
*Η « Έ  X λ η» μας δέ χάθηκε! Τ  ώρα βαθειά κοιμάται 
Μονάχα νά ξεκουραστή- κ’ ίσως γι ά νά θυμάται...
Αέ χάθηκε! Γιατί σ ’ αύτό το σύντριμμα ποΰ μέν*»
Μιά γαλανόλευκη, κι’ αυτή, ψηλά, μισοκαμένη 
Καρφώθηκε σ* εναν ιστό έκεΐ μέ π ερηφάνεια,
Γιά  νά χτυπάη δυνατά πρός τ’ 'Ά γ ια  Έπουράνια...
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ΠΑΡΑΣΚΚΝΙΑ
© £ Δ ΤΡ Ο * Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  - Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Τ Ε Χ ΝΕ Σ  - Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  - Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ £1ΔΗ1'Ε9Ν 
ΕΡΕΥ Ν Α Σ  Κ Α Ι Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Σ  ΓΗΣ ΓΕΧΝΗΣ

Γ '  ΧΡΟΝΟΣ—ΑΡΙΘ . 119 Σ Α Β Β Α Τ Ο
■■■■

Τ ΙΜ Η  Φ ΥΛ . Δ ΡΧ . 3 24
■ ■■1 

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ : Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 4 1940
Ιδιοχτήτης : 
Διευθυντής :

θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
Ν. θ. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Άπλωνε τή σημαία μας ατού πέλαγου τ’ άτλάζια 
Χαράζοντας άσπρους άφρούς σέ κύματα γαλάζια 
Ή  δοξασμένη «"Ελλη» μ α ς . . .— Τώρα βαθειά κοιμάται, 
"Ισως γιά νά ξεκουραστή· τις δόξες νά θυμάται 
Στής Τήνου τήν άκρογιαλιά, στά διάφανα νερά της. 
Φρουρός θαμμένος, μ’ άγρυπνος που ζή μέ τά όνειρά της.

Τώρα, στον κρύο ίπτνο της, άκούει τις καμπάνες. 
Βλέποντας όνειρα τρανά, κανόνια και παιάνες 
Τή Σαλαμίνα, τά Ψαρρά, καράβια άνάρια-άνάρια 
Ποΰ μάχονται στά φανερά, δπως τά παλληκάρια. 
Θυμάται δόξες της παληές, ριγμένη στό πλευρό της*
Μά, ποΟν' ό δολοφόνος της; Ζητάει τόν έχθρό της 
Ποΰ τήν έκτύπησε κρυφά, νυφούλα κοιμισμένη.

Σύνθεση τοΟ κ . Π. ΜπαμΙχα

Κ ι ’ άς εΤχ’ έρθη στή Χάρη Της σημαιοστολισμένη.
Ζητά νά βρή τόν πειρατή, πού κρύβει τή σημαία,
Γιά  νά κτυπήσ’ άνήμπορα παιδιά στήν προκυμαία! 
Τ ίπ οτε!... Γύρω έρημιά, κανείς στήν παραλία!
Ό  άγνωστος έχάθηκε, τόν έπνιξ’ ή δειλία,
Κ ι ’ άπάνω του έδιάβηκε όρμητικό τό κύμα,
Σάν ν’ άθελε στήν άβυσσο ν’ άνοί ξη άγριο μνήμα 
Σ ’ αύτόν τόν άγνωστο φονηά, στοΰ πόντου τίς όντάρες 
Πού σέρνει τώρα τ’ Ούρανοΰ, τού κόσμου, τίς κα τά ρ ες !..·
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Oi 30 Διαλέξεις
—  τών —  
«Παρασκηνίων»

Δημοσιεύουμε πρακάτω τόν κατάλογο τΰν 
όμιλητων των 30 διαλέξεων, ποΰ θά όργανώ- 
σουν τά «Παρασκήνια», τήν χειμερινή περίοδο 
α έ  μιά άπό τΙς μεγαλύτερες αίθουσες τής ’Α 
θήνας καί μέ θέματα θεατρικά, καλλιτεχνικά, 
φιλολογικά, μουσικά καΐ κινηματογραφικά.

1. Μαλακάσης Μ., Λογοτέχνης.
2. Κορδάτος Γ., Λογοτέχνης.
3. Λάσκαρης Ν., Θεατρ. Συγγραφέας, Ιστορι

κός τοΰ Θεάτρου.
4. Χόρν Π., Θεατρ. Συγγραφέας.
5. Μοσχοβίτης Πολ., Θεατρ. Κριτικός.
6. Ρώτας Β., Λογοτέχνης.
7. Σιδέρης Γιαν., Συγγραφέας, Ιστορικός τοΰ 

Θεάτρου.
8. Τερζάκης Ά γ  , Συγγραφέας.
9. Λιδωρίκης Ά λ ., Θεατρ. Συγγραφέας.

10. Συναδινός Θ., Θεατρ. Συγγραφέας.
11. Στρατηγός Γ., Λ ) τής Έ θ ν . Πινακοθήκης.
12. Καλομοίρης Μ., Μουσικός.
13. Σακελλαρίδης Θ , Μουσικός.
14. Πράτσικα Κ., Χορογράφος.
15. Φύρστ Β. P., Σκηνοθέτης — Σκηνογράφος

χ ή ς  Comendie Francaise,
16. Σαραντίδης Γιαν., Σκηνοθέτης.
17. Άνεμογιάννης Γ., Σκηνογράφος.
18 Τσαρούχης Γιαν., Σκηνογράφος.
19. Κωνσταντινίδης Δ .  Κ., Ψυχίατρος.
20. Καρθαίος Κ., Λογοτέχνης.
21. Μουζενίδης Τ., Β '  Σκηνοθέτης Βασιλικού 

Θεάτρου.
22. Βεάκης ΛΙμ., Ήθοποιός Βασιλ. Θεάτρου.
23. Γεωργιάδης Θ., Ύπο)τής ’Ωδείου Ά θηνδν .
24. Τόμπρος Μ., Γλύπτης - Καθηγητής Σχολής 

Καλών Τεχνών.
25.Ίώαννόπουλος Λ., Συγγραφέας-Σκηνοθέτης
26. Ίακωβίδη Λ , Ποιήτρια/
27. Καλογερίκος Π., Λογοτέχνης.
28. Σύλβιος Α., Θεατρικός Συγγραφέας.

= Ή κ. Ρίτα  Μυράτ ποΰ σημειώνει μεγάλη έπιτυχία στό «Ξύπνημα» τοΰ κ. Α . Αιδωρίκη πού παίζεται 
άπό τόν ήμικρατικά θίασο Κοτοπούλη στό «Ρέξ» .

τπς
Τό τραγούδι 

Αισδαιμόνας
| καΐ ή «Γυναίκα μέ τό μαγνάδι» τοϋ Ιολωμοΰ

Τού κ. ΓΙΑΝ. ΣΙΔΕΡΗ

Κ

Τά ϊδια λ έμ ε
Τό νέο έργο τοΰ 
κ. Γ. Ξενόπουλου

Στά  « ’Αθηναϊκά Ν ία » τή? πε- 
ρχσμένης Τρίτης δημβσιεύθηκε τέ 
παρ^ικάτω γράμμα τοΰ Άκαδημα- 
ϊκβΰ κ. Γ . Ξενόπβυλβυ:

’Αγαπητά μου «’Αθηναϊκά Νέα»
Πρό μηνάς, 6ταν οάς όνήγγειλα 

Γώς έγραψα ένα νέο έργο γιά τήν 
κ. Κατερίνα Άνδρεάδη, έπρόοθεοα 
— καί τό γράφατε — πώς τήν Ιδέα 
μοϋ τήν έδωσε ή Ιδια. Προχτές δ
μως, μέ μεγάλη μου έκπληξη, διά
βασα στά «Παρασκήνια» πώς τό έρ
γο μου αΰτό — τό «Νύχτα γεμάτη 
βάμματα» — δέν εΤνε πρωτότυπο, 
δικό μου, παρά διασκευή κάποιου 
παληοΰ άγγλικοΟ έργου, τοΰ όποΐόυ 
Λ κ. Άνδρεάδη μοϋ διηγήθηκε, δή
θεν, τήν ύπόθεση καί μοϋ έδωσε 
τόν καμβά έτοιμο ! ! 1

Τίποτ’ άληθινό σ’ δλ’ αύτά, έκτός 
άπό έκεΐνο πού είπα οτήν άρχή, 
δηλαδή πώς ή κ. Άνδβεάδη μοϋ έ 
δωσε άπλώς και μόνο μιά Ιδέα. Καί 
νά τί έννοοϋσα : Μιά μέρα — εϊμα- 
οτε στή Θεσσαλονίκη καΐ μιλούσαμε 
γιά έργα — ή κ. Άνδρεάδη μοϋ 
είπε : «Ή θελα  άπό οάς έναν τύπο 
νέας κόρης πού νά έχπ όλο τό ρω- 
μαντισμά τής ήλικίας της, νά κάνρ 
διαρκώς όνειρα καί φαντασίες, ν ’ 
άποστρέφεται τά πεζά τάχα καΐ τα
πεινά, νά βρίσκεται, τελοσπάντων, 
οτά σύννεφα, καί κάποιο περιστατι
κά τής ζωής της, μιά περιπέτεια — 
π. χ. νά έρωτεύεται ένα νέο πού 
πρωτοθλέπει χωρίς νά ζέρπ ποιός 
εΐνε, καί νά τόν πσίρνρ,στήν άρχή 
γ ι’ άλλον, πολύ άνώτερο — νά τή 
φέρνρ οτήν πραγματικότητα». Τόοο 
μόνο μοϋ είπε ή κ. Άνδρεάδη. Ποϋ 
είνε ή ύπόθεση ποϋ μοϋ διηγήθη
κε  : ποϋ εΐνε ά έτοιμος καμβάς 
πού μοΰ έδωσε ;

Άλλά  ή Ιδέα της μοΟ άρεσε. Κι’ 
άπό «νέες κόρες» οάν αύτή πού 
μοϋ ζήτησε, ή ζωή εΐνε γεμάτη. 
"Ολα σχεδόν τά κορίτσια σέ μιά ώ
ρισμένη ήλικία, διάφορη γιά τό κα
θένα, εΐνε έτσι, ρωμαντικά καί με- 

ΕΙχα έμπνευσθρ. Δέν 
άργηοα νά βρω τό μοντέλλο μου, 
νά πλάσω ένα μϋθο, καί νά σχεδι
άσω τήν πλοκή ένός έργου. Τό με
λετούσα στά κεφάλι μου δυόμιου 
μήνες, καί σέ έπτά ήμέρες, 10 ώς 
16 Ιουλίου — δέν κάνω ποτέ πε
ρισσότερες — τό έγραφα. Μόνο ά
φοϋ τής τό παρέδωοα έτοιμο, καί 
τό διάβασε, καί τό ένέκρινε, ή κ. 
Άνδρεάδη μοΰ είπε πώς τήν Ιδέα 
τήν πήρε άπό κάποιο άγγλικό έρ
γο, πού ήθελε μάλιστα νά μοΰ τό 
δώσρ νά τό διαβάσυ γιά περιέρ
γεια, άλλά... τά είχε χάσει. Καί 
ηρόσθεσε : «Τό δικό σας, δπως καί 
τό περίμενά, εΐνε πολύ άνώτερο. 
Κ ι’ άκόμα έχει τή χάρι νά εΐνε έλ 
ληνικό».

Αύτή εΐνε ή άλήθεια. Ά ν ,  τώρα, 
πού μοΰ δόθηκε μιά Ιδέα, 

νά θεωρηθρ τό «Νύχτα γεμάτη 
όχι δικό μου πρωτότυπο 

έργο, άλλά διασκευή — καί δέν 
φιβάλλω πώς αύτό θά 
καλοί μας φίλοι εΙμα^-£τοΐ|>9ς νά 
τό

τιμή

ίβυ£» κατατάοσει καί τά «Παρα
σκήνια». "Ομως τά «Παραβκήνια», 
πβύ ηερι&άλλβυνε μέ κάθε άγάιτη 
κ' εκτίμηση τβν δΐιαλεχτέ συγγρα
φέα καί τβ έργβ τβυ, άναγγέλλβν- 
τα; οτβ περασμένβ φϋλλβ τβυς, β- 
β :τι έ κ. Γ .  Εενόπβυλβ; έπι&ε&αιώ- 
νει άπέι τήν άρχή ϊσαμε τό τέλβ: 
μέ τβ παραπάνω τβυ γράμμα, δέν 
παραλείψ>:ιμε νά τβνίσβυνε «πώ; έ 
κ. Γ .  £ενόπβυλβ; δέν  άπβκρύπτει

ί,ενοπβυ-
τβυ

Ό  κ. Γρ. Ξενόπουλος

βτι ή κ. Άνδρεάδη τβΰ διηγήδηκε 
τήν ύπόδεση,καί τά «Παραοκήνια» 
πρβσβέτανε: «Καί πώ; αύτβ; μέ 
τήν δεξιβτεχνία πβύ τβν διακρίνει 
έκέντηοβ έπάνω στβν καμία πβύ 
τβΰ δέθηκε έτβιμβ;, ενα έργβ δι
κό τβυ».

"Ισα με δω, λβιπόν, τά «Παρα
σκήνια» δέν γράψανε τίπβτα, πβύ 
νά μ ή ν  είναι άλήθεια, ώστε 5 κ. 
Γ .  βενόπβυλβ; νά δικαιβΰται νά 
τ’ άπβκαλεΐ ειρωνικά «καλβς τβυ 
φίλβ;». Τ β  μβνβ νέβ πβύ ύπάρχει 
στβ γράμμα τβΰ φίλβυ Ά κα ίη α χ ϊ-  
κβύ είναι πώ; «ή κ. Ά νδρεά δη  
μβνβ άφβΰ τή ; παρέδωκε τβ έργβ 
τβυ, καί τβ διάδααε καί τβ ένέκρι- 
νε, τβΰ είπε πώ; τήν ιδέα τήν πή
ρε άπβ κάπβιβ άγγλικβ έργβ, πβύ 
ή&ελε μάλιστα νά τβΰ τβ δώση νά 
τό διαδάση γιά περιέργεια, άλλά 
. . . τ β  είχε χάσει».

Δηλαδή τά «Παρασκήνια» β’*ύ· 
τή τήν  περίσταση δέν γράψανε τί- 
πβτε, πβύ νά μήν είναι άληίινό. 
Άπλβύστατα ετυχε νά ξέρβυν κά
τι πβύ β κ. Γ .  £ενόπβυλβ; λέει 
πώ; τέ> έμαβε έκ τών ύστέρων. 
"Οββ γιά τή «διασκευή» τά «Παρα
σκήνια» έχβυν τήν γνώμη πώ; 
μιά καλή διασκευή ένβ ; έργβυ 
πβλλέ; φβρέ; άξίζει πιβ πβλύ κ ι’ 
άπ’ αύτβ τβ πρωτότυπο. Ά κ ό μ η  δέ 
περισσότερβ, βταν έ διαοκευαστή; 
δέν έχει ύπ’ βψει τβυ τβ πρωτότυ
πε, έ>πω; στήν περίπτωσι αύτή συμ
βαίνει μέ τβν χ. Γ . £ενόπβυλβ.

Ή  άθλία ψυχή καθήμενη 
σέ χόρτο, σέ λουλούδι, 
μέ μιά φωνή νεκρώσιμη 
άρχίναε τό τραγούδι- 
« ’Ελάτε, τραγουδήσετε 
τήν πράσινην έτιά».

Ό  «Όθέλλός» εΐναι ύπό τά πρώτα 
έργα τοΰ Σαίξπηρ, πού έπαιξε τά 
θέατρό μας· πότε άκριβώς δέν μοϋ έτυ- 
χε νά τό άνακαλύψω.

Προφανώς 0ά παίχθηκε κοντά μέ τό 
1870.Πιό πρίν,δυό- 
τρία χρόνια, παί
ξανε «Ά μ λετ» .

Καί τούς δυά ή* 
ρωες τούς είχε πλά 
σει άπάνω στή Σκη 
νή ό παλαιός εκεί
νος Παντελής Σού- 
τσας.

Ό  πρώτος γνω
στός μεταφραστής 
τοΰ «Όβέλλου» εί
ναι κάποιος, όνομα 
ζόμενος Μανώλης 
— τό έπίθετό τοι>- 
πού καί άλλα τοΰ 
Σαίξπηρ είχε μετα 
φράσει. Ζοΰσε στήν 
Πόλη καί οί έργα- 
σίες του αύτές ξε- 
χαστήκανε πολύ νω 

Ρ'ί·
"Υστερα μετα

φράζει τό δράμα 
τοϋ μαύρου στρα
τηγού ό Βικέλας, 
στά 1876.

‘Ο Βικέλας, δταν 
έφτασε στήν τέταρ
τη πράξη (σκηνή 
τρίτη), δπου εΐναι 
καί τό τραγούδι 
τής Δισδαιμόνας, 
δέν προχώρησε1 εί
χε τήν ευσέβεια νά 
μή τό μεταφράσει ό 
ϊδιος παρά νά βά
λει τό τραγούδι κα 
θώς τό είχε ό Σ ο 
λωμός, πού τούς άρ 
χικούς του στίχους 
τ ό ύ ς έσημείωσα 
στήν άρχή. Καί στά 
σχόλιά του λέει ό 
Βικέλας: «Παρενθέ
τω ένταύθα τούς στίχους τοϋ Σολωμοΰ. 
Διά τής μεταφράσεώς του ό μέγας τής 
Ζακύνθου ποιητής εδωκε διά παντός 
τήν Ελληνικήν αύτοΰ μορφήν εις τό ά
σμα τής Δισδαιμόνας».

—  Πότε άκριβώς τό εχει μεταφρά
σει ά Σολωμός αύτό τό τραγούδι δέν 
μάς τό λένε οί σολωμιστές· ό Πολυ- 
λάς στά «Προλεγόμενά» του, ένώ ση
μειώνει δτι άλλα μεταφράσματα τοΰ 
Σολωμοΰ, τά τρία ποιήματα τοϋ Με- 
ταστάσιου, εΤναι άπά τά πιά παλιά 
του, γιά τό τραγοϋδι μας δέν λέει τί
ποτε. Οϋτε ό Παλαμάς οϋτε ό Πολίτης 
στά διάφορα πού έγραφε, δταν πρω- 
τοανέβασε αύτός τά έργο μέ τήν « 'Ε 
παγγελματική Σχολή». Στό βιβλίο του 
ό Κατσέλης, πού βέβαια δέν τό ζητάει 
καί ή άποψή του, δέν θυμάται τό τρα
γούδι τής έτιάς· ό Μιχαλόπουλος πά
λι δέν τό άναφέρει. Ό  Άποστολάκης 
φυσικά δέν θά μποροΰσε ν' άσχοληθεϊ 
μέ τέτοιο θέμα· κι’ άν ξέρει κανείς άλ
λος περισσότερα, δς μάς τά πληροφο
ρήσει.

Ό  Ζαμπέλιος δμως στό βιβλίο του 
πού έπιγράφεται «Πόθεν ή κοινή λέξις 
τραγουδώ» καί πού είναι τόσο γνωστό, 
στη σ. 73 μάς λέει ότι μέ τό Σαίξπηρ 
είχε άσχοληθή ό Σολωμός καί πρίν 
πάει στήν Κέρκυρα. Λοιπόν, αν σκε- 
φθούμε πόσο ειδυλλιακό είναι τό τρα

με, ϊσως μέ τό δίκιο μας, δτι κι’ αύ
τό είναι σύγχρονο μέ τά παθητικά τής 
πρώτης περιόδου τά τρυφερά καί συ- 
νομίληκα μέ τοΰ Μεταστάσιου· τά χα
ριτωμένα ποιήματα πού εϊπαμε.

’Άνθρωπος τού,θεάτρου είμαι- ή κα
λή του ή μοίρα τ ■ φύλαξε τόν έθνικό 
μας ποιητή καί δέν έγινα σολωμιστής 
κι’ έγώ· μπορώ λοιπόν έλεύθερα νά κά
νω καί λάθος.

Στά  1883 υεταφράζει τόν «Όθέλ-

γούδι τής Δισδαιμόνας, θά ύποθέσοι>-1 γούδι;

*0 Δ. Σολωμός

λο» στό πεζό, άλλος, ό Δ. Π. ’Αντω
νόπουλος.

Αύτός είναι πιά θαρραλέος. Δέ δι
στάζει καί τό μεταφράζει πάλι, περι- 
φρονώντας ό καϋμένος τό σεμνό πα
ράδειγμα τοΰ Βικέλα. Ή  μετάφραση 
αύτή, χωρίς πρόλογο καί χωρίς ση
μειώσεις, εΐναι πεζή, κυριολεκτικώς 
καί μεταφραστικώς· οί μόνοι της όί 
στίχοι είναι ο! έξής- μπορεί νά μοΰ 
πήτε δτι φέρομαι σκληρά πρός τή μνή
μη τού Δ. Π. Άντωνόπουλου· άλλά μία 
φορά πού αύτός είχε τήν τόλμη να τούς 
γράψει, γιατί νά μήν τούς ξεσηκώσω 
τώρα έγώ άπό τό βιβλίο του;

Ή  τάλαινα έκάθητο 
ύηά συκομορέαν , 1 
ψάλλετε τήν ιτέαν.
Μέ κεκλιμμένην κεφαλήν 
τό στήθος της κρατούσα 
ψάλλετε τήν Ιτέαν’ 
τήν πράσινην Ιτέαν.
Καί τά ψυχρόν ρυάκιον 
πλησίον καταρρέον 
Στούς γόους της τάν φλοί

σ β ο ν  του 
έμίγνυ σιγαλέον — — —
Μηδείς άς μέμφηται αύτόν...

Καλά ό Δ. Π. ’Αντωνόπουλος. Ά λ 
λά καί ό ’Άγγελος Βλάχος (Βιβλιοθή
κη Μαρασλί, ’ ” 05 ), παίρνει καί με
ταφράζει, ποιητής καί ό ϊδιος, τό τρα-

Σέ  δέντρο κάθεται άκουμπισμένη 
κι' άναστενάζει ή κόρη ή καΰμένη 
καί τραγουδεί τήν πράσινη ίτηά 1

Εχει τό χέρι της είς τήν καρδιά της 
καί τά κεφάλι της 'ς τά γόνατά της 

κα! τραγουδεί ίτηά, ίτηά, Ιτηά· I 
Ρυάκι δροσερό κοντά περνάει 
καί τήν άκούει καί τή συμπονάει 
κα ίτραγουδεΐ Ιτηά, Ιτηά, Ιτηά I

ι ύτή τή στιγμή δέν έχω πρόχειρη 
τή μετάφραση τοϋ 
Θεοτόκη, πού πρω- 
τοδημοσιεύθηκε στό 
«Νουμά» (1915)· 
είναι δμως βέβαιο 
πώς δέν θά έκανε 
μετάφραση καινούρ 
για καθώς καί ά 
Βεάκης σέ μιά με
τάφραση, πού είχε 
διασκευάσει παλαϊ- 
ότερα γιά τό θίασό 
rou.Φυσικά, τό τρα 
γούδι τού Σολω- 
μοϋ είχε δτ,^ς καί 
ό Αύγέρης (Φέξης, 
1917).

Στό  Θεατρικό 
Μουσείο ύπάρχει έ
να χειρόγραφο τού 
«Όθέλλου», γραμ
μένο άπό τό χέρι 
τοΰ Άλεξιάδη, δ
πως καί πολλά άλ
λα έργα, πού τά εί
χε στό δραματολό
γιό του ό σημαντι
κός έκεϊνος θιασάρ 
χης. Ή  μετάφραση 
αυτή είνε στό πεζό 
— ϊσως νά είνε τοΰ 
Μανώλη- τό Βικέλα 
τάν χρησιμοποίησε 
στό. θέατρο άργότε
ρα ά Λεκατσάς, ό 
Άλεξιάδης κράτησε 
τήν παράδοση τοΰ 
Σούτσα. Ά π ό  τό 
χειρόγραφο αύτό 
λείπει- τό τραγούδι 
τής Δισδαιμόνας!

Έκπ ληχτικό άλη· 
θινά ! Οί άναγνώ- 
στες μας ξέρουν, 
έλπίζω,πώς ό σεβα 
σμόςμου στό παλιό 
μας τό Θέατρο εΤ

ναι άτελιίωτος, δμως ή παράλειψη αύ
τή πραγματικά δέ συχωριέται!

Ή  πρώτη Δισδαιμόνα θά ήταν ή Σ ο 
φία Ταβουλάρη. Πώς ό άντρας της, 
πρωταγωνιστής, δέχθηκε νά τής στε
ρήσει τήν τόσο άβανταδόρικη στιγμή 
τού τοαγουδιοΰ, άν βέβαια παραδε
χθούμε δτι ό Άλεξιάδης πήρε τή με
τάφραση τΰϋ Σΐούτσα, πού είχε θίασο 
μαζί μέ τάν Ταβουλάρη.

Τό τραγούδι τής Δισδαιμόνας δμως 
δέν είναι ή μόνη άμεση έπαφή τοΰ Σο- 
λωμούιμέ τό Σαίξπήρ!

Ό  κ. Φ. Μιχαλόπουλος μάς πληρο- 
ψορεί στά βιβλίόν του «Διονύσιος Σο 
λωμός» (σ. 50) δτι τά ποίημα ή «Γυ
ναίκα μέ τό μαγνάδι» θυμίζει μιά φρά
ση άπό τάν «ΚυμβεΧίνο»: « . . ."Ισω ς 
καί νά κοιμάται* άν δμως άπέθανε ό 
τάφος της θά φαίνεται ώζ κλίνη· τόν 
τάφο της θά έπισκέπτωνται νεράιδες 
καί τά σκουλήκια δέν θά τολμήσουν 
νά πλησιάσουν».

Ή  «Γυναίκα μέ τό μαγνάδι» είναι Ι· 
ταλικό σχεδίασμα- ιδού πώς μεταφρά
ζει τό έπίμαχο μέρος ό Καλοσγοΰρος:

■ Ισως τ’ άγνωστα κόκκαλα 
τριγύρω της θ’ άγιάσουν, 
ίσως σκουλήκια δέ θά βγοΰν, 
κΓ αύτή 'σως δέ θά λυώσρ. 
ϊοως καί μέσ’ στόν τάφο της

(Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

Ό,τι είνε
εγκεφαλικό

δένεΐνεάληδινό
Μέ πολλήν ευχαρίστηση δημο

σιεύουμε τό παρακάτω γρά μμα  
τοΟ κ. Ά λ .  ΙΛ. Αιδωρίκη.

Φίλε κύριε Διευθυντά
"Εχω  ώς άρχή μου, νά μήν άπαν- 

τ£> ποτέ οέ κριτικές γιά τά έργα

*0 κ. Α. Λιδωρίκης

μου — είτε εύνοϊκές είνε, είτε δυσ
μενείς — γιατί, δυστυχώς, έχει κα
ταντήσει δικαίωμα τοΰ καβενός στά 
Ρωμέϊκο νά γράφρ καί νά κρίνρ ά- 
βασάνιοτα δ,τι θέλει καί δπως θέ
λει. Γ ι’ αύτά ένας συγγραφέας ποΰ 
σέβεται κάπως τάν εαυτό του καί 
τήν προσπάθειά του, ξέροντας πώς 
δέν πρόκειται «νά βρρ άκρη» μέ 
τις άλληλοσυγκρουάμενες καί άλλη- 
λογρονθοκοπουμενες κριτικές πρέ
πει νά σιγά καί δχι λίγες φορές 
νά περιφρονώ' τήν κακοήθεια, τήν 
έμπάθεια καί τή χολή πού κρύβουν 
ώρισμένοι έηικριτές κάτω άπό τά 
χειρόγραφά τους.

Αισθάνομαι δμως ύποχρέωση νά ά- 
παντώ οέ κάποιες άνακρίβειες ποΰ 
φεύγουν άπ’ τήν κριτική κι’ άποτε- 
λούνε «ούσία». Γράφετε σ’ ένα ση
μείωμά σας τοϋ περασμένου φύλ
λου πώς τά έργο μου : «Έδώ θά 
μείνουμε γ'ά πάντα...», ύπήρζε ά- 
τυχία μου. Λάθος μεγάλο πού άπο- 
δεικνύεται χωρίς κανένα κόπο. Τό 
έργο αύτά θεωρήθηκε σάν ένα άπό 
τά καλύτερά μου καί τύπος καί 
κοινόν όμόφωνα τό άνέβαοαν ψη
λά. Στό Ιδιο άημείωμα διατυπώνε
ται μιά άπορία : «Γιατί ά κ. Λιδωρί- 
κης πού εΐνε άκόμα νέος κι' ή 
φυσιογνωμία του είνε πάντα πρόσχα
ρη κι’ oi πόρτες τοΰ θεάτρου τοΰ 
άνοιχτήκανε άμέσως χωρίς δυσκο
λίες, καί άντιδράσεις δέν συνάντη
σε στή ζωή του, γιατί λοιπόν αύτός 
ό άρρωστημένος πεσσιμισμάς σ' ά
λα τά έργα του Σ ' αύτή τήν 
άπορία πρέπει νά άπαντήσω πρώτα 
πώς : ή ζωή μου δέν στρώθηκε πάν
τα άπό ρόδα — όχι δά ! — πώς καί 
άντίδρασι συνάντησα καί συναντώ 
άκόμα — δηοιος διαθέτει μάτια βλέ
πει... — καί πώς τό κάτω - κάτω τής 
γραφής ή άνηουχία καί κάποια συμ
περάσματα δχι τόοο χαρούμενα γιά 
τήν άνθρώπινη ζωή δέν είνε άρρω
στος πεοσιμίΰίίός, μά άδρή, άν θέ

λετε, έζέτασι μιάς μελαγχολικής 
πλευράς τοΰ κόσμου. "Επειτα ένας 
νέος άνθρωπος πού έχει πρόσχαρη 
τήν δψι δέν πρέπει νά έζωτερικεύρ 
μέ δποιο τάλαντο διαθέτει τίς πιά 
βαθειές του σκέψεις γιά κάποια ζω

ικά φαινόμενα, πού δέν κινούν τά 
γέλοιο μά σοΰ γεννοΰν βαθύτερους 
συλλογισμούς ; Κι’ είνε άπαραίτητο 
οί συγγραφείς πού γράφουν δράμα
τα νά έχουν δψι βλοσσυρή, πένθι
μο ΰφος, γενειάδα, γιά νά εΐνε συν
επείς πρός τά γραφόμενά τους ; 
Αύτά μοιάζει λιγάκι μέ τήν παληά 
άντίληψι πού ήθελε τόν «λόγιο» ά- 
κούρευτσ, μέ άνεμίζουσα φλοτάν 
γραβάτα, άζύριστο καί μέ πουκά
μισο όχι καί τόσο καθαρά... Νομίζω- 
πώς τέτοιασυμπεράσματα δέν θά- 
πρεπε ν ’ άποτελοΰν θέμα γιά ση
μειώματα ένός περιοδικού, μέ θε- 
α-ρική παράδοσι, δπως τά «Παρα
οκήνια».

"Οσο γιά τή διαπίστωοι πώς καί 
τά «Ξύπνημα» — δπως καί τό «'Εδώ 
θά μείνουμε γιά πάντα» — άποτελεί 
«άτυχία» μου, άρνοϋμαι νά τήν πα
ραδεχθώ. Καί άμολογώ πώς θά ή
μουνα εύτυχής άν είχα κι' άλλες 
τέτοιες «άτυχίες» σέ αύριανές προ- 
σπάθειές μου...

Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία.
Δικός σας 

ΑΛΕΚΟΣ Μ. Λ ΙΔ ΡΡ ΙΚ Η Σ
ο ο

Δηλαδή 6 κ. Ά λ .  Λιδω ρίκης 
βρίσκει πώς τά «Παρασκήνια» 
δέν γράψανε κριτική γ ι&  τό έρ
γο  του, ά λλ ’ άνακρίβειες, πού ο
μως άποτελοΰν «ούσία» κ ’ έτσι 
παραδαίνοντας τήν άρχή του, ποι; 
είναι νά  μήν άπαντάει στίς κριτι
κές, άπαντάει στά γρακρόμενά 
τους. Κα ί λέει :

«ΛάθΟρ μεγάλο, πού άποδεικνύ- 
εται χω ρίς κόπο, πώς τό έργο 
μου « Έ δ ώ  θά μείνουμε γ ιά  πάν
τα» ύπήρξεν άτυχία μου. Τό Ιρ γ ο  
αύτό θεωρήθηκε σάν ένα άπό τα 
καλύτερά μου καί Τύπος κα ί Κοι 
νόν όμόφωνα τό άνέ&ασαν ψηλά», 
θ ά  μπορούσαμε, φυσικά, νά ρωτή
σουμε: Ποιός Τύπος; Αύτός, ποΰ 
δτοτν κανείς δέν τόν άντιμετωτί- 
ζει μέ τή σ· γή του —  δπως πολύ 
σωστά γράφ ει στό παραπάνω 
γρά μ μα  του 6 φίλος συγγραφέας 
—  όφείλει «νά περιφρονώ τάν κα· 
κοήθεια, τήν έμπάθεια καί τή χο 
λή, πού κρύβουν ώρισμένοι έπι· 
κριτές κάτω άπό τά χερόγραφά 
τους» ; Ά ς  τόν άφίσουμε, λοιπόν, 
ήσυχο τόν Τύπο, κ ι’ άς έρθουμε 
στό κοινό. Ά νέβα σ μ α  πολύ ψηλά 
ένός έργου άπό τό κοινό σημαί
νει πώς τό κοινό διαφωνώντας ή 
καμμιά  φορά καί συμφωνώντας 
μέ τήν κριτική δείχνει μέ τήν προ 
σέλευσί του στό θέατρο, βπου πα- 
ραστάνεται, πώς σ ’ αύτό ά να γνο  
ρίζει άρετές πού τόν κάνουν νά 
δοκιμάση τήν συγκίνηση, πού χα 
ρίζουν τά έργα  τέχνης. Σ τή ν  πε-



Τίς ηρΟτβς ήμέρες τής έρχόμενης 
έβδομάδας θ’ άνακοινωθίί τό δραμα
τολόγιο της χειμερινής περιόδου 
ioO Βασιλικού Θεάτρου.

— "Επίσης, άφοΰ έγκρι·^ άπό τόν 
γενικόν διευθυντήν τών Κρατικών 
Σκηνών κ. Κ. Μπαστιάν, τό δραμα
τολόγιο τοϋ ήμικρατικοΰ θεάτρου 
Μαρίκας Κοτοπούλη, θ’ άνακοινωθρ 
*ι’ αύτό έντός'τής έρχομένης έβδο- 
μάδος.

— Όπως γράφουμε καί σ’ άλλη 
Οτήλη, τό λυρικό τμ/ΐμα τοΟ Βασι
λικού θεάτρου άρχισε τΙς παραστά
σεις 'τάΧι στή Θεσσαλονίκη μέ τή 
^Νυχτερίδα» τοΰ Στράους.

— Ή  πρώτη παράσταση ύπήρζε 
θριαμβευτική, τό δέ κοινό έχειρο- 
κρότησε μ ’ ένθουσιασμό τούς έκτε- 
^εστάς.

— Ό  γενικός διευθυντής τοΟ Βα- 
ιιλικοϋ θεάτρου βά πάη στή Θεσσα
λονίκη, όταν θά παιχθή γιά πρώτη 
ίορά ή «Μπατερφλά » άπό τή λυρι
κή Σκηνή.

— Χθές τό άπόγευμα έπέστρεψε 
άεροπορικώς άπό τήν Θεσσαλονίκη 
)fi πρωταγωνίστρια τοϋ Βασιλικού 
Θεάτρου δίς Ε λ έ ν η  Παπαδάκη.

— Μέ τήν έηιστροφήν τής δεσποι- 
νίδος Παπαδάκη άρχίζουν πιά τακτι
κά oi δοκιμές τής τραγωδίας τοϋ 
Σοφοκλή « Αντιγόνη», πού θά παι- 
χθρ, δπως εϊνεγνωστόν, σέ μετά
φραση τού ποιητή κ. I. Γρυπάρη, 
τόν έρχόμενο μήνα στό θέατρο ’Η
ρώδη τοΰ ’Αττικού στήν περίοδο, 
τοΰ άρχαίου δράματος.

— Στό άναμεταζύ έχουν προχω
ρήσει ο! δοκιμές τοΰ χοροΰ τής άρ- 
χαίας τραγωδίας πού γίνονται μέ 
τή διδασκαλία τοΰ σκηνοθέτη κ. Τά- 
κη Μουζενίδη.

— Έ ζ  άλλου 6 συνθέτης κ. Πονη- 
ρίδης, πού σ’ αύτόν άνετέθη ή σύν
θεση τής μουσικής τής «Αντιγό
νης», παρέδωσε κΓ δλας τήν έργα- 
σία τόυ, πού θεωρείται άπό τίς πιό 
έπιτυχείς στό είδος της.

— Α ’ άρχίσουν άκόμα καί ol δοκι
μές τοΰ «Οϊδίποδος Τυράννου» μέ 
σκηνοθεσία τοΰ κ. Δ. Ροντήρη καί 
μέ πρωταγωνιστή τόν κ. ΑΙμίλιο Β ε 
άκη καθώς καί τής «Μήδειας».

— Ή  «Μήδεια» θά παιχθή σέ με
τάφραση τής κυρίας "Εφης Κ. Μπα- 
στιδ, μέ σκηνοθεσία τοΰ κ. Δ. Ρο ν 
τήρη καί μέ τήν δίδα Ε λ έ ν η  Πα
παδάκη στάν ρόλο τής Μήδειας.

— "Οσα γραφήκανε οτό 'καθημε
ρινό τύπο γιά μιά στενώτερη συν
εργασία τοΰ ήμικρατικοΰ Θεάτρου 
Κοτοπούλη μέ τό Βασιλικά θέατρο, 
μαθαίνουμε ότι ή συνεργασία τβν 
δύο θεάτρων θά περιορισθή μονάχα 
στό άρχαίο δράμά,

— Κατά τά άλλα, τό θέατρο τής 
κ. Κοτοπούλη θά Βιατηρήσρ τήν αύ- 
τατέλειά του καί τΙς παραστάσεις 
του στό θέατρο «Ρέξ».

— Καί έφέτος τμήμα τοΟ θιάσου 
Κοτοπούλη θά δώσρ σειράν παρα-

; στάσεων στό χειμβρινό θέατρο « 'Α -  
• λίκης»., , . t j jn o r e i  j i t  ιλμιρο* υστ

— Τό «Ξύπνημα» τοΟ κ. Λιδωρίκη, 
πού παίζεται στό «Ρέζ», θά διαβε- 
χθή ή κωμωδία τοϋ Σασά Γκιτρύ

■ «"Ενά  ταζιδάκι στόν Παράδεισο».
— Ή  ίδέα V* άρχίση ό θίασος τής 

κ. Κοτοπούλη τή χειμερινή της πε-
. ρίοδο μέ τόν « Αντώνιο και Κλεο

πάτρα» τοϋ Σαίζπηρ φαίνεται πώς 
έγκαταλείφθηκε.

— "Ενας άπό τούς σοβαρούς λό
γους, πού ώδηγήοανβ στήν άπόφα- 
ση αύτή τήν Διεύθυνση τοΰ ήμ*κρα- 
τικοΰ θεάτρου, εΐνε δτι γιά νά παι- 
χθρ τό Σαιζπήρειο αύτό έργο, άπαι 
τείται νά ένισχυθί» ό θίασος τούλά- 
κιστον μέ όκτώ άκόμη άζιολόγους 
ήθοποιούς, πού 8έν βιαβέτει τό έ 
λεύθερο θέατρο.

— "Οσο γιά τήν ΑΙοχύλβκι τραγω
δία « ’Ορέστεια», που τή μετάφρασή 
της τό θέατρο Κοτοπούλη έχει άπό 
καιρό αναθέσει οτόν ποιητή κ. Με- 
λαχροίνό, μαθαίνουμε πώς θά παι- 
χθή τήν έρχόμενη άνοιζη στή σειρά 
τοϋ Άρχαίου Δράματος τοϋ Βασιλι
κού θέώτραυ. t fN S  Λ .

— "Α ν  δέν έπικρατήσουνε ν εώτε- 
ρεςσκέφεις, ό θίασος Κοτοπούλη θ’ 
άρχίσρ τΙς παραστάσεις του τόν έρ
χόμενο ’Οκτώβριο στό χειμωνιάτικό 
του θέατρο «Ρέζ» μέ τήν «Κυρία 
Μπωβαρύ», κατά διασκευή τοΰ Μπα- 
ντύ.

— Τήν παράσταση τής περασμέ
νης Πέμπτης τής χαριτωμένης κω
μωδίας τοΰ Σαβοάρ «Μπάνκο» στό 
θέατρο «Λυρικό» παρακολούθησε 
καί ό ύπουργός Διοικητής τής Πρω

τευούσης μετά τήςί κ. Κοτξιά.
— Στό θέατρο ΐ)ής κ. Άνδρεάδη 

συνεχίζονται οί Γίαραστάσεις τής 
κωμωδίας τάΰ Μπιάρρυ «Αύτό πού 
ζέρει κάθε γυναίκα», ένφ παράλ
ληλα γίνονται ol δοκιμές τοΰ νέου 
έργου τοϋ κ. Γ . ΞΙεν.οπούλο.υ «Νύχτα 
γεμάτη θάματα»,; πού θά τήν δια- 
δεχθρ.

— Ό  θίασος τής\ κ. Άνδρεά δη έ 
νισχύθηκε μέ τήν πρόσληψη τοϋ κ. 
Καρούσου, πού .ϊσα^ε τώρα άνήκε 
στή δύναμη τοϋ/ συγκροτήματος τοϋ 
«Άρμα τος θέσπιδοις».

— Κοντά στ’ άλλα έργα, πού θά 
παίζρ ό θίασοςΆνδρεάδη τόν έρχό
μενο χεμιώνα οττό «Κεντρική», είνε 
καί ή περίφημη ίκωμιωδία τοΰ Καλν- 
τερόν «Ντάμα Νοωένιας», πού τή 
μετέφρασε άπό τά,,ιίσπανικά ό γνω
στός ποιητής καί “ λογοτέχνης κ. 
Καρθαΐος.

—  Ό  κ. Βακαλό (έτοίμασε άπό τό- 
ρα τ\ς μακέττες ifcv  σκηνογραφιών 
καθώς κα! τών κοοτουμιών τοϋ έρ
γου αύτρϋ, ένώ *  κ. Σαραντίδης 
αυνεπλήρωσε τήν . μελέτη του οτίς 
γενικές - γραμμές τής «ρεζί» τής 
«Ντάμας Ντουένια».

— Ό  κ. Δ. Ίωαννόπουλος έδιά- 
βασε τήν περασμένη Τετάρτη σέ 
κύκλο λογοτεχνών ένα καινούργιο 
του θεατρικό έργο πού ό τίτλος του 
εΤνε «Έκείνος  πούΐδέν λέει δχι».

— Τό έργο αύτό Τοϋ κ. Ίωαννο- 
πούλου είνε δράμα, άσχετο δέ φυ
σικά μέ τήν κωμωδία του· «Μιά τοϋ 
τοΰ κλέφτη» πού θά παιχθή άπό τόν 
θίασο Άνδρεάδη.

— Άπό χθές βράδυ όιθίασος Άρ- 
γυροπούλου έπανέλαβει στό θερινό 
του θέατρο «Μακέδο» 'τά «Στραβό- 
ζυλο» τοϋ κ. Ψαθα.

— Ό  κ. Άργυρόπουλος θά συνέ
χιση τΙς παραστάσεις του στήν ’Α
θήνα ίσαμε τις 15 Σεπτεμβροίυ, ό- 
πότε θά φύγρ γιά 'τή  Θεσσαλονίκη, 
δπου καί θά παραμείνη Ισαμε τότέ- 
λος τοϋ μηνός.

— Ό  συνθέτης τών τραγουδιών 
τής «Σπίθας» Μπιάνκο, I πού βρίσκε
ται στήν ’ Ιταλία, άνήγγειλε οτούς 
συνεργάτες του κ. ίκ. Μαμάκη^ καί 
Γιοκαρίνην, δτι δέν^Θά μπορέσρ νά 
έρθη στήν Ελλά δα ! καί ότι θά στεί- 
λη τή μουσική του.

— Από τήν όπερέττα Οικονόμου, 
πού δίνει παραστάσειςί στό Βόλο, ά- 
ποχώρησε ή σουμπρέττα κ. Σοφία 
Βερώνη καί έπήγε στή Θεσσαλο
νίκη.

— Μέ τό ζήτημα αύτό θ1 άπασχο- 
ληθή ή «Έπιτροπή άδειας» στήν 
προσεχή της συνεδρίαση.

— Ή  όπερέττα Ζωζώς Νταλμδ — 
—ύδη δίνει αύριο τΐς δυό τελευταί
ες της παραστάσεις στή Θεσσαλο
νίκη καί φεύγει τήν Δευτέρα γιά 
τάς Πάτρας.

— Ό  θίασος τής κ. Τσύλας Δρά
κου βρίσκεται άπό τήν περασμένη 
έβδομάδα στήν Πάτρα καί δίνει σει
ρά άπό έκλεκτές παραστάσεις.

— Αύτές τΙς ήμέρες ό θίασος κα
τεβαίνει στόν Πύργο, δπου θά παί- 
ζη στό θερινό κινηματοθέατρο «"Αλ  
σος».

— Ό  θίασος τής κ. ΉοΟς Παλαι- 
ολόγου έφυγε άπό τήν Πάτρα γιά 
τό Αίγιο, δπου άνεβάζει έζαιρετικά 
ζένα καί έλληνικά έργα μέ μεγάλη 
έπιτυχία.

— Ό  ίδιος θίασος άνέβασε καί τδ 
6ργο τοΰ γνωστοΰ δοκίμου Πατρι- 
νοΰ λογοτέχνη κ., Μάκη Αθανασίου 
«Χιονισμένη " Ανβι ζ’ ,

— Στό άναμεταζύ άήοχώρησε ά
πό τό θαίσο Α κ. Κατίνα Άποστο- 
λιδου.

.*■ Ή  κ. Παλαιολόγου ήρθε στήν 
Άβήνα  γιά νά βρή άντικαταστάτρια.

— Μόλις συμπληρωθή ά παραπάνω 
θίασος θά έπισκείρθρ τό φθ;\ίόπωρο 
και τόν Πύργο.

— Στήν Ήλειακή πρωτεύουσα θά 
δώσρ, έκτός τών άλλων έργων, kal/ 
τήν «πρώτη» τΐίϋ πρώτου θεατρικοϋ 
έργου τοϋ έκεί λογοτέχνη κ. Τάκη 
Δόξα «Ό  άντρας της».

— Πρόκειται γιά ένα σύγχρονο κοι
νωνικό δράμα σέ 3 πράξεις καί 4

— Τίς μακέττες τών σκηνικών έ 
χει κάνει ά νέος Άμαλιαδίτης ζω
γράφος κ. Γιώργος Φωκάς.

Ή  κ. Παλαιολόγου συνεννοή- 
θηκε καί συμφώνησε σχετικά μέ τόν 
συγγραφέα.

— JO  θίασος πρόζας τής κ. Μαίρης 
Μυρά παίζει άπό τήν περασμένη έ- 
θδομάδα στόν «Κήπον Έ δ έμ »  Κα- 

’λαμων.

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

ρίτττωση τοΰ « Έ 6 ω  θά  'μείνουμε 
γ ιά  πάντα» πιστεύει στά σοβαρά 
ό κ. Ά λ .  Λιίδορίκης, πώς τό κοινό 
δέχτηκε μ.’ ένθουσιασμό τό εργο  
του αύτό ’ Τότε», οί παραστάσεις 
του Θ& επρεπε καη σ ’ άριθιμό άλλά 
■καί σέ είσπράξεΐ(. νά έρχονται σ’ 
απόδειξη τοϋ Ισχυρισμού του .Κα ί 
ό μέν αριθμός τών παραστάσεων 
του ιμπορεϊ ισως νά βεωρηθή Ικα- 
νοποιητυκός — έκράτησε 33 δρα
δυές τό πρόγραμμα τοΰ τότε θε
άτρου « ’Α λίκης» —  o l είσπράξεις 
του όμωζ συνολικά δέν φθάσάνε 
τΙς 150.000 δρ. Δηλαδή ή μέση 
του είσπραξη, ή «μέντιά» του δ 
πως λέμε στή θεατρική γλω σσά, 
δέν έφτασε οΰτε τις 4.500 δρχ.

^ ά  μάς πη ό κ. Ά λ .  Λιδω ρίκης, 
πώς ή γνώμη τών όλίγω ν, ά λ λ ’ έ- 
κλεκτώ ν δαραίνει γ ι ’ αύτόν πε
ρισσότερο άπό τή γνώμη τών άλ 
λων. Σαμφωνότατοι. "Ο μω ς τά 
«Παρασκήνια» δέν  θελήσανε νά 
κάνουνε κριτική γ ιά  τό Εργο τοΰ 
φίλου συγγραφέα, άφοΰ τήν στή
λη τής κριτικής τήν έχουν έμπι- 
στευθνί στό συνεργάτη τους κ. Π. 
Μ οσχοδίτη, πού έκτελεϊ τό κα θή 
κον του μέ πολλήν Α ντικειμενικό 
τητα κ ’ εύσυνειδησία. Ά π λούστα 
τα διατυπώσανε τή γνώ μη τους, 
γνώ μη ένός Λπλοΰ θεατή, πού 
μπορεί μέν νά μή συμπίπτη ιμέ τήν 
γνώ μη τών όλίγων κα ί έκλεκτώ ν, 
δμως είναι καλοπροαίρετη x a i τί
μια. Καί ή γνώμη τών «Παρασκη
νίων» πρέπει νά κολακεύει ξεχω
ριστά τόν |Κ· Ά λ .  Λ ιδω ρίκη, γ ια τί 
τό νά λές σ’ ένα συγγρα φ έα  μπο 
ρεϊς ν *  γράψη ς £py α πολύ καν 
λύτερα άπ’ αύτά πού γράφ εις, άρ 
κεϊ γράφοντας νά 6 0 <jt)c τήν πρω
ταρχική θέση στό αίσθημα κ ι’ δχι 
στή λογ ική , άνοτγνωρίζεις πώς 
δέν είναι στερημένος αισθήματος. 
Κ « ί  ή Ιστορία: της δραματικής τέ 
χνης μδς διδάσκει δτι τά έργα  
πού γράφονται μέ τή λογιική, δη
λαδή είναι έγκεφ α λικά , δέν είναι 
άλήιθινά.

Τά  «Παρασκήνιο^ μπορεί νά κά  
νουν λάθος στήν έκτίμησή το·χ. 
"Ό μω ς κανένας δ έν  έχει τό δ ικο ί 
ωμα νά ώρνη®η τήν καλή τους πί
στη καί την άγάπη, ποΰ μ ’ αύτήν 
περιβάλλουνε κάθε νέο κι' άξιο 
συγγραφέα δπως ό κ. Ά λ .  Λιδω-
Ρ»κης>θΓ ,pof*vix  

"Ο σ ο  γ ιά  τήν άπαισιοδοξία, 
ηού κυριαρχεί στά Ερ γα  τ'-Ο  κ.

Ά λ .Λ ιδ ω ρ ίκη , καί τήν δικα ιολογία 
πού φέρνει ό ίδιος «πώς ή ζωή τού 
δέν  στρώθηκε πάντα άπό ρόδα 
κτλ.» ΰπενθυμίζουμαι στόν φίλο 
συγγραφέα, πώς μεγαλύτερες ά- 
τυχίες κ ι’ άντιδράσεις άπ’ αϋτές 
πού συνάντησε στή ζωή του ό 
Μ πετόδεν λίγο ι άνθρωποι τΐς 
δρήκοτνε. Κ ι ’ δμως κανένας δέν 
τραγούδησε τόσο μεγαλόπνοα τή 
χαρά, δσο αύτός. Τό « Έ δ ώ  θά 
μείνουιμε γ ιά  πάντα», δσό κ ι’ άν 
δέν εΐναι άμοιρο άρετών, δμως 
είναι τό πιό άποκαρδιωτικό έργο, 
χιού γράφ ηκε ύπό νέο γ ιά  νέους. 
Γιατί τό νά διδάσκεις τή νεότη
τα, πώς πρέπει νά  τό πάρη από
φαση, πώς o l έζορμήσείς της γ ιά  
τήν παγματοποίηση τών Ιδανικών 
της; εΤναι προωρισμάνες νά ναυ
αγήσουν κα ί τό πώς έκεί πού βρί
σκεται, έικεί θά μείνη γ ιά  πάντα, 
άποτελεΐ άντιΰραστικά κήρυγμα, 
πού σ ’ aO t0 δέν πιστεύει, oOtc ό 
ίδιος ό συγγραφέας του. Α π ό δ ε ι
ξη πώς «ή κακοήθεια, ή έμπάθεια 
καί ή χολή, πού κ,ρύδουν ο ρ ισ μ έ 
νοι έπικριτές τών έργω ν του κά 
τω άπό τά χειρόγραφ ά τους;> —  
δπως γράφει ό ίδιος στό παραπά
νω γράμιμα του —  δέν τόν έμπο- 
δίζουν νά έμφανίζεται κάθε τόσο 
κα ί μ* ένα καινούργιο του θεατρι
κό έργο.

Οί Έλληνες ηθοποιοί 
γιο τόν τορπιλλισμό
τής «“ έλλης»

Τό Σωματείο ‘Ελλήνων Ήβοττοιών ά- 
πέστειλε πρός τόν ’Αρχηγό τής ’Εθνι
κής Κυβερνήσεως κ. I. Μεταξά τό πα
ρακάτω τηλεγράφημα:

Αύτοΰ έξοχότητα Κον I. Μεταξάν 
Πρωθυπουργόν

Ένταΰθοι
«Ελληνες ηθοποιοί κατάπληκτοι πρό 
άνάδρου και δολοφόνου ένεργείας άγ- 
νώστων κακούργων έναντίον δοξασμέ
νου πολεμικού μας «Ελλη» έκφράζουν 
τόν άποτροπιασμόν καΐ τήν άγανάκτη- 
σίν των, διαδηλοϋντες πίστιν καΐ άφο- 
σίωσιν Αύτου Μεγαλειότητα Βασιλέα 
και ’Εθνικόν Κυβερνήτην έτοιμοι διά 
πάσαν θυσίαν.

Βεργόπουλος
Πρόεδρος Σωματείου ’Ηθοποιών»

Ο Ο

’Εγκύκλιος, πρός δλους τούς "Ελλη 
νας ήθοποιούς

’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οίαδήποτε λόγια, δέν θά ήταν άρ

κετά νά δώσουν τόν άκριβή χαρακτη
ρισμό στήν άσεδή καί άνανδρη πράξι 
τοΰ τροπιλλισμοϋ τής «"Ελλης».

Αλλά τά λόγια μόνον δέν είναι Αρ
κετή άπάντησις στόν άνώνυμο κακούρ
γο. "Ολοι ο! "Ελληνες καί έκ τών πρώ
των ο! ήθοποιοί, σάν ενας άνθρωπος, 
είναι έτοιμοι καί πρόθυμοι γιά κάθε 
θυσία γιά τήν πατρίδα.

Ώ ς πρώτη έκδήλωσι θά συμμετάσχω- 
με δλοι στόν πανελλήνιο έρανο, γιά 
ένα καινούργιο πολεμικό καράβι στή 
θέσι τής «Ελλης».

Ο! "Ελληνες ήθοποιοί, ποΰ έπρωτο- 
στάτησαν πάντοτε καί έξυπηρέτησαν 
ικανοποιητικά τήν πατρίδα, καί στή 
σημερινή Έθνική  περίσταση θά δια
τηρήσουν τήν πρώτη θέσι.

Κρίνω περιττόν γιά ένα ζήτημα τό
σης Εθνικής  σημασίας νά προσθέσω 
τίποτε άλλο.

Έ χ ω  τήν τιμή νά σάς γνωρίσω δτι 
άνοίγω τόν έρανο μέσα στόν κύκλο 
μας, μέ τήν ταπεινή προσφορά μου 
μιάς μηνιαίας συντάξεώς μου έπτα- 
κοοίων δραχμών (70 0 ).

Η συνάδελφος κ. Ναυσικά Παντο- 
πούλου κατέθεσεν ήδη δραχμάς έκα
τόν (1 0 0 ).

Έ ν  συνεχεία συνεννοούμενοι άρμο- 
δίως θά σάς άνακοινώσωμεν τόν τρόπον 
τής συμμετοχής σας στόν . έρανο.

Μέ άγάπην 
ΗΑ. Β Ε Ρ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

Πρόεδρος τοΟ Σωματείου Ελλήνων
’Ηθοποιών

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Α  Α ΙΓ ΙΟ Υ

Ό  θίασος 
Ήοϋς Παλαιολόγου
Α Ι Γ Ι  ΟΝ, Αύγουστος. (Τοΰ άνταπο- 

κριτοΰ μας). —  Τό Α ίγ ιο  δέν βλέπει 
γιά πρώτη φορά τήν Ή ώ  Παλαιολό- 
γου. Τήν παρακολουθεί γιά χρόνια τώ
ρα στίς έμφανίοεις της έδώ καί χειρο
κροτεί δλες τίς ώραϊες έκδηλώσεις τοΰ 
άναμφισβητήτου ταλέντου της. 'Όμως 
θάπρεπε να όμολογηθη, πώς πάντα τύ- 
χαινε τό συγκρότημα ποΰ μάς παρου
σίαζε ή Ή ώ  νάναι πολύ κατώτερο καί 
νά ξεχωρίζουν, δυσανάλογα, ή Ήώς καί 

. ό Μάριος Παλαιολόγου. Είναι γνωστό 
ποσο ,ενας\ δβύτερος ήθοιτοιός. παίζον
τας πλάϊ £ σ ’-Ανώτερους του'χάνει άπ' 
τήν όποιαδήποτε Αξία του. "Αθελα τό 
κοινό κάνει τή σύγκριση τών δυό κα
λοΰ καί κατώτερου καί τό συμπέρα
σμα βέβαια δέν είναι γιά τήν έπιτι>- 
χία τής καλλιτεχνικής συγκινήσεως οΰ
τε ύπέρ τοΰ θιάσου. "Ε τσ ι καί οΐ πα
ραστάσεις τοΰ θιάσου τής Ήοΰς πε
ριορίζονταν σέ πολύ λίγες καί σέ πο
λύ λιγώτερεζ εισπράξεις.

Τό σημερινό δμως συγκρότημα τής 
κ. Παλαιολόγου άξίζει κάθε προσοχής 
Ik  μέρους δλων τών θεατροφίλων. " Ε 
χει μέσα του στοιχεία καλλιτεχνικά ά
ξια καί Ικανά νά Ικανοποιήσουν τίς θε
ατρικές άξιώσεις τών φίλων τής θεα
τρικής τέχνης. ’Ό σ ο ι παρηκολούθησαν 
τίς παραστάσεις τοΰ θιάσου μέ χαρά 
διεπίστωσαν τήν άρτιότητά του κι’ έ- 
χειροκρότησαν μ’ ένθουσιασμό τίς εύ- 
γενικές προσπάθειες δλων τών καλλι
τεχνών τοΰ συγκροτήματος στήν άπό- 
δωση τών ρόλων τους.

Ό  θίασος τής Ήοΰς έμψανίσθηκε 
στό θερινό θέατρο «Παρθένων» μέ τό 
έργο τοΰ Λουΐ Βερνέϊγ «Δόκτωρ Ζερ- 
μέν». Ο Αίγιεΐς γεμίσανε τό θέατρο 
στήν πρεμιέρα καί τό γεμίζουν κάθε 
βράδυ χειροκροτώνταςτούς καλλι,τέχνες.

Τό θεατρικό συγκρότημα τής Ήοΰς 
άποτελείται άπότίς κυρίες: Ή ώ  Πα- 
λαιολόγου, Μ. Μπενιψάλτη, Πόπην Με- 
σιρλή καί Κ. Άποστολίδου καί τούς 
κ. κ. Μάριο Παλαιολόγου, Νίκο Ζωγρά
φο, Κ. Παπαγεωργίου, Ν. Κροντηράν, 
Κ. Μπαλοδήμαν καί Ν. Φλόκα. Ό  θία
σος θ’ άνεβάσει τά έργα: « ’ Ιδανικός 
σύζυγος», τοϋ "Οσκαρ Ούάϊλδ, «Σκόρ 
πια φύλλα» Μπόγρη, «Αύτός είμαι» 
Συναδινοΰ, «Τηλέρως» Ξενοπούλου, « Ά  
νεμοστρόβιλος», «Φουσκοδενδριές» κ. 
λ. π. Α Ρ Η Σ  Φ Ω Τ Ε ΙΝ Ο Σ

Νέα ταλέντα

L Γ. ΑΒΥΪΤΑΜΠftNH}
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

- · 
Δέχεται 4 — 8 μ. μ.

καί έπί συνεντεύξει

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

Ό  ε ι δ ι κ ό ς  γ υ ν α ι κ ο λ ό γ ο ς  

'Ια τρ ό ς  Μ . Λ Ε Β ΙΔ Η Σ  δέχεται 

Ό ό ο ς  2 τ ο ν ρ ν ά ρ α  6 3 α

TrjX. 5 4 - 3 2 3

Ό  κ. Ηρακλής Ρακόπουλος, τής Σχο 
λής Καλών Τεχνών, πού άρίστευσε στή 
σύνθεσι ζωγραφικής μέ θέμα «Ό Ξυ
λοκόπος». Γιά τήν άζία τοΰ νέου Πει
ραιώτη καλλιτέχνη γράφηκαν πολλά 
σημειώματα άπό είδικούς στόν Α θ η 

ναϊκό καί Πειραϊκό τύπο.

Τό τραγούδι
τής Λισδαιμόνας

(Συνέχεια Από τή 1η σελίδα) 
όμορφη θδναι πάντα 
Ισως καί αΰριο (άίλλαλογώ ;)  
θέ νΟβγη άναστημένη.

Ό  Δαμιράλης (Βιβλιοθήκη Μαρα- 
σλή, 1903) μεταφράζει: «Λοιπόν πι
θανόν καί νά κοιμάται &ν δμως άπέ- 
θανε, ό τάφος του (Σ η μ . πρόκειται γιά 
τήν Ίμογένη , πού είναι ντυμένη άν- 
τρίκια) θά φαίνεται ώς κλίνη. Τόν τά
φον του θά έπισκέπτωνται νεράιδες καΐ 
ol σκώληκες δέν θά τολμήσωσι νά πλη- 
σιάσωσιν αύτόν» (σ. 142). «Κυμβελΐ- 
νο», έχει μεταφράσει μονάχα ά Δαμι- 
ράλης.

Τά πάρα πάνω μέ Απασχολούνε τόν
τελευταϊον καιρό, γιατί έχουνε σχέση 
ώς μιά μικρή παράγραφο στό κεφά
λαιο ένός βιβλίο μου γιά τά νέο έλλη- 
νικο Ιστορικό δράμα, πού έτοιμάζω μέ 
τήν πολλή εύτυχία, ποΰ δίνει ή γνώ
ση, δταν τήν καταχτούμε σιγά-σιγά, μέ 
καιρό και μέ κόπο.

Ελπίζοντας πώς θά ένδιαφέρει ϊ- 
σως κάπως τοΰς άναγνώστες μας τό 
θέμα τούλάχιστον καί, θέλοντας νά δη
μιουργήσω έν* γούρι γιά τό καινούρ
γιο μου τό βιβλίο, πρωτοδημοσιεύω 
δυά σελίδες του, διασκευασμένες, γιά 
τήν περίσταση, στά «Παρασκήνια»,σάν 
γιά νά ζητήσω άπο τήν καλή τους τή 
διάθεση νά μέ παραστέκουν μέ τίς εύ- 
χές τους γιά νά τελειώσω καλά τή δου
λειά μου αύτή πού τήν έχω άρχίσει 
πρίν άπά έφτά χρόνια, καί πού θά τήν 
τελειώσω, ΰστερ’ άπό άλλα δυό, fiv ol 
ΜοΟσες. θελήσουν...

(01  δεκαπεντασύλλαβοι τοΰ Δ. Π. 
Άντωνόπουλου καί τού Καλοσγούρου 
εΤναι συνεχείς- -ρύς κόβω στήν τομή 
γιά τήν ε»κολί*Κ τ φ  σελιδοποίησης)ι-

Γ ΙΑ Ν . Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι

ΑΙΓΛΗ
Ζ Α Π Π Ε ΙΟ Υ

Γράμματα 
πρός τά 

«Παρασκήνια»
Τά θεατρικά τσαντήρια

Αγαπητά μου «Παρασκήνια»
Διάβασα στό τελευταίο σας φύλλο 

τήν άνταπόκριση τοϋ κ. Μονδέλλου άπό 
τή Βέρροια,Μεγάλη κατάπληξη μοϋ προ 
ζένησαν πολλά σημεία καί αυτά μέ ά- 
ναγκάοανε νά σάς άποστείλω τό γράμ
μα μου αύτό άσχετα άν άλλες icipCTn- 
ρήοεις τοϋ κ. Μονδέλλου ηταν οωοτές 
κι’ άν οί σκοποί του γιά τήν δημοσίευ
ση τής άνταπόκρισης αύτής ήταν άπώ- 
τεροι.

Τά πρωτόγονα "Αρματα Θέσπιδος — 
δπως τά άποκαλείτε — τά τσοιντήριο 
δηλαδή πού έρχονται κάθε χρονιά στή 
Βέρροια κατά τή διάρκεια τοΰ ιιανηγυ- 
ριοϋ τά έπισκέπτονται μόνο χωρικοί 
πού γεμίζουν τήν πόλη μας κατά τίς 
δυό ή τρείς τό πολύ πρώτες μέρες τού 
πανηγυριού. Τό Α ’ "Αρμα Θέσπιδος 
άρχισε τίς παραστάσεις του τό θράδυ 
τής 3ης Αύγούστου κ ο ί δέν πιστεύω 
νά θορυβηθήκανε τόσο πολύ τά θέα
τρα τοϋ πανηγυριού άφού άπό τό βρά
δι τής 3ης Αύγούστου παύουν σχεδόν 

♦νά έργάζονται γιατί οί άποκλειστικοί 
τους έηισκέπτες, οί χωρικοί ξαναπηγαί
νουν στά χωριά τους.

Ό  κ. Μονδέλλος γράφει ότι είναι 
γεγονός πώς ή Βέρροια δέν υποστηρί
ζει τό θέατρο. "Αν έχε, ύπ’ όψει του 
τό δικό του κινητό θέατρο καί τά πα
ρόμοια θά έχη άσφαλώς δίκαιο γιατί οί 
Βερρο ώτες εΐνε συνηθισμένοι σέ καλύ
τερα θέατρα. "Α ν μιλάει άμως άντικει 
μ ενκά  έχει πολύ άδικο καί γιά νά 
πεισθρί άς ρωτήση τό θέατρο τής κ. 
Γαϊτανάκη πού έπυσκέφτηκε πέρυσι καί 
φέτος ή Βέρροια ή όποιο δήποτε άλλο 
θίασο ή όπερέττα. Θά πεισθή δμως πε
ρισσότερο νομίζω άν ό άζιότιμος κ. 
Κατσέλης δηιμασιεύση τήν ικανοποίησή 
του γιά τήν πλήρη ύποστήριζη πού είχε 
στή Βέρροια τό Α ' "Αρμα Θέσπιδος.

Δέν θέλω ν ’ άπαντήοω σέ μερικές 
άλλες άνσικριθείς παρατηρήσεις τοϋ κ. 
Μανδέλλου η. χ. δτι οί Βερροιώτες κοι 
μοΰνται νωρίς κλπ.

Στίς άμφιβολίες τού κ. Μονδέλλου 
γιά τήν κατανόηση τής σαιξπηρικής 
τραγωδίας άπά τούς μπακάληδες γιά 
κάιθε άλλη άπάντηση άξίζει νά παρα
θέσω ένα μέρος άπό τό πρόγραμμα τοϋ 
παραρτήματος τοϋ Βασιλικού Θεάτρου 
πού άποτελεΐ τήν καλύτερη πνευματι
κή τροφή στό Έλλπνικό έπάρχιακό 
κοινό:

«ΆποδεΙχτηκε πώς έστω κι’ δν  άρχι- 
κά, τό μεγαλύτερο μέρος ένός κοινοΰ 
δέν  άποζητά άμεσα ένα θέαμα άνώτε- 
ρης καλλιτεχνικής Μορφής, τό έιξακο- 
λουθητικό ωστόσο άνέβασμο. τέτοιων 
έργων, πληθαίνει τίς άπαιτήσεις τοΰ 
.θεατή, καί τόν άναγκάζει σιγά - σιγά 
νά τ ’ άποζητά θεληματικά.

Σάν φτάσουμε άμως σ’ αύτό τό ση- 
με'ο, δίχως ν ’ άηομακρυνθοϋμε δπ’ 
τήν άρχική μας διαπίστωση παρατηρού
με πώς έχουμε νά κάνουμε, τότες, μ ’ 
ένα λαό πού τά θεάματά του, τόν δείχ
νουν νά στέκεται σ’ άνώτερη στάθμη 
πολιτισμού άπό κείνην πού βρισκόταν 
άρχικά. Συμπέρασμα: Τό άνώτερο θέ- 
σμα, δημιουργεί ένα άνώτερο πολιτι
σμό».

Μέ τιμή 
Μ. Κ.

Α Π Ο Ψ Ε

Έ ν α  πολύ χαριτωμένο έργο γε
μάτο σπαρταριστά έπεισόδια

m o m
J ’ E T A IS  C INE A V E N T U R IE R E

Μέ τούς:
Ε Ν Τ Β ΙΣ  Φ Ε Γ Ι Ε Ρ  
ΖΑΝ  Μ Υ Ρ Α  
ΖΑΝ  ΜΑΞ 
Μ Ο Ν Α  Γ Κ Ο Γ ΙΑ  
Μ Α Ρ Γ Κ Ε Ρ ΙΤ  Μ Ο Ρ Ε Ν Ο  
Γ Κ Υ Γ ΙΩ Μ  Ν Τ Ε  Σ Α Ξ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Α Θ Η Ν Λ Ι Ο Ν
Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η
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ΑΒΗΝΑ του 1940
’Έπιθεώ ρησις 

Δ . Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η  -  Δ .
ε υ α π ϊ λ ι δ η

Μουσική : Κ . Γ Ι Α Ν Ν Ι Δ Η
Η  Λ Ο Υ Ί  Ζ Α  Π Ο Ζ Ε Λ Λ Ι

ΓΚ Υ  Ν ΤΕ  Π Ο ΥΡΤΑ Α ΕΣ

Ή  ζωή καί τό έ >γο τοϋ

Ε. Μ Π ΕΡΛ ΙΟ Ζ
Ό  συνθέτης τής «Φανταστικής Συμφωνίας» καί 

τής «Καταδίκης τοΰ Φάουστ)) ι

11ο

’Από δώ άρχίξει τό δράμα πού έ-
ξακολουθεί σ’ δλη του τή ξωή. Έ- 
ξασθενεϊ ή άκοή τοϋ Μπετόβεν ένώ 
ιρυϊα του. Τ ’ αύτί του, τό τόοο λε
πτό, τόσο γυμνασμένο πού άκουγε 
διαρκώς αύξάνει ή μουσκιή μεγαλο- 
κάθε κουνούργια σύλληψι στή μου
σική, άρχίξει νά σκληραίνεται. Λι
γάκι έξω άπό τό τύμπανο τών αύ- 
τιών του άρχισαν νά φυτρώνουν 
λειχήνες (αίρ-ό άποδείχθηκε στή 
νεκροψία). Ό  Μπετόβεν στήν άρχή 
δέν άκουγε κσλά, πολύ γρήγορα 
δέν θ’ άκουγεκαθόλου. Βάζει μπα
μπάκια στ’ αύτιά του γιά νά προσ- 
ηαθήσρι ν ’ άποφύγρ ένα έσωτερικό 
βούϊσμα φοβερά ένοχλητικό πού 
τόν άπομονώνει άπό τόν έξωτερικό 
κόσμο, ένώ γύρω του άντηχοϋν οι 
νίκες καί τά κατορθώματα τοϋ Να- 
πολέοντα.

Άλλά  δση θεραπεία καί άν κάνρ, 
ή κατάστασή του χειροτερεύει.

Ό  Τζέρνυ, ό ΣουπανζΙκ, ό Πρίγ- 
κηφ Λόμποκοβιτς, ό Πάστορας Άμέ- 
ντα, ό Παύλος Βρανίτκυ, ό Διευθυν
τής τής Όρχήστρας τοϋ Μελοδράμα
τος, δλοι περιτριγυρίζουν έκείνον 
πού, άμυδρά πιά, άκούει τίς όμιλίες 
του καί τίς νότες πού παίξει στό 
πιάνο του. Τί μαρτύριο γιά κείνον 
πού είχε τήν πιό λεπτή άκοή.τήν πιό 
προσεκτική, έτοιμη ν ’ άρπάζη τούς 
πιό λεπτούς ήχους, δλα τά άκόρντα, 
δλες τίς παραφωνίες, πού ή τύχη 
συναρμολογεί μέσα στή φύσι, νά μή 
μπορή νά χαρή αύτά τά πλούτη, πα
ρά μονάχα έσωτερικά μέσα στή μνή 
μη του, καί στή φαντασία του!

Καί έν  τούτοις ή άπέραντη αύτή 
μοναζιά τόν έφερε στό σημείο νά 
ρίξρ στή ξωή τήν πρόσκλησι, δπως 
κάνουν ol τρελλοί, πού δέ δέχουν- 
ται νά ύποκύψουν στούς νόμους της, 
άλλά θέλουν νά έηιβάλλουν τούς 
δικούς τους.

Έντελώς κουφός τώρα, ό Μπετό
βεν άκούει μέσα του γιά πρώτη φο
ρά δ,τι λένε τά δάση, τά ποταμά
κια, οί άνθισμένοι κάμποι κι’ Ισως 
καΐ τά λόγια τοϋ έρωτευμένου ζευ
γαριού, πού κρύβεται πίσω άπό ένα 
άνθισμένο φράχτη.

Ά ν  κρύφτηκε στό Άΐλιγκενστάδ,, 
προάστειο τής Βιέννας κοντά στό 
Δούναβι καί στίς κορυφογραμμές 
τοϋ Κάλεμπεργκ ήταν, γιά ν ’ άγτλή- 
ση δύναμι άπό τή φύσι κάί τή ξωή.

Αντιστέκεται ατήν Ιδέα τής αύτο- 
κτονίαςπού τόν κυνηγάει διαρκώς, έ
χει τήν βεβαιότητα δτι βρίσκεται 
κοντά στό θεό, δτι είναι ένα ζωντα
νό κομματάκι τοϋ Θεοϋ, ότι αύτός 
είναι μιά άπό τΙς φιλίες πού. θέλει 
νά έχρ ό θεός στή γή έδώ κάτω.

ΚΔέν έχω φίλους, έγραφε, πρέπει 
νά είμαι μόνος, άλλά ζέρω δτι στή 
τέχνη μου ό Θεός εΤναι πιό κοντά

σέ μένα άπό τούς άλλους. Τόν πλη
σιάζω χωρίς ψόβο, γιατί πάντα τόν 
άνεγνώρισα καί τόν κατάλαβα. Γι’ 
αύτό ή τύχη τής μουσικής μου δέ 
μ’ άνησυχεί, έκείνος πού θά τήν έν- 
νοήσπ θά έλευθερωθρ άπό τήν άθλι- 
ότητα πού παρασύρει τούς άνθρώ
πους». «.

ΤόΆϊλιγκενστόδ έμοιαζε άκόμα 
έδώ καί λίγα χρόνια σ’ ένα χωριου- 
δάκι τής έποχής τής Μαρίας Τερέ- 
ζας. Ό  Μπετόβεν έπιασε δυό δωμά
τια σ’ ένα μεγάλο χωριατόσπιτο,στό 
Πφαρπλάτζ. Υπάρχει καί σήμερα τό 
σπίτι αύτό. Γύρω του οί χωριανοί 
πουλάνε τό νέο κρασί κάτω άπό 
σκιάδες στολισμένες μέ τό συμβολι
κό έλατο. **'

Ό  ποιητής Γκριλπάρτζερ τόν είδε 
μιά μέρα πού περπατούσε, μέι σκυμ
μένο τό κεφάλι, νά στέκεται έζαφνα 
καί νά θαυμάζρ μιά ώμορφη χωρια- 
τοποϋλα, πού άνεβασμένη σ’ ένα 
κάρρο φορτωμένο μέ φρέσκο χορτά
ρι, γελοϋσε μέ τόν παράξενο αύτόν 
έρωτευμένο.

Έκείνη  τήν έποχή ό Μπετόβεν έ 
γραφε :

« " Ο  σείς, άνθρωποι, πού μέ νομί
ζετε όνειροπόλο καί μισάνθρωπο τί 
άσχημα πού μέ κρίνετε. Δέν ξέρε
τε τή μυστική αίτία πού σάς κάνει 
νά μέ βλέπετε τέτοιο. Ή  καρδιά μου 
καί τό πνεΰμα μου άπό τά παιδικά 
•μου χρόνια έκλιναν πρός τό γλυκό 
αίσθημα τής καλωσύνης. Καί μάλι
στα όνειρευόμουνα νά κάνω ήρωϊκές 
πράξεις. Μά σκεφθήτε, πώς έδώ καί 
δέκα χρόνια μέ κτύπηαε μιά δυστυ- 
κία, μιά άρρώστεια ϊσως χωρίς για
τρειά. Είμαι μονάχος, όλομόναχος. 
Τί έξευτελισμός γιά μένα! Κάποιος 
άλλος στό πλάϊ μου άκούει ένα φλά
ουτο πού,παίξει μακρυά κ ’ έγώ δέν 
άκούωτίποτα, ή άκούει τά τοομπανό- 
πούλο πού τραγουδάει κ ’ έγώ δέν 
άκούω τίποτα, Πολλές φορές, σκέ
φθηκα πώς έηρεήε νά τελειώσω μέ 
τήν άχαρη αύτή ξωή. Μονάχα ή Τέ
χνη μου μέ. συγκρότησε. Μοϋ φάνη
κε άδύνατο ν ’άφήσω τόν κόσμο αύ
τόν χωρίς νά έκτελέσω τό προορι
σμό μου.

"Ο, άνθρωποι, δν καμμιά μέρα δια- 
• βάοτε τίς γραμμές αύτές σκεφθήτε 

πώς φανήκατε άδικοι άπέναντι μου 
καί σκεφθήτε δτι έκανα δ,τι μπο
ρούσα γιά νά φθάσω στή σειρά τών 
καλλιτεχνών καί τών έξαιρετικών 
άνθρώπων».

Ά π ’ αύτό τό λήθαργο τής σκέ
ψης δέν μποροΰσε νά τόν σώσρ πα
ρά ένα καινούργιο του έργο μιά έκ- 
φσνοι τού ταλέντου του.

Καί τότε στά 1803 στό χωριουδά- 
κι τού ‘Άΐλιγκενστάδ άρχισε νά οκι- 
τσάρρ τήν ΗΡΟ'ΓΚΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ.
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: ή συνέχεια.

(Μετάφρ. ΚΟΣΤΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

Ή καλοκαιρινή καλλιτεχνική κίνηαη

στην

τό κομψότερο καί πιό πολιτι
σμένο θέαμα *τών ’Αθηνών

ΑΟΚΝΑ ΤΟΥ 1949
τραγοΰδι 
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Σκηνικός διάκοσμος : F R EX  
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Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η
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Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν

ΛΥΡΙΚΟΝ
Γ *  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

Ή  Παριζιάνικη κωμωδία τοΟ 

Α Λ Φ Ρ Ε Ν Τ  Σ Α Β Ο Υ Α Ρ

. . Μ Π Α Ν Κ Ο Μ

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

Θ Ο Δ Ω ΡΟ  Α ΡΩ Ν Η  καί άλλα έκλεκτά στελέχη τοΟ 

θιάσου Κοτοπούλη

Είσιτήρια είς τά ταμεία τοΰ θεάτρου Κοτοπούλρ

Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Μέγαρον Ρ Ε Ξ — Τηλ. 21-492

Τό νέο ϊργο τοΰ 
κ. Α Λ Ε Κ Ο Υ  Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η

, , ΤΟ Ξ Υ Π Ν Η Μ Α ”
Σκηνοθεσία 

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  Κ Ο Υ Ν  
Σκηνογραφίαι 

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

Είσιτήρια πωλοΰνται : s .......

Τήν πρωίαν είς τά ταμεία τού Θεάτρου Κοτοπού
λη. Τηλέψωνον 21.492. Τό άπόγευμα είς τά ταμεία 
τοΟ Θεάτρου Λυρικόν. Τηλέφωνον 55.400.

Κωνσταντινούπολ η
ΚΟΝ) ΠΟΛΗ Αύγουστος. ίΤοϋ μονί- 

μοιΛνταποκ(ϊ(*Γτ!β„^α,ζ) . Ί —  Φ,£?ος τί> κα- 
λοκοϊρι περνά έπε&α άπώ τόοο xjiSvia, 
δίχως Έ λ λ η νες  Καλλιτέχνες. Κάθε 
χρόνο σέ κάθε κέντρο ύπήρχαν διάφο
ροι 'Έ λ λ η ν ες  Ντιξέρ, ντιξέξ καί άλλοι. 
Καί οί Εύρωπαίοι εΐνε λίγοι. Ά ς  άρ- 
χίσω άπό τήν Νοθόννυ: Κήπος έξοχι- 
κάς kciI άριστ(ίκρατικός. Πέρσυ ήταν 
έκεί τό ξεϋγος Έπιτροπάκη, φέτος έ 
χει τήν όρχήστρα του, μιά ξένη ντιζέζ* 
icai τόν κ. Κων. Μπσνέαν τού έλληνι- 
<ού Μελοδράματος πού βρίσκεται άπό 
πολύ καιρό στήν Πόλη μας. Άρέσει καί 
έχει άρκετή έπιτυχία.

Τό «Χάλι» (τοϋ κ. Κωνσταντίνου Πε
τρίδη) . Ό  κήπος αύτός μέ τό ν ’ άνα· 
καινιοιθρ έγινε τό καλλίτερο κέντρο. 
Όρχήστρα κάτω άπά τήν διεύθυνση 
τού γνωστοΰ σας Γκρεγκόρ, διάφορα 
ώραία νούμερα κι’ άνάμεσα σ’ αύτά ό 
διάσημος "Ελληνος Παγκάλης πού έγι
νε  τό ,(άνφάν γκατέ» τοϋ κοινού, καί 
τό ώραϊο χορευτικό έλληνικό ζεϋγός 
(έλληνες τής Αίγύπτου) Duo Valdis πού 
κάβε βράδυ καταχειροκροτείται.

Ό  Γκρεγκόρ άνακάλυψε κάποιο νέο 
πού τραγουδάει σάν τόν Τίνο Ρόσσι 
καί τοϋ μοιάζει καταπληκτικά.Ή κ. Μαί 
ρη Χαρικιοηούλου τραγουδάει μέ μεγά
λο σουξέ τά τελευταία έλληνικά ταγκό. 
Ό κ. Πετρίδηςέπρότεινε στήν'Ελληνίδο 
Δίδα Κούλαν Νικολαΐδου, πού είχε τόν 
χειμώνα μεγάλη έπιτυχία, νά έρθη, 
δυστυχώς δμως ή τελευταία είχε υπο
γράψει συμβόλαιο μέ τόν κ. Μακέδο.

Στό Βόσπορο στά Τζανλή Μπαλήκ 
τοΰ κ. Πετρίδη ό καλός "Ελληνας μα
έστρος Νίκος Ντ’ Άντζελ ις  διευθύνει 
τήν όρχήστρα τοΰ κοσμικοΰ κέντρου.

Στό 3ο έξοχικό κέντρο τοϋ Κου Πε
τρίδη στή άλωρία στό νέο Δημαρχιακό 
Κέντρο πού ό Νομάρχης τής Κων) πό
λεως έδωσε στάν όμογενή Κωνσταντί
νο Πετρίδη σάν τό μόνο κατάλληλο 
οτό είδος του. Τέ Κέντρο αύτό τίμησε 
μέ τήν πορουσία του καί ό Πρόεδρβς 
τής Τουρκικής Δημοκρατίςις κ. Ίσμέτ 
ΊνονοΟ δυό φορές. "Εμεινε  δέ κατεν- 
θουσιαομένος. Εΐνε τό καλλίτερο καλο 
καιρινό κέντρο τής Κων) πόλεως.

Στήν «Μπέλ Βύ>): Πέρυσι τραγουδοϋ- 
σε έδώ ή Δίς'Λανάη, φέτος τήν άντι- 
κατέστησε ή Δίς Κάκια Μένδρη. Στό ί
διο κέντρο τραγουδάει καί ό Μαύρος τε 
νόρος Πώλ Σμίθ.

Στήν «Δημοκρατία»: Πέρυσι ήτανε 
τό ξεϋγος Έπιτροπάκη. Φέτος έχει μιά 
όρχήστρα καί μιά Τούρκισσα Ντιξέξ.

Πρίν άπό λίγες μέρες άνοιξε καί τό 
άλλο νέο Δημαρχιακό κέντρο, τό Κα- 
ξίνο τού Ταξίμ. Τό πήρε κάποιος Ρου
μάνος κ. Γιοργουλέσκου. Στά έγκαίνια 
παρευρέθηκε καί ό Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας καί πολλοί άλλοι έπίσημοι. 
Τό κέντρον έργάζεται πολύ καλά, έ 
χει ώραία Εύρωπαϊκά νούμερα καί Ρου
μανική τξάξ.

Τό «Κρυστάλ»: Σ ’ αύτό τό κέντρο
παίξει ή Ούγγαρέξικη όρχήστρα Πογά- 
νι.

Στόν κήπον Βεθεκιοϋ: Ή  όρχήστρα 
Λάντος (ούγγρική) καί διάφορα νού
μερα βαριετέ.

Στό «Κιουτσούκ Σοΰ»: Ή  ουγγρική 
γυναικεία όρχήστρα Λάδανε.

Τό «Πάρκ Ότέλ» έχει τή χειμωνιάτι- 
κή του όρχήστρα καί τζάζ χωρίς νού
μερα.

Στό «Μεγιάλ Πάρκ» τού Βοσπόρου ή 
Γερμανική γυναικεία όρχήστρα Ρόσελ 
έχει έπιτυχία.

Στό «Τοκατλιάν» τών Θεραπειών 
(Βόσπορο) έχουν μεγάλη έπιτυχία ή 
χορευτικές βραδυές πού όργανώνουν- 
ται. Υπάρξουν έπίσης καί τά έξοχικά 
κέντρα, ηού έχουν μουσική καί χορό, 
Τσιφλίκη Πάρκ — Σουαδιέ — Τζαδή 
Μποστάι9 καί άλλα.

01 χειμερινοί κινηματογράφοι έτοι- 
μάζσνται γιά τήν νέαν κινηματογραφι
κή περίοδο 1940 — 41 πού θ’ άρχίσει 
οτίς 5 τού Σεπτέμβρη.

Πολλές ταινίες φέτος θά εΤνε όμι- 
λοϋσες Τουρκικές. Στό Στούντιο «" Ιπεκ 
Φίλμ» κοί «Μάρμαρα» έργάζονται νύχτα 
μέρα, Γυρίσθηκαν άκόμα καί 5 Τουρκι-I

κές ταινίες μ&  *re-.'>c ήθοποιούς τοΟ 
Τουρκικού 'Oe0’T^a.«*»ficcxAp' Τεατράου».

Αί παραστάσεις τής χειμερινής θεα
τρικής περιόδου θά άρχίσουν στίς 15 
ΤΟϋ Δεκέμβρη.

Ή  διάσημη τουρκάλα τραγουδίστρια 
Σαφιγιέ τραγουδάει στό Τουρκικό τμή
μα τοΰ Χάλκ. Καί ό καλός Τούρκος 
τενόρος Μοννήρ Νουρεδδίν ό γνωστός 
στό Αθηναϊκό κοινό τραγουδάει κάθε 
έβδομάδα σ’ ένα άπό τά κέντρο τής 
Κων) πόλεως.

ΦΑΙΔΟΝ ΝΑΖΛΟΓΛΟΥ
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΕΥΝΔΡΟΜ ΕΙ

Έοωτερικου 80 δρ το <ρθνο 
Έοωτερικοΰ *0 δρ ·ό s ia i. 
Τουρκίας 2 Λ. Γ. ίο <uc.vo 
ΑΙγϋπτου 75 Γρ. Λ  to  «,ρονο 
'Αμερικής 3 Δολλ ,6 «.povc

Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόοωπα 300 δρ τό χμόνο

Ιδρυτής: Δ ΜΟΣΧΟΝΑΙ

Υπεύθυνος Συντάχτης 
θ Ν ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηνοιουλου 4
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

Μ ΣΑ Λ ΙΒΕΡΟ Σ  
’Ερυμάνθου 3

ru iCAn ii J  Γραψειο 21 ΓΗΛΕΟΟΝΑ·) Τυπογρ 28 774 
28 622

Δ ΙΑΦΗΜ ΙΣΕΙΣ 
5 fioaxptq ο ιτίχος

Χειρόγραφα, είκόνες. σκίτσα 
κ.λ.π δέν έπιατρέΦονται

U£i

ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΓΑΡΟ
τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
’Ηθοποιών, Συγγραφέων,

Μουσικών καΐ Τεχνιτών θεάτρο *
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Ή τέχνη
τοϋ ήθοποιοΰ
κατά τόν Κονστάν Κοκλέν

Μερικές χρήσιμες οδηγίες
«Ο

Ό  ήθοποιός Εχει καθήκον νά σέ
βεται τό κείμενο. Μέ όποιοδήποτε 
τρόπο καί άν έκτελή τό ρόλο του, 
όφείλει νά λέη ό,τι έγραψε ό συγ
γραφεύς, οΰτε λιγώτερο, οΰτε πε
ρισσότερο.

"Α ν αύτός ό τρόπος εΐνε προδο
τικός γιά  τό κλασσικό δραματολό
γιο , εΐνε αύθάδης, δταν ύποκαθί- 
σταται στό κείμενο ζώντων συγ
γραφέων. Εΐνε ένα είδος Ανάπο
δης λογοκλοπίας, άσυγχώρητης 
κι· δταν σημειώνη έπιτυχία!

Ό  ήθοποιός δέν πρέπει ν' άπο- 
θρασύνεται, δταν γελάη τό Κοι
νόν δέν ξέρει τό κείμενο, κ ' έπει
τα εΐνε γνωστό πόσο εύκολα παρα- 
σϋρεται ή μάζα. Έ κ τ ό ς  άν αϋτός 
ό ήθοποιός θέλη νά πα.ζη γιά  τό 
ύπερώοI

Βέβαια  ύπήρξεν έποχή, όπου ol 
ήθοποιοί προχωρούσαν-στή δημι
ουργία τών ρόλων πολύ πιό πέρα, 
άπό κείνο ποΰ ήταν στό κείμενο.

Ά λ λ ά  τότε έπρόκειτο γιά  έργα 
καί συγγραφείς τρίτης ή τέταρ
της τάξεως. "Ομω ς δέν έπιτρέπε- 
ται νά γίνεται τό ϊδιο, δηλ. νά ύ- 
ποκαθιστα ό ήθοποιός στή βαθειά 
καί σοβαρή σπουδή τοΰ χαρακτή- 
ρος τή λίγο ή πολύ άπείθαρχη φαν 
τασία του, καί τή σκέψι του στή 
σκέψι συγγραφέων μεγάλων, π.χ. 
Σαίξπηρ, Κορνηλίου, Μολιέρου 
κλπ.

Κα ί εΐνε πραγματικά άλλόκοτη 
μιά φιλοδοξία, πού έννοεΐ νά ξε- 
περάση ό,τι έχουν δημιουργήσει 
τά μεγάλα έκεΐνα πνεύματα.

Δέν άρκεϊ τάχα νά φτάσουν 
στήν άπόδοσι τών ρόλων, δπως 
τούς έγραψαν ol θεατρικοί αύτοί 
προφήτες;

"Α ς  λάβουν ύπ’ δψι τους δτι κα'ι 
αύτός άκόμα ό μεγάλος “ Ιρ β ιγ κ  
θεωρήθηκε πώς έσφαλε στήν έρμη 
νεία τοΰ Μάκβεθ, καθώς έγραψε 
κριτικός, πού κατά τ ’ άλλα θαύ
μαζε τό μεγάλο ά γγλο  καλλι
τέχνη.

Αρκετή εΐνε ή Ικανοποίηση γιά  
τόν ήθοποιό, δτοτν κατορθώση νά 
παρουσιάση άκριβώς, δ,τι φαντά
στηκε ό Σαίξπηρ καί ol λοιποί με
γάλοι δραματουργοί, πράγμα πού 
δέν εΐνε καί τόσο εύκολο.

ΟΟ

ΕοηΌγυρίζω στό ζήτημα τής άρ-

θρώσεως, καί τό συνοψίζω στό έ
πόμενο άξίωμα:

—  «Δέν πρέπει νά μ ιλά μ ε  στή 
σκηνή, δπως μιλάμε γενικά. Πρέ
πει νά έκφράζωμε μέ τό λεκτικό.»

Δηλ. πρέπει νά δίνωμε στίς φρά 
σεις καί στίς λέξεις τή ξεχωριστή 
σημασία τους, καί αύτό μόνο μέ 
τό τεχνικό λεκτικό κατορθώνεται.

Μιά φράση, πού εΐνε δλη ένα, δ
τα ν τή λέμε στή ζωή, δταν τήν έκ
φράζωμε στή σκηνή πέρνει μορφή, 
γίνεται πράγμα τέχνης. "Ο μω ς αύ
τό δέν πρέπει νά φτάνη στήν ύπερ- 
βολή.

Εΐνε κακός ήθοποιός έκείνος,πού 
τό παρακάνει, πού δέν ξέρει πού 
χρειάζεται ν' άρκεσθή στήν έπιφά- 
νεια, κα'ι πού νά έμβαθύνη.

Ή  αίσθηματική διαβάθμιση στή 
λεκτική λάξευσι τών λέξεων ή φρά 
σεων μόνη αύτή παρουσιάζει έκτυ
πο, άνάγλυφο τό ρόλο.

Δέν άρκεϊ τό νά μιλάτε.
Τό νά έκφράζετε λεκτικά  δλα εΐ- 

νε ύπερβολή.
Ή  άλήθεια βρίσκεται άνάμεσα 

στά δύο. Τό σπουδαίο εΐνε νά γ ί
νεστε κατανοητός, καί γ ι ’ αύτό 
πρέπει νά συνειθίσετε νά μή βιά
ζεστε. Τό βιαστικό λεκτικό κατα
λήγει στό τραύλισμα.

Ά νά γ κ η  καί δταν έκτελήτε τό 
ρόλο μέ γοργότητα στό λεκτικό, 
νάχετε ύπ' δψι σας, δτι πρέπει νά 
ήστε σαφής.

Προσέχετε νά μή σφυροκοπάτε 
τίς συλλαβές, καί νά κανονίζετε 
τή φωνή σας άνάλογα μέ τόν τό
πο, δπου βρίσκεστε.

Νά μήν έξ απολύετε κεραυνούς 
μέσα σέ σαλόνι, οϋτε νά μιλάτε 
σιγά μέσα σέ μιάν άπέραντη αί
θουσα.

Τό τεχνικό λεκτικό, τό ρυθμι
σμένο λεκτικό χαρίζει καί στόν 
πιό πεζό λόγο ένα είδος ποιήσε- 
ως, πού στό τέλος εΐνε άδύνατο νά 
μή προκαλέση έπιδοκιμασίες.

Ή  κίνηση τοΰ λεκτικού I Νά ό 
μεγάλος νόμος στήν τέχνη μας I 
"Ο μω ς πάντα μέ τήν προΟπόθεσι 
νά ήστε κατανοητός.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  φωνή στούς
ρόλους.

Π Α Ν Ο Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  
κοθηνητής τής θεατρικής τέχνης

Ή πρώτη τής Λυρικές Σκηνής
τοϋ Βασιλικού Θεάτρου

στή Θεσσαλονίκη
Ή όμιλία τοΰ μουσουργού κ. Μ. Καλομοίρη

Αναδημοσιεύουμε σήμερα τό αχέ3 ιβ τοϋ μεγάρου τβΰ Ταμείου Σ υ ν 
τάξεων ’Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών χαί Τ εχνιτώ ν θεά 

τρου, γιατί οτό περασμένο φύ λλο βγήκε πολύ κακοτυπωμένο.
*      .

© Ε Σ  Σ Α Λ Ο Ν Ι  Κ Η , 22 Αύγου
στου. (Τ ο ΰ  άνταποκριτοΰ μ α ;). — 
Παρ’ δλον δτι ή πρώτη παράστα
ση της λυρ’ΐν.ής σκηνής τοΰ Βασι
λικού μέ τήν «Νυχτερίδα» τ;ΰ 
Στρά ίυς είχε μόνβ καλλιτεχνικό 
καί δχι επίσημο χαρα·<τήρη\ ή αί
θουσα κα τά ?-ωρ:ία πα^υσίϊΰαν 
ένα μεγαλοπρεπέστατο 8 r*ua  ιιέ 
τόν κι-μψο κ ι’ εκλεκτό κόσμο, πού 
τά κατέκλυσε. Ή  όπτασί* ποϋ πα- 
ρουοίασεν είς τοΰς 9?ατές'ιιέ τ ΐ  ά
νοιγμα τής αϋλαίΛ'ί, τό τΐλειο  αύ
τό συγκρττηιία τής βασιλικής λυ
ρικής σκηνής, ήταν κάτι τό εξαι
ρετικό καί π ρντι-ανές γιά τήν 
πόλη μας, οί 64 ενθουσιώδεις εκδη
λώσεις τοΰ κοινού 7.ύβόριμητοι κ ι ’ 
■άκοάτητοι.

Μ έ  λίνες κατάλ'η.λεί λέξεις, ό 
προσωπά-ντκ κ. Μιλτιάδης Λιδω- 
ρίκης έκήρυζε τήν έναρξη τής λυ- 
εικής σκηνή:.

Η Ο Μ ΙΛ ΙΑ  Τ Ο Υ  κ. Κ Α Λ Ο Μ Ο ΙΡ Η

Κατόπιν 6 πρόεδρος τών ‘Ελλήνων 
μουσουργών κ. Μανώλης Καλομοίρης, 
έμίλησε ετσι :

Σάν δνεφο !
Πώς βρίσκομαι στό νέο αύτό καΐ 

περίλαμπρο ναό τής Τέχνης, πώς έχω 
άπόψε τήν τιμή νά μιλώ στό τόσο δια
λεχτό κοινό τής Θεσσαλονίκης ττώς 
σέ λίγο τό άνθος τών νέων μας τρα
γουδιστών καΐ μουσικών, συνταιρια
σμένο σοφά, έμπνευσμένα κα! πειθαρ- 
χημένα θά διαλαλήση τους ήχους τής 
μουσικής τοΰ Στράους, δλα αύτά μοΰ 
φαίνονται άκόμα σάν ϊνα ώραΐο ό
νειρο.

"Ονειρο άσύλληπτο καΐ απόμακρο, 
ποΰ μάταια ώς τώρα γενεές μρυσικών 
τοΰ τόπου μας τό κυνηγήσαμε, χωρίς 
ποτέ ώς τώρα νά δούμε τήν πραγμα- 
τοποίησί του.

Καΐ δμως στό δνειρο αύτό, στό 
θαύμα σάν μιά καλόγνωμη κ’ ευεργε
τική Νεράϊδα ή 4η Αύγούστου εδωκε 
σάρκα καΐ όστά. Τό μετέβαλε σέ μιάν 
ώραία καΐ όλοζώντανη πραγματικό
τητα.

Ή  βαθειά άγάπη καΐ ή πίστις στήν 
έλληνική Τέχνη ένός άληθινά έθνικοΰ 
Κυβερνήτη, ό πόθος του όχι μόνο γιά 
τήν υλική άνασυγκρότησι τοΰ Κράτους, 
άλλά καΐ γιά τήν πνευματική Αναγέν- 
νησι καΐ Αναμόρφωσί του, έχάρισε 
στόν καλλιτεχνικό μας κόσμο κάτι Α- 
ληθινά πολύτιμο καΐ άνεκτίμητο,τό άνα 
δημιουργικό δαιμόνιο ένός μεγαλοφάν
ταστου καλλιτεχνικού όδηγοΰ, τοΰ Κω
στή Μπαστιά.

Καΐ μέσα στήνγενική έλληνική καλ
λιτεχνική κοσμογονία, πού τόσο τολ
μηρά καΐ μέ τάση έπιτυχία άνέλαβε, 
δέ μπορρΰσε νά τοΰ ξεφύγη ή μεγάλη 
σημασία πού έχει γιά τή μουσική ζωή 
τοΰ τόπου ή λειτουργία ένός σοβαροΰ 
λυρικοΰ θεάτρου.

Ένός  μουσικού θεάτρου πού στέκε
ται σέ γερές καΐ στέρεες καλλιτεχνικές 
καΐ ύλικές βάσεις καΐ πού ν’ άκτινο- 
βολή σέ κοινό, μουσικούς, ήθοποιούς, 
μαέστρους, συνθέτες τήν ευεργετική 
καΐ δημιουργική τρυ ακτινοβολία.

Μέσα στούς άγονους καΐ άχαρους 
ώς πρό όλίγου άγώνας μας γιά τήν 
πραγματοποίηση τοΰ καλλιτεχνικού αύ
τοΰ όνείρου, είχα χαρακτηρίσει τήν ώς 
προχθές έλλαδική μουσική ζωή τραγικά 
ΑνισΡσκελή.

Τό ένα σκέλος τών συναυλιών υπερ
τροφικό καΐ πρόωρα καΐ παρά φύση 
έξωγκωμένο, ένώ τά άλλο, τό μελοδρα
ματικό, παρέμενε άτροφικό καΐ σχεδόν

Ό  κ. Μαν. Καλομοίρης

άνύπαρκτρ.
‘Η 'Ελλάς, ένας τόπος πού λές καΐ 

τον "ΰλόγησε ό Θεός νά παράγη ά
φθονα τά φωνητικά ταλέντα, ήτανε κα
ταδικασμένη να βλέπη τά ώραία καΐ 
μέ τόσες θυσίες καλλιεργημένα λαρύγ
για τών παιδιών νά μαραίνωνται καΐ 
νά φυτοζωούν ή νά άποτελούνε ύλικό 
έξαγωγής στό έξωτερικό, δπου μόνο 
είχανε τήν έλπίδα γιά κάποιο άνώτερρ 
στάδιο.

01 "Ελληνες μαέστροι κατέβαιναν _______ , ,
σ στείρο κ«ΐ άγονο Αγώνα κατα- j παναστασίου. 
τριβής κάθε τους καλλιτεχνικής φιλο
δοξίας καΐ οί συνθέτες μας θεωρού
σανε τήν όπωσδήποτε εύπαρουσίαστη 
έρμηνεία ένός μουσικοθεατρικού τους 
έργου άνέφικτη χίμαιρα.

’Απογοητευμένοι δέν περιμένανε 
καμμιά βοήθεια, καμμιά ένθάρρυνση 
στή δραματική τους προσπάθεια γιά 
τή δημιουργία έλληνικής μουσικής.

Ή  ίδρυση τής κρατικής λυρικής μας 
σκηνής έρχεται σήμερα νά θεραπεύση 
μέ πίστη, μέ σοφία, μέ ένθουσιασμό, 
άλλά καΐ μέ σύνεση, δλη αύτή τήν κα
κοδαιμονία τής μουσικής μας ζωής.

Βέβαια, δέν μποροΰμε νά περιμέ
νουμε πώς μ’ ένα μαγικό ραβδί δλα 
αύτά θά πραγματοποιηθούνε μέσα σέ 
λίγους μήνες.

"Ομως έκεΐνο πού κάθε άνθρωπος 
μέ στοιχειώδη καλή πίστη δέ μπορεί 
νά μήν άναγνωρίση,είνε πώς τό λυρικό 
μας θέατρο κάτω άπό τή φωτισμένη 
διοίκηση τοΰ κ. Μπαστιά καΐ τή θε- 
ληματικότητα τών συνεργατών ταυ πα
ρουσιάζει μιά γερή καΐ όλοζώντανη άρ- 
γάνωση, ένα μελλρντικό πρόγραμμα 
καλλιτεχνικής δημιουργίας πού έξα- 
σφαλίζει τήν όλοκλήρωση καΐ τών πιό 
τολμηρών έπιδιώξεων μιάς σοβαράο 
λυρικής σκηνής.

"Ηδη τό λυρικό μας θέατρο έχει μέ
σα σέ λίγρυς μήνες νά έπίδειξη δχι 
μόνο ένα άρτιρ καλλιτεχνικό καΐ τεχνι
κό προσωπικό, μιά λαμπρή όρχήστρα 
καΐ χρρωδία, άλλά εχει στό ένιργητι- 
κό του καΐ μιά Αναμφισβήτητη μουσι- 
κοθεατρική έπιτυχία, τήν έκτέλεση τής 
«Νυχτερίδας» τού Γιόχαν Στράρυς.

Τό έργο τοΰ Βιεννέζου μουσουργού 
εΐνε, κατά τή γνώμη μου, άπά τά δυ- 
κολώτερα τεχνικώς πού μπορεί ν’ ά- 
νεβάση τό λυρικό θέατρο. "Εχε ι δλες 
τις τεχνικές φωνητικές καΐ μουσικές 
Απαιτήσεις καΐ δυσκολίες πού βρίσκρ- 
με στά σοβαρό μελόδραμα καΐ δλη τή 
φινέτσα καΐ χάρη τού έλαφροΰ μουσι
κού θεάτρου.

Και δμως, ή έρμηνεία τής «Νυχτε
ρίδας», δπως 6ά πεισθήτε σέ λίγο καΐ 
μόνοι σας, ύπήρξε ύποδειγματική δχι 
μόνο γιά τήν 'Ελλάδα, άλλά, καί τό 
φρονώ Αδίστακτα, Ακόμα καΐ δν τήν 
συγκρίνωμε καΐ μέ τις καλές Ανάλογες 
έκτελέσεις μεγάλων εύρωπαΐκών κέν
τρων.

Και γ ι ’ αύτό δίκαια ή έπιτυχία τής 
«Νυχτερίδας» στό Αθηναϊκά κοινό ύπε- 
ρεβ ,̂ κάθε προσδοκία καΐ κάθε προη
γούμενο στά έλληνικά μουσικά χρο- 
νικά.

Και είμαι βέβαιρς πώς τήν ίδια έ
πιτυχία θά έχη στό φι^όμουσο κοινό 
τής Θεσσαλονίκης. Τό ίδιο κοινά πού 
μέ τόσην άν,άπη καΐ στοργή περιβάλ
λει κάθε έλληνική καλλιτεχνική έκδή
λωση ποΰ πριν άπό μεοικά χρόνια εΐ
χε παρακολουθήσει μέ άγάπη καΐ μιάν 
Ατομική μου μελοδραματική πρρσπά- 
θεια, Από τήν όπρία πηγάσανε μερι
κοί καλλιτέχνες πού τιμούνε τήν έλλη
νική μουσική θεατρική τέχνη στό έξω- 
τερικό, δπως ή Νικολαΐδου, ή Τασο- 
πούλου, ή Άϊδαλή, ό Μοσχονάς, ή Πα-

Ένδιαφέρουσες... εξετάσεις

▲ ι α γ ω ν ι σ μ ^ ς . . . γ ά μ π α ς
στή Μάντρα τού Αττίκ
Ό  Ά ττ ίκ . . .γαμπολόγος! . . . Μία γάμπα άκόμη 
σάς παρακαλώ! . . . "Οπου oi υποψήφιες διστά

ζουν. . .Τά δώρα της Μάντρας. . . ι

Κοί το άπορα Γητ«>... tourυτομηολιό!...
Τό... Αττικό μυαλό τώκανε πά- ι τερης πράξης, ό Ά τ τ ίκ  βγήκε στό 

λι τό θαΰμα του. Ε ίχ ε  δέν είχε μάς j προσκήνιο καί μέ τήν γνωστή καί 
σκάρωσε προχθές τήν Πέμπτη τό χαρακτηριστική του εύγλωττία άρβ\ Γ\ /Υ Κ,, C1I<V    1 ____ Λ. \ -ν Γ ι ·. . .βράδυ ένα άκόμη διαγω νισμό πού 
δσο κ ι’ άν δέν εΐνε πρωτότυπος εΐ- 
χεν δμως έπιτυχία έξαιρετική. Τό 
διαγωνισμό γ ιά  τή βράδευσι τής 
καλλίτι.ρης κα ί ωραιότερης γά 
μπας.

Ε ΐνε  άλήθεια, δτι άπό τήν πρώ
τη στιγμή πού μαθεύτηκε ή διε
ξαγω γή του δέν έλειψαν άπό τό μέ 
ρος μερικών γκρινιάρηδω ν καί οί 
άναπόφευκτες έπικρίσας. Έ τ σ ι  ή- 
μερήσια πρωινή έφημερίδα σχόλιά

χισε νά λέη τούς δρους καί τόν τρό 
πο τής δι ξαγα>γής τοΰ διαγωνι
σμού. Ή  δροσόλουστη πλατεία τής 
Μ άντρας του, ήταν γεμάτη άπό 
τόν πιό έκλεκτό κόσμο τής Α θ ή 
νας.

Μ όλις τελε’ωσε ή άνα γγελία  
τών δρων καί τοΰ τρόπου τής διε 
ξαγω γής, ήρθε ή σειρά τής έπιδεί 
ξεοίς τών δώρων πού θά έπαιρνα™ 
οί τρεΐς πρώτες γάμπες.

—Δυό χιλιάδες, άγαπητοί μου,

Γ ι ’ αύτό τό θεωρώ Αληθινή Ατομική 
εύτυχία πώς σέ μένα, σάν πρόεδρο ά
πο την Ενωση τών 'Ελλήνων μουσουρ
γών καΐ σά μουσουργό, μρΰ έλαχε ή 
μεγάλη τιμή νά χαιρετήσω τήν πρώτη 
έμφάνιση τοΰ λυρικρΰ μας θεάτρρυ στή 
Θεσσαλονίκη.

Από μέρους δλων τών συναδέλφων 
όλων έκεί νων πού άγωνιστήκανε, πού 
πονέσανε, πού λαχταρήσανε γιά τήν 
έλληνική μελοδραματική ιδέα, έκδηλώ- 
νω έδώ τά αισθήματα πού γεμίζουν 
τήν ψυχή καΐ τήν καρδιά μάς γιά τάν 
ΑΡΧΠΥ0 τού έθνικοΰ κράτους καΐ τόν 

άξιο συμπαραστάτη του, τά μοναδικό 
μας φίλο καί όδηγό, τόν Κωστή Μπα- 
στιβ, αισθήματα άγάπης καΐ ευγνωμο
σύνης γιά δσα γιά τήν έλληνική μου
σική έπραξαν καΐ ιδιαιτέρως γιά τήν 
ίδρυση τής λυρικής σκηνής.

Καΐ μαζί έκφράζω τήν άκατάλυτη 
πίστη τοΰ "Ελληνα μουσικού σέ μιά 
πραγματική άνατολή τής μουσικής μας 
Αναγέννησης. Φάρος, όδηγός, άντιλή- 
πτορας καΐ έξάγγελος, στέκεται ήδη 
περίλαμπρα στό κρατικό μας λυρικί 
3έατρο γιά νά μάς φέρη στά παλη 
:νδοξα λιμάνια τής άθάνατης έλλην; 
‘ής τέχνης.

Οί δύο άδελφές Π>τ«ι καί Νίτσα. oi φι·τεινές άποκ^λΰψεις τβΰ A t 
r ia ,  ποΰ μέ εξαιρετική έπιτ-νία έμφανίξονται κάδε βράδυ στή 
Μάντρα. Η Πίτσα — άριστερά —  κέρδισε τό δεύτερο βραβείο στόναριστερά ---  -------

προχ9εβινό διαγωνισμό τής καλλίτερης γάμπας.

Ό  χαιρετισμό*, τής Κας Μαρίκας Karon ύλη
Μετά τόν κ. Καλομοίρη ό βοη 

θός Σκηνοθέτης τής Λυρικής Σ κ η  
νήε κ. Ματσούκας, διάβασε τόν 
παρακάτω λόγο, ποΰ θά έκφω- 
νοΰσε ή κ. Μ αρίκα Κοτοπούλη, 
άν δένάναγκάζετο ν ’ άναχωρήση 
έσπεικτμένα.

Κύριε ύπουργέ, κυρίαι καί κύ
ριοι,

Η ‘Ελλά δα , ή γής πού μάς ά- 
νάστησε και μάς έθρεψε, στάθη

κε ή κοιτίδα τής παγκόσμιας τέ
χνης καί τοΰ πολιτισμοί.

Ποιός "Ελλ η να ς , τάχα. πέρασί: 
τό θρανίο τοΰ 'Ελλην ικοΰ  σχολε. 
οΟ, χωρίς ν ’ άκούση άπό τό στό
μα τοΰ δασκάλου τήν αύτήν ήχε. 
ρή αύτή φράση;

Κανείς.
Λ ίγοι ώστόσο o l διαλεχτοί έκεί- 

νοι πού, έχοντας μέσα τους τή 
φλόγα τής δημιουργίας, κατάψε

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

'Η κωμωδία καί τό > ω j i k o  γενικά
καί πρό πάντων στό εργο

τοϋ Μολιέρου
Κριτικό δοϋμιο τοΰ κ. ΠΟΛ. μ ΟΣΧΟΒΙ ΓΗ

pocv νά τή συνταιριάζουν μέ τ 
φλόγα  τής φυλετικής περηφάνε· 
άς των καί, μέ τίς δύο αύτέ 
πλούσιες κα ί ζωογόνες φωτ'ές ν: 
πλάσουν τό έργο  τους, έργο 'Ε λ  
ληνικό καί άχάλαστο, έργο ’Εθν 
κό καί γ Γ  αύτό Δ ιεθ νή , ΐρ γ ο ξ ε  
κινημένο όπό τ^  φαινομενικά, 
μονότονα καί ψυχρά λόγια  το ' 
δασκάλου «Περ\ Ελλά5ος και εύ- 

( Συνέχεια στήν 4η σελίδα)
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Ά π ό  δ,τι έως τώρα έχει λεχθή 
γ ιά  τά στοιχεία τοΰ γελοίου, προ
κύπτει άρκετά καθαρά δτι τό αί
σθημα οηΐτό εΐνε χαρακτηριστικόν 
τοΰ άνθρώπου τόσον ώστε νά έχη 
λεχθή δτι ϊσως ή μόνη πραγματι
κή διαφορά τοΰ άνθρώπου άπό τό 
ζφον εΐνε δτι ό πρώτος γελά  ένφ 
τό δεύτερον δχι.

Π ρά γμα τι: Έ φ ’ δσον τό γελοΐ- 
ον εΐνε κυρίως ή άντίθεσις μεταξύ 
κάποιας άνθρωπίνης έκδηλώσεως 
καί τής γενικής διά τό ζήτημα είς 
τό όποιον ή έκδήλωσις άναφέρεται 
άνθρωπίνης (είς δεδομένην στιγ
μήν, έποχήν, περιβάλλον) άντιλή- 
ψεως τοΰ έν προκειμένη σωστοΰ 
καί λογικοΰ, ή αϊσθησις τοΰ γελο ί
ου προϋποθέτει — είς τό μυαλό τοΰ 
δοκιμάζοντος αύτήν — «σύγκρι- 
σιν». Ά λ λ ά  τήν σύγκρισιν αύτήν 
μόνον ή λογική  καί οί νόμοι της έ- 
πιτρέπουν, λογική  δέ εΐνε ίδιον 
τοΰ άνθρώπου.

Έ φ ’ δσον δμως τό γελοΐον εΐνε 
ή άντ θεσις πρός δ,τι νομίζεται 
σωστό καί μυαλωμένο άπό τό κοι
νωνικόν σύνολον ή τουλάχιστον ά 
πό ένα μέγα  μέρος αύτοΰ, αί δέ 
άντιλήψεις τοΰ κοινωνικού συνό
λου γενικά  μεταβάλλονται με τάς 
έποχάς καί τούς τόπους, προκύπτει 
άφ’ έαυτής ή έξήγησίς διατί έκεΐ
νο πού θεωρείται γελοΐον σήμερα

ή έδώ, δέν φαίνεται ή μπορεί νά 
μή φαίνεται διόλου γελοίο άλλοΰ 
ή εις άλλην έποχήν.

θ ά  έφαίνετο γελοία  σήμερα ή 
κυρία πού θά περιέφερε στοΰ Ζο- 
νάρ τά τουρνούρια τών κομψών 
κυριών τοΰ 1850, δπως εΐνε άκρά 
τητα γελοίο ροΰχο διά τόν όρεσί- 
βιον τής Πίνδου «τά μπακαλιαρά· 
κια« τοΰ κομψοτέρου κυρίου τής 
πρωτευούσης. Εΐνε δύσκολο νά νοι- 
ώση τό έγγλέζικο  χιοΰμορ ό βαρύς 
γερμανός καί δέν ν0 μίζω πώς θά 
γελούσαν εύκολα οί Ελληνες θεα- 
ταί μερικών, ξεκαρδιστικώ ν έν τού 
τοις διά τούς άγγλους, κωμωδιών 
τοΰ Σαίξπηρ μέ τάς όπο ας άλ
λως τε —  χωρίς άμφιβολία —  οΰ
τε καί οι ά γγλο ι αύτοί τοΰ 20οΰ 
αίώνος ήμπορεί νά γελούν τόσο 
πλατειά καί «ύθόρμητα δσο ξέρο
με δτι ξεκαρδίζονταν οι ’Ά γ γ λ ο ι  
τοΰ αίώνος τής Ελισάβετ.

Ο ι Αθηναίοι τοΰ χρυσοΰ αίώνος 
έξεκαρδίζοντο στά γέλοια  μέ τάς 
κωμωδίας τοΰ άνυπρεβλήτου Α ρ ι 
στοφάνη. Εΐνε Ισχυρώς άμφίβολον 
έν τούτοις άν εις τούς Α θηνα ίους 
τής σήμερον, αί ϊδιαι κωμωδίαι θά 
μποροΰσαν νά προκαλέσουν τό ί
διο γέλιο ή άν —  άντιθέτως — δέν 
θά ύπήρχαν σημεία πού τό χονδρό
τατο — καί βωμολοχικώτατο — άτ- 
τικό άλάτι των δέν θά προκαλοΰ- 
σε αίσθημα δυσφορίας μάλλον πα
ρά φαιδρότητα.

Τό ϊδιο συμβαίνει καί μέ τίς  κω

 ...........    .-π
μωδίες του Μολιέρου. Τό γελοΐον 
—  καί άρα τό κω μικό στοιχείο — 
σ’ αύτές δέν εΐνε, δέν μπορεί νά 
εΐνε αισθητό κατά τόν ϊδιο τρόπο 
σήμερα δπως καί τόν 17ον αίώνα 
καί γ ιά  τούς Γάλλους. Κατά ίσχυ- 
ρότερον λόγον δέν μπορεί νά βρί
σκουν τίς κωμωδίες τοΰ Μολιέρου 
τόσο κω μικές θεαταί δχι μόνον ά λ
λου αίώνος άλλά καί άλλης φυλής. 
Δ ιά  τούς Γερμανούς έξαφνα οι κω 
μωδίες τοΰ Μολιέρου θεωροΰνται 
άπλώς φ ιλολογικά  μνημεία κάποι
ου θεατρικού είδους άλλά τό άλά
τι των θεωρείται άκατανόητο.

Γιά  τούς ίδιους λόγους κα ί τό 
'Ελ λ η ν ικό  κοινό δέν γέλασε πάν
τοτε μέ τις κωμωδίες τοΰ Μ ολιέ
ρου. Σ υ χ νά  μάλιστα πολλές άπ’ 
αύτές (κα ί βτοτν άκόμα άνεβάσθη- 
καν καλά καί έδόθη kocv μέ κατα- 
νόησι), πάλι μάλλον άπεγοήτευ- 
aocv παρά διεσκέδασαν. Δέν διε- 
σκέδασε δμως πάντοτε τό σημερι
νό άθηναϊκό κοινό οΰτε μέ τίς κω
μωδίες τοΰ Αριστοφάνη, ούτε τό 
σημερινό Ιταλικό κοινό μέ τίς κω
μωδίες του Πλαύτου πού διεσκέδα- 
ζαν τή Ρώ μη τής παρακμής. Τό 
γελοίο εΐνε δυνατό, ιΐνε μάλιστα 
άναπότρεπτο, ν ’ άλλάζη μέ τούς 
άνθρώπους, μέ τις έποχές, μέ τά 
έθνη.

ΟΟ

Έ φ ’ δσον τό γελοΐον είς τόν άν
θρωπον άναφέρεται καί ή αϊσθησις 
τοΰ γελοίου μόνον είς τόν άνθρω
πον προσιδιάζει, φυσικόν εΐνε τό 
γελοίο ν ’ άναφέρεται είς τήν μίατν 
ή τήν άλλην άπό τάς δύο πλευράς 
τής άνθρωπίνης όντότητος, είς τόν 
φυσικόν δηλαδή ή τόν ήθικόν άν
θρωπον. ’Εντεύθεν ή διαίρεσις τού 
γελοίου (κα ί συνεπώς καί τοΰ κω
μικού πού ε ΐνε ή θεαματική μορ
φή τοΰ γελοίου, ή σκηνοθεσία τρό
πον τινα, δπως εϊπαμε, τοϋ γελοί
ου) είς γελοΐον φυσικόν καί γελοΐ-

1 Z uv ive ia  <?τήν 4η σελίδα)

ζοντας τό γεγονός, έκόπτετο ύπέρ 
τής ήθικής καί τής σεμνοτυφίας, 
συστήνοντας τήν άπαγόρευσί του.
Δέν ξέρω ποΰ στηριζόταν γ ιά  τά 
δσα έγραφε, ή έφη μερίδα αύτή, 
καί ποιοι πραγματικά  ήσαν οί λό 
γοι τής... σταυροφορίας της αύ
τής. Έ κ ε ΐν ο  πάντως πού έχουν νά . J !  c 
είποΰν δλοι οι καλής πίστεως θεα- α κΡ ι  ̂
τές πού παρακολούθησαν τόν δια
γωνισμό —  εΐνε δτι οϋτε τό έλάχι- \ 
στον δέν παρουσίαζε πού νά άντί- 
κειται στήν ήθική, κα ί τήν καλώς 
έννοουμένη εύπρέπεια.

ΤΗταν ένα έξυπνο, εύχάριστο καί 
πολιτισμένο θέαμα, πού ό άκούρα 
στος Ά τ τ ίκ  μάς παρουσίασε καί 
πού χειροκροτήθηκε αυθόρμητα 
άπ’ δλο τόν κόσμο. Αύτή δέ ή έπι- 
κρότησί του άπό τό μέρος τοΰ κοι 
νοΰ, τοΰ μόνου δπως εΐνε γνωστό 
άμερόληπτου καί άδέ αστού κριτή 
— εΐνε ή πιό κατάλληλη άπάντησι 
γιά τούς γκρινιάρηδες κα ί σεμνό 
•υφόπληκτους, αύτούς κυρίους.

Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Γ Α Μ Π Ε Σ

Οταν έσβυσε καί ό τελευταίος 
1Χ°ζ της τσοπάνικης κουδούνας, 
ιού ά νά γγελε τήν έναρξι τής δ.-*-

κάνουν τά δώρα πού θά προσφέρη 
ή Μάντρα σ’ αύτές πού θά βραβευ- 
θοϋν, δηλώνει ό Ά ττ ίκ .

Μά σάν νά τοΰ φαίνεται πολύ 
ύπερβολική ή διατίμησι καί γ ι ’ 
αύτό άυμπληρώνει άμέσως.

— Δηλαδή, δχι καί δυό χιλιάδες 
! Χίλιες τά παπούτσια, 

καί μαζί μέ τίς κάλτσες καί τά 
σαπούνια χίλιες τρακόσ ς... χίλιες 
πεντακόσιες δρχ. ’Έ τ σ ι  βρ ισ κ£  
μαστέ πιό κοντά στήν άλήθεια I

Τά μάτια τοΰ θηλυκόκοσμου καρ 
φώνοντοη. στά έπιδεικνυόμι;να δώ
ρα. Δέν εΐνε κσθόλου ευκαταφρό
νητα. Τό ζευγάρι τά παπούτσια, 
τό πρώτο βραβείο, μέ τούς χον
τρούς του φελούς —  τής ίδ ας ποιό 
τητος δπως βεβαιώνει ό Ά τ τ ίκ  —  
πού εΐνε κατασκευασμένος κα,ί ό 
ίδιος !... δείχνει πώς άξίζουν καί 
μέ τό πάρα πάνω τήν τιμή πού τούς 
δόθηκε.

Ο ί κάλτσες, τό δεύττρο βραβείο, 
μάρκας « Έ τ ά μ »  παρακαλώ, εΐνε 
λεπτές, λεπτότατες καί θάκαναν 
περίφημα γιά  ένα κα λλίγραμμο γυ 
ναικεΐο ποδαράκι πού βάχε τά προ

(Συνέχεια στή 4η σελίδα)

ΓΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΪΟΥ 6 ΝΑΟΥ

( ««THE R A I  ΜS  C  IVSE” )
Τό άριστούργημα τοΰ Λου5. Μπρό^ίριιλντ

( ' ελ λ η ν ικ ή  α π ό δ ο σ η  ΚΩ ΓΑ Λ Δ Δ Ο Π  J Y A O Y )

7 ° ι Ντέτ νά τούς κρατήση φύγανε.
—  Αύτή δέν ήταν τίποτε, είπε ή I Τούς συνόδευσε μέχρι τή πόρτα. 

Μις Ντέτ, έπρεπε νά βλέπατε τήν ι Χαμένος μέσα στά φαρδειά ρο*.χα
Un nrrrri rr t.KA ttm  civn^r. ~ _ I _ _ -- -n  . #■* * -vξηρασία εδώ και είκοσι τρια χρο- 
ι»ια| ιότε ε ίχα με άληθινό λιμό 
καί τή χολέρα μαζί. Τώρα πού ύ- 
πάρχει ό σιδηρόδρομος αύτό δέ 
μπορεί νά ξαναγίνίΐ Πέθαιναν ά
πό τή χολέρα οί άνθρωποι σάν 
ιυιγες. Ξαπλωμένη στή σειρά κα 

τάχαιμα ή μις Έ λ τ ρ ιγ ς  πέθανε ά
πό τοΰς πρώτους.

—  Εύχομα ι ν «  μή ξαναϊδούμε 
τά σκληρά αυτά χρόνια...

Μ ιά βροντή καί ένας κεραυνός 
μαζί σταμάτησαν τά λόγια  τοϋ λο 
χαγοΰ. Π ερίμενε νά πάψη ό φοβε 
ρός κρότος, καί ΰστερα σηκώθη
κε, ώραιος μέ τό άσπρο κολλητό 
πανταλόνι του, τό μαϋρο του χ ι
τώνιο πού τά κουμπιά του ήτοτν ά
πό διαμάντια καί στό κεφάλι του 
τό κόκκινο τουρμπάνι τής Ρανσι- 
πούρ, κομψό καί ώραίο. Γιά  ένα 
άνδρα τόσο παραστατικό ήταν τό 
ώραιότερο κοστούμι. ’Έ δ ε ιχ ν ε  τή 
νομψότητα τών ώμων του, ώμων 
ένός παλαιστοΰ, τους μΰς τών 
βραχιόνων του, καί τή λυγερή του 
μέση.

Ο ι Ιν δ ο ί  είναι ή ώραιότερη καί 
πιΛ λ ε ” κή ράτσα, σκέφθηκε ή 
Μ ις Μ ά κ Ντέτ. "Οτοίν ζήσει κα
νείς πολλά χρόνια στίς ’ Ινδίες, ol 
π·ό ώραίοι άνδρες τη0 Δύσε ως 
φαίνουνταν σάν άναιμικές πουτί
γκες.

— Σ μ ίλ εϋ , είπε,ί θή. σάς πάρω 
μέ τό αύτοκίνητό μου σάς καί τό 
ποδήλατό σας, καί ΰστερα θά γι> 
ρισο) στό Παλάτι.

'Ο  Σ μ ίλ ε ϋ  διαμαρτυρήθηκε εύ· 
γενικά .

—  β ά  κάνω ένα γΰρο τεσσάρων 
χιλιομέτρων μονάχα. Μέ τέτοιο 
κανρό οΰτε ένα σκυλί δέν ξεμυ- 
τά^ι.

Παοά τής προσπάθειες της Μις

τού λοχαγοΰ ό Σ μ ιλ εύ  κουνούσε 
τό χέρι γ ιά  νά την άποχαιρετήση. 
Τά φαρδειά μανίκια του κρέμουν- 
ταν στό γυμνά μπρατσάκια οάν 
τις φτεροΰγες ένός πουλιού.

Α νεβ ήκα νε  στό αύτοκίνητο τήν 
άποχαιρέτησαν φιλικά καί χάθη
καν στη πι^κνή βροχή * Ητανε ένα 
τρ ο άλη^νώ ν φίλων, ή Σκωτζέ- 
ζα πού γ.ννήθηκε στή Σο.'ραμπά- 
για , ό Αμερικανός γυιός ένός Πά 
στορα τής Γιάδας καί ό Ιν δ ό ς  πού 
κατάγονταν άπό τή πιό ύπερήφανη 
οίκογένεια τών Βραχμάνω ν.

Μετά τήν άναχώρησί του ή Μις 
Ντέτ κυττιχτηκε στο καθρέφτη. Πα 
ρά τό κόκκινο πού έβαζε καί τά 
βαμμένα μαλλιά της, ή δψι της 
δέ τήν εύχαρίστησε.

Ε ίμ α ι τρελλή, μονολογούσε. 
Σ τή ν  ήλικία  μου έπρεπε νά έχω 
λίγο  μυαλό, μά δέ μπορώ ν' άλλά 
ξω. "Η ιδέα αύτή τήν εύχαρίστη
σε, τής έδινε μιά ούτοπία ότι εΐνε 
άκόμη νέα.

Ό  λοχαγός άφησε τό Σ μ ίλ εϋ  
στή πόρτα τού σπιτιοΰ τ£»υ, ύστ_- 
ρα πήγε στό Παλάτι δρασκέλισε 
τούς φύλακες πού είχαν άποκοιμη- 
θεϊ στά προθάλαμο καί μπήκε στήν 
αίθουσα τής Μαχαρανής. Σ έ  μιά 
πολυθρόνα, ξαπλωμένη ή Πριγκη- 
ηέσσα τοΰ Μπεβαναγκόρ, κυρία 
τής Τιμής τής Α. Μεγαλειότητας, 
γεμάτη λαμπερά κοσμήματα, είχς 
άποκιμηθή. "Ητανε περασμένες 
δυό μετά τά μεσάνυχτα.

Ή  παρτίδα βάσταξε ώς τή χα- 
( Συνέχεια στή 5η σελίδα)
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Χρήστου 
<5®αεΐξ
δεζ 125, σχήμα Sc.

Ή  Φαμίλια τοϋ Νώε, ποϋ χρησιμο
ποιήθηκε ώς γενικός τίτλος τής νέ 
ας καί τρίτης οτή σειρά συλλογής 
διηγημάτων τοϋ κ. Χρήστου Λεβάν
τα, είνε προφανέστατα τό αιωνίως 
καί άξιοθρηνήτως γνωστό άνθρώπι
νο γένος. Αύτό, πού άφοΰ έλαβε όν
τας άκόμη έγκλειστο στή θρυλική 
κιβωτό τό χαρμόσυνο άγγελμα της 
περιστεράς, πήρε θάρρος καί ζανα- 
κατέθηκε στό άσάλευτο πιά κι' ά- 
ποστεγνωμένο χώμα, γιά νά ζήσρ 
καί νά εύτυχήσρ πάνω σ' αύτό μέ 
τήν άδεια τοϋ Κυρίου. Μή δέν είχε 
κορεοτρ ή άκατανόητη όργή τοϋ ' Ι 
εχωβά κ' ή γή καθαρθρ άπ’ τό μό
λυσμα τής άνομίας καί κοπάσει μέ 
τό έφτάχρωμο φεγγερό μειδίαμα ή 
άκατάσχετη ροή τών ύετών ; Β ε 
βαίως, άλλά ή γή δέν θάταν γή, 
τόπος διαμονής τών άνθρώπων, άν 
δέν είχαν μείνει κάτω άπ' τή δε
σποτεία τοϋ δημιουργού καί έφόρου 
θεού άνοιχτοί τετράνοιχτοι οί κρου
νοί τών δακρύων. Καί γυρίζοντας 
ή ξεγελασμένη Φαμίλια τρΰ Νώε οτή 
γή ξανάρχισε τήν ίδια καί πρίν ζωή 
της κάτω άπ' τίς Ιδιες καί πρίν συν
θήκες. Εΐνε άστατες οί ύποσχέσεις 
τού Κυρίου, όσο άκριβώς μάταια εί
ν ε  τά τανύματα των δούλων του 
πρός τά ύφη τής παντοκυριαρχίας 
του. Καί ή περιστερά μέ τό εΙρηνι- 
κό, τό εύτυχισμένο κλαδί τού λιό
φυτου στό ράμφος έμεινε κι' αύτή 
μέ τούς άνθρώπους νά ζήσρ τή ζωή 
τους, δούλη κι’ αύτή τοΰ Κυρίου κΓ 
άνήμπορη πιά γιά καινούργια έ- 
παγγελία. Κ ' ή τραγική πορεία τοϋ 
άνασυγκροτημένου κοινωνικού συρ
φετού άρχιζε καί συνεχίζεται άπά 
τότε μέσα στό Ιδιο της έρεβος καί 
κάτω ά-ι’ τό πάμφωτο στερέωμα τοϋ 
Κυρίου. Συνεχίζεται άτελεύτητη, μά 
πρός τό άδιέζοδο μέ μόνη τήν έλ- 
πίδα ή νά λυγίσρ ό Παντοδύναμος 
ή νά διαρραγρ καί νά καταρρεύσρ 
ό χαλκότοιχος τής άδικπς μοίρας.

Ό  κ. Χρ. Λεβάντας, συνοδοιπό
ρος αίσθπντικός καί νοητικός τοϋ 
συφοριασμένου κόσμου, Ιστορίες ά- 
φηγείται άπ' τό αιώνιο άνθρώπινο 
πάθος. Δίνει γοργές κι’ άκάλυπτες 
παραστάσεις, πού δέν ξεγελοΰν μέ 
τή ψευδαίσθηση πώς τάχα τό πλα- 
τυαστικό ξεμάκρεμα άπ’ τήν π(3ογ- 
ματικότητα εΐνε ψυχογραφία κ ’ ή 
λαμπρολογία αίοθητικό μέρο άπσδσ- 
τικώτερο τοϋ αύστηροϋ καί περιεκτι
κού λόγου.

Ό συγγραφέας αύτός ξέρει καλά 
πώς ή ζωή των μέσων μάλιστα άν
θρώπων ούτών πού δέν έχουν φώς 
στή διάνοια, πλούσιο χϋμα ζωής στό 
σαρκωτό τους εΐνε άπείρώς* σκληρή 
καί δύσκολη. Άποτελεΐται άπό μιά 
άπειρη ποικιλία άκατανόητα κι' ά- 
συναίσθητα πονεμένων καταστάσε
ων πού διαρκώς κατχωνιάζουνται σ’ 
ένα τέλμα, πού βρίσκεται ένα μέτρο 
έζω άπ' τή διομονή τους^ Τις βλέ
πει καί τίς ξεχωρίζει'1 περίφημα ό 
συγγραφέας αύτός μέ "τό σταθερά 
μάτι, τή θερμή αίσθηση, τή ζωντα
νή νόηση. Μερικές άπ’ αύτές, τοΰ 
άμεσου προφανώς ένδιαφέροντός 
του, μδς τίς έδωσε σ' αύτή τή συλ
λογή μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο 
ή «Φαμίλια τοϋ Νώζ».

Τοΰ κ. Α. Π ΑΥΑΙΔΗ
Λεδάντα : Ή  φαμίλια τοϋ Νώε, διηγήματα. Έ κ-  

«Νεοελληνιχή Λογοτεχνία» Ά Θ ή να  1940 σελί-

Καί βλέπεις τις άποοτεγνωμένες 
μορφές νά κινούνται καί νά φεύ
γουν όρατές άλλ' άσύλληπτες στό 
βάθος όπου τίς άπομονώνει ή εύαι
σθησία του καί τίς σκεπάζει μέ μιάν 
άχλύ ή συνεσταλμένη τεχνοτροπία 
του. Καί πονείς καί συμπαθείς. Σχε 
δόν άδιάφορος, άν ό λόγος είνε τρα 
χύς, άν ή φράση κομπιάζει, άν ή 
άποκαλυπτική διάθεση θαμπώνει 
πρίν άπ’ τό όλοκληρωμένο διάγραμ
μά της. Βλέπεις τίς μορφές καί τό 
παρεχόμενο περιθώριο είνε άρκετό 
γιά νά περιλάβρ τό αισθητικό φαι
νόμενο πού ένδιαφέρει κυρίως τήν 
τέχνη. Καί αύτό σοϋ άρκεϊ. Καί έπι- 
δοκιμάζεις τή λογοτεχνία τούτη τήν 
αύστηρή καί συγκρατημένη, μέ τό 
θερμό όμως έσωδεσηοζόμενον τόνο 
καί άδιαφορείς, άν άλλος θάγρα- 
φε καλείτερσ, έναργέστερα, άποδο- 
τικώτερα.

Άφοϋ σέ Ικανοποιεί τό προκείμε- 
νο θέαμα, δέν στρέφεις άλλου τά 
μάτια. Δέν άναζητάς μέ τή μνήμη 
άλλες παραστάσεις γνώ ρμές σου 
έντεχνες τής ζωής. Καί μένεις προ
σηλωμένος σ’ αύτές πού σοΰ δίνει 
ή «Φαμίλια τοϋ Νώε». Κι' ούτό εΐνε 
ένα κατόρθωμα τής λογοτεχνίας τοϋ 
κ. Λεβάντα.

Καί οέ λίγο συλλογίζεσαι πώς ή 
ύποβολή έφερε τόν όλο πίνακα τής 
άνθρώπινης ζωής μπροστά σου. ΚΓ 
άναρωτιέσαι άν θδνε πάντα τέτοια 
ή όψη της ή θ’ άλλάξρ. Γιατί ό συγ
γραφέας δέν έίνε άγονος. Δέ λέει 
πώς ό,τι άναπαριστάνει είνε καλό 
ή κακό έπίμορφο καί καταδικαστέο, 
ύποβάλλει όμως τήν έννοια πώς οί 
άνθρωποι ύποφέρουν. Πώς εΐνε πε- 
ριζωαμένοι άπό τό πιό άδιάλυτο έρε 
βος. Πώς έχουν άπολυτρωτικές έλ
πίδες. Πώς ζοϋν γιά νά ξαναζήσουν. 
ΚΓ αύτό τό συμπλήρωμα είνε ό,τι 
μδς χρε'άζεται, γιά νά πιστέφου-je 
πώς μιά λογοτεχνία πέτυχε τό σκο
πό της. "Οπως άκριβώς κ' ή τρίτη 
τούτη σειρά διηγημάτων τοϋ κ. Λ ε 
βάντα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ό κ. Πουλόπουλος, ^ωροάοτρης 
τοϋ «Παράδεισου τής εύτυχίας», έ 
στειλε μιά άπί,ντηση στήν κριτική 
τοϋ βιβλίου, πού έγινε έδώ. “ Αν 
τό γραπτό του περιείχε τίποτε καλ
λίτερο άρ’ όσα περιέλαβε στό βι
βλίο του, θά έλεγα στά «Παρασκή- 
νια»ν6 κάμουν τή θυοία νά τό κατα 
χιμίσουν στίς στήλες τους. Άλλά 
δέν λέει. Λέει μόνο πώς τοϋγραψαν 
κι’ άλλοι κριτικοί — άγγελίες, ύπο- 
θέτω, σέ δυό τ£είς εύκολες έφη
μερίδες — καί πώς ό κ. Ξενόπουλος 
τοϋ έοτε.λε συγχαρητήρια, όχι μόνο 
γιατί έγραψε τόν «Παράδεισο τής 
ευτυχίας» άλλά καί γιατί μπήκε 
στά έξοδα τής έκδοσής του. ΚΓ 
άκόμη πώς τό βιβλίο του έπρεπε νά 
δαθρ ώς έποικοδομητικό άνάγνωσμα 
στή νεολαία. Αύτό άκριβώς πού θέ
λησα έδώ νά προλάβω ώς έπιζήμιο. 
Γιατί στή νεολαία πρέπει νά δίνων- 
ται έργα ούσίας καί τέχνης τετρα- 
λόγιστα κΓ δχ;ι έντυπα, πού νά δη
μιουργούν τή ψευδαίσθηση και τήν 
άναλήθεια.

Λ. Π.

Τ Δ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

‘Η πρώτη της Λυρικής Σκηνής
στή Θεσσαλονίκη

(Σ υ νέχ ε ια  άπό τήν 3η σελίδα) 
κλεών ήμών Προγόνων·, λόγια  ό- 
μω ; γι ό- μερικούς, δπω<· μάς λέ
ει ό ποιητής:

«’Άστραψ αν φώς καΐ γνώρισε 
ό νιος τόν έαυτό του»

Ά π ό  τό Σολω μό ώς τόν Παλα 
μά, μιά σειρά ήρώων Ελ λ ή νω ν  
ποιητών καί άνθρώπων τής Τέ 
χνης. έμόχθησε καί, μοχθώντας, 
έπρόσφεοε τόν έαυτό της έξιλα- 
στήριο θυσία στό βωμό τής γνώ
σης αύτής, καί. στόν καηαό της 
νά Ξαναζωντανέψω πνευματικά 
τόν τόπο πού έθαψε τόν Αισχύλο 
στό πεδίον του Μαραθώνα, τόν 
Φειδία, τόν Σοφοκλή τόν Ά λ κ ιβ ι  
άδη, τόν τόπο — λέγω  —  πού, μέ 
τό Spy ο έ κείνων, έπύργωσε τό με 
γαλεΐο τής ’Αρχαίας 'Ελλά δα ς, 
τό μεγαλείο τηΓ Γής έκείνης πού 
άνάστησε καί μάς τούς σημερι
νούς 'Έ λ λ η νες .

Τί νά συνάντησαν, τάχα, στό 
δρόμο τους δλες αύτές οι γενεές 
τών Νεοελλήνων πνευματικών ή
ρώων πού άικουσαν τά λόγια  τςι> 
δασκάλου καί θέλησαν νά φωτί
σουν μέ τό περιεχόμενό τους τή 
δράση τους; Ποιά είναι, us λ ίγα  
λόγιο:, ή Ιστορία τής Ν^οΐλληνι 
κής Τέχνης ώς έδώ καί Χ ίγα  χρό 
νια ! "Α ς  έχουμε τό θάορος νά τό 
δροντοφωνήσουμε. κυρίες καί κό 
ριοι.

Είνα ι ή πικρί<τ. ή άττογοήτεψη, 
ή σκληοή δ'.ο'Γτάλη, ή άχαριστία 
καί ή άδιαβορία της πολιτείας 
γ ιά  τούς Έ λ λ η ν ε ς  τεννίτεο. δη
λαδή γιά  τήν Έ λ λ η ν ική  Τέγνη.

Το άκάνθινο στεφάνι, άντις ν ιά  
λ άφνη: τό  φαοιίιάκι τής ά^ήΧ·:- 
τη- άγνοιας. ΛντΙο γιά  Δόξα : 
Ποιότ τού= είδε καί ποιός τούς έ- 
γνώρισε; Κα ΐ άν κοπτΙγ δέ to iV  
είδε καί δέ τούε έννώηισε πίσω 
άπό τά Ψηλά τείνη πού σήκωσε 
νύοω τους ή πολιτεία μέ τήν 6- 
^•ciTOQ'rx της. ποιός, έπιτέλους. 
Οά μποροΐχτε κάποτε νά τούς άνσ· 
κσλΰΟιτι κο·1 νά τούι- νοιόση. νά 
τούς άναπήση καί νά τούο έιιψυ- 
yrirrn, άλαΛοώνονταρ τήν <V*>'mvi 
r.v'uKv' πορεία τους μέ τό κάλσα 
uo τής Ικοτνοποίησης καί τής τ1 - 
u ric :

Vπΐ ’ε ϊ ' ' - τ ό  τόν " ρλληνρ' 
Κυδε^',,ήιρ. πού δπως ίκεΐ'Όΐ. ϊ- 
τιτι κσ) ίνΰτ^ς, θ<\. κατά^εηνε νά 
έιιιΐΐ'ΐχωθή δημιουρνικά Από τό 
SrrfK) ’Άηιια τών πολυκαιο'σ.ιέ 
ν(.ν» <*Λλά Rnto’ irrAi.nvT'-w VAyf-"' 
τοΰ δασκά 'ο " πού Avot'i'Tfnie ft 
λο> ιια^ στ* θοανίο τοπ rrv<y*'io~

K n 'c Jc  a \ \ o r άπό τόν K ’ Sf.ovr 
in  πού ρίτητ ιττίι σιδερένιο' το’ 
ιΐι-'ΐ'ηστι, θά διονέτεί"'· 'Γ >̂ 
ττ'ι-ττρ του ν ιά  τήν Ε λ λ η ν ικ ή  Τί- 

κα ί τήν άπέραντη σημασ'σ
τ π γ .

ΚίγνεΙι' ^ 'X o c  άπό τόν ιΐίνά λο 
^νεϊ-ΐΌ" "Γλλτ ίλ ’α  πού ιιέ τό - λ λ

ρωμα τοϋ χρόνου, θάρχότανε γιά  
νό: κυβέρνηση σάν ποιητής μαζί 
ι.α! οίκοί5όμος τήν ώραίαν Έ λ λ ά  
ί:α μας.

Κανείς άλλος έ^όν άπό τόν Ί -  
ά>νη Μ ετa t a . . .

Ετσι αύτή τή στιγμή, κυρίες 
καί κύριοι, δέν κάνουμε τίποτ’ 
άλλο παρά νά συνάζουμε c-va ά
κόμη θαυμάσιο καρπό τής πλού
σιας και μεγάλης συγκομιδής 
πού μάς δίνει έδώ καί τέσσερα 
χρόνια σ ’ δλους τούς κλάδους 
τής Έ λ λ η ν ικ ή ς  ζωής, ή έμπνευ- 
σμένη διακυβέρνηση τής Ε λ λ ά 
δας μας άπό τόν ’ Ιωάννη Μ^Τα 
ξά.

Κυρίες καί κύριοι, δ£ν "είναι ό
νειρό.

Αύτή τή στιγμή 'συνάζουμε 'έ
ναν άκόμη ένδοξο καρπό πού συ- 
νέλα δε τό β-ιμιουργικό Έ λ λ η ν ι
κό Πνεΰμα τοΰ άναιμενόμενου καί 
'ι)5η φτασμένου "Ε λ λ η να  ποιητή 
Κυβερνήτη.

’Ά ς  χαιρετήσουμε καί άς χα- 
ροΟμε τήν ένδοξη δράση τής Έ λ  
ληνικής Βασιλικής Λυρικής Σ κ η  
νής: "Α ς  χαιρετήσουμε καί άς 
χαροΰμε τή νέα προσφορά τοΟ με 
γάλου μας Κυδερνήτη.

Γ  ιατί σ ’ αύτόν δέδαια χρωστοϋ 
με —  ϋστερα άπό τά τόσα άλλα 
καί πρίν άπ’ αύτά —  τόν άκουρα 
στο, τόν δημιουργικό, τό φωτι
σμένο Γενικό Διευθυντή Γραιιμο- 
των. Τεχνών κα ί Κρατικώ ν Σ κ η 
νών, Κωστή Μπαστιά, πού σάν 
Εμπνευσμένος πνευματικός άρχ^ 
τέκτονας έκείνου, έπύργωσε τό 
λα'ίπρό αΰτό έργο, δίνοντάς του 
πνοή άπό τή πνοή του καί παρου 
σιάζοντας το μέσα στό καμαρω 
τό α'^τό νέο άντοο τής Βα σιλιχήΓ 
Σκη νής  πού ό ϊδιος τδχτισε κα) 
τό πρόσφερε σάν άπαράμιλλο κό 
σμημα στήν ώοαία Μ ακεδονική 
μα^ Π(χοτεύουσα.

'Αγαπητέ μου φίλε, Κωστη
Μπαστιόί,

Μέ προσκάλεσες έδώ διά νά τι
μήσω — δπως μοΰ γράφεις — ιιέ 
τή παρουσία μου τά έγκα ίνια  τών 
παραστάσεων τής Βα σ ιλικής Λυ- 
ο ’κήο Σκη νής , στήν ώραία nac 
Θεσσαλονίκη.

Σ ο Τ  έκφοάζω τήν ευγνω μοσύ
νην μου ν ιά  τή τιμή, ι»ά, περισσό 
τερο ν ά  την εύκοτΌί« πού im " 
προσφέρεις, μπροστά σέ μιά τό
σο Ιστοοική σ τ 'νμή , καί άνάμεσά 
" ό  λαιιιπρό καί άγοητηιιένο υο· 
θεατρικό κοινό τής θεσσητλονί- 
vnc. νά γαιρετήσω τό ώοαΐο, τό 

αι'>τό έονο  σου. >ιέ "λ  «.<r 
νατικό ένθουσιασμό μιάς θεατρί
νας πού ϋστεοα άπό τήν πολόνοΓ 
νη Kffl πολύπειρη σταδιοδοο··!^ 
της «Πάνω στό σανίδι τητ ' Ε λ 
ληνικής Σκη νή ς , Ιγ ε ι  δικαίω μα 
νά γειροκροτήση καί νά ζητω

κραυγάσω σ’ αύτό τήν πραγματο 
ποίηση τών μεγάλω ν όνείρ(ρν 
της, νά χεψ οΊφ οτήση καί νά ζη 
τωκραυγ<1σί] τό θέατρο τών θεά
τρων πού έσύ έθεμβλιωσες καί 
ποΟ έσύ, μέρα μέ τήν ήμέρα, ό
λο και ύψώνείς ύπέροχο μπρο 
στά στά έκπληχτα καί εύγνώμο- 
να μάτια μαι^,

Ή  Έ λ λ η ν ικ η  Βασιλική  Δραμα 
τική Σ κ η ν ή , πού δρήκε τό δρόμο 
μιάς Διεθνούς ΔόΞας στίς ήμέρες 
σου, ή Έ λ λ η ν ικ ή  Βασιλική Λυρι
κή Σ  κηνή πού μέ τήν έμπνευσμέ 
νη καθοδήγησή σου διαγράφει 
κιόλας τά πρώτα μεγάλα  δήμ··*- 
τα τής άκμής της, πραγματοποι
ώντας. τό δνειρο σπουδαίων άλλά 
καί μαρτυρικών ώς προχθές ήρό> 
ων Ε λ λ ή ν ω ν  μουσουργών, ή ά 
κούρο,στη φροντίδα σου γιά  τήν 
άοταμάτητη προκοπή τών Γρα μ
μάτων, τών Τεχνών καί του Θεά 
τοου, γενικά , στόν τόπο μας, δ λ ’ 
αύτά —  λέγω  —  μαζί ιιέ τήν ά ν 
θιση μ ια ς  γνήσιας Έ λ λ η ν ική ς  
Λ θανατικής παραγω νης πού θ*· 
παίζη τό ρόλο τής χρυσής κορώ
νας άπάνω στό ώραίο σου έργο, 
μήν άμφί^άλλεις πώς θ’ άποτ^λε 
σουν τίς πολυτιμότερες σελίδες 
τοϋ Νεοελληνικοί] πολιτισμού, 
πού μάς προσφέοει σή'ΐεοα ό με
γάλος μας Ιω ά ννη ς  Μεταξάς, έ
χοντας πλάι του πρωτεργάτες τής 
δικής σου δημιουργικής πνοής καί 
δράστη ριότητας.

’Αγαπημένοι μου Συνάδελφοι 
ήθοποιοί, παληοί καί νέοι μου Σ υ  
νερνάτες, άγαπημένοι μου " Ε λ 
ληνες Συγγρά φ εις . άγαπητοί 
μου Φίλοι "Ελληνες  Μουσουργοί 
καί δλοι έσείς οί "Ε λ λ η ν ε ς  συνα
γωνιστές στόν στίβο τής Τέννης 
πού μπο πει αύτή τή τή σ τ ι ν ή  νά 
μ’ άκοΰτε: Κ Α Ν Ε Ν Α Σ  Κ Ο Π Ο Σ ,
κανένας ένβουσιασμός, καιμμιά 
Εργατική  δραστηριότητα δέν εί
ναι άοκετή γ ιά  νά μπορέση κα
νείς νά παοακολουΑήση ένα έογο 
πού καλπάζει γ ιά  νά φτάση δσο 
γρηγορώ τερα μπορεί στό ΰψος 
τών καλλιτεχνικώ ν Ιδανικώ ν τής 
φυλής μας.

Ά ς  δουλέψουμε λοιπόν μ’ δλη 
υας τήν καρδιά πολλαπλασιάζον 
τας τή δυναμικότητά μας.

Οί οιωνοί είναι άριστοι.
’Από τό ώραιο αύτό θέατρο τής 

Μακεδονικήρ μας Πρωτεύουσας, 
άς δοοντοφωνήσουμε σήμερα, ώς 
τήν άκρη τής Έ λλά & α ς , τήν άπό 
φασή μας νά δώσουμε νέο καί ρω 
μαλέο πεο-εχόμενο στά λόγια  
τοΰ δασκάλου.

Η Ε Λ Λ Α Δ Α , Η Γ Η Σ  ΠΟΥ Μ Α Σ  
Α Ν Α Σ Τ Η Σ Ε  Κ Α Ι Μ Α Σ  Ε Θ Ρ Ε 
Ψ Ε ,  Η Τ Α Ν Ε  Κ Α !  ©Α Ξ Α Ν Α Π -  
ΝΗ  Κ Ο ΙΤ ΙΔ Α  Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ  
Κ Α Ι  Τ Ο Υ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ )) .

Στή «Μάντρα» 
τοϋ Λττικ

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
σόντα νά συναγωνισθή καί νά νι- 
κήση-

Μιά δμως άπό τις νεαρές άπο- 
γόνους τής Εϋας πού δέν θάχε ά
σφαλώς καμμιά έλπίδα γιά  βρα
βείο τίς βρίσκει πολύ σκούρες.

—Δέν μοΰ άρέσει τό χρώμα, φω 
νάζει σέ μιά στιγμή, έντελώς ά- 
πρόσκλητη.

Μά ό Ά τ τ ίκ  δέν τά χάνει.
— Κυρία μου, τής λέει, τό κατά

στημα «Έ τ ά μ »  άναλαμδάνει νά 
σας τις άλλάξη μέ δποιο δήποτε 
χρώμα τοΰ γούστου σας... άρκεϊ 
μόνο νά τίς κερδίσετε Ις...

Τσιμουδιά ή «δύσκολη» κυρία I
— Κα ί τώρα, κυρίες μου καί κύ

ριοι ιδού τό τρίτο δραδεΐο, ένα 
κουτί σαπούνια άπό τά καλλί
τερα, μάρκας Παπουτσάκη, βροντο 
φωνεί ό διευθυντής τής Μάντρας, 
δείχνοντας τό τρίτο δώρο.

"Ενα ς  δμως θιεατής γιά  νά τόν 
πειράξη φωνάζη :

—Καί σκοινί, που έχεις Ά τ τ ίκ  ;
Κα ί ή άπάντησι έρχεται άμέ

σως.
— Σκηνή  εΐνε αύτή πάνω στήν ό

ποία τώρα πατάω. Σ ά ς  άρκεϊ ;
Ποιός μπορεί νά τά βάλη μέ τόν 

Τριανταφύλλου καί νά βγη νικη
τής !...

Κ ι’ εύθύς άμέσως άρχίζει ή 
πρόσκλησι τών ύποψηφίων. Ό  
Ά τ τ ίκ  έτοιμάζεται νά τίς ύποδε- 
χτή. Ά λλά ... τί παράξενο πράγ
μα καί μάλιστα γιά  τά χρονικά 
τής Μάντρας. Κα μμιά  άπό τίς έκ- 
προσώπους τοΰ ώραίου φύλου δέν 
τ1 αποφασίζει ν’ άνεβή στή σκηνή. 
Άπό ντροπή μήπως ;... Ποιός ξέ
ρει. Ά λ λ ά  τί νά ντραπούν... Μήπως 
πρόκειται νά έπιδείξουν τίποτε τό 
κρυφό καί άπαραδίαστο άπό τά δέ 
βηλα βλέμματα ; Κάθε μέρα ή 
μο:λλον κάθε στιγμή μάς δείχνουν 
καί χωρίς κάν νά τούς τό ζητήσου 
με μάλιστα, αύτά πού άπόψε τούς 
ζητείτε, νά έπιδείξουν, γιά  νά δια 
γωνισθουν. ’Ά δ ικ α  ό συμπαθής 
Κλέων προσπαθεί μέ τήν εύγλωτ- 
τία του καί τά πειστικά του έπι- 
χειρήματα νά τίς κάνει νά δεχτούν. 
Καλεϊ, παρατηρεί καί τελικά άπει 
λεϊ νά ματαιώση τόν διαγωνισμό 
έλλείψει ύποψηφίων. Νευριάζει. Φω 
νάζει. Τέλος ή άρχή γίνεται. Ή

Τό κωμικό στοιχείο 
οτό έργο τοϋ Μολιέρου

κυρία Ν. Μ. έγγονή άλλοτε Οπουρ- 
γοΰ διασχίζει τό διάδρομο καί ά
πό τή μικρή σκαλίτσα άνεβαίνει 
στή σκηνή. Ζωηρά χειροκροτήματα 
ύποδέχονται τό... τόλμημά της.

Τό παράδειγμά της βρίσκει πολ 
λές  μιμήτριες. "Ο χ ι δμως καί τό
σες δοτές χρειάζονται γ ιά  νά συμ- 
πληρωθή όάριθμός τών θεσεων πού 
έχει έτοιμασθή, δηλαδή δεκατρείς. 
Πάλι ό Ά τ τ ίκ  ξοτναρχίζει τίς προσ 
κλήσεις καί τίς παρακλήσεις.

Κα μμία  αϊσθησι στό άκροατή
ριο I...

Ό  διαγωνισμός άπειλεΐται καί 
πάλι νά ματαιωθή. Κ ι’ έπειτα σοΰ 
λένε δτι δέν εΐνε γρουσούζικο τό 
δέκα τρία 1...

Ά λ λ ά  ό Ά τ τ ίκ  ξέρει καί άλλα 
κόλπα.

Κατεβαίνει άπό τή σκηνή καί 
έπιδίδεται προσωπικά ό ϊδιος στήν 
«άγραν τών υποψηφίων)). Τά έπι- 
χειρήματά του καί ή ευγλωττία 
του βρίσκονται στό «φόρτε» τους. 
Ό  άριθμός τών ζητουμένων μειώ
νεται στίς τέσσαρες. ’Ή δ η  στή σκη 
νή έχουν άνεβή έννέα έν δλω Ά τ θ ί 
δες κ ι’ αύτές δμως μέ χίλιους κό
πους.

Ό  Ά τ τ ίκ  συνεχίζει τή δουλειά 
του.

Ά λ λ ά  ή ώρα περνάει. Σ τ ή  μιά 
τά άργότερο πρέπιει νά κλείση τό 
θέατρο. Άποφασίζεται λοιπόν — 
παρ' δλο πού ό ϊδιος ό Κλέων δέν 
τό ήθελε αυτό — νά συμπληρωθή ό 
άριθμός μέ γυναικεία στελέχη του 
συγκροτήματος. Ή  σχετική προερ 
γασία τελειώνει κα ί ή αύλαία ά- 
νοίγει.

Δέκα  τρεΐς, ποικιλόγραμμες καί 
ποικιλόχρωμες γάμπες κάνουν τήν 
έμφάνισί τους έπί σκηνής. Τά πρό
σωπα τών κατόχων τους καθώς 
καί δλα τά άλλα μέλη τοΟ σώμα
τός τους βρίσκονται έπιμελώς 
κρυμμένα πίσω άπό ένα κόκκινο 
«σπιτσάτο» δυό μέτρων περίπου 0- 
ψους. Μέσα άπό δέκα τρεΐς άριθ- 
μημένες τρύπες πού εΐνε άνοιγμέ- 
νες στό άνάλογο ΰψος ξεπροβάλ 
λουν Ισάριθμα πόδια κάθε λογής 
καί... ποιότητος.

Μήν θελήσετε σάς παρακαλώ νά 
τίς περιγράψω. Εΐνε τάσο δύσκολο. 
Περιορίζομαι άπλώς νά τίς χωρί
σω σέ καλές καί σέ δευτερότερες.

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
ον ήθικόν, είς δύο «εϊδη)): Τό φυσι
κόν καί ήθικόν.

Τό φυσικόν γελοϊον εΐνε έξωτε- 
ρικό. Άναφ έρεται στά ρούχα, στά 
φερσίματα, στή φυσιογνωμία, στό 
παράστημα καί γενικώτερα στήν 
έμφάνισι, στίς κινήσεις κτλ. Τό 
παράδειγμα τής σκηνής τής μητέ
ρας τοΰ Σα ρσ α ί πού άναφέραμε 
έξετάζοντες τά στοιχεία του γελοί
ου παραπάνω, εΐνε περίπτωσίς γε 
λοίου του «φυσικοΟ» εϊδους. «Φυ
σικό» γελοίο έπίσης εΐνε τό γε 
λοίο: Τοΰ άφηρημένου πού πέφτει 
στό δρόμο έπάνω στό φανάρι. Τοΰ 
άνθρώπου πού έχει μύτη θηριώδη. 
Τοϋ ήθοποιοϋ πού, ένώ ύποκρίνε-

ται τόν τρα γικό  βασιλέα κα ί με
γαλοπρεπής άνεβαίνει στόν θρόνο 
του, σκοντάφτει έξαφνα στήν πορ
φύρα του καί σωριάζεται κάτω 
κτλ.

Άντιθέτω ς τό άλλο είδος τοΰ γε  
λοίου, τό ήθικόν γελοϊον άναφέρε- 
ται σέ ήθικές ή μάλλον καί γενι- 
κώτερον σέ ψυχικές καί πνευματι
κές παραξενιές ή έλαττώματα. 
Λογοπαίγνια, φραστικές παρεξηγή 
σεις, παρανοήσεις, μπλεξίματα ή 
έλαττώματα καί παραξενιές χαρα- 
κτήρος δπως ή φ ιλαργυρία, ή άρ- 
ρωστομανία, ή καυχησιά, τά συζυ
γ ικά  άτυχήματα τοΰ Γιώ ργη Νταν
τέν δίκα ια παθαίνοντος δ,τι παθαί
νει γιατί, χωριάτης αύτός θέλησε

Διστάζω βλέπιετε νά βάλω τή λέξι 
«άσχημες».

Ή  έλλανόδικη έπιτροπή πού ά- 
ποτελεΐται άπό τρεΐς θεατές, άρχί- 
ζει τό έργο της.

Κάποιος προτείνει νά μπη στήν 
έπιτροπή καί μιά γυναίκα.. Γ  ιά 
εύνοήτους δμως λόγους δέν... ριψο 
κινδυνεύεται τέτοια πράξι. "Ε ν α ς  
άλλος, άδιόρθωτος καλαμπουρι- 
στής βλέποντας τίς γάμπες φωνά-
ζει :

—Ά ττ ίκ ... δέν φέρνεις τό σοτποΰ- 
νι πού μας έδειξες προηγουμένως;

Τί κακεντρέχεια, άγαπητοί μου. 
Τί κακιεντρέχεια 1...

Ά λ λ ά  δέν μένει χωρίς τιμωρία.
— ” Α  1 Κατάλαδα. Τό θέλετε γιά  

τά δικά σας ποδάρια, τοΰ άπαντά
ει ό Ά ττ ίκ .

Ποιός τοΰπε νά  κάνη τόν έξυ
πνο ;...

— Σ τ ό  άναμεταξύ οί κρίσεις, οΐ 
έπικρίσεις καί οι διχογνω μίες έ
χουν άρχίσει γ ιά  τά καλά.

— Τό τρία, φωνάζει ό ένας.
—Τό δώδεκα, άλλος.
— "Ο χ ι, δχι, τό πέντε συμπληρώ

νει τρίτος.
Ποΰ νά βρεθή άκρη.
Τέλος δλοι συμφωνοΰν νά βασι- 

σθουν στήν άπόφασι τής έπιτροπής. 
Τά πράγματα δμως τότε μπερδεύ
ονται άκόμη περισσότερο. Οι ψή
φοι τής έπιτροπής διχάζονται. Παν 
δαιμόνιο σωστό, άπό φωνές καί 
διαφωνίες έπικρατεΐ προερχόμενο 
άπ’ δλο έκεΐνο τό πλήθος τοΰ κό
σμου, πού ό καθένας θέλει νά έπι- 
βάλη τήν προτίμησί του. Ό  Ά τ τ ίκ

βρίσκεται γ ιά  λ ίγο  σέ άμηχανία.
"Υστερα δμως άπό πολλά, άπο- 

φασίζει νά έπέμβη. ‘Η... ψηφοφο
ρία γίνεται καί τό πρώτο βραβείο 
τό παίρνει ή ύπ’ άριθ. 7 γάμπα, 
τό δεύτερο ή ύπ’ άριθ. 13 καί τό 
τρίτο ή ύπ’ άριθ. 5.

Ό  κόσμος μέ άνυπομονησία τώ
ρα περιμένει νά δή καί τή... συνέ
χεια  τών γαμπών. Ή  αύλαία κλεί
νει. "Ο τα ν άνοίγει καί πάλι, βρί 
σκονται στή σκηνή... όλόσωμες καί 
όλοφάνερες οί τρεις νικήτριες τοΰ 
διαγωνισμού μέ τόν Ά τ τ ίκ  στό 
πλάι.

Παρατεταμένα χειροκροτήματα 
ύποδέχονται τήν έμφάνισί τους. 
Σ τ ό  μέσο τής τριάδος τών νικητρι 
ών ξεχωρίζει ή χαριτωμένη καί πι
κάντικη ώμορφιά τής Πίτσας, τοΰ 
ένός άπό τά δυό φετεινά φυντανά 
κια τής Μάντρας, πού κέρδισε τό 
δεύτερο βραβείο. Ό  Ά τ τ ίκ  άπονέ- 
μει τά έπαθλα. Σ τή ν  πρώτη... τής 
δίνει τά παπούτσια στό χέρι καί μέ 
ένα χειροφίλημα τή συνοδεύει ώς 
τή μικρή σκαλίτσα τής σκηνής. ‘Η 
δεύτερη ή Πίτσα παίρνει τίς κάλ
τσες. Κ α ί ή τρίτη τά σαπούνια.

Ό  διαγωνισμός τελείωσε. Ό  
Ά τ τ ίκ  καλονυχτίζει τό κοινό λέ
γοντας :
Γειά  σας καί χαρά σας
καί τά πιτσουνάκια τής Μάντρας

(μου
στά δνειρά σας.

Ή  ώρα εΐνε μία άκριβώς.
Τελειώνω λοιπόν κ ι’ έγώ.

Τ Α Σ Ο Σ  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Νεοικαί νέες ηθοποιοί 
Δεύτε λάβετε φώς
άπό μιά νεαρή συνάδελφό σας

νά συγγενέψη δι’ ένός άταίριαστου 
γάμου μέ «άριστοκρατία» ’δηλαδή 
νά τεντωθή παραπάνω άπό τό πά
πλωμα, κτλ. δλα αύτά εΐνε περι
πτώσεις γελοίου τοΰ «ήθικοΰ» εί
δους.

ο ο
"Ο λα  αύτά προκαλοΰν στόν άν

θρωπο έκδηλώσεις φαιδρότητος (ύ 
πό τήν προϋπόθεσιν φυσικά δτι δέν 
ξεπερνούν είς συνέπειες κάποια δ 
ρια πέραν τών όποιων είς τήν ψυ 
χή τοΰ θεατοΰ γεννάται μάλλο 
συμπόνια. Αύτές οί έκδηλώ σεκ 
φαιδρότητος αί φυσιολογικές ε(ν>: 
τό γέλιο. Φθάνουν άπό τό άδιόρα 
το χαμόγελο έως τό πλατύ άκρά 
τητο χοντρό γέλιο, διά μέσου ολω>. 
τών διαβαθμίσεων τοΰ γελοίου, ά 
πό τό νόστιμο, τό εύτράπελο, τό 
άστεΐο, τό γελοίο, τό βωμολοχικό, 
τό μπαλαφάρικο, τό μπουφφόνικο, 
τέλος δπως λέμε, γελοίο, μέ τό 
πλατύ γέλιο πού προκαλοΰν τά κα
μώματα τών παληάτσων.

ο ο
Έ ν  πάοη περιπτώσει τό γέλιο 

τό προκαλούμενον άπό τό γελοϊον, 
(τόσο τό φυσικό γελοίο δσο καί τό 
ήθ ικό ), είς τήν ούσίαν εΐνε έκδή- 
λωσις συναισθημάτων φύσεως αι
σθητικής. Ό  θεατής πού γελά  γιά  
κάτι, γελά  έπειδή αύτό τό κάτι 
πού βλέπει τό βρίσκει γελοίο. Τό 
βρίσκει δέ γελοίο έπειδή εΐνε άντί
θετο ή άσύμφωνο παράξενα, μέ 
δ,τι ό ϊδιος πιστεύει ώς μυαλωμέ
νο, πρέπον, σωστό εϊτε άπό άπόψε
ως φυσικής (έάν περί φυσικής, έ- 
ξωτερικής πράξεως ή έκδηλώσε- 
ως, μορφής ή κινήσεως, πρόκειται) 
εϊτε άπό άπόψεως ψυχικό - πνευ
ματικής (έάν περί άστειολογήμα- 
τος λογοπαιγνίου, άναποδιάς ή έ- 
λαττώματος χαρακτήρος πρόκει
τα ι).

Αύτομάτως δμως αύτή ή σύγκρι- 
σις καί ή διαπίστωσις τής ύπαρ- 
χούσης άντιθέσεως μεταξύ έκείνου 
πού βλέπει κανείς συμδαϊνον καί 
έκείνου πού πιστεύει ώς σωστό, έ- 
νέχει καί μία ν έννοιαν άποδοκιμα- 
σίας τοΰ πράγματος πού κρίνέται 
γελοϊον άπό τόν θεατήν, ό όποιος 
γελά  διά τό γελοϊον αύτό. « Ή  κω
μωδία εΐνε ένα είδος έλαττω με
νών άντιποίνων έναντίον παντός θέ 
λοντος νά άπομακρύνεται άπό τήν 
πεπατημένην» κατά τόν όρισμόν 
τοΰ Λεμαίτρ. «Ε ΐνε»  — κατά τόν ϊ-

Κύριε Συναδινέ,
Νά σάς ζητήσω συγνώμη γιά τήν έ- 

νάχληοη πού θά σάς κάνω, τό ζέρω ό
τι είναι άνώφελο γιατί ή κολοσύνη σας 
καί ή άγάπη σας γιά τούς νέους είναι 
γνωστή σέ όλους έμάς πού άρχίζουμε 
τώρα μιά θεατρική δουλειά.

Όλα αύτά πού θά διαβάσετε παρα
κάτω δέν είναι φιλολογικά κομμάτια 
τάχω ζεσηκώσει άπό ένα τετράδιο πού 
γράφω δταν θέλω νά μιλήσω σέ κά
ποιον κΓ έπε;δή δέν έχω κανέναν, τά 
γράφω. Είναι οί σκέψεις μου, τά αίσθή- 
ματά του. Αύτά πού θά σάς γράΨω, άπό 
χρόνια ήτανμέσα μου,μάδέν τολμούσαν 
νά βγούν έζω μέ μιά λέζη νά ουνηδη- 
τοποιηθοϋν. Ή  έηιρροή ένός δασκάλου 
μου καί τά διάβασμα τής ζωής τού Μπε 
τόβεν κοί τού Νίτσε μ ’ έκαναν νά δώ 
καθαρά κείνα πού έκρυβα μέσα μου.

Οποιος διαβάσει τή ζωή αύτών τών 
δύο αισθάνεται μέσα του μιά όρμή καί 
μιά δύναμη γιά δράση. Ή  άγωνίες 
τους οί άρρώστίες τους είχαν μιά εύ- 
έργετική έπίδραση άπάνω μου, δέν πο- 
νούσα γιατί ύπέφερα άλλά αισθανό
μουνα μιά λυτρωτική δύν<:μη, ένα γέ- 
μ σμα. Αύτά μέ κάνανε νά γράφω ότι 
θά διαθάαετε, μού ζυπνήσανε τά κρυμ 
μένα μου αισθήματα καί τήν πίστι μου 
γιά κείνο πού καταπιάνομαι, λέω μού 
ζυπνήσ.ινε γιατί διάφορα γεγονότα 
τής ζωής μέ είχανε λυγίσει σέ βαθμό 
άφάνταστο, είχα χάβει τό θάρρος μου 
καί τή πίστη μου, νόμιζα πώς δέν θά 
μπορούσα νά ζήσω πιά άνάμεσα ατούς 
άνθρώπους, αύτές όμως οι δυό γιγάν- 
τιες μορφές μού ζαναδώσανε ότι είχα 
χάσει καί σέ μεγαλύτερο βαθμό μάλι
στα.

Νομίζω πώς ό,τι θά σάς γράφω 
δέν έχουν όπως σάς έγραψα καί παρα
πάνω, καμμιά φιλολογική άζία, μιά 
ειλικρίνεια μόνο καί τίποτ’ άλλο, 
δέν άλλαζα ούτε μιά συλλαβή άπ’ 
όπως τάχω γράψει στά τετράδιό μου. 
Γ  Γ αύτό δέν ζέρω άν θά είναι δημοσι- 
εύσημα. Αύτό θά τό κρίνετε σείς.

Ή  τελευταία φορά πού έγραψα σ’ 
αύτό τό τετράδιο ήταν 14 Ιουνίου. Τώ
ρα εϊνοιι Αύγουστος.

’Εκείνο πού μέ σπρώχνει νά γράψω 
είναι ένα ώρίμασμα τών σκέψεών μου 
καί τών πεποιθήοεών μου. Γεγονότα 
διάφορα μοΰ δώσανε τήν εύκαιρία νά 
γνωρίσω αύτό πού λέγεται ζωή, άκόμα 
δέ καί τόν έαυτό μου.

Γι·ά πρώτη —ορά στή ζωή μου άντί- 
κρυσα καί αίσθάνθηκα τόσο βαθειά τήν 
κακία τών άνθρώπων. Κάποτε πίστευα 
μέ παιδική άφέλεια οτή καλοσύνη τους 
προσπαθούσα πάντα νά τούς δικαιολο
γήσω καί τίς πιό άνήθηκες καί κακές 
τους πράζεις, δέν ζέρω άν αύτή μου 
ή πίοτις άλλαζε ριζικά, άν ρωτήσω τόν 
έαυτό μου δέν θά μπορέση νά μ' άπο- 
κριθρ μέ τήν ϊδια πίστι.

Τό πόνο πού έννοιωσα τόν περίμε- 
να άπό καιρό, δέν ζέρω άν θά ήμουνα 
έτσι όπως είμοι τώρα άν δέν ύπέφερα. 
Δέν μπορώ παρά νά πιστέψω στό ότι ό 
πόνος καί ή δυστυχία' κάνουν τόν άν
θρωπο 6 u v c j t 0  καί μεγάλο μέσα στή 
ψυχή μας άνοίγεται μιά καινούργια 
πόρτα πού μάς όδηγάει ατή κατανόηση 
τής ζωής, αύτό πού μένει άγνωστο σέ 
μιά ήσυχη, γεμάτη νωχέλεια καί τεμ
πελιά ζωή.

Πρεπει νά όμολογήσω ότι ποτέ δέν 
ήμουνα τόσο άνήσυχη, εύχαριστημένη 
καί δυστυχισμένη μαζύ ή εύχαρίστηση 
βγαίνει άπ’ τό πόνο, νοιώθω χωρίς νά 
ζέρω γιατί μιά άπέραντη ήδονή στό 
πόνο, περισσότερο άπό κάθε άλλη φο
ρά αισθάνομαι τήν άνάγκη τής μονα- 
ζιάς.

Είναι στιγμές πού μέ πιάνει μιά ά- 
πελπισία, ένα περάπονο μέ πνίγει, γι
ατί νά είμαι τόσό δυστυχισμένη τί έ- 
κβνα ; γιατί -νά μέ μιοούν τόβο; Τό μό- 

,γο μου σφάλμα είναι βτι είμαι όοο μπο
ρώ ειλικρινής, νά καί μιά άλλη πηγή 
πόνου γιά μένα. Βρίσκομαι σ' ένα ά- 
διάκοπο άγώνα μέ τόν έαυτό μου. Ή  
ύποκρισία μού είναι άφόρητη, δέν μπο
ρώ νά καταλάβω γιατί νά ύποκρινόμα- 
ατε. Ποιό, είναι τό κέρδος τού άνθρώ
που άπ’ τήν υποκρισία; ότι είναι ψεύ
τικο σήμερα αύτό λέγεται πολιτισμός. 
Κρύβομε μέ μιά ύποκριτική δύναμη 
φοβερή κάθε Tt πού θά μάς χαρακτή
ριζε σάν όχι πολιτισμένους κΓ οι πρά- 
ζε.ς μας, πού δέν μπορεί κανένας νά 
τις κατηγορήση γιατί έχουμε τή δύνα
μη νά κλείνουμε τά στόματα τών άλ
λων «πολιτισμένων» συνανθρώπων μας, 
,ίναι ηράζεις τών πιό άηολιτίστων άν 
)ρώπων, άλλ' αύτό δέν έχει καμμιά 
!ημασία...

“ Ολοι σχεδόν μέ συμβουλεύουν νά 
<άνω υποχωρήσεις στή ζωή μου γιατί 
ιλλο ΰ,ς θά κιιταστραφώ άπό στραθο- 
<εφαλιά, φαντάζονται ότι έπε.δή είμαι 
!έ ήλ^ία κάπως μικρή άκόμα δέν θά 
μπορέσω ν ’ άντισταθώ καί θά ύποκύψω 
3' ότι συχϊιίνομαι καί άηδιάζω. Νά αύ
τά είναι τά συνα'αθήματα πού μοϋ προ
ξένησαν οί άνθρωποι πού γνώρισα ώς 
τώρα: άηδία, περιφρόνηση καί συχα- 
μάρα.

Αύτοί οί άνθρωποι πού μέ χτυπήσα
νε  τόσο μέ δυναμώσανε' χωρίς νά τά 
καταλάβουν μέ μιά άκλόνητη αύτοπε- 
ποίθηοη πού μέ σπρώχνει σέ νέους ά- 
γώνες καί πού αισθάνομαι μιά ήδονή 
νά μέ συγκλονίζη γι’ αύτή τήν πάλη 
πού θ’ άρχίσω. Έ να ς  ένθουσιασμός μέ 
σπρώχνει στό δρόμο τής άληθινής ζωής 
πού ζέρω πώς είναι γεμάτος άγκάθια 
μά πού θά τά βγάλω λίγα - λίγα κι’ άς 
ματωθώ γιά νά περάσω, χωρίς καμμιά 
υποχώρηση.

01 κακομοιριές καί οί πόνοι τής κα- 
θηιαερινής ζωής είναι γιά μένα ενα με
γάλο χτύπημα. Είναι πληγές πού προ
σπαθώ νά κλείσω καί νά μαλακώσω μέ 
τόν ένθουσιασμό πού αισθάνομαι μέσα 
μου γιά ό,τι λέγεται, ώραίο, μεγάλο, ά- 
ληθινό... "Εχω  (ιΐιά αίσιοδοζία πού δέν 
γεννιέται άπ’ τή ζωή τήν ίδια μά άπό 
μιά δυνατή ψυχική μου θέληση. ‘Η ά- 
λήθεια είναι ότι ατή ζωή βλέπω πάντο
τε τά πιό άσχημο μέρος της πού μέ

κάνει τρομερά νά ύποφέρω, μά άκατα- 
νίκητη όμως όρμή καί στίς πιό δυστυ
χισμένες μου στιγμές, στίς στιγμές πού 
δειλιάζω μπροστά στή δύναμη τοΰ κό
σμου πού μέ περιτριγυρίζει, πού αισθά
νομαι τόν έαυτό μου μόνο καί δυστυ
χισμένο κι’ ένα μεγάλο γιατί; βγαίνει 
άπό μέσα μου καί στίς στιγμές αύτές 
ή άκατανίκητη αύτή όρμή καί δύναμη 
γιά δράση, γιά δουλειά δέν ζέρω άκρι- 
βώς τί είναι, αύτή μόνη μέ συντροφεύ
ει μαζύ μέ τά β,βλία καί δέν μ’ άφή- 
νουν νά πέσω στό χάος πού μά<̂ , άνοί 
γει ύπουλα ή ζωή τής κοινωνίας μας.

Είναι στιγμές πού ή όρμή αύτή έ* 
δηλώνετοι οτή κλίσι μου γιά τό θέα
τρο. Μικρή πού ήμουνα τό νά ζώ ζένες 
καταστάσεις, πού έφτιαχνα μόνη μου, 
ήταν ή μόνη μου εύχαρίστηση καί δια 
σκέδαση, καλά - καλά δέν ήζερα τί ή 
ταν θέατρο. Σάν άπό διαίσθηση όμως 
έτρεφα γι’ αύτό ένα σεβασμό καί ένα 
φόβο άνακατεμένο μέ δέος, γιά μένα 
αύτοί πού ήταν άνεβασμένοι οτή σκη 
νή ήταν ιερά πρόσωπα. Ποτέ δέν τολ 
μούσα νά φανταστώ πώς έγώ θά ήμου 
να ποτέ ικανή νά φτάσω ατό σημείο νά 
δώσω στούς άνθρώπους μιά μεγάλη 
χαρά, μιά ήδονή τόοο διαφορετική άπ’ 
τή καθημερινή τους ζωή, νά αίσθ^ιν 
θοΰν πρώτα τήν άνάγκη τής τέχνης 
κ Γ  ϋστερα αύτή τήν ϊδια τήν τέχνη, νά 
συγκινηθοΰν νά κλάψουν κΓ αύτά τά 
δάκρυά τους νά τούς χρησιμεύσουν 
οάν πηγή-λύτρωσης, νά νοιώσουν 6α- 
θειά τήν άλήθεια καί τήν άγάπη.

“ Ετσι αίσθάνθηκα τό θέατρο άπ’ τήν 
άρχή πού σπούδαζα.

Πώς λοιπόν πρέπει νά είναι ό ήθο
ποιός πού άνέλαθε αύτή τήν μεγάλη 
εΟθύνη; Δέν θά πρέπει νά οίοθάνεται. 
μέσα του τήν άνάγκη τής τελειοποίη
σης τοϋ έαυτοϋ του; τήν άνάγκη νά 
γίνη ικανός ώστε νά μπορρ νά ύψωθρ 
ώς έκείνα πού πρέπει νά τούς γίνη ό 
έρμηνευτής;Πώςθά μπορέσει νά νοιώση 
τά μεγάλα όταν αύτός ό ϊδιος είναι μι
κρός; Πολύ περισσότερο δέ πώς θά 
μπορέσει νά δείζπ τή μεγαλοσύνη αύ
τή καί στό κόσμο πώς θά μπορέσει νά 
τόν συγκινήσει όταν αύτός ό ϊδιος δέν 
είναι άνθρωπος; Αύτά πού ζητάω άπ’ 
τούς ήθοποιούς δέν τά εϊδα σέ κανέ
να άπ’ όσους γνώρισα, περισσότερο δέ 
στούς νέους γι’ αύτό καί τά γράφω 
αύτά...

Συχνά άκούω νά λένε πώς είναι με- 
μάλος έγωϊσμός νά μή μεταχειρίζε
ται κλίνεις όλα τά μέσα γιά νά φτάση 
σ' ένα σκοπό γιά νά κερδίση κάτι πού 
άγαπάει. Αύτό σ' ώρισμένες έκδηλώ- 
σεις τής ζωής μπορεί νά έφαρμοστή 
διαφορετικά όμως άπ’ ότι φαντάζονται 
μερικοί καί μερικές πού μ’ αύτή τήν 
άρχή θέλουν νά κρύψουν τή χυδαιότη
τα καί τή μικρότητα τής ψυχής τους 
πού τούς όδηγάει σέ πράζεις άντάζιες 
τοϋ έαυτοϋ τους.

Τά νά μεταχειρίζεται κανένας όλα 
τά μέσα γιά κάτι πού άληθινά πιστεύει 
είναι ιερά καί ποτέ κανένας όταν πι
στεύει δέν θά κάνει κάτι μικρό.

Δέν είναι έγωϊσμός τό νά φροντίζει 
ό θεατρίνος νά γίνη άντάζιος τής με
γάλης του άποστσλής προτιμώντας τήν 
άφάνεια καί τήν τίμια δουλειά άπ’ τήν 
βϋκολη κατοχή μιάς έπιτυχίας κερδι
σμένης μέ διάφοροι μέσα άνήθικα. Ποιά 
θά είναι ή προσφορά τοϋ θεατρίνου αύ
τοΰ σ’ αύτό πού λέγεται θέατρο; καμ- 
μιά νομίζω. Μόνο αύτός έζωτερικά θά 
ώφεληθρ, καί αιωνίως θά σούρνεται οάν 
σκουλήκι πίσω άπ’ τούς μεγάλους.

Ή  έπιτυχία ·σου άγαπητέ συνάδελφε 
σέ βεβαιώνω δέν θά κάνη κανένα νά 
σέ ζηλέψρ, δέν πρόκειται νά οέ μιμη- 
θοΰν παρά μονάχα οί όμοιοι οου κάί 
θά προσπαθήσουν νά σοΰ πάρουν μέ τά 
ϊδια τά δικά σου μέσα ότι έχεις (άν 
έχεις δηλαδή τίποτα) . Ποτέ σου δέ θά# 
νοιώσης. τήν ήδβνίι τής άλήθειας,, πο
τέ σου δέν θά μπορέσης νά πληοιάαης 
αύτό πού λέγεται τέχνη. Γιατί άνΙ κά
νομε τή ζωή έτσι ώστε ή ψευτιά καί ή 
ύποκρισία νά μπορή νά βαο λεύη άνε- 
νόχλητα, στή τέχνη δέν εΐναι τό ίδιο, 
ή τέχνη θέλει πρό παντός άνθρώπους 
άγνούς... ,

Δέν θά ζεχάσω αύτό πού μάς είπε 
κάποτε ένας δάσκαλός μας στή Σχολή 
τοΰ Βασιλικού Θεάτρου. Τό θέατρο θέ
λει πρώτα άπ' όλα άνθρώπους — έρα- 
σιτεχνία καί συμβιβασμοί δέν χωράνε 
- άλήθεια χρειάζεται -  άλήθεια καί στή 
ζωή καί στή σκηνή.

Αύτό πρέπει νάναι τό πιστεύω κά3ε 
νέου πού βγαίνει στό θέατρο. Κάθε νέ 
ος πρέπει νά τό αίσθανθή αύτό βαθειά 
νά τόν συγκινήοη καί νά τό πιστέψη, 
αύτή ή άνάγκη τοΰ θεάτρου πρέπει νά 
γίνη ή άγωνία μας, ό σκοπός ι*ις. Τε
λειοποιώντας τόν έαυτό μας δίνουμε 
περισσότερα στό θέ;τρο παρ' ότι άλ
λοι δώσανε. 'Εμείς είμαστε οί υπεύθυ
νοι γιά τό μέλλον τού θεάτρου, έμεΐς 
οί νέοι πρέπει ν ’ άνοίζουμε τό δρόμο 
τής άλήθειας πιό πλατειά παρ' ότι οί 
προκάτοχοί μας. Πρέπει νά φθάοουμε 
στό ώραίο όχι άπό μιά διαίσ3ηση μόνο, 
άλλά άπό μιά βαθειά κατανόηση καί 
μελέτη, ή διαίσθηση θά μάς βοηθήση 
μόνο νά μπούμε έκεί πού πρέπει νά 
μπούμε: Πώς θά μπορέση ή ψυχή μας 
νά δώοπ τά ώραία καί τά μεγάλα, πώς 
θά μπορέση νά τά σκορπίση σ' όλο το 
κοινό όταν αύτή ή ίδια δέν μπορεί νά 
φτάση ώς έκεί; Πρέπει έμεΐς οί ίδιοι 
νά αισθανόμαστε βαθειά αυτή τήν ά- 
νάταση τής ψυχής τοϋ ήρωα γιά νά 
μπορέση ό θεατής νά τήν αίσθανθή κι’ 
αύτός.

Έδώ  κύριε Συναδινέ θά σταματήσω 
νομίζω ότι άρκετά σάς κούρασα, άλλά 
δέν μποροϋσα μιά άγανάκτηση κΓ έ 
νας πόνος μαζύ μέ παράπονο μ ’ έκα
ναν νά σάς τά γράψω ούτά πού τά εί
χα μόνο γιά τόν έαυτό μου. Είμαι πο
λύ νέα άκόμα, άλλά σάς διαβεβαιώ τί
ποτα δέν θά μέ κάνη νά ύποκύψω.

Σάς εύχαριστώ θερμά γιατί κΓ έσείς 
δώσατε κάτι σ' αύτές μου τίς πεποιθή
σεις.

Μέ πολύ έκτίμηση κοί σεβασμό 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΑΤΡΙΝΑ

διον γάλλον κριτικόν — ή έκφρα- 
σις τής δημοσίας γνώ μης άποδο- 
κιμαζούσης τόν τείνοντα νά διατα- 
ράξΐ] τήν ύπ άρχουσαν τάξιν. "Ε ν α  
Γιώ ργη Νταντέν π.χ. ό όποιος θέ
λει νά βγή άπό τό φυσικό καί κα- 
λώτατο χωριάτικο περιβάλλον#του 
γ ιά  νά περάση στήν άριστοκρατία 
μέ ένα γά μο  άταίριαστο. Τόν Ά λ -  
κηστο στό «Μισάνθρωπο», τοΰ ό
ποιου οΐ θεωρίες γ ιά  τήν άδιάλ- 
λακτη ειλικρίνεια καί γ ιά  τόν έ- 
ξακοντισμό έν παντί καί πάντοτε 
κατά πρόσωπον τώ ν άνθρώπων δ 
λων τών άληθειών χωρίς τό παρα
μικρό φτιασίδι, θά έκαναν άδύνα- 
τη τήν κοινωνική ζωή.

Έ π ειδή  τό γέλιο τής κωμωδίας 
έπειδή τό κω μικό κα ί τό γελοίο, 
έχουν αύτομάτως μέσα των καί

τήν έννοιαν αύτήν τής κοινωνικής 
άποδοκιμασίας τών άνθρωπίνων ε
λαττωμάτων ή άναποδιών, τήν έν
νοιαν τών «ήλαττωμένων άντιποί- 
νων» τής κοινωνίας έναντίον τών 
παραβιαζόντων κατά τινα τρόπον 
τό δημόσιον αίσθημα περί τοΰ σω- 
στοΰ, διά τόν λόγον αύτόν, ή κω
μωδία έχει καί τήν ήθικήν της έ- 
πίδρασιν «διορθώνουσα» — ώς έχει 
λεχθή —  «τά ήθη μέ τό γέλιο» 
(cartigat ridendo mores) φυσικά έ
άν καί έφ' δσον ή κωμωδία δέν εμ
φανίζεται ύπό τήν ύποδεεστέραν 
μορφήν τοΰ είδους, τή φάρσα πού 
βλέπει μόνον τίς κατώτερες καί 
χονδροειδέστερες μορφές τοΰ «φυ- 
σικοΰ» είδους τοΰ γελοίου.

Σ ί Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια

ΠΟΛ. Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ
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Από τις δνσυνήσεις τοΟ πατέρα Ηεντρανο

Ό θυμός % ■
τ ή ς  Ι ά  > ρ α ς  Μ π ε ρ ν ά ρ
έναντίον ένόο κλόουν...

Έ ξ  άφορμης μιδς έξωφρενικης παρωδίας
Είς πρόσφατον άρθρον τών «Παρα-: γο πρέπει νά σεβασθώ τό θάνατο τής
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σκηνίων» περί Γκρόκ και τρίο Φρα
τελλίνι, γινότανε λόγος γιά τή δι/να- 
στείοί «τών μεγάλων ποιητών τοΰ γέ
λιου», στους όποιους τό ιπποδρόμιο 
χρεωστοΰσε τή χθεσινή άκμή του. 'Άν 
μάς% χωρίζουνε δεκαετίες άπό τότε ποΰ 
μεσουρανούσαν ενας Φοΰτιτ ή ενας 
Μπεγκασέν, μάς σιμώνουν ομως μ’ αυ
τή τήν έποχή, πολλές ωραίες α
ναμνήσεις. Γ ιά τήν άναπόλησί τους 
αξίζει νά στραφή κανείς στά περασμέ
να: στάν παληό καλό καιρό, που τό 
ιπποδρόμιο ήταν ό καθρέφτης τής πα
ριζιάνικης ζωής, τής οποίας τά κυρι- 
ώτεοα γεγονότα, παρωδούσαν μέ πολύ 
πνεΰμα οί κλόουν.

‘Ο Φοΰτιτ, ό καλλίτερος κλόουν τής 
έποχής έκείνης, είχε πάντοτε παράτολ
μες έμπνεύσεις. "Οταν ή Σάρρα Μπερ
νάρ άνέβασε τήν «Κλεοπάτρα» τοΰ 
Βικτωριέν Σαρντού, ό Φοΰτιτ είργά- 
ζετο στό παλαιό τσίρκο Μεντρανό.

Ιδού πώς περιγράφει στάς άναμνή- 
σεις του, ό πατήρ Μεντρανό, μιά έξω- 
φρενική έμφάνισι τοΰ περιφήμου 
κλόουν:

«Ό  Φοΰτιτ, θεώρησε καλό, νά έμφα- 
νισδή ενα βράδι στό στίβο τοΰ ιππο
δρομίου μου, μέ μιά κόκκινη τζίβινη 
περροΰκα, ώς Σάρρα Μπερνάρ, στό ρό
λο τής Κλεοπάτρας. Ό  Φοΰτιτ διακω
μωδούσε τή σκηνή τοΰ ξεψυχίσματος 
τής Σάρρας, είς τό δράμα τοΰ Σαρν
τού. Ώς κλού τής σκηνής αύτής, ό 
Φοΰτιτ προσέφερε τήν άνάστασιν τής 
Σάρρας —  Κλεοπάτρας: Ό  Φοΰτιτ ση 
κωνότανε ξαφνικά στό στίβο, κλωτσού
σε ενα τεράστιο ψεύτικο φίδι και άνα- 
σηκώνοντας τήν ούρά τού φορέματος 
τής Κλεοπάτρας, άρχιζε νά χορεύη 
ριγκοντόν.

Ματαίως οί πιστοί τής «θεάς τής 
Τέχνης»^ διεμαρτύροντο δι’ αυτήν τήν 
βεβήλωσιν. Οϋτε αί άπειλαί τοΰ Μωρίς 
—  τοΰ υίοΰ τής Σάρρας Μπερνάρ, πού 
δέν Αστειευόταν ώς ξιφομάχος, δέν 
έπεισαν τόν κλόονν Φοΰτιτ νά δκχκό- 
ψη αύτό τό έξωφρενικό νούμερό

Ή  Ιδία ή Σάρρα Μπερνάρ, μοΰ διε- π/ 
μήνυσε:

«Ό  πσλη&τσος σας μπορεί νά μέ
παρωδή άφοΰ διασκεδάζει μ’ αΰτό.Τοΰ 
άπαγορεύω ομως νά βεβηλώνη τή σκη
νή τοΰ θανάτου τής Κλεοπάτρας, πού 
εΐνε γιά μένα, μιά άπό τις ίερώτερες 
σκηνές τής Ιστορίας».

Κατόπιν τούτου, ό Φοΰτιτ, εγραψεν 
αύθαδέστατα είς τήν Σάρρα Μπερνάρ:

«Δέν βλέπω καθόλου γιά ποιά λό-

Κλεοπάτρας, τοΰ δράματος τοΰ Σαρ
ντού, τή στιγμή πού οί κλόουν τού ιπ
ποδρομίου, παρωδούν καί -*)τάν άκό
μη τόν «’Άμλετ», τοΰ μεγάλου Σαίξ
πηρ, άποκαλώντας τον... «όμελέττα».

"Ενα βράδυ ή Σάρρα προσήλθε στό 
ιπποδρόμιο μέ τό έπιτελεΐο της. "Ε- 
τρεξα στό καμαρίνι τοΰ Φοΰτιτ καί 
τόν είδοποίησα:

—  Βλέπετε ποΰ μάς εφερε τά πείσμα 
σας; Ή  Σάρρα βρίσκεται στό Αμφι
θέατρο καί κρατεί μαστίγιο. Ώρισμέ- 
νως θά κατέβη νά σάς κτυπήση, 6'πως 
έμαστίγωσε πρό ήμερών, δημοσία, τ^ν
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ΆΛλό!  Άλ λ ό !  *£δώ ΧόλλυγουντΤΖΑΙΗΜΣ ΚΔΓΚΝ£*Υ
ό φιλήσυχος... ταραχοποιός

I ■

Σάρρα Μπερνάρ 
*

Μαρ! Κολομπιέ. Σάς ικετεύω νά 
βγήτε άπόψε ώς Σάρρα —  Κλεοπά
τρα.

Ά λλ ’ ό Φοΰτιτ μοΰ Απήντησε Ατά
ραχος:

—  «ΕΤμαι £νας κλόουν καΐ έξασκώ 
τό έπάγγελμα μου, πού εΤνε νά διασκε
δάζω τό κοινόν».

Λέγοντάς το, 6 Φοΰτιτ έβγήκε στά 
στίβο τοΰ ιπποδρομίου κοί ύπεκλίθη 
πρό τής Σάρρας Μπερνάρ. Ή  μεγάλη 
καλλιτέχνις έγύρισε περιφρονητικά ·ίό 
κεφάλι της, ένφ ό γυιός της Μωρίς καΐ 
ό Βικτωριέν Σαρντού, κεραυνοβολού
σαν τόν Φοΰτιτ, μέ τά άγριώτερα βλέμ

Παρά τούς κακούς αύτούς οΙωνούς, 
ό κλόουν ήρχισε τήν παρωδία του, έ- 
ξωφρενικώτερη παρά ποτέ. "Οταν ό 
Φοΰτιτ έπεράτωσε τό νούμερό του, ή 
Σάρρα Μπερνάρ, γελώντας μέχρι δα
κρύων, ιού έπέταξε ενα μπουκέττο με
νεξέδες. Τά χιούμορ τού κλόουν είχεν 
άφοπλίσει τήν βασίλισσαν τοΰ γαλλι
κού θεάτρου!

Ζ. Μ ΕΝΤΡΑΝΟ
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Θ ΕΑΤΡΟ Ν

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

Κ Α Θ Ε ΒΡΑ Δ Υ  
Ή  άριστουργηματικΑ κωμωδία τού δ'ασήμου 

"Αγγλου συγγραφέως 
ΤΖΑΙΗΜ Σ Μ Π Α ΡΡΙ

ΑΥΤΟ
π ο ϋ  ξ έ ρ ε ι

κ ά θ ε  γ υ ν α ί κ α
Σ έ  4 πράξεις (είκόνες 5)

Μετάφρασ>ς : Μ Α Ρ ΙΑ Σ  ΚΑ ΡΜ Α  
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΑ ΡΑ Ν Τ ΙΔ Η  
Σκηνογραφίες: Γ ΙΩ ΡΓΟ Υ  ΒΑ Κ Α Λ Ο

ΤΡ ΙΤΗ  -  ΠΕΜΠΤΗ καί Σ Α ΒΒ Α Τ Ο Ν  
Α Α ’ΓΚΑ Ι ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΑΙ 

Είς τάς 7 μ.μ. μ έ  δραχ. 30—20—10

Τά εισιτήριά σας
1) Θέατρον Άνδρεάδη, πλατεία Κυριάκου 
τηλέφ. 82.134 2) Κιν)φος «Πάνθεον» άπό 

10 π.μ. — 1.30 μ.μ. τηλ. 24.305
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡλΠίΖλ ΤΗΣ EUUK
ΙΔ ΡΥ Θ Ε ΙΣΑ  Τί? 1841

ΚΕΦ Α Λ Α ΙΑ  Μ ΕΤ Ο Χ ΙΚ Α  ΚΑ Ι ΑΠ Ο Ο ΕΜ ΑΤ ΙΚΑ  Δρ. 1.205.000.000 
• ίΚ Α Τ Α Θ ΕΣΕ Ι Σ  ΤΗ 28.6.1940 ........................  > 10.680.000.000

Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ Η Σ :

Α Λ ΕΞ . Γ. Κ Ο ΡΙΖΗ Σ
Κ ΕΝ Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α έν Άθήναις.
ΥΠ Ο ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑ ΚΑ Ι Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΑ  είς δλη τήν ’Ελλάδα. 
Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Α Ι: Είς δλας τάς χώρας τοΰ Έξωτερικοΰ.

Τό πραγματικό του δνομα εΐνε 
Φραγκίσκος. Τό νά ποΰμε στόν κό
σμο τί δψι έχει εΐνε δλως διόλου 
περιττό. Τό νά τοΰ^ποΰμε τί ρό
λους ύποδύεται στόν κινηματογρά
φο νομίζω δτι εΐνε περισσότερο έν
διαφέρο.

Ή  αίσθηση τοΰ χιούμορ τόΰ 
Τζαίημς Κά γκνεϋ  είνε τόσο τρα- 
χειά δσο κα'ι ol ρόλοι πού ύποδύε- 
ται στίς ταινίες του. Εΐνε πάντοτε 
πανούργος, ύπερήφανος καί κυνι- 
κός. Τό πρόσωπο πού τόν βοήθησε 
νά γίνη ένας άπό τούς πιό άσυνή- 
θιστους τύπους πού έξασφαλίζουν 
τήν διασκέδαση 
στό άμερικανικό 
κοινό ΐΐνε  ή μητέ
ρα του.., Ή  κατα 
γω γή της εΐνε 
Νορβηγική, παν
τρεύτηκε — χωρίς 
νά τό καλοσκε- 
φθή —  ένα ’ I ρλαν 
δό. Δίχως νά εΐ· 
μαι άίσθηματίας, 
καί αύτό ύπάρχει 

μη λ ίγο  στήν φυλή- 
τοΰ Κάγκνεϋ, νο- 
μ ζω δτι κάθε γυ 
ναίκα δπως ή μη
τέρα τοΰ Τζίμμυ 
έπηρεάζ:ι τό πε- 
πρωμένον τής ’Α 
μερικής περισσό
τερο άπό σύτούς 
τούς ίδιους τούς 
πολιτικούς της.

Ό  ήθοποιός 
γεννήθηκε (εΐνε 
τό δεύτερο άπό 
τά πέντε παιδιά 
αύτής τής οικογέ
νειας) σέ μιά έ
παρχία γνωστή 
στήν άστυνομία, 
μέ τό δνομα «ό 
συρφετός τοΰ κλε 
φτοπολέμου».

Ψυχολόγοι καί 
και άλλοι συχνά 
άπόρησαν γιατί 
τόσο εύγ:νικός 
καί πολιτισμένος 
νέος σάν τόν Κ ά γ  
κνεϋ, εΐνε Ικανός 
νά ύποδύεται τό
σο δύσκολους ρό
λους. Ή  άπάντη- 
βη εΐνετόσο άπλή.
Μάς τ ή ν  έδω
σε μάλιστα ενας σεναρίστας.

Τά πρώιμα χρόνια τοΰ άφησαν 
ϊχνη μέ βαρειά χτυπήματα στήν 
εύαίσθητη περγαμηνή τής ψυχής 
του. "Ο ταν ό Τζαίημς Κά γκνεϋ 
τέλειωσε τό δημοτικό σχολειό, δου 
λεψε έδώ κ γ  έκεϊ καί ήταν ένα 
«παιδί γιά  θελήματα» στόν «"Η λιο  
τής Ν. Ύόρκης». Ζητώντας μεγα- 
λείτερο μισθό προσλήφθηκε άπό 
ένα μεγάλο κατάστημα μέ μισθό 
ένάμιση δολλάριο τή β5ομάδα στό 
τμήμα παραλαβών. " Ισ ω ς  φαντα
σθή κανένας δτι ήταν πολύ μικρό 
ποσό γιά  τάς δυσκόλους περιστά
σεις. Ά λ λ ά  τότε ήταν ό μόνος 
Κά γκνεϋ  πού έδούλευε. Ή  έπόμενη 
έργασία του ήταν νοΓ έπιστατή στό 
δημόσιο βιβλιοπωλείο τής Μ. Ύ όρ 
κης. Ή  πληρωμή δέν ήταν ύπέρο- 
χη δσο ό τίτλος πού ε ίχε : έπιστά- 
της, εΐνε ^να παιδί πού μετακινεί 
τά βιδλία, καΐ τά μεταφέρει άπό 
τό ενα ράφι στό άλλο. Ή  μητέρα 
του, προτρεπόμενη ϊσως άπό τήν 
προαίσθηση τοϋδωσε θάρρος γιά  
νά δημιουργήση μιά τύχη, μιά 
σταδιοδρομία.

Ή  θέση του τοΰ έπέτρεψε νά 
γίνη £ν«ς μανιώδης βιβλιόφιλος. 
Μετά ό Τζίμμυ γιά  νά κάνη δυσκο 
λώτερες έργασίες, άποφάσισε νά 
γίνη καλλιτέχνης καΐ πήγε στήν 
Κολούμπια. Ή  μητέρα του δέν πα- 
ρσπτονέθηκε ένφ σκεπτότανε δτι ε
νας έμπνευσμένος καλλιτέχνης ή
ταν τό τελευταίο πράγμα πού είχε 
άνάγκη ή οικογένεια, άφοΰ μάλι
στα κοτνένας άπό τούς άδερφούς 
του έκείνη τήν έποχή δέν έργαζό- 
ταν. "Ο ταν είδε δμως δτι δέν είχε 
κανένα ύλικό κέρδος άπό τήν καλ
λιτεχνική φιλοδοξία του ξανάπε: 

— Ξέρω  κάποιον πο it ξέρει ενα 
άνδρα πού ξέρει πάλι ένα παιδί 
τοΰ «κόρου».

Ό  Τζίμμυ πρόκειται νά δόκιμά 
ση: «Δέν μπορώ νά τραγουδήσω 
τήν «Γλυκειά  Ά δ ελ ίνα »  ά λλ ’ έχω 
άνάγκη άπ’ αύτήν τήν έργασία».

Πενήντα ύποψήφιοι μαζευτήκανε. 
«Κύτταζα τί κάνανε οΐ άλλοι κ Γ  
έκανα κ ι’ έγώ τό ϊδιο» λέει ό

Κά γκνεϋ. Πώς ήταν δυνατόν ό δά 
σκαλος τοΰ χοροΰ νά ξεχωρίση 
τό κοκκινόμαλλο Νορβηγο-'Ιρλαν- 
δό παιδί, πού δέν ήξερε οϋτε νά 
χορεύη οϋτε νά τραγουδάη ; ’Έ τ σ ι  
έμεινε κομπάρσος γιά  τριανταδύο 
βδομάδες. Ό  Τζίμμυ τότε ήταν 
δεκαοκτώ χρονών καΐ ήξερε δλα 
τά βήματα τών χορών — άπό τά 
βιβλία δμως.

Κα ΐ έκείνη τήν έποχή, πού 
έκείνος δέν ήξερε οϋτε μιά λέξη 
άπό τήν γλώσσα τών Ιο υ δα ίω ν, 
παρουσιάστηκε γιά  πρώτη φορά 
στή Φιλαδέλφεια σ’ ένα σκέτς ύ-

Ή  ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φύσεως τραπε- 
ζικάς έργασίας εις τό έσωτερικόν καί τό εξωτερικόν ύπό έξαιρετι· 
κώς συμφέροντας δρους. Δέχεται δέ καταθέσεις είς δραχμάς (είς 
πρώτην ζήτησιν έπι προθεσμίςι καί Ταμιευτηρίφ) μέ λίαν ευνοϊκά 
έπιτόκια.

. «Μ, 5* j iM .  W i 11» ■ «■*,
Ο Τζαίημς Κάγκνεϋ /

ποδυόμενος ρόλο πα^ιοΰ Ίσροτη- 
λίτη.

Μετά ήρθαν τά έφτά χρόνια τής 
δυστυχίας. «Φαίνεται δτι ήμουνα 
καταδικασμένος νά παίζω δλο στή 
Φιλαδέλφεια. Δυό δωδεκάδες έκτε- 
ταμένα χωριά ύπάρχουν έκεΐ σέ 
άκτίνα διακοσίων μιλίων. ’Έ π α ιξα  
έκεΐ, περισσότερο άπό έκατό φορές. 
'Η τα ν  ή περιοχή τοΰ Κάγκνεϋ».

‘Ό τα ν  είσέπραττα σαράντα δολ 
λάρια τήν έβδομάδα, τά εϊκοσι πη 
γαίνανε κατευθείαν στήν μητέρα 
μου.

Κοντόχοντρος, μέ τό πρόσωπο 
αύλακωμένο άπ’ τις ρυτίδες τής 
ζωής, δέν ήτοτν 6 τύπος τοΰ νέου 
άλλά οϋτε πάλι ήταν ίκαρός πολύ 
γιά  χαρακτηριστικούς ρόλους.

Τό πεπρωμένο του δμως ήταν άλ 
λο. ’Ορφανό άλητόπαιδο χτυπημέ 
νο κλείστηκε μέ χειροπαΐδες πίσω 
άπό τις βαρειές πόρτες τής φυλα 
κής.

Τύπωσα τούς «Έπ α ίτα ς τής ζω
ής» υστέρα άπό δεκατρία χρόνια 
πείνας καΐ μόχθου.

Ζοΰσα σάν άσημος συγγραφ έ
ας στό Χόλλυγουντ. Τό βλβλίο μου 
έπαιρνε σιγά-σιγά τήν έξέλιξή 
του, τό δρόμο του.

Δυό χρόνια περάσανε. Τότε συνέ 
βη κάτι. Ό  Κέννεθ Μ άκ Γκόουαν, 
παραγωγός τώρα στήν Τουέντιεθ— 
Σέντσουρυ — Φόξ —  Φιλμ βρισκό 
τανε μαζί μέ τόν δραματικό Εύγέ- 
νιο Ό  Ν ήλ στοΰ Μάξουελ 'Άντερ- 
σον. Ε ίχ ε  μιά δραματική προσωπο-

■■■ιιιιιι·

ΖΗΤΗΣΑΤΕ 
ΕΙς δλα τ<5 καλά καταστήμα

τα τών ’Αθηνών Καλλυντικών 

είδών τήν πούδρα

«ΕΛ ΕΓΚ  ΑΝ»
Ι Ι Η Ι Ι Ι Ι Ι ·
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Κ Ο Ρ Σ Ε Δ Ε Σ  Τ Ο Υ Α Λ ΕΤ Τ Α Σ , Μ ΑΓΙΩ , Σ Ο Υ Τ ΙΕ Ν  
Δι’ δλα τά γούστα, δι’ δλα τά σπόρ.

Χωρίς Μ Π Α Ν ΕΛΛΕΣ , Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  μοντέλλα τοΰ Οϊκου ΜΠΑΡ- 
Ρ Ε Ρ  τών Π Α Ρ ΙΣ ΙΩ Ν , Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ  Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Σ  καί προσωπικόν άρ
τιον είς τήν διάθεσίν σας, είς τό ιδιαίτερον τμήμα τοΰ
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I  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1_ ι Ο Μ ΟΝΟΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ

Δ ΙΑ  Κ ΙΡ Σ Ο Υ Σ  και Φ Λ Ε Β ΙΤ ΙΔ Α : Κ Α Λ Τ Σ Ε Σ  έλαστικές νέας 
παραλαβής, έντελώς άδιόρατες, καί έπίδεσμοι ελαστικοί ID EA L, 
V E L P E A U  κ. τ. λ.
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ποίηση τών « ’Επαιτών τής ζωής» 
πού ώνομάζονταν «Βλέποντας άπ' 
έξω πρός τά μέσα». Τό βιβλίο εΐ- 
χ£ δύο τύπους κοκκινομάλληδες. 
Ό  Κέννεθ Μ άκ Γκόουαν έστειλε τό 
τε νά φωνάξουν δλους τούς κοκκι
νομάλληδες δλων τών άναστημά- 
των. ΤΗρθο:ν.Ό  Τσάρλυ Μπίκφορντ 
έκλέχθηκε γ ιά  νά δοκιμάση νά 
παίξη τό ρόλο τοΰ «Κόκκινου ’Ο- 
κ^αχύμα». Ό  έπόμενος, ένας μέ 
ζωηρές κόκκινες μποΰκλες έκλέ
χθηκε πριν άπό τόν Κά γκνεϋ  γιά  
νά ύποδυθή τόν «Μ ικρό Κόκκινο». 
Αύτό ήταν. Ό  Τζίμμυ ήτανε ό τε

λευταίος άπό τήν 
όμάδα πού παρή- 
λα υνε.Ό  Μ άκ Γ  κό 
ουαν έρριξε ένα 
βλέμμα σ’ έκεΐνον 
πού έκλέχθηκε. 
Τό κόκκινο πρό
σωπό του ήταν λί 
/ο στραβό.Ό .Μ άκ 
Γ  κόουαν γύρισε 
τό κεφάλι του.

"Ε λ α  δώ έσύ. 
Πώς λέγετα ι ; 
τόν ρώτησε. 
- Κ ά γ κ ν ε ϋ ’ Τζαί 

ημς Φ. Κ ά γκν ίϋ , 
άπάντησε.

— Μήπως μπο
ρείς νά παίξης 
ρόλους άλήτου;

—  "Η μουνα  έ
φτά χρόνια κομ
πάρσος.

Ό  Μ άκ Γ  κόουαν 
έξέτασε τόν τολ
μηρό αύτό νέο. 
«Νομίζω δτι κά
νει» είπε. «Πέρα
σε αϋριο γιά  δο
κιμές».
* Ή  όμάδα τών 
άπορριφθέντων έ 
φεύγε σιγά - σι- 
γ ά .

— Καλύτερη τύ 
χη τήν έρχόμενη 
φορά, τούς εύχή- 
θηκε ό Κέννεθ.

Τήν άλλη μέρα 
ό Κ ά γκνεϋ  ήταν 
πρίν άπό τήν ώρα 
του στις δοκιμές.

Τό «πλατώ» ήταν γεμάτο άπό 
κομπάρσους. Ό  Κά γκνεϋ  έκοβε 
βόλτες άνάμεσά τους. Τό χειρόγρα 
φο πού περιείχε τό μέρος του ήταν 
τυλιγμένο στά χέρια  του. Ε ίχ ε  μά 
θει τά λόγια  του άπό τήν προηγού 
μενη μέρα.

Πρόσεξα τούς τέλεια νωχιελεΐς 
τρόπους τοΰ δοκιμαζόμενου πού ή
ταν άνώτεροι άπό τά κουρέλια του. 
ΤΗταν κάτι τό νέο γ ιά  μένα, νά 
βλέπω κάποιον νά παίζη ένα ρόλο 
πού έζησα.

Ό  δρόμος μέ τις ταλαιπωρίες 
του ήρθε νά ξαναζήση δταν έπαιζε 
τήν σκηνή μαζί μέ τόν Τσάρλ Μπίκ 
φορντ.

«Δέν ύπάρχει άλλη δοκιμή» είπε 
5 Μ άκ Γκόου«ν.

"Ο τα ν φύγανε δλοι πλησίασα 
τόν Τζίμμυ καΐ τοΰ είπα: «Πώς γ ί 
νεται καΐ παίζεις τόν ρόλο σου τό 
σο πραγματικά, τόσο ζωντανά ;» 
«Υπέροχα» έμόρφασε. «Ά κρ ιβ ώ ς  
σκεπτόμουνα τήν περιοχή τοΰ 
Κ ά γ κ ν .ϋ  μέ τά χίλια  έπαρχιακά 
της σπίτια καΐ τις πέντε χιλιάδες 
ξενοδοχεία της καΐ γνώριζα δτι άν 
δέν έπαιζα καλά δέν θά μοϋμενε 
παρά νά ξαναεμφανισθώ καί πάλι 
στή Φιλαδέλφεια».

Ό  Εύγένιος Ό  Μήλ μοΰ έγνεψε. 
Ό  Τζώρτζ Ζάν Νάθαν χα μογέλα 
σε. «Νά ό άνθρωπός σου, Τζΐμ» 
είπε. «θ ά  άκούγεται γ ι ’ άρκετό 
καιρό».

Ή  άριστοκρατία τής πόλης γέ 
μιζε τό θέατρο, μήνες. Ό  Τζίμμυ 
Κά γκνεϋ  καΐ ό Τζίμμυ Τούλλυ έ
γιναν γνωστοί.

©Ο

Αύτά συμβαίνοτνε δώδεκα χρόνια 
πρίν. Ή  έρχόμενη έμφάνισή του 
δέν έγινε στήν Φιλαδέλφεια άλλά 
στό Χόλλυγουντ. Ε ίμ α ι γεμάτος 
θαυμασμό γ ιά  τό γυιό τής Νορβη- 
γίδος καΐ τοΰ * Ιρλανδού.

Σ ά ν  άνθρωπος πού μετράει τό 
χρόνο μέ τά δευτερόλεπτα, έχει 
μόνο ένα άλλο, άξιο νά στέκεται 
δίπλα του, τ’ δνομά του εΐνε Τσάρ
λυ Σπίνσερ Τσάπλιν.

Ή  έργασία του στό « Ό  έξηκο- 
στός έννατος μαχόμενος» άποδει- 
κνύει δτι μόλις άρχίζει. ΕΙνιε σφυ- 
ρηλατημένος στό «Διακεκαυμένη 
ζώνη». Ε ΐνε  τό πνεΰμα τής ΐσχυ- 
ράς κόρης τής Νορβηγία ς — τής 
μητέρα του.

Δυό άπ' τά παιδιά της εΐνε για 
τροί. Οί άλλοι εΐνε ένας πραγμα- 
τογνώμονας διαφημιστής, ένας άλ 
λος ήθοποιός καΐ ή νεωτάτη κόρη 
της ή Ιω ά ννα  Κά γκνεϋ  δίπλωμα 
τοΰχος τής Κολούμπια.

" O tocv τώρα τελευταία μιλούσα 
μέ τόν Τζίμμυ γιά  τήν τύχη του 
τοϋλεγα : «Υπέθεσε, Τζίμμυ, δτι 
ό Μ άκ Γ  κόουαν δέν πρόσεχε δτι τό 
πρόσωπο τοΰ συντρόφου σου ήταν 
στραβό».

—«” Ε  ! καί ;» μοΰ άπάντησε. 
«Η Μ Ο ΥΝ  Π Ρ Ο Ε Τ Ο ΙΜ Α Σ Μ Ε Ν Ο Σ  
Γ Ι Α  ΤΟ  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  Κ Τ ΥΠ Η Μ Α ».

Τ ό ν  Ιβύλιβ Χρχισε «yuoijc- 
τ*ι» τβ νέβ φίλμ τη ; Ούνιδέρφ*λ 
« Α Λ ΙA S  Ο Δ ΙΑ Κ Ο Ν Ο X »  μέ τέν 
Ρίέιμπιν Μ πάρνς οτβ ρόλο ένβ ; 
μοντέρνου «Ρομπ έν τών Δ«αών». 
Συμπράττουν βί Miesc "Α ουερ , 
Πέγκυ Μ έ ρ κ ν  >οαί Ν τ ίν ν ι ; Ό  
Κηφ.

Λ  Ή  Μέτρβ Γκβλντβυϊν  Μ άγιερ 
«γυρίζει» οτά στούντιο τη ; άπβ τόν 
’ Ιούνιο τό νέο φίλμ "Ο  Ε Ν Α Σ  
Η Τ Α Ν  Ω Ρ Α ΙΟ Σ » ,  μέ τβΰ; —άν 
Μουΐρ, Ρόμπερ Κάμμινγκς Λ?.-

ραίν Νταίη.
Λ  "Ο Μ ίκυ  Ρούνεϋ  άιτααχβλεϊ- 

ται άπβ τβν Ίβύλ ιβ  μαζί μέ την 
Nfi«Vi>j Λέβΐξ, τήν Τζβΰντυ Γχάρ- 
λαντ κχ ί τον Λ,έδι; Σ τ β ν  στά 
στούντιο της Μ έτρβ Γκόλντουϊν, 
γιά νά «γυρίση» καί άλλη μ ί*ν  
ριπέτειαν τήξ © Ικογενεία; Χάρντυ 
τήν ταινία πού έχει γιά τίτλβ «C 
Ε Ν Τ Υ  Χ Α Ρ Ν Τ Υ  Σ Υ Ν Α Ν Τ Α  
Τ Η Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Β Γ Α Λ Τ Η » .

Ο  Σ Π Η Κ Ε Ρ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ

$( Συνέχεια άπά τήν 3η σελίδα) 
ραυγή δπου ή Μαχαρανή σηκώθη
κε. Αύτό έδειχνε τό τέλος τοΰ πό
κερ. Κέρδιζε έφτακόσιες έννενήντα 
ρούπιες. Οΐ Εξακόσιες βγαίνανε 
άπό τήν τσέπη τοΰ καϋμένου τοΰ 
’Ά γ γ λ ο υ  Στρα τηγού .

Ή  πρώτη αύτή κα τα ιγίδα  πού 
σημείωσε τό τέλος τής ξηρασίας 
στό Ρανσιπούρ, δέν έφθασε οϋτε 
ώς τό Δ ελχ ί οϋτε ώς τήν ’Ά γ ρ α . 
’Ά ν  καί ήταν δυνατή μέ βροχές 
σάν καταρράκτες σέ μιά έκτασι 
δση καΐ ή Γα λλία , κα ΐ μποροΰσιε 
νά πλημμυρίση δλες τις Κάτώ  Χώ
ρες χάθηκε στις άπέροτντες ’ Ινδ ί
ες καΐ τελείωσε σάν λεπτή βρο- 
χούλα έκεΐ κάπου στά σύνορα τοΰ 
Ούνταϊπούρ.

Κα ΐ έτσι ό ταχυδρόμος της Β ο μ 
βάης δέν έγραψε τίποτε γ ιά  τις 
βροχές αύτές στό διάστημα τής 
ξηρασίας.

Σ τ ό  Ιδιαίτερό τους βαγόνι, ό 
λόρδος κα ΐ ή λαίδη ’Έ σ κ ε θ  δέν 
μποροΰσαν νά κοιμηθούνε. Κομ μά 
τια μεγά λα πάγου, τυλιγμένα  σέ 
βρεμένες πιετσέτες, τοποθετημένα 
μπροστά στούς ήλεκτρικούς άνεμι 
στήρες, δέν τούς έδιναν οϋτε ϊχνος 
δροσιάς. Απεναντίας ή ύγράσία  
άπό τό πάγο πού έλυωνε έκανε πιό 
άνυπόφορη τή ζέστη.

Μιά ψιλή κόκκινη σκόνη σκέπαζε 
τό τραίνο πού προχωρούσε, περνοΰ 
σε άπό τά λεπτότατα συρματένια 
παραπετάσματα πού ό λόρδος " Ε 
σκεθ είχε διατάξει νά βάλουν στά 
παράθυρα, κολλοΰσε άπάνω στόν 
πάγο καΐ στις πετσέτες, πού κοκ- 
κίνιζάν. "Ε ν α  στρώμα σκόνης-άμ- 
μου στό πάτωμα κινούνταν διαρ
κώς άπό τις ριπές τών άνιεμιστή- 
ρων.

Σ τ ό  διαμέρισμά του, ό λόρδος 
"Ε σ κ ε θ  κάπνιζε, έπινε ούΐσκυ καΐ 
κάθε λεπτό, κτυποΰσιε τόν ύπηρέτη, 
γ ιά  ν ’ άνοίξη ή νά κλείση τό  πα
ράθυρα, ν ’ άλλ.άξη τή κατεύθυνσι 
τών άνεμιστήρων ή νά φέρη φρέ
σκα κομμάτια πάγου. Δέ μπορούσε 
νά κοιμηθή κα ΐ άδικα προσπαθού
σε νά έργασθή,' νά συντάξη τηλε
γραφήματα ή νά τακτοποιήση ένα 
χάος άριθμών πού είχε σημειώσει 
μπροστά του σέ μιά μεγάλη κόλλα 
χαρτί.

ΤΗταν ένας άνθρωπος σαράντα 
6κτώ έτών, μεγαλόσωμος, μέ δυνα
τό σκελετό παρά τις καθημερινές 
άσκήσεις κα ΐ τήν καθημερινή ιππα
σία. Ε ίχ ε  ένα μεγάλο άν αλογικά  
στό σώμα του πρόσωπο στρογγυλό 
καΐ μιά φυσιογνωμία διαρκώς σάν 
λυπημένη. Τό σαγόνι του πού έξεΐ- 
χε καΐ τό στόμα του μέ τά πολύ 
λεπτά χείλη τοΰ έδιναν μιά έκ- 
φρασι ζωώδικης σκληρότητας. 
Σ τ ή  μύτη του κα ΐ στά μάγουλά 
του εΐχε άπειρες λεπτές κόκκινες 
φλέβες, γ ιατί ό λόρδος "Ε σ κ ε θ  ή
ταν μεγάλος μπεκρής καΐ τό μυα
λό του δέν έργάζονταν καλά παρά 
δταν είχε πιή κονιάκ κα ΐ ούΐσκυ.

Ή  συνήθεια τοΰ πιοτοΰ χρονο
λογούνταν άπό τά παληά χρόνια 
δταν άπλοΰς κ. Α λ β έρ το ς  Σίμπσον 
πουλοΰσε έγγλέζ ικα  μαχαίρια καΐ 
πηρούνια στήν ’Ανατολή καί έπινε 
γιά  νά παλαίψη μέ τήν άφόρητη 
ζέστη. Γυρίζοντας στήν Α γ γ λ ία  έ 
ξακολούθησε νά πίνη γιά  νά πολε 
μήση' τήν ύγρασία.

"Ο τα ν πιά τού μειδίασε ή τύχη 
καΐ ή ζωή του έγινε πιό πολύπλο
κη έξακολούθησε νά πίνη y ta  νά 
σκοτώση μέσα του τό τέρας τής έ
πιτυχίας πού « Ιχε  γίνει, καΐ κρυφά 
τόν κατασπάραζε.

Ό  άλκοολισμός εΐχε κατακτήσει 
γ ι ’ αύτόν δευτέρα φύσι, τόσο εΐχε 
συνηθίσει στό πιοτό, ώστε τό άλ- 
κοόλ τοΰ έδινε δύναμι στήν έργα 
σία του. Αύτή τή στιγμή δέν ήταν 
τό ούΐσκυ πού τόν έκανε νευρικό 
άλλά ή φοβερή ζέστη.

Ό  λόρδος "Ε σ κ ε θ  ήταν ένας με
γιστάνας τής Δύσης δχι ένας στρα 
τηγός, οϋτε άρχηγός κράτους σάν 
τόν Νοιπολέοντα άλλά ένας έμπο
ρος έξυπνος καΐ πονηρός, στή χιλιο 
στή δύναμι. Ε ΐχ ε  δικές του φυτεί
ες καουτσούκ στή Σουμάτρα , έπι- 
χειρήσείς στις ’ Ιδίες, βαμβακοφυ 
τεΐες στήν Αίγυπτο. Ιδ ιο κ τή τ η ς  έ- 
φημερίδων στή Λόντρα, διηύθυνε 
καΐ ήταν μέτοχος σέ μεγάλες ά- 
τμοπλοϊκές εταιρείες στήν Α να το 
λή, εΐχε πετρελαιοπηγές στήν Περ 
σία καί στό Άφγοτνιστάν καΐ έρ- 
γοστάσια —  ή καλλίτερη τοποθέτη 
σι τών χρημάτων ίου — όβίδων καΐ 
κανονιών.

Πρό πολλοΰ είχε πουλήσει τά ύ- 
φαντουργεΐα πού είχε στήν ’Α γ 
γλία , γ ιατί ή βιομηχανία αύτή εί
χε περάσει στά χέρια  τών Γιαπωνέ 
ζων' κα ΐ τών Ιν δ ώ ν  (χά ρ ις  στήν 
έξιευτελιστική τιμή τών ήμερομισθί 
ων στήν Α να τ ο λ ή ).

Τό χάος τών άριθμών πού είχε 
σημειώσει στά φύλλα τοΰ χαρτιοΰ 
πού ήσαν άπλωμένα μπροστά του, 
ήταν σχετικό μέ τις πολύπλοκες 
αύτές μεγάλες έπιχειρήσεις, άλλά 
ή ζέστη τόν έμπόδιζε νά τις ζεδια 
λύνει. Οΐ βάσεις τοΰ οίκονομικοΰ 
αύτοΰ μεγαλουργή ματος είχαν τ:- 
θή έ5ώ καΐ πολλά χρόνια, δταν 
ήταν άκόμη ένας Σίμπ οον μικροα
στός, γυιός ένός έργολάβου τοΰ 
Αίβερπουλ. "Ο τίτλος εύγενείας 
το3 λόρδου δέν ηταν κληρονομικός. 
Τόν είχε άγοράσει, σχετικώς φθη
νά, μιά έποχή πού ήτοτν εϋκολο.

Συχαίνονταν τή ζέστη, γιατί 
τοΰ αϋξανε τήν πίεσι καί τοΰ έδινε 
τό αίσθημα δτι θά πάθαινε συγκο
πή, καΐ καταριόταν τήν ιδέα πού 
τού μπήκε νάρθη στόν καταραμένο 
αύτό τόπο. "O tocv τοΰ ύποδείξανε 
τόν κίνδυνο ένός ταξιδιού στίς ’ Ιν 
δίες τόν ’Απρίλη γέλασε καΐ τούς 
είπε :

— Μ ά φίλοι μου ό "Εσ κεθ  γνωρί 
ζει τή Σομ α λία , τή Γιάβα, τή Νέα 
Γουινέα 1 ό ήλιος δέν τόν τρομά 
ζει !

Μ ά ό άνθρωπος πού εΐχε μείνει 
στή Σομ α λία  άνομάζονταν Ά λ β έ ρ  
τος Σίμπσον, ήταν είκοσι χρονών, 
δυνατός σά βώδι καΐ μέ νεΰρα ά- 
θλητή, δέν ήτοκν ό παντοδύναμος 
λόρδος "»Εβκεθ ό χοντρός, ό  γερα  
σμένβς, ό*' κουρασμένος άπό τά 
βάρη καΐ τίς άσχολίες μιάς κολοσ 
σιαίας περιουσίας πού τήν εΐχε 
κατακτήσει μέ πονηριές καΐ μέ τήν 
έλλειψι κάθε εύσυνιειδησίας. Πήγε 
στις ’ Ινδίες γιατί τοΰ τό ζήτησε 
ή ΚυβέρνττΛ. "Α ν  έπιθυμοΰσε νέες 
δόξες καί Τιμές (κα ί τις έπιθυμοΰ
σε) δέν έπρεπε ν ’ άρνηθή.

Τό ταξίδι αύτό έξυπηρετοΰσε καΐ 
τά δικά  του συμφέροντα. "Επρεπε 
νά μιελετήση έπί τόπου τό ζήτημα 
τοΰ ζαχαροκαλάμου. "Η ξερε έπί
σης δτι ήταν ή κατάλληλη στιγμή 
γιά  νά άγοράση άπό τούς ’ Ινδούς 
Ιδιοκτήτες τής Βομβά ης, σέ χαμη
λή τιμή τά έργοστάσια τών δαμβα 
κερών. ’Ά ν  τά ύφάσματα αύτά δέν 
είχαν πιά μέλλον στήν Α γ γ λ ία , 
δέν ήταν τό ϊδιο στις ’ Ινδίες, παρά 
τό συναγωνισμό τών Γιαπωνέζων.

Α να τολή ή Δύσι, Α γ γ λ ία  ή Εύ  
ρώπη δέν τόν ένδιαφέρανε διόλου. 
Έκ·εΐνο πού τόν ένδιέφερε ήταν ό 
λόρδος ’Έ σ κ ε θ , ή δύναμι πού τοΰ- 
δινε τό χρήμα  του καί ή πονηριά 
του, καΐ ίσως — λ ιγά κι —  ή γυναΐ 
κα του καΐ τά άλογα.

"Α ν  κατώρθωνε νά ιτείση τή 
Κυβέρνησι τών 'Ινδ ιώ ν νά βάλη έ
να μεγάλο δασμό στις Ιαπωνικές 
εισαγω γές τά ύφαντουργεία τών 
βαμβακερών θά κέρδιζαν πολλά 
καΐ θά κέρδιζε δχι μονάχα ή  Α γ 
γλία  άλλά καΐ οΐ ’ Ινδίες. ’Ή τα ν ή 
στιγμή νά τά έξαγοράση.

Ε ίχ ε  καταρτίσει προσεκτικά τό 
πρόγραμμά του. Μιά βδομάδα στό 
Ρανσιπούρ —  έκεΐ έκανε λιγώτιερη 
ζέστη άπό τή Βομβάη, εϊκοσι τέσ
σαρες ώρες στή Βομβάη, πού δλα 
θά είχαν κανονισθή μέ τούς μεσί
τες, τηλεγραφικώς ϊσια-ϊσια γιά 
νά ύπογράψη. ’Έπ ειτα  έπιστροφή 
στή Γένοβα μέ ένα βαπόρι τοΰ 
Λόϋδ Τριεστΐνο, πού ήταν πιό γρή 
γορο άπό τά σκάφη τής δικής του 
ί-ταιρείας, τέλος δέκα μέριες άνά- 
παυσι καΐ θαλασσία έκδρομή στή 
Μεσόγειο μέ τή θαλαμηγό του, άν 
οί προσπάθειες τών Μπολσεβίκων 
γ ιά  τά πετρέλαια δέ τοΰ χαλοΰσοτν 
τά σχέδια κα ΐ έπρεπε νά γυρίση 
στή Λόντρα.

Μ ερικές στιγμές λυπόταν ό λόρ
δος Έ σ κ ε θ  γιατί δέ γεννήθηκε 
πριν άπό πιενήντα χρόνια δτοτν ή 
Αυτοκρατορία ήταν άκόμα Αύτο- 
κρατορία.

σταδιοδρομ a  xsu 3ά ήταν 
τότε πολύ πιό εϋ::ο\η.

Μιά μέρα διασκέδαζε λογαριά
ζοντας δτι κατά τόν 18ον μέ 19ον 
αιώνα τά ά γγλ ικά  κεφάλαια ποΰ 
θά έτοποθετοΰσε κανείς στις ’ Ιν δ ί
ες έφερναν κέρδος 500.000 λίρες 
γ ιά  Μ ΙΑ  Λ ΙΡ Α .
. Δέν ή τα ν θαΰμα αύτό ;
Τ ί δέ θά μπορούσε νά κάνη ένας 

άνθρωπος μέ τή δύναμί του τήν 
έποχή έκείνη ;

θ ά  κατακτούσε τό κόσμο.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  συνέ/ε'α.
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Γύρω άπό τή σκηνή

Θεατρικά 
—  σκίτσα

Τ ά  "Παρκοκήνιοί» μέ 1<5ι«ίτερη χα.ρά άρχίζουν άπ’ αύ
τό το φύλλβ την δημοίίευυη μι«5 o sip«j σκίτσων 8ε*τρι- 
κών τύπων έμμετρων, rrcii όφείλβντχι οτην πέννα ένός ά· 
«β  τβύ; πιό καλούς νέους μ*ξ εύ&υμβγράφβυί· τβύ κ. Δημ. 
Γα λερ ίίη , αρχισυντάκτη τβΰ κ Σ  « S 6ατβκύρuxxcu» κβά βυν- 
εργάτη γ ι«  την εύδυιμβγ ρχφική σελίδα ε ϊίικώ τερ* βέ δι- 
άφ«ρ« περιοδικά.

Ό  κ. Δ. Γα λερίίη ?, μέ τη συνεργασία τβυ βτά «Παρα
σκήνια» &ά δίνη καδ’ εβδομάδα μία στήλη, πβύ β’ αύτή' 
δά παρελάσβυν άκβύβντε ς τόν . . . έζάψαλμο ©ί «τύποι» 
τβΰ δεάτρου μαί, άπό τβύ θεατρώνη μέχρι τη ; . . · μπαλ- 
λαρινβύλα; καΐ άπβ τής μεγάλης πρωταγωνίστριας κ * ί 
τβΰ συγγραφέα μέχρι τβΰ κομπάρσου καί τβύ ύποδβλέα. 
Είμεδα 6έίαιβι έτι δά δια δαστβΰν . μέ Ιδιαίτερη εύχαοί^τη- 
ση άπό τβ αναγνωστικό μας κβινβ.

Εΐνε τό θέατρο πηγή ποικιλιών μεγάλη 
καΐ εΐνε δύσκολο κανείς είς τή σειρά νά SdcXg 
δλες τΙς έκδηλώσεις του καί νά τίς κριτικάρω 
"Ο0εν, ό γράφων τό παρόν, έσκέφθηκε νά πάρπ 
τά κύριά του πρόσωπα καί νά τά άνατάμη 

εις τρόπον ποΰ νά κάμη 
μίαν σκιαγραφ <χν του μικράν κα ί άνεπίσημον 

άλλα, οΰχ’ ήττον, χρήσιμον 
είς δσους μέ τό θέατρον έχουνε κάποιαν σχέσιν,
Μέ άλλα λόγια , φίλτατοι, άπό αύτήν τήν θέσιν 
θά σόίς δοθη μιά έμμετρη σειρά σχεδιασμάτων, 
χρησίμων πρός έξαγω γήν πολλών συμπερασμάτο» 
πού άφοροΰν τό θέατρο καί πού, αύτά καί μόνα, 
μπορούνε νά σάς δώσουνε μιά ζωντανή είκόνα 

της δλης του ζωής,
(πού ΐ'.;ως, άναγνώστα μου, έν μέρει άγνοεϊς^,ί

I .—  Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ω Μ Η Σ

‘Η πρώτη τοΰ θεάτρου μας εΐνε προσωπικότης, 
διότι έχει θέατρο καί θίασο δικό της.
Ό  θεατρώνης πάντοτε γιά  δλα έχε ι γνώμη : 
γ ιά  τΙς σκηνές, τά σκηνικά, γ ιά  τούς χορούς άκόμη, 
γ ιά  τις πρωταγωνίστριες, τούς πρωταγωνιστάς, 
τών κοστουμιών τά σχέδια καί τούς σχεδιαστάς, 

τέλος, γ ιά  δ,τι δήποτε, 
ί 'Ενδέχετα ι άπ’ ολ' αύτά νά μή σκαμπάζβ τίποτε,
1 μά τήν κατάστασιν αύτό ποσώς δέν  τήν άλλάζει. s 
ί *Από «πλευράς έμπορικής» τά έρ γ α  έξετάζει, 

μά δλα τά «έμπορικά» τά έργα, γενικώ ς,
(θαρρείς καί τώχει ή μοίρα τους) πέφτουν κακήν-κακώς 1 
Ούτε αύτό τόν συγκινεί τόν θεατρώνην, δμως.
Ά π ό  τήν κάθε συμφορά συνέρχεται συντόμως, 
τήν άποδίδει, φυσικά, στόν κόσμο ή στήν τύχη 
κα ί ένεργεΐ τά δέοντα γιά  νά...ξαναποτύχ[| I 
Ε ΐνε  ό ΰψιστος κριτής τών έργω ν τώ ν Έ λλήνω Α  
θέλει νά έμφανίζεται ώς ό διευκολύνων 
τήν άνοδον έπί σκηνής τών παλαιών κα,Ι νέων 

δικών μας συγγραφέω ν, ,
άλλά προτού ύποβληθή είς ταύτην τήν «θυσίαν» 
άσκεϊ έπί τών έργων των δεινήν λογοκρισίαν, 
θέλει νά φύγη μιά σκηνή, νά προστεθη μιά νέ<̂  
τά δεκαπέντε πρόσωπα νά γίνουνε έννέα, 
τόν τάδε πρωταγωνιστήν ή τάδε ν “ άγαπά 

καί τά λοιπά... καί τά λοιπά...
’Εά ν δεχθη ό συγγραφεύς τό έργο  άνεβαίνει.

Κ ι ’ εύθύς τήν έπομένη 
δέχεται ό ταλαίπωρος τής κριτικής τά βέλη, 

τής κριτικής πού θέλει 
τήν...τέχνην είς τό ϋψος της. Τήν τέχνην, ή όποία, 
κατά τούς θεατρώνας μας, εΐνε μιά ούτοπία,

δσον καί τά έργα της Κι’ οΑ σ χέ ΐικα ί τών «βάζεις 
εύθύς δέν μεταφράζονται είς «Ικανά ς είσπράξεις»...
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ό  σκηνοθέτης.

Δ . Γ Α Λ Ε  Ρ  Ι Δ Η Σ

Γιατί ή έπιδεώρηση
γραφεται πάντοτε

πάνω στά ίδια καλούπια;
ΜΙΛΑΝΕ oi κ.κ. Ά χ . Μομάκης κοι Δ. Εύαγγελίδης

« Ή  γνώμη, πβύ σαςδιατυπώσανε 
μερικοί συνάδελφβι καί πβύ σ' χ ύ 
τη έ κυριώτερβς λόγος τής μονι
μοποίησή τβΰ τύπβυ τών έπιδεωρή- 
σεων είναι τό βτι τά συμβόλαια 
τών ήδοπβιών δεσμεύουνε τά χέρια 
τβΰ συγγραφέα, νομίζω βτι είναι
όρδή.

—  ’Απαλλάσσετε, δηλαδή, τούς συγ
γραφείς άπό κάθε εύθύνη ;

— ’Ό χ ι ,  δέν θέλω νά πώ αύτέ. 
Ο Ι συγγραφείς δέδαίιη φταίνε κ ’ 
αύτβί λιγάκι, γιατί δέν αλλάζουν 
τά καλούπι* τής επιθεώρησης άλ
λά όχι τόσβ &αο βί δεσμεύσεις τών 
έπιχειρηματιών. Τ ά  συμβόλαια 
δλέπετε τών ήδοπβιών κανονίζου- 
ν* κατά τά τρί.χ τέταρτα βλη τή 
γραμμή τής έπιθεώρησης. Έ δώ  πχ 
ραδείιγιματβς χάριν τά συμβόλαια 
είναι ετσι κανωμένα, ώστε ώςχαί 
ποσβτικώς νά ύπβχρεώνβυν τβν 
συγγραφέα νά τά άκβλβυΜί. 'Υπο
χρεώνεται δηλαδή έκείνος πβύ δά 
γιράψη γιά τό δέατρβ Σαμαρτζή 
μιά έ·πιδεώρη«η νά λάδη ύπ’ όψη 
του βτι ύπάρχει όχι μόνβ ρωμαν- 
τζιέρκ. άλλά καί ρωμαντιέ,ρβς. Ό  
ένας άπβ τβύς δύο πρέπει νά έμ- 
φανισδή «τή ν  πρώτη κ ι ’ ό άλλος 
στή δεύτερη πράζι. "Υ σ τερ * πρέ
πει νά ύπάρχη β μπεκρή:. Γιατί 
πώς άλλβιώς δά έμφανισδή 4 Μ *·  
xpfis;

—  Μέ συγχωρεΐτε, τον διακόπτω, 
δέν νομίζετε οτι δλοι αύτοί οί ήθο
ποιοί μας, ποΰ ’έχουν σταθεροποιήσει 
ενα τύπο, θά μπορούσαν κάλλιστα νά 
ύποδυθοΰν άλλους ρόλους, έντελώς δι
άφορους άπ* αυτούς πού υποδύονται 
ή άναγκάζονται νά ύποδύωνται σήμερα;

—  Βέδαια καί μπορούν. Ά λ 
λά βί συγγραφείς, καδώς καί βί ε
πιχειρηματίες δέν τολμάνε 'ν ’ αλ
λάξουνε τόν τύπο τβΰ ήθοποιοΰ, 
πβύ εχει σταμπιλλαρισδή χ ι ’ βλας 
γιαιτί δεν γνωρίζουν άν καί στό 
κβινό άρέσει αύτή ή άλλαγή.

—  Ή  έμφάνιση ίπειτα τού κομπέρ, 
τοΰ μάγκα, τοΰ Μενιδιάτη, τής Πλά
κας καΐ ολων αυτών τών τύπων πού 
Μχουν δημιουργηθή γιά νά μένουν πάν
τοτε οΐ 'ίδιοι, δέν νομίζετε δτι μπο
ρούσαν έπιτυχέστατα νά άντικαταστα- 
θούνεάπό άλλα νούμερα, πιό ζουμερά,

πιό νέα, πιό δροσερά!
— Ν α ί! Ά λ λ ά  τότε προσκρούομε 

καί πάλιν βτά συμβόλαια τών ή
δοπβιών. Τ ί  φταίνε βέδαια σ’ αύ· 
τό οί συγγραφείς;

—  Δέν θά μπορούσαν νά συνεννοη- 
θούν δλοι μαζί καΐ ν’ άποφασίσουν νά 
διευθύνουν αύτοί πιά τις γραμμές τών 
έπιθεωρήσεων —  οπως εΤνε καϊ άλλω
στε νόμιμο καί δίκαιο —  κάί νά μή 
εΐνε άναγκασμένοι νά διευθύνωνται ά
πό τούς ήθοποιούς καί τούς έπιχειρη- 
ματίας πού δέν καταλαβαίνουν, οτι έ-

•0 κ. Ν. ΓιοκαρΙνης, πού μαζί μέ 
τόν κ. Ά χ . Μαμάκη γράφανε τήν 

έπιθεώρηση «Σπίθα».

νεργοΰντες ετσι, ένεργοΰν ένάντια στά 
συμφέροντά τους ;

—  ’Έ χ ε τ ε  δίκηο. Ά λ λ ά  άπό τή 
μιά μερηά δέν  συνεννοούνται, ά
πό τήν άλλη δέ τβύς σπρώχνει τό 
έμπβρικό πνεΰμα καί διστάζουν νά 
δοκιμάσουν κάτι πβύ δέν ιγνωρί- 
ζβυν &ν δά πιάση- Έ μ ε ΐς  δμως, ό 
»t. Γιοκαρίνης κ ι’ έγώ δέν διστά
σαμε νά κάμωμε μερικές έπανα- 
στάσεις! Σ τ ή  «Σπίδα» π. χ. οπως 
καί στή «Σταχτοπούτα» έγκατα- 
λείψα,με τον μάγκα καί τβν κάνα
με λαϊκό τύπβ, βάζομε τόν καί τήν 
ρωμαντζιέρ* νά ποΰν ένα ντουέτ- 
το, κ ι ’ έτσι αποφεύγουμε τή διπλή 
ρωμάντζα, άναγκάβαμε τούς ήδβ- 
πβιβύς ν ’ αγοράσουν φράκβ καί νά 
δγαίνβυν πιό συγιρισμένβι πάνω

στή βκηνή. Φανταβδήτε τήν άη- 
δία πβύ πρβκαλβΰσαν βταν ύποδυ- 
όμενοι ρόλο ρακένδυτβν βγαίνανε 
μέ κάτι κουρέλια ελεεινά καί τρ:- 
σάδλια. Έ ν ώ . . ..  τώρα. . .  Έ μ ε ΐς  
κάναμε τό πρώτο δημ*. "Α ς  μάς 
ακολουθήσουν κ ι’ άλλοι».

Ο κ. Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Η Σ

Τόν κ. Εύαγγελίδην συναντήσα
με στά γραφεία τοΰ « ’Έθνους».

—  «Γιατί, κύριε Εύαγγελίδη, ρω
τάω, ή έπιθεώρηση γράφεται πάντοτε 
πάνω στό ίδιο καλοΰπι; Ποιός φταίει 
γ ι ’ αύτό;»

«Πβιός φταί ει, μάς άπάντηα« 
Άπλούστατα έμεΐς, βί συγγραφείς 
έπιδεωρήβεων. Γιατί άν έμεί; κα 
δόμνστε νά σκεφδοΰμε δέν* δά ή
ταν πάντβτε ή ϊδια. Αύτό ομως 
δέν σημαίνει βτι ή έπιδεώρηση 
δέν είναι καλή οπως είναι τώρα. 
’Έ χ ω  τήν γνώμη δτι δέν  πβέπϊΐ 
ν ’ ά λλά ϊη . "Επ ειτα  πβιός ό λόγβ; 
ν ’ άλλάζη έφ’ δσον ό κόσμος τήν 
πρβτιμά έτσι.

—  ’Ά λ λ β ι  δμως δέν συμφωνούν 
μαζί σας, τόν διακέπτω.

— Γιατί νά μή συμφωνβΰν, μή
πως οΐ είσπρά|εις δέν είναι πολύ 
καλές.. Μήπως έτσι δίχως νά πβ- 
λυκοπιάζωμε δέν έίσπράττβμε άρ
κετά άπό τήν έπιδεώρηση; Έ γ ώ  
έχω τήν έξής γνώμη. Πρέπει 
νά άφήβουμε τήν έπιδεώρηση δ
πως είναι έφόσον δέν μπορούμε 
νά τήν  άλλάξβυμε ‘Ά μ α  μάς έλ- 
9η καμμιά καλλίτερη ίδέα τότε 
άς προσπαδήββυμε. Πάντως πρός 
τό παρόν δέν είναι άνάγκη νά 
σπάω τό κεφάλι μβυ γιά νά πρ® 
σβέσω ή ν ’ άφαιρέσω τίποτε άπό 
τήν έπιδεώρηση- Έ μ έ ν α  μ ’ αρέ
σει. ’Έ τ σ ι καί δέν ένω σκοπό νά 
τήν άλλάξω. "Οσον άφβρα δι* έ
κεΐνα πβύ φουρνίζουν μερικοί συ
νάδελφοι γιά τούς έπιχειρηματίας 
καί τά συμβόλαια δέν τά λαμβάνω 
ύπ’ οψιν μου. Είνα ι άπλώς προσχή 
ματα γιά νά κρύψουν τήν ανυ
παρξία ιδεών».

Ά φ ίνω  /τόν κ. Εύαγγελίδη  διά 
νά συνεχίσωμε καί νά τελειώσου
με στό επόμενο φύλλβ μέ  άλλβυς 
έπιδεωρησιβγράφβυς.

Σατυρικός στϊχος

Ράδιο- 
Παρασκήνια

Τρεϊς συγγραφείς πού πρόκειται νά δώσουν. . . ά λ λ ο  κ ρ ά μ μ β  
στό μουσικό μας θέατρο καί τήν τεχνοτροπία τους.
Τώρα, προσφάτως κάνουνε, πρωτότυπη ρεκλάμα 
καί μέρος μάς έδώσανε άπ’ τήν πρωτοτυπία τους.
Ματσάγγου, λέει, καπνίζουνε, μετά καί πρίν τό γεύμα, 
γ ι’ αύτόν τόν λόγον γράφουνε ρεδύ γ ε μ ά τ η ... πνεΰμα!
Κ ι’ ύπ’ δψει μας άν λάδωμεν αύτό πού ρεκλαμάρουν, 
καταλαβαίνουμε καλά, τό τ ί  καπνό φουμάρουν.

“ Ετσι μ’ οΰτήν τήν μέθοδον τήν πράγματι σπουδαία» 
τήν ευκαιρίαν δίνουνε σέ μάς, φεΰ! τούς δυστύχους 
δπου δέν είχαμε ποτέ, κι’ οϋτε έ'χομεν ιδέαν 
πώς γράφουνε τά νούμερα, τίς ρίμες καί τούς στίχου^
Ματσάγγου νά καπνίζωμεν, όλόκληρα πακέττα, 
γιατί στό κάτω, φίλοι μου, τό κάτω τής γραφής 

μέ τέτοια σιγαρέττα, 
μπορεί κι’ έμεΐς νά γίνωμε μεγάλοι συγγραφείς·

Ζυμώσεις
Ό  άττικός 4 ούρανός έσχάτως συννεφιάζει

καί πάντα κατσουφιάζει, 
οπερ δηλοΐ, πώς ό χειμών μάς φτάνει μετά δίμηνο* 
μπορεί καί συντομώτερα, κι’ ώς πού νά πήτε κίμινον 
Καί πρίν άρχίσουν οί βροχές τούτέστιν οί κοτρώνες 
ο! καλλιτέχνες άπαντες καθώς κι’ οΐ θεατρώνες 
σέ συμφωνίες έρχονται γραφτές καί διά ζώσης 
καί κάθε μέρα δίνουνε καί παίρνουν οί ζυμώσεις.

Διαφωνούν καί συμφωνοΰν και τά χαλάνε πάλι 
άλλοι γυρεύουν σύμπραξιν, λεφτά γυρεύουν άλλοι 
Πολλές ζητούνε φωτεινά νά μπαίνη τ ’ όνομά τους 
κ Γ  ά λ λ ες ... έφτά καθίσματα γιά τ ή . . .  χοντρή μαμά τους.
"Ορους προβάλλουν ρερικές διά τό θεαθήναι 
κι’ οΐ ντίβες θέλουν νούμερα πού νάχουν μέσα. . .γέλια 
Πλήν δμως, μήν έκπλήττεσθε,. . . .  ζ υ μ ώ σ ε ι ς  άφοΰ είναι 
δικαίωμά τους νά ζητούν καί . . . . φ ο ύ ρ ν ο υ ς  μ έ  κ α ρ β έ λ ι α !

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  0 1 Σ Β ΙΟ Σ

'Απάντηση τοϋ ήΒοποιοϋ κ. Μσυρέα 
στις κρίσεις τοϋ κ. Iόλβιου

Καλλιτεχνική κίνηση στήν έπαρχία

Μιά πόλη 
χωρίς θέατρο

Γράμματα άπό τή Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 
θεατρική πόλις

ΘΕΣΙΑΛΟΝΙΚΗ, Αύγουστος.- θεατρι- 
κ&ς, ή Θεσσαλονίκη δέν έχει τίποτε νά 
ζηλέψρ άπό τήν ’Αθήνα. Δύο μουσικούς 
θιάσους συντηρεί ή πρωτεύουσα τής 
Έλλόβος, δύο μουσικούς θιάσους συν
τηρεί καί ή Μακεδονική πρωτεύουσα, 
τόν θίααον Κρεββατά—Αύλωνίτη στό θέ· 
ατρον «Μέγας Άλέζανδρος» καί τόν 
θίοσον Κούλας Γκιουζέηηε — Ίατροϋ - 
Χρυσοχόου στό θέατρον «Έσπερος». 
Ό σον άφορά τό θέατρον τής πρόζας, 
6 ένταΰβα εύρισκάμενος θίασος τοϋ 
Βασιλικού θεάτρου, Ισοφαρίζει άοφαλως 
τούς τρεις θιάσους πρόζας τής ’ASiV 
νας.

Με-ίά τά μεσάνυχτα, στά διανυκτε- 
ρεύοντα κέντρα τοϋ Λευκού Πύργου 
καί τής προκυμαίας, νομίζει κανείς δτι 
βλέπει ένα κομμάτι μεταμεσονυκτίου 
’Ομονοίας. ’Ηθοποιοί, μαέστροι, μουσι
κοί, συγγραφείς, χορευταί, μπαλλαρί- 
νες χύνονται στούς δρόμους κσί πλημ
μυρίζουν τά κέντρα.

Σ ’ ένα διανυκτερεϋον καφενειον τοϋ 
Λευκού Πύργου, ό Βεάκης μέ τήν γυ
ναίκα του, ό Κατράκης, ό Γιάννης Αύ- 
λωνίτης καί τρείς-τέοααρες άλλοι τοϋ 
Βασιλικού θεάτρου, πιάνουν τό ζενύχτι 
καί τήν κουβέντα. Άναπουτικώτατα τά 
καθίσματα τοϋ καφενείου ίύτοϋ — δλο 
ψάθινα (ρωτέίγ διαθέτει ό Ιδιοκήτητς 
του κ. Ήλίας Εύδαίμων, γνωστός ’Αθη
ναίος καί θεατρόφιλος — είνε σχεδόν 
πρόκληση γιά τό μεταμεσονύκτιο ζεκού 
ραομα.

Σ ’ ένα άλλο τραπέζι, συνεδριάζει τό 
μουσικόν θέατρον. Ή  Κούλα Γκιουζέπ- 
πε, ή Άλεζάνδρα Δέλτα, ή Τερέζα 
Ρακίνα, ό Πέννος, ό Χρυοοχόος, ό ’ Ια
τρού. Παρακεϊ ά τενόρος ό Νέγρης καί 
ή "Ελλη Άφεντάκη. Νά καί ό μαέ
στρος ο Ριτοιάρδης μέ δυό τρείς μου- 
οικούς, τόν Σερεμίδη, τόν Πρεστρώ καί 
άλλους. Ό  μαέστρος Κοφφΐνο κάθεται 
μόνος του καί σκεπτικός, ένφ παρα- 
πλεύρως του, σέ μιά παρέα σκασμένη 
στά γέλοια, ό Γιάννης Ίωαννίδης, ό 
γνωστότατος ’Αθηναίος ήθοποιός, διη
γείται καί όλο διηγείται σπαρταριστά 
άνέκδοτα. Κίνηοις λοιπόν θεατρική πρω 
τοφανής στήν Μακεδονική πρωτεύουσα.

Ή  δφιζη τής μεγάλης Μαρίκας μας 
έδωσεν ώθηση καινούργια στήν κίνηση. 
Δέν έπρολάμβανε νά δέχεται έπισκέ- 
φεις στό «Μεντιτεράνεαν». 'Ανθοπω
λείο σωστό είχε γίνει τό σαλονάκι της 
οτό διαμέρισμα πού κρατούσε. Οί άν- 
θοπώλαι τής Θεσσαλονίκης ένθουσια- 
σμένοι. Μέ τήν έορτή τής Μαρίκας, 
στίς δεκαπέντε τοϋ Αύγούστου, είδαν 
δηλασία τοϋ συνήθους κίνηση oi άν
θρωποι.

’Αεικίνητος καί φιλομειδέστατος, εύ- 
γενικός καί ύποχρεωτικώτατος, ό έν- 
ταϋβα άντιπρόσωπος τής Εταιρείας 
'Ελλήνων θείτρικών συγγραφέων κ. 
Δημήτρ σς Σκευάκης, είνε πραγματικά 
στίς μεγάλες του δόζες.

Έ χ ε ι  νά περιηοιηθΡ τόσο κόσμο. Εί- 
λικρινως τόν έθαύμαζα καί τόν έκαμά1 
ρωνα.

Ό  Δενδραμής μέ τόν Νίκο τόν Πα- 
ρασκευά δέν τό κουνάνε άπό τό «Μεν- 
τιτερράνεαν». Τό ίδιο καί ό Μ'χαηλί- 
δης ό νεαρός σκηνοθέτης τού Βασιλι
κού. Ά ντ  θέτως ό Γιάννης Ίωαννίδης 
είνε ηυνδοουητήβ στό έοτιατόοιο «Σου

τζουκάκια». 'Από τό πρωί έως τό βρά
δυ δέν παύει νά ύμνολογρ τά σουτζου 
κάκκι, σπεσιαλιτέ τοΰ καταστήματος.

Ή  Τζέννη 'Αρσένη προτιμά τήν κου
ζίνα τοϋ Μεγάλου Άλεζάνδρου. Έ ν α  
μεσημέρι τήν είδα νά άσχολήται μέ 
κάτι καταπληκτικό. ’Ανακάτευε σ’ ένα 
ποτήρι γιαούρτι μέ πάγο.

—Τί κάνεις Τζέννη ; τήν ρώτησα ;
—Μιά έπινόηοη δική μου. Δοκίμασε νά 

Ιδής...
—Άδύνστον Τζέννη μου. Λυωμένο 

γιαούρτι μέ πάγο ; θεός φυλάζοι I...
Ή  Δίτη Λίντα τρώει καί αύτή οτόν 

«Μέγα Άλέζανδρο» άλλά τό φαί της 
είνε μαρτύριο. Διαρκώς τήν διακόπτουν 
καί τήν σηκώνουν γιά νά τρέζρ στό 
τηλέφωνο. Τήν καλεί κάθε τόοο άπό 
τήν 'Αθήνα, ό σύζυγος. Τόσος έρωτος 
πιά ;

’Απειρία μουσικών στή Θεσσαλονίκη. 
Τώρα μάλιστα μέ τήν άφιζη τής λυρι
κής σκηνής σκηνής, νομίζει κανείς ό
τι ουνεδράζει έδώ ό Πανελλήνιος μου
σικός σύλλογος.

Έδώ είνε ό Βολωνίνης, ό Σκαλκώτος, 
ό Τζουμάνης, ό Βαβογιάννης, 6 Σερε- 
μίδης, ή Βασενχόβεν, ό Ορέτοας, ό 
Μοντσενίγος, ό Χωραφάς, ό Κούλας. 
'Εδώ είνε οί μαέστροι Ζώρας, Πφέφερ, 
Λυκούδης, Ριτοιάρδης, Κοφφ'νο, θεο- 
φανίδης. Έδώ όλοι !...

Σ ' ένα έστιατόριο κοντά στόν Λευκό 
Πύργο, βλέπω κι' άλλους μουσικούς : 
Τόν Γουλιερμή, τόν Πιττάκη, τόν Κυ- 
παρίσση, τόν Σμυρλή, τόν Πολίτη, τό 
Μπάκα. Πρωοφανής μουσική κίνηση γιά 
τήν Θεσσαλονίκη.

©Ο

’Αγαπητότατοι καί συμπαθέστατοι έ 
χουν γίνει έδώ ό Λύλωνίτης μέ τόν 
Σταυρίδη. Στίς «Κωμωδίες τής Ζωής» 
πού έπαιζαν, ύπήρζαν Αμίμητοι. Σπου
δαίες έπίσης στούς ρόλους των ή 
Κρεββατά καί ή Τζέννη Άρσένη, κα
θώς κα ίή όωφώ Χαμπή. Στό περίφη
μο σκέτς τό «Kcn-αφύγιο» όπου άκού- 
γονται βόμβοι μοτέρ άεροπλάνων καί 
έκρήζεις βομβαρδισμών, πού είχαν ά- 
ποδοθρ οτήν Αθήνα μέ κατάλληλο δί
σκο γραμμοφώνου, στήν Θεσσαλονίκη, 
έλλείφει τού σχετικού δίσκου, ή Κρεθ- 
βατά είχε τήν έμπνευση νά τοποθετή· 
ορ στά παρασκήνια τοϋ θεάτρου μιά... 
μοτοουκλέττα, ή όποία μέ τόν κινητήρα 
της καί μέ τήν έζάτμιση, έδωσε τό 
άποτέλεσμα μέ τρομακτική έπιτυχία.

*0 Γιάννης ό Ίωαννίδης γιά τό βλά
χικο σκέτς των «Κωμωδιών» ήταν άδύ- 
νατο νά-..epfi φουστανέλλα στό σώμα 
του.

Τά σουτζουκάκια τόν έχουν παρα- 
παχύνει. Κατάφερε λοιπόν ό άθεόφο- 
βος καί ένωσε... τέσσαρες φουστανέλ- 
λες μαζί καί φυσικά ένεφανίσθη οάν... 
τοέλιγκος-φαινόμενον I ,

Αύτή μέ λίγα λόγια εΐνε ή θεατρική 
ζωή στή Θεσσαλονίκη.

ΑΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ

•Αγαπητά μου «Παρασκήνιο»,
Στό περασμένο φύλλο τοϋ Σαββάτου 

18)8)40 έδιάβασα τή γνώμη τοϋ συγ- 
γραφέως κ. Συλβίου καί τάς κρίσεις 
του εις σχετικήν έρώτησιν τοϋ συν
τάκτου σας μέ θέμα «Γιατί ή έπιθεώ- 
ρησις γράφεται πάντοτε πάνω στά ίδια 
καλούπια;» Ό  κ. Σύλβιος άπήντησε,σέ 
ώριομένα όμως σημεία άρκετά καλά 
καί λογικά. 'Οχι δμως και οτίς γενικές 
γραμμές. Πού καί πρύ μάς ζέφυγε λι
γάκι μολονότι είπε πώς θά nfi τά σϋκα 
σύκα, έγώ δμως νομίζω πώς δέν είπε 
καί τή σκάφη, σκάφη καί έζηγοϋμαι: _ 

Παροβέχομαι ότι ή Φιφή δέν μπορεί 
νά παίζρ νούμερα μέ οίονδήποτε παρά 
μόνον μέ τόν πρωταγωνιστή (διότι έ 
τσι συμφώνησε) καί έρωτώ:

Γιατί λοιπόν ή Οιφή έχει τέτοιες ά- 
ζιώσεις; Γιατί ή Έπιχείρησις τής ύπέ- 
γραφε ένα τέτοιο συμβόλαιον; Τήν έ 
χει τόοο άνάγκη; Μά άφού εΐνε τής 
κοινής σειράς καί δέν  είναι καλή; Πώς 
έχει τέτοιες άζιώσεις; Μήπως τήν έπέ- 
βαλε άπό συμπάθειαν ό θιασάρχης ; 
Μήπως κρυφομιλησε μέ τόν Καλλιτεχνι 
κόν Διευθυντήν κάποιος (άς πούμε άσ 
σος τοϋ θιάσου) ηού έρωτοτροπεϊ μαζί 
της; καί θέλει αύτός νά κάμη νούμε
ρο μαζύ της γιά νά τήν άναδείζη ; 
Μήπως τήν έπέβαλε (τήν καύμένη τή 
Οιφή), κανένας συγγραφέας πού τήν 
συμπαθεί γιοτί είναι καλή κοπελίτσα; 
"Η  μήπως πραγματικά είναι ταλέντο 
ή άιφή καί τήν άδικούμε όλοι μας; Ποι
ός ζ έρει!! Έπειτα τό άλλο ότι ή Πί
τσα θέλει νά είναι άπόλυτη ρομαντζι- 
έρα νά μή λέει καμμιά άλλη τίς ρο
μάντζες έκτός άπ' αύτήν. Κάτι πράμ- 
μετα όμως! Καί δμως αύτή θά ήταν ή 
μεγαλυτέρα καινοτομία έάν ή ρομάν
τζα κατηργείτο τελείως. Κ' έτσι θά ζέ- 
φευγε τελείως άπό τήν αιώνια συντα
γή δηλαδή «Ρωμάντζα καί μετά Φινάλε 
τής Α ' ηράζεως». Τώρα ζέρω πώς με
ρικές καί μερικοί θά θυμώσουν μά ά
φοΰ είπαμε νά ποΰμε τά σύκα, σύκα 
καί τή σκάφη σκάφη; Καί μιλάμε γιά 
μιά γενική καινοτομία στό έλαφρό θέ
ατρο; τί νά γ ίνη ! ’Έπειτα τό άλλο πού 
λέτε ότι ό Κοκός (κομπέρ ή κωμικός 
τοϋ Θιάσου) , θέλει νά λέρ όλα τά κω
μικά ή τήν περισσότερη Πρόζα, αύτό 
είνε οτό χέρι σας κύριε Σύλθιε καθώς 
καί στό χέρι τών Συναδέλφων σος, νά 
μή τοϋ θάλετε τοϋ κ. Κοκοϋ όλα τά 
κωμικά ούτε πολλά. Μά θά οοϋ πή ό κ. 
άσοος ότι: « ” Αν δέν τά βάλης έμένα 
δλα τά κωμικά, δέν παίζω». Αύτά άνή- 
κουν εις τό παρελθόν κ. Σύλβιε. Αύτά 
δέν γίνονται πιά. (Καί μάλιστα σήμε
ρα) . Καί τά λίγα λόγια θά πάρη (λο
γικά πάντοτε), κεΓ δέν  θά φύγη.

Έγώ  κάποτε θυμάμαι όταν προθάρα- 
μτ τήν περιβόητη «Βαβυλωνία» τού 
1928, (τών κ. κ. Καρακάση, Συλβίου, 
Λραγάτση, Κωνσταντινίδη), τό έζής έ- 
ηεισόδιον: Ό  Συγγραφεύς καί Μαέ-
πτρος τοΰ θιάσου κ. Λέλιος Καρακά- 
σης, έκανε πρόβα σ’ ένα τραγούδι έ- 
νός περσικού σκέτς, Ό  τενόρος κ. Μιχ. 
Κωνσταντίνου δπου ύπεδύετο κάποιον 
Σείχη έκεί που έκανε πρόβα δίπλα στό 
πιάνο λέει στό μαάστρο «Έδώ θέλω 
μιά κορόνα». Ό  καλός Λελάκος καλώς 
ποιων τήν έσημείωσε μέ τό μολύβι του 
πάνω οτήν Παρτιτούρα, προχωρώντας 
όμως πιό κάτω τοΰ ζαναλέει: «Έδώ θέ
λω άλλη μιά κορόνα». Ό  Λελάκος έ 
λαφρώς θυμωμένος τήν σημειώνει. Προ 
χωρώντας άκόμα πιό κάτω πρός τό ρε- 
φραίν τοΰ λέει: «Έδώ θέλω άλλη μιά 
κορόνα νά βγάλω τό οι μπεμόλ». "Ε  
τότε ό «έλαφρώς θυμωμένος μαέστρος» 
αετεβλήθη οέ άφηνιαομένο ταΰρο ζε- 
φωνίζοντας: Έ !  “Αί στό δ-άολο πιά... 
κορώνα έδώ, κορόνα πιό κάτω διαόλου 
όλέττα. Τ ’ άρπώ καί φεύγω. Καί άρπά- 
ζοντας ύπό μάλης κείμενον καί Λιμ- 
πρέττο έτράπη πρός τήν έζοδον τοϋ 
θεάτρου όπου καί συνελήφθη άπό τό 
συχωρεμένο τόν Άρντάτωφ πού μέ κα- 
Θησυχαστικά λόγια τόν ήνάγκααε νά 
καθήαη στό πιάνο, άφαιρουμένων δλων 
τών κορονών.

"Ενα  άλλο έπεισόδιο πάλι κάποτε 
συνέβη στό «Μοντιάλ». Ό  βυγγραφεύς 
καί συνθέτης κ. Χαιρόπουλος άπέσυρε 
τό έργο του «Ή  Βασίλισσα τής Πλά
κας», έπειδή τού είπε ό έπιχειρημ:ιτίας 
νά κάνη μιά προσθήκη ρόλου γιά τήν 
κ. Τζένη Άρσένη. Καί ό συγγραφεύς 
καλώς ποιών (καί δικαίως) έπήρε τό 
έργον του καί άπήλθε. "Εχω τήν γνώ
μην ότι τό ίδιο πρέπει νό κάμετε όλοι 
σας. Βλέπετε λοιπόν ότι δλα αύτά δέ
νουν μέ χειροπέδες τά χέρια τών συγ
γραφέων καί τών συνθετών (όπως λέτε 
καί σείς).

Κατόπιν λέτε γιά τή ρουτίνα τών στε 
ρεοτύπων νούμερων. Δηλαδή: Ή  Σμυρ 
νιά, ό Μάγκας, ό Άρμένης, ό Μενιδιά- 
της, ό Μεθυσμένος πού μ ’ αύτούς τούς 
στερεότυπους τύπους ίημιουργήθηκε 
μιά σειρά «είδικών ήθοποιών» όπως ει
δικεύονται καί οί Γιατροί, κατά τό Στο
μαχολόγος, Παθολόγος, Μ κροβιολό- 
γος κλη.', έτσι καί ό ΜάΚρής μέθυάολό- 
γος, ό Μαυρέας γυναικολόγος, ό Κυ
ριάκός βλαμολόγος, ό Κοκκίνης καρα- 
γκιοζολόγος καί ό Ίατρίδης κουτοποι- 
ός κλπ. Κι’ δμως πιό κάτω λέτε ότι ό
λοι αύτοί είνε καλοί ήθοποιοί, δηλαδή 
μιά στό καρφί *αί μιά στό πέταλο.

Τέλος πάντων. Έγώ  δμως ρωτώ: Γι- 
crrl όλοι αύτοί ol καλοί καλλιτέχναι δ
πως λέτε, κάνουν τά ϊδια καί τά ίδια; 
Συγγράφουν αύτοί τά έργα; "Οχι φυ-

Κ. Μαυρέας

σικά. Λένε αύτοί στούς συγγραφείς, 
γράφε μου έναν καλό μενιδιάτη; Δέν 
τό φαντάζομαι, γιατί μου φαίνεται ότι 
κανείς άπ' αύτούς πού άναφέρατε δέ 
θά ζητούσε νά τοϋ γραφή νούμερο κα
τά παραγγελίαν καί μάλιστα στόν ϊδιο 
τύπο, έπειδή, άς πούμε, είχε κάποτε 
έπιτυχία ο’ αύτόν τόν τΰπο. θά μοϋ πή
τε: μάλιστα κύριε Μαυρέα! Είνε μερι
κοί άπ’ αύτούς πού ζητοΰν άπό τούς 
συγγραφείς νά τούς κάνουν μιά τέτοια 
χάρι. Μά τότε γιατί ό συγγραφεύς πού 
είνε 100 % ζημία του τόν έζυπηρετεί 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον; Μήπως γιατί 
£Ϊνε φίλος του; “Η μήπως καί αύτός 
τούτος ό συγγραφεύς πιστεύει δτι έάν 
ζαναζεστάνη τό μεσημεριανό φαί γιά 
τό βράδυ, θά είνε νοστιμώτερο; (πλά
νη είς τόν κ ύ β ο ν ). Έγώ  νομίζω δμως 
ότι είναι κάτι άλλο. "Οτι ζαναζεσταίνει 
τό φαί γιά νά μή ζοδέψη καινούργια 
ύλικά (τήν φαιάν ουσίαν τού έγκεφά- 
λου του) καί αύτό δέ θά μπορέσετε 
νά μοϋ τό έμφισβητήσετε. Γιατί έγώ 
τουλάχιστον έτυχε σέ καινούργια νού
μερα όχι πρόζες, όχι ιαουσικές, άλλά 
καί όλόκληρα τετράοτιχα πού τά είχα 
ζαναπή, νά τά έπαναλάβω διά δευτέ- 
ραν, ίσως καί τρίτην φοράν καί τοϋ Ι
διου συγγραφέως. Καί τότε ό δυστυ
χής ήθπποιός απογοητεύεται κι’ άρχί- 
ζει τά καραγκιοζλίκια, τίς οαχλαμάρες, 
πολλές φορές καί τίς άνόητες προσθή
κες του, όχι γιά νά σώση μόνο τό νού
μερο, άλλά καί τόν έαυτόν του άπό 
ντροπή γιά τό κοινόν πού τόν κυτάζει 
άπό κάτω άπ’ τήν πλατεία μέ οίκτο 
καί είρωνία γιά τό καινούργιο νούμε.ρο 
πού τώχε δή σέ κάποια άλλη Ρεβύ, καί 
πού τό είχε χειροκροτήσει πολύ, μέ τή 
διαφορά ότι τή δευτέρα φορά τό χει
ροκροτεί άλλοιώς, ή μέ τά πόδια, ή μέ 
τά δάκτυλα πού τά φέρει εύλαβώς ατά 
χείλη του, καί φυσά μέ δση δύναμι έ 
χει.

Κύριε Σύλβιε,
Δέν φταίμε τόσο έμε'ς, φταίνε κι’ οί 

συγγραφείς, κι’ ή μουσική, κι’ οί καλ
λιτεχνικοί διευθυνταί, κι’ οι Έπιχειρη- 
ματίαι καί δλοι μας.

Δόστε μας κάτι καινούργιο. Δόστε 
μσς νέους τύπους, νέες δημιουργίες 
καί νά είστε βέβαιοι πώς θά τά κατα- 
φέρωμε. Είμαστε δλοι έζυττνοι άνθρω
ποι καί μείς καί σείς (καί πρέπει νά 
τό καυχώμεθα) έχουμε καί τό ταλέντο, 
καί τότε θά δήτε πώς άζίζουμε καί γιά 
πιό πολλά (όχι λεφτά) θαύματα έν- 
νοώ. Καινοτομία κύριοι Συγγραφείς. 
Νέον είδος, νέο μοντάρισμα, άλλο 
πράμμα, άλλοι τύποι καί νέος μηχα
νισμός. Ποιός θά είνε αύτός; βρήτε

τον έσείς. Πώς βρέθηκαν τά ένδιαμε- 
σα, πώς βρέθηκαν τά σκέτς, πώς δημι- 
ουργήθηκαν τόσες καί τόσες πρωτοτυ
πίες. Γι’ αύτό κουράστε καί πεις λιγά
κι τό μυαλό σας καί κάντε μιά πρωτό
τυπη άναβίβασι Έπιθεωρήσεως σέ τε
λείως καινούργιο καλοϋπι. "Ας κάνη ό 
καθένας σας άπό ένα σχέδιο. Έ ν α ν  
Καινούργιο σκελετό γιά νά τόν έζετά- 

,σωμε κσί νά δούμε πιο είνε τό καλύ
τερο. Κάντε ένα περίεργο σχέδιο ζέ
ρω γώ κάπως άλλόκοτο, άρχίστε άλ- 
λοιώς τήν έναρζ', τελειώστε διαφορε
τικά τό πρώτο φινάλε, κάνετε μέ πιό 
ένδιαφέρο τό κλείσιμο τής δεντέρας 
πράζεως, καί όχι μιά στραπάτα μουσι
κής, στή γραμμή οί μπάλαρίνες καί 
τρά λα λά τρά λαλα καί έξω άπ’ τήν 
πόρτα. Γεμίστε τά ένδιάμεοα νούμερα 
μέ άλλο είδος, όχι μ' ενα χορευτικό 
ή·μέ μιά ρομαντζούλα. Τέλος πάντων 
ζέρω γώ ! Δόστε μιά άλλη τροπή στήν 
παιζομένη έπιθεώρησι καί κάντε τη πιό 
άλλο ώτικη, δόοτε μιά εύχάριστη έκ- 
ηληζι στό κο.νόν πού θά τήν παρακο· 
λουθήση, κάντ:ι αύτό τό τόλμημα καί 
είμαι βέβαιος πώς θά πετύχη. Δέν έν 
νοώ νά β γ . .νη ό Κόκκινης νά λέη τί 
ταγκό τού έργου, οϋτε ό Ίατρίδης ν 
άπαγγέλη 6π: σπάσματα άπό τούς «Πέ( 
σας» τοϋ Αισχύλου τρ συνοδεία έκ 
λεκτής όρχήστρας. "Οχι. "Αλλο πράμ- 
μα.

Τώρα τό τί ποϋν καί τί θά δημι
ουργήσουν; Αύτό είνε δική σας δου 
λειά, βρέστε τα καί γράφτε τα σείς 
"Οχι δμως νά γίνη αύτό πού γίνεται 
καί σήμερα! Δηλαδή νάρθη ό συγγρα- 
φεύς καί νά πρ: «Κύριε Μαυρέα σοΰ 
έχω ένα σόλο περίφημο, θά κάνης μιά 
γυναίκα όχι σάν κι’ αύτές πού έκαμες, 
πλύστρες, μαθήτριες, δασκάλες. Έδώ 
θά ύποδυθής τήν κοντέσσα Πομπαδούρ 
καί θά βγής μέ κρινολίνο. Όραία δου
λειά. Έσείς τί λέτε κύριε Σύλβιε. Λέ
τε μέ τήν άλλαγή τοϋ φουστανιού νά 
πάφη ό Μαυρέας νά ύποδύεται γυναί
κα; "Οχι άσφαλώς. θάχουμε πάλι τά 
ϊδια. "Η  άς πούμε: κύριε Μακρή σού- 
φερα ένα μεθυσμένο πού είνε θαύμα, 
δέν είνε σάν κι' αύτούς πού έχεις κά
νει. Τώρα πρόκειται νά ύποδυ3ής τόν 
Λουδοβίκο 15ον μεθυσμένον πού έπι- 
στρέφει άπό κάπο j  γλέντι στ' άνάκτο- 
ρά του σκνίπα. Λοιπόν κύριε Σύλβιε, 
έσεϊς τί λέτε; Μπορεί ό Λουδοβίκος 
15ος νά μήν είνε ό μεθυσολάγος Ό -  
ρέστης Μακρής; Έγώ  νομίζω όχι. Αύ
τό γίνεται πάντα καί σήμερα άκόμα. 
'Έπειτα τό άλλο. «Κύριε Ίατρίδη θά 
κάνετε έναν κουτό πρωτότυπο». Μ' 
αύτό δμως δέν παύει άπό τού νά είναι 
ό Σταύρος έκείνος πού κάνει πάντα 
τούς κουτούς, γιατί έγώ τουλάχιστον 
τόν έκλεκτόν αύτόν συνάδελφο, τόν 
έχω δή σέ πολύ πιό πρωτότυπες κι’ ώ- 
ραΐες δημιουργίες. "Οσον άφορά έμέ
να ; Σάς βεβαιώ δτι κάθε φορά πού 
πρόκειται νά άνεβάσουμε έπιθεώρησι 
μοϋ κόβεται ή χολή μου. "Οχι πώς θά 
μέ φορτώσουν μέ πέντε έζ νούμερα, 
άλλά καί τί θά εΐναι αύτά πού θά φέ
ρουν; καί όμολογώ πώς κι’ έδώ φταί
τε σείς γιατί οτό διάστημα τής τελευ
ταίας αύτής πενταετίας μόνον ό κ. 
Γιαννουκάκπς κατώρθωσε νά μού δώση 
δύο τύπους πού δέν είχα ποτέ ζανα- 
κάνη. Τό περίφημο σκέτς τοϋ « Υφυ
πουργού» πού ύπεδυόμην τόν λιγνό 
είς τήν έπιθεώρησ.ν «Νυκτερίδα» στό 
θίασο τού κ. Κυριάκού στό θέατρο «Κα- 
ζινό» καί τό «Νησιωτικό σκέτς» οτήν 
έπιθεώρησι «Πέρδικα» πού ύπεδύθην 
έναν νησιώτη βιολιτζή στό θέατρο «Μι
κάδο» καί όταν ύπήρχε ή συχωρεμένη 
«θεατρική έταιρία Κόκκινη — Μαυρέα». 
Μ’ αύτό δέ θέλω νά πώ πώς κι' οί άλ
λοι σύγγραφείς μοις δέν μπορούσαν νά 
κάμουν αύτό πού έκαμε ά κ. Γιαννου- 
κάκης. “ Οχι, πρός θεού, άλλοίμονο, 
μπορούσαν καί παραμποροϋσαν κι’ ά
κόμα μπορούν. Δέν έτυ χε ; Δέν ήθελαν 
νά κουραοθοϋν; Δέν προσεπάθησαν ; 
Δέν θέλησαν; Ξέρω γώ τί νά πώ. Πάν
τως μιά φορά όλοι αύτοί οί συγγρα
φείς, εΐνε σήμερα ή έλπίδα μας, γιά 
ένα καλύτερον έλαφρό μουσικό θέα
τρο πού θά δημιουργήσουν γιά τήν αύ
ριο, καί θά πετύχουν. Νά συμβάλουν 
δμως όλοι καινούργιοι καί παληοί γιά 
τήν καινοτομία.

Γι’ αύτό κύριε Σύλθιε, έάν έσε'ς λέ 
τε: «Γιατί ή έπιθεώρηση γράφεται πάν
τοτε στά ϊδια καλούπια;» Έγώ  σάς έ 
ρωτώ: «Γιατί ή έπιθεώρηση δέν φράφε- 
ται πάνω σέ καινούργια καλούπια;».

Καί ένα άλλο άκόμα. "Οταν δίνετε 
έργο, (γιά έπιθεώρηση έννοώ) μή μάς 
φορτώνετε νούμερα. Αύτό πλήττει τόν

ΠΥΡΓΟΣ Η ΛΕΙΑΣ. Αύγουστος.
ΕΙμαΙ ύποχρεωμένος νά κλείσω τήν 

παρένθεση, πού άνοιζα οτό προηγού
μενο σημείωμά μου άπ’ τίς στήλες τού
τες : τήν παρένθεση κείνη, πού άφη
νε  χώρο καί χρόνο γιά τήν άνάπτυζη, 
τό οχολίασμα καί τήν κριτική τού χτι
ρίου θεάτρου στήν πόλη μου. Και τήν 
ύποχρέωσή μου τούτη δέν τήν έκπλη- 
ρώνω άπλά ώς καθήκον, άλλά γιατί 
άφορά άντικείμενο άμεσα συνδεόμενο 
μέ τήν καλλιτεχνική ζωή τής έπαρχίας 
μας.

Σίγουρα δέ θάμαστε ή μόνη έπαρχι- 
ακή πόλη, πού δέν κατορθώσαμε άκό
μα ν ’ άποχτήσουμε ένα χειμεοινό ή 
καλοκαιρινό σύγχρονο θέατρο, πού ν ’ 
άνταποκρίνεται στίς άπαιτήοεις μιας 
πνευματικά συγκροτημένης κοινωνίας

πηρέτησή του στήν κοινωνία μας, οτούς 
θιάσους, στά καλλιτεχνικά Ιδρύματα 
καί τά σχολειά μας άκόμα, δυστυχώς 
δέν πληρώνει τούς όρους, πού θά προ
σαρμόζονταν τόοο πρός τόν καλλιτε
χνικό άριθμό τών συμπολιτών μου, όσο 
καί πρός τίς προ ποθέσεις μιάς καλής 
παράστασης ή καί μιάς συναυλίας ά
κόμα. Δέν ζέρω, τί έλαβε ύπόψει του 
ό διαμορφωτής του Δήμαρχος καί πώς 
δέν τό παρέδωσε στή σύγχρονη τέχνη 
(ήταν, νομίζω, προχωρημένη καί πρίν 
άπό δέκα χρόνια ή θεατρική οικοδομι
κή) , γιά νά δημιουργήσει μιάν άφογη 
αίθουσα θεάτρου καί μιάν άφογώτερη 

I άκόμα σκηνή, ώστε θεατές καί ήθο
ποιοί νά ταύτίσουν τίς Ικανοποιήσεις 
των οέ σημείο ηού οί πρώτοι νά πα- 
ρακολουθοϋν άνετα κι’ oi δεύτεροι νά

Τό Δημοτικό θέατρο Πύργου

καί νά Ικανοποιεί τίς άνάΥκες τών κα
λών θιάσων, πού τά τελευταία χρόνια 
άρχισαν νά κατατάσσουν τόν Πύργο 
στίς καλές θεατρικές «πιάτοες». "Ολη 
ή προγενέστερη έγκατάλειφη τής έ 
παρχίας, ή έλλειψη κείνη άνώτερης 
καλλιτεχνικής έποπτείας, πού θάτεινε 
νά δημιουργήσει σεβαστή έπαρχιακή 
καλλιτεχνική συνείδηση, άφησε τό πιό 
χειρότερα (καί πιό φανερώτερο) ση
μάδι : τήν άνυπαρζία θεατρκ»ής στέ
γης, όχι μόνο οέ κωμοπόλεις, άλλά 
καί σέ μερικές άκόμα πόλεις, πού ό
πωσδήποτε έχουν δικαίωμα νά τρέφουν 
μιά τέτοιαν άζίωση.

Ό  Πύργος, βέβαια, δέ βρίσκεται στήν 
παραπάνω άποκαρδιωτική σειρά, άν θέ 
λουμε νά μιλήσουμε γιά χειμερινό θέ
ατρο. Τό θερινό τό διαγράφω άπό τό
τε, πού τά μοναδικά μας «’Ολύμπια» 
μεταμορφώθηκαν σ' έναν περιμαντρω 
μένο άγονο τόπο, κρατώντας ακόμα, 
γιά μιά ειρωνική άνάμνηση, τίς παντο
τινά κλειστές θυρίδες τών εισιτηρίων. 
Ή  μόνη, άλλη, καλοκαιρινή σκηνή, πού 
διεκδικεΐ πότε - πότε τόν τίτλο τής θε
ατρικής στέγης, εΐνε ή όθόνη τοϋ κι
νηματογράφου «Ά λσ ος» , μέ τόσο στε
νόχωρο όμως πάρκο καί μέ τήν όλο- 
κληρωτϊκή έλλειψη διαχωρισμάτων (του
λάχιστο) καμαρινιών, ώστε μάταια θά 
προσπαθήσει νά κινηθεί έκεί θίαοος, ό- 
σαδήποτε λίγα πρόσωπα κι’ άν χρησι
μοποιεί. Δέ σημειώνω ύπολογίσιμα τήν 
καλοκαιρινή σκηνή, γιατί ποτέ στόν τό
πο μας δέν άναπτύχθηκε σχετική πρω
τοβουλία οϋτε κάν σκέψη έγινε γιά 
τήν ίδρυση ένός συστηματικού καί μό
νιμου θερινού θεάτρου.

Έ κείνο , πού άποκλειστικά ένδιαφέ- 
ρει, είνε τό χειμωνιάτικο. Γιατί ό Πύρ
γος έχει άποκλειστικά ένα τέτοιο θέα
τρο, τό Δημοτικό «Άπόλωνα», πού προ
ήλθε άπό δωρεά τοΰ Σωκρ. Συλαϊδο- 
πούλου, προορισμένο μέν άρχικά γιά 
«'Άσυλο Παίδων», μά πού κατόπι (τό 
1927) πήρε τήν όριστική μορφή τού 
θεάτρου. "Αλλοτε, δίπλα στό θέατρο, 
ύφωνόταν τό οίκημα τής Φιλαρμονικής 
μά πέρασε, λίγα χρόνια τώρα, μιά πυρ- 
καϊά καί τ’ άφησε μόνο λίγα τοιχώ
ματα. Άπό τότε δέν άκούστηκε ούτε 
ένας λόγος γιά τήν άνέγερση τού οι
κήματος, ούτε κάν φήμη γιά τήν εύ- 
ρυνση τοϋ θεάτρου, άφοϋ ό χώρος ή
ταν πιά έλεύθερος. Γιατί, δσο κι’ άν 
αύτό τό θέατρο προσφέρει τήν έζυ-

θεατή, τόν κουράζει καί γίνονται τρείς 
ζημιές. Μιά στό ταμείον τής έπιχειρή- 
σεως, ή δεύτερη στόν συγγραφέα, κι’ 
ή τρίτη στόν ήθοποιό. Λίγα καί καλά.

Μά τώρα κύριε Σύλθιε, τά ζέρουμε 
όλοι μας αύτά. Γιατί νά έπανερχόμε- 
θα ατά αϋκα, σϋκα καί στή σκάφη, σκά
φη;

Μέ άπέραντη έκτίμησι 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ

προσφέρουν μ ’ δλη τήν τεχνική (προ
παντός χώρου) έλευθερία καί δυνατό
τητα τήν έκτέλεση.

Ό  «Απόλλων» συγκεντρώνει όχτακό- 
σιες σχεδόν θέσεις (πλατεία, θεωρεία 
καί ύπερώο), μέ τή διαφορά, πώς κι’ 
οί τρείς κλίμακες τών θέσεων δχι μόνο 
είνε άνεπαρκείς, άλλά κι’ άσυστημα- 
τοποίητα δοσμένες, ίδίως τά θεωρεία 
πού κατά τό περισσότερο δέν έκπλη- 
ρώνουν τόν πλεονεκτικό σκοπό τους. 
Ή  είσοδος τού θεάτρου δέν προδιαθέ
τει καθόλου γιά τό, ώστόσο, έμφανίσι- 
μο τής αίθουσας, ούτε κι’ ή θυρίδες 
τού ταμείου παρουσιάζουν τήν άζιοπρέ- 
πεια καί τήν κοσμιότητα, πού πρέπει. 
Τό δεζιά τής εισόδου καπνιστήριο καί 
καφφενείο δέν άπαλλάσσουν άπ' τήν 
ένόχληση τού καπνού καί τών γκαρσο- 
νιών τούς άνεύθυνους κΓ άσχετους, 
καί μέ τά δυό, θεατές.

Τά σημαντικώτερα έλλαττωματικά μέ
ρη εΐνε ή έλλειψη βάθους της αίθουσας 
κι’ ό περιορισμένος χώρος τής σκηνής, 
καθώς καί τ’ άπεριποίητα καμαρίνια, 
πού ύποφέρουν περοότερο άπό δλους 
άπ’ τό κρΰο τοϋ χειμώνα, ένάντια στό 
όποίο τό θέατρο δέν έχει ν ' άντιτάζει 
ούτε ένα μαγκάλι ! Ή  μικρές διαστά
σεις τής σκηνής έμποδίζουν τΙς κινή
σεις καί τή δράση τού ήθοποιοΰ κι' ά- 
ποκλείουν τήν έγκατάσταση σκηνογρα
φιών μέ πλατύτερη θέση κι' άναλυτι- 
κώτερο περιεχόμενο, πού θά χρειαζό
ταν τόπο γιά ν ’ άπλώσει δλα του τά 
συστατικά. Φυσική συνέπεια είνε, πώς 
κάθε παράσταση άδικείται άπ’ τή στέ
ρηση τής έλευθερίας κι’ άπ' τή μή τή
ρηση τών τοπικών άποστάσεων, πού 
μεγαλώνουν τήν «άνάπτηζη» τοΰ έρ
γου, μά καί θοηθοϋν τήν τέχνη τού 
ήθοποιοΰ νά παρουσιαστεί κάπως πιό 
άδέσμευτη καί πιό φυσική. Άπό τά κα
μαρίνια, 'καθώς τά θυμάμαι, μούρχουν- 
ται στήν άνάμνηση πολλές άπ’ τίς πιά 
καλές μας πρωταγωνίστριες, πού προ
τού βρεθούν στή οκηνή πυρώνονταν 
στά μαγκάλια τους κι' δταν περνούσαν 
στό σανίδι πλευρίτωναν ! Ή  Παλαιό- 
λόγου, ή Εύαγγελίδου, ή Γιατρά, ή 
Δράκου...—καί τόσες άλλες άκόμα μέ- 
σα_ οέ κείνα τά καμαρίνια κι’ άπάνω 
οέ κείνη τή σκηνή έχουν άφήσει πολ
λές διαμαρτυρίες...

Ή  σημερινές συνθήκες δέν  έπιτρέ- 
πουν συζήτηση γιά τήν άνέγερση ένός 
νέου θεάτρου στόν Πύργο. Ή  σύγχρο
νες δμως καλλιτεχνικές μας άνάγκες 
υπαγορεύουν κι’ έπιβάλλουν τή βελ
τίωση τού «Απόλλωνος», μέ τήν συμ
πλήρωση τών έλλείψεων, πού σημείω
σα παραπάνω. Τέλος, ένα άνετο, ώ- 
ραϊο καί καθαρό τέτοιο χτίριο προσελ
κύει, καί μόνο ταυ άκόμα, τό κοινό σέ 
καλλιτεχνικά προσκύνημα. Κι' ή έπαρ
χία έχει πάντα τήν άνάγκη νά προση- 
λυτίζρ περισσότερους στή μεγάλη θρη
σκεία τής Τέχνης.

ΤΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣ


