με
γαλύτερες άπό αύτές πού μάς έχει 
συνηθίσει προσπάθειες γ ιά  τήν δσο 
τό δυνατόν καλλίτερη έμφάνισί 
της.

Κα ί τελικά τό κατώρθωσε.
Τό φετεινό πρόγραμμα τής Μάν

τρας, πού μ’ αύτό έκανε έναρξι 
τήν περασμένη Πέμπτη τό βράδυ, 
στό θέοττρο «Δελφοί», άποτελεΐ μιά 
έπιτυχία κοντά στίς τόσες άλλες 
τοΰ άγαπητοΰ Ά τ τ ίκ . Τό ίδιο έπι- 
τυχημένη εΐνε καί ή έκλογή τοΰ 
συγκροτήματός του.

Η Μ Α Ν Τ Ρ Α  ΤΟ Υ 1940

Ά π ό  τά ?ιαληά του στελέχη, κ ι’ 
ένα άπό τά λ ίγα  πού τοΰ έμεινε 
πιστό — προτιμώντας τή δόξα πα
ρά τό χρήμα, δπως λέει καί ό ίδιος 
— κάί πού συμπράττει στή φετεινή 
Μάντρα, εΐνε ή Δανάη. Τά καινούρ 
για  της τραγούδια, ή γλυκειά  της 
φωνή καί ή γνωστή πιά σέ δλους 
κιθάρα της, θά χαρίσουν άσφαλώς 
άξέχαστες στιγμές στούς πολυπλη 
θείς θαυμαστές καί φίλους της, 
πού θά τρέξουν νά τήν χειροκροτή 
σουν γιά  μιά άκόμα φορά.

'Ά λ λ ο ς  παληός συνεργάτης τοΰ 
Ά τ τ ίκ  καί μάλιστα άπό τούς πιό 
διαλεχτούς πού συνεργάζεται καί 
φέτος μαζί του ίΐνε  ό ποιητής -Ο- 
ρέστης Λάσκος, πού τόση αίσθησι 
κάνουν τά ποιήματά του σ’ δλους 
άνεξαιρέτως. Γιά  τόν Λάσκο άσφα 
λώς δέν χρειάζεται νά ποΰμε συ
στατικά λόγια. Ε ΐνε  τόσο γνω
στός καί άγαπητός στούς καλλιτε- 
χνικοθεατρικούς κύκλους, ώστε κά 
θε σύστασι περιττεύει. Τά ποιήμα-

χειμώ να έμφανιζόταν στό « Ί ν τ ε 
άλ» καί ή παληά... άνακάλυψι τοΰ 
Ά τ τ ίκ  Λίλιαν Λύς.

θ ά  ήταν δμως παράδοξο ή μάλ
λον άντικανονικό άν δέν ύπήρχε 
καί στή Μάντρα τοΰ 1940 ένα τού- 
λάχιστον παιδί θαΰμα,. άπ’ αύτά 
πού άποκλειστικά καί μόνο ή «βιο
μηχανία νέων ταλέντων» Ά τ τ ίκ  —  
Τριανταφύλλου παράγει. Πρόκει
ται γ ιά  τή μικρούλα —  μόλις  13 
χρονών κατά τίς διαβεβαιώσεις 
τοΰ Κλέονος — Δέσπω Κάρλ,,χορευ 
τικό ταλέντο, έξελισσόμενο γοργά  
καί σέ νουμερίστα, πού δλες οί προ 
βλέψεις τό φέρνουν ώς διάδοχο 
τών καλλιτέρων... Ά ττ ικώ ν  άνακα 
λύψεων καί δημιουργιώ ν.

Λησμονήσαμε ν ’ άναφέρουμε ά 
κόμη καϊ τήν δίδα Κούλα 
μιά κα ινούργια ντιζέζ πού 
τραγουδή διάφορες τελευταίες 
καί παληές έπιτυχ.ΐς. Μεταξύ τών

Ή  Δανάη

θά κατορθώσουμε νά δώσουμε αύ
τό πού αισθανόμαστε, μέ τόν τρό
πο, μέ τόσες καί τέτοιες λέξεις 
πού τό δ 'νει ό Λάσκος —  τόν έχουν 
κάνει γνωστό καί έξω άπό τήν 
‘Ελλάδα . Σ τή ν  Αίγυπτο, στήν Πό
λη, κι’ δπου πέρασε ό Λάσκος ά
φησε τήν καλλίτερη έντύπωσι.

Τώρα-τελευταΐα έγραψε' δυό jfctti 
νούρια ποιήματα, έμπνευσμένα <fc- 

| πό τόν πόλεμο, πού τά άπ αγγέλει 
κάθε βρότδυ στή Μάντρα. Τό ένα 
ό «θρήνος» πού δημοσιεύουμε σέ 
άλλη στήλη μπορεί νά σάς δώση 
μιά Ιδέα καί γιά  τό άλλο, πού εΐνε 
τό ίδιο ώραΐΛ.

Κα ί στό χορό έβαλε τά δυνοηά 
του ό συμπαθής Κλέων, γ ιά  νά μάς 
παρουσιάση κάτι τό καλό καί τό 
άψογο. Ή  δίς ΤΗντα, μιά (ανθειά 
ξένη χορεύτρια έμφανίζεται σέ διά 
φορα χορευτικά σόλο μέ έπιτυχία 
πολλή... δεριτάμπλ.

Τό ^ι:τεινό ντοΰο τής Μάντρας 
εΐνε ό νέος καλλιτέχνης χορευτής 
κ. Απόλλω ν Γαβριηλίδης, πού τόν

Ύ*·· ' }*

Ό  κ. Όρ«στης Λάσκος

άλλων λέει κα ΐ τήν άξέχαστη έκεί 
νη «Παπαρούνα» τοΰ Ά τ τ ίκ  πού 
τόσο άρεσε καΐ τόση έντύπωσι εΐχε 
κάνει.

Γιά  νά ποΰμε λ ίγα  λόγια  καΐ 
γ ι ’ αύτή, πρέπει νά σημειώσουμε 
δτι έχει μιά εύχάριστη καΐ γλυ- 
κειά φωνή, καί δλες οΐ προβλέψεις 
δείχνουν πώς άν έςαχολουθήση νά 
μένη κοντά στόν Ά τ τ ίκ  σέ λ ίγο  
καιρό θά τήν χειροκροτήσουμε σάτν 
μιά πολύ καλή ντιζέζ.

Π Ι Κ Α Ι  Ν Ι Η Φ Ε Τ Ε ΙΝ Η  
Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η

Κα ί τώρα. άς μιλήσουμε λίγο, 
γ ιά  τήν φετεινή άποκάλυψι τοΰ 
Ά τ τ ίκ  καί τής Μότντρας τίς τρισχσ 
ριτωμένες άδελφές Πόπη καί Νί
τσα, ή Πί καί Νί, δπως τις θέλίι 
ό.., έφευρέτης τους ή Πόπ καί Ν τσ. 
δπως τίς παρουσιάζ:ι κάθε βράδυ 
στούς πολυπληθείς μαντρόφιλους.

Πρόκειται γιά  δυό ώμορφα κο 
ρίτσια, μέ μιά γλυκειά  καί δροσε-

( Συνέχεια στή 4η σελίδα)

ρόλου ή ο<'·* 9εσις
Νά έχετε μέσα σας τό ηνεΰμα 

τοΰ προσώπου σας. Τό έξωτερικό 
του θά τό βνάλετε φυσικά.

Ή  ψυχή διευθύνει τό σώμα.
Δέν πρέπει νά έπιδιώκωνται οι 

γραφικές χειρονομίες, γιατί τότε 
εΐνε σά νά ποζάρω με μπροστά στό 
φωτογράφο, καί καταλήγομε στή 
συμβατικότητα.

"Επειτα  αύτό δέν συντρέχει καΐ 
στήν άμεση έπιτυχία, γ ια τί τίπο
τα δέν έξαφανίζεται τόσο γρήγο 
ρα, δσο ή έντύπωσις, πού δημιουρ- 
γήθηκε πό μιάν άπλή γραφική ά 
ποψι, άν δέν ύποστηριχθή μέ τό τε
χνικό λεκτικό, μέ τήν έκφρασι τοΰ 
χάρακτήρος, κα ΐ μέ λ ίγα  λόγια, 
άπό τό ϋφος.

. Κα ί κάτι άλλο άκόμα.
"Α ν  άπό ύπέρβολική έκζήτησι έ- 

ξωτερικοδ χαρακτηρισμού κατα- 
1 λήξετε νά παρουσιάσ τε ένα tic, 
j τότε νά προσέξετε καλά. Αντί νά 
j διασκεδάσετε τό Κοινόν, θά τό 

διαθέσετε δυσάρεστα, καΐ άφοΰ γε 
λάση τή πρώτη φορά, θά ένοχληθη 
μέ τήν έπανάληψι καί δέν θ' άργή- 
ση νά τό έκδηλώση I 
Σ Τ Ο  E P X O M E N O r  Ή  συνέχεια.

Π Α Ν Ο Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  
, Καθηγητής τής θεατρικής Τέχνης

'Η κωμωδία καί τό ••ωμικό γενικό
καΐ πρό πάντων ατό έργο

τοΰ Μολιέρου
Κριτικό σημείωμα τού κ. ΠΟΛ. ΜΟΧΧΟΒΙΤμ

Γ ' .
Ά να λύοντες  τόν όρισμόν βλέ- 

πομεν δτι τά στοιχεία τοΰ γελοί
ου πβύ μάς ενδιαφέρει, αύτού 
πού προκαλεϊ τό γέλοιο, τοΰ «κω 
μικοΰ» εΐνα ι:

1ον) Νά είναι «άνώδυνον καί 
ούφθαρτικόν», ήτοι μή συγκινητι- 
τόν. Τό γελοίον δέν πρέπει νά θί- 
γη ζωηρά τήν αίσθαντικότητά 
μας, τήν έύρασθησία μας γιατί 
άλλοιώς παύει νά προ καλή φαι- 
όρ«ίτητα καί προκαλεϊ λύπη άπό 
κωμικόν γίνεται τραγικόν στοι- 
χείον. "Ο ταν βλέπομε ένα χριστι 
οτνό νά πέφτχι στό δρόμο, ή πρώ 
τη μας τάσ'ς είναι νά γελάσωμε 
γιά  τό πάθημά του. ’Ά ν  δμως I- 
δοΰμε δτι ό δυστυχής άνθρωπος 
έσπασε τό πόδι του, αίμάτωσε, 
σακατεύθηκε, ή συγκίνησίς στα^α 
τάει άμέσως τήν Ιλαρότητα. Τό 
Αριστοτέλη ον «άμάρτημα» καί 

«αίσχος» παύει νά είναι «γελοί
ον» διότι δέν είναι ούτε «άνώδυ- 
νβν», ού φθαρτικόν».

Νά ^ώς συμβαίνει ώστε στό 
θέατρο ή ίδια «κατάστασιςρ νά 
μπορή νά είναι δραματική σέ μία 
περίπτωσι καΐ κωμική σέ μία άλ- 
λη. i  ' ^ ;■

Ε Ις  τό «Φ’λάογυρο» τοΰ Μο· 
λιέοου ό Ά ρ λ α γ κ ό ν  πράξις ΙΥ ,  
σκηνή 3η γ ιά  νά μπορέστ) νά βί· 
δάιώθή άν πράγματι, δπως ύπο- 
πτεύεται. ό γυιός του Κλεάνθης 
εΐναι έρωτε ιμένος μέ τή Μαριά» 
” α, τή νέα πού μέ δλα τά γεοά· 
"οττά του όναπά ό ίδιος, ύποκοί- 
νεται δτι, θ~λει νά τόν παντρέψη

Τ„ Γ ·γ·̂ „ gTfT| KW|
νέος όμολογεί τό αίσθημά του κα 
θό>ς καί δτι ή Μαοιάννα τόν ά- 
γαπ^ αύτή. Ή  ΐστοοία είναι 
κωιιίκή.. Ό  «Φιλάργυρος» εΙν«ι 
πατ'."ας όνυ-όληπτος.. τ^ν όποι
ον τά παιδιά του κοηοϊ^ςΰο’ ν...

τό ρίνηό τους. Αύτό τλ m'*'·- 
*Kr πού σέ άλλεί πτ:οιπτώσ|ΐΓ β-ν 
ήταν μισητό, ίδω  δέν έζερεΟίζίΐ

Θρήνος
Ποιά μου βάσκανη μιά μοίρα! Πάοι καιρός τήν ευτυχία, 
οτών τροχών καί στών έλίκων τίς στροφές όποΰχα όρ^ϊ.
Κι όμοιος φύλλο φθινοπώρου ποΰ τό σέρνουν τά στοιχεία 
χώρες διάβαινα ρ.υφώντας τών ματιών τόν εύτυχία 
οέ μι’ άτέρμονην εύδία πού λαμπύριζε Ιλαρή.

Καί π ερνούσα !.., Κι’ οίγυνάϊκες άνθη έξαίσια στά μπαλκόνιο 
μέ ροδόφυλλα μέ ραίναν καΐ μού στέλνανε φιλιά.
ΚΓ όντας χάνομουν στά δάση στών δεντρών φηλά τό κλώνια 
μιόν όρχήστρα παναρμόνια μόνιαζαν μεμιάς τ ’ άηδόνια 
καΐ τούς στίχους μου ύποκρούαν πού έκραζα στή σιγαλιά.

ΚΓ όλο πάαινα!... Καΐ στόύς γύρω σκόρπαα φούχτες ήλιαχτίδες 
καΐ ζωγράφιζα γαλάζιους στις καρδιές των ούρανούς.
ΚΓ ώς παιδί, πού μέσ’ στή νύχτα κυνηγάει πυγολαμπ;δες, 
μέ τήν ύπαρξη όλη πλέρια μ ’ όνειρα έξαλλα κΓ έλπίδες, 
κατρακύλαα τραγουδώντας πάνω στούς Μεσημβρινούς.

Μ’ Λχ άλλοί μου!... Κάποια μέρα στή γελούμενη άτμσσφαίρο 
όρποιες χύμηξαν τού όλέθρου καΐ τής κούρσεφαν τό φώς.
ΚΓ, άπό τότες, άπ’ τό σπλάχνα τών άνθρώπων πέρα ώς πέρβ, 
γόων ύΨώνονται καΐ θρήνων συγχορδίες στόν αίθέρα. 
ηού μαέστρος τΐς ρυθμίζει τοϋ ύπνου ό σκότιος άδερφός.

Ποΰ νό  πάω φυχή μου τώρα; Πσύ όπου άν πάω συμφορά μου 
φρενιασμένες μέ κυκλώνουν Έ ρ ιννύες  τό βογγητά.
Καρφωμένος πιά δώ χάμου, μάταια σφίγγοντας τ’ αύτιά μου, 
στέκω όρβός μέσ’ οτά σκοτάδια, κι’ ώχσυ μ ’ άδεια τήν καρδιά μβυ 
τήν χαμένην εύτυχίαν ώρες μοίρομαι φ ρ ιχτά !...

Αύγουστος ,τοΰ 40. Ο ΡΕΓΤ Η Ε  ΛΑΣΚΟΣ

τό θεατή, ό όποιος έτσι δοκιμά- 
ζει, χωρίς έπιφύλαξι, τή φαιδρή 
έντύπωσι άπό τό γεγονός αύτής 
τής άπρόοπτα ξεσκεπαζόμενης έ- 
ρωτικής άντιζηλίας μεταξύ ένός 
γέρου, φιλάργυρου, γελοίου πα
τέρα καί τοΰ νέου, βασανιζόμε
νου άπό τές άναποδιέ0 τοΰ πατέ
ρα του, γυιβΰ του.

Ό  Ρακίνας στ* «Μιθριδάτη» 
του ^πράξις Π |  σκηνή 5η) έχει 
μία κατάστασι άκριβώς άνάλο- 
γη. 'Ο  «Μιθριδάτης» ύποπτευόμε- 
νος δτι ή Μόνιμη, τήν όποιαν λα 
τοεύει μέ τήν παραφοράν καί βι 
αιότητα τοΰ φοβεροΰ του χαρα- 
κτήρος, άγαπά τό γυιό του Ξιφά 
ρη^ καΐ άγαπάται άπ’ αύτόν, ύπο 
κρίνεται πώς βέλει ν^ τήν παν- 
τοέψη μαζί το j. ’Έ τ σ ι  τήν ξεγε
λά ώστε νά τής όμολογήση *® ΐ 
οτι ό Ξιφάρης τήν άγαπά καΐ δτι 
αύτή έπίσης τόν λατρεύει. Ή  κα- 
τάστοισις εΐνςχι άκριβώς όμοία μέ 
τήν κατάστασι πού άνεφέραμε 
στό «Φ ιλά ργυρο». Ή  διαφορά εί 
ναι δτι ό Μ ιθρ’δάτης είναι σκλη
ρός καί άδίστακτος τύροτννος, ΐ- 
•<an0c γιά  τά φοδερώτερα πρά''- 
"ατα. Ή  όμολογίοί τής Μονίμης 
ύπάρχει ό βέβαιβς φόβος δτι θά 
στοιχίση τή ζωή καί σ ’ αύτή καί 
^τόν Ξιφάρη, ό όποιος έπί πλέον 
έχει έν τώ μεταξύ ζωγρκκφηθή ώ- 
γυιός γεμάτος σεβασιιό, στοργή 
κ<χι ύττακοή στόν ψοΦεηο ττατέοσ 
του, άνίκανος μέ κοτνένα τρόπο 
•'αΐ παρ’ δλη τή σφο^ρότητα τοϋ 
έρωτόΓ του, νά έπιββυλευθή τήν 
- w ^ 'K n  εύτυχία.

Νά γιατί ή ίδια κατάστασις 
'όπόσ^σσ'ο άπό Εό γ  έρωτε ιμένον 
τής όιιολογίας τοΰ' «Ισ^ή-ιατός
ΤΛ''.  *·’ Τ^ Ί Λπ-'''TV K<T''FI
άτυχή ς καί ήλικιωμένος έρα 
στής μαιθάνων έτσι τήν κακο- 
τ νίαν το’.). τ 'Ί ' όποιαν ύποπτε·'"

. ·\ . . „ α £ χν Ε,Α. Τ ή ν  (‘,τ,οκά-
λυψιν) δ 'δει άφορμήν σέ σκη- 

(Συνέχεια στή 4η σελίδα). |

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΑΟΥ

( . .T H E  R A IN S  C A M E ” )
Τό αριστούργημα του Λουδ. Μπρόμφηλντ

( 'Ελλην ική  άπόδοση Κ Ω Σ Τ Α  Λ Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ )
5ο

τΗταν σότν μιά άρρώστεια. Ε Ι  
χε άρχίσει πρό τεσσάρων έτών, 
τή στιγμή πού ε ίχε  Μρβει φρέσκος 
φρέσκος άπό ένα νοσοκομεϊον, 
τβΰ Λονδίνου γ ιά  νά πάρη τή θέ 
σι τοΰ χειρουργού στήν Ρανσι- 
πούρ. θυμόνταν τήν άφιξί του 
στή Ρόλς  - Ρόϊς τής Μ εγαλειότη 
τβς του. Ό  Μοβχαραγιάς τόν συ- 
λ'ώδευε, εύτυχισμένος στήν άπλό- 
τητά του, πού κατάφερε ν®  τροΕ- 
δήξη κοντά του £να νέο τόσο μβρ 
φωμένο, τόσο έξυπνο καί τόσο δυ 
νατό καΐ γερό . Τόν έβλεπε διαρ
κώς μπροστά της τή στιγμή πού 
κατέβηκε άπό τό άμάξι καί είχε 
μπή μ’ ένα φιλικό χαιρετισμό —  
ντυμένος στά άσπρα — ψηλός μυ 
ώδης, μέ άνοικτό δέρμα  καΐ μά
τια γαλανά.

«θ ά  εΐνε Βροιχμανος» συλλογί- 
σθηκε τότε κα ί δέν έγελάστηκε. 
θύμω νε δταν οΐ ίύρωπαίοι λέγανε 
δτι δλοι οΐ *1νδσ4 μοιάζουν. €1χαν 
μεγαλείτερες διαφορές άνάμεσά 
τους άπό το-;.', εύρώπαίους, γιατί 
ήταν λιγώ τερο νοθευατ·'' καί έκ- 
φυλισμένοι άπ’ αύτούς.

Κ .ϊί «λήθε α πώς fiiCtv δυνατόν 
νά συγκρίνη κανείς τή σκληρή ά- 
pivor.*·. ι μφάνισι τών άνορών τώ\ 
βορειοδ τ ι ► ο- ν συνόρ j<> καΐ τή λε
πτή άρ*·/·· ’Οφοτντη ώ ίϊορφιά #νός 
Ρί.ζπο^τ ; Ή  τόν ^frvnpc Μπεγγα- 
Λ ή  μέ τόν μογγολικό  ι πο, κα ΐ τόν 
πολεμιστή ' ού Μαράτ, γεμάτο μι ώ 
δη σότν ένα φόξ τεριέ ; Ε ΐνε  γε 
λοίο.

Μέ τό πρώτο βλέμμα  τόν εΐχ£ 
έρωτευθή ή μις Μ άκ Ντέτ όχι τόν 
ίδιο τόν άνδρα άλλά τήν ίδέα πού 
είχε σχηματίσει γι» αύτόν. "Ο ταν 
τόν είχε δή νά κατεβα vg άπό τή 
Ρόλς— Ρόϊς, είχε σκεφθή: «νά τί 
μπορούν νά εΐνε οΐ ’ Ινδοί».

’Έ π ειτα  δσο περνοΰσοο οΐ βδομά 
δες, είδε πώς ήταν σπουδαίος χει- 
ροΰργος, τόσο θαυμάσιος οσο τόν 
είχε πιεριγράψει ό Μ αχαραγιάς. 
Τά μεγά λα  δυνατά του χέςια  εί
χαν τή λεπτότητα χεριών γυναίκας 
καΐ στή δουλειά του τήν άσραλ,εια 
τοΰ περπατήματος τής γάτας. Λί
γο λ ίγο , συνήθως τή νύχτα στό νο
σοκομείο, δταν τοΰ έτοίμαζε το 
τσάι του καί κουβέντιαζαν φιλικά, 
έμαθε καί άλλες λεπτομέρειες σχε 
τικές μ ’ αύτόν.

"Ο τι ή μητέρα του είχε διευθύ
νει ένα άνορθωτικό κίνημα τής ιν
δικής πίστεως.'Ότι στό Καΐμπριτζ 
τραβοΰσε κουπί καί ήταν διάσημος 
παίκτης του κρίκετ. Ά π ό  γρά μμα 
τα φίλων είχε μάθει δτι μολονότι 
’ Ινδός θά μποροΰσε νά εΐχε μιά 
θαυμασία σταδιοδρομία στήν Α γ 
γλία . Προτίμησε νά γυρίσή 
Ρανσιπούρ. ΤΗταν ή πατρίδα του 
καί χάρις στό γέρο Μ αχαραγιά, 
εΐχε τήν δυνατότητα νά έργασθή 
δπως αύτός ήθελε.

Σ τή ν  άρχή, άν καί ήταν μόλις 
είκοσιτριών έτών τόν θεωρούσε 
σάν ένα έφηβο. Ποτέ της δέν είχε 
σκεφθή τούς όίνδρες σότν άνδρες. 
Ή  ζωή της ήταν πολύ γεμάτη, οΐ 
μέρες της πάντα πολύ σύντομες. 
Κ α ΐ έπειδή δέν ήταν κοινός άνθρω 
πος, είχε συναντήσει πολύ λίγους 
άνδρες πού νά μήν ένοιωθε τόν έαυ 
τό της άνώτερό τους, δχι μόνο σάν 
γυναίκα , άλλά καΐ σάν άνδρας. 
Γι> αύτό τούς πρώτους μήνες δέν 
έβλιπε σ ’ αύτόν παρά τήν προσω- 
ποπο'ησι — πολύ έλκυστική — μιάς 
Ιδέας πού σ' αύτήν καί ή ίδια είχε 
άφιερώσει τή ζωή της καΐ δλη τήν 
άπέραντη ένεργητικότητά της.

Ή  ιστορία τής μις Μ άκ Ντέτ ή
ταν άνέκαθεν συνδεδεμένη μέ τήν 
Α να τολή . Ό  πατέρας της Σκω- 
τσέζος γιατρός, ένας ιδιόρρυθμός 
τύπος, ήταν έγ κατέστη μένος στή 
Σουραμπ άγια  καί εΐχε Αφιερώσει 
τή ζωή του σέ έρευνες γιά  τούς 
πυρετούς καί τίς τροπικές άρρώ- 
στειες. Ε ίχ ε  γυρίσει όλόκληρη τήν 
Α να τολή , μελετώντας τά έθιμα 
καΐ τήν ύγεία  του άνήσυχου πληθυ 
σμοΰ. "Οπως μερικοί Σ  κωτσέζοι

είχε δημιουργικό  πνεΰμα καΐ προ
τιμούσε γύρω  του ένα καινούργιο 
κόσμο, παρά νά κουβαλάς μαζί του 
τόν παληό, δπως ol Ά γ γ λ ο ι .  Κάτι 
στήν Α να τολή  είχε μαγέψει τήν 
ψυχή του. Δέν έγύρισε ποτέ σ τήν 
Εύρώπη καΐ στό τέλος πέθοτνε, θΰ 
μα μιάς άπό τις μυστηριώδεις ά- 
σθένειες πού δέν είχε πάψει ποτέ 
νά μελετά.

Ε ίχ ε  άναβρέψει τήν κόρη του 
στήν Α να τολή , σχεδόν σάν Ιθαγε
νή. Γνώριζε τά παιδιά τών έμπό- 
ρων τοΰ τόπου, τούς άμφίγενεϊς ά- 
πογόνους τών άποίκων. Δέκα έτών, 
μιλούσε όλλανδικά καΐ τή γλώσσα 
τών άνατολικών Ιν δ ιώ ν , άργότερα 
έμαθε τά ΐνδουστάνικα καΐ τή διά
λεκτο τών «γκουζεράτι». "Ο ταν ή
ταν είκοσι έτών έμεινε ένα διάστη 
μα στήν Α γ γ λ ία .

ΤΗταν ή πρώτη φορά πού έφευ
γε  άπό τήν  Άνοιτολίή καί άν καΐ 
έθαύμασε τήν όμιχλώ δη ώμορφιά 
τών Σ  κωτσέζικων λόφων καΐ τήν 
ήρεμη πρασινάδα τών ά γγλ ικώ ν 
κήπων, έν τούτοις ένοιωθε τόν έαυ
τό της έντελώς ξένο άπ’ δλα αύτά. 
Τά τοπία τής φαινόταν θαμπά καΐ 
περιορισμένα, γιατί μέσα στήν ψυ- 
Χή της βασίλευε δλη ή όρμητικότη 
τα, ή μεγαλοπρέπεια καί δλη ή 
δρώμα τής Α να τολής. Σ τή ν  Α γ 
γλία  δέν ύπήρχαν ούτε θαυμάσιες 
άνατολές ήλιου, ούτε άπότομες 
πλημμΰρες, οϋτε σεισμοί, καμμιά  
άναστάτωσι στή ζωή, τίποτε άπό 
τό άγριο μεγαλείο καί τήν λαμπρό 
τητα πού γέμιζε τόν κόσμο πού πέ 
ρασαν τά παιδικά της χρόνια. Κα ΐ 
ή βρωμιά πού συνάντησε στις άγ- 
γλ ικές  χώρες καί στά προάστεια 
τοΰ Λονδίνου στό διάστημα τής 
σπουδής της σάν νοσοκόμα, δέν 
τής φάνηκε λιγώτερο φρικτή άπό 
κείνη πού είχε συναντήσει στίς 
περιοδείες της μέ τόν Ιδιόρρυθμο 
γιατρό Μ άκ Ντέτ. Ή  άκαθαρσία 
τής Σουραμπάγιας δέν έφτανε οϋ
τε κατ’ έλάχιστο μ ’ έκείνη πού εΐχε 
συναντήσει στά κάτω στρώματα 
καΐ στίς άθλιες συνοικίες τού Λον 
δίνου. Κα ί γενικά  ή άκαθαρσία 
τής ’Ανατολής άπλωμένη φανερά 
στόν άέρα καΐ στό φώς τής ήταν 
λιγώτερο άποκρουστική άπό κείνη 
πού εΰρισκε κανείς στό έσωτερικό 
τών έλεεινών καί άθλιων σπιτιών 
τών σκοτεινών δρομάκων τής Εύ- 
ρώπης.,.

Αύτό πού τήν έτάραζε έπίσης 
ήταν ή προκατάληψι τών Ά γ γ λ ο -  
σαξώνων, άκόμα καί τών πιό έξυ 
πνων, γ ιά  τίς σκούρες φυλές καί 
ή πεποίθησι πού είχαν γιά  τήν έν 
γένει ύπεροχή τους φυσιολογική 
καί όιανοητική. Ή  περιπλανώμενη 
ζωή της τήν είχε κάνει νά μήν έχει 
καμμιά  άπόλυτα πρόληψι. Ή  μις 
Μ ά κ Ντέτ ήταν ένα άπό έκεΐνα 
τά προνομιούχα, τά εΰλογημένα 
πλάσματα πού γ Γ  αύτά κάθε άτο
μο ήταν ένα άνθρώπινο δν, χωρίς 
διάκρισι θρησκ-ίας, χρώματος ή 
φυλής, γ ι ’ αύτό ή ζωή της ύπήρξε 
πάντα γεμάτη καί πλούσια περισ
σότερο παρά γιά  τούς πιό πολλούς 
άνθρώπους.

Ά φ ο ΰ  έμεινε τέσσαρα χρόνια 
στήν Α γ γ λ ία  έφυγε χωρίς νά λυ- 
πηθή διόλου καί ξαναγύρισε στήν 
Ανατολή, δπου ένοιωθε τόν έαυτό 

της σάν στό σπίτι της, εύτυχισμέ 
νη πού ξανάβρισκε τό μεγαλείο, 
τή βιαιότητα καί τή λαμπρότητα 
τών χρωμάτων της. "Εμ ε ινε  ένα 
χρόνο περίπου στήν Βομδάη. Έ π · ι 
τα τής παρουσιάστηκε ή εύκαιρία 
πού θά ικανοποιούσε δλους τούς 
πόθους της καί πού καμμιά άλλη 
γυναίκα δέν θά παραδέχονταν.

ΤΗταν ένα άπόγεμα τοΰ Δεκέμ
βρη. βρισκόταν στό γραφείο τοΰ 
διευθυντού τού νοσοκομείου, άπέ- 
ναντι άπό ένα κοντόφαρδο Ίν δ ό , 
ντυμένο μέ εύρωπαίκά ροΟχα, πού 
ήταν ό ίδιος ό μεγάλος Μ αχαρα
γιάς τής Ρανσιπούρ. 'Ή θελε νά 1-

( Συνέχεια  στή 5η σελίδα)
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’Ενδέχεται αύτός «Ό παράδ·Ξ<σος 
τής εύτυχίας» ν£ πήγε καί σ' άλ- 
\π  χέρια πού γράφουν κριτικές. 
Λέ μπορεί ό ουγγραοέ:<; νά τώστει 
λε κατά προτίμηση μόνο έδώ. Δέν 
ξέρουμε 6 ένας τόν όλλον, γιά νά 
επιτρέπεται ή ύπόθεση πώς έστειλε 
ξεχωριστά σ’ έμδς τό βιβλιαράκι 
του έστω μέ τήν έλπίδα νά μάς 
Φάη λίγη ό)ρα μέ τό δ άβσσμά του. 
Συνεπώς κι’ άλλοι θά τώχουν πάρει. 
ΚΓ όμως ώς τή στιγμή τούτη δέν 
εϊδσ πουθ·ΐνά κανένα νά γράψρ καί 
μιά φράση γιά τά μικρή εύτή συγ
γραφή μέ τόν τόσο καταηληχτ κά 
τίτλο.

Καί πιθανώτστα δέ θά δώ. Γιατί ; 
Έπειδή τάχα « Ό  παράδεισος τής 
εύτυχίας» δέν εινε κανένα βαθυ
στόχαστο δοκίμιο ύφους ; Μοϋ φαί
νεται, ώστόσο, πώς ένα βιβλίο γί
νεται άξιο προσοχής πρώτα άπό τό 
θέμα του. Καί στήν περίπτωσή μας, 
μικρό πράμα εΐνε νά γράφη έν :ς  
καί νά κοθορίζη τόν παράδεισο τής 
εύτυχίας καί προπάντων νά δείχνρ 
πώς ό καθένας μπορεί νά μπρ μέσα 
καί νά ζήση πανευδαίμονας μέ τά 
πουλιά, τίς δροσ ές, τ’ άνθη, τά 
χρώματα, τ' άνάλαφρα μυρόπνοα ά- 
εράκια, τίς μελωδίες τής άηερίγρα 
πτης διαμονής ; Έπομένως τό άν- 
τικείμενο εΐνε κ:·ί ουσιωδέστατο 
καί πανκοίνου ένδιαφέροντος.

Ανο:ζε, λοιπόν, τό βιβλίο έσύ 
πού τό έλαβες πρός κρίση, χωρίς 
δισταγμούς πού ένδέχεται νά γεν- 
νήσρ τό όνουα τοΰ συγγραφέα. Καί 
δ άβσοε νά ίδπς τί λέει γιά ένα τέ
τοιο ζήτημα ό Φ:«υματοποιός αύτός 
διδάσκαλος τ^ς εύτυχίας. ΚΓ άν 
λέρ μωρίες, θά δρς πώς οί μωροί 
φαντάζονται τή λυοη τών μεγάλων 
προβλημάτων τής ζωής καί τού ή
θους τών άνθρώπων. ΚΓ άν λέρ 
πράματα φρόνιμα, θά δρς πώς εΐνε 
κΓ άγνωστοί σου καλαμαράδες πού 
έχουν μυολό πού δέν τώδειζον ά
κόμη πολλοί σπουδαίοι γνωστοί σου. 
Πρόσεζε, οοϋ ζαναλέω, τόν τίτλο 
καί ζήτα νά δρς πώς άναπτΰσσεται 
τό δυσχερέστατο καί σπουδαιότατο 
πρόβλημα σ’ ένη β βλίο μάλιστα 
πού ή σπίθα του άνάβει καί σβύνει 
μέσα σέ σαράντα πέντε σταλαμές.

Οσο καί τό «Έγχειρίδιον», νάοκε 
φτρς, τού Έπικτήτου καί τά «Είς 
εαυτόν» τού Μάρκου Αύρηλίου. Τε- 
λοσπάντων καί κείνος πούγραψε τό 
πρώτο ήταν δούλος τοϋ Έπαφροδί- 
του άπελευθέρου τοϋ Νέρωνα καί 
τού δευτέρου ό συγγραφέας ήταν 
αύτοκράτορας.

Καί τό κάτω τής γραφής ό 
συγγραφέας τοϋ «Παραδείσου τής 
εύτυχίας» εινε κΓ αύτός έν;«ς κοι
νός θνητός όσο, νά ποΰμ-ε, άποδε- 
δειγμένως ύπήρζαν οί προαναφερό- 
μενοι φιλόσοφος καί μονάρχης...

Έγώ πάντως τίς διάβασε τίς 45 
σελίδες 8ου σχήματος καί μπορώ 
άμέσως νά πώ τίς έντυπώσεις μου 
όσο τούλάχιστο οποιοσδήποτε άλ
λος. Γιατί τό θέμα όλοι τό ζέρουμε: 
ή εύτυχία ! Ποιός άπ’ τά τέλειο 
πρώτα παιδικά του χρόνια ώς τά 
πολλά τών προχωρημένων γηρατει
ών δέ σκέφτηκε τήν εύτυχία, δέ 
μόχθησε άναζητώντας την καί δέν 
έμσθ·ε τά όσα άφοροϋν τίς αίτιες 
τούλάχιστο πού ciOnh ή πολυζήτητη 
καί πολυθέλγητρη διαρκώς μάς ξε
φεύγει. Γυνβϊδητά ή άστόχαστά σέ 
κάθε στιγμή τής ζωής μας τήν εύ
τυχία θέλουμε, τήν εύτυχία ζητού
με, τήν εύτυχία δέ βρίσκουμε. ΚΓ 
oi τρελλοί άκόμη μέ τόν ζουρλο- 
μσντύα τους, οί παράλυτοι μέ τήν 
ακινησία τους, οί ποθιαομένοι μέ 
τήν άλγηδόνα ταυς, οί πονεμένοι 
μέ τήν οδύνη τους, οί φυλακισμέ
νοι μέ τίς άλυσίδες τους, οί φτω
χοί μέ τήν άπόγνωσή τους, οί τυ
φλοί μέ τό έρεβός τους κ ’ οί εύτυ- 
χισμένοι άκόμη μέ τά χαρά τους 
τήν εύτυχία ζητούν, κατά κει ά- 
συγκράτητοι κΓ άνεζάντλητοι τανυ- 
ώνται. ΚΓ αύτοί άκόμη πού πηγαΙ* 
νουν μέ τή νεκροφόρα τήν εύτυχία 
θαρρούν πώς θά βροϋν έκεί πού 
πάνε. ΓΓ αύτό ό,τι πρς, ό,τι συστή
σεις σχετικά μέ τό ζήτημα τούτο 
πιάνει. Κ ’ ή κοροϊδία άκόμη, πού 
μολαταύτα γιά τ’ άλλα οί άνθρωποι 
τή ουχαίνονται.

Είνε ιερά κηρύγματα πού γίνον
ται σέ φτωχούς γιά Τά κακά τοϋ 
πλούτου. Οί κάτοχοι τών έπίγειων 
άγαθών δέν θά πάνε ποτέ, διδάσκει 
ή άγία καί άκατάλυτη φωνή τοϋ 
Ευαγγελίου, στάν παράδεισο. Ποΰ 
άκούστηκε νά περάση καμηλόσκοι· 
νο άπό τήν τρύπα βελονιού;

Είνε φλογερά σεξουαλικά βιβλία 
πού δίνονται σκόπιμα σ’ έοχατόγη- 
ρους. Είνε έγχειρίδια άνατροφής 
κΓ άγωγής τών παιδιών πού δίνον
ται σέ μάνες Νιόβες. Καί τά λοιπά 
καί τά λοιπά.

Καί ύστερ’ άπ1 αύτά βλέπεις μέ 
τό πρώτο στό βιβλιαράκι τοϋ κ. Που 
λόπουλου—Ζωροάστρη πώς «εύτυχία 
θά πρ νδσαι καλός, γενναίος καί 
πολιτισμένος». Καί σκέφτεσαι: άν
οί άλλοι όμως εΐνε κακοί, άναντροι 
κΓ άπολίτιστοι, τί γίνεται ; Μήπως 
λίγους έζερευνητές καί ιεραπόστο
λους καί διδάχους τού πολιτισμού 
τούς τσάκωσαν μ’ ένέδρα, τούς έ 
ψησαν καί τούς έφαγαν—τί ζεϋκι! — 
τ' άνθρωποειδή τής μαύρης ήπείρου 
καί τών άλλων, τών κίτρινων καί 
άσπρουδερών ; Καί συνεχίζεις ά
μέσως πρί συνέρθεις: «Δυστυχία
θά πρ νά είσαι κακός, χυδαίος κ·αί 
δειλός». Καί σκέφτεσαι πάλι, πό
σους χείριστους, χυδαιότατους καί 
κογιόνους είδες στή ζωή οου νά 
εύτυχοϋν. Ό Ψυχάρης οτόν «Κν- 
ρούλη» μάς έδειζε μέ δραματικό 
πάθος πώς άκριβώς οί τέτοιοι συνή 
θως ζούν κοί πεθαίνουν μ:«κάριοι, 
ένφ οί Κυρούληδες οί φουκαράδες 
πάνε χαμένοι σάν τό σκυλί στ* άμ- 
πέλι.

Λοιπόν τί νά δισβάσρς παρακά
τω. ΚΓ όμως σοϋ έχει ζανάψει ή 
περιέργεια καί προχωρείς ασυλλό
γιστα πιά. Σοΰ λέει ό συγγραφέας: 
Υπαιθρο, σπόρ, ύγιεινή. Μονάχα 6ν 

τύχρ καί είσαι γυναίκα μήν πας

στήν έξοχή «μέ ψηλά τακούνια κΓ 
άραχνούφαντες κάλτσες» άν θέλρς 
να εύτυχήσης. Μά είνε γυν Γικες 
πού όταν ταχουν αύτά μένουν στήν 
πολιτεία κ* εύτυχούν περίφημα. Τι 
γίνεται όμως plb τίς γυναίκες πού 
δέν έχουν παπούτσια καί ζο!3ν πάν
τα στό ύπαιθρο ; Ολα αύτά είν ! 
σαν κείνα τά παράδοζα τού άείμνη· 
στου- Άνατόλ Φράνς πού έγραφε 
πώς είνε σπουδαίος ένος νόμος πού 
απαγορεύει τό ίδιο στούς φτωχούς 
καί στούς πλούσ ους νά κρυφοκο:- 
μοϋντα, τίς νύχτες πάνω στούς 
πάγκους τών δημόσιων κήπων ! "Α 
κου ίδέ.' ! Καί γιά νά μάς σκάση 
ό Πουλόπουλος Ζωροάστρης μάς 
προσθέτει: «Ή  υδροθεραπεία καί 
ή ήλιοθιραπεία άναζωογονεί τή'λει
τουργία τοϋ δέρματος κΓ όλόκλη- 
ρου τοϋ όργ ινισμού μας». ΚΓ αύτό 
είνε μέσο εύτυχίας. Πολύ ώραίο καί 
συμπαθητικό. Τώρα μένε·, νάχης και 
ρό, μ άν τζαμαρία στόν ήλιο κΓ 
έγκατάσταση μπάνιου στό σπίτι σου. 
Σοϋ λείπουν τ’ άσήμ:*ντα αύτά πρά
ματα ; Πάει τό μέσο έγινε άφαν
το καί γιά νά τό βρρς σού χρειά
ζονται κσμμ ά πεντακοσαριά χιλ ά- 
δες δραχμές τό λ:γώτερο καί ποΰ 
νά τίς βρρς κΓ άς έχεις διαβάσει 
τάν «Παράδεισο τής εύτυχίας».

Στό παρακάτω κεφάλαιο ό συγ
γραφέας συνοψίζει πώς άλλο άπό 
τά μέσα γιά τήν κατάχτηση τής εύ
τυχίας εΐνε τά κορίτσια νά έργά- 
ζωνται όχι όμως κΓ οί παντρεμένες. 
ΚΓ όμως βλέπεις άνύπ:<ντρες νά 
μή έργάζονται καί νά εύτυχοϋν καί 
φαμελίτισσες νά ξενοδουλεύουν χω 
ρίς νά εύτυχούν. " Ισως γιατί δέν 
συμμορφώνονται μέ τήν έντολή τού 
κ. Πουλόπουλου. Κανένας, νά λέμε 
τήν άλήΦεια, δέν εργάζεται άπό μα 
vie· φιλεργίας. Άλλοϋ σημε ώνει : 
«Οί γυναίκες δέν εΐνε σκλάβες πού 
μπορούν νά τίς μεταχε ρίζονται ό
πως θέλουν, άλλά πολύτιμοι σύν
τροφοι τής ζωής μας». Υπάρχει 
άμφιβολία ; Άλλά πώς νά συμμορ- 
φωθρ μέ τήν έντολή τοϋ καλοόυνεί- 
δητου συγγραφέα κείνος ό φτωχο- 
μπεκρής πού γυρίζει σπίτ: του τά 
μεσάνυχτα μόνο γ ά ν ’ άγουροξυ- 
πνήση «τή σύντροφο τής ζωής του» 
καί νά ζιοκάση πάνω της μέ λιχου
διές ή μέ βροντοχτυπήματα ; Αύτό 
είνε τό ζήτημα. Τ ’ άλλα εΐνε άσυ- 
ναρτησίες τών φιλοσόφων. Καί τά 
πα διά πώς ν ’ άνατραφοΰν καταπώς 
λέει ό συγγραφέας όταν είνε όλη· 
μερίς στό δρόμο γιατί δέν έχει δυ
στυχώς πλάτσα γιά τρέζιμο στή χα- 
μοκέλλα ; Κ ’ ή παιδαγωγική φού
μαρα, πού νά πάρρ ή όργή.

Γ  ιά τό σπουδαιότατο κεφάλαιο 
τής έργασίας ό κ. Πουλόπουλος λέ
ει πράγματα άζ οθαύμαστα άλλά κΓ 
αύτά δυστυχώς συζητήσ.μα, πού τ’ 
άφίνουμε γιά καλό καί γιά κακά, 
άφοϋ μάλιστα ή κοινωνιολογία δέν 
έγινε άκόμη θετική έπ στήμη.

Στό κεφάλαιο γιά τάν έρωτα καί 
τή φιλία, πού εΐνε πολύ σύντομο 
άλλά γραμμένο μέ συγκίνηση, τί 
νά πρ κανείς, παρά νά τό καταγρά- 
ψρ στ’ άσύλληπτα κΓ άκίνδυνα ;

Υπάρχει στό βιβλίο καί κεφάλαιο 
γιά τήν ψυχή καί τό πνεύμα. «Γνώθι 
σ’ αύτόν», πού άρχίζει ώς έζής : 
(<Μέ ηό νά ζρ κανείς έπικινδύνως 
άπολα,μ^άνει ,τήγ μ^γρλεί,τερη., ήδο- 
νή τή[ς ζωής·». Σ ’ άφίνουν όμως οί 
περιστάσεις καί οί άλλοι νά ζήσρς 
έπικινδύνως ; Αν ύπήρχε τρόπος 
νά ζήσουμε όλοι έπικινδύνως πολύ 
εύχαρίοτως νά ζήσουμε άφοϋ τό λέ
ει κΓ ό κ. Πουλόπουλος. θάταν ώ
ραίο, σπουδαίο καί προπάντων ά- 
ποτελεσματικό. Πώς νά γίνρ όμως 
κΓ αύτό ;

Καί προχωρώντας στό τέλος συ
ναντάς κ ’ ένα κεφάλαιο: Μηχανικός 
πολιτισμός, θρησκεία καί ήθική 
ζωή». Ξεγράφει τόν μηχανικό πολι
τισμό ώς έντελώς άχρηστο γιά τήν 
είσοδό μας στόν παράδεισο τής εύ
τυχίας. Καί θεωρεί μέσα άσφαλέοτε- 
ρα γΓ αύτό τή θρησκεία καί τήν ή
θική. Κι’ αύτές κα έ ς  είνε, άλλά 
γιά νά ύψωθρς πραγματικά πρός 
τόν ούρανό τό μόνο μέσο πού ύ- 
πάρχει άκόμη κΓ αύτό μάς τώδωοε 
ό μηχανικός πολιτισμός,εΐνε τό άε
ροπλάνο. Κ ’ ενας τόπος πού έχει 
πολλά τέτο α σήμερα κοιμάται ήσυ
χος, εύτυχεί, νά πούμε.

Τό τελευταίο κεφάλαιο εΐνε άφιε- 
ρωμένο στάν πόνο καί στή χαρά. 
Αύτά όμως όλοκληρώνεται μ ’ ένα 
στίχο καί μάλιστα δημοτικού τρα
γουδιού: «Καί μέ τά χίλια βάσανα, 
πάλ’ ή ζωή γλυκειά ’ναι». Μπορείς 
νά πρόσθεσης τίποτε ; Τίποτε, θά
ταν ιεροσυλία νά ρε Ίλέψρς τέτοιο 
κειμήλιο.

Τώρα θά πρ ένας πώς ό κ. Που
λόπουλος μπορεί νά μήν είχε στέ- 
ρεη λογική καί σοφιστική άκμαία 
καί δέν τά κατάφερε νά γράψρ ένα 
συγκροτημένο βιβλίο πού νά πείθρ. 
Δέν τό νομίζω. Είπε ό άνθρωπος ό
σα λένε κΓ άλλοι φαινομενικώς κα
λύτεροί του. Αύτός μάλιστα φαίνε
ται πώς τύ βιβλιαράκι του τόγραψε 
μέ πραγματικό ζήλο κΓ άνιδιοτέ- 
λεια. Δέν ζέρω μονάχα άν ό κάτο
χος αύτός τοϋ κλειδιού πού άνοιγει 
τόν Παράδεισο εΐνε ήδη ένοικος 
τής Έδέμ . Μπορεί, άλλά έχω μ·ά 
άμφιβολία. "Οντας συγγραφέας θά 
ύποψιάζεται πώς εΐνε άλλοι όμότε- 
χνοί του πού θάγραφαν καλύτερό 
του. Αύτή ή ύποψία άρκεί γιά νά δρ 
κατά τά δειλινά τόν φοβερό ίσκιο 
τοϋ Κυρίου νά προχωρρ πελώριος 
κατά πάνω του καί πιό έζω καί κατά 
πάνω τούς άλλους έμάς ποϋ δέν 
γράψαμε βιβλία γιά τήν κατάχτηση 
τής εύτυχίας. Μήτε καί -πιστεύουμε 
πώς διαβάζοντας βιβλία έστω καί 
σάν τό δικό του μπορεί νά εύτυχή- 
σουμε εύθυμώντας.

"Ας δοϋν, λοιπόν, οί κ. κ. συνά
δελφοι πώς τό βιβλίο τοϋ κ. Που
λόπουλου—Ζωροάστρη παρέχει λαμ
πρή εύκαιρία γιά έχτιμήσεις καί κρί 
τικές. “Ας μάς άκολουθήσουν. ΚΓ 
άς ποϋ τή γνώμη τους πιό λαχταρι
στή...

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

Θεατρικές ποώτες * ‘Η μάντρα
(Συνέχ»»α σ·ηό την In ο^λί&οτ) 

^AKouc κέ τά συναΌβή,ιοτΟ rou Λ ro 
γεγονότα.

Ό *. ΛιδωριΥης ύηέτοζ* Λΐή <»θέοι» 
rn ζωή. ι\ ί\  τp<*»̂ nC,r άπό τή ζα,ή τό 
ου,απέραο,αώ ιης. Γ Γ  αύιό oi του
μιλοΰν, άναδεύονται,ΚΓνοϋνται, οροϋν, 
άλλά μ’ όλα ταΰτα δέ ζούν. Είναι συμ
βατικοί, φιλολογικοί, ψεύτικοι. Λέν μπο 
ρώ νά δώσω μέ πολλά λόνια τήν ύπό· 
θεσι. Η Μάρω (κυρία Ρίτο Μυράτ» εί
ναι νέα κοπέλλα γεμάτη όνείρατα, ά* 
τιθαοη, περήφανη, όμορφη, ώστε νο 
ζετρελλαίνρ τούς πάντας. Είναι όρφα- 
νή άπό μικρούλα. Ζρ στό σπίτι μιάς ά- 
δελφής τής μάννας της, τής θείας Πη
νελόπης (κ. Χαλκούοη) μέ τόν Ονδρα 
τής τελευταίας Σταμάτη (κ; Ζερβός), 
τά παιδιά τους καί ζαδέρφια της (ένα 
ψευτοπαλληκαρά (κ. Διανέλος) καί τή 
Τοαοϋλα (δις Βολονάκη, μια φαρμακο
μύτα, όλο κακία, «σκορπιό» άληθινό). 
Μαζί άκόμα ζρ καί ένος άλλος θείος 
της ό άγαθός γέρω-Κλαδής (Λογοθετί- 
δ η ς ). Ό μόνος πού τήν άγαπά, τή 
χαϊδεύει, τήν υπερασπίζει έναντίον ζέ· 
νων καί—πρό πάντων—τών συγγενών.Ή 
Μάρω έχει παραστρατήσει. Μέ πολλούς. 
Δέν έχει όμως άγαπήσει κανένα. Περι
μένει στά όνειρά τής τάν «£να». Έ ν  
τώ μεταζύ, ένψ δόθηκε σ' όλους, δέ 
δ'δεται μόνον σέ «έναν», τόν πλουσιώ- 
τερο άκριβώς καί δυνατώτερο μεσόκο
πο, κακό, έπίμονο, ικανό γιά όλα καΐ 
τρελλόν άπό πόθον γι’ αύτή νοικοκύ
ρη τοϋ χωριού, τό Στέλιο Άληφαντή 
(κ. Κώστας Μουσούρης).

"Εξαφνα έμφανίζεται ό « ’Άγνω 
στος». Αύτός δλέττει άττό την ττρώτη 
στιγμή την Μάρω τήν κοττέλλα ττού ζη
τούσε γυρίζοντας στόν κόσμο. Τήν κο- 
ττκλλα τή φυσική, τήν άνεττιτήδευτη, 
τήν «παρθένα άνέγγιχτη στή ψυχή». 
Τής τό λέει. Αύτή βλέπει στόν « Ά γνω  
στο» τόν άναμενόμενο «* υττνώ». Αγα
πά, Θέλει νά ξεχάση καί νά ξεχάσουν. 
"0 ,τ« έκανε...έγινε. Πέρασε. Αύτή ξα- 
ναγεννήθηκε. Ξαναγεννήθηκε άπο προ
χθές. Άπ ό τή στιγμή που είδε τόν « Α 
γνο^στο». Τρέμει ώς τόσο μήπως τό 
χωριό πού σηκώθηκε στο ποοάρι τον 
κατατόπιση . Δέ φοόάται μή τόν χά
ση . ’ Οχι. Δέ θέλει αυτός νά μά6η πώς 
δέν εινε δ,τι τήν φαντάσθηκε. Γ Γ  αΰτό 
δέν εννοεί νά ξαλαφρώση λέγοντάς του 
ή ίδια —  ειλικρινής καΐ περήφανη δ
πως είνε—  τήν άλήθεια. Άλλά ό Άλη- 
φάντής, ό άποκρουσμένος καί τρελλός 
άπό έρωτα δυνατός καί κακός καί πει
σματάρης νοικοκύρης, δέν έννοεί ν’ ά- 
φήση νά τού τήν πάρουν. Αποπειράται 
έι;6ιασμό άλλά δρίσκει τόν άγαθό 
μπάρμπα έτοιμο νά τόν σκοτώση έκεί 
έπι τόπου μέ τό δίκαννό του, τοΰ τό 
γεμίζει μπροστά του, άν τολμήση νά 
ξεστομίση τή στιγμή έκείνη λέξι. Ο 
Άληφαντής φεύγει καί τελικά ζητά τή 
μικρή γυναίκα του. Αύτή άρνιέται. Με
γάλη σκηνή μεταξύ τους. Ανένδοτος 
οΰτός φεύγει άποφασισμένος νά 6ρή 
τόν άλλον καί νά τού τά πή δλα. Ή  
Μάρω άρπάζει τό δίκαννο καί τόν σκο 
τώνει. Καί τότε, δταν τήν παίρνουν 
γιά τήν φυλακή καταλαβαίνει δτι «ξα
ναγεννήθηκε». "Ο τι αύτή τή φορά «λυ 
τρώθηκε καί τό ξέρει».

Πώς λυτρώθηκε δμως ; Γ  ιατί λυτρώ
θηκε ; Τή βασάνιζε ή έπιθυμία να μή 
μάθη ό 'Άγνωστος δτι δέν ήταν δ,τι 
τήν είχε φαντασθή. Ό  καλήτερος πρό- 
πος γ ι ’ αΰτό δέν ήταν βέβαια νά σκο
τώση τόν Άληφαντή διά νά προκαλέση 
άκριβώς τό ξέσπασμα τοΰ σκανδάλου 
πού Τσα— Υσα θά έπληροφόρει περί 
πάντων καί τών λοιπών τόν άπληροφό 
ρητόν είσέτι ενδεχομένως «’Άγνωστον» 
’Εάν ΰποτεθή δτι τή βασάνιζε ή έπιθυ
μία νά λησμονήση τά παληά, ή ήρωΐς 
τού κ. Αιδωρίκη μέ τό έγκλημά της, 
προσέθεσε ισα— ίσα κ Γ  ενα φονικό στά 
άλλα της παραστρατήματα. Θά εΐχε 
κάτι περισσότερο καί βαρύτερο— αίμα 
στά χέρια— νά λησμονήση . ’Εάν ύπο- 
τεθή δτι τή βασάνιζε τό μυστικό πού 
βάραινε τήν ψυχή της καί πού μέ τό 
φόνο τού Άληφαντή θα μαθαίνονταν, 
εινε άσυνεπής μέ τόν έαυτό της γιατί 
πρωτήτερα ή ίδια άκριβώς έτόνιζε οτι 
ίσα— Τσα δέν ήθελε νά μαθευτή τό μυ
στικό αύτό, δηλαδή δ,τι πρό πάντων 
τήν ενοιαζε, ήταν άκριβώς νά τή νομί- 
ζη ό «Αγαπημένος 'Άγνωστος» έκεΐνο 
πού τήν είχε φαντασθή. Άλλως τε καί 
ό « ’Άγνωστος» αύτό είχε καταλάβει έ
τσι. Γ ι ’ αύτό άν καί ήξερε περίφημα 
τά πάντα (πού τά είχαν προσθέσει οΐ 
χωριανοί μόλις είχαν μάθει τήν άπόφα 
σί του νά παντρευτή τή μικρή) δέν ε- 
λεγε τίποτε ώστε νά ξαλαφρώση τήν 
καρδιά της έπειδή άκριβώς ήξερε δτι 
ή Μάρω δέν θά ήθελε να νοιώση δτι αύ 
τός έγνώριζε τήν άλήθεια γιά τό πα
ρελθόν της. Ο άγαθός γέρω Κλάδης 
εχει πολύ δίκηο, άκούοντας ούτό τό 
πράγμα, νά τού παρατηρή : «Παιδάκι 
μου δέ σέ καταλαβαίνομε ήμεϊς».

'Οπωσδήποτε είνε άδύνατο νά κατα- 
νοηθή γιατί μέ τό φόνο «λυτρώθηκε» 
«ξαναγεννήθηκε» ή Μάρω. Κ Γ  άν άκό
μα ξαναγέννημα καί λύτρωμα θεωρούσε 
τόν κόσμο πού δέν τής έπέτρεπε νά 
λησμονήση, μέ τό φόνο τού Άληφαντή, 
βέβαια δέν θά τού βούλωνε τού κόσμου 
τά στόματα. Λοιπόν ;

Λοιπόν φαίνεται πώς 6 κ. Λιδωρί· 
κης ό ίδιος σέ μιά στιγμή, υποσυνεί
δητη ϊσως, άπέδωκε μόνο στούς άνθρώ
πους καί τήν κακία τους τήν άδυναμία 
τού «ξαναγεννήματος» αύτού, τής άπαλ 
λαγής δηλαδή του άνθρώπου άπό τήν 
Ιστορίαν τών πράξεων του. Πράγματι 
παραπάνω άπό τούς άνθρώπους έμπο- 
δίζει τόν καθένα νά ξαναγεννηθή ό.... 
έαυτός του. Ή  Μάρω κΓ  άν οΐ άνθρω
ποι δέν παρενέβαιναν θά ήταν άδύνατο 
νά ξαναδημιουργήση τή ζωή της (δπως 
αύτή ήθελε κΓ  άν τό ήθελε Tooqj άπό- 
λυτα δπως τό εργο τή βάζει νά τό θέ- 
λ η ).  Κανείς δέν μπορεΐν ά λησμονήση 
τόν έαυτό του. Τό δράμα τής άνθρώπι
νης ζωής σέ τελευταία άνάλυσι είνε 
’ίσως άκριβώς αύτό : "Ο τι τά τωρινά 
τά κυβερνούν άποκλειστικά τά περα
σμένα. Περασμένες πράξεις του άνθρώ 
που. Περασμένοι άνθρωποι, οί νεκροί
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κάλες ή δυνά μΜ ζ καί porri.c τήί
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Η Μάρω είνε δεμένη στή μοίρα της, 1 

δπως δλοι οΐ άνθρωποι καί ό άγώνας ! 
της είνε άγώνας άνθρώπου έναντίον j 
τής Μοίρας άνηλεής. Αύτό τό στοιχεί- j 
ον είνε έκεΐνο ττού κάνει τό εργο τού 
κ. Λιδωρικη νά έχη άναντίρρητα τό πό- , 
ρισμα τής συγκινήσεως. Η σύγκρουσι : 
τού άνθρώπου μέ τή Μοίρα του πάντα | 
συγκινεί, δσω καί άτεχνα άν έμφανί- 
ζεται.

Σέ κάθε τέτοιο άγώνα κάθε θεατής, 1 
κάθε άνθρωπος, συγκλονίζεται ένδόμυ* | 
χα γιατί σκέπτεται τή δική του μοίρα, I 
τόν έαυτό του. « ’Άνθρωπος είμαι koci | 
σάν άνθρωπος τίποτα τό άνθρώπινο δέ 
νομίζω ξένο» είπε ό Τερέντιος, νομίζω.

. ityr.v «

Έάν τό ψυχολογικόν ένδιαφέρον ένός 
έργου (τό πραγματικά άνώτερο καλλι
τεχνικό ένδιαφέρον, τό ,άσυγκρίτως ση 
μαντικώτερσ ώς δραματικό στοιχείο 
άπό τό ύπο.δεεστέρας ποιότητος ένδισ 
φέρον τής περιεργείας διά τήν λύσιν 
τού μύθου) συνίσταται είς τό πως καί 
έος πού οί χαρακτήρες τού έργου μέ
νουν σύμφωνοι μέ τόν έαυτό τους, ό κ. 
Λιδωρίκης έπέτυχε άρκετρ καλό στό 
«Ξύπνημα». Οί χαρακτήρες του μένουν 
«συνεπείς» πρός δ,τι τούς θέλησε καί 
τούς έμφανίζει ό συγγραφεύς. Τό κακό 
εΐνε δτι οΐ χαρακτήρες αύτοί έμφανί- 
ζονται — ; δπως προείπαμε —  άπό τόν 
συγγραφέα φιλολογικοί, έγκεφαλικοί, 
έπινοηθέντες διά τήν «θέσιν», δηλαδή 
ψεύτικοι. Τό ηθογραφικό πλαίσιο στό 
όποιον ό συγγραφεύς, άρκετά έ'ξυπνα 
έτοποθέτησε τό έργο του, τούς δίνει 
μία άληθοφάνεια. άληθοφάνεια μάλιστα 
ένίοτε τόση, ώστε σχεδόν νά δίνη τήν 
ψευδαίσθησι τής ζι^ντάνειας. Αύτο άπο 
δεικνύει σωστή τήν παληά μου διαπί- 
στωσι καί μόνιμη γνώμη : Ο κ. Λιδω-
Ρ ,κΠζ £χει άπό φύσεως δωρο νά νοιώ- 
θη τό θέατρο, νά τά βγάζη καλά πέρα 
στα ζητήματα τής θεατρικής τεχνικής 
επί του έπιπέδου της έμφανίσεως προ- 
σώττων καί καταστάσεων άπό σκηνής. 
Φυσικά δταν δέν τόν κάνει νά παρα- 
στρατίζη ή έπάνω του έπίδρασι μον
τερνισμών πού θέλουν νά πιστεύουν 6- 
τι είνε «ύψηλή τέχνη» ivcp είνε άκατα- 
λαβίστικα άερολογήματα ή εκζητήσεις. 
Αληθοφανείς λοιπόν είνε οί ήρωες τοΰ 

κ. Αιδωρίκη. Αληθοφάνεια δμως δέν 
θά πή άλήθεια καί στό θέατρο είνε 
πρωταρχική άνάγκη οί χαρακτήρες νά 
είνε πρό πάντων άληθινοί.

&&

Ή  πρώτη πράξις άλλως τε είνε όλό- 
κληρη φιλολογία μετ’ αμπελοφιλοσοφί
ας. Η Μάρω έμφανίζεται σάν ενα εί
δος θηλυκού Πέερ Γκύντ. Κυνηγά τήν 
εύτυχία περίπου δπως τήν κυνηγούν 
στό «Γαλάζιο Πουλί» καί περιμένει δ- 
πως σχεδόν περιμένουν στό «Θάνατο 
τού Τενταγκίλ» τού Μαίτερλιγκ, θυμί
ζει— στό χειρότερο—  κάποια Παλαμι- 
κή Τρισεύγενη».

Δέν κατάλαβα πώς ό άγαθός μπάρ
μπας πού άκριβώς άποσύρθηκε στό δί
πλα δωμάτιο γι-ά νάνε έτοιμος νά έ- 
πέμβη άν τά πράγματα θόλωναν μετα
ξύ Άληφαντή καί Μάρως, δέν πήρε εί- 
δησι άπό τίποτε ουτε δταν, κατά τήν 
μεγάλη σκηνή χάλασε ό κόσμος άπό 
τίς φωνές καί τά πράγματα έφθασαν 
μεταξύ τών δύο μέχρι φόνου. Έπίσης 
δέν κατάλαβα γιατί ό άγριος ξάδερ- 
φος# πάντοτε και πανταχου παρών σέ 
δλες τίς σκηνές, δέν έμφανίζεται άκρι
βώς δταν, μετά τό έγκλημα, καί συνε- 
πείςχ αύτού συρρέει στό σπίτι δλο τό 
χωριό.

Η φαρμακομύτα ξαδέλφη — ό«σκορ- 
πιός»— μετά τό έγκλημα, γίνεται ο- 
λος τρυφεράδα γιά τήν Μάρω πού έως 
τότε μισούσε μέ δλες της τίς δυνάμεις. 
Στήν κατάπληκτη γιά την άλλαγή Μά 
ρω, ή ξαδέρφη άπαντςι: «Τώρα κατά
λαβα δτι σ ’ άγαπούσα». Ή  άπότομη
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τ ό ο ο  ^ υ ν ο τ ό ς »  X t y f . i  η  Μ τ τ ι ά ν κ ο  σ τ ό ν  

ά ν δ ο ο .  τ η ς < ό τ ο ν  ά ν ο π α λ ύ π τ ε ι  ό τ ι  τ ό ν  

a y a iio  ο ιή  ν&λωροτινή ip a ,o 0 icu 
χ ο ύ  Ό σκαρ Ο ύ ά ι λ δ .

Ο ίδιος ό συγγραφεύς άλλως τε αι
σθάνεται τήν άνάκκη νά δικαιολογήοη 
τήν συμβατικότητα τών χαρακτήρων. 
Δ ι’ δ καί στό τέλος έμφανίζει τόν « Ε 
πίλογο» πληροφορούντο τούς θεατάς 
δτι «άς γιού λά»κ ίτ», « Έ τσ ι είναι άν 
ετσι νομίζετε». Όπως οθς άρέσει τέ
λος πάντων. Πάρτι το οάν Ovtipo τιού 
είδε ή Μάρω έκεί που κοιμή6η«ί οτό 
πλάτωμα μέ συντροφιά τά άστέρια κάί 
τή δροοουλα καί τά λουλούδια. Πάριε 
το σά ζωή. Οτνως θελετε. Ό  « Επίλο
γος» άλλως τε είνε ένας τύπος του έρ
γου, ό Ί  ο κ ιερός (κ. Γιαννίδης), πού 
παίζει τό φρόνιμο καί άγαθό τρελλό, 
τόν Λόον, τό χορό, άν θέλετε του άρ
χαίου δράματος καθώς τόν θέλει ό Ό- 
μπε στό «Δον Ζουάν» του κΓ άκόμα 
χσρακτηριστικώτερα στό «Νώε» του.

Ο ίδιος ό συγγραφεύς άλλως τε 
αισθάνεται τήν άνάγκη νά δικαιολογή- 
ση τήν συμβατικότητα τών χαρακτή
ρων. Δ Γ  δ καί στό τέλος έμφανίζει τόν 
«Επ ίλογο» πληροφορούντο τούς θεα
τάς δτι «άς #ού λάϊκ Ττ». « ’Έ τσ ι εί
νε άν ετσι νομίζετε». Όπως σάς άρέ- 
σει τέλος πάντων. Πάρτε το σάν όνει
ρό πού είδε ή Μάρω έκεί πού κοιμήθηκε 
στο πλάτωμά μέ συντροφιά τά άστέρια 
καί τή δροσούλα καί τά λουλούδια. 
Πάρτε το σάν ζωή. Όπως θέλετε. Ό  
« Επίλογος» άλλως τε είνε ένας τύπος 
τού έργου,, ό Ίοκιερός (κ. Γιαννίδης), 
πού παίζει τό φρόνιμο καί άγαθό τρελ 
λό, τόν Λόγον, τό χορό άν θέλετε τού 
αρχαίου δράματος καθώς τόν θέλει ό 
Ομπε στό «Δον Ζουάν» του κι’ άκόμα 

χσρακτηριστικώτερα στό «Νώε» του.

Γιά τή σκηνοθεσία έχω πολλές έπι- 
φυλάξεις. Ο κ. Κούν δείχνει τούς ίδι
ους έπηρεασμούς πού άπεκάλυψε κατά 
τή σκηνοθεσία του «Γλάρου». Δέν κα
τάλαβα διολου τήν έννοια της ιερατι
κής έκείνης τελετουργικότητας μέ τήν 
Οποιαν —  σχεδόν φθάνει τό πραγμα 
στό κωμικό— παρελαύνουν έπάνω στό 
πεζούλι τά μέλη της οίκογενείας της 
Μάρως.

Τά σκηνικά του κ. Άνεμογιάννη πο 
λύ καλά έξω ίσως άπό τό τής πρώτης 
πράξεως μέ τά κεκλιμένα του επίπεδα, 
τα πεζούλιά του καί τά πλατώματά 
του.

Η άπόδοσις : Πολύ καλή. Περίφημος 
ιδίως ό κ. Λογοθετίδης. Ό  όποιος 
χθές κατώρθωσε έπιδεξιώτατα νά σώο η 
κυριολεκτικά τήν παράστασι από ένα 
ατύχημα, χωρίς νά άντιληφθη τίποτε 
από τό πολύ κοινόν κανείς. Σέ μιά 
στιγμή, όπώς έσκυψε οτή Μάρω, τού 
έφυγε ή.,.περρουκα. Παληός άρτίοτας, 
ετοιμότατα, έκρυψε το κεφάλι του στά 
στήθη τής Μάρως. Γύρισε τήν κυρία 
Μυράτ, μή καταλαβαί νουσαν (δέν είχε 
άντελήφθη τό γλύστρημα τής περρού- 
κας) τίποτε άπό τό άπρόοπτο αύτό 
«σκηνικό» τού κ. Λογοθετίδη, ώστε νά 
μή φαίνεται άπό τήν πλατεία τό κεφά
λι του. Τήν πσρέσυρε πρός τήν κουίν- 
τα, φόρεσε τήν περρούκα. Καί τήν ξα
νάβγαλε πάλι στή σκηνή Οϋτε γάτα ή
ταν ούτε ζημία έγινε. Μπράβο του χί
λιες φορές. Πολύ καλή, άριστη ή κυρία 
Μυράτ καί άψογος ό κ. Γιαννίδης. Πο
λύ καλοί όλοι όί άλλοι ή9οποιοί καί ξε 
χωριστά ή κυρία Χαλκούοη, ό κ. Ζερ
βός, ό κ. Κώστας Μουσούρης. Ό  συγ
γραφεύς άνεκλήθη έπί σκηνής δίς.

Ελπίζω καί εύχομαι τό νέο έργο 
τού κ. Αιδωρίκη νά γνωρίση τήν έπι
τυχία τής «Μεγάλης Στιγμής». Μέ ο
λα του τά ελαττώματα έχει άξία.

τοΰ Α τ τ ίκ
i LutlLnLiO. '110 3lj ατϊλίόο) 

pi| φωυή. ίκοο κάνουν μαζί ένα ree- 
ρίφ ημο ντουέττο, μέλλον νά  έπι 
σ κ(ά θ [| κά θ ί π ροηγούμενο  τοϋ εϊ- 
6ους του. Δέν έμφανίζονται γ ιά  
ιρώ τη φορά μπροστά οτό κοινό. 
Τ ις  π ρω τόέγα λε  ό Ά τ τ ίκ  τόν πε
ρασμένο  χειμώ να  οτό πολύφερνο 
εκείνο  «μ έγ α ρ ό »  του, κοΰ ά ρεοα ν 
εξα ιρετικά . Ε κ ε ι  όμως δέν iy tav  

! θέατρο, ιχλλά μιά κο ο μ ική  τα έέρ  
! να —  όχι από ιίς  ουνηθ ιομένες  ti- 
| νε ή ά λήθεια  — ά λλ ά  πάντως όχι 

σανίδι σ κηνής. Τώ ρα τούς δόθηκε  
ή εύκα ιρ ίσ  γ ιά  πρώτη φορά νά 
νοιώ οουν τήν ο υ γ κ ίν η ο ι τοΰ προ
σ κηνίου  καϊ νά τίς λούση τό φώς 
τής ράμπας.

Βγ α ίνο υ ν  οέ διάφορα ώ ραΐα  
τρ α γο υ δ ά κ ια  καί ό Α ττ ίκ  τίς ου 
νοδεύει οτό πιάνο. "Α ν  κρ .νω  άπ 

| ό,τι ά κουσα  στίς πρόδες, πρέπει νά 
πώ ότι δέν ύπ άρχει κα μ μ ιά  άμφι- 
δολ ία  γ ιά  τί]ν έπ ιτυχία  τους. Α- 
οψαλώ ς θά κα τα χειροκροτηθούν 
στό κα ινούργ ιο  τους τρ α γ ο υ δ ά κ ι 
πού τούς έγραψ ε ό Α ττ ίκ  « Ρ ω μ ιά »  
κα ί πού μέ τόοο μπρίο κα ί κέφι 
λένε. Γ ια τ ί δέν είνε μόνο ή γ λ υ  
κειά  τους φωνή καί τά τόοα  ά λ 
λα  προοόντα το^ς, πού θ αρέσουν 
οτόν κόσμο, ά λλ ά  καί οί έξυπνοι, 
λεπτοί κα ί ώ ραίοι ά ληθ ινά  στίχο ι 
του καθώ ς καί ή εύχά ριστη  μουσι
κή του. Γ ιά  νά πάρ τε μ ιά  Ιδέα , 
πα ραθέτουμε τούς σ τίχους τοΟ ρε 
φραίν, τό όπο'ο πρέπει νά σ ημ ειώ 
σετε επ α να λα μβά νετα ι γ ιά  δεύτερη  
φορά σ φ υριχτά  κα ί άπό τόν ίδιο 
τόν Α τ τ ίκ  κα ί έτσι ά π οτελεϊτα ι ε
να  περίφ ημο «τρίο».
Ρωμιό ■ Ρωμιό
πού τύ  6ώ λο0ΰινά οου  μάτιχ* 
χ α λ ο υ ν  κ α λ ύ β ε ς  καί παλάτια 
καί κ ά ν ο υ ν ε  π α ντού  ζημία  
κονιμιά-καμμιά
άπ' ό λ ε ς  τις φ υ λ ές  του  κό σ μ ο υ  
τι) γ λ ύ κ α  οου ό έ ν  έ χ ε ι  φως μ ου  
π λ α ν εύ τ ρ ^  Ρω ν*ά,

Επ ίσης  ένα ά λλο  Α τ τ ικ ό  τρα  
γ ο υ δ ά κ ι πού Ο ά ρέοη  γ ιά  τήν πρω
τοτυπία του εινε καί K t iv o  πού έ
χε ι γρ ά ψ ει γ ι αύτές καί πού μέ
θα στά δυό του κουπλέ άναφέρε- 
ται ό τρόπος, τά όνειρα  κα ί όλα 
τά ο χ ετ ικά  μέ τήν έξοδό τους αύτή 
στό πα λκοσένικο . Α ύτό  μας πληρο 
φορεί ά κό μ η  ότι κα τά γ ο ντα ι άπό 
τό Βό λο , καί ότι ό μπαμπάς κα ί ή 
μα μά  τους έκα να ν πολύ κα λά  καί 
τίς έμπ ιστεύτηκα ν στόν Ά τ τ ί κ  πού 
δέν μπορεί νά π[| κα νείς  ότι δέν 
είνε ... «ό γ έρ ο ς  ό πιό σ υμπ α τίκ». 
καί κείνος πού φ ροντίζει γ ιά  τήν 
καλή τους άνατροφ ή...

Μ έ δυό λ ό γ ια  καί γ ιά  νά τε 
λειώ νουμε μ αύτές οί Π ί κα ί Μί

ΠΟΑ Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η !
>.j>. . . , . C.Vr.-7jT.-. . .-Ι-.·. .ί . . ί  ....... .

Τό κωμικό
στόν Μολιέρο

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
νή κωμικώτατη στό «Φ ιλάργυ
ρο» τού Μολιέρου, Καί σέ σκηνή 
δροιματικώτατη στήν τραγωδία 
«Μιθριδάτη» τοΰ Ρακίνα .

Αλλως τε όχι μόνον ή ϊδια κα 
τάστασις μπορεί νά έμφανίζεται 
τραγική έδώ καί κωμική άλλοΰ, 
άλλά— όπως ό ϊδιος ό Μολιέρος 
παρατηρεί στήν περίφημη «Κριτι 
κή» του (σκηνή 7η) — τίποτε δέν 
αποκλείει τό ϊδιο πρόσωπο νά έμ 
φοτνίζεται γελοίο έδώ καί σοβα- 
ρώτατο 6λλο0.

ύ β
Κατά τόν όρισμόν πού έδώκαμε

τό γελοϊον, τό προκαλοΟν τό γε 
λοίο, τό κωμικό, πρέπει νά εί
ναι :

2ον) Άνεπίγνω το. Ά θέλητον. Ά  
συνειδητό. Ε ίς  τήν τραγωδία 6 
τραγικός ήρως δταν περιγράφει 
τά δεινά, τάς συμφοράς, τά δρα 
ματικά περιστατικά, τά πάθη 
του, ξέρει, άντιλαμβάνεται ότι αύ
τά όλα είναι τραγικά , δραματι 
κά έπικίνδυνα ή τουλάχιστον ονη 
συχητικά. Άντιθέτω ς στήν κωμω 
δία τό κωμικό πρόσωπο κότνει ή 
λέγει τά πράγματα πού προκα
λοΟν τό γέλοιο πού έμφανίζουν 
τόν χαρακτήρα γελοϊον, χωρίς 
νά άντιλαμδάνεται, χωρίς νά 0-

ποπτεόεται κάν ότι αύτά πού λέ- 
yet ή κάνει είναι γελοία. "Α ν  τό 
ήξερε, άν τό ύπωπτεύετο, άν το 
καταλάβαινε, δέν θ^ ένεφανίζετο 
γελοίος. Θά διωρθώνονταν ή του 
λάχιστον θά έκρύδετο. Ό  Γιώρ- 
γΐ|ς Μταντέν γίνεται γελοίος χω 
ρίς νά τό ύποπτεύεται. Τό ϊδιο 
καί ό Ά ρπ α γκόν  (πάλι στό «Φι
λάργυρο» προσφεύγω ). Ό τα ν  δι 
αρκώς έπαναλαμδάνει «χωρίς 
προίκα» ώς άποφασιοτική άπάν 
τ η σ ι  σ έ  6λα τά λογικά  Επιχειρή
ματα πού τοΟ προδάλλουν έναντι 
ον τ ο ϋ  σχεδίου του ν ,̂ 6u>o q  τήν 
κόρη του σ' ένα γέροντα μόνον 
γιατί αύτός τήν παίρνει άπροικη 
Ότοτν είς τό παιδί του που δρί- 

σκεται σέ μιά στιγμή άσχημα, 
συιμδουλεύει νά «άη στήν κουζί
να, νά πιή ένα ποτήρι δροσερό νε 
ρό (έπειδή αύτό είναι τό μόνο 
πού δέν κοστίζει) . "Ο ταν στήν 
πιό κρίσημη γιά  τόν ίδιον, τό 
γυιό, τήν κόρη του στιγμή, 
αύτώς φροντίζει νά σδύσ{|, διά 
λόγους οικονομίας, τό ένα άπό τά 
δύο κεριά πού φωτίζουν τό δωμά 
τιο. Ο «Φιλάργυρος» δέν ώντι- 
λαμδάνεται δτι αύτά δλα πού 
δείχνουν τή φιλαργυρία του, τόν 
καθιστούν γελοίο. Δέν έχει έπί- 
γνοσιν, δέν καταλαβαίνει, δέν έ-

ιά  οι,ό αύτά (»»υντΐΑ>ύκια τοΰ Ά τ  
« Ικ  ά π οΐελοΰν άν ό χ ι τήν κα λλ ίτε 
ρη πάντως όμω ς μιά άπό τίς καλ 
λίτερες  α να κα λύψ εις  του, πού πο
λύ ούντομα  θά έξελ ιχθοΰν  — άφοϋ 
έχουν όλα  τά ποοσόντα γ ι ’ αύτό — 
οέ δυό πρώτης τάξεω ς ντουετίστες.

Λ ίγ ο  ά κό μ η  όμω ς καϊ θά ξέχνα  
γ α  τό σπ ουδαιότερο πρόσωπο άπ 
όλη αύτή τή δουλειά . Τόν φίλτατο 
καϊ συμπ αθέστα το Ά τ τ ίκ .  Τ ί μάς 
παρουσιάζει εφέτος ;

Π ρός  τό παρόν δύο τρ α γο ύδ ια  
μόνο, δυό ά λ λ ά  λέοντες  — όπως 
είπε καί οέ κάποιον α ρμόδ ιο  τής 
λ ο γο κ ρ ισ ία ς  πού τόν ρώ τησε σχε
τ ικά  —  πού άσφ αλώ ς θά ένθουσιά 
οουν άφοΰ κατά  τούς ε ιδ ικούς  τού 
λά χ ιο το ν  θεω ρούνται άπό τά κα λλ ί 
τερά  του. Ό  τίτλος  τοΰ ένός εΐνε 
« Ή  κα τά ρα  τής κ ιθά ρα ς», τό τρα 
γο υ δή  δέ μέ τόσο πάθος καί τέτοιο 
τόνο, πού σ υ γ κ ιν ε ϊ  ά ληθινά . Π α ρ α 
θέτουμε τό ρεφ ραίν του, σάν ένα 
μ ικρ ό  δ ε ίγ μ α .
Ποτέ όέν πρόφερα γιό οέ κατάρα 
ποτέ δέν έβαλα οτό νοΰ κακό 
τόν πόνο μου έλεγα οέ μιά κιθάρα 
Γ  ιά νά τό δάκρυ μου γιά σένα πιό

(γλυκό
μά μιά βραδυά πού μ' έπνιγϊ Λ λα·

(χτάρα
καί ό καύμός μου βγήκε πιό βαρύς 
κι* αύτή οάν μάγισσα 
οέ καταράοτηκε άλλη άγάπη νό μήν -

(βρρς.
Ό σ ο  γ ιά  τή μουσική του δέν 

οά ς  λέω  τίποτε άλλο παρά μόνο 
ότι τήν έγρα ψ ε κ ι ’ αύτή ό Ά τ τ ίκ .  
Π ολύ  σύντομα  όμως θά τ' άκούσε- 
τε νά  τρ α γο υδ ιέτα ι άπ’ όλη τήν Ά  
θήνα, κι έτσ ι θά οάς δοθη ή εύ
κα ιρ ία  νά κρίνετε καί μόνοι σας 
τήν ά ξία  του.

Τό  ά λλο  έξ ϊοου  ώ ραΐο μέ τό 
πρώτο εΐνε μιά  κα ντά δα  στήν ό
ποια π εριγρά φ ει τούς., γά μ ο υ ς  τοΟ 
Λ υ κα β η ττο ύ  μέ τήν Α κρόπ ολι. Φαν 
τάζεστε τώ ρα τί γ ίνετα ι...

Ν ά  τί μάς παρουσιάζει φέτος ό 
ά γα π ητός Κ λέω ν στή Μ ά ντρα  του.

Οπως κάθε χρόνο  κοα έδα λλε  κά 
θε προσπάθεια γ ιά  τήν άρτιώτερη 
έμφ ά νιο ί της. Κ α ί χά ρ ις  στούς κό 
πους του αύτούς καί τίς φ ροντίδες 
του κατώ ρθω σε νά μάς παρουσία 
θ[| μ ιά  πολύ-πολύ παστρική δου
λειά , κι ενα εύχά ριστο  κα ί πολιτι 
ομένο  θέα μα  πού γ ι ’ αύτό τοΟ ά- 
ξίζουν τά θερμότερα  σ υγχα ρητή  
ρια.

Π ρίν  τελειώ σω  έχω  νά τόν σ υ γχα  
ρώ κι έγώ  άπό τίς στήλες  αυτές 
κα ί νά  τοΰ εύχηθώ  νά γ ιορτά ση 
όχι μόνο τά  20χρονα ά λλ ά  κα ί τά 
30τά χρονα  τής Μ άντρας του.

Τ Α Σ Ο Σ  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

χει συνε,ίδηοιν ότι κάνει π ρά γμα  
τα κω μικά , διότι είνα ι άντίθετα  
πρός τήν άνθρώπινη άντίληψη πε 
ρί του σωστοΰ. Ν ομίζει ότι τό 
φυσικώ τερον τών π ρα γμά τω ν καί 
τό σω στότερο ε ίν α ι:

Ν ά  μή σπαταλήσΐ) 6να ποτήρι 
κ Ρ α σ ί Υ*ά νά συνεφέρο τό παιδί 
του. Ν ά  οίκονο-μίση, γ ιά  μερ ικές  
σ τ ιγ μ ές  έστω, τό ξό δέμ α  τοΰ 
δεύτερου χερ ιοΰ . Ν ά  γλυτώ- 
0. Χ Ρ ή Ρ α π° ϋ  θάί&ινε ώς προι- 
α στήν κόρη του έστω καί παν· 

ιρεύοντά ς την γ ι αύτό κατά  
τρόπο πού να τήν κάνΐ| δ υοτυχι 

-ιένη ο όλη της τή ζωή. Ό λ α  
ύτά  τα  π α ράξενα , τά ύπ ερδβλ 
ά, τά  κω μικά , ό «Φ ιλά ργυρος» 
ά θεω ρεί φ υσ ικά  λο γ ικώ τα τα , 
ίωστότατα. Δ έν έχει ουνείδησ ιν 
οΰ γελ ο ίο υ  πού κάνει.

ί.ϊ®
3ον) "Α λ λ ο  χα ρ α κτη ρ ισ τ ικό ν  

ιού γελο ίο υ  είναι τό άνεπ άντεχυ, 
Γό άπρόοπτο, τό απ ροσδόκητο. Ό  
Σα ρσ οά  άναψέρει τό έξής προοω 
;ηκόν του π εριστα τικό . Μ ία  θ3ία  
του, πολυαγαπΐ|ιμένη άπό όλη τήν 
ο ικογένεια , ήταν άρρω στη οι με 
γά λ ο  κίνδυνο . Π ερ α σ τ ική  άη' το 
Παρίσ ι έπαθε πνευμονία  καί ένο 
σ «λεύ ετο  οτό δ ια ιιέμ ίσ μ α  τής μη 
τέρα  του, οτίς  ά δελφ ής  της, ένα 
δ ια μ έρ ισ μ α  πολύ μ ικρό . Δύο ά 
νεψιές ε ίχ α ν  έγ κα τα ο τα ίή  έπίσης 
στό σπίτι γ ιά  νά δοηθοϋν καί νά 
'Τναπλυμώ νουν, όταν ανειιαύετο 
ή μητέρα  τού Σ α ρ ο α ί, οτό ιιρο 
α κέφ α λο τής άρρω στης. Α ί δύο 
νέες γυ να ίκες , κο ιμουντα ν ντυμέ- 
ιες οέ δύο στρώ ματα  πού έοτμω  
ια ν  οτό δω μά τιο  τό διπλανό της 
άρρω στης. Ο  Σ α ρ σ α ί ε ίχε  μετα 
ναστεύσει οτό  ξενοδοχείο . Γό 
δράιδυ τής μέρας πού ή άρρω στη 
ε ίχε  χε ιρο τερεύσ ει, ό περίφ ημοι 
κρ ιτ ικός , μ ετ^  κάποια πρώτη irto  
θέατρο, κατά  τά μ εσ ά νυχτα , πρίν 
(la jj νά κο ιμηθή , πέραοε νά δί| 
τί έκα νε ή θεία  του. ' Οπως είχε 
κλ ε ιδ ί, μπήκε στό δ ια μ έρ ισ μ α  χω 
ρίς νά χτυπήσ·!. "Ο σ ο  μπορούσε 
σ ιγ ώ τερ α , πέρασε πρώ τα οτό δω 
μάτιο  πού κοιμώ νταν αί δύο ξα- 
δέλφ ες  του. Τ ήν  ϊδ ια  έκείνη  στι
γ μ ή  ή μ η τέρα  του, δγαίνοντας 
άτβό τά δω μάτιο  τή^. άρρω στης, 
μπ ήκε στό δω μάτιο  τών κορίτσι 
ών κα ί, χω ρίς νά  δή τό Σ α ρ σ α ί 
(τ ό  δω μ ά τιο  φω τίζονταν λ ίγ ο  μ ’ 
ένα  κα ν δ ύ λ ι) είπε στίς άνεψιές 
της δίνοντας σ υγχρόνω ς  ένα .... 
γνω στό δοχείο , πού κρα τούσε trto 
χ έ ρ ι :

—  Κ ο ρ ίτο ια  δέν έχετε τό χρ ε ι
αζούμενο γ ιά  τή νύχτα ... Σ α ς  τό 
φέρνω...

«Καέώ ς όμω ς» —  δ ιη γ ε ίτ α ι τί> 
ρα α ύτολεξεί ό Σ  α ρσα ί — «τούς 
έδειχνε  έτσι τό ...κα κότυχο  άντι- 
κείμενο, μέ δλέπει έξαφνα, πέ
φτει στήν ά γ κα λ ιά  μου κ ι ’ ώρχί- 
ζει νά κλαί(] μέ λυγμ ο ύς , κρ α 
τώντας όμως πάντοτε ·*δ δοχείο, 
της :

—  ’Ά χ  παιδάκι μου ... Π ολύ ά 
σ χη μ α  είνα ι ή κα ϋμένη ... Τή χά 
νομε παιδί μου... Τή  χά νο μ ε . "Α χ  
εϊμα οτε πολύ δυστυχισμένο ι...

« Έ γ ώ ,  τί τά θέλετε* ’Έ ν ο ιω θ α  
αύτό τό διαδολοδοχείο  πού ή μη 
τέρα  μου ταρακουνοΰσε μέ άπελ 
π'οία πίσω άπό τήν πλάτη μου... 
Μ ιά  ά κα τα νίκητη  έπιθυμία νά ξε
σπάσω οτά γέλο ια  μέ τυραννεί. 
Σ υ γ κ ρ α ιο ΰ μ α ι μέ χ ίλ ια  δάσανα 
κα τα δα γκά νω ντα  τά χ ε ίλ ια ... θ ά  
τά  κατάφερνα... Ν ά  ομως πού 
δλέίιω  τές δύο {[αδέρφες μου, ποΰ 
κι αύτές, άπό μέρους τους, έ κα 
ναν επίσης άπ ερίγραπτες προσπά 
θείες γ ιά  νά κρατηθοΰν. Τό  απο
τέλεσ μα  t | ia v  νά ξεσπάσω με σ υγ  
χρόνώ ς καί οί ιρεις σ ’ ένα γ ε 
λοίο ό μ η ρ ικό , πρός άπ ερίγραπτο 
σ κα νδα λ ιομ ό  της κα ύμένης τ ή ; 
μητέρα ς μου, ή όποία δγάζοντας 
τό χέρ ι της άπ' τό λα ιμ ό  πού μέ 
κρατούσε ά γ κα λ ια ο μ ένο , βλέπει 
απότομα, άπρόοπτα, τήν αίτια έ- 
κείνυ>ν των άπρεπων γέλο ιω ν κα ί 
...ξεσπάει κ ι’ αύτή, μ ’ δλο πού 
συγχρόνω ς  6ιε>μαρτύρετο:

Α κ ο ύ ε ; έκεί, ντροπές π ρά γ 
μα τα ....

Κ ι ' έν τώ μεταξύ, ένω γελοΟ  
σε Α κρά τητα , άπελπισμένη χε ιρ ο 
νομούσε, μέ τό δοχείο της πάντο
τε στό χέρ ι π ηγαινοερχά μενο. Τή  
σ τ ιγ μ ή  έκείνη  άκριβώ ς, στό 6πο 
κορύφ ω μα τής σ κη νή ς , άνοίγει ή 
πόρτα καί έμφ ανίζεται 6 άνδρα ς 
μιάς άπό τές άνηψιές, έρχόμενος 
κ ι ’ αυτός νά δή τί κάνει ή άρρω 
στη. Βλέπ ει, μπαίνοντας, καί 
τούς Tf>£lc νά  χα χ α ν ίζ ω μ ε :

—Γλύ τω ο ε  I φω νάζει μέ χα ρά .
Α ύτή  ή λέξ ι φέρνει τή μητέ

ρα  μου στήν έπ ίγνω σι τί^ς π ρα γ
μα τικότητα ς  κα ΐ σ υνέρχετα ι. £<χ 
να ρχίζει τούς λ υ γ μ ο ύ ς  καί, πάν
τοτε κουνώ ντας τό  δοχείο τη ς :

—  Τό  άντίθετο. Χειροτέρεψ ε... 
Δ έ  θά β γά λ η  τή νύχτα ... Α ύ τές  
αί ξεμυα λισ μένες  είναι *ποΟ...

Π Ο Λ . Μ Ο Σ Χ Ο Β Ι Τ Η Σ
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  : *Η συνέ-

χεια.
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Μιά εϋθυμπ Ιστορία

Τίνι, ή άψελής
Τό στούντιο Λταν οέ πυρετώδη κί

νηση. θ ’ άρχιζαν οί οκηνές, δηλα
δή οί δοκιμές τού γυρίσματος των 
πρώτων σκηνών τής νέας ταινίας, 
ποΰχει τόν τίτλο: «Ό δνδρας μου 
δέν πρέπει νά τό ζέρει». "Ενας δη
μοσιογράφος παρείσακτος παρακα- 
λεΤ τή νεαρά Έλβίρα "Ερμαν νά τοΰ 
πεϊ δυό λόγια γιά τό νέο της ρόλο: 

— Παίζω τό ρόλο τής υπηρέτριας, 
Ξέρετε όμι»:ς δέν εΐνε καθόλου εύ
κολος. Εΐνε μιά πολύ περίπλοκη ι
στορία. Αύτή τή στιγμή άκόμα δέν 
κατάλαβα άκόμα όλες τΙς λεπτομέ
ρειες. Ό  ρόλος μου δμως μού έ ιι 
βάλλει., νά μή καταλάβω. ’Εγώ, ή 
ύπηρέτρ α μέ τό περ εργο όνομα 
Τίνι, πρέπει νά είμαι κουτή καί α
φελής... “Οπως σάς είπα, ή ύπό'3·.- 
ση είνε πολύ περίπλοκη. Στό σπίτι 
πού προσλαμβάνομαι μοΰ λέν δτ. 
τό νεαρά ζευγάρι περνάει τήν έ 
βδομάδα τοΰ μέλ:τος. Ζευγάρι, έ 
βδομάδα μέλιτος. Κι’ ώστόσο δέν 
πρόκειται γιά άληθινό... ζευγάρι. 
Ό άνδρας δέν εΐνε ό άνδρας τής 
κυρίας, άλλά ό φίλος τοΰ άνδρός

της καί ό φίλος τής φίλης της. Κι’ 
ή φίλη τής κυρίας δέν εΐνε άρρα- 
βωνιαομένη μέ τό'· άρραβωνιαοτ.κό 
της, άλλά μέ τόν άνδρα τής κυρί
ας μου. Βρήτε λοιπόν τέλος. ’<31 
στήν πραγματικότητα τά πράγματα 
εΐνε πάλι διαφοοετικά άπό ό,τι δλοι 
μαζί θέλουν νά τά παρουσιάσουν 
στή μητέρα τής κυρίας. ..

“  * » » » *
—Τό βλέπω πώς κα'ι σείς δέν μπο

ρέσατε νά καταλάβετε. Πώς μπο 
ρεϊ λοιπόν νά καταλάβει ή κουτή 
καί άφελής Τίνι; Κι’ άλλωστε έδώ 
εΐνε τό κλού αύτής τής ταινίας: τό
νά μή καταλάβει κανένας τίποτε, 
κι’ ώατόσο, μέχρις ότου έλθει ή λύ
ση, νά γελάσει μέ τήν καρδ ά του. 
Και σήμερα βέβαια τό κοινό έχει 
περισσότερο άνάγκη τίς κωμωδ ες 
παρά οτό παρελθόν. Τό «Ό  ίνδρας 
μου δέν πρέπει νά τό ξέρει» ΐίνε  
μιά άπό τίς εύθυμότερες κα'ι λεπτές 
κωμωδίες πού γράφτηκαν ποτέ. Κα'ι 
μή λησμονήτε δτι σκηνοθέτης ΐΓ.ς 
ταινίας εΐνε ό Χάϊντεμαν.

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

Η ΣΙΡΛΕΥ ΤΕΜΠλ
ΚΛΙΤΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ

Άπάνω στό γραφείο μου ύπάρ- «■» —  Τ "  f  Α  “

χουν περισσότερο άπό έκατό γράμ | [Λζ itLOVIQC ΐ \ Γ)

Μιά καλή προσπάθεια

Οΐ ζωντανές 
κούκλες

(Μσριονέττες)
"Ενας Θίασος τέχνης καί πνεύματος 

λ  άρχισε τΙς τακτι κές του παραστάσεις
Μέσα σ ’ όλη τή καλλιτεχνική κίνηση κή καί κωμική» κατά τά λόγια τού προ 

τού τελευταίου καιρού, πού παρουσία- γράμματος, έπιθεώρηση τοϋ ιδιαίτερα 
ζει τόσες έκπλήζεις, οί μσριονέττες, οί γνωστού στούς Αναγνώστες τών «Πα- 
«ζωντανές κούκλες» συγκεντρώνουνε τό ρασκηνίων» άπό συνεργασίες του σέ 
ενδιαφέρον τοϋ μορφωμένου κόσμου. " Ε  , παλαιότερα φύλλα, νέου δημοσιογρά- 
νας τέτοιος θίασος ήταν κάτι πού ε- φου κ. Γ. Σταυρολέμη, τά «Ζιζάνια 
λείπε άπ' τήν Ελλάδα, κι’ ή ίδρυση! τοΰ 1940».
του παρουσιαζότανε σάν άνάγκη. Προ- j Διευθυντής καΐ Οργανωτής τού πρω 
σπάθειες παλαιότερα, μ’ ένθουσιασμό, τότυπου αυτού, γιά τόν τόπο μας τού- 
μέ πίστι, μέ άγάπη, ή άλήθεια εΐνε, 1 λάχιστον, θεατρικού είδους εΐνε 6 κ. 
πώς δέν έγιναν. Δέν έξετάζουμε τά αϊ- Νίκος Άκύλας δεξΐ του δέ χέρι ό κ. Χρ.
τια. 'Οπωσδήποτε, ή δουλειά άπαιτοΰ- 
σε μεγάλη ύπομονή, πολύ κέφι και πρό 
παντός, νειάτα. Μόνο τά νειάτα, θα- 
χανε τή δύναμι νά καταπιαστούνε μέ 
τίς «κούκλες» καΐ νά προχωρήσουνε 
χωρίς τή παραμικρή λιποψυχία, μέ ά- 
συγ><ράτητη όρμή— λεύτερα άπ’ τή ξε
ρή λογική καΐ τόν έμπορικό ύπολογι- 
σμό.

Χρειαστήκανε κόποι δυό χρονών 
ξενύχτια, στερήσεις, έπιμονή, έργασία 
έξαντλητική, γιά ν’ άποκτήσουμε ένα 
θίασο κΓ  έμεΐς μαριονεττΰν, έλληνικό 
πέρα ώς πέρα, έτοιμο ν’ άρχίση τό 
δημιουργικό του έργο. Καΐ άκούγοντας 
θίασο μαριονεττών, μή φαντασθήτε γιά 
τό Θεό δυό— τρείς άνθρώπους καί καμ 
μιά δεκαπενταριά κούκλες !

"Ενας θίασος Μαριονεττών ισοδύνα
με?...μέ τρεις θιάσους Πρόζας— Όπε- 
ρέττας —  Έπιθεώρησης. Απορείτε ; 
Σάς έξηγοϋμαι. Πρώτα— πρώτα, άπα- 
ραίτητοι εΐνε : ’Άνθρωποι μέ πείρα καΐ 
καλλιτεχνική άντίληψη, γιά τήν κίνηση 
τών κούκλων. "Υστερα, ήθοποιοί, νά μι 
λάνε,~ τραγουδιστές καί τραγουδίστρι
ες, μιμητές ζώων, μρυσικοί, σκηνογρά
φοι, μακέττες, τεχνίτες γιά τή κατα
σκευή κούκλων, μοδίστα, συγγραφείς 
πεπειραμένοι στις μσριονέττες, μηχα
νικοί σκηνής, θεάτρου, κλιτ. κλπ. "Ο 
πως βλέπετε, χρειάζεται όλόκληρος 
θεατρικός οργανισμός.

Ή  'ίδρυση λοιπόν, ένός τέτοιου όρ- 
γανισμοϋ, στήν 'Ελλάδα άπαιτούσε πολ 
λές δυνάμεις, δουλειά καΐ κέφι.

Σιγά— σιγά, χωρίς βιασύνες καΐ 
κούφιες φιλοδοξίες, οί ιδρυτές τών μα 
ριονεττών, έργαζόνταν, βέβαιοι πώς 
κάποτε, θά φθάσουνε στό σκοπό τους. 
Ή  πρώτη τους δειλή έμφάνιση στή Κη 
φισιά ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. 
Παρουσιαστήκανε πειθαρχημένοι, σ’ έ'
να σύνολο πού θαυμάστηκε άπ’ τό έκλε 
κτό κοινό. Άντίκρυσε έ'να θέαμα, π’ 
οϋτε τό ήλπιζε, οϋτε τό φανταζότανε. 
Οί κούκλες, κινιόντανε όλοζώντανες,παί 
ζανε μέ τήν μεγαλύτερη φινέτσα, —  ή
θοποιοί πού ζήσανε στό σανίδι τής 
σκηνής χρόνια ! Θέαμα, πλούσιο, πού 
μαγνίτιζε τό παιδί, πού κατακτούσε 
τό μεγάλο.

Οί νέοι, π’ άναλάβανε τόσο τερά
στιο έ'ργο, καΐ πού τ’ όνειρό τους είνε 
νά τό φτάσουνε στή μεγαλύτερη άκμή, 
ξέρουνε πώς βρίσκονται στό άλφα τής 
δουλειάς της. Τούς λείπει ή ελεύθερη 
πείρα, αύτή πού θ’ άποχτηθή μέ τόν 
καιρό, καΐ θά τούς βοηθήση νά κάνου
νε θαύματα.

Τό πρώτο μεγάλο βήμα έ'γινε. Ή  
έμπιστοσύνη τοϋ κόσμου, τούς δέχτηκε 
μέ άγάπη, άπ’ τή πρώτη στιγμή. Α 
ναγνώρισε τούς κόπους τους καΐ τούς 
έδωσε θάρρος γιά ύψηλότερες κατακτή 
σεις. Ο δρόμος εΐνε δικός τους...

Ή  ταχτική σειρά παραστάσεων στό 
θέατρο «Ρέξ» θά τούς έξασφαλίση τά 
μέσα νά προχωρήσουνε. Γ Γ  αύτό δέν 
ύπάρχει άμφιβολία.

Οί μσριονέττες, πήρανε ψυχή, άπο- 
χτήσανε θαυμαστές φανατικούς. Σύν
τομα θά γίνουνε ή μοναδική άπόλαυση 
γιά τό παιδί,— ποϋ θά ζητάει καΐ ό 
μεγάλος. Τέτοιες προσπάθειες άξι'ζου- 
νε κάθε υποστήριξη.

Ο©
Και τώρα 8ς ποΰμε λίγα λόγια γιά 

τήν προχτεσινή —  Πέμπτη άπόγεμα—  
ουσιαστικά πρώτη έπίσημη έμφάνιση 
τοΰ θιάσου μαριονεττών, οί «Ζωντανές 
κούκλες», στά θέατρο Κοτοπούλη —  
«Ρέξ» μέ τή «μουσική, φαντασμαγορι-

Διατσέντος καΐ οΐ δυό νέοι εύγενικοί, 
ένθουσιώδεις καΐ τό κυριώτερο κατέ
χουνε καλά τά μυστικά τής δυσκολό
τατης τέχνης τους.

Τό γεγονός λοιπόν αύτό καΐ τό άλ- 
λο, οτι δηλαδή ή προσπάθεια, ή εύγε- 
νικιά, τών παραπάνω άγαπητών φίλων 
καλλιτεχνών εΐνε άκόμα στήν άρχή δχι 
μόνο δέν μάς έπιτρέπει νά κρίνουμε 
αυστηρά καΐ μέ τό φακό, πού λένε, άλ
λά καί νά συγχαρούμε θερμότατα τούς 
καλούς νέους.

Γ  ιατί στήν περίπτωση πού θά ύπήρ
χε κάποια σχετική πείρα, καΐ πού ή 
πείρα αύτή άποχτάται μόνο μέ τις πολ 
λές δημόσιες έμφανίσεις, τότε θά κρί- 
νωμε κάπως διαφορετικά καΐ θά βρί
σκαμε ώρισμένα τρωτά, δπως λ. χ. τήν 
κακή άρμονία στις κινήσεις μέ τά λό
για κ Γ  άκόμα σ ’ αύτή τούτη τήν έκ- 
λογή τοΰ έ'ργου. Και νά γιατί : ’Ό χ ι  
πώς δέν ήτανε καλό καΐ έξυπνο, άλλά 
κάπως άκατάλληλο γιά τό θέατρο τών 
ζωντανών κούκλων, μιά καΐ δπως δια
πιστώσαμε, προχτές βράδυ, ή αίθουσα 
τού «Ρέξ» ήτανε γιομάτη κατά τά δυό 
τρίτα άπό παιδιά, πράμα πού πάει νά 
πή πώς άνταποκρίνεται (τό θεατρικό 
αύτό είδος) μάλλον στούς μικρούς, γι
ατί κι’ οί μεγάλοι άκόμη ήτανε, σχε
δόν κατά κανόνα, συνοδοί τών πρώτων. 
Καΐ δυστυχώς ή έπιθεώρηση —  έχτός 
άπό δυό— τρία τό πολύ, νούμερα πού 
άρέσανε πραγματικά στά παιδάκια —  
δέν μιλούσε κατευθείαν στή ψυχή τών 
νεαρών ύπάρξεων. ’Έξαφνα Ενα έπιτυ- 
χημένο καλαμπούρι (ό κομπέρ έλεγε 
άνάμεσα στ’ άλλα : — Λοιπόν Αγαπη
τοί θεαταί, πραγματικά έμάς ή ζωή 
μας κρέμεται άπό μιά κλωστή...) δέν 
έ'γινε καθόλου άντιληπτό άπό τά παι
δάκια. Τέλος γιά νά τελειώσω μέ τίς 
μουρμούρες μου —  τό έ'ργο ήτανε πο
λύ σύντομο. Μαζί μέ τό διάλλειμα μό
λις καΐ κράτησε μιά ώρα καΐ μάλιστα 
τό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τής 
ώρας αύτής καταναλίστηκε σέ έλαφρά 
μουσική, πού, νομίζουμε, δτι δέν ήταν 
τίποτα τά ευχάριστο γιά τοΰς μικρούς. 
Νάταν τούλάχιστον κλασσική...Βλέπε
τε, τά παιδιά, αισθάνονται και χαίρον 
ται τήν άπόλαυση τής μουσικής δσο 
πιό έκλεκτή εΐνε.

Άλλά , είπαμε. Θά κάναμε δλες αύ
τές τις παρατηρήσεις δταν ό κ. Ά κ ύ 
λας κΓ  οΐ συνεργάτες του είχανε τήν 
πείρα τής δουλειάς. Σήμερα ϊά  περιο 
ριστούμε νά δώσουμε τίς πιό θερμές 
εύχές γιά ένα φωτεινότατο μέλλον καί 
νά συγχαρούμε είλικρινά καΐ δχι τυ
πικά τούς νέους αύτούς καλλιτέχνες. 
Γ  ιατί έξω άπό τις παραπάνω έπιφυ- 
λάξεις γιά τήν παράσταση πού είχα 
τήν εύτυχία νά παρακολουθήσω προ
χτές, κατά τ’ άλλα μόνον ώραία πρά
ματα είδα καί άκουσα. Καΐ γύρισα καί 
’γώ λίγα χρόνια πίσω, γίνηκα κΓ  έγώ 
παιδί καί γέλασα μέ τήν καρδιά μου 
στά τόσα χαριτωμένα έπεισόδια τής 
έπιθεώρησης τού κ. Γ. Σταυρολέμη.

Ό  κ. Σταυρολέμης πιστεύω νά πα
ραδεχτή τά λόγια μου ότι ή έκλογή 
τοΰ θέματος δέν ή'τανε ή καλύτερη γιά 
τόν θίασο τού κ. Άκύλα, μ’ δλο πού 
χειρίστηκε τόσο έπιδέξια τό θέμα αύτό.

'Ό σον άφορςι γιά τούς καλλούς καλ
λιτέχνες κ.κ. Ν. Άκύλα καί Χρ. Δια- 
τσέντο μόνο επαίνους έ'χω νά γράψω. 
’Επαίνους καΐ εύχές. Καΐ μιά μέρα ή 
τέχνη τους θά γίνη γνωστή καΐ άγα- 
πητή στό Κοινό τής Αθήνας. Καί ά
κόμα μακρύτερα : Τής Ελλάδας δλης.

Ν. Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

ματα άπό πρόσωπα ποϋ ρωτάνε 
γιά  τήν Σ ίρ λ :ϋ  ΤέμΛλ. |

'Ό λο ι μοϋ ζητάνε νά κάνω μιά 
έρευνα γύρω άπό τή μικρή καλ- 
λιτέχνιδα μέ σκοπό τόν τωρινό 
και τόν μελλοντικόν πλοΰτο, τίς 
πιό ένδιαφέρουσες έρωτήσεις γιά  
τό μέλλον της*σάν "*ιναίκας.

Τί θά συμδή 
στό παιδί-θαϋμα 
τής έποχής μας, 
δέκα χρόνια κα
τόπιν ;

01 έπιστολογρά 
φοι ρωτοϋν «Πώς 
ή ΣίρλεΟ V  άπο- 
φύγη τό πεπρωμέ 
νο τών άλλων 
πλουσίων κορι- 
τσιών ;»

«Ε ΐνε  άρά ye  
προωρισμένη γιά 
τήν δυστυχία κα 
τήν διάψευση τώ· 
έλπίδων τοϋ πλή 
θους τών θαυμα
στών της έξ αΐ- 
τίας τοϋ πλούτοι. 
καί τής θέσεώ< 
της :»

«θ ά  ζητήσουν 
στό μέλλον ol κυ
νηγοί περιουσιών 
νά τής πληγώ
σουν τήν καρδιά 
της, δτοτν θά φθά 
ση στήν ήλικία 
τής ώριμης γυ 
ναίκας ;»

«Πώς θά προΦυ 
λαχθή στό μέλ
λον ;»

«θά  συνέχιση 
νά έμφανίζεται 
στήν όθόνη ;»

«Τί μέτςα πάρ- 
θηκαν γιά  τήν δι- 
απαιδαγώγ η σ ή 
της ;»

Δέν ύπάρχουν 
έρωτήσεις άπλής 
περιέργειας. Ά λ
λά είνΐϊ άποτέλεσμα πραγματικού 
ενδιαφέροντος, άνησυχίας καί ά
γάπης γιά τό πιό θαυμαστό παιδί 
τοϋ κόσμου.

Τόσο ώστε νά άξίζουν μιά προ
σεκτική άπάντηση.

Ρώτησα τήν κυρία Γκερτρούντ 
Τέμπλ τή μητέρα της. Ή  κ. Τέμπλ 
εΐνε ή ιδεώδης σύντροφος τής κό 
ρης της. Εΐνε ή γυναίκα τής θαυ
μαστής έπίγνωσης τών καθηκόν
των της. ’Έ χ ε ι  άρετάς σάν μητέ
ρα καί σάν γυναίκα πού κέρδισε 
ΐίς  συμπάθειες τοϋ πλήθους τών 
άστέρων τοϋ Χόλλυγουντ.' Καί τό 
Χόλλυγουντ εΐνε δύσκολο στοΰς 
θαυμασμούς του.

Σ τήν αίθουσα άναμονής ή £ ίρ. 
λεΰ &κανε τό μάθημά της τών γαλ 
λικών. Ά μέσω ς μόλις ή κ. Τέμπλ 
κΓ  έγώ άρχίσαμε νά μιλάμε στα
μάτησε τό διάδασμα καί άφισε τό 
δωμάτιο πού βρισκόμαστε μέ δια
κριτικότητα

οικονομικό μέλλον τής κόρης τους. 
Καί άς Ιδοϋμε πρώτα τί έχει γίνει 
γ ιά  νά έξασφαλισθή δσο τό δυνα 
τό καλλίτερα ή περιουσία της.

Ή  ΣίρλεΟ. τό ύπ' άριθ. 1 παιδί- 
άστέρι πρώτου μεγέθους κερ δ ’ζΉ 
τό χρόνο π·ερί τίς 150.000 δολλά
ρια. αύτά δέ προέρχονται άπό τις 
άμοιδές της γιά  τίς ταινίες πού 
ποίράγονται καθώς καί άπό τήν 

χρησιμοποί η σ η 
: τοϋ όνόματός της 

γ ιά  τήν διαφήμι 
ση διαφόρων ' ει
δών φαγητών, 
παιγνιδιών, φορε 
μάτων καί άλ- 
λων έμπορευμά 
των.

Οϋτε ϊνα σέντς 
δέν ΐρχεται στήν

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ

(Συνέχεια άπό τήν 3η σξλίδα) 
δρύση ϊνα νοσοκομείο καί μιά σχο 
λή νοσοκόμων. " Η θ  λε νά διδάξη 
τούς·ύπηκόους του νά ξέρουν νά 
περιποιούνται τά παιδιά τους καί 
έννοοΰσε νά έξολοθρεύσίΐ τήν πα- 
νώλη, τή χολέρα καί τήν τρομερή 
μαλάρια Τή μάστιγα ι:οϋ τόπου 
του. Ύπήρχε κάποιο νοσοκομείο 
άλλά ήθελε νά ίδρύση ϊνα, δ,τι 
καλύτερο ύπήρχε, ό,τι πιό μοντέρ
νο καί πιό τέλειο, δπως έκείνα πού 
είχε δή στή Γερμαν α. ” Α ν  ευρισκί 
μιά νοσοκόμα πού νά ήταν πρόθυ
μη νά δεχθή μιά ζωή πολύ σκλη
ρή, νά άντιμετωπίση τίς ραδιουργί 

| ες τών ύπουργών καί τών δ^μοσί» 
I ων ύπαλλήλων, νά καταπολεμήση 

τήν άγνοια, τήν άμορφωσιά καί 
ί τις προλήψεις, όχι μόνο τών Ίν-

κατοχή τών γονέ j δών' άλλ® Κ“ 1 τών εύρωπαίων Τή ς

Ή  Σίρλεϋ Τέμ-n»

"Ο σο πλούσια καί άν εΐνε σήμε | 
ρα ή Σ ίρλεϋ  Τέμπλ δέν θά γίνη 
ποτέ πολυεκατομμυριοϋχος. Σ τ ό  I 
τέλος τών Επομένων πέντε χρόνων 
όπότε θά εΐνε δεκαπέντε χρονών, 
θά έχη περίπου ϊνα  έκατομμύριο 
δολλάρια στή διάθεσή της. Ό  ύ- 
πολογισμός αύτός δασίζιεται στό 
συμδόλαιο τής Τουίντιεθ Σέντιουρν 
Φόξ. πού δπως καί σέ μερικά άλλα 
έμπορικά συμδόλαια. Τυχοδιώκτες, 
προικοθήρες καί δλοι αύτοί πού 
κάνουν τίς καρδιές τών νεαρών 
γυναικών νά πονάνε, θά τά δροϋ- 
νε πολύ άσχημα πλησιάζοντας τήν 
Σ ίρλεϋ  γιατί οι γονείς της έχουν 
λάδει δλα τους τά μέτρα γιά  τό

ων της παρ’ δλο 
πού ό νόμος τούς 
δίνει τό δικαίω- 

3* μα. Ή  κ. Τέμπλ 
λαμδάνει ϊνα  άρ 
κ ε τ ο  μισθό γιά 
τήν συμδολή της 
στό γύρισμα τών 
ταινιών τής Σ ίρ 
λεΟ. Ό  πατέρας 
της παίρνει ϊ να 
πολύ καλό είσό 
δη μα οαν σύμδου 
λος μιάς τράπ>=-
ζ ο*.

Τώρα θά σάς 
γεννηθή ή άπο- 
ρία γιατί ένφ ή 
Σ ίρ λ εϋ  παίρνει 
τόσα χρήματα 
δέν θά έχη μετά 
πέντε χρόνια πα
ρά ϊνα  μόνο έκα 
τομμύριο δολλά
ρια. Κα ί πρώτα 
λέγει εΐνε οί φό
ροι πού τής άφαι 
ροϋν ένα άρκετά 
μεγάλο ποσοστό 
άπό τό εισόδημά 
της. Γιά  τήν δια- 
χείρηση τής περι 

ουσίας της ύπάρχΈΐ μία έπιτροπή 
πού άποτελεϊται άπό ένα δικηγό
ρο, ένα τραπεζίτη καί τόν πατέρα 
της. Σ έ  περίπτωση θανάτου τοϋ 
πατέρα της θά τόν διαδεχθή στήν
έπιτροπή ό άδελφός τής Σίρλεϋ .
Ή  έπιτροπή άσχολε'ται μέ δλα τά
προδλήματα τής μικρής δεντέττας 
τής όθόνης.

Έ ξ  άλλου, προσθέτει ή κυρία 
Τέμπλ, ή Σ ίρλ εϋ  δέν θάχη ν ’ άντι- 
μετωπίση τόσα προβλήματα δσα 
έχουν τά άλλα πλούσια κορίτσια. 
Δέν Ιχ ε ι άνατραφή άπό τροφούς, 
υπηρέτριες, γκουδερνάντ;ς. "Ε χ ε ι  
λάδει, καί τό τονίζω αύτό, μιάν 
άνοιτροφή δπως δλα τά κορίτσια.

Ρανσιπούρ, νά παλέψη μέ τή δρω 
μιά καί τίς άρρώστειες, θά τής 
παραχωρούσε όσαδήποτε χρήματα 
θά τής χρειαζόταν.

Μιά στιγμή έιμεΐνε σαστισμένη 
μπροστά στήν βαυμαστή αύτή 
πράτασ'.ν τοσο ταραγμένη πού 
δέν εϋρισκε λόγια ν ' άπαντήση 
νά δίνη διαταγές, δχι πειά νά 
δέ/ετα ι! νά ξενλυτώση άπό τίς 
κακογλωσσιές, τίς ϋπουλότητες. 
τίς προσταγές, τις προλήψεις τ«ύ 
περασμένου αύτοϋ κόσμου ποΰ 
μέσα σ ’ αυτήν ζοϋσε! νά άπο
κτήση αύτή τή δύναμι, οτύτή τήν 
άρχή. Νά έχη τήν δυνατότητα νά 
δουλέψη, νά φτιάξη, νά όργανώ- 

:<τη, vot δημ ιουρνησ ή ! Μέσα ττ>ς’
! δπως στόν Δαυίδ Λίδιγκστον καί 
| σέ χιλιάδες άποίκους Σκωτσέ- 
ιζπ.,ϊ, ύπήρχε τό πάθος τήΓ πεοι 
πέτεας καί ό άφελής καλδινιστι- 
κός πόβος νά δοηθήση όλόκληρη 
τή φτώχιά άνθρωπότητα. Καί ένφ 
τόν άκοογε τό ένστικτό της άνα-

μετροϋσε καί προσπαθούσε νά κρί 
νη τόν συνομιλιτή της. "Η τα ν  ά- 
πλός κα', καλός. ’Ή ξ ερ ε  π «ς ή
ταν ϊνας άπό τούς πειό πλούσι
ους άνθρώπους τοΰ κόσμου, ά λ 
λά δέν ήξερε άκόμα πώς ήταν 
μιά άπό τίς μεγαλείτερες πρόσω 
πικότητες τής Α να τολής, ένας ά- 
π)ί> τούς πιό σημαντικούς καί 
σπουδαίους άνθρώπους τής έπο
χής Ί3υ, γιατί δέν είχε τή τάσι 
τής δημοσιότητος καί δτι άίιοση 
μείωτο έκανε έμενε — σκόπιμα 
άρά γ ε ;  —  σκεπασμένο έν μέρει 
κ«ν·<ι>6. Ε ΐν ε  άναλάδει u i^  έπι- 
κίνδυνη πά λη: ήθελε νά ξαναδώ- 
ση τό σεδασμό καί τή·> άξιοπρέ 
πεια σέ ένα ΕθνοΓ πβύ είχε κα- 
τακτηθή. τ Η τ«ν  ένας άπό τά έ- 
κβτο1;.'μύρια έκείνα τών άνθοώ- 
πων πού στίς ’ Ινδίες κ<τί σ ' δλη 
τήν 'Ανατολή etvocv ξυπνήσει καί 
ττροσπητ?οΟσσν νά ζωογονήσουν 
τήν πίστι, τήν ύπερηφάνεια καί 
τήν άξία τών κοιμισμένων πληθυ 
σιμών.

Μιά όλόκληρη στιγμή παρατη
ρούσε ό ένας τόν άλλον — 6 κον 
τίφαρδβς Μ αχαραγιάς κο(ί ή ά
πλή, νέα καί γεοή μις Μάκ Ντέτ 
— Kfri σ’ αύτό τό διάστημα σχη 
ματίσθηκε άνάμεσα τους σάν ϊνα 
ρεύμα άμοιδαία (- συνεννοήσεως 
καί συμπάθε'αε. πού τίποτα <τό 
μέλλον δέν θά μπορούσε νά τα- 
ρά<.η. οΰτε οι ραδιολογίες. οΟτε 
f t  προλήψεις, οϋτε κάν ή άπελπι 
σια.

—  Δέχομαι, είπε άπλά ή Σ *ω  
τζέζα.

—  Δέν είναι εύκολο αύτό πού 
άναλααδάνετε, σάς προειδοποιώ f 
είπε ό Μαχαραγιάς.

— , Πέρασα δλη μου τή ζωή 
στήν Ανατολή, 'Υψηλότατε, καί 
ννωρίζω τίς δυσκολίες. Δέν ζη
τάω παρά νά δουλέψω.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  συνέχεια.

τά ταξίδια μου έχω δή πολλές 
πού έμπιστεύονται τά 

παιδιά τους στήν φροντίδα άλλων. 
Σ ’ αύτά τά παιδιά άπαγορεύουν 
συνήθως νά συναναστρέφωνται ά λ 
λα παιδιά. Απεναντίας έγώ άφήνω 
τό παιδί μου νά παίζη μέ άλλα συ 
νομίληκα άγόρια  καί κορίτσια. 
Σ ' αύτό δασίζω πολλές έλπίδες. 
Γ  ιατί τά παιδιά πού άνατρέφονται 
έτσι δέν έχουν φόδο ν’ άντιμετωπί 
σουν μεγάλα προδλήματα στή ζωή 
τους. "Ε χ ο υ ν  κ ι’ δλας πάρει μιά 
μικρή ιδέα τοϋ κόσμου καί της 
ζωής.

Νομίζω έπίσης δτι ή Σ  ίρλεϋ δέν 
θά έγκαταλείψη τόν κινηματογρά
φο. Σ τό  παιδί μου, ένάντια στά 
άλλα παιδιά-θαύματα πού παρου- 
σιάσθηκαν μέχρι τώρα, ή έπιτυχία 
της δέν έξαρτάται άπό τήν παιδι
κή της ήλικία  άλλά άπό τό ταλέν 
το της. Ή  μικρή Σ ίρλεϋ  — μικρή 
μόνο στά χρόνια, γιατί στήν κρίση 
μπορεί νά συγκριθή μέ παιδιά ποδ-

ναι πολύ μεγαλείτ?ρα στήν ήλι
κία — θά πάη τοϋ χρόνου στό δη
μοτικό σχολείο. Ό  άδελφός της 
δμως δταν τό άκούει λέει δείχνον- 
τάς την: «Α ΥΤΗ  στό δημοτικό ;» 
καί σκάει στά γέλοια. Ή  Σίρλεϋ  
θ’ άκολουθήση έπίσης έκτός τών 
μαθημάτων τών Κολλεγίω ν καί ι
διαίτερα μοτθήματα χοροϋ, ξένων 
γλωσσών, τέχνης, μουσικής καί 
δ,τι άλλο θελήσει.

Μέ κάθε δυνατό μέσο προσπα
θούμε νά τής έξασφαλίσουμε μιά 
ευτυχισμένη ζωή.

Έ γ ώ  πού γνωρίζω τήν Σ ίρλεϋ  
άπό μικρό παιδί, πιστεύω δτι Λά 
έχη ένα γερό καί εξασφαλισμένο 
μέλλον γιατί οίκονομικώς μέν έ
χει προστατευθή, δσον άφορ$ δέ 
τίς συγκινήσεις τής ζωής θά προ- 
παρασκευασθή γιά  δλα τά προδλή 
ματα πού θά τής παρουσιασθούν. 

"Έ χ ο μ ε  άπαντήσει στίς έρωτήσεις 
καί τίς άπορίες σας ; ;

Σ Ο Ν ΙΑ  ΛΗ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

m m  t f i i e u  t h e  ε α μ ι ο ϊ
Ι Δ Ρ Υ Σ Ι Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο Υ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠ ΕΖΗ Σ

ε ν  Ι Ε Ρ Α Τ Τ Ε Τ Ρ Α  ( κ ρ η γ η ς ) 

Η Ρ Χ Ι Σ Ε  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Ν
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Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

τής 4ης Αύγουστου

ΙΛιά γενική άποψη τοΰ Σταδίου τήν ώρα πού τά σκαπανάκια 
σχηματίζουν τήν λέξη «Έ ρ γα σ ία »

Μιά άλλη γενική άποψη τοΟ Στα δ ίο υ  τήν ώρα πού γίνεται ή 
προσφορά στό Β  ωμό τής Εσ τ ία ς

ΐ M W B i

Ή  πομπή πρός τό Βω μ ό  τής Εσ τ ία ς

ιά  σκαπανάκια ένφ άπαγγέλουν όμαδικά τό ποίημα τοϋ κ.' 1' 
\ Μ υριδήλη · .· » .’ *

Ό  Πρόεδρος τής Κυδερνήσεως καί ή κ. Λέλα Μεταξά παρακο
λουθούν μαζί μέ άλλους έπισήμους τήν παράσταση τοΰ έργου 
€Αύτός ή ό άλλος» που παίχτηκε τήν περασμένη Τετάρτη άπό 

σκαπανάκια στό θέατρο «Λυοικό». , .

Γιατί ή επιθεώρηση 
γράφεται πάντοτε

πάνω στά ίδια καλούπια;
ΑΠΑΝΤΟΥΝ: Ο ίκ.κ. Ν. Λάσκαρης καί Π. Παπαδοίκας

Συνεχίζβυμέ σήμερα τ»ς συνε%'- 
τεύζεις μας μέ τούς εκλεκτότε
ρους «πβ τούς έπιβεωρησιογρά- 
φους μας:

C  κ. Ν  Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ

- Ό  κύριος Λάσκαρης μάς δέχθηκε 
στό γραφείο του στήν όδό Άλκιδιάδου. 
Τού εξηγούμαι τόν· σκοπό τής επίσκε
ψής μας κΓ  έκείνος εύγενέστατα δέ
χτηκε νά μάς άπαντήση στό έρώτημά 
μας :

—  Μιά αίτια, μάς είπε, πβύ γΓ 
αύτήν β» επιθεωρήσεις τώρα τελευ 
ταϊα μάλιστα γράφονται στβ 'ίδιο 
οτύλ είναι βτι δέν επιτρέπεται ή 
πολιτική σάτυρα. Καθώς γνώριζε 
τε. πρώτα βί έπιθεωρήσεις άσχο- 
λούντβυσαν μέ τ *  πολιτικά τή : 
χώρχς. Π :τε  σατυρίζανε τβ άλφα 
ελάττωμα τβύ ένός πολιτικού, άλ- 
λβτε τβύ *λλβυ. άλλοτε πάλι εξύ
ψωναν αύτούς πβύ χθές άκόμη κο
ροϊδεύανε καί αϋτω καθεξής. Έ 
τσι γέμιζε ή έπι&εώρηση γιατί έ
κτος άπβ τ* άλλα έκμεταλλευβτα 
ν« καί τί.: «γκάφες» τών πολιτι
κών. Τώρα ομως πβύ τά κόμματα 
δεν ύπάρχβυν τά έχαοε βλα αύτά 
καί έφθασε οέ τέτβιβ σημείο ώστε 
σάς άναγκάζει νά μ" έρωτάτε για 
τί ή έπιθεώρηση είναι ΐδιαι κ~ι 
πάντβτε ϊδια.

' Α λλη αιτία αύτής τη : κατά
πτωσης είναι τβ ότι βί σΐΗΐτβινοι 
επ'θεωρησιβγράφβι δέν καταβάλ
λουν καμμιά πρβαπάθϊΐ* γιά τή 
βελτίωση αύτβΰ τβΰ είδους τβύ 
μουσικού βιάτοβυ. Αντίθετα γρά 
ο?«υν επιθεωρήσεις «πάνω οτά νβ 
νατα» καί ιιέσα σέ δέκα u io * :. 
Αποβλέπουν μόνβ στβ εύκολο 
κέρδος. Δυστυχώς τβύ: ενισχύουν
καί βί έπιγειβήσεις. "Ετσ ι κ ι’ έ- 
γώ τίς ποβάλλε: κάθισα καί ακ·ί- 
ιρθη.κχ. Αύτοί παίρνουν τβΰ κό- 
οΐ'βυ τά ποοβοτά καί δεν δίνουν 
τίπβτε τβ καλό. Γιατί νά μήν κα

ν·» γοά&ω κ Γ  ένώ μιά καλή 
άπβ κάθϊ άποψη έπι&εώίιηοη. " '',- 
οτερα άπό κάμποσβ καιρό παρου
σιάστηκα σ’ ένα γνωστό έπιχειρη- 
ματία — δέν θέλω νά τόν ονομά
σω —  καί τοΰ την δείχνω. Ξ,έρεις 
τί μού άπάντησε: —  Νίκο. δέν 
μπορώ νά στήν άνεδάσω». Κ Γ  ?* 
> ταν τόν ρώτησα γιατί μού εί
πε :

— Γιατί έσύ θά μού ζητάς 12 Ε
στω κα·ί 1C τοί: έκατόν ένώ τβύ; 
νέβυς τούς δίνω μόνβ 8 ή 7». 
Καταλάδάτε, δηλΛδή, τί γ ίνετε; 
Κατεβάζουν τά ποσοστά κρυφά. 
Έπ ιασα κι* έγώ τήν έπιδεώρηση 
καί τήν έκαψα».

«Πώς νομίζετε, διάκόιτ'τώ τόν κύρι
ον Λ’άσκαρή, δτι Θά διορθωθή ή έιτιθε- 
ώρηση;»

— τίΐρώτα - πρώτα βί μουσικοί 
πρέπει νά μήν γράφουν πάντα τά 
ϊδια καί δεύτερον νά προστεθούν 
πβλλά. σκέτς. Ή  «Φράουλα» πα

ραδείγματος χάριν εχει δυό πβλύ 
έξυπνα οχέτς γι' αυτό κχ ί φαίνε
ται καί πολύ καλή. Νά προσέξουν 
επίοη? περισσότερο τά σκηνικά.

—  Τ ό  γυμνό νομίζετε βτι ώφέ 
λησε ή έδλαψε τβ θέατρο; ρωτάω.

— Μβύ φαίνεται βτι τβ ωφέλη
σε. Ετσι τβυλάχιστβν βί μπαλλα 
ρίνες πλένονται Ct* v  βγαίνουν 
στή σκηνή μάς άπάντησε γελών
τας.

Μ ' αύτή τήν εύκαιρία ό κ. Λά  
σκαρης μβύ διηγείται δυό χαριτω 
μένα νούμερα άπό γαλλική έπι- 
δϊώρηση πού τήν παρακολούθησε 
βταν ήταν στό Παρίσι. Σ τ ό  'έ 
να έβγαινε β τβτε Πρόεδρος τής 
Δημβκρατίνς κύριβς Καρνώ, πβυ 
είχε τό συνήδειβ νά πηγαίνη β' β-

agfejgif

Ό  κ. Ν. Λάοκαρης

λες τίς έπαρχίες πβύ τό\· ζητβύ- 
;α ν  νά τά: έπισχεφδή· Σ τ ή  οχη- 
νή λοιπόν ίρχετα ι ίν α : διανομέ
ας πβύ δίνει οτόν Πρόεδρο· ένα 
γρά.μμα Έ χε ίνβς  τό άνβίγει, δι- 
«δάζει καί άπβτ-.ινό’ΐενος πρός 
τόν διανβμέα τού λέει : «©α
πάω». Κάνει νά φύγη άλλά τόν 
σταματάνε δύβ διανομείς πβύ τβύ 
δίδουν ισάριθμες έπιοτβλές. 'Επα
ναλαμβάνεται ή παραπάνω σκηνή 
κ>7·ί β κ. Καρνώ. πρβχωρίϊ πρόί 
τήν έζβδβν. Εκε ί βρίσκει ©μω: 
όλόκληρο ταχυδρομικό αύτβκίνητβ 
'ηεμάτο έπιστβλέί. Λίνως νά τίς 
άνοιξη τότε ( ! ! )  Οψώνει τά χέ 
ρια καί λέει: «©ά πάω».

Μ ίαν άλλην φβ,.αν οέ άλλη έ
πιθεώρηση μιά κυρία τής άρπτβ- 
κρατίας ζητάει άπό κάποιον ύ- 
πβυργό νά διωρίση τόν γυιβ τη ; 
σ' ένα ύψηλό άξίωμα. Ό  ύπβυργό; 
πιάνει τότε καί γράφει: « Ό  τά
δε θά γίνη έπιστάτης τβΰ τρίτβυ 
■ίροφου τβΰ πύργου ’Ά ' !φελ» καί 
άπβτεινόμενβι; στήν έκπληκτοι· 
κυρίαν τής λέγε ι: «Π*ιό ύψη> >
ίέση δέν μπβρούσ'α νά τβΰ δώ
σω».

C  κ. Π Α Ν . Π Α Π Α Δ Ο Υ Κ Α  Σ

Μετά τόν κ. Αάσκαρι συναντάμε τόν

κ. Παναγ. Παπαδούκα καί τού άπευβύ- 
νομε τήν πρώτη έρώτησι :

—  Γιατί νβμίζετε, οείς ότι ή έπι 
8εώ,ρη·αη γράφεται στά, ίδια πάν
τοτε αχνάρια;

—  Γιατί κατά τή γνώμη μβυ —  
μάς άπάντησε β κ. Παπαδούκα:— 
δέν ύπάρχουν άλλα. άχνάρια:. Ή  
έπιθεώρησις' σημαίνει νούμερα πβύ 
τό ένα διαδέχεται τό άλλο. Ή  έ- 
πιδεώρησι λοιπόν θά είναι πάντο 
τε νούμερα γιατί δέν ύπάρχει άλ
λο: τρόπος γιά νά γίνη *λ-
λοιώς. Αύτό όμως δέν σημαίνει ό
τι δέν μπορούν νά γίνουν πρωτο
τυπίες. Γιατί πάνω στά 'ίδια άχνά
ρια μπορούν νά έμφανιοθούν άρ· 
κκτέ : πρωτοτυπίες Λβύ xxi yivsri 
ται παρ όλο βτι βί ή&Γ.βίβι μας 
κα ΐύς  βί ? -άτριχοι ιια; έπιχ^ι
ρηματίες είναι κεκηρυγμένβι ε
νάντια OTij,* μεγάλες άλλαγές 
τβύ τύπου τών επιθεωρήσεων, έπει 
τα φβίβύνται μήπως βί πρωτότυπι 
ες πβύ βά έφαρμοσθού*’ δέν έχουν 
επιτυχία καί τήν σχετική εύμενή 
άπήχηση στό κοινό.

Έ ξ  άλλου ζητούνται καί άλλ/· 
γές άλλά σιγά - σιγά. Ή  έπιθ-- 
ώρηση δηλαδή £χει μιά έζίλ 'ξη 
πού όπως κάθι έξέλιξη γίνεται ία  
fc iia ia . ’Έ τσ ι ά»· κοτθήσωμϊ να 
ιυνκρίνω με μιά οη·μϊρινη επιθε
ώρηση μέ εκείνες τού 192* ή έ· 
κείνες πού παιζόντουσαν πρίν ά
πβ βχτώ χρόνια άκόμη θά δβύμί 
βτι ύπάρχει πολύ μϊιγάλη διαφο
ρά. Διάφορά πβύ σημειώοτε, ότι 
είνε γιά τό καλύτεοβ καί όχι γιά 
τό χειρότερο όπως μερικοί θέλουν 
νά εμφανίσουν. 'Ά ν  δέ έξετάσω- 
με καί τι; εισπράξεις τών σημερι 
νών έπιθεώρησεων θά δούμε ότι 
τό ένδιαφέρβν τού Κβινβΰ  κρατι- 
έίαι πάντοτε άδιαπτωτβ, πράγμα 
πβύ άποδειχνύει βτι βί άλλαγές 
γίνονται' άλλά σιγά γιά νά μή 
γίνη άπότομα αισθητή ή μεγάλη 
άλ/αγή-

’ Αλ/ί-ς λόγος άκόμα πβύ μά: 
δένει -ά χέρια, έμάς τών συγγρα 
φέ&Λ· τών έπιθεωρήβεων είναι 
καί τά συ·μέόλαια τών ήί<-ποιών 
πβύ οί όρβι τβυς μά: άνχνκάζβυν 
νά μή έμφανίσωμε, πα»αδείγ'ΐα- 
τβ: χάριν τόν τάδε ήθοποιό μέ τήν 
Δείνα, ή Δείνα συνάδελφό τβυ.

©ά μ ’ έρω τήοετε, δ έν  μπορεί ή 
έπιθεώρηση οτό μ έ λ λ ο ν  ν ’ άλλά- 
ξ η τύπο κχ·ί ·στίς γ ε ν ικ έ ς  τ η ς γ ρ α μ  
μές; ©ά σ&ς άπαντήοω β χ ι ! .  Γ ια 
τί όπως σας είπα καί πιό πάνω 
■*μα ή έπιβϊώ ρηση άλλάξη τύπο 
-ότε δ έν  θά είνα ι πιά έπ>θ;ώρη- 
’ η·

Οί Σκηνίτες καί τό «"Αρμα Θέσπιδος»

Ό  Γίγας 
καΐ ο ί Νάνοι

Τ ά  «Παρασκήνια» έχβυν πβλλές φβρές άπασχβληδή μ ί 
τά θεατρικά τσαντήρια. πού δέν είναι τίπβτε. άλλβ παρά 
πρόδρομοι τβύ Α ’ 'Ά ρμα τος  τού ©έσπιδος τού Βασιλικού 
θεάτρου. Κ ’ εκείνα  βπως καί τό ‘Ά ρ μ α  Οέαπιίβς είναι 
κινητά θέατρα, πού φέρουν μαζί του·: έκτός άπό τήν σχηνή, 
τά καθίσματα καί λοιπά χρειώδη γιά τήν λειτουργία, του:. 
Ή  διαφορά έπβμένως έγκειτα ι στά μέσα πβύ διάθέτει. τό 
κάθε ένα Απ’ αύτά καί στό περιεχόμενο φυ·σικά τών έργων 
πού παίζουν ‘

Δυό πρωτέγβνα "Αρμα τ ©έσπιδβς. δυό τσαντήρια δηλα
δή. συναντηθήκανε οτή Πέρρβια μέ τό Α '  'Ά ρ μ α  ©εσπιδβς 
τού Πχσιλικοΰ ©έτρου. Ή  άνταπόκριση, πβύ δημβσιεύουμε 
παρζκάτω, είναι γραμμένη άπό τόν Διευθυντή ένός άπό τά 
πρωτόγονα 'Ά ρμα τα  τόν κ. Μ ονδέλλο. πού κ ι’ άλλοτε τ* 
«Πτρασχήνια» δημοσίευσα'·ε σκέψεις τβυ ή εντυπώσεις του 
γύρω άπό τήν δουλειά του. Ή τ α ν  φυσικό βί Νάνοι, βπως 
β κ. Μ βνδέλλβς άπβκαλ-εί τά τσαντήρια νά θορυβηθούν 
στό άντίχρυσμα τβύ Γίγαντβς, τβύ πρώτου έπισήμβυ 'Ά ρ 
ματος. Τ ά  συναισθήματα πού δοκιμάσανε βί Διευθυντές τών 
πρωτόγονων αύτών αρμάτων έκτίθενται στήν παρακάτω 
ανταπόκριση τού κ. Μ βνδέλλβυ.

Μια καλοκαιριάτικη ανάκριση
Oi καλλιτέχνες τού θεάτρου

στό εδώλιο , j 
τοϋ κατηγορουμένου

Άπολογοΰνται οί κ.κ. Μ. Φιλιππ δης καΐ Π. Κυριάκός
Δίνω σήμερα τήν συνέχεις καί

τό τέλος τής... άνάκρισης πού σ 
αύτή ύηό6αλ\σ  τοΰς καλλιτέχνες , 
του έλαφρου μουσικού θεάτρου Ρσ? εωι’

ττίδης μέ τόν οίστρο πού τόν κατέλα
βε άιταριθμίζοντας θήλεις συναδέλφους 
του άποτελεΐ κατάλληλον ιτιά ττεδίον

Μιά φωτογραφία άπό τήν γενική δοκιμή της « Ίερη ς , φλόγας* 
τού κ. Δ. Μπόγρη πού θά παιχθή αϋριο 'δρά δυ άπό τ ή ν Έ .Ο .Ν . 
στό ύπαίθριο θέατρό της στά Νταμάρια τού Λυκαδηττοΰ

μας.

Ο κ. Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ
Τόν κύριο Φιλιππίδη τόν συνέλαβα 

έν£ προσπαθούσε νά διαφύγη γιά δεύ 
τερη φορά. ’Αρχίζω νά τοΰ ύποδάλω 
τίς συνηθισμένες έρυτήσεις. Ό  κατη
γορούμενος εΐνε πελιδνός. Τόν καθη
συχάζω μέ τήν δια&εδαίωση δτι έάν 
καταδικασθή, ή μεγαλύτερη ποινή πού 
θά τού έπιδληθή είναι νά. . . διαδάση 
τά γραφόμενα μου.

«—  Ποιά παράσταση, κύριε Φιλιπ
πίδη, σάς άφησε τίς χειρότερες άνα- 
μνήσεις;»

—Καμμιά . ’Ή  μάλλον δχι. Ή 
ταν μιά. Κ γ  αύτή δόθηκε στό θέα
τρο Μοντιάλ άπό τόν θίασο Μη 
λιάδη όπου συνέπραττα τό 1923. 
Δίναμε τό έργο « Ό  καπετάν Τσα- 
νάκας» — τσανάκι πού τοΰ χρεια
ζότανε.

—  « Ά ν  σάς προτείνανε νά παίξετ· 
στό Χόλλυγουντ ποιά Έλληνίδα κσλ. 
λπέχνιδα θά προτιμούσατε γιά παρτε
ναίρ σας;

—Εΐνε άνάγκη νά εΐνε Έ λ λ η ν ί 
δα, προσπαθεί νά ξεφύγη ό κ. Φι
λιππίδης.

—  «Βεβαίως. Μήπως δέν ύπάρχει 
καμμιά κατάλληλη;»

— Κάθε άλλο, μοΰ άπαντάει 6 συ 
νομιλητής μου. Ύπάρχουν. καί μά 
λίστα πολλές. Ά λ λ  έπειδή ύπάρ
χουν πολλές κατηγορίες γυναικών 
στόν κινημοπογάφο. δπως κα ί στό 
θέατρο, γ ι ’ αύτό σέ κάθε & σ  τύπο 
θά προτιμούσα καΐ άλλη. Γιά  μιά 
κόπέλλα μικρή καί άθώα θά διάλε 
γα  παραδείγματος χάριν τήν Αουΐ- 
ζα Ποζέλλι. Γ  ιά τόν ρόλο τής συζύ 
γου τήν Ή ρώ  Χαντά, γ ιά  ένα κά
πως ζωηρό τύπο γυναικός τήν "Α ν 
να Καλουτά και γιά  τήν σύζυγο 
τήν άφωσιωμένη καί: μοιραία σύγ
χρονα, δπως ήταν αύτή τής «Προσ- 
φυγοπούλας» θά προτιμούσα αύτήν 
πού τήν ύποδύθηκε τότε τήν Σοφία 
Βέμπο. Φ

Είναι καιρός νά ριψοκινδυνεύσω 
μιά τρίτη έρώτηση. Ό  κύρ,ιος Φιλιπ-

«Ποιές είναι οί τρεϊς μεγαλύτε- 
ρές σας έπιθυμίες, πού θά θέλατε νά
γ ί νουν; ϊ|

—Έπιθυμίες ; θάθελα  νά δελ 
τιώσετε τό έλαφρό μουσικό θέ *-

Ο κ. Π. Κυριάκός

τρο. Δέν έννοώ δέδαια τήν λυρική 
σκηνή πού άρχισε ήδη νά μπαίν^ 
στόν ίσιο δράμο άλλά τό έλαφρό 
θέατρο. Αύτό πού άνήκω κι’ έγώ. 
Δεύτερο, νά μοΰ δίνατε τήν δυνα 
τότητα νά κάνω τόν γύρο τής 
Εύρώπης ή μάλλον τόν γΰρο τού 
κόσμου καί τρίτο καί τελευταίο 
νά μοΰ έπιτρέπατε ν' άποσυρθώ 
στή δίλλα μου στό Ψυχικό.

—  «Τί φρονείτε γιά τήν διεθνή κα
τάσταση, άπό τήν καλλιτεχνική βέβαια 
άποψι;

— Δηλαδή ; ,
' —  « Ο πόλεμος, δηλαδή, έπηρέασε 

τό θέατρο εύμενώς, δυσμενώς ή μήπως 
τό άφησε άνεπηρέαστο; ·

— "Α  ! 'Ό χ ι. Τώχει έπηρεάσει 
καί πολύ μάλιστα. Πρώτα-πρώτα 
έκλεισε δυό καλές πιάτσες. Τής 
Αίγύπτου καϊ τής Τουρκίας, Τόσοι 
θίαοοι φεύγοτνε καί πηγαίνανε στό 
έξωτερικό καΐ γυρίζανε ευχάριστη 
μένοι οΐ περισσότεροι. Τώρα δμως 
μέ τόν πόλεμο πσιός έφυγε .; Κα- 
ν*ίς. "Υστερα άφοΰ αύτοί ol θίασοι

ΒΕΡΡΟ ΙΑ , Αύγουστος. -  Μεγάλες 
προετοιμασίες γινότανε οτήν ώμορφη 
τή Βέρροια νιά τή μεγάλη έμποροπί- 
νήγυρι πού γίνεται κάΒε χρόνο καίπού 
άρχίζει τήν 1η Αύγούστου καί κρατάει 
όκτώ μέρες.

'Εκατοντάδες αύτοκίνητα κα! κάρα 
φέρνουν έμπορεύματο και μικροεμπό· 
ρους οτή Βέρροια πού έγκαθνστανται 
στά ύπόστεγα πούνε έτιιμα γύρω οτήν 
έκκλησία τού Άγιαντώνη οτήν πελώ
ρια αύλή του...

Στήν Κεντρική πλατεία είναι ό χώ
ρος γιά τά θεάματα... «Σκοποβολές» 
«κακωνάκια» «πανοράματα» «ρολίνες» 
καί στή καρδιά τής πλατείας τό «θέα
τρα». Δυό πελώριες σκηνές έχουν το
ποθετηθώ έκεί περιποιημένες καί σα
ράντα ήθοποιοί είναι έτοιμοι νά ψυχα
γωγήσουν τούς χωρικούς πού κατά χι
λιάδες έρχονται οτήν πανήγυρη...

Καί βλέπει κανείς τούς Μακεδόνες 
χωρικούς καί χωρικές μέ τίς γραφικές 
τους στολές τις πρασινοκόκκινες μέ 
▼ό ψεύτικα παρδαλά λουλούδια στά μσλ 
λιό, μόλις προσκυνήσουν οτήν έκκλη- 
σιό νά τρέζουν οτό θέατρό τους, γιατί 
είναι δικό τους τό θέατρο σύτό, άφού 
μετά στό πρόγραμμα τής διαοκεδάοε- 
ώς τους είναι τό θέατρο. Έ χ ο υ ν  μά
θη νά διαβάζουν μέ προσοχή τό πρό
γραμμα, άκούνε μέ προσοχή τόν κή- 
ρυκα, καί βγάζουν τήν άπόφαοή τους: 
έδώ παίζουν τήν «Γκόλφω» έδώ νά πά
με. Είναι μεγάλη ή άγάπη πού τρέ
φουν οτό £ρνο αύτό. Πόση χαρά, άλή- 
θεια, θά αισθάνεται ή ψυχή τοΰ μακα- 
Ρ'τη Περιοιάδη γι’ αύτό. Καί γιομίζουν 
τά θεατράκια αύτά καί δακρύζουν οί 
χωριατοπούλες, γιά τή βοσκοποϋλα 
πού φαρμακόθηκε, καί τά δάκρυά τους 
οτεγνόνουν οτή κωμωδία ηού συμπλη
ρώνει τά πρόγραμμα.

Εύχαριοτημένοι οί χωριάτες μπαί
νουν καί φεύγουν, καί ζαναμπένουν 
στό θέατρό τους, γιατί τήν πρώτη ή 
μέρα τοϋ πανηγυριού τά θέατρα αύτά 
δέν .σταματάνε καθόλου. Μπορεί νά 
παίζουν, δλη τή νύχτα καί δλη τήν ή
μέρα... Ολα τά λαϊκά· έργα πού δι
δάσκονται έκεί τούς ικανοποιούν, τούς 
άρέσουν, τά ζητάνε κι' άς τά βλέπουν 
κάθε χρόνο.:. Ή  «Γκόλφώ», ή .(Βοοκο- 
ηούλα», ή «Γενοβέφα»," ό έρωτας, ή τι
μή, τό χωριό, ή ζωή τους...

Οσο καί νά προσπαθεί ή νέα τέχνη 
τό νέο πνεΰμα νά τούς δείξη είς άλ
λα πράγματα αύτοί προτιμρΰν τό δικό 
τους·..._ ι ,... ,.

Διαβάζω πολύ οτή ζωή τους καί ρώ
τησα μιά παρέα ποΰρθε οτό θέατρο:
-  Γδς  άρέσε· λοιπόν τόοο πολύ ή 
«Γκόλφω»;

— Ναί, μού 'είπε, μιά ώμορφη ροδο
κόκκινη μικρούλα. πόσο θάθελα νά
οκότΐιτνα τάν Τάοο γιά τό κακή πού
τής έκανε...

— Αϋριο τής »λέω, θά σας παίζη ό 
Ι'.ασος ένα ύπέροχο δοαματάκι, «ή Τι- 
-ΐή καί τό-χρήμο».

— Τί εΐναι πάλι αύτό φώναζε ένας 
ήλι.κιωμένος τής παρέας, δέν τά θέ· 
λ,ομε έμεΐς αύτά. Τήν «Έσμέ» νά μάς 
πάίζης. ■

— Μά νά δήτε καί κάτι πιό καινούρ
για πιό συγχρονισμένο.

— Αστα τώρα αύτά.άπαντά, είναι οάν 
νά μάς λές ν ’ άλλάζωμε τά ρούχα μας 
καί μούδειζε, τή φορεσιά του...

Χωριάτικο πνεΰμα, Ιοως όπισθοδρομι 
κό μά θετικό οτά γούστα του.

Δυό μέρες τού πανηγυριού περνάνε 
καί τά θεατράκια διασκεδάζουν τούς 
χορικούς, άκόμη καί τούς μικροαστούς 
καί άλλους έργστικούς κατοίκους τής 
Βέρροιας πού τό μικρό εισιτήριο τούς 
έπιτρέπει νά προοέρχωνται σ’ αύτά 
μέ τήν οίκογένειά τους.

0*3
Μεγάλα έπιβλητικά τ' αύτοκίνητα 

τοϋ ' Αρμφ ος θέοπιδος γεμίοαν τή 
πλατεία τού X T ' δημοτικού σχολείου.

ύπάρχουν έδώ στήν 'Αθήνα γιατί 
δέν έγινε κανένα άλλο θερινό θέα
τρο ; Ά κρ ιδ ώ ς  γιατί οΐ έπιχειρη- 
ιατίες δέν τολμούν νά διαθέσουν ' Τό ύπέροχο ύπαίθριο θέατρο στήθηκε

τά έπίοημα προγράμματα άνάγγέλουν 
τήν έναρζη τών παραστάσεων του μέ

τά χρήματά τους σέ τέτοιες δου
λειές.

—  «’Άλλη μιά έρώτηση, κύριε Φ ι
λιππίδη. Ύπό ποιους βρους θά έγκα- 
τσλείψετε τό θέστρον; · ' *

— Γιά  νά σάς άπαντήσω στό έ
ρώτημά σας αύτό πρέπει νά χωρί
σω τούς ήθοποιούς σέ δύο κατηγο 
ρίες .Στούς ήθοττοιούς «καρριέρας» 
καί στοΰς ήθοποιούς «σειράς». Ο Ι 
μέν πρώτοι νομίζω δτι πρέπει νά 
έγκαταλείψουν τό θέατρο όταν 
παύσ^ ' ή δυναμικότητά τους. Οΐ 
δεύτεροι ώς δτου νά παίρνουν καΐ 
μιά δεκάρα άπό τό θέατρο πρέπιιι 
νά μένουν Ίΐιστοΐ στή σκηνή.

— «’Εσείς, διακόπτω τόν συνομιλη
τή μου, σέ ποιά κατηγορία κατατάσ
σετε τόν έαυτό σας;»

— Στήν  πρώτη δέδαια. Γ ι ' αύτό 
θά παύσω νά πα’ζω στό θέατρο δ
ταν δέν θά μπορώ ιιά  νά προσφέ
ρω τίποτε άλλο.

Ή τ α ν  καιρός νά έγκαταλείψωμε τόν 
κύριο Φιλιππίδη γιατί ή ώρα τής πα
ράστασης πλησιάζει καί πρέπει νά συ- 
ναντήσωμε τόν κύριο Κυριάκό καί τήν 
δεσποινίδα Λουΐζα Ποζέλλι.

Ο κ. Π. Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ

"Οταν δηλώσαμε στό κ. Κυριάκό τόν 
σκοπό τής έπισκέψης μας, μάς κύττα
ξε μ’ ί'κπληξι.

—  «Ποιά παράσταση σάς άφησε 
τήν χειρότερη έντύπωση; τόν ρωτάω:

— Τό «Παρά τρίχα» τοΰ Βώτη — 
Μπουφίδη. Τό δίναμε στό θέατρο 
Κοτοπούλη, ό τωρινός κινηματογρά 
φος «Κρόνος» τό 1933 ή 34 μου 
φαίνεται. · , ,
• —  «Τόσο κακό ήταν; Για τί 8έν εί
σθε ό μόνος που τού εμεινε βαθειά ρι
ζωμένο στή μνήμη του».

—Λέν ξέρω άν καΐ σ’ άλλο συνά 
δελφο έκανε έντύπωσι, άλλά 'σέ μέ 
να φάνηκε άπαίσιο, τρομερό.

— ■ « ’Ά ν , κύριε Κυριάκέ, σάς προ
τείνανε νά παίξετε * στό Χόλλυγουντ, 
ποιά Έλληνίδα συνάδελφό σάς θά προ 
τΊμούσά’τε γιά παρτεναίρ;»

—Τΐς άδελφές Καλουτά καΐ' κα-

μά ούτε καί κανένα θέαμα. Τούς άρέ- 
σει νά κοιμούνται νωρίς.

Ή  πρεμιέρα έπίοημη μεγαλόπρεπη 
άζια ένός ναού τής θείας τέχνης... 
Λαός, πολύς λαός πλημμύρισε τόν ν·- 
γαντα, νά θαυμάση, ν ' άπολαύοη.·· 
"Ακόυσα ένα Βερροιώτη νά λέη σένβ 
χωριάτη:

— Ή ρ θ ε  τό "Αρμα τού θέσπιδος, ν$  
παίζρ τόν Όθέλλο...

Ό  θέσπις έγινε θεά τής Δικαιοσύνης 
καί τού Όθέλλου κατεβάστπκε ό τό
νος. Βλέπεις τά γράμματα τ(5ν προ
γραμμάτων είναι συνήθως κεφαλαία 
καί δέν έχουν τόνους. Καί βί νάνοι, 
τά θεατράκια τού λαού ζαφανιστήκαν* 
σάν άσήμαντα ουγνεφάκια μπρός στόν 
άνεμοοτρόβιλο...

Οί μουσικές τους σιγήσανε. Δέν παί
ζουν έυβατήρια. Ξέρουν πώς παράστα
ση τή μέρα τής πρεμιέρας τοΰ "Αρμα
τος δέν θά είχαν... Οσοι περίσεψαν 
κ' έμειναν έζω ήρθαν νά βοηθήσουν 
τούς άπελπισμένους νάνους πού μισό- 
πνιζε ό Όθέλλος... Κσί όταν ό πρωτα
γωνιστής τού ένός θεάτρου άπό τά 
νάνια παίζοντας τή Βοοκοπούλα, έλε 
γε, «σύρε νά πής τής μάννας οου τά 
σάβανο νά κόΨη», τόλενε μέ τόοο πά
θος, ηού ό καλός μου φίλος κ. Γαβριη
λίδης άσφολώς θά άνατρίχιοσε...

Τελείωσαν οί παραστάσεις οί βραδυ- 
νές. 'Ανακατεύομαι οτούς θεατές. Έ 
νας ασίγαστος πόθος ν ’ άκούσω έντυ- 
πώοεις κυριαρχούσε μέοα μου... Μιά 
γρπά λέει:

— Τί ώμορφα χέρια πού ήταν τΐς κο- 
πέλλας ποΰπνιζε έκείνος ό άφορεσμέ- 
νος ό άράπης, σάν κέρινα ήτανε». ΚΓ 
άλλη: «Τί ώμορφά φουστανάκια, καί 
τί ώραϊες φορεσιές πού είχαν!»

Όροϊα λέγαν, οί σοβαροφανείς θε
ατοί, δμως μάταια προσπαθούσα ν ' ά- 
κούσω κρίσεις. Τίποτε παραπάνω άπό 
τό «ώραίακ.

Οί χωριάτες δέν κατάλαβαν τίποτε 
άπό τήν οαιζπηρικήν τραγωδίαν, καί 
οί μπακάληδες τής Βερροίας άμφίβά- 
λω... Έχω  τήν ταπεινή γνώμη πώς ά 
Χαίζπηρ, μόνο σέ θεατρικδ κοινό δρι- 
μο μπορεί νά παιχθή οέ πρεμιέρα- " ί 
σως πέφτω έζω. ίσως δμως καί νάχω 
δίκηο, Ή  άπΛν.-υματινή τοΰ «Όθέλ
λου» άλλως τε τό άπέδειζε. "Ηταν τό
σο λίνος κόσμος. Δέ μπορεί κανείς δ
ταν πρωτοπάει στρατιώτης *·ά γίνη ά· 
μέοως άζιωματικός...

Οί ήθοποιοί τών δύο Κάΐκών θεάτρων 
πήγαν νά έκφράαοι>ν τά οέβη τους 
καί τήν άφωσίωοί τους οτόν κ. £εν. 
Διευθυντή Κ. Μπαστιδ. Ό  κ. Διευθυν
τής πρόσχαρο τούς δέχτηκε, τούς πα
ρηγόρησε, τούς είπε δτ· καί τό μικρό 
θέατρο όπως καί τό μεγάλο έχει τήν 
άποστολή του καί ένα οι>·ρό καλά λό
για που τούς δώσανε τόοο κουοά/ιο.

Χτήν έμηοοοπονήγυρη τής Βεοροίας 
ό Γίγας κσ ί.ο ί νάννοι τής θεατρικής 
τέχνης ιερουργήσανε... Ό  καλλιμάρ
μαρος ναός έκρουοε τίς μεγάλες κα
μπάνες τού κ<·ί άνοιζε τίς πύλες του 
καί τά μικρά ζωκλήσια λειτουργήοαν 
ν·ά τόν ίδιο σκοπό.

Στοχάστηκα καί εΐναι άληθινό πώς 
οί χωριάτες κάθε χρονο θό πηγαίνουν 
στά θεστράκια τους άφού είναι δικά 
τους, δέν έχουν ένδυμα νόμου γιά τά 
"Apuq. Ή  ψυχή τους δέν νοώθει τόν 
Σαίζπηρ Α τό Μολιέρο, νοιώθει δμως 
τό Κοριμηλά καί τό Περ.σιάδπ...

Νομίζω δμως, χωρίς τήν κρίση μου 
αύτή νά διατυπώνω μέ άζιώσεις, τά 
ζένα έονα πολύ λίγο ένθουοιάζουν 
τόν Έ λ λ η νκό ν  λαό καί μάλιστα τής 
έπαρχίος τής μακρυνής. Ελληνικά  έρ 
γα, Έ λ λ η νες  συγγραφείς Έλληνικό 
πνεύμα. Τόσο καιρό πού περιοδεύω 
στήν μ’ακρινή έπάρχία αύτό είδα. Κα
νένας δέν μούπε γιά ζένα. "Ομως γιά 
τούς Έ λ λ η νες  συγγραφείς πολύ μοϋ 
μιλήσανε καί μέ παρακαλέοανε νά 
τούς παρουσιάσω έργα τους.

Τώρα σήμερα αϋριο θά τελειώοη ή 
καλλιτεχνική αύτή πανδαισία πού τόοο 
άνεπάντεχα άπόλαυσε ή Βέοροια.

Ό Γίγας τής τέχνης θά έηιτελέσπ 
ένα ύψηλόν καθήκον μιά μενάλη άπο· 
στολή μά καί οί νάνοι τής τέχνης τοΰ

τάν «Όθέλλο». Αϊσθησις οτούς Βερ- I θεάτρου κΓ αύτοί εύαυνείδητα έκτε- 
ροιότες, αϊοθηοις ατούς χωρικούς. ( λέοανε κ ’ έκτελοΰν τήν άποστολή 

Πολλοί Βερροιότες δέν περίμεναν I τους. 
τό "Αρμα, γιατί ή Βέρροια είναι γεγο- I ΜΗΤΣΟΣ I. ΜΟΝΔΕΛΛΟΣ
νός δτι δέν  ύποστηρίζει τό θέατρο, | Βέρροια 5)8)940
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τά προτίμησι τήν ’Ά νν α . Μέ μερι 
κούς δμως περιορισμούς. Μά έλατ 
τώση δηλαδή τΐς κινήσεις της πού 
εΐνε ύπερδολικές γιατί πρέπει νά 
ξέρετε δτι στόν κινηματογράφο 
δέν χρειάζονται μεγάλες κινήσεις 
δπως στό θέατρο.

Γ  ιά ν’ άποσπάσω τόν συμπαθή κω
μικό μας άπό τΐς. . . σκηνοθετικές του 
σκέψεις τοΰ υποβάλλω τήν τρίτη μου 
έρώτηση: *

—  Ποιές έπιθυμίες σας, τρεις καί 
οί μεγαλύτερες, θά θέλατε νά έκπλη- 
ρωθούν;»

—θ ά  ήθελα νά ξυπνοΰσαμιά μέ
ρα καΐ νάδρισκα ένα μεγάλο, σύγ 
χρονο, τέλειο άπό κάθε ίποψη θέα
τρο. Δεύτερον νά μοΰ δίνανε τήν 
διεύθυνσι αύτοΰ τοΰ θεάτρου καί 
τρίτον νά μοΰ δίναν« 20 μπαλλα- 
ρίνες μέ άρμονικά σώμοττα, ωραί
ες γάμπες, συμπαθητικά πρόσωπα 
πού νάχανε άνάστημα δλες 1.70 μ.

Κυττάζω έκπληκτος τόν κύριο Κυ- 
ριακό.· Οί δύο πρώτες του έπιθυμίες 
είνοι λ ίγο  πολύ λογικές, άλλά ή τρί
τη; 20 μπαλλαρίνες. Καί γιατί όχι 
πρωταγωνίστριες, σουμπρέττες, καρα
τερίστες ή άλλο τίποτε παρά μόνο 
μτναλλαρίνες καί μάλιστα. . . μέ άνά
στημα 1,70. Τί τοϋ χρειάζονται τόσο 
ψηλές; Ποιός ξέρει. Τά έρώτημα αύτό 
θά μείνη ’ίσως άναπάντητο γιά πολϋν 
καιρό άκόμη.

"Υστερα άπό λίγο, ποΰ συνήλθα ά
πό τήίι ε'κπληξή μου, τοΰ υποβάλλω τό 
έρώτημα:

—  «Πώς νομίζετε οτι ό πόλεμος έ- 
πηρέτσε τό θέατρον;

— Εύμενώς δέδαια, μάς άπαντά- 
ει ό συνομιλητής μας. Α ΐ εισπρά
ξεις ίχουν άνέδη. Ποιός ξέρει. ’Ί 
σως yiocri ό κόσμος λέει στόν έαυ
τό του τό έξής: «Αϋριο ϊσως νά

μή ζώ. Γιατί νά μή διασκεδάζω 
τώρα πού είμαι δέδαιος δτι ύπάρ- 
χω». Αύτή ή άδεδαιότητα γιά  τΔ 
πρόσφατο μέλλον σπρώχνει τόν 
κόσμο στίς διασκεδάσεις καί μά
λιστα πρός τό θέατρο.

Καί μιά τελευταία έρώτηση:
—  «Ποιοι δροι θά σάς άνάγκοζα» 

νά έγκαταλείψετε τό θέατρο;»
— Νά έγκαταλείψω τό θέατρο ; 

Ποτέ ! Κά ί δταν άκόμη χάσω τ6 
ένα μου χέρι θά πα'ζω, δτοτν μοΰ 
λείπουν καΐ τά δύο πάλι θά παί
ζω, δταν μείνω έντελώς κουτσός θά 
έξακολουθώ νά παριστάνω. Μόνο 
ό θάνατος θά μπορέστ) νά μ ’ άπο 
σπάση άπό τό θέατρο. Κα ΐ τότε β
μως ή έπιθυμία μου θά ήτανε νά 
μέ θάοουν κάτω άπό τό παλκοσέ— 
νικο γιά  νά νοιώθω πόδια ήθοποι- 
ών άπό πάνω μου.

Τό έρωτηματολόγιό μου εΐχε ήδη 4- 
ξαντληθή. Άφίνω  τόν κύριο Κυριάκό 
μέ τάς μακαδρίους ιδέας του —  άλή- 
θεια ψαντασθήκατε ποτέ έ'να πλάσμα 
δ ίχ ω ς ... χέρια καί πόδια νά παίζη 
στό θέατρο; καί προχωρώ πρός τβ κα
μαρίνι νά συναντήσω τή δεσποινίδα 
Λουΐζα-Ποζέλλί. "Εξαφνα δμως δρίσκβ- 
μαι μπροστά σέ κάποιο ύφιστάμενο 
τοϋ κ. Μακέδου, πού σάς σωστός κέρ- 
δερος μ’ ένα δμως κεφάλι καί πράγμα 
παράδοξο, μέ δυό μόνο. . .  πόδια, μοΰ 
κλείνει τά δρόμο καί μέ παρακαλιί μέ 
τόν πιό. . . σκαιό τρόπο νά έγκατα
λείψω. τό θέατρο καί. τά όνειρά μου νά 
συνομιλήσω μέ τήν σιιμπαθεστάτην 
καλλιτέχνιδα. Υπακούω σ ’ αύτό τό 
πρόσταγμα, ρίχνω πίσω μου πέτρα 
καί άφίνω τό θέατρο’ «Άθήναιο» καί 
πηγαίνω στό θεατράκι τού κ. Σαμαρ
τζή’ δπου πρόκειται νά συναντήσω τόν 
κύριο Μακρή.
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