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Τι ειπε ό Γενικός Διευθυντής τών Κρατικών Σκηνών

Κ. κ. ΜΠΑΣΤΙΑΣ
γιά τήν καινούργια περίοδο τοΰ Βασιλικού θεάτρου

στόν κ. ΓΙΑΝ. ΖΙΑΕΡΗ
Ι τ ό  γραφείο τοΰ κ. Κ. Μπαστιά μέ 

τή» αυστηρή του τήν έπίπλωση, ττού 
τοΰ δίνει πρόσχαρο χρώμα ή τόσο πρό
θυμη καΐ φιλική διάθεση, ττοΰ μ’ αύτήν 
μάς δέχεται ό κ. Γενικός Διευθυντής 
τών Κρατικών Σκηνών μερικούς συνα
δέλφους, ποΰ έπιθυμοΰμε, οπως εΐνε 
φυσικό καΐ δικαιολογημένο, νά μάθου
με τί θά γίνει στό Βασιλικό μας Θέα
τρο στήν περίοδο ποΰ άρχίζει.

Γοργά καΐ σύν
τονα οί άπαντήσεις 
Ερχονται στά έρω- 
τήματά μας μέ σα
φήνεια και μέ ξε
καθαρισμένη έκφρο 
ση καΐ τό πόσο ξε 
χωριστό εΤνε τά έν
διαφέρον τους θά 
τό έκτιμήσει άμέ
σως ό άναγνώστης 
μέσα στόν πλούτο 
τών πληροφοριών, 
ποΰ δείχνουν πόσο 
Αξιόλογη καΐ πόσο 
σημαντική θά εΐνε ή 
χρονιά πού έρχεται 
γιά τή Βασιλική 
μας Σκηνή:

—  Πώς θά κανο- 
νισθή, κ. Γενικέ, ή 
λειτουργία τής Δρα 
ματικής καΐ τής Λυ 
ρικής Σκηνής;

—  Φέτος βά συν
υπάρξουν κανονικά 
ή Δραματική και ή 
Λυρική Σκηνή. Πέ
ρυσι μέ τή «Νυχτε
ρίδα» έγινε μιά So. 
κιμή.

»Εΰχής έργον θά 
ήτανε, νά διέθετε τό 
Βασιλικό Θέατρο 
καΐ δεύτερο κτίριο.
Τό ζήτημα τοΰτο εί
χε μελετηθή καΐ εί
χαν έκπονηθή καΐ 
τά σχέδια καΐ ό 
'Αρχηγός τής Κυ- 
βερνήσεως εΐχέν έγ- 
κρίνει τά οικονομι
κά μέσα, πού θά έ- 
ξασφαλίζρνε τήν ά
νετη στέγαση καΐ 
τών δύο Σκηνών.Ά 
ικχώς ή ίκρηξι, g;cO 
πί-λέμου, ή σπάνις 
καΐ ή καταπληκτι
κή άνατίμηση με- ' 
γάλης κατηγορίας οικοδομικών ύλών 
μεταθέτει τήν πραγματοποίηση τού 
σχεδίου αύτού γιά μιά έποχή πιό κα
τάλληλη.

—  "Ολος 6 κόσμος, πού λατρεύει 
τό θέατρο, θά ευχότανε ά καιρός αύ
τός νά εΐνε δσο γίνεται πιό κοντά.

—  "Ως τότε δμως θά ήταν άδικο τό 
πρόβλημα τής άνετης μόνο στέγασης 
νά έματαίωνε τήν κανονική λειτουργία 
καΐ τής Λυρικής Σκηνής·, στήν 'Ελλά
δα άνέκαθε ή έπιδίωξη τού καλύτερου 
έματαίωνε τήν πραγματοποίηση τού 
καλού. ’Εμείς έπροτιμήσαμε νά πραγ
ματοποιήσουμε τό καλό, περιμένοντας 
τό καλύτερο.

—  Πώς διαρρυθμίζεται ή στέγαση

Η1

τής Λυρικής Σκηνής;
—  Χάρις είς τά οικόπεδα καΐ τά 

κτίσματα, πού άπαλλοτρίωσε ή Κυβέρ- 
νησι γιά τό Βασιλικό Θέατρο, διαθέ
σαμε τό μεγάλο διώροφο οίκημα γιά 
νά έγκαταστήσουμε τό βεστιάριο, δια
σκευάσαμε τό παλαιό σπίτι Ποσειδώ- 
νος στήν όδόν Μενάνδρου κατά τρόπο 
κατάλληλο νά στεγάσει τις δοκιμές 
τής Λυρικής Σκηνής καΐ Ετσι χρήσιμο

Ο διευθυντής Γραμμάτων χχ Τ-.χνών κα* Κ ρατ ικ w ν Σ κη νΰ ν 
κ. Κ. Μπυωτιάί.

ποιήσαμε όλόκληρον τόν όροφο, πού 
ήταν »ρΐ ν βεστιάριο τού Βασιλι
κού Θεάτρου καΐ τό μετασκευάσαμε σέ 
δώδεκα καμαρίνια, πού θά στεγάσουν 
περισσότερους άπό είκοσι πέντε ήθο
ποιούς τής Λυρικής Σκηνής. Πίσω άπό 
τή σκηνή τού Βασιλικού έκτίσαμε, καΐ 
λειτουργεί ήδη μεγάλη αίθουσα μπα
λέττου καΐ άπό πάνω άνυψώσαμε δυό 
μεγάλες αίθουσες γιά νά ντύνεται τό 
μπ-αλέττο καΐ ή γυναικεία χορωδία.Μέ 
τά μέσα αύτά έξησφαλίσθη ή άνετη στέ 
γαση τοΰ έμψύχου ύλιΚοϋ καΐ τοΰ δρα
ματικού, τοΰ λυρικοΰ θιάσου τής Βα
σιλικής Σκηνής.

—  Πώς άντικρύζετε τά τόσα καΐ διά 
φορα προβλήματα, πού δημιουργεί ή

λειτουργία τών δύο σκηνών;
—  Ώ ς έξής: Τό δραματικό μέρος 

έδιδε, άπό τήν άρχή, δέκα παραστά
σεις τήν έβδομάδα· κάθε Δευτέρα δέν 
εΐχε παράσταση. Τό ξέρουμε δτι ή φύ
σις τού Λυρικοΰ Θεάτρου, εΐνε τέτοια 
πού νά μήν εΐνε δυνατό νά δοθοΰν πιό 
πολλές άπό έξη έως έπτά παραστάσεις 
τήν έβδομάδα· περισσότερες δέν παί
ζονται σέ καμμιά λυρική σκηνή τοΰ κό

σμου.Πρέπει νά σάς 
όμολογήσω δτι καΐ 
γιά τό δραματικό 
θέατρο οί δέκα 
παραστάσεις άπο
τελοΰν ήδη βαρύ μό 
χθο γιά τούς ήθο
ποιούς ένός θεά
τρου, πού δέν παί
ζει εϋκολα έργβ πα 
ρά στηρίζεται κα
τά τό πλεΐστον, στό 
κλασικό δραματολό 
γιο. Γ Γ  αύτό λοι
πόν καθιερώσαμε ά
πό έφέτος δέκα τέσ 
σερις παραστάσεις 
τήν έβδομάδα, ό
κτώ έως έννέα τοΰ 
δραματικού καΐ πέν 
τε έως έξη μελοδρά 
ματος. Καί φυσικά 
τό θέατρο θά παί
ζει κάθε μέρα, άπό- 
γεμα - βράδυ.

—  Ή  περίοδος 
τοΰ άρχαίου δρά
ματος;

— Καΐ αύτό ρυθ
μίστηκε έπί τή βά
σει τής πείρας πού 
έχουμε ήδη άποκτή- 
σει σχεδόν τέσσα- 
ρα χρόνια τώρα. 
"Αλλοτε τό Βασιλι
κό Θέατρο καθιέρω
νε μιά μόνο περίο
δο άρχαίου δράμα
τος καί έδινε δέκα 
πέντε έως είκοσι 
πέντε παραστάσεις. 
Ά π ό  τήν έφετεινή 
περίοδο θά έχουμε 
δύο περιόδους άρ
χαίου δράματος, 
;ΐΐά;
καΐ μιά έαρινή- έ
τσι οί παραστά
σεις τοΰ άρχαίου 

δράματος θά γίνουν έξήντα έως 6- 
γδόντα, καί τούτο θά διευκολύνει πο
λύ ·βκά τών έπαρχιών και τούς ξένους 
φιλ#*#χνους καΐ τούς άρχαιοφίλους, 

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Μιά γιά
πάντα

Παίρνοντας άφορμή άη6 τό 
γράμμα τοΰ χ. Ά λ .  Λ ιίω ρίκη  πού 
ώομοοιεΰβυμί ο’ &λλη οελίδα δρι 
σκόμαβτε στήν άνάγκη νά είιιοϋ- 
με μιά γιά πάντα οτι: Ιδ ιο 
κτήτη ; τών «Παραακηνίων» είναι 
ό αυγγραφέχς <Β. Ν . ϊυνιαδινό?, 
κ ι’ δχι ό Πρόεδρος τής Εταιρείας 
τών ©εατρικών £υγγρ*φέ&>ν ©. 
Ν . Ευναδινός. Κ Γ  ό συγγραφίας 
©. Ν . Συναδινός έχει τό δικα ί« 
μα, πού έχουν ολα τά μέλη τής 
Έταίιρείι*.; τών' θεατρικώ ν Σ υ γ 
γραφέων, νά έχη γνώμη —  «.διά
φορο καλή ή κακή, αωοτή ή σφα
λερή —  γιά κάβε έργο ξένο fl 
πρωτότυπο, πού παίζεται άπό τή 
ακτ)Λ’ή τοΰ ελληνικού θεάτρου. Ή  
Ιδιότητα τοΰ Προέδρου τής Έ τα ι 
ρείας τών Θεατρικών Συγγραφέ
ων πυηρακολουβεϊ τόν Θ. Ν . Συνα  
δινόν μόνον όταν φροντίζει γ:ά 
τήν διεκπεραίωοη τών ύποδέαεων 
τής Ετα ιρείας κ Γ  άκόμη όταν έκ 
πρβοωπεϊ .τήν  Ετα ιρεία  «τίς διά
φορες σχέαεις της. Ά π ό  κεί κοα 
πέρα ό Ο . Ν . Συναδινός είναι έ
νας άπλός άνβρώπος τβΰ θεάτρου, 
πβύ κιανένας δέ μπβρεϊ νά τοΰ 
άενηθίϊ το δικαίωμα νά έκδί- 
•δη θεατρική έφημερίδα κ Γ  ά-

Πορτραϊτα ηθοποιών

ΕΛ. ΠΑΠΑΑΑΚΗ
ή ηθοποιός τής εποχής μας

πό τίς στήλες τη ; νά διατυπώ- 
νη μ ’ ευπρέπεια όχι καί τόοβπβλύ 
συνηθισμένη τή γνώμη τβυ γιά τό 
Α  έργβ τβΰ Β .  συγιγραφέα. "Ο ταν 
μέλη τής Εταιρείας των Θεατρι
κών Συννοαφέω ν παρχγγέλλουν 
στόν Πρόεδρό της «πές του &; ά- 
νεδάση έργο καί θά ίδή τί έχει νά 
πάθη άπό μένα» κ Γ  ό Πρόεδρο; 
τής Ετα ιρεία ς άνεδάζει καινούρ
γιο έργβ καί τά μέλη τής Έτα ι- 
οϊία ; γράφβυν καί ύπβγράίοβυν 
*ϊκβζήλου; λιδέλλβυς γ Γ  αύτόν 
καί τό έριγ® τβυ. ό Πρόεδρο; της 
Εταιρείας δέν διανβήθηκε νά κά 
νη κανένα παράπβνβ γ ι’ αΰτό, 
γιιχτί έχει τή γνώμη πώς ή ιδιό
τητα τβΰ μέλους τής Εταιρείας 
τών Συγγραφέω ν δέν στερεί, ά
πό τόν δπβιβνδήπβτε τό δικαίωμα 
νά γράφη καί λιδέλλβυς άκόμη έ- 
ναντίβν συναδέλφων τβυ, όταν νβ 
μίζη πώς κριτική καί λιδελλογοα 
φίιχ εΐναι συνώνυμα καί ζή μέ 
τήν Ψευδαίοθηση πώς μέ τήν άφλο- 
γισταίνβυσαν ύπογραφή τβυ μπο
ρεί νά κλβνίση τήν έργασία ένός 
άλλβυ.

Ό  ίδιβκτήτης τών «Παρασκηνί
ων» άπ& τόν /αιρο net, μίλησε' 
στόν «Παρνασσό» γιά τό θέατρο 
τής Μιαρίχις Κβτβπβύλη (ό  μ χκ»  
ρίτης Άνδρεά δης μίλησε »γιά τό 
παληό Βασιλικό ©έατρβ κ ι ’ ό κ. 
Ά χ ιλ .  Κύρβυ γιά τό θέατρβ Κυ- 

( Συνέχεια στήν 3η σελίδα)

Τή δ. Ελένη  Παπαδάκη έμεΐς οΐ νε- 
ώτεροι θά μπορούσαμε, χωρίς διστα
γμό, νά τήν θεωρήσουμε ώς τήν κυρί
ως άντιπροσωπευτική πρωταγωνίστρια 
τής γενεάς μας, γενεάς πού έχει πε
ράσει πιά τις πρώτες, τις αισθηματι
κές λάμψεις τοΰ θεάτρου μας καί τό 
ιδανικό της εΐνε πνευματικώτερο, βα
θύτερο άπό τά ιδανικά τά χτεσινά ή 
τά προχτεσινά.

"Εχε ι περάσει, εύτυχώς γιά τό νέο 
έλληνικό πολιτισμό, 
ή είίκολη έπιτυχία· 
τώρα οί καιροί μας 
ζητούν άπό τόν καλ 
λιτέχνη τό πάν, δ,τι 
άλλοτε ήταν μονα
δικό γνώρισμα τών 
μεγάλων τά «παι
διά - θαύματα» εί
νε περίεργα περα
στικά φαινόμενα· ό 
χαλύβδινος όπλι- 
σμός' τοΰ νοΰ, πού 
άγκαλιάζει τρυφε
ρά, μέ ολη του τήν 
άγέλαστη σκληρά
δα, τό θείο δώρο 
τών θεών, πού λέγε
ται ταλέντο, μάς 
είνε ή άξεχώριστη 
ένότητα, πού μόνο 
τής δίνει τό πνεΰ
μα μας τήν άνα- 
γνώρισή του, σ’ ο
λη τήν Τέχνη φυσι
κά’ τώρα μιλούμε 
γιά θέατρο.

Γ  Γ  αύτό εΤπα δ
η  ή δ. Παπαδάκη 
εΐνε ή πρωταγωνί- 
στριά μας.

Τή γνώρισα, πο
λύ κοντά,στά 1926, 
στό θίασο τών«Νέ- 
ων» στό παλιό θέ
ατρο τής Κυβέλης.

Ά π ό  τότε τήν εί
δα σχεδόν σέ δλους 
της τούς ρόλους 
καί, στό έρώτημα 
τό περίεργο πού, 
μερικές φορές, προ
βάλλουν πιστοί φί
λοι τοΰ Θεάτρου:
«Τί θά γίνει, δταν 
τή Σκηνή μας δέν 
τήν στολίζει ή· Μα- 
ρ'κν:'Τ δΐν ίχ !} T'y,f 
ρά νά φέρω τ’ δνο
μα τής δ. Παπαδάκη. "Ο χ ι γιά νά τήν 
άντιθέσω στή μεγαλύτερη μορφή ποΰ 
γνώρισε τό Θέατρό μας μέσα στά έ- 
βδομήντα πέντε χρόνια, πού ζή τό διαρ
κή έπαγγελματικό του βίο παρά γιά 
τιμή περισσότερο τής προηγούμενης έ- 
ποχής, πού μέ τή Μαρίκα ύψώθηκε τό

σο, πού νά ξεπετάξει τους λίγους έ
κείνους άρτιους ήθοποιούς, πού άνά
μεσά τους «καλλίστη ίσταται» ή δ. 
Παπαδάκη, δπως 6 "Εσπερος άνάμεσα 
στ’ άστρα τ’ ούρανοΰ.

"Εχω  λοιπόν τις έντυπώσεις μου ά
πό τήν κάθε της δημιουργία καί τις 
άπειράριθμες πληροφορίες πού μαζεύω 
σιγά-σιγά, δπως καΐ γιά δλα τά πρό
σωπα καΐ τά πράγματα τού Θεάτρου 
μας, άκόμα καΐ τήν αίσθηση, πού μοΰ

|  Οί 30 Διαλέξεις τών
|  «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ»
== Δημοσιεύουμε παρακάτω, μέ άλφαβητική σει-,
ΞΞ ρά, τόν τελικό κατάλογο μέ τά όνόματα των ό-
γ -; μιλητων τών 30 διαλέξεων, πού θά όργανώ-
: j σουν τά «Παρασκήνια)) τήν χειμερινή περίοδο
• · σέ μιά άπό τις μεγαλύτερες αίθουσες της Άθή-
: · νας καί μέ θέματα θεατρικά, καλλιτεχνικά, ψι-
: : λσλογικά, μουσικά καί κινηματογραφικά.
■ ·

Άνεμογιάννης Γ., Σκηνογράφος. 
Βακαλόπουλος Γ., Σκηνογράφος.

■ ■ Βεάκης ΑΙμ., Ήθοποιός Βασιλ. Θεάτρου.
: : Γεωργιάδης Θ., Ύπο)τής ’Ωδείου ’Αθηνών.
: j Ίακωβίδη Α , Ποιήτρια.

Ίωαννόπουλος Δ., Συγγραφέας-Σκηνοθέτης 
: · Καλογερίκος Π., Λογοτέχνης.
: : Καλομοίρης Μ., Μουσουργός. Δι)ντής Ε 

θνικού Άδειου. . ,
Καραγάτσης Μ., Λογοτέχνης.

: : Καρθαίος Κ., Λογοτέχνης.
Κορδάτος Γ., Λογοτέχνης.
Κωνσταντινίδης Δ. Κ., Υφηγητής τής Νευ- 

ρολογίας καί Ψυχιατρικής. : ·
Λάσκαρης Ν., Θεατρ. Συγγραφέας, ίστορι- : : 

κός τοϋ Θεάτρου. j j
Λιδωρίκης Ά λ ., Θεατρ. Συγγραφέας. 
Μαλακάσης Μ., Λογοτέχνης.
Μοσχοβίτης Πολ., Θεατρ. Κριτικός. : :

: | Μουζενίδης Τ., Β '  Σκηνοθέτης Βασιλικού : j
Θεάτρου.

Πράτσικα Κ., Χορογράφος.
: : Ρώτας Β., Λογοτέχνης. 1 ! : :

Σαραντίδης Γιαν., Σκηνοθέτης.
Σιδέρης Γιαν., Συγγραφέας, Ιστορικός τοΰ · ■ 

Θεάτρου. : I
Στρατηγός Γ., Δ ) τής Έ θν . Πινακοθήκης. : : 
Συναδινός Θ., Θεατρ. Συγγραφέας. 
Σακελλαρίδης Θ., Μουσουργός.

: : Συλβιος Λ., Θεατρικός Συγγραφέας. : j
Τερζάκης Ά γ ., Συγγραφέας, Δι)ντής δρα- j j

ματολογίου Β. Θεάτρου.
Τόμπρος Μ., Γλύπτης - Καθηγητής Σχολής j_J 

== Καλών Τεχνών. =
Τσαρούχης Γιαν., Σκηνογράφος. ==
Φύρστ Β. P., Σκηνοθέτης — Σκηνογράφος Ξ  

τής Comendie Francaise. —
Χόρν Π., Θεατρ. Συγγραφέας.

Στό έρχόμενο φύλλο θά δημοσιευθοΰν τά θέ- §|| 
== ματα τών διαλέξεων καΐ περισσότερες λεπτό- =  
=  μέρειες . =

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

οακιϋ

δίνει στις φευγαλέες τις συναντήσεις 
μας, άριά καί ποΰ ή δ. Παπαδάκη, πό
τε σ’ ένα θέατρο, πότε στό δρόμο, πότε 
σέ μιά πρόβα.

Μπορώ λοιπόν ίσως νά συνθέσω καΐ 
πιό συγκεκριμένα τό πορτραίτο μου 
κι &ν τά χρώματά μου φανούν ώχρά, 
τό μοντέλο μου δέ φταίει, θά φταίει:—  
φεΰ!—  ή παλέττα μου!

Σ έ  μιά πρώτη συνάντηση, δν συζη- 
τεΐται δέν ξέρω ποιό θεατρικό, ή καί 
μή θεατρικό θέμα, καΐ εΐνε καί ή δ. Πα
παδάκη μπροστά, ό άνθρωπος πού τήν 
πρωτοβλέπει, άσφαλώς δέ θά σχηματί
σει καί πολύ μεγάλην ιδέα γιά τήν 
πνευματική της ύπεροχή- άκούει σιω
πηλά, μ’ ευγένεια— μέ παροιμιώδη ευ
γένεια —  καί δέ μιλάει- πρέπει νά έ
χει κανείς τήν καλή τήν τύχη νά τήν

συναντηθείς ξεχωριστά, σέ ήρεμη στι
γμή, πού νά τήν βρει έλεύθερη, άδέ- 
σμευτη άπό τή χαρακτηριστική τή δει
λία της, πού τήν κάνει,, ένώ εΐνε ήθο
ποιός, πού έμφανιςεται δηλαδή κάθε 
βράδυ μπροστά σέ τόσον κόσμα, νά δι
στάζει νά έπιδείξει τόν πνευματικό της 
πλοΰτο, άπό σεμνότητα, στούς πολ
λούς, ένώ άνοίγει άνεπιτήδευτους καΐ 
άφθονους τούς κρουνούς τής μάθησής 
τ*·' «τ—ί -’ ·. Vn.a*t άνάγκη, πού δ

μως ή έκφραση αύ
τής τής άνάγκης δέ 
παίρνει ποτέ τής 
άβαθης καΐ κούφι
ας φιγούρας τά 
γνωρίσματα.

Τήν εύκολη κερδι
σμένη έπιτυχία δέν 
τήν ζητάει ουτε στό 
Θέατρο· είνε ή με
τρημένη, πού ξέρει 
καλά τό πόσο κακό 
κάνει στήν Τέχνη 
τό έξωτερικά, ή κο
ρώνα· γ ι ’ αύτό εΐνε 
ή έκλεχτή γιά τούς 
«γυμνασμένους νό- 
ας»· προτιμάει νά 
συγκινήσει μ’ ένα 
γνήσιο δάκρυ, σά 
νά πηγάζει άπό τά 
βάθη τής ψυχής καΐ 
άπό τήν ούσία τής 
ήρωΐδας παρά νά 
δρέψει χειροκροτή
ματα πρόχειρα μέ 
γόους π. χ. άταίρι- 
αστους καΐ άντικαλ 
λιτεχνικούς ούσια- 
στικά.

Τήν ένδιαφέρει ή 
σωστή έρμηνεία του 
κάθε ρόλου της, δχι 
γιά νά τής έξυπη- 
ρετήσει τις δεξιότη- 
τές της· ίσα - ίσα: 
έπιστρατεύει τις δε 
ξιότητές της αύτές 
γιά νά τις προσφέ
ρει στήν ύπηρεσία 
τοΰ ρόλου, πού τον 
μελετάει κάθε φο
ρά, ήσυχη, άπερί- 
σπαστη άπό κοσμι
κές άπασχολήσεις, 
στό άπάνω πά- 

,\ τωιισ τοϋ φπομειια-
κρυσμένου σπιτιοΰ 

της, δπου άπομονώνεται γιά νά παρου- 
σιάση στό θεατή, σέ λίγο, μιάν άπε
φθη καλλιτεχνική δημιουργία, μιάν ύ
παρξη άνθρώπινη βαθιά, πλαστουργη- 
μένη δμως μακριά άπά τό θόρυβο τών 
άνθρώπων, δχι άπό μισανθρωίτία, άλ
λά άπό τήν ιερή συνείδηση τής ευθύ
νης, πού εΐνε καί καθήκον μας καΐ έ
πομένως καί ή χαρά μας καΐ ή εύτυ
χία μας καΐ ή συμβολή μας ή έπιτα- 
χτική στή διατήρηση καί στήν πρόοδο 
τοΰ πολιτισμού μας, τοΰ νέου έλληνι- 
κοΰ πολιτισμού.

Ή  δ. Παπαδάκη δέν είναι άπά τούς 
ήθοποιούς πού νοιάζονται μόνο γιά τάν 
έαυτό' τους· τήν ένδιαφέρει νά ζήσει τό 
ρόλο της μέ άπόλυτο συνταυτισμό μέ 
τούς άλλους ρόλους τοΰ έργου- ποθεί 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

«Γιά τήν άγάπη 
τοϋ Βασιληά»
("Ενα άγνωστο θεατρικό εργο 

τοϋ "Οσκαρ Ούάϊλδ)

σκηνή « ίυχτερίδα» Στράους
Θεάτρου

παίζεται άπό την 
Θεσσαλονίκη

Λυρική  Σ κ η ν ή  ~ίϋ Βασιλι-

Τό δραματολόγιο τού Βασιλικού Θεάτρου 
κατά την ερχόμενη περίοδο

Φθινοπωρινή περίοδος ι 
άρχαίου δραματος στό ’ί?-1 
δείον Ήρώδου τοϋ Α ττ ι
κού.

Τρίτη, 21 Ίανουαρ. «*0 Βοκκάκιος»ι 
Σουπέ. Σκηνοθεσία κ. Ρ. Μόρντο. I

20 Σ)6ρίου. Αντιγόνη 
σκηνοθεσία κ. Τ. Μου-

Παρασκευή, 
τοΰ Σοφοκλή, 
ζενίδη.

Χειμερινή περίοδος στό 
Βασιλικό Θέατρο.

Δευτέρα, 21 ’Οκτωβρίου έ'ναρξις:«Ό 
έ'μπορος τής Βενετίας», τοΰ Σαίξπηρ. 
Σκηνοθεσία κ. Δ. Ροντήρη.

Τετάρτη, 30 ’Οκτωβρίου, ή πρώτη 
ιταράστασις τής Λυρικής Σκνής: «Κάρ
μεν» τού Μπιζέ. Σκηνοθεσία κ. Ρ. 
Μόρντο.

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου. «Λοκαντιέ- 
ρα» Γολδόνι. Σκηνοθεσία κ. Τ. Μουζε
νίδη.

Τρίτη, 25 Ν )6ρίου «Βολπινέ» Τζόν- 
σον. Σκηνοθεσία κ. Κ. Μπαστιδ.

Δευτέρα, 2 Δ )6ρ. Ή  «Μπατερφλάϋ» 
Πουτσίνι. Σκηνοθεσία κ. Ρ. Μόρντο. 
10 Δ )6ρίου «Λουΐζα Μύλλερ» Σίλλερ. 
Σκηνοθεσία κ. Δ. Ροντήρη.

Πέμπτη 9 Ία ν . «Τό ρόδο χωρίς Αγ
κάθι» τοΰ Κλίφορδ Μπήξ. Σκηνοθεσία 
κ. Τ. Μουζενίδη.

ΣΤΗ Ν  5η Σ ΕΛ ΙΔ Α
Α ΛΛΟ  ! ΑΛΛΟ  ! 

ΕΔΏ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ 
Καί τό πρώτο άπό τά 

τρία ένδιαφέροντα 
άρθρα του 

Α Ν Τ ΕΛ  ΟΥ'ΓΤΛΙ 
Φ Λ Ε Τ Σ Ε Ρ  

Γ  ιά τήν
Ντιάνα

Ντόρμπιν
ΣΤΗΝ 6ην Σ ΕΛ ΙΔ Α  

Τί θά δούμε τόν 
ΧΕ ΙΜ 9Ν Α  ΣΤΟ ΥΣ 

Κ ΙΝΗΜ ΑΤΟ ΓΡΑΦΟ ΥΣ 
ΤΗ Σ  ΑΘΗΝΑΣ 

"Εργα  καί όνόματα 
Πρωταγωνιστριών

Τρίτη, 11 Φεβρ. «Τό Μπέρμπερυ, fj 
ή σημασία τοΰ σοβαροΰ». Σκηνοθεσία 
κ. Τ. Μουζενίδη.

Τρίτη, 11 Μαρτ. « Ό  ’Ανδροκλής καΐ 
ό λέων» Μπ. Σπ . Σκηνοθεσία κ. Κ. 
Μπαστιά.

Καΐ τέλος τό «Γκράντ Ό τέλ» τής 
Βίκυ Μπάουμ. Σκηνοθεσία κ. Κ. Μπα- 
στιά. Καΐ τέλη Μαΐου άρχίζει ή έαρι- 
νή περίοδος τοΰ άρχαίου δράματος μέ 
τή «Μήδεια» τοΰ Εύριπίδη. Σκηνοθε
σία τοΰ κ. Δ. Ροντήρη, καΐ ό «Οίδί- 
πους Τύραννος» τοΰ Σοφοκλή. Σκηνο
θεσία τοϋ κ. Δ. Ροντήρη, πού θά έφαρ- 
μόζει τό παλαιό άνέβασμα τοϋ άειμνή- 
στου Φ. Πολίτη.

Έκτός  άπό αύτά τά 2ργα κατά τή 
χειμερινή περίοδο καΐ στά ένδιάμεσα 
τών νέων έργων τής Δραματικής καί 
τής Λυρικής Σκηνής θά έπαναληφθοΰν 
οί έπιτυχίες: «Τά δημιουργηθέντα συμ 
φέροντα» τοΰ Μπενεδέντε, «Οί Φοιτη- 
ταΐ» τοΰ Ξενόπουλου, ό «Ριχάρδος ό 
Γ '»  καΐ «ή Δωδέκατη νύχτα» τοΰ Σα ίξ
πηρ, « 'Έ να  ποτήρι νερό», τοΰ Σκρίμπ, 
Οί γάμοι τοΰ Φίγκαρω» καΐ ό «Κουρέ
ας τής Σεβίλλης» τοΰ Μπωμαρσαί καΐ 
ή «Νυχτερίδα» τού Στράους.

Σ τ ά  Άμιερικανικά  κα ΐ 'Α γ γ λ ικ ά  
περιοδικά, είχε κάποτε δημοσιευ- 

V ϊ ΐ  ώς έργο τοΰ μεγάλου «έστέτ» 
, τής ’Α γγλ ία ς , ενα σενάριο μέ τόν 

τίτλο «Γιά  τήν άγάπη του Βασι- 
ληά».

Τό πράγμα Ικοινε θόρυδο στους 
φιλολογικούς κύκλους, πολλοί δέ 
άπό τούς μελετητές καί θαυμαστές 
τοΰ Ούάϊλδ, διαμφισδητήσανε πώς 
ήταν γραμμένο άπ’ αύτόν, άκόμα 
καί οΐ μεγάλοι έκδότες Μέθουιεν 
καΐ Σ ία  τοΰ Λονδίνου. Μόνον δταν 
ή κάτοχος τοΰ χειρογράφου (κα ί 
μιάς σχετικής έπιστολής τοΰ συγ
γραφέα σ’ α ύτήν ), κυρία Τσάν — 
Τοΰν, έδειξε τά πειστήρια πού κρα 
τοΰσε, ίδεδαιώ θηκαν πιά, πώς ή 
«Β ιρμ α νική  αύτή Μ άσκα», δπως 
τήν λέει ό Ούάϊλδ, εΐνε έργο του.

Πρόκειται γιά  ένα ώραιόπαθο 
καΐ αίσθητικό σενάριο, γ ιά  μιά 
ποτντομίμα πού θά μποροΰσε νά πα- 
ρουσιασθή σήμερα μέ μεγαλόπρε
πα σκηνικά  Λα Ι σέ κινηματογραφι
κή ταινία. Φαίνεται πώς γράφτηκε 
στά 1894, ή νωρίτερα, δχι δμως 
γ ιά  νά δημοσιευτή. Ό  μεγάλος αι
σθητικός τό έστειλε, προσωπική 
προσφορά σέ μιά φίλη του καί φί
λη τής οίκογένειάς του, τήν κυρία 
Τσάν — Τοΰν, συνοδεΰοντάς το μέ 
ένα γρά μμα  πού έξηγεΐ τήν έμπνεύ 
σή του.

Ή  κυρία Τσάν —  Τοΰν, πριν παν- 
τρευτη τόν Βιρμά νο  εύγενή κ. Τσάν 
Τοΰν, άνεψιό τοΰ Β ’ασιληά της Β ιρ 
μανίας, όνομαζότανε Μ ις Μάμπελ 
Κόσ γκροδ , κόρη ένός φίλου τής οί- 
κογενείας Ούάϊλδ, καΐ παιδική 
σύντροφος τών ά&ελφών 'Ό σ κα ρ  
καΐ Γουΐλλι Ούάϊλδ.

Ή  κυρία Τσάν — Τοΰν, πού μετά 
άπό τό θάνατο τοΰ άντρός της, έ

γινε κυρία ΓουντχάουζπΙρς, άρνή- 
θηκε νά έπιτρέψη τό τύπωμα τοΰ 
έργου. Ό  Ρομπέρτ Ρός ποΰ έπιμε- 
λήθηκε τήν έκδοση τών "Απάντων 
τοΰ ποιητή, ήθελε νά τό συμπεριλι#· 
δη κι' αύτό μέσα στά άλλα, δέν τό 
κατόρθωσε δμως, καΐ μόλις πολύ 
άργότερα, τυπώθηκε κ' έκυκλοφό- 
ρησε μέ τήν άδεια τής Ιδιοκτήτριας 
τοΰ χειρογράφου.

“ Οταν ό Ούάϊλδ έστειλε τό χει
ρόγραφο στήν παιδική του φίλη 
τής έγρα φ ε:
'Ο δός Τάιτ Τσέλσεα 27 Νοεμ. 1894 

•Αγαπημένη μου κυρία Τσάν 
Τοΰν,

Λυπάμαι πού άργησα νά σάς πώ 
οτι έλαδα τ ό ’διδλίο πού μοΰ στεί
λατε, τό «Λόγια  τής Παγόδας», 
"“Ή τα νε μιά άπόλαυση γ ιά  μένα 
τά χαριτωμένα αύτά διηγήματα, 
μέ τήν λεπτή τους γοητεία. Ή  Β ιρ  
ucKvia μιλάει στή ψυχή μου.

Σ ά ς  στέλνω άέ ξεχωριστό φά- 
κελλο, μιά φαντασμαγορία μέ τόν 
•τίτλο: «Γιά  τήν άγάπη τοΰ Βασι- 
ληά» γραμμένη γ ιά  νά σας δια- 
σκεδάση.

Ε ΐνε  έμπνευσμένη άπό τις σκέ
ψεις τις ώμορφες πού άνταλλάξά
με μέ τόν εύγενικό σας σύντροφο, 
κοντά στόν Τάμεση, τήν έποχή πού 
όνειροπολοΰσα νά γράψω ένα μυ
θιστόρημα ώραΐο καΐ περίπλοκο 
σάν Περσικό χαλί. Νομίζω πώς 
δρήκα τήν άτμόσφαιρα πΐύ μοΰ 
χρειάζεται.

θ ά  ήθελα νάδλεπα τό έργο μου 
παιγμένο μέσα στόν κήπο σας, <· 
νύχτα πού ό ούρανός νά μ 
μέ σεντόνι άπό διολέττες κα ί t 
στέρια μέ μάτια γυναικών. Μά δέν 
θά μοΰ εΐνε εύκολο.

’Αρχίζουν γιά  μένα οΐ πόνοι μιΟ.ς



ΤΑ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ

Γράμματα πρός τά «Παρασκήνια»

Στό Βασιλικό θέατιρο συνεχίζον
ται οΐ δοκιμές τοΰ «Οίδίποδα» καί 
τής «’Αντιγόνης» πού θά δοθούνε 
στό Όδείο Ήρώδου τοΟ ΆττικοΟ τόν
έρχόμενο μήνα,

—'Επίσης άρχισε τό διάβασμα στό 
Θίασο των πρώτων έργων τοΰ δραμα
τολογίου τής χειμερινής περιόδου.

—Ό  «"Εμπορος της Βενετίας»,
πρύ μ ' αύτόν θ’ άρχίσρ τΐς παρα
στάσεις του τό Βασιλικό θέατρο θ' 
άνέδη μέ σκηνοθεσία τοΰ κ. Ροντή- 
ρη, ή «Λοκαντιέρα» τοϋ Γκολντόνι 
πού θ’ άνέβΠ ώς δεύτερο έργο μέ 
σκηνοθεσία τοϋ κ. Μουζενίδη καί ό 
«Βολπόνε» τοϋ Τζόνσον πού θά παι- 
Χθή τρίτο κατά σειράν, μέ σκηνοθε
σία τοϋ Γενικοΰ Διευθυντή τοΰ Βα 
σιλικού θεάτρου κ. Κ. Μπαστιά.

—Ή  Λυρική Σκηνή τοΰ Βασιλικοΰ 
θεάτρου τήν έρχόμενη Τετάρτη θ’ 
άνεβάσρι γιά πρώτη φορά στό θερινό 
θέατρο Θεσσαλονίκης τΛν «Μηατερ- 
φλάϋ» τοΰ Πουτσίνι.

'—"Οπως ήταν έπόμενο, οί παρα
στάσεις τής Λυρικής Σκηνής τοϋ Βα 
οιλικοϋ θεάτρου στή Θεσσαλονίκη 
είχαν μεγάλο άντίκτυπο στίς είσ- 
πράξεις τών δυό μουσικών θιάσων 
πού παίζαν έκεί.

—Τό «Ά ρ μ α  Θέσπιδος» άρχισε νά 
δίνη παραστάσεις στήν Καβάλλα ά
πό τήν περασμένη Κυριακή μέ με
γάλη καλλιτεχνική καί είσπρακτική 
έπιτυχία.

—Ό  Γενικός Διευθυντής τών Κρα
τικών Σκηνών κ. Κ. Μπαστιάς συνερ
γάστηκε τήν Τετάρτή τό μεσημέρι 
μέ τόν διευθυντή τοϋ ήμικρατικοΰ 
θεάτρου Κοτοπούλη κ. Γ. Χέλμη γιά 
τάν καταρτισμό τοΰ χειμερινού δρα
ματολογίου τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη.

—Σ ’ αύτή τή συνεργασία διαπιστώ 
θηκε ή άνάγκη όπως μερικά άπό τά 
έργα τοΰ δραματολογίου διαβα
στούν καί πάλι στήν ’Επιτροπή τοϋ 
Δραματολογίου τοϋ Βασιλικοΰ θεά
τρου.

—Σήμερα σάν πρώτο έργο θά δια- 
βαστρ ή «Κυρία Μποβαρύ» τοΰ δλωμ 
πέρ, δ ασκευή τοϋ Μπατύ, πού μ ’ 
αύτό πρόκειται νά κάνη τήν έμφά- 
ν:ΰή της ή κ. Μ-ρίκα Κοτοπούλη.

—Ή  άνάγνωση τοΰ έργου θά γίνρ 
όπό τόν μεταφραστή του κ. Λ. Κου
κούλαν.

—Στό «Λυρικό» συνεχίζονται άπό 
τό τμήμα τοΰ θιάσου Κοτοπούλη μέ 
πολύ καλές είσπράζεις οι παραστά
σεις τής κωμωδίας τοΰ -Σαβοάρ 
«Κπάνκο».

■*-Τό άλλο τμήμα τοΰ θιάσου Κο
τοπούλη μ’ έπί κεφαλής τόν κ. Β. 
Λογοθετίδη προχτές έδωσε στό θέα
τρο «Πςλλάς» τοΰ Πειραιώς τό έργο 
τοϋ κ. Α. Λιδωρίκη «Τό ζύτνημα» 
•σέ δυό παραστάσεις.

—Τήν βραδυνή παράσταση παρα
κολουθήσανε κι' ό Δήμαρχος Πει
ραιώς κ. Μανοϋσκος καθώς καί ol 
άρχές τοΰ Πειραιώς.

—Σήμερα τό έργο τοΟ κ. Ά . Λι- 
δωρίκη θά παιχθρ οτό θέατρο «Μόν 
Σινέ ί τοΰ συνοικισμοιΰ Βύρωνα κι* 
αύριο θά δοθούν οί δυό τελευταίες 
παραστάσεις του στά θέατρο «Ρέζ».

—Άπό τήν έρχόμενη Δευτέρα Ι
σαμε τήν Πέμπτη θά διακοπούν ol 
παραστάσεις τοϋ παραπάνω Τμήμα
τος προκειμένου νά γίνουν δοκιμές 
τής νέας κωμωδίας τών Φλέρς καί 
Καγιαβέ «'Ερωτική περιπέτεια» πού 
ή πρώτη της όρίστηκε γιά τήν έρ
χόμενη Παρασκευή.

—Ή  « ’Ερωτική περιπέτεια» είνβ
ι 1 II ι .t i — ^ | Τ<|Ι ill I Ι'ί ΐ ’ ΐ-·

μιά πραγματικά χαριτωμένη κωμω
δία, ααίχτηκ* 64 ηρίν άπό πολλά 
χρόνια άπό τόν θίασο ΙΟοτοπούλη μέ 
μεγάλην έπιτυχία.

—Τήν περασμένη Παρασκευή έφυ
γε  γιά τή Θεσσαλονίκη ό ένδυματο- 
λόγος τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου κ. Ά . 
Γεράκης γιά νά παρακολσνθήσρ τΙς 
γενικές δοκιμές τής «Μπατερφλάΰ».

—Καθ’ δλα τά φαινόμενα ό θίασος 
Άνδρεάδη θά κλείση άλόκληρη τή 
θβρινή περίοδο μέ τήν κωμωδία τοΰ 
Μπάρρυ «Αύτό πού ζέρει κάθε γυ 
ναίκα».

—Στό άναμεταζύ ol έργοσίες γιά 
τήν άνακαίνιση τοΰ θεάτρου «Κεν
τρικόν» συνεχίζοντα, μέ μεγάλη τα
χύτητα, θεωρείται δ έ  βέβαιο πώς 
θά εΐνε τό θέατρο έντελώς έτοιμο 
τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοΰ 'Οκτώ 
βρίου, γιά νά στεγάσρ τάν θίασο 
Άνδρεάδη.

—Τήν έρχόμενη Δευτέρα στό θέα
τρο «Μακέδο» θά YiopTOoOfi ή δια
κοσιοστή παράσταση της κωμωδίας 
τοΰ κ. Ψαθά «Τό στραβόξυλο».

—Πρίν άπό τήν παράσταση θά μι
λήσουνε οί κ. κ. Ν. Λάσκαρης καί 
θ. Ν. Συναδινός άπό μέρους δέ τών 
νέων συγγραφέων ά κ. Δ Ίωαννό- 
πουλος.

—Τήν έρχόμενη Τετάρτη στό θέα
τρο Σαμαρτζή ή πρώτη τής έπιθεώ
ρησης τών κ. κ. Μαμάκη καί Γιοκα
ρίνη μέ μουσική τοΰ Μπιάνκο 
«Σπίθα».

-Αύριο στό αύτό θέατρο δίνονται 
οί δυό τελευταίες παραστάσεις τής 
«Φράουλας», τήν Δευτέρα δέ ό θία
σος Μηλιάδη—Μαυρέα θά παίζρ τό 
ίδιο έργο οτήν Κηφισιά.

Έντός  τοΰ 'Οκτωβρίου ή 'Εταιρεία 
Ελλήνω ν θεατρικών Συγγραφέων θά 
όργανώσρ φιλολογικό μνημόσυνο 
τοΰ κ. Τσοκοηούλου, πού σ’ αύτό 
θά παιχτρ ένα άπό τά έργα του 
συγγραφέα θά μιλήσουν δέ άπό 
μέρους τής 'Εταιρείας Συγγρα
φέων ό κ. X . Δαραλέζης καί ό Δι 
ευθυντής τής «Εστίας» κ. Ά χ . Κύ- 
ρου πού θά έζετάσρ τά έργα τοϋ 
Τσοκοπούλου σάν δημοσιογράφου.

—Ό  όπερεττικός θίασος Οικονό
μου διαλύθηκε στόν Βέλο  τά κυριώ- 
τερα δέ στελέχη του όπως ot κυρίες 
Σοφία Βερώνη καί Πάολα Νκολέ- 
σκο θά συνεργαστούν μέ τόν Okioo 
Αύλωνίτη, πού βρίσκεται στή Θεσ
σαλονίκη, πού πάλιν άπ' αι>τόν φεύ
γουν οί κυρίες Κρεββατά καί Τζένυ 
Άρσένη.

—Ή  κ. Κρεββατά τόν χειμώνα θά 
έργαστρ οτόν θίασο Μακέδου.

—Ό  θίαοος τής κ. Τούλας Δράκου 
έζακολουθεί τίς παραστάσεις του 
στήν Πάτρσ.

—Τελευταία άνέβασε καί τή ντό
πια έπιθεώρηση «Γειά σου Πάτρα» 
τών κ. κ. Μουρελάτου καί Άθανα- 
σοπούλου, μέ μουσική τοΰ Πατρινοϋ 
μουσικοσυνθέτου κ. Γκρέκ.

—Ό  θίασος ματαίωσε τήν κάθοδό 
του οτόν Πύργο, δπου έπρόκειτο νά 
έμφανισθί\.

—Έπέστρεψε προχθές άεροπορι- 
κώς άπό τή Θεσσαλονίκη ό συγγρα
φέας κ. Δ. Γιαννουκάκης.

—Στόν Βόλο θά μεταβρ ό θίασος 
τής κ. Ήοΰς Παλαιολόγου.

—‘ Εγινε  γνωστό βτι τό θέατρο 
«Ίντεά λ» νοικιάστηκε γιά κινηματο
γράφος υιό τόν κ. Μιχαλόπουλο.

—Έπίσης στό «Περοκέ» θά λει
τουργήσω δλον τόν χειμώνα κινη
ματογράφος.
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«ΠειραΤκό Γράμματα»
Πολυσέλιδο, καλλιτεχνικό ο* έμφάνι

ση κυκλοφόρησε άπό 30 φύλλα τοΰ έ 
κλεκτοΰ περιοδικοΰ «Πειραϊκά Γράμμα- 
ττ», μέ έξαιρετικά ένδιαφέρουσες συ
νεργασίας (ποιήματα, διηγήματα, με- 
λετες, άρθρα καί κριτικές) τών κ.κ. Ε. 
Αλεξίου, Κ. Γεωργούλη, Α. Γιαννοπού- 
λου, Γ. Δέλιου, Γ. Θεοχάρη, Ν. Καζαν
τζάκη, I. Καμαρινέα, Δ. Καμπούρογλου, 
Σ . Κατσομηή, Κ. Α. Κωνσταντινίδη, Μ. 
Μαλακάση, Κ. Μαρμαρινοϋ, Μελισσάνθη, 
Ν. Μεσσηνέζη, Κλ. Μιμικού, Σ. Μόρφη, 
Τ. Μπαρλά, Σ. Μυριβήλη, Σ. Μαυροειδη- 
Παπαδάκη, Κλ. Παράσχου, Μ. Ροδά, Α. 
Σημηριώτη, Γ. Σκαρίμπα, Π. Σπάλα, Ρ . 
Φιλύρα, Ε. Χαντζάρα.

νέας... κωμωδίας. ’Έ χ ω  γνωρίσει 
Ttpiv λίγες μέρες ένα θαυμάσιο 
κα ί τέλειο πρόσωπο, πού άσυναί 
σθητα έπηρεάζει τίς μέρες μου μέ 
μιά άνυπέρδλητη άκτινοβολία : ΕΙ- 
νε Σουηδός βαρώνος,Γάλλος στούς 
τρόπους, 'Αθηναίος στή σκέψη, ’Α 
νατολίτης στά ήθη. Ή  συντροφιά 
του είνε μιά σειρά άπό άποκαλΰ- 
ψεις...

Τήν Πέμπτη ήμουνα στήν όδό 
"Ο κλυ , κ 5 ή μητέρα μου είπε πώς 
σάς φράφει σχεδόν κάθε βδομάδα.

‘Η Κώνστανς (1 ) σάς στέλνει 
θερμούς χαιρετισμούς, κ ' έγώ  λού
ζομαι μέ τό άρωμοζ τών κρίνων 
καί πέφτω στά πόδια σας καί στά 
πόδια τών δικώ ν σας.

Ο Σ Κ Α Ρ  Ο Υ Α Τ Λ Δ

Μ έ τό ιτερίεργο κα ί ώραιόπαθο 
αύτό γρά μμα  του, ό διαιτητής κά
θε κομψότητας, συνόδεψε τό πιό 
περίεργο χειρόγραφο ένός £ργου, 
ηού άν άνέδαινε σήμερα σάν σενά
ριο Ά α ερ ικά νικης  τανιίας, θά συγ 
γινοϋσε όλους τούς ωραιοπαθούς 
«ρ.λους τοΰ μεγάλου κα ί άτυχου 
“Ά γ γ λ ο υ  ποιητή.

Έ π οχή  τοΰ έργου εΐνε ό 16ος 
αίώνας, στή Βιρμα νία . Πρόσωπα: 
Ό  δάσιλιάς Μ ένγκ  - Μ π ένγκ κύρι
ος τών χιλίω ν λευκώ ν έλεφάντων. 
Οΰ— Ρά ϊ—Γκιάν—θοΟ, πρωθυπουρ
γός του. Ή  Σ ά _ Μ α — Φροΰ ένα κο
ρίτσι υπέροχης ώμορφιάς μισό — 
Βιρμανέζα καί μισό— Βενετσιάνα. 
Δαμαθάτ, ό νομικός σύμβουλος τής 
Αυλής. Χίπ— Α οΰγκ περίφημος μά
γος Κινέζος. Μ οΰγκ—Φό— Μ ίν ύ- 
πουργός τών Ο Ικονομικώ ν.

Κ α ί γύρω  άπό τά κύρια  πρόσω
πα, πρέσβεις άπό τό Βασιλιά  τής 
Κεϋλάνης, εύγενεΐς, αύλικοΐ, προ- 
σκηνητές, χορεΰτρες, άκόλουθοι, ύ- 
πηρέτες, σκλάδοι, Β ιρμάνοι, Κ ινέ 
ζοι, δχι δμως Ιν δ ο ί .

Ή  ώραιοπάθεια τοΰ Ούάϊλδ βρί
σκει έδαφος σ τήν έξωτική χώρα 
τής Β ιρμα νία ς καί μάς δίνει περι
γραφές έξαιρετικής αισθητικής ώ
μορφιάς, μέσα σέ σκηνές πλούτου 
Και Άσια τισμοΰ , κα ΐ μ' ένα αισθη
ματικό .είδύλιο· γεμάτο χάρι, άγά- 
ιιη κα ί θυσίά.

Σ Υ Λ Β ΙΟ Σ

Αλληλογραφία
Κα. Ν . Ο Ικονόμου. Μ έ  χμιρά 

λάδαιμ* τό γράμμα σας καί οάζ
παρακαλοϋμι? \’χ  πβιράσετβ τήν  έρ 
χομένη Δευτέρα τό πρωΐ t r a  γρα 
φεία μα ;.

Ή  έκλογή νέου 
Προέδρου τοΰ

Σωματείου ’Ηθοποιών
Γενομένω ν άρχσιρεσιών Οπό τοΟ Δι 

οικητικοΰ Συμβουλίου ίου Σωματείου 
'Ελλήνω ν ’Ηθοποιών, έζελέγρ Πρόε
δρος ό κ. Σπ. Πατρίκιος.

Έ κ  τοΰ Γραφείου τοΰ Σωματείου
ΕΓΚ ΥΚ Λ ΙΟ Σ  (Περί τοΰ έράνου διά 

τήν Νέαν « Έ λ λ η ν » .
Πρός δλους τούς "Ελληνας Ήθο

ποιούς.
Έ ν  συνεχείς προγενεστέρας έκκλή 

σεως τοΰ Σωματείου, περί διενεργεί 
ας έράνου μεταζύ τών ήθοποιών, τό 
προϊόν τοϋ όποιου θά τεθρ είς τήν 
διάθεσιν τοϋ Ά ρχηγοϋ  τής 'Εθνικής 
Κυβερνήσεως κ. I. Μεταζά, διά τήν ά- 
πόκτησιν νέου πολεμικού, είς άντικα 
τάστασιν τής « ‘Έλλης» γνωστοποιοϋ 
μεν πρός δλους τούς “Ελληνας ήθο
ποιούς δτι, ό έρανος άπεφασίσθη νά 
γίνρ δι’ άτομικών εΐοφορών τών ήθο- 
ποιών, έπαφιεμένης τής είσφοράς είς 
τήν διάθεσιν καί τήν οίκονομκήν δυ
ναμικότητα έκάστου.

Είς τά γραφεία τοΰ Σωματείου έχει 
άνοιχθή κατάλογος τοΰ έράνου, είς 
τόν όποιον έγγράφονται μέλη κατα- 
θέτοντα καί τήν είσφοράν των καί ύ- 
πογράφοντα έναντι τοϋ όνόματός των 
είς τόν κατάλογον.

Διά τούς είς τούς θιάσους έργαζο 
μένους ήθοποιούς, άνέλαβον Είδικαί 
'Επίτροποί, αί όποΤαι, κατά τόν αύ- 
τόν τρόπον, θά έπιμεληθοΰν τοΰ έρά 
νου κατά θιάσους.

Ή  πρωτοβουλία αύτή τοΟ Σωματεί 
ου έτυχε και τής έγκρίσεως τοΰ άζιο 
τίμου κ . Κωστή Μπαστιά, Γενικοΰ 
Διευθυντού τών Γραμμάτων καί Τε
χνών, άναλαβόντος ύπό τήν προστασί 
αν του τόν έρανον τοϋτον.

Παρέλκει νά έζάρωμεν έκ  νέου τήν 
Ιερότητα τοΰ προκειμένου σκοποΟ, δο 
θέντος δτι κανείς Έ λ λ η ν  δέν ύστέρη 
σε ποτέ εις οΐασδήποτε θυσίας ύπέρ 
Τής Πατρίδος.

Τό Σωματείον 'Ελλήνων 'Ηθοποιών 
Ό  Πρόεδρος Σπ. Πατρίκιος. Ό  γραμ

ματεύς Β . Μεσολογγίτης

ιαιια

(1 ) Πρόκειται γιά τήν κυρία "Ωακαα 
Ούάϊλδ τό γένος Λόυδ,

Ή  θερινή διακοπή τΟν Ιπποδρομιών 
τέλειωσε. Τήν έρχόμενη λοιπόν Κυρια
κή 8 Σεπτεμβρίου ζαναρχίζουν, θά γί
νονται δέ μόνο τΙς Κυριακές γιά τούς 
μήνες Σεπτέμβριο καί ’Οκτώβριο.

Παρακάτω δημοσιεύουμε τόν Ισοζυγι
σμό τής πρώτης έβδομάδας πού έχει 
έτσι :

Καθαρόαιμοι β ’ κλ. 1.400 μ. Πρδ 
60, Τιτάν 60, Φήμη 58, Καλλισπ!) 56, 
Εκά τη  56, Φυντανάκι S3, θέμις 49 %, 
Φαίδων 48, Φρύνη 45.

Καθαρόαιμοι 2 έτών 1.000 μ. Θησαυ
ρός 58, Αταλάντη 56 Vi, '  Ιρις 52 V4, 
Χάρις 52 Vi, 0. Λ. 82 V4.

Καθαρόαιμοι (μ έδεν ) 1.400 μ. Σαμ
ψών 57, Θρύλος 57, ΠΛγασοος 57, Σά 
τυρός 57, Πειρατής 57, Καρυάτις 55 V4. 

,·. ■ Μή καθαρόαιμοι 1.400 μ. Νεφέλη, 
Μαρί, Κάρμεν, Φωτίτσα. Άρκοδία, Μα- 

. οαθών, θησεύς.
π λ π .-

Φίλε Κύριε Διευθυντά,
'Ολίγες τελευταίες λέζεις. Σέ ά

πάντηση έπιστολής μου πού δημοσιεύ
θηκε στό προηγούμενο φύλλο σας γρά
φετε πώς οί είσπράζεις τοΰ «Έδώ θά 
μείνουμε γιά πάντα» δέν έφθασαν συ
νολικά τίς 150.000 δραχμές. Σάς πλη
ροφορώ, λοιπόν, δτι εάέπραξα ώς πο
σοστά μου άπό τήν πρώτη σειρά τών 
παραστάσεων άνω τών 40.000 δραχμών, 
αύτό δέ σημαίνει ότι ό θίασος Αλίκης 
έπραγματοποίησε 400.000 δραχμών ει
σπράξεις. Ό  κ. Κώστας Μουσούρης, έ
δώ είναι καί μπορεί νά τό πιστοποιή- 
ση. Γεννάται δμως τό έρώτημα: πώς 
μποροΰν τά «Παρασκήνια» νά ξέρουν 
τ! ποσοστά είσπράττει ένας συγγρα- 
φεύς; Μήπως τά βιβλία τής Έταιρίας 
Θεατρικών Συγγραφέων χρησιμοποιούν
ται άπό τήν σύνταξη τοΰ περιοδικοΰ 
γιά νά γίνεται πολεμική έναντίον τών 
μελών τής Έταιρίας, μέχρι τοιούτου 
σημείου μάλιστα ώστε νά φθάνουν στό 
τυπογραφείο καί άριθμοί άνακριβείς ; 
Πιστεύω πώς αύτό — άν συμθαίνη — θά 
έπρεπε ν ' άποτελέση θέμα γενικωτέ- 
ρας αυζητήσεως γιά δλους τούς ένδια- 
φερομένους συγγραφείς, πού δικαιοΰν 
ται ν ’ άπαιτοΰν περισσότερη στοργή 
καί περισσότερη έπαγγελματική τάξη 
άπά Τήν Έταιρία τους πού — δπως ύ- 
ηοτίθετάι — άντιπροσωπεύει τά ήθικά 
καί ύλικά συμφέροντά των.

"Οσο γιά τή θέση τοϋ «Έδώ θά μεί
νουμε γιά πάντα»: τό έργο αύτό δέν 
ύποστήριξε, δπως γράφετε, δτι: «οί έ- 
ξορμήσεις τών νέων γιά τήν πραγμα
τοποίηση τών Ιδανικών τους είναι προ· 
ωρισμένες νά ναυαγήσουν καί τό πώς 
έκεί πού βρίσκεται κάθε νέος έκεί θά 
μείνη γιά πάντα...» Μά ύήοστήριξε κά
τι άλλο, πώς: «σάν έχης τά ήθικά έ 
φόδια καί τήν άνάλογη δύναμι γιά νά 
προχωρήσης ψηλά, μή ζητάς μέ άνηθι- 
κότητες καί μέ έπικίνδυνους άκροβα- 
τισμούς ν ' άνέβης, γιατί τότε μπορεί 
νά τσακιστής χειρότερα. Καμμιά φορά 
ή εύτυχία ύπάρχει καί χαμηλά, έκεί 
πού Ισως βρισκόμαστε, φτάνει νά ξέ
ρουμε νά τή διακρίνουμε. Καί προτι
μότερα ν ' άρκεσθοΰμε σ' αύτήν παρά 
ν ’ άναζητήσουμε μέ «βρωμιές», έκεΐνο 
πού δέν έχουμε τή δύναμι νά φτάσου
με μέ ώραϊες προσπάθειες καί τίμια 
μέσα». Αύτά έλεγε τό έργο, αύτά εί
πε καί ό συγγραφέας σέ σημειώματά 
του, καί δσοι θελήσανε νά δοΰν τό 
περιεχόμενο τοΰ δράματος τό είδαν 
άρκετά καλά... Μά οί παρακάτω συζη
τήσεις θαρρώ πώς είν’ άνώφελες...

Πάντως, εύχαριστώ καί πάλι 
γιά τή φιλοζενία σας 

ΑΛΕΚΟΣ Μ. Λ ΙΔΏ ΡΙΚΗΣ

Ο Ο

ΤΟ ΤΡΑ ΓΟ Υ Δ Ι ΤΗ Σ  
Δ ΙΣΔΑ ΙΜ Ο ΝΑΣ

Αγαπητά «Παρασκήνια»,
βά σάς τό χρωστάω μεγάλη χάρη, 

δν θελήσετε ν ' άσχοληθήτε άκόμη λί
γο σχετικά μέ τό σημείωμά μου γιά τό 
τραγούδι τής Δισδαιμόνας πού δημοσι
εύθηκε στό προηγούμενο φύλλο:

Σέ  τέτοιου είδους μελέτες τυχαίνει 
καμμιά φορά ζαφνικά νά μαθαίνη κα
νείς κάτι τι σπουδαίο πού ή δέν  τό ή- 
ζερε καθόλου ή πού δέν πρόοεζε κα
λά τΙς σημειώσεις του. Έ τσ ι τόπαθα 
κι’ έγώ, δέν ηρόσεζα καλά καί έτσι 
μοΰ ζέφυγε καί δέν στόλισα τό σημεί
ωμά μου μέ τό νά κάνω λόγο γιά μιά 
έργασία τοΰ πολυτιμότατου καί βαθύ
τατα σεβαστού μου φίλου τοΰ κ. Νικ. 
Ποριώτη.

θάπρεπε λοιπόν, γιά νά εΐνε δχι 
λειψό τό «Τραγοΰδι τής Δισλαιμόνας» 
νά ι πρβστεθίν. rfiTi ό κ. Νικ. Ποριώτης 
στήν ^<Ξένη λύρα» rot) (Ά ',  4Αθήνα, 
1925) , στή σ, 79 έχει τό «τραγοΰδι της 
Ιτ ιά ς» μέ τήν έζής δασάφισι: «Πρίν 
άπό χρόνια», λέει ό κ. Νικ. Ποριώτης, 
«είχα σημειώσει πώς ά Σολωμός στήν ώ- 
ραία του «Μίμηση τοΰ Τραγουδιού της 
Δισδαιμόνας» άκολουθεΐ, ώς σ' ένα 
βαθμό, τή στιχουργική μορφή του 
«Τραγουδιοΰ τής ’ Ιτιάς», δπως άκούε- 
ται στόν «Όθέλλο» τοΰ Ροσσίνη πού 
πρωτοπαραστάθηκε στά 1916. Τό τρα
γούδι αύτό, πού δοζάστηκε θρηνωδών
τας το ή Μαλιμπράν, τυπώνεται έδώ, 
συμπληρωμένο, μέ δσους στίχους τού 
Σολωμοϋ δέχεται ή μελωδία τοΰ Ροσ
σίνη».

Καί γιά δσους τυχόν Βέν  θά είχαν 
πρόχειρη τήν τόσο άζιόλογη αύτή έρ- 
γαοία, πού έχει άποθησαυρισθή οτήν 
«Ξένη λύρα», παρακαλώ, άς μποΰν λί
γοι στίχοι, καθώς τούς δούλεψε ό κ. 
Νικ. Ποριώτης:

Έκεΐ πού ρυάκι ίφλοίσβιζ» 
τά δάκρυα μί τά λόγια 
πικρά κυλοΟσαν, κ’ έβγαιναν 
βαριά τά μοιρολόγια -—
«Όλοι, δλοι τραγουδήσει 
Έτιά καί πάλι έτιά.

Δέν θέλω νά μοΟ βάλουνι 
μέσ’ στδ ατίρνό κλινάρι, 

μυρτιές, μηδέ τριαντάφυλλα, —  
μονάχα έτι&ς κλωνάρι- 

κι’ άττάνω άπά τδ μνήμα μου 
δέν θέλω άλλην Ισκισ..

Καί σέ μιά συζήτηση, πού είχα τήν 
τιμή νά κάνω γιά τό ζήτημα μέ τόν 
κ. Νικ. Ποριώτη, μοΰ έλεγε ό χαλκέν
τερος φίλος δτι κατέχει τή μουσική 
τοΰ τραγουδιοΰ, δέ νεώτερη έκδοση 
φυσικά, δπως τά τραγουδούσαν πρίν τά 
μεταχειρισθεΐ ό Σαίζπηρ στόν «Όθέ- 
λο», γιατί δλοι τό ζέρουνε βέβαια πώς 
τό τραγούδι αύτό εΐνε δημοτικά.

Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία 
ΓΙΑΝ . Σ ΙΔ ΕΡΗ Σ

ΚΑ  ΠΑΛΙ Γ ΙΑ  ΤΗΝ 
ΕΠ ΙΘ Ε9 ΡΗ ΣΗ  . . .

Πρός Μαυρέαν έπιστολΛ 
Συλβίου τό άνάγνωσμα

Άγοπητέ μου,
Ή  άπάντησι σου μοΰ άρεσε γιατί ή

ταν εύγενική καί πολιτισμένη. Πρέπει 
δμως νά όμολογήσης πώς KCii σύ δπως 
κ ’ έγώ περιωρίστηκες νά πΓ̂ ς μόνα τά 
σϋκα σϋκα, γιά νά γλυκάνης τήν κου
βέντα. Τή σκάφη σκάφη θά τήν πώ σέ 
μιά σειρά άρθρων μου γιά τό Έλαφρό 
Μουσικό θέατρο, γιατί δέν ήθελα τώρα 
νά βγάλω τ' άπλυτα τής σκάφης στή 
μέση.

Σ ’ ενα πράγμα συμφωνείς μαζύ μου, 
τό βασκό: δτι δλοι φτοϊνε γιά τής Ε 
πιθεώρησης τήν κατάντια καί οί θ:α- 
σάρχες κ' οί συγγραφείς κ ’ οί ήθοποι
οί. Μάλιστα. Ό σο γιά τά περίφημα καί 
πρωτότυπα νούμερα πού ζητάς νομίζω 
άτι στήν τελευταία πεντιετίο συνεργά- 
σθηκες μέ τούς Ιδιους πάντα συγγρα
φείς σέ δλους τούς θιάσους πού πήγες, 
ώστε δέν εΐνε δίκαιο νά τούς μέμφε- 
σαι, άφσϋ καί τώρα μ ’ αύτούς συνερ
γάζεσαι. "Ισως κουράστηκαν, Ισως νά 
μή σέ είδανε. Εύτυχώς τό πράγμα συ
νέβηκε τήν τελευταία πενταετία, άλ- 
ληώς ούτε τό δικό σου ταλέντο θά δια- 
κρίνονταν μ' ένα εύχαριστημένο καί 
μέ ένα τρίο Κορτεζίνο, ούτε ό Ιατρί- 
δη μέ τήν πείνα καί τό "Α χ  τά κορί
τσια! ούτε ό Κόκκινης θά έζεθάπτετο 
μέ τό Άρβανίτικο κοιΐ τά διάφοροι 
Σ κέτς !

Γιατί δέν  έργάστηκαν σΙ συγγραφείς 
πού άνέφερα στό προηγούμενο γράμ
μα μου, κατά τήν τελευτα'α πενταετία, 
δέν τό ζαίρω. Ρώτησε καλύτεροι τούς 
θ,αοάρχες νά τό μάθης. -Ισως γέρα- 
σαν, ίσως φτήνηναν, Ισως δέν εΐνε κα
λοί, Ισως δέν κάνουν μερικές υποχω
ρήσεις, Ισως δέν ζαίρουν νά κολακεύ
ουν, Ισως δέν δίνουν καί μίζες, δπου 
δει. Ενα άπ’ αύτά θά συμβαίνει, καί 
θά τό δής μέ γεγονότα, ήμερσμηνίες, 
όνόματα καί πράξεις στά άρθρα μου 
προσεχώς.

Τότε θά σέ παρακαλέσω νά μοΰ δώ- 
σης ένα χέρι στή... σκάφη σκάφη, γιά 
νά γλυτώσουμε τήν έπιθεώρηση άπό 
τήν κατάντια της καί νά μπορέσουμε 
νά κάνουμε πάλι τάν κομψό θεατρικό 
κόσμο νά τήν προσέξη καί νά τήν χει- 
ροκροτήση, πρίν φύγη καί ό τελευταί
ος θεατής άπό τό δυστυχισμένο αύτό 
θέαμα.

ΣΥΛΒΙΟ Σ

ΟΟ

Αγαπητά «Παρασκήνια»
Άπό καθήκον πρός σάς άπαντώ στό 

γράμμα τοΰ κύριου Μ. Κ. γιατί θέλω 
νά πιστεύω δτι οί άνταποκρίσεις μου 
βασίζονται στήν άλήβεια κσί οτά γ ε 
γονότα.

Στόν Βερροιώτη ό έπιστολογράφος 
σας πικράθηκε γιά μιά άλήθεια άναμφι- 
σβήτητη.

Γράφοντας δτι τό κοινό τής Βερροίας 
δέν ύποστηρίζει τό θέατρο έννοώ τό κα
λό θέατρο τών άντιλήψεων τοΰ κ. Μ. 
Κ. Τό δικό μας θέατρο είναι θέατρο 
τοΰ λαού καί τοΰ χωριάτη πού τό ύ- 
περυποστήριξαν καί δχι μόνο στίς 
τρείς πρώτες μέρες τοΰ πανηγυριού, 
άλλά στίς δέκα συνεχείς παραστάσεις, 
δηλαδή μετά τή τρίτη ήμέρα τοϋ πα- 
νηγυριοϋ έργάστηκε τά λαϊκά θέατρό 
μος άπό ντόπιους έργατικούς, λαό πού 
τό μικρό είσιτήριο τοϋ έπέτρεπε νά 
ψυχαγωγηθρ.

"Α ν  έργάστρκε λοιπόν ό θίασος τής 
κ. Γαϊτανάκη αύτό ώφείλετε οτό δτι τό 
μεγαλύτερουέρος τών θεατών σήμερα 
άηότελεϊτε#«πό -Ά υ ς^ κ . δξΑιμίιτικσύί 
κάί τίς οίκίΛ/ένειές τουςκαί τούς Δημο
σίους ύπαλλήλους πού δίνουν τόνο σέ 
κάθε κίνηση. "Ήταν δέ  τόσο μικρό τό 
θέατρο πού έργάστηκε ό τόσο κολός 
ίΐύτός θίασος καί έπρεπε νά γεμίζη. 
Άπό τό 1929 παρακολουθώ τήν κίνηση 
τού θεάτρου στή Βέρροια καί στήν Έ 
δεσσα καί οί έντυπώσεις μου είναι αύ
τές πού έγραψα. "Ακόυσα ένα κύριον 
νά λέει δταν ά λαμπρός θίασος τοΰ 
"Αρματος έπρόκειτο νά έρθρ: «Τί θάρ 
θουν νά κάνουν, ποιός θά πάρ; Έγώ  
δέν θά πάω». “Οίταν δέ εΐνε χειμώνας 
άλλοίμονον στό θίασο πού θά περάσΡ.

"Α ν  τό Ά ρ μ α  έργάστηκε, αύτό όφεί- 
λεται στό υψηλόν καθήκον κάθε πολί
τη νά ύποστηρίζη τήν Βασιλική μας 
σκηνή πού τόσο υπέροχα έζ,υπηρετει 
τήν τέχνη καί διαπεβαγωγεί τούς θεα 
τές της. ι, . .

Μ* μεγάλη tarty-ton 
ΜΗΤΧΟΣ I. ΜΟΝΔΕΛΛΟΣ 

Πλατύ Γ . Γ . 25)8)940

ΟΟ

Κύριε Δ>ευθυντ&,
Στό φύλλο τών «Παρασκηνίων» τΑς 

24) 8) 940 παρακολουθώντας τήν συνέ
χεια τών άπαντήσεων, στήν έρευνα πού 
κάνατε «Γιατί ή έπιθεώρηση γράφεται 
πάντοτε πάνω στά Ιδια καλούπια» διά 
βασα καί όμολογώ μέ λύπησε πολύ ή 
άπάντηση τοΟ έπιιθεωρησιογράφου κ. 
Εύαγγελίδη πού μίλησε μέ τόση άδια- 
φορία γιά τήν έπιθεώρηση μέ βάσεις 
μόνο τά ταμεία καί άδιαφορώντας γιά 
τήν ποιότητά της.

Ό τα ν μάς έλθη Κίμμιά καλλίτερη 
Ιδέα λέγει ό κ. Εύαγγελίδης τότε άς 
προσπαθήσουμε. Πάντως πρός τό παρόν 
δ έν  είναι άνάγκη νά σπάω τό κεφάλι 
μου γιά νά προσθέσω Λ ν ' άφαιρέσω 
τίποτε άπό τήν έπιθεώρηση. Καί ρωτάω 
ώς πότε ό Αμοιρος θεατής θά βλέπη 
τά Ιδια καί πάντα τά Ιδια; θά περιμέ- 
νη  νά έλθη καμμιά καλλίτερη Ιδέα τοϋ 
κ. Εύαγγελίδη; Λ δταν δρ τά ταμεία

άδεια ό κ. συγγραφεύς θά σπάση τό
κεφάλι του γιά νά τήν σώση; Νομίζω 
πώς δλοι οί Ιθύνοντες τήν έπιθεώρηση 
συγγραφείς, θιασάρχες, ήθοποιοί κτλ. 
δέν πρέπει νά σκέπτονται τήν συμφε
ροντολογική μόνο πλευρά άλλά καί τόν 
θεατή πού δίνωντος τά λεπτά έλπίζει 
νά βρΡ τήν ψυχαγωγία μακρυά άπό τόν 
καθημερινό μόχθο. "Οταν όμως μιά δυό 
φορές φύγει άποκαρδιωμένος τότε δέν 
θά τόν ζαναφέρουν πίσω εύκολα, Εΐνε 
τόσο δύσκολος καί μέ τό δίκηο του ό 
σημερινός θεατής.

Μέ τιμή ό τακτικός άναγνώστης σας 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ

ΟΟ

Κύριε Διευθυντά,
Σάς παρακαλώ, νά δημοσιεύσετε τήν 

άπάντησή μου στήν κριτική τοΰ συνερ
γάτου σας κ. Παυλίδη («Παρασκήνια» 
10 καί 24)8)40) γιά τό έργο μου «Ό  
παράδεισος τής εύτυχίας».

Φαίνεται δτι ό συνεργάτης σας δέν 
έδιάβασε τό βιβλίο μου ή δέν ένοιω
σε τό περιεχόμενό του, άλλοιώς δέν 
θάγραφε τρείς όλόκληρες στήλες στά 
«Παρασκήνια», γιομάτες άνακρίβειες 
καί παρανοήσεις.

Μέ κατέκρινε ό συνεργάτης σας για 
τί, έγραψα πώς « π ρ έ π ε ι  τά κο
ρίτσια νά έργάζωνται κι' οί παντρεμ- 
μένες νά μήν έργάζωνται» ένίρ έγρα
ψα : «Πρέπει νά έργάζεται ή γυναίκα 
πού έχει άνάγκη νά θρέΨρ μέ τήν 
έργασία της άρρωστο σύζυγο, παιδιά, 
γέρους γονείς ή καί μόνο τόν έαυτό 
της, κι’ όχι έκείνη πού προσπαθεί, μέ 
τήν έργασία της νά βγάζρ τό μισθό 
καί τήν τροφή τής ύππρετρίας πού 
τήν άντικαθιστά οτό νοικοκυριό, γιατί 
δέν  τό καταδέχεται»! Δέν έγραψα δ- 
τι π ρ έ π ε ι νά έργάζεται τό 
κορίτσι καί νά μήν έργάζεται ή παν
τρεμένη. Δέν άπέτρεψα τήν παντρε
μένη γυναίκα δταν έχρ νά θρέψρ άρ 
ρωατο σύζυγο, παιδιά κλπ.

Έ γρα Ψ ε  ό συνεργάτης σας, πώς 
«ζεγράφω τόμηχανικό πολιτισμό ώς 
κάτι άχρηστο γιά τήν είσοδό μας 
στόν παράδεισο τρς εύτυχίας, κι* δτι 
θεωρώ μέσα άσφαλέστερα γι’ αύτό τή 
θρησκεία καί τήν ήθική». Έγραψ α: 
«Ό  σημερινός πολιτισμός, ό ύπερβο- 
λικά^ τεχνικός, πάσχει άπά έλλειψη 
ψυχής. Αύτρς πού άπετέλεσε τή βά
ση τής άρχαίας Έλληνικής κοινωνίας 
καί τήν ούσία τοΰ ηολιτσμοΰ της. Ή  
μηχανή άργά, άλλά σταθερά, σκοτώ
νει τό πνεΰμα, συντρίβει κι’ έζαφανί- 
ζει τίς προσωπικότητες. Κι' δμως! Ή  
μηχανή δημιουργήθηκε γιά τόν άνθρω
πο, κι’ δχι ό άνθρωπος γιά τή μηχα
νή».

Δέν καταργώ τή μηχανή ώς κάτι ά
χρηστο. Θέλω μόνο τή μηχανή νά δου 
λεύρ γιά τόν άνθρωπο κι' δχι ό άν
θρωπος γιά τή μηχανή. Μήπως έχει 
άντίρρηση ό συνεργάτης σας;

Δέν έγραψα πώς μόνο μέ τή θρη
σκεία καί τήν ήθική θά κατακτήσουμε 
τήν εύτυχία, άλλά δτι «ή ήθική μας 
ύπόσταση μένει πρωτόγονη, δν συγ- 
κριθρ μέ τήν ύλική μας άνάπτυζη. Ή  
έλλειψη άρμονίας στήν άνάπτυζη τών 
Ιδιοτήτων τής συνειδήσεως είναι τό 
θεμελιώδες έλάττωμα τής έζελίζεώς 
μας». Θέλησα, νά συμφιλιώσω τή διά
σταση μεταζύ τών έφευρέσεων τοϋ 
πνεύματος καί τής ήθικής ζωής, πού 
δημιούργησε ό σύγχρονος μηχανικός 
πολιτισμός.

Μέ κατέκρινε έπίσης ό συνεργάτης 
σας γιατί καταπιάστηκα μ' ένα τόσο 
δύσκολο καί πολύμορφο θέμα, γιά τό 
όποιον έχουν γραφή τόμοι όλόκληροι 
άπό τούς μεγαλύτερους φιλοσόφους 
καί συγγραφείς, χωρίς νά μπορέσρ νά 
πρ κανείς τήν τελευταία λέζη.

Δέν έγραψα καμμιά συστηματική φι 
λοσοφική μελέτη, άλλ' ένα πρ«κτ*κ£ 
όδηγό . πρός-τήκ «ύτυχία , πού « περιέ
χει κανόνβς ζωής, κι’ δχι θεωρίες, κι’ 
είναι έμπγευσμένος άπό τήν Έλληνική 
φύση καί τήν Έλληνική  πραγματικό- 
τα...

Άντί νά Βημοσιεύσρ ό συνεργάτης 
σας τήν έπιστολή πού έστειλα, είς ά
πάντηση τών τόσων άνακριβειΰν καί 
παραποιήοεων τοϋ κειμένου, προτίμη
σε νά γράΨρ νέο σημείωμα στά φύλ
λο τής 24) 8) 40 καί νά ύποστηρίζρ πώς 
δλες οί κριτικές πού άνέφερα στήν 
πρώτη έπιστολή μου «ήσαν άγγελίες 
αέ δυό τρείς εύκολες έφημερίδες», ένώ 
στήν έπιστολή μου άνέφερα καϊ τούς 
άζιοτίμους κυρίους πού είχαν βάλει 
τήν ύπογραφή τους κάτω άπό τήν κρι 
τική τους. Μήπως έπληρώθησαν ol κ. 
κ. συνάδελφοί του γιά νά γράφουν τις 
κολακευτικότατες κριτικές γιά τό βι
βλίο μου;

.Έγρα φ β άκόμα ό συνεργάτης σας. 
δη  «μ^.ι/τήν Κριτική  του θέλησε νά 
προλάβω ώστΒΑνά μή ^βιαδοθρΐ τό βι 
βλ(ο·*|μου,νστήν Ε.Ο.Ν., γιατί στΛν Νεο 
λαία ΓπρέΫίει νά δίδωνται έργα oOolar 
κάί ,τέχνρς τετρολόγιστα, κι' δχι έν 
τυπα πόί) δημιουργοΰν τήν φευδαίσθη 
ση, καί τήν 'άΛιλήθεια ("Ακόυσαν! 
"ΑκουσονΙ...)

Άντί άλλης άπσντΛσεως, θά παρα
θέσω τί έγραφ* σχετικώς μέ τ' άνω 
τέρω ό σεβασμός μου Ακαδημαϊκός 
καί διαπρεπής μυθιστοριογράφος καί 
θεατρικός συγγραφέας κ. Ξενόπουλος, 
κι’ άφίνω τόν άναγνώστη νά κρίνρ 
ποίος δημιουργεί μέ τά γραφόμενά 
του τήν ψευδαίσθηση καί τήν άναλή- 
θεια. \ ,.

...«Καί στοχάζομαι», γράφει ό κ. Χε 
νόπουλος μεταζύ άλλων πολλών «πώς 
θά είχε μεγάλη ώφέλεια, άν κυκλοφο
ρούσε σέ πολλές χιλιάδες άντίτυπα, 
π ρ ό  π ά ν τ ω ν  σ τ ή  ν ε ο 
λ α ί α ,  είναι τόσο σπάνια στίς ήμέ
ρες μας τά βιβλία πού έμπνέουν αι
σιοδοξία, χαρά καλωσύνη» κλπ.

Μετά τιμρς 
Γ ΙΟ ΡΓΟ Σ  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΓ

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

Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν

ΛΥΡΙΚΟ Ν
Γ '  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

‘Η Παριζιάνικη κωμωδία τοΟ 

Α Λ Φ Ρ Ε Ν Τ  Σ Α Β Ο Υ Α Ρ

, , Μ Π Α Ν Κ Ο ”
Μέ τ4ν Γ ΙΩ Ρ Γ Ο  ΠΑΠΠΑ, τήν Μ Α ΙΡ Η  Α ΡΩ Ν Η , τ4ν 

Ο Ο Δ Ω ΡΟ  Α ΡΩ Ν Η  και δλλα ίκλεκτά στελέχη τοΰ 

θιάσου Κοτοπούλη

ΕΙσιτήρια είς τά ταμεία τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη

Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Μέγαρον Ρ Ε Ξ — Τηλ. 21-492 ,u

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  Α Π Ο Γ Ε Μ Α  - Β Ρ Α Δ Υ  W  
Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ Ι  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ

. . ΤΟ Ξ Υ Π Ν Η Μ Α ”
ΤΟ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Α Ρ Γ Ε Ι  

Α Π Ο  Τ Η Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Σ  Μ Ε Χ Ρ Ι Τ Η Σ  Π ΕΜ Π Τ Η Σ  
ΤΗ Ν  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Η  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Ν :
Ν Τ Ε Φ Λ Ε Ρ  καί Κ Α Γ Α Β ΙΕ

« ί Ρ Ο Τ Ι Ι Ι  Π Ε Π Π Ε Τ Ε Μ »
Εισιτήρια ττωλοΟνται :

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

ΓΚ Υ  Ν ΤΕ  Π Ο ΥΡΤΑ Α ΕΣ

Ή ζωή καί τό έ ιγο τοΰ
Ε. ΜΠΕΡΛΙΟΖ

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

12ο
Ή  ‘Ηρωική Συμφωνία σημείωσε 

μιά καινούργια περίοδο γιά τή έ- 
νορχήστρωσι. Θέση, πλαίσια, φόρ
μες καί Ιδίρ δλα ήσαν νέα, καί άν 
έχη αύτό τό έργο λιγώτερη συνο
χή, λιιώτερη ίσοροπία, άπό τής 
συμφωνίες πού άκολούθησαν, είναι 
άκριβώς γιατί ή σύνεθση αύτή εί
ναι ό καρπός μιδς όδυνηρής πά
λης, μιάς σύγκρουσης, μιάς ψυχής 
πού θέλει νά ζαναγεννηθη σ’ ένα 
καινούργιο κόσμο. . .

Ή  Ερόϊκα ,είχε άφιερωθή στό Βο 
ναπάρτη. (Άπ ό άφήγηση τοϋ Δό- 
κουρα Μπερτολίνι, στενού φίλου τοϋ 
συνθέτη, πού έκανε στό μουσικο 
γράφο Γιάν, μαθαίνωμε άτι τήν πρώ
τη Ιδέα γιά τήν Έρόϊκα, τοϋ τήν 
έδωσε ό Στρατηγός Μπερναντότ ό
ταν ήταν πρεσβευτής τής Γαλλίας 
στή Βιέννη τό 1798. Καί λένε μά 
λίστα ότι ή φήμη δτι σκοτώθηκε στή 
ναυμαχία τοϋ Άϋηουκίρ ό ναύαρχος 
Νέλσον, ένέπνευσε στό Μπετόβεν 
τό περίφημο «Πένθιμο Εμβατήριο». 
Οί κριτικοί τοΰΜπετόθεν, γενικά, 
δέχοντα τήν έκδοση όσον άφορά 
τό Μπερναντότ, άλλά άποκρούουν 
ώς έντελώς άδύνατη καί μυθική τή 
διάδοσι γιά τό Πένθιμο ’Εμβατή
ριο) . Ή  άφιέρωση τής Θαυμασίας 
αύτής σύνθεσης στό ΒοναπάρτηεΙ- 
ναι γεγονός πολύ λογικό, καί δ
πως δλες οΐ πράζεις τοϋ Μπετόβεν 
μία έκφανσι τών αισθημάτων του. 
Ό  Βοναπάρτης ήσαν ή τελευταία 
του θέληση τής Βόννης, δταν ά- 
φίνοντας τή Γερμαψα γιά νά πάρ 
στή Βιέννη, είδε νά φθάνουν ol 
ήρωϊκοί πολεμιστάδες τοϋ 2ου " Ε 
τους τής Δημοκρατίας. Ή τα ν ή έν
τύπωσι πού είχε άπό τής έκστρατεί- 
ες τοϋ κατακτητή στήν Αίγυπτο στίς 
Πυραμίδες, στό Μαρένγκο, τό θρά 
οος καί ή φτώχεια πού κατακτού
σανε τό κόσμο. Φαινόμενο πού ζυ 
πνοϋσε μέσα στή ψυχή τοϋ Μπετό
βεν ένα μεγάλο ένθουσιασμό καί 
πού τόν έκανε μιά μέρα μετά τής 
νίκες τοϋ Άούστερλιζ καί τοϋ Βά- 
γκραμ νά έκφράσρ γιά τό Βονα- 
πάρτη τό θαυμασμό του μέ τήν 
έζής φράσι:

«Αν ήζερα τήν πολεμική τέχνη 
δπως κατέχω τή Μουσική, έγώ θά 
τόν νικοϋσα».

01 όρθόδοζοι δημοκρατικοί δέ θά 
μπορέσουν ποτέ νά παραδεχθούνε 
δτι ό Μπετόβεν έγραψε στήν έπικε-

φαλίδα τού χειρογράφου του τό δ
νομα τοϋ Βοναπάρτη. Δέν μπορούν 
νά έζηγήσουν τή πράζι αύτή ένός 
δημοκράτη, τή δήθεν αύτή άδυνα- 
μία, ένός άπό τούς άνθρώπους τής 
μεγάλης ράτσας τών Δυνατών καί 
τών Δασκάλων.

Ό  Ρίς γράφει δτι ό Μπετόβενου 
νέκρινε τό Βοναπάρτη μέ τούς 
μεγάλους Ρωμαίους στρατηγούς. 
Ούτε γιά μιά στιγμή δέν είδε σ’ 
αύτόν, τόν έχθρό, τόν άντίπαλο 
άλλά μονάχα τόν άρχηγό μιάς τε
ράστιας άνθρωπιστικής έκστρατείας 
γιατί τήν έποχή έκείνη ή γρηά Εύ 
ρώπη σάπιζε άπό λοϋοο, διαφθορά 
καί παιδιακίστικα καμώματα.

Sinfonla grande intltolata Bona
parte γράφει τό άντίγραφο τού
χειρογράφου ηού βρίσκεται στό
Μουσείο τής Εταιρείας τών φι- 
λομούσων τής Βιέννης, καί κάτω 
άπό τήν ύπογραφή τοϋ Μπετόβεν’ 
προσθέτει γερμανικά άφιερωμένο 
στό Βαναπάρτη.

Καϊ δταν ό Ιδιος ό Ρίς τοϋ έφερε 
τήν ε δηση δτι ό ήρωας στέφθηκε 
Αύτοκράτορας, τόν έπιασε ένας φο
βερός θυμός, άρπαζε τό χειρόγρα
φο, πού θρίσκουνταν ο’ ένα τραπέ 
ζι έσκισε τό πρώτο φύλλο λέγον
τας:

«"Ώστε κι’ αύτός βέν είναι παρά 
ίνας κοινός άνθρωπάκος» καί ζα· 
ναβάφτισε τό έρ ο του Ήρωίκή 
Συμφωνία, άκριβώς γιατί θέλησε νά 
μείνπ πιστός. Δέν κατηγορεί τό 
Ναπολέοντα γιά τή ΒύναμΙ του άλ
λά γιά τήν άδυναμία του...

’Εκείνο πού τόν πειράζει είναι ή 
τττώσι τοϋ " Ικαρου στή γή.

Άπό τά χαρίσματα πού είχ* ό 
Μπετόβεν ένα λογαριάζεται, τό πλα 
τύ του γέλοιο γιά τίς άνθρώπινες 
συγκινήσεις. Άφοΰ αύτοσχεδίαζβ 
στό πιάνο μέ τέτοια μαεστρία πού 
οί άκροατές του κλαίγανε. «Ώστε 
δλοι τρελλοί» τούς φώναζε καί ζ« 
καρδίζουνταν στά γέλοια. Κι’ άλ
λη φορά τούς έλεγε: «Πώς μπορεί 
ό Μπετόβεν νά ζπ άνάμεσα οέ τέ 
τοια χαλασμένα παιδιά;»

(μετάφρ’ ΚΟΣΤΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια.

Ή κίνηση
τοΰ Θεατρικού Μουσείου

ΜΙΑ Δ 0 Ρ Ε Α  ΤΟΥ ΣΩΜΑ
ΤΕΙΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΝ ΣΤΟ  

Θ ΕΑ ΤΡ ΙΚ Ο  ΜΟΥΣΕΙΟ
Τό Διοικητικό ΣΙυμβούλιο τοΟ 

Σω ματείου Ηθοποιών, Εστειλε 
στόν Πρόεδρο τής Έ τα ιρ ία ς  τών 
θεατρικώ ν Συγγρα φ έω ν τό παρα
κάτω ϊγγρα φ ο :
Έ ν  Ά θήνα ις  τβ 24 Αόγούστου 1940 

Πρός
τόν Κον Δυευθυντή τοΟ

«Μουσείου θε<ί*:ρο*>»
•Ενταύθα

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Σω
ματείου ’Ελλήνων Ηθοποιών, έκτιμών 
κατά τήν πραγματικήν του άζίαν τό 
«Μουσείον θεάτρου», ή Ιδρυσις τοϋ ό- 
ποίου άποτελεΐ σπουδαίαν συμβολήν είς 
τήν μελέτην καί τήν έζέλϊζιν τοϋ θε
άτρου, καί έν -rfi έπιθυμία του νά έκ- 
δηλώση καί έμπράικτως τήν έκτίμηαίν 
του ταύτην, ήχθη είς τήν άπόφασιν νά 
προσφέρη είς τό «Μουσείον θεάτρου» 
τήν βιβλιοθήκην τοϋ άειμνήστου Διονυ
σίου Ταβουλάρπ, τήν όποιαν ό υίός αύ
τοϋ κ. Χριστόφορος Ταβουλάρης έχει 
δωρήσει είς τό Σωματείον ’Ελλήνων ’Η
θοποιών.

Μέ τήν βεβαιότητα κ, Διευθυντά, δτι 
θέλει γίνει άποδεκτή ή προσφορά αύ- 
Υη τοϋ Σωματείου Ηθοποιών καί ότι θέ
λει δοθρ ή προσήκουσα θέσις έν  τώ 
<(Μουσεί(|) τοϋ θεάτρου» είς τήν έν λό- 
/ΐ|) βιβλιοθήκην.

ΔιατελοΟμεν μετ’ έζοιρέτου τιμής 
Τ6 ̂ Διοικητικόν Συμβούλιον 

Ό  Πρόεδρος Ό  Γραμματεύς
Η. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ

ΟΟ

Τ ό  ϊδιβ ϊγγρ»φ© ixeiv'orroirioe 
τβ ΣδΛματίϊο Ηθοποιών καί πρό; 
τον Γ ε ν . ΔιευΑίντήν τών Κρατι
κών Σ κ η νώ ν  κ. Κ . Μιτ>αατι«ν. Σ ’ 
Απάντηση 6 κ. Μπχοτι«$ έοτειλε 
ατό Σω ματείον Ή©οποιών τό πα
ρακάτω έγγραφο:

Κύριε Πρόεδρε,
Άπαντώτες είς τό ύπ’ άριθ. 462 τής 

25 τρέχοντες ύμετέρου έγγράφου, δι’ 
ού μάς καθιστάτε γνωστήν τήν παρά 
τού ύμετέρου Σωματείου γενομένην 
δωρεάν τής βιβλιοθήκης τού άειμνή- 
στου Διονυσίου Ταβουλάρη είς τό θε
ατρικόν Μουαείόν, συγχαίρομεν ύμάς 
διά τήν ώραίαν αύτήν χειρονομίαν 
σας τής όποιας τήν σημασίαν έ- 
κτιμώμε δεόντως, καί ήτις καθιστά 
πρόδηλον τό δ,τι τό καθ’ ύμάς Σω- 
ματεϊον άντελήφθη καί έσυνειδητο- 
ποίησε πλήρως τόν άνώτερογ έκπολιτι 
οτικόν σκοπόν τοϋ ιδρύματος τούτου.

Διατελοϋμεν μετά τιμής 
Ό  Γενικός Διευθυντής τοϋ Βασιλικού 

θεάτρου
ΚΟΣΤΗΣ ΜΠΑΣΤΙΑΣ 

ΟΟ

Ή  Έτα ιρία  τών ©ε:χτ ρικών 
Συγγραφέω ν έοτειλε γ Γ  άπάντηση 
στό Σω ματείο 'Ηθοποιών τό πα
ρακάτω έγιγραφο:

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΟΝ ΗΘΟΠΟΙΏΝ 
Έ  ν  τ α ϋ Θ α

Κύριε Πρόεδρε,
Τό Θεατρικό Μουσείο έλαβε τό ύπ 

άριθ. 462)24 Αύγούστου .έ. έ. έγγραφό 
σας περί τής δωρεάς σάς ,τής Βιβλιο
θήκης τοϋ άειμνήστου Διονυσίου Τα 
βόυλάρη, τήν όποιαν ό υίός αύτοϋ κ. 
Χριστόφορος Ταβουλάρης έχει δωρή- 
σει πρός τό Σωματείον.

Αί εύχαριστίαι μας είναι άπειροι καί 
διά τήν έζόχως πολύτμον δωρεάν 
σας, πού θά καταλάβπ τμητικήν Ιδιαι
τέρως θέσιν μεταζύ τών άποκτημάτων 
του καί πρό παντός διά τά αίσθή- 
ματά σας, πρός πρός τό θεατρικό Μου 
σεϊο πρός σάς ώδήγηοαν εις τήν άπό- 
φασιν αύτήν.

Τό Σωματείον τών ‘Ελλήνων ’Ηθο
ποιών καί ή ’Εταιρεία τών ’Ελλήνων 
θεατρικών Συγγραφέων, άποτελοΰν 
δύο διαφορετικάς μόνον έκφράοειςτοΰ 
αύτοϋ αίοθητικοϋ δημιουργήματος τοϋ 
θεάτρου, άλλά ή πρόοδος ή θεατρική, 
δέν έννοεϊται παρά διά τής άρρήκτου 
σύμπνοιας τών άδελφών Σωματείων 
τούτων.

Καί διά τήν διαπίστωσίν τής σύμ
πνοιας ταύτης, έζ άφορμής τής δωρε 
άς τής Βιβλιοθήκης Ταβουλάρη, χαί- 
ρομεν δχι όλίγον, καί σάς στέλλομεν 
τούς άδελφικούς μας χαιρετσιμούς.

Τήν Δευτέραν τήν προσεχή, 2 Σε 
πτεμβρίου καθώς καί τηλεφωνικώς ώ· 
ρίσαμεν μετά τοϋ κ. Προέδρου σας,

θά προσέλθωμεν διά τήν κανονικήν 
παραλαβήν.

Μετά τιμ,ής 
Ό  Πρόεδρος θ. Ν. Συναδινός. Ό Έ 

φορος τοϋ Μουσείου Γιάννης Σιδέ- 
ρης

Ο Ο

Έπίση; ή Έταιρία τών ©εατρι· 
κώ ν Συγγραφέων έστειλε rrpij 
τόν Γεν. Διευθυντή τβΰ Βασιλικού 
©εάτρου τό παρακάτω έγγραφο: 

Πρός τόν κ. Κ. Μπαστιάν Γενικόν Δι 
ευθυντήν Βασιλικού θεάτρου

m fi u’<E><ν  τ α 0 θ βΦ'
| ■ · - JW

Μέ δκαιολογημένην ύπερηφάνειαν, 
τό θεατρικόν Μουσέϊον έλαβε τά ύπ' 
άριθ. 9715 26 Αύγούστου 1940 έγγρα
φόν σας, πού μδς έκοινοποίησε τήν 
σχετικήν μέ τ ή ν .έ κ  μέρους τοϋ Σω
ματείου 'Ελλήνων ’Ηθοποιών δωρεάν 
τής Βιβλιοθήκης Δ. Ταβουλάρη, καί 
σάς παρακαλοϋμεν νά δεχθήτε τήν 
έκφρασιν τής εύγνωμοσύνης τοΰ θεα
τρικού Μουσείου διά τήν νέαν άηόδει 
ζιν τού ένδιαφέροντός σας πρός αύτό.

Βεβαίως τό Σωματείον ’Ελλήνων Ή  
θοποιών προσφέρει τήν Βιβλιοθήκην, 
τό θεατρικόν Μουσείον δμως θεωρεί 
ότι, δπως καί κατ’ ούσίαν συμβαίνει, 
τήν δωρεάν αύτήν ώς προερχομένην 
έζ ύμών, τόν πρώτον χρονολογικός καί 
πραγματικώς μεγάλου δωρητή τοΟ 
Μουσείου.

Τό ένδιαφέρον σας αύτό δικαίως λοι 
πόν καθιστά ύπερήφανον τό θεατρι
κόν Μουσείον καί άπαζ έτι σάς παρα 
καλοϋμεν νά πιστεύσητε ότι άπό τήν 
πλειστάκις καί μέ πολλούς τρόπους 
έκδηλωθείσαν φροντίδα σας, περιμένει 
πάντοτε τό Μουσείον τήν όλοκλήρω- 
σιν τής προσπαθείας του.

Μετά τιμής 
Ό  Πρόεδρος θ. Ν. Συναδινός, Ό  " Ε 

φορος τού Μουσείου Γιάννης Σιδέ- 
ρπς

ΟΟ
— Ό  κ. Ν. Λάσκαρης, συνεχίζοντας

τΙς άκούραστες δωρεές του γιά τό Λ- 
δη πλούσιο τμήμα τών χειρογράφων 
έργων τοϋ θεατρικού Μουσείου καί τό 
δράμα τού παλαιού κωμικού ήθοποιοΰ 
καί συγγραφέα Σ. ΚαρτεσΙου, πού έπι- 
γράφεται: «Ό Μαρτυρικός θάνατος τοΰ 
Μήτρου Λέκα καί Νικολάου Δανιήλ».

— Ό  Σ. Καρτέσιος πέθανε στά 1869. 
Εχει γράψει καί δυό άλλα έργα τά

«Σκαρπάθιον» καί τόν «Υποψήφιον βου 
λευτήν». Ό ταν πέθανε ή γυναίκα του, 
άπογοητεύθηκε καί άφησε τή σκηνή 
καί δίδασκε καλλιγραφία σέ δημοτικά 
σχολείο καί στό όρφανοτροφεΐον Χα
τζηκώστα.

— Τό χειρόγραφα έχει χρονολογία 
1864.

— ’Επίσης ό κ. Ν. Λάσκαρης ειδοποί
ησε τό θεατρικό Μουσείο δτι τοΰ χα
ρίζει δυό τεράστιες Βιβλιοθήκες άπό 
τώρα, πού είνε περίφημες γιά τά βι
βλία τους, άλλά καί γιά τήν άζία τους 
ώς παλαιά βαρύτιμα έπιπλα.

— Τό θεατρικό Μουσείο θά τΙς παρα- 
λάβει δταν μπορέσει ν ’ άποκτήσρ 6- 
νάλογο οίκημα.

— Ή  κ. Κορίνα Ν. Όμιλτσένκο, τό 
γένος Τριαντάφυλλου, μέ τή φροντίδα 
τού κ. Μ. Ροδά, έχάρισε στό θεατρικά 
Μουσείο λιμπρέττα θιάσων ζένων, τυ
πωμένα στήν Κέρκυρα, στήν Αθήνα 
καί στήν Πόλη, πού τά κυκλοφορούσαν 
γιά τούς θεατές.

— Τά λιμπρέττα αύτά είνε άπά τά 
1840 καί προέρχονται άπό τή Βιβλιο
θήκη τής μητέρας της, πού πέθανε τώ
ρα τελευταία.

— Έπίσης ό κ. Φάνης Μιχαλόπουλος 
δήλωσε δτι θά άποστείλει άπό τή Βι
βλιοθήκη του — πού ώς γνωστόν εΐνε 
θαυμασία — δλη τή σειρά τών ζένων 
λιμπρέττων, πού κυκλοφορήσανε άπό 
τΙς άρχές τοϋ περασμένου αΙώνα στήν 
■Ελλάδα.

— Τά βιβλία αύτά εΐνε σπάνια καί 
δέν τά περιλαμβάνουν ούτε οΐ μεγά
λες βιβλιογραφίες.

— Τό θεατρικό Μουσείο εύχαριστβ! 
καί άπό τΙς στήλες αύτές τούς δωρη
τές του τούς εύγενικούς, πού τούς 
χρωστάει τήν άλματώδη συμπλήρωσή

Περιμένεις να γυρίσω
Είναι τό νέο ταγκό τής μόδας, πού 

ή γλυκειά μουσική καί τά ώραιότατα 
λόγια του συγκινοϋν καί ένθουσιάζουν.

Παίζεται καί χειροκροτείται είς 
τά καλλίτερα κέντρα. Είναι τό πρώτο 
τραγουδάκι τής καλλιτέχνιδος Δίδος 
ΝΙνας Γεωργίου πού θ’ άφή"β έποχή 
στόν κόσμο τοΰ τραγουδιοΰ,



ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕοωτερικοΟ 180 δρ re *ρθνο 
Εσωτερικού 90 δρ. ιό etOu 
Τουρκίας 2 Λ. Γ. tO «ρονο 
ΑΙγύπτου 76 Γρ. 4 . ίο  «,οονο 
Αμερικίϊς 3 Λολλ r6 κρόνο

Δήιχοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα 300 δρ τβ χρονο

Ιδρυτής: Δ ΜΟΙΧΟΝΑΣ Γ ραφεία 21 774
Τυπογρ 2 8  6 2 2ΓΗΛΕΟΟΝΑ

Υπεύθυνος Συντάκτης 
θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Παπαρρηγοιούλου 4

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Μ. ΣΑ Λ ΙΒΕΡΟ Σ  

Ερυμάνθου 3

Δ ΙΑΦΗΜ ΙΣΕΙΣ
6 δραχμές ά ιτίχος

Χειρόγραφα. εΙκόνες. σκίτσα 
κ.λ.η. Βέν  έπιστοέφονται

Μιά γιά
πάντα

Η «ΣΠΙΘΑ» 
ποϋ θά λάμψη
τήν έρχόμενη Τετάρτη 
στό θέατρο Σαμαρτζή

π τέχνη 
τοϋ ήθοποιοϋ
κα ic  τόν Κονσταν Κοκλέ ν
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ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
1. Φασουλης

Ά π ό  ψεύτρα πορσελάνη κούκλος εΤμαι κι’ εχω μάθει 
τούς άρμούς μου »ά τσακίζω καΐ στο χέρια μου χτιπτώ 

χοράς τά δυό πιαττίνια, καί τ’ άνθρώπινά μου πάβΐ| 
στό πολύχρωμο μετάξι τάχω κρύψει, πού φορώ

Δυό γελούμενες χαντροΰλες στά δυό μάτια, πού δακρύζαν 
καί τά κέρινά μου χείλη τάχω βάψει πορφυρά,
"Ενας σκούφος μέ μιά φούντα στά μαλλιά μου, που άσπριζαν 
καί τριγύρω στό λαιμό μου κολλαρίνα μέ φτερά.

Τούμπες πάνω, τούμπες κάτω, σά θεότρελλος γυρίζω, 
μιά φορά πετούν τά πόδια καί τήν άλλη σά νά σπάν, 
μέ τίς τρανταχτές φωνές μου τόν άγέρα τόν κεντρίζω 
κι’ δσοι τρίγυρα μέ βλέπουν, μέ πιστεύουν καί γελά».

Φασουλής, νά κοροϊδεύω τήν καρδιά μου εχω γίνει 
καί στό στρόβιλό μου κρύβω τό μεγάλο μου καημό, 
γέλια ψεύτικα σκορπίζω μέ μ ι’ άνέκφραστην όδύνη, 
ώσπου κάποτε στίς τούμπες τής χαράς θά τσακιστώ)

2 Τό τέλος τοΰ θεατρίνου
Τά μεταξένια πέρασα κρουστά. φορέματα μου 
καί κόντηνα τά πόδια μου καί δέθηκα στή μέση, 
τά κέρινα κοκκίνησα σκαμμένα μάγουλά μου 
καί τήν ψυχή μου φύλαξα στ’ άτλάζι, μήν πονέσιι.

Τά χέρια μου τά τύλιξα στά πρόσχαρα πιαττίνια 
καί τά σφιχτά μου κράτησα πολύχρωμα τακούνια, 
κροτάλισα τά ψεύτικα τοΰ στήθους μου ρουμπίνια 
καί τού χοροΰ παιδεύτηκα τή μεθυσμένη κούνια.

θέατρον. "Ε τ σ ι ριζικαί μεταβολαΐ 
δέν ή μπορούν νά έπέλθουν άπό τήν 
μιά ήμέρα στήν άλλη. "Ανθρωποι 
δμως ποϋ άγαποΰν τό είδος, τό βλέ 
πουν άδίκως νά μή θεωρείται ώς 
στοιχεϊον τέχνης, εΐνε δυνατόν σι- 
γ ά σ ιγ ά  καί μέ τόν καιρό νά βελ
τιώσουν πολλά πράγματα καί νά 
δώσουν στήν έπιθεώρησι τήν μορ
φή ποΰ θά Ικανοποιήστ) αίσθητικώ- 
τιρα  καί τό καλλιεραγημένον κοι
νόν. "Ο ταν έχουν τέτοιες Ιδέες οΐ 
δυό συγγραφείς κα ί εΐνε συγχρό
νως δύο γνωστοί δημοσιογράφοι 
καί άνθρωποι τοΟ θεάτρου εΐνε 
εύνόητον γιατί ή «Σπ ίθα » τους 
προσελκύει τόσο ζωηρόν καί Ιδια ί
τερον τό ένδιαφέρον τοΰ θεατροφί 
λου κοινοΰ, ώστε δταν προχθές 
Πέμπτην άνηγγέλθη ή «πρεμιέρα» 
της νά κρατηθή αύθημερόν καί 
τόσες ήμέρες πρίν πλέον άπό τό 
ήμισυ τών θέσεων τοΰ θεάτρου 
«Σα μα ρτζή» ! Ά λ λ ά  τί άκριβώ ς 
θά εΐνε «Σπ ίθα » ; Πρώτα-πρώτα 
μιά σατυρική φαντασμαγορία μέ 
ώραία μουσική. Συνθέτης της εΐνε 
ό Αργεντινός μαέστρος Έντου- 
άρντο Μπιάνκο, πού έγραψε άπό 
τήν 'Ιτα λ ία  δπου εύρίσκεται τόν 
τελευταίο καιρό 20 έν δ\($  μουσικά 
τεμάχια  τά όποια καί άπέστειλε 
πρός τούς κ. κ. Μ αμάκην —  Γιοκα  
ρίνην διά τοΰ έν Ά θή να ις  γενικοΰ 
προξενείου της Αργεντινής. Τά 
κομμάτια μάλιστα αύτά Εχουν 
σφραγισθη άπό τόν πρόξενον καί 
οΐ δύο συγγραφείς έλαβον καί έ- 
πισήμους πιστοποιήσεις τών Ά ρ γ ε ν  
τινών προξενικών άρχών, <?ϋτως 
ώστε νά μήν εΐνε δυνατόν ώρισμέ- 
νοι καλοθεληταί νά διαμφισβητή- 
σουν τό γεγονός δτι ένας τέτοιος 
διεθνούς φήμης συνθέτης έγραψε 
τήν μουσικήν μιάς Α θηνα ϊκής  έπι- 
θεωρήσεως, έστω καί μακράν τής 
'Ελλά δος  εύρισκόμενος. Ό  Μπιάν- 
κο παρουσιάζει μεταξύ τών άλλων 
στήν «Σπ ίθα » τέσσαρα νέα ταγκό.

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Στά  φώτα, πού μέ λούζανε, τής ράμπας έπηδοΰσα 
κι’ ό σκούφος μου έγύριζε τή φούντά του μέ χάρ 
μέσ’ στό σανίδι τούμπαρα καί πέφτοντας γελούσα 
σά νάμουν ίν ’ άναίσθητο κι’ άστόχαστο κουβάρι.

Κανένας δέ μέ γνώρισεν. Ώ ς  μπόρεσα νά μείνω 
βαμμένος κι’ δλο παίζοντας μέ τής χαράς τά τέλια, 
πιστεύανε τόν ψεύτικο καημένο θεατρίνο 
κι’ δλην τήν ώρα σκάζανε χαχανητά και γέλια.

Τώρα κουράστηκα πολύ... Καϊ μ’ άργοσβοΰν τά φώτα, 
δέν ϊχω πιά τή δύναμη τή ράμπα γιά ν’ άνάψω: 
ώρα νά είπώ μονάχος μου τήν τελευταία νότα, 
ώ, τόσο σείς γελάσατε, καιρός σέ μέ νά κλάψω. . .

Τ Α Κ Η Σ  Α Ο ϊ Α Ζ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΛΟΥ

νά διορθώση τούς ήδη φιλάργυ
ρους ή ήδη άρρωστομάνηδες, διότι 
δέν καταλαβαίνουν δτι εΐνε τέτοιοι. 
Ή  κωμωδία εΐνε γιοττρικό προλη
πτικό, δέν εΐνε δμως, συνήθως θε
ραπευτικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  ΙΥ

Τό τραγικό βάθος κάθε ά- 
νώτερης κωμωδίας. — Για
τί «δέ γελάμε» στήν κλα
σική κωμωδία; — Ή  ανάμι
ξη του κωμικού στοιχείου 
μέ τό τραγικό στό έργο 
του Μολιέρου. — Ή  Μολιε- 
ρική — σύγχρονος κλασι
κή — καί ή ελληνική κλα
σική κωμωδία. — Oi διαφο

ρές τους.
Γιά  τούς λόγους πού έξεθέσαμε 

·£ΐς τό προηγούμενον κεφάλαιο, τό 
\ωμικό (κα ί τό γέλιο τό όποιο\ 
φοκαλεΐται άπό τό κω μικό ), δέι 

εΐνε άπηλλαγμένο άπό κάποιο 6ά 
ίος μελαγχολίας καί λύπης. Έ φ  
3σον δπως εϊπαμε: Τό γέλιο εΐνε 
cva  ξέσπασμα αύθόρμητο, όφειλό 
μιενον στήν έντύπωσι πού προκαλε 
στόν θεατή ή σύγκρισις τών πρά 
ξεων πού βλέπει μέ τήν έσωτερι- 
κήν του άντίληψιν γι· αύτές, άντί 
ληψιν πού βρίσκεται σέ άντίθεσι 
μέ έκεΐνο πού γ ι ’ αύτόν άκριβώ ς 
τό λόγο βρίσκει κωμικό. Έ φ ’ δ
σον ή κωμωδία εΐνε «ένα είδος 
άντιποίνων έναντίον τοΰ άπομακρυ 
νομένου άπό τήν πεποττη μένην», 
φυσικά κάθε κωμωδία όπωσδήπο- 
τε είσδύουσα είς τό βάθος τής ού- 
σίας τών πραγμάτων καί. τών χα 
ρακτήρων, θά κρύβη μέσα της ένα 
βάθος θλιβερό τό όποιον άποκο^· 
λύπτει ή σκέψις. «Τό γελοϊον εΐνε 
μία παραμόρφωσις καί συνεπώς 
μία άταξία» —  λέγει ό Βενσόη/ — 
«ιεΐνε ή ύλική καί συχνά ή ήθική 
άσχήμια. Τό θέαμά της προκαλεΐ 
τό γέλιο μας. ‘Η βαθύτερη δμως 
σκέψις έπάνω σ’ αύτή, συγκινεΐ έ- 
πώδυνα, διότι τραυματίζει τήν αϊ- 
σθησιν πού έχομε διά τό «καλόν 
κ' άγαθόν», γ ιά  τό ώμορφο καί τό 
καλό». "Ο ταν μιά φορά τό αύτό- 
ματο ξέσπασμα τοΰ γέλιου έπέλθη, 
δέν μπορεί κανείς νά μήν άναλο- 
γισθη δτι αύτή ή παρασιτική βλά- 
στησις τών άναποδιών καί τών βί
τσιων πού προεκάλεσε τό γέλιο 
μας, εΐνε ώς τόσω Ιστορία θλιβε
ρή γιατί διαφθείρει καί έμποδίζει 
τό άνθρώπινο πλάσμα στήν άνά- 
πτυξι, στή ζωή, στήν εύτυχία του. 
Εΐνε άδύνατον ν' άντιγράψη κα
νείς τή ζωή (κα ί τό θεατρικόν έρ
γον, συνεπώς ή κωμωδία, εΐνε πρό 
πάντων ζωή... δταν εΐνε θεατρικόν 
έργον) χωρίς νά έμφανίση άναγκα 
στικώς έπί σκηνής κάποιο μίγμα  
τραγικοΰ κωμικοΰ στοιχείου γιά  
τόν άπλούστατο λόγο δτι ή ζωή ά- 
νακατώνει σταθερά τό έν<χ καί τό 
άλλο. Τίποτα στή ζωή δέν ύπάρχει 
αποκλειστικά κωμικό ή άποκλει- 
στικά τραγικό, καί κατά τήν φρά- 
σιν τής κυρίας Σ τ ά ιλ , τήν όποίαν 
έν προκειμένω έπικαλεΐτε ό Φαγκιέ, 
«δέν μπορεί κανείς νά εΐνε βαθύς 
χωρίς νά πάη έως τό βάθος τοΰ 
συνόλου, δηλαδή έως τόν πόνο καί 
τή λύπη». « Έ ά ν  — προσθέτη ό 
Φαγκιέ —  ή ζωή εΐνε κω μ ο ϊία  γιά  

(^υ^έκεια στή 4η σελίδα)

— Λυπούμαι πολύ, κύριε, μέ πή
ρε ό ΰπνος.

Ή  άπάντησι αύτή έξόργιαε πε
ρισσότερο τό Λόρδο Έ σ κ έ θ .

— Δέ βλέπω τό λόγο νά κοιμά
σαι δτοτν έγώ δέν μπορώ νά κοιμη
θώ, ούρλιασε. Πήγαινε νά πής σ’ 
αύτό τό μαύρο σκύλο νά φέρη 
γρήγορα  πάγο. Λυώσανε δλα τά 
κομμάτια.

—  Πολύ καλά, κύριε.
Ό  Μάτς βγήκε , ψύχραιμος. Δώ

δεκα χρόνια πειά είχε συνειθήσει 
στις σκηνές αύτοΰ τοΰ είδους καί 
δέ τόν τάραζαν.

Τό μόνο αίσθημα πού έτρεφε γιά  
τήν Α . Εξο χό τη τα  ήταν ένα ψυχρό 
μίσος. Ά λ λ ά  ή θέση ήταν καλή καί 
ό μισθός καλός. Ε ίχ ε  κάποια όν- 
τότητα, μεγάλη έλευθερία, καί ά
πειρα φιλοδωρήματα πού φυσικά 
τά άγνοοΰσε ό Λόρδος. "Ο ταν ό λο 
γαριασμός τόυ στή Τράπεζα θά 
έφθανε σ’ ένα άριθμό λιρών πού 
είχε ύπολογίσει, θά άφινε ένα βρά
δυ τό άφεντικό του, χωρίς νά τοΟ 
δώση καμμιά  έξήγησι.

Κ α ί ή στιγμή αύτή πλησίαζε.
Τότε ή Αύτοΰ Έ ξο χό τη ς  θά πή

γαινε στό Διάολο κ ι’ αύτός στό 
Μάντζεστερ, έκεΐ πού γεννήθηκε, 
θά γίνοντοτν μέλος κομμουνιστικού 
κόμματος καί θά έθετε στή διάθε- 
σί του, δλη τήν πείρα πού είχε ά- 
ποκτήσει κοντά στό Λόρδο, θά Α
κολουθούσε τό παράδειγμά του 
στίς πονηριές, στίς ραδιουργίες, 
στίς προδοσίες καί στή σκληρότη
τα.

Χάρις στό φλεγματικό χαρακτή
ρα του, ό Μπάτς είχε πετύχει έκεΐ 
πού άλλοι πιό έξυπνοι καί πιό κα
πάτσοι άπ’ αύτόν είχαν άποτύχει. 
Μέσα στά δώδεκα αύτά χρόνια εΓ 
χε δει νά διεδέχονται ό ένας τόν 
άλλο συνεταίρους, γραμματικούς, 
ύπαλλήλους, σωφέρ, οικονόμους, 
πού άλλους έδιωχνε ή άλλοι έφευ- 
γοτν μόνοι τους άλλά πάντοτε μει
ωμένοι καί έξευτελισμένοι.

Δέν ύπήρχαν παρά δυό άνθρω
ποι στό κόσμο πού ό Λόρδος Έ σ 
κεθ δέν κατόρθωσε νά πληγώση, 
νά έξευτελίση. Ό  Μπάτς τούς γνώ 
ριζε. Ό  ενας ήταν ό έαυτός του 
καί ό άλλος ή Λαίδη 'Έ σ κεθ . Γι' 
αύτό βρίσκουνταν καί οι δυό κον
τά του. "Α ν  ένας άπό τούς δυό έ
δειχνε μιά μέρα ένα σημείο άδυνα 
μίας θά τόν είχε θρυμματίσει στή 
στιγμή.

©Ο
Τά οόρλιάσματα τού Λόρδου 

Έ σ κ ε θ , ποϋ ήσαν πιό δυνατά άπό 
τό κρότο πού έκανε τό σιδηροδρο
μικό δχημα άπάνω στίς ράγες, ξύ
πνησαν τή Λαίδη 'Έ σ κεθ , πού είχε 
άποκοιμηθή στό διαμέρισμά της.

— "Α ν  δέν μπορεί νά κοιμηθή, 
θάρθη έδώ νά μέ ζαλίζη, σκέφθη- 
κέ, άλλά τής ήταν άδιάφορο, τόσο

(Συνέχεια στή 5η σελίδα)

Β Ι Β Λ Ι Α
ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΜΕ 

Μ ΕΣΑ ΣΤΟ  1940
1 Ι Κ Λ  M A X

Α Θ Α Ν Α Σ Ο Υ Λ Η : Κάϊν καί "Α β ελ  Δρχ. 20
Α ΙΓ ΙΝ Η Τ Η :  Τό Φουτουριστικό θέατρβ » 15
Β Α Λ Α Σ ΙΔ Η :  Πρόσωπα καί τοπεία » 60
Β Α Λ Β Η : Πικρή Γή  » 30
Β Ο Λ Α Ν Α Κ Η : Στά ,ήρω ϊκά  τά χρόνια » 30
Γ. X. Λ .: Τά σύγχρονα γεγονότα *α ί ή Γραφή » 5
Κ Α Ρ Α Γ Α Τ Σ Η :  Ή  Λιτανεία τών άσεβών » 50
Κ Α Ψ Α Μ Π Ε Λ Η : Αναμνήσεις διπλωμάτου > 50
Κ Ο Υ Ρ Ε Α :  Λεξικόν άνωμάλων ρημάτων τής τσέπης » 30
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ : Ζωγραφιές Λ 20
Λ ΙΒ Α Θ Υ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ : Ισ το ρ ίες  τής Κεφαλλωνιάς » 30
Λ Ο Υ Μ Α Ν Η : Περήφανη όργή » 20
Μ Ο Υ Σ Ο Υ Ρ Ο Υ : Τό Λογιστικόν σύστημα τής Τροίπέ-

ζης τής Ε λ λ ά δ ο ς  » 100
Μ Ε Σ Η Ν Ε Ζ Η :  Περί θρησκείας # 1 5
Π Α Π Α Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ : Απσκατάστασις τών έκ τής

συγκρούσβως πλοίων έ μ μέσων ζημιών » 50
Π Α Π Α Δ Α Τ Ο Υ : Πρωϊνά σαλπίσματα »  20
Π Α Π Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Υ : "Ε ν α  νευρωτικό κορίτσι » 50
Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Υ :  Είσαγω γή στή σύγχρονη Έ λ λη ν ική

ποίηση » 20
Π Ο Α Λ Α : Γλυκοχαράζουν τά βουνά » 25
Ρ Α Ζ Ε Λ Ο Υ : Βερενίκη --■.■·· .· ,  30
P IT  Σ Ο Υ : Τό έμβατήριο τοΰ Ώκεα^νοΟ » 30
Σ Α Μ Α Ρ Α :  Στούς Τροπικούς »  30
Σ  ΟΥΤ Σ Ο Υ :  Νιάτα καί άγώνες » 15
Τ Ρ Ο Π Α ΙΑ Τ Η : Τό βιβλίο τής άγνωστης ά&ελφής »  20

» “ Η Ρωες μ . , , ' # 30
Τ Σ Ε Ρ Π Ε :  Ή  ένάσκησις τής άγροτικής πίστεως

έν Έ λ λ ά δ ι < ■ »  '50
Χ Α Τ Ζ ΙΔ Α Κ Η : Σπ ιναλόγκα  ·■ ι.; - . . ; Γ α » 20
Χ Ρ  1 Σ Τ Ο Φ ΙΔ Α Κ Η : Τό μάθημα τών έκθίσεων γιά

παιδιά 9 — 14 έτών ■· # 3 0

ε ε λ τ α  : ' " Γ :  -ί ·'· · '

Μ ΙΛ Τ ί ϊΝ : Ό  χαμένος παράδεισος : ί . - 1 ? ! S Δρχ. 60
Ο Υ Α 'Γ Λ Δ : Μιά γυναίκρι χωρίς σημασίά ,. » 30
G A L L IE N :  Εισαγω γή στή μέθοδο Ντεκρολϋ » 15
Φ Ρ Ο Ύ 'Ν Τ : Τό ώγχος κάί ή ‘ζωή τών ένστικτων » 15

’Επίσης συμπληρώσαμε μέ άνατυπώσεις τά έλλείποντα 
τής ψυχαναλυτικής μας σειράς καθώς καί τής σειράς μας 
'Έ ρ γ α  Μεγάλων Συγγραφέω ν.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
Π ΕΣ Μ Α Ζ Ο ΓΛ .Ο Υ  9β -  Α Θ Η Ν Α  Τηλ. 27 - 039
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Τοΰ κ. Α. Π ΑΥΛΙΔΗ
Π'/veu Σ *μ «ρ &  (Χ κ λ χ ί & χ ) : «Σ τ β ΰ ; Τροπιχφϋς» 
Έ χ ίβ β ε ι ;  Fx-oVs-m ’Λ?ήν·χ 19*0. Σελίδες 107. αχν. 
μ:χ Sc τό εξώφυλλο έγινε άπ’ τόν καλλιτέχνη 
Αργυρή Βαλ-αμα. Π χ ν .  Τζ. Ο Ιχ«νβμχχβυ : Γχλά  

ζ ι ε ξ  φλόγες. Ά ε ή ν χ  19*0. T iu ic i?  Ξ . Π .  Βαρδαρς 
^Π· Σελίδεξ 20 , αχίϊμ* έί.

Μέ τό πότε ουμπηγμένο καί πότε 
φτερωτό, τό πολύκυρτο οόν δ:*ίδα- 
λος κι’ ατελεύτητο σάν άνεζέφυγη 
υποβολή, τό άπονενοημένο πολλές 
φορές κι’ άπεγνωομένο ύφος του, 
τό γενικά δ:αθλαοτ:κό καί παρα- 
δόξως άποδοτικό, ό Ιδιοφυής αύτός 
νέος λογοτέχνης, έξαλλος καί πο- 
νεμένος, συναισθηματικός κΓ ίδεό- 
ληπτος, άφηγεϊτα! κι’ αύτός μιόν 
ιστορία. Μπορείς άμέσως νά τήν πεις 
πολύ κοινή. Προσέχεις όμως καί τήν 
χαρακτηρίζεις ώς πολύ πρωτότυπη, 
προπάντων γιατί ό έκφραοτικός της 
τρόπος εΐνε έντελώς άπ’ τούς πιό 
οπάνιευς, τούς π ό ιδιόρρυθμους 
στή λογοτεχνία μας, άλλά συναφής 
μ ’ αύτή.

Τ (Γ  λέω αύτό γιατί έχω ύπ’ όψη 
μου τούς τρόπους τοΰ Κνούτ Χάμ- 
Οουν καί δέ λέω πώς άπά κεί κρα
τιέται κι’ ό τρόπος τοϋ κ. Σαμα
ρά. Ξέρω, βέβαια τό σμπαράλιασμα 
πού έκαμαν οτή σύγχρονη λογοτε
χνική μτς έκφραση οί τρόποι του 
μεγάλου σκανδιναυού. Ξέρω άκόμη 
πώς κ ’ οι πιό ειλικρινείς καί νά πώ 
πηγαίοι άπ’ τούς δικούς μας τούς 
νέςυς, πού δοκίμασαν νά χρησιμο
ποιήσουν τό τυποποιημένο ΰφος τής 
πρωτότυπης έκείνης λυρικής πεζο
γραφίας χάθηκαν παραπλανημένοι 
στήν άφύοικη, τή μάτ^ιή τους προσ
πάθεια κι’ όσοι δέν έμειναν Ρωμιοί 
πεζογράφοι δέν έγιναν μήτε Νορβη
γοί σάν έκε'νον. Ή  μεστή κ ’ έπιτή- 
δεια λέζη, ή φράση μέ τήν έγκυρη 
συνοχή, ή δλη φράση πιασμένη σάν 
πολύποδο στή γενική πλοκή κι' άνά
πτυζη των περ όδων δέν μπορεί νά 
γίνουν τά ιδανικό τής δικής μας πε
ζογραφίας, μήτε φυσικά καί τοΰ ποι- 
ητ κοΰ μας λόγου. Άφοΰ δέν εΐνε 
δυνατό νά νοιώθουμε καί νά δκνο- 
ούμαστε κ ’ έμεΐς σάν τούς άνθρώ
πους δλλου μήκους καί ηλάτςυς κι’ 
άλλης φυχοδ ανοητικΡς διάπλασης, 
πώς νά έκφραστοΰμε δμοια μέ κεί
νους χωρίς νά ξεπέφτουμε σέ μΙ- 
μηοες πού εΐνε γιά τό πρωτογνώ- 
ριστο άπαρχή ϊσως της τέχνης, γιά 
τήν πολιτισμένη δμως δημιουργία 
εΐνε άπ’ τά πιό άλλότρια καί τά πιό 
όλέβρια.

"Αθελα μοϋρχεται άκόμη στό νοΰ 
ό τρόπος τοΰ nointfl καί λογοτέχνη 
κ. Γιάννη Σκαρίμπα. "Ακόυσα πώς 
κι’ ό κ. Σαμαράς ζει κι’ αύτός σ’ 
ίνα χωριό τής Εύβοιας δπου κάνει 
ιόν δπμοδ δάσκαλο, δπως ό Αλλος 
τον τελώνη οτή Χαλκίδα. Κι' άκου- 
σα άκόμη πώς οί δυό τους κοί ώς 
άνθρωποι κι’ ώς λογοτέχνες' έχουν 
έπαψή. 'Αδιαφορώ δμως γιά δλα αύ
τά κείνα τά σχετικά μέ τόν Κνούτ 
Χάμσουν καί τοΟτα τά σχετικά μέ 
τόν Σκαρίμπα καί τονίζω πώς ό Πά- 
νος'Σαμαράς έχει όλότελα δικΛ του 
προσωπικότητα, όλότελα δική του 
τεχνοτροπία.

Τό έργο του τοΰτο εΐνε συνέχεια 
ένός άλλου μέ τόν τίτλο «Στρόβι
λος», πού κυκλοφόρησε στά 1936 
καί πού δυστυχώς δέν τόχω τή στιγ
μή τούτη ύπ' όψη μου, γιά νά μπο
ρώ νά δώσω μιά άναλυτικώτερη, μιά 
λεπτομερέστερη έκθεση. Γι' αύτό θά 
πώ άναγκαστικά μόνο γιά τά μέρος 
τοΰτο τίς γενικές έντυπώσεις μου, 
μέ τήν έπιφύλοζη νά ζ ανακάμω εΙ- 
δικό λόγο γιά δλη τήν έζόχως έν- 
διαφέρουσα αύτή σύνθεση, δταν λά
βω καί τό πρώτο της μέρος.

Στό Σαμαρά ή συναισθηματική 
ζωή δέν είνε μιά έζωτερικά πολυ
δαίδαλη γρςιμμή, πού έσωδεοπόζε- 
ται άπό προκαθορισμένο σχέδιο καί 
μιά βαλτή πρόθεση νά φτάση ή βλη 
άνάπτυζη θεματογραφικά σέ μιά ό- 
ζύτατη παραδοξολογία. Είνε άπό 
φυσ κοΰ της έξωτερικό καί έοωτε- 
ρικά έλεύθερη κοί κινητική καί κα
ταλήγει σέ μιάν ύποβολή Γτου μόνο 
“συνθέσεις λυρικές κι’ άληθινά έμ- 
πνευσμένες καταλήγουν.

Είνε ένας κόμπος ηού ξετυλίγεται 
αύτούσια κι’ αυτοδύναμα σέ βάθος 
ολοένα όρ: τό μά καί όλοένα άνεζε- 
ρεύνητο. ’Αναμετράς τό κύκλωμα, 
μά ή όπτική σου άχτίνα δέν παίρνει 
όλες τίς συνδετικές προεχτάσεις. 
Δέν παίρνεις προπάντων τίς λεπτο
μερειακές άναδιπλώσεις, καί γι’ αύ
τό γοητεύεσαι καί παραδίνεσαι, σ+ό 
έξαλλο της μορφής, στόν άναπαλμά 
τής ουσίας.

Ό  αύτοσαρκασμός λ. χ. εΐνε νοη
τός σάν σκοπός στιγμιαίας τελείω

σης. Ή  κατανόηση σάν διαρκής 
παρακαταθήκη ύποβολιμαίων κατα
στάσεων πού τίς δέχεσαι σά δεδο
μένα πρωταρχικής άπόφασης τοΰ 
συγγραφέα νά σοΰ μιλήση δπως ( ύ -  
τός θέλει καί νά σέ συνηθίσπ νά τόν 
άκοϋς όπως αύτός προτ μά. Ή  ψυ- 
χογραφ κή άνάλυση δέν πηγαίνει σέ 
βάθος άπαράδεχτο, σέ κρατάει ό
μως μεταίωρο καί σ' ένδιαφέρει τό 
αυστηρά έσώτςιτο άλλά σάιμπως αύ- 
θόρμητο άνάβλυαμά της. 01 μορ
φές τής ιστορίας ούτής, δλες αύτο- 
τελεϊς, δέν έχουν μήτε μιά χει
ρονομία ξένη μέ τό θέμα, ξένη 
πρός τόν σκοπό τοΰ άφηγητή. Ό 
κεντρ κός ήρωας περπατά στά 
ίσια καί δέν χάνεται στό έρε
βος καί τίς εμπλοκές ψυχογραφικές 
καί λυρικές, μά παγ ώνει όλοένα τή 
θέση του κ :ί  τή στάση του. Δαμάζει 
τ’ άντικείμενα, όλοκληρώνεται 
στούς στοχασμούς του καί τά συναι- 
οθήματά του σάν άπό μιά μαγική 
κίνηση άόρατων δυνάμεων, πού δέν 
φαίνεται νά κατέχρ τό μυστικό τους 
μήτε ό ίδιος τον ό δημιουργός.

Καί ή δλη σύνθεση — τοΰτο τό μέ
ρος, άλλά καί τό άλλο υποθέτω — 
μοιάζε[ σά μιά λυρική πεζογραφία, 
ψυχογραφική καί νοητική, πού έχει 
άρχή της μιά στέρεη ψυχή, πού αι
σθάνεται καί ζεΐ κάτω άπ’ τή μαγ
γανεία τής ίδιας της σύνθεσης κ ’ 
έχει ώς τέλος της τήν απέραντη 
ζωή, τήν όδυνηρή, καί, κατά άναπό- 
φευχτη όφειλή, τροπική...

Αύτές οι «Γαλάζιες φλόγες» τοΰ 
κ. Παν. Τζ. Οίκονομάκου, εΐνε κυ
ρίως σπίθες άπό τή λυρική δάδα του 
Ν κηφόρου Βρεττάκου. Γι’ αύτό δι
καίως κσί τ’ όλο στιχούργημα εΐνε 
άφιερωμένο στόν έξοχο δημιουργό 
τοΰ «Γυμνοΰ παιδιού».

Τώρα, 
ττου σκίζει ό θάνατος 
6αθειά τή γαλήνη μου 
στ' άκμηδενιστα Οψη 
βυθίζω τό βλέμμα 
μήν τύχει καΐ πέσει 
μι αυγή φωτεινή 
στ’ άιτέραντο χάος 
του σύμτταντος.

• Ακρ:6ώς δπως είπε στι\ν άρχΛ.

Στά ώκεάνεια 6άθη 
— τοϋ πόνου τό νάμα—  
στ* άττέροτντσ ττλάτη 
στόν ττυθμένα τους 
πού βυθίζομαι 
ή σκέψη μου πέφτ*ι 
δλη στή γή.

Αύτό έντονώτερα άκό-μη δείχνει 
τήν άμεση μαθητεία. ‘Ο Βρεττδκος 
όμως δέν είχε δάσκαλο καΐ γι’ αυ
τό μπόρεσε έως τώρα ν ’ άποχτρ μα
θητές. Γι’ αύτό ό κ. Ο;κονομάκος 
διατρέχει τόν κίνδυνο νά μείνρ πρα 
τηριοΰχος τοϋ πολύτιμου έμηορεύ- 
ματος του Βρεττάκου χωρίς πελα
τεία.

Συνεπώς καλό εΐνε νά προσεγγί- 
ζρ μέ δέος καΐ ν ’ άποφεύγπ έγκαί
ρως τό πύρινο σώμα τοΰ προτύπου 
του, άν θέλρ ν ’ άναπτύξπ τις λυρι
κές, ίκανότητές του και νά μι\ σταθή 
ένας άδέζιος όνειροπόλος τοΰ ξέ
νου και τοΰ άλλότριου.

’Ανεβαίνω έλεύ·*ρος, λέει σ’ έ 
να μέρος τοΰ πολύστιχου κατασκευ 
άσματός του. Ελεύθερος νά μείνη 
κι’ άς μήν άνεβαίνρ γοργά. Μόνος 
κ ’ έλεύ&ερος μπορεί κι’ αύτός μιά 
μέρα νά ύψωθή σέ μεγάλη στάση, 
έκεί πού βλέπει σηκώνοντας άπό 
χαμηλό έδαφος πρός τά ύψη νά 
πηγαίνρ ό όδηγητές του.

Τότε θά μπορρ νά ζαναπ^ συμβο
λικά καΐ χωρίς νά κινδυνεύρ νά τοΰ 
ποΰν οί άλλοι δυσάρεστα κριτικά 
λόγια :

Ταξίδεψα σάν κιβωτός 
σαράντα μερόνυχτα 
κ* Εφτασα πιά 
στόν έπουράνιο κηπο 
τών πρωτόπλαστων...

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α
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Θ ΕΑΤΡΟ Ν

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

Κ Α Θ Ε ΒΡΑ Δ Υ  
Ή  άριστουργηματική κωμωδία τοΰ δ'ασήμου 

"Αγγλου συγγραφέως 
ΤΖΑΙΗΜ Σ Μ Π ΑΡΡΙ

ΑΥΤΟ
πού ξέρει 

κάθε γυναίκα
Σέ  4  πράξε>ς (εικόνες 5)

Μετάψρασ-ς : Μ Α ΡΙΑ Σ  ΚΑΡΜ Α 
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΟΥΑΗ ΣΑ ΡΑ Ν Τ ΙΔ Η  
Σκηνογραφίες: ΓΙΏ ΡΓΟΥ ΒΑ ΚΑ ΛΟ

ΤΡΙΤΗ  -  ΠΕΜΠΤΗ καί ΣΑ ΒΒΑ Τ Ο Ν  
ΛΑΎ ΚΑ Ι ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ 

Είς τάς 7 μ.μ. μέ δραχ. 30—20—10

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

10 π.μ. — 1.30 μ.μ. τηλ. 24.305

Ομιλεϊ ό κ. Κ. ΜΠΑΣΤΙΑΣ
(Συνέχεια άττό τήν 1η σελίδα) 

ττοΰ θά επιθυμούσανε νά παρακολου
θήσουν τό θεατρικό φεστιβάλ τών ’Α
θηνών και ποΰ θά δυσκολευόντουσαν, 
αν δέν είχαν τήν ευχέρεια νά διαλέξουν 
μεταξύ δύο περιόδων κατά τό αύτό έ
τος. ’Άλλωστε, τό μεγάλο θέατρο, πού 
χτίζεται κάτω άπά τήν ’Ακρόπολη αύ- 
τόν τάν καιρό μέ τις δέκα χιλιάδες θέ
σεις θά εχει τήν άνώτερη τιμή είκοσι 
δραχμές καΐ τήν κατώτερη πέντε, εΤνε 
τροωρισμένο νά καταστήσει τούς θη
σαυρούς τής κλασικής ‘Ελλάδος κτήμα 
καί άπόλαυση τών μεγάλων μαζών. 01 
αισθητικές κα! πνευματικές συνέπειες 
αύτής τής προσπαθεί ας είναι ούτονάη- 
τες γιά κάθε άνθρωπο, πού εχει παρα
κολουθήσει τόν συστηματικά τρόπο, πού 
έργάζεται τό Βασιλικά Θέατρο.

—  Η σύμπραξη τοϋ Βασιλικού μέ 
τό ήμικρατικό θά πραγματοποιηθή;

—  Βεβαίως γιά τήν περίοδο τοϋ άρ- 
χσίου δράματος· και τοϋτο άποτελεΐ j 
μιάν άκόμη έγγύηση οτι ή προσπάθεια 
αύτή έ’χει καθολικώτερο χαρακτήρα καί ! 
έπιστρατεύει δλες έκεΐνες τις δυνάμεις 
πού μπορούνε νά συμβάλουν στήν άνα- 
γέννηση τοϋ άρχαίου δράματος.

—  Η σύμπραξη Βασιλικού καΐ ήμι- 
κρατικού θά έκταθή καΐ άλλοϋ;

—  Λόγοι θεατρικής, άλλά και κοι
νωνικής σκοπιμότητος έπιβάλλουν και 
τα δύο θέατρόι νά διατηρήσουν τήν αύ- 
τοτελειά τους, άλλ’ ή συνεργασία δέν

περιορίζεται μόνον είς τό άρχαίο δρά
μα, άφού ά δι ευθυνών τήν Κρατική Σκη 
νή συμπίπτει νά είναι κυβερνητικός έ- 
πίτροπος τού ήμικρατικού, άφοϋ ήδη 
καταρτίζεται άπό κοινού τό δραματο
λόγιο καΐ άφού ή κ. Μαρίκα Κοτοπού
λη μοϋ έ'καμε τήν έξαιρετική τιμή νά 
μοϋ ζητήσει νά σκηνοθετήσω ένα ή δύο 
έργα τοΰ δραματολογίου της. Έκτός ο
μως άπ* αύτές τις καθορώς κοινές έκδη 
λώσεις,ή σύμπραξη έμοΰ καΐ τής κ. Κο
τοπούλη καΐ ή συνεργασία εΐνε τόσο 
στενή, ώστε κατ’ ούσία δέν ξέρω, αν 
πρόκειται περί δύο ή περί ένός θιά
σου.

—  ’Ανταλλαγή ήθοποιών θά υπάρ
χει;

—  Τέτοιο ζήτημα δέν προέκυψε μέ
χρι τής ώρας, άλλά κατ’ άρχήν δέ βρί- 
σκω δτι μπορεί νά προσκρούσει άλλοϋ 
παρά μόνο στή συμμετοχή τών ήθοποι- 
ών στό δραματολόγιο τοΰ κάθε θιάσου, 
έφ’ δσον ή συμμετοχή αύτή δέν θά πρό
κειται νά δυσκολέψει τά έ'ργα καΐ τή 
διανομή τους.

—  Μήπως πρόκειται νά παίξει ή κ. 
Κοτοπούλη κανένα μεγάλο έ'ργο στό 
Βασιλικά Θέατρο;

— Δέν έ'τυχε νά συζητηθή αύτά τό 
ζήτημα, άλλά δέν άποκλείεται.

"Ετσ ι συνεχίζεται ή όμιλία μέ τάν 
κ Μπαστιά· σέ μιά στιγμή βλέπω δυά 
μεγάλα χαρτιά μέ πολλά τετράγωνα, 
πού εΤνε στό γραφείο του άπάνω. Ρω

τώ φυσικά και φιλόξενα 6 κ. Γενικός 
Διευθυντής μοΰ τά έξηγεΐ: Είνε δυά πί
νακες, ό ένας όρ ί ζει τά δραματολόγιο, 
πού δημοσιεύεται σέ άλλη στήλη, κα! 
ά άλλος τις δοκιμές Ολης τής περιόδου 
μέ λεπτομέρεια μέρα μέ τήν ήμέρα, 
τί πρόβα θά γίνεταιτό πρωΐ και τ! τό 
άπόγεμα!

Κάτι, νομίζω, πώς ξέρω, άπό τήν έ
σωτερική ζωή τών τωρινών κα! τών πα- 
λαιοτέρων θεάτρων μας, άλλά τόση τά
ξη, τόση .πρόβλεψη άλήθεια θά ήτανε 
δύσκολο νά τά φαντασθή κανείς.

—  Πώς τά προφταίνετε τόσα πρά
ματα; ρωτάω παραξενεμένος γιά τόν 
δγκο τής δουλειάς πού βλέπω.

Ό  κ. Γενικός μοΰ δείχνει κάτι ωραί
ες φωτογραφίες τής «Νυχτερίδας» δ
πως παίχθηκε στό Βασιλικό στή Θεσ
σαλονίκη, πού μιά δημοσιεύεται σ ’ αύ
τά τά φύλλο μας.

Βρίσκω τήν εύκαιρία νά μιλήσω άκό
μη λίγο μέ τόν κ. Κ. Μπαστιά καί γιά 
μερικά ζητήματα τοΰ Θεατρικού Μου
σείου, γιά τό όποιον γ ι ’ άλλη μιά φο
ρά δείχνει τό ένδιαφέρον του ό άκά- 
ματος συνομιλητής, πού απλώνει τήν 
ευεργετική έπίδραση του στοργική κα! 
σταθερή σέ δλη τήν έκταση τών προ
βλημάτων τής Τέχνης στόν τόπο μας, 
καθώς τό ξέρουμε πολύ καλά έμεΐς πού 
έργαζόμαστε έξασφαλισμένοι άπό τήν 
πρόνοιά του.

Γ ΙΑ Ν . Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

Τό κωμικό στοιχείο 
ατό εργο του Μολιέρου
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( Συνέχεια άπά τήν 3η σελίδα) 
κείνον πού σκέπτεται καί τραγω
δία γ ιά  κείνον πού αισθάνεται, ό 
θεατρικός συγγραφεύς, πού θέλει 
νά εΐνε άξιος τοΰ τίτλου «συγγρα 
φεύς κωμω&ιών», πρέπει καί νά 
σκέπτεται καί νά αισθάνεται. Σ υ 
νεπώς δέν μπορεί νά μήν άναμίξη 
στήν κωμωδία του τό τραγικό στοι 
χείο μέ τό κωμικό».

’Α λ λ ’ ή άνάμιξις αυτή θά έκιν- 
δύνευε νά καταστρέψη τήν κωμω
δία έφ’ όσον άπαραίτητον προα- 
παιτούμενον τοΰ κωμικοΟ στοιχεί
ου εΐνε ίσα, ϊσα ή έλλειψις συγκι- 
νήσεως, ή όποία, έάν εΐνε πολύ αΐ- 
σθητή μεταβάλλει τό κωμικό σέ 
τραγικό καΐ άντί τοΰ γέλιου προ
καλεΐ τό κλάμμα.

Έντεΰθεν ή μεγάλη δυσκολία 
καΐ ή σταθερά φροντίς τοΰ κωμω
διογράφου νά σταματά ή νά άμ- 
&λύνη τό αίσθημα τής λύπης, τό ό
ποιον μοιρα:ως θάπροκαλή στή σκέ 
ψι, ή κωμωδία έφ’ δσον όπως εί
παμε εΐνε άδυνατον νά μήν περιέ- 
χη καί τό θλιδερόν, τό τραγικόν 
στοιχεϊον, ·είς τό βάθος της.

Ό  Μολιέρος, είς τά πρόσωπα 
τών κωμωδιών του«Μισάνθρωπος», 
«Φιλάργυρος», «ΤαρτοΟφος», «Γι- 
ώργης Νταντέν», κάτω άπό τό κω
μικόν τών έλαττωμάτων καί τών 
παθημάτων των, δείχνει σαφώς τό 
άξιοδάκρυτον καί τό δραματικόν 
τής ψυχολογίας τών προσώπων αύ
τών, τών παθών πού τά φλογίζουν 
καί τά κατατρώγουν, τών συνεπει
ών πού μπορΰ τά πάθη αύτά νά 
έχουν διά τούς ίδιους καί διά τό 
περιβάλλον των, τά παιδιά των καί 
τις φαμίλιες των, σέ τρόπο πού τό 
τραγικό «κόδει στά χείλια τό γέ
λιο πού έπρόκειτο νά ξεσπάση». 
Ό  Μολιέρος άντιδρά, διορθώνει 
τό πράγμα. Φροντίζει κάθε στιγμή 
νά δημιουργή μιά κατάστασι, νά 
παρεμδάλη μιά φράσι, μιά λέξι, 
ενα σκηνικδ, πού διευκολύνουν στό 
θεατή τήν άπώθησι τής σκέψεως 
πρός τά 6άθη τής συνειδήσεώς του, 
ώστε τό γέλιο νά μήν άνακοπή ά
πό τή μελαγχολία πού ή φιλοσο
φική σκέψις άναπότρίπτα θά προ- 
καλοΰσε. « Ό  Μολιέρος βαδίζει δι
αρκώς στό χείλος τοΰ τραγικού 
χωρίς δμως ποτέ νά πέφτη σ’ αύ
τό» είπε σχετικά μέ τό ζήτημα πού 
μάς άπασχολεϊ ό Γκα^τε, καί ό 
Φαγκέ έξηγεΐ δτι ό Μολιέρος έπέ
τυχε τό θαΰμα αύτό τής Ισορροπί
ας, ώς έξής: Έζω γράφ ισε πράγ
ματα δυνάμενα νά έχουν συνέπει
ες τραγικές. Έφρόντισε δμως τεχ- 
νικώτατα νά καθησυχάζη πάντοτε 
τόν θεατήν ώς πρός τίς συνέπειες 
αϋτές, δρίσκοντας τόν τρόπο νά 
κάνη τό θεατή νά σκέπτεται: "Ο 
λα αύτά δέ θά τελειώσουν πάρα 
πολύ άσχημα. Αύτή τήν καθησύχα- 
σι τοΰ θεατοΰ ό Μολιέρος τήν έπι- 
τυγχάνει μέ τή φαιδρότητα πού τά 
καταφέρνει νά βασιλεύη διαρκώς 
στή σκηνή καί πρό πάντων, μέ (ο
ρισμένους παληατσισμούς καί μπα 
λαφαρίες, μέ τά καταγέλαστα κα
μώματα τών προσώπων άκριβώς 
άπό τά σφοδρά τών όποιων πάθη 
θά μποροΰσαν νά προέλθουν ώς ά- 
ποτελέσμςχτα, μεγάλες, τραγικές, 
συμφορές. Ό  Ταρτοΰφος εΐνε βέ
βαια πρόσωπο άπαίσιο. Ή  ύποκρι- 
τικότης καί ή ραδιουργία του θά 
μποροΰσαν νά προκαλέσουν κατα
στροφές. ‘Ω ς τόσο εΐνε σέ τέτοιο 
βαθμό γελοίος πού ό θιατής διαι
σθάνεται δτι εΐνε άδύνατο ένα τέ- 
τιο ύποκείμενο νά κατορθώση τε
λικά  νά ξεμυαλίση τήν Έ λ μ ίρ α  
καί νά παντρευτή τή Μαριάνα. Τό 
πολύ πού εΐνε δυνατό νά πετύχη εΐ- 
νε νά βάλη στό χέρι τά λεπτά, άλ
λά στό κάτω, κάτω, αύτό δέν θά 
ήταν τόσο τραγική ιστορία.

Ό  «Φιλάργυρος» άφ' έτέρου, 
βέβαια θά μποροΰσε νά γίνη συμ
φορά άθεράπευτη καί τραγική γιά  
τό παιδί του καί γιά  τήν κόρη του. 
Ε ΐνε  δμως τόσω γελοίος πού νοι
ώθει κανείς εύθύς άπό τήν άρχή 
δτι κάπως θά τόν κοροϊδέψουν, κά
πως θά τοΰ τή φέρουν ώστε τελικά, 
δλα νά πάν καλά. Ό  «Γιώ ργης 
Νταντέν» πάλι θά ήταν δυνατό νά 
φθάση ώς τήν αύτοκτονία. Τέτοιος 
δμως πού εΐνε, φαίνεται άπό τήν 
πρώτη στιγμή δτι τελικώς θά πε- 
ριορισθή μόνον είς τό νά βγάλη 
τό συμπέρασμα οτι δτοτν κανείς 
μπλέζτ), δπως αύτός, to  καλλίτερο

πού τοΰ μένει νά κάνη εΐνε νά πάη 
νά πέση στό ποτάμι, άλλά δέν θά 
τό άποφασίση ό ίδιος ποτέ. Ό  Μο
λιέρος, ό όποιος συγχρόνως σκέ
πτεται καί αίσθάνεται, έχέι γιά  
τήν κω μω δ'α τή ρωμαλέα άντίλη 
ψι πού ό ίδιος έκθέτει «στήν Κριτι
κή τοΰ Σχολείου  Γυναικώ ν» δχι 
μόνον δέν θά μποροΰσε νά μήν ά- 
νακατέψτ) στίς κωμωδίες του τό 
τραγικό μέ τό κωμικό, άλλά καί 
ήθελε έντόνως αύτή τήν άνάμιξι. 
Δι· δ καί «διαρκώς βαδίζει στό 
χείλος τοΰ τραγικοΰ». Κατορθώνει 
δμως «νά μήν πέφτη ποτέ σ’ αύτό» 
διότι κατορθώνει νά συντηρή στή 
σκηνή διαρκώς ένα είδος «καθησυ- 
χαστικής άτμοσφαίρας» ή όποία 
έμποδίζει τό θιεατή ν ’ άνησυχή μή
πως τά πράγματα καταντήσουν 
τραγικά. Ώ ς  τόσο μέ λίγη  σκέψι 
μπορεί κανείς εύκολα νά φαντασθή 
τί φοβερά δράματα θά μποροΰσε 
μέ τίς κωμωδίες του καί τά θέμα
τά των νά φτιάση ό Μολιέρος. Ό  
όποιος εΐνε άναντίρρητον δτι γρά 
φοντας τίς κωμωδίες του θέλησε 
έπίμονα στό πνεΰμα καί στήν ψυχή 
τοΰ θεατοΰ τό κω μικό τών κωμω
διών του στοιχείο, νά κατασταλά- 
ζη σέ τραγικότητα, σέ μιά ύποψίά 
μελαγχολίας καί μάλιστα λύπης. 
Αύτός εΐνε ό λόγος γιά  τόν όποιον 
αί κωμωδίες τοΰ Μολιέρου (έξω, 

j φυσικά, άπό τίς φάρσες) συχνά ά- 
φίνουν στήν παράστασι τήν αϊσθη- 
σι αύτή πού κάνει τούς άνίδεους 
νά φεύγουν άπό τό θέατρο... άπο- 
γοητευμένει έπειδή δέ «γέλασαν 
πολύ». Αύτός εΐνε ό λόγος γ ιά  τόν 
όποιο ;o l κωμωδίες τοΰ Μολιέρου, 
φυσικώτατα, στό διάβασμα, πού ε
πιτρέπει τή βαθύτερη σκέψι, εΐνε 
πολύ λιγώτερο φαιδρές, άπό δ,τι 
τίς βρίσκομε δταν τίς βλέπωμε νά 
παίζωνται έπί σκηνής, δπου τά ο κ γ  
νικά, μιμική τών ήθοποιών, τό θέ 
αμα, οί τονισμοί τών φράσεων, δ
λα τέλος πάντων, συντελοΰν, itlc 
τήν δημιουργίαν καί τήν ένίσχυσιν 
τής φαιδράς διαθέσεως, είς τήν 
πρόκλησιν τοΰ αύθόρμητου γέλιου 
έπειδή άκριβώς έμποδίζουν τό θε
ατή νά σκεφθή βοΦύτερα καί νά 
διακρίνη τό τρα γικό  στοιχείο τοΰ 
βάθους.

ΟΟ

Σ τ ό  σημείο αύτό θά πρέπη νά 
ποΰμε λ ίγα  πράγματα γιά  τις 6α 
σικές διαφορές πού παρουσιάζει 
έν σχέσει μέ τήν κωμωδία τοΰ Μο-
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Τρίτη — Πέμπτη — Σάβδα τον 
Λαϊκαί άπογευματιναί

Η «Σπίθα»

λιέρου έν σχέσει δηλαδή μέ τή 
μοντέρνα κλασική κωμωδία ή έλ
ληνική άρχαία κλασική κωμωδία, 
ή όπο.α εχει μέ τήν πρώτη (κα ί ώς 
πρός τό σημερινό θεατή) ένα κοινό 
γνώ ρισμα: "Ο τ ι καί αί δύο μάλ
λον τόν άπογοητεύουν (άκόμη καί 
τόν όπωσδήποτε καλλιεργημένον, 
τόν άπογοητεύουν έλαφ ρά ). Προ 
καλούν μάλλον δύσκολα τό γέλιο 
του.

Ό  καλλίτερος τρόπος γιά  νά χα  
ρακτηρισθή ή διαφορά εΐνε νά συγ 
κριθοΰν δσα παραπάνω είπαμε γιά 
τό χαρακτήρα τής Μ ολιερικής κω
μωδίας (ώς κωμωδίας χαρακτή
ρων άναμιγνυούσης άναγκαστικά 
τό γελοίο, τό κω μικό στοιχείο μέ 
τό τρ α γ ικ ό ), μέ δσα διά τά κύρια 
χαρακτηριστικά  τής έλληνικής άρ 
χαίας κλασικής κωμωδίας, τής κω 
μωδίας τοΰ 5ου αίώνα καί τοΰ 'Α 
ριστοφάνη παρατηροΰν είς τό άνυ- 
πέρβλητο έργον τους διά τήν έλ- 
ληνικήν λογοτεχνίαν οί γάλλοι σο
φοί Ά λφ ρέδος καί Μαυρίκιος Κρου 
αζέ.

«Προελθουσα —  γράφουν —  ά
πό άγροτικά  πανηγύρια καί γιορ 
τές πρός τιμήν τοΰ κρασιού καί τοΰ 
θεοΰ του ή άρχαία άθηναϊκή κω
μωδία, μας έμφανίζεται στήν άρχή 
μέ τόν χαρακτήρα τής λαϊκής χον- 
τροκοπιάς άπό τήν όποία θά χρει- 
ασθή σχεδόν ένα αίώνα γ ιά  νά ά- 
παλλοίχθή. Ά π ό  άπόψεως ιεύπρε- 
πείας, ή κωμωδία αύτή δέ γνωρί
ζει καμμία. Ξεχειλίζει άπό αισθη
σιασμό. Α ί βωμολοχίες καί τά βρω 
μόλογά της είνε οικεία.

Νά μιλήοη κανείς έν προκειμέ- 
νω περί έλευθεροστομίας ή τόλμη 
ρότητος άπλώς, θά ήταν πάρα πο
λύ λίγο. Ή  κωμωδία αύτή t lv r  
αισχρή καί εύχαριστιέται νά itfvs 
τέτοια. Ή  δικα ιολογία  της είνε τί. 
μεθύσι. Γ  ι’ αύτή δέν ύπάρχουν στίς 
πράξεις εύπρέπειες γιατί στά έ- 
ρευρήματά της δέν ύπάρχει πραν 
ματικότητα. Ύπό πολλές έπόψειε 
μοιάζει σάν δνειρο άνθρώπου που 
έχει παροοιιή καί κουβεντιάζει μι- 
σοκοιμισμένος λέγοντας δτι τοΰ 
καπνίζει μέσα στό μεθύσι του. Ή  
φαντασία του προχωριίϊ χοροπη
δώντας. "Α λλοτε τή σπρώχνουν τά 
τοκπεινότερα ένστικτα (κα ί τότε 
πραγματοποιεί σέ πράξεις ή εΙκό- 
νες δ,τι ύπάρχει χονδροειδέστερο) 
κ γ  άλλοτε ξετινάζεται ψηλά σάν 
τρελλή καί τότε ζή μέ τά πουλιά 
καί τά σύννεφα δημιουργώντας 
πλάσματα φανταστικά τά όποία τά 
βάζει νά κάνουν ένα σωρό καταγέ
λαστα πράγματα. *Η κωμωδία αύ
τή άν ήταν στά συγκοιλά της θά 
ήτα ν άνυπόφορη. Τή σώζει δμως 
δτι βρίσκεται διαρκώς σέ πλήρη 
έξωφρενισμό στόν όποιον μάς με
ταφέρει μαζί της.

Τό άττικό μεθύσι, μεθύσι εΐνε 
βέβαια πάντοτε. Εΐνε  δμως ώς τό
σω... «άττικό». Τό ζωώδες μέρος 
χοΰ άνβρώπου φαίνεται καί σ’ αύ-1 
τό δπως σέ κάθε μεθύσι. " Ε χ ε ι  δ J 
μως χαρακτήρες ξεχωριστούς. " Ε 
χει μερικά  γνωρίσματα περισσότε
ρο, καί άλλα όλιγώτερο, έκδηλα. 
Λιγώτερη άκαμψία, λιγώτερη ήθι
κή κατάπτωσι, λιγώτερη βιαιότη
τα. Δέν γονατίζει τόν άνθρωπο, 
δέν τόν κάνει κτήνος άποχαλινω- 
μένο καί ήλίθιο. "Ε χ ε ι  έπίσης λι
γώτερη σκεπτικότητα καί συνεπώς 
δέν έχει καμμιά  μελαγχολία . Για 
τί τό άττικό μεθύσι δέν «ΐνε μισο- 
ξέχασμά άποκοιμισμένο τών καθη
μερινών βασάνων πού φοβάται τό 
ξύπνημα. Εΐνε, τουναντίον, χαρού
μενη έξαρσις τοΰ καλοπροαίρετου 
φυσικού. Ε ΐνε  ένα ξετίναγμο· έντο- 
νώτερης καί πιό έλεύθερης ζωτικό- 
τητας. “ Ενας θεός —  ό Βά κχος  — 
τό άγαπά καί τό προστατεύει, τό 
έ\θαρρύνει κοί τό διασκεδάζει. "Ε -

( Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
Τρία άπό αύτά θ ’ άποτελέσουν τις 
ρωμάντζες τοΰ έργου. Οί ρωμάν- 
τζες αύτές θά τραγουδηθοΰν κατά 
μίαν νέαν σκηνικήν διάταξιν. Πρό 
τοΰ φινάλε τής «Σπ ίθας» — πού σ 
αύτό παρουσιάζονται τά «δπλα τής 
γυναίκας», δλα δηλαδή ·τά έξαρτή 
ματα τών γυναικείων θέλγητρων 
πού μ’ αύτά γίνεται ό αίώνιος έρω- 
τικός πόλεμος — θά έμφανιοθή ή 
είδικώς προσληψθείσα νέα ρωμαν- 
τζιέρα τοΰ θιάσου δνίς Ρίτα  Δη μη
τριού, πού θά τραγουδήση τό τα
γκό  «Μήν κλάψας άμοιρη καρδιά». 
Ή  δνίς Δημητρίου θά πή μόνον έ 
να τραγοΰδι. θ ά  τήν διαδεχθή ό 
τενόρος κ. Μανιατάκης πού καί θά 
έκτελέση ένα δεύτερο τα γκό  δια
φορετικής τεχνοτροπίας, τό «Ά γα -  
ποΰλες παληές». Μετά εύθύς άμέ
σως θά βγοΰν ή Δημητρίου καί δ 
Μ ανιατάκης μαζί καί θά τραγου
δήσουν μιά ρωμάντζα-ντουέττό «Τό 
άρωμά σου», καθιερωμένου οΰτω 
νέου τύπου έμφανίσεως τών πρό 
τοΰ φινάλε τραγουδιών τής έπιθεω
ρήσεως.

"Ε ν α  γλυκύτατο «Σ λ ό ο υ »  τοΰ 
Μπιάνκο θά τραγουδηθή καί θά 
χορευθή άπό τάς πρωταγωνίστρι
ας τοΰ θιάσου άδελφάς "Α ννα  καί 
Μαρίαν Καλουτά, πού θά ένσαρκώ 
σουν ένα ζευγάρι άστέρων τοΰ Χόλ 
λυγουντ πού ζωντανεύει μιά νύκτα 
στό στερέωμα τής ’Αθηναϊκής ό- 
θόνης. 'Η  'Αργεντινή μουσική ένέ- 
πνευσεν στούς κ. κ. Μ αμάκην — Γιο 
καρίνην καί ένα 'Αργεντινόν δρα
ματικόν σκέτς. θ ’ άποτελέστ) τήν 
έναρξιν τής δ ' πράξ:ως τής «Σπί- j 
θας» καί εΐνε γραμμένο κατά μί- 
μησιν τοΰ κλασσικοΰ προτύπου τής 
«Φλωρεντινής τραγω δίας» τοΰ Ό- 
σκάρ Ούάϊλδ καί γ ι ’ αύτό έτιτλο- 
φορήθη «Α ρ γεντ ινή  τραγωδία». Ό  
καλλιτέχνης σκηνογράφος κ. Μ ά 
ριος Ά γγελόπ ουλος πού έκτελεΐ δ 
λα τά φαντασμαγορικά ντεκόρ τής 
«Σπ ίθας» δίδει τήν άτμόσφαιρα μ ’ 
ένα αίσθητικώτατον Ά ργεντ ίν ικο  
σκηνικό. Τά τοπικά κοστούμια έφι- 
λοτέχνησεν ό ζωγράφος κ. Συρί- 
γος. Ο χορογράφος κ. Σπυρόπου 
λος έμοντάρισε ενα γεμάτο μπρίο 
Αργεντινό μπαλέττο καί ό Μπιάν- 

κο όλοκληρώνει τό πραγμα μέ ένα 
«πάσο ντόμπλ» μιά «ρούμπα» πού 
θά χορέψο ή Ντιριντάουα καί ένα 
τα γκό πού θά τραγουδήσουν ή δνίς 
Μ αρίκα Καλουτά καί ό τενόρος

Μανιοςτάκης. Σ τ ό  δραματικόν αύτό 
σκέτς πρωταγωνιστεί ό κ. Μηλιά- 
δης, πού εΐνε κα ί ό σκηνοθέτης τής 
«Σπ ίθας».

‘Ο Μαυρέας καί ό Μ ακρής, ό 
Δούκας καί ό Καντιώτης είς τήν 
νέαν έπιθερησιν παρουσιάζουν μέ 
μοναδικό μπρίο τά νούμερα μέ τό 
έντονο κω μικό στοιχείο. Πρώτα- 
πρώτα ένα σπαρταριστό κωμικό 
σκέτς τοΰ συγγραφέω ς τοΰ «Σ τ ρ α  
βόξυλου» κ. Δ . Ψ α θά  « ‘Η εύγένεια 
ύποχρεώνει...». Κατόπιν ένα νού
μερο πού σατυρίζει τίς διάφορες 
πυθίες καί είς τό όποιον ό Μαυρέας 
θά έμφανισθή ώς... τσ ιγγάνα . θ ά  
εΐνε μιά σπανία δημιουργία  τοΰ 
έξαιρετικοΰ μας καλλιτέχνου. ’Α λ 
λά καί μιά έξ ίσου σημοεντική δη
μιουργία  τοΰ Μαυρέα —  άπό έκεί- 
νας πού παρουσιάζει μέ τήν σφρα
γίδα  τής προσωπικότητος καί τής 
τέχνης του —  θά εΐνε τά «Παράξε
να τής ’Αθήνας» πού έκτελεΐ μέ 
τήν λαμπρή σουμπρετοκαρατερί- 
στα κ. Ρένα  Ντόρ. Ά λ λ ά  καί ό 
Μ ακρής δέν ύπολείπεται είς πλού
σιον ένεργητικόν. ‘Ω ς μεθυσμένος 
αύτήν τήν φοράν ό έκλεκτός καλλι 
τέχνης θά... δικάζεται στό πταίσμα 
τοδικεΐον. γ ιατί «έν εύθυμία δια- 
τελών» τά έσπασε μέσα στήν τα
δέρνα. Κατόπιν μέ τήν Λίτσα Λ α- 
ζαρίδου καί τήν Ντιριντάουα θά 
έμφανίση δύο ντουέττα άπό τά έπι 
τυχέστερα τοΰ έργου. Ό  Καντιώ
της μαζί μέ τήν κ. Τοτώ Λιάσκα 
καί τήν Ντιριντάουα δημιουργεί έ
να χαριτωμένο τρίο τίς «Νάρκες», 
ένώ ό Δούκας μαζί μέ τόν Μηλιά- 
δην θά παρουσιάσουν τό ντουέττο 
«Ζωγράφοι» πού οί κ. κ. Μ αμάκης 
—  Γιοκαρίνης έμφοτνίζουν μέ πολ
λές άξιώσεις. Τέλος ή πρωταγωνί
στρια τοΰ θιάσου δνίς "Αννα  Κ α 
λουτά θά έχη ένα σόλο τήν «Προί
κα» πού δσοι τό ήκουσαν βεβαιοΰν 
δτι θά σημειώση χάρις καί στήν 
δημιουργικήν διαγραφήν του μονα 
δικήν έπιτυχίαν.

Ή  «Σπ ίθα» θά έχη άκόμη καί 
άλλα πολλά πράγματα. ’Ε ν  συνό- 
λω 22 σκηνές. Ά λ λ ά  τό πρόχειρον 
αύτό είδησεογραφικόν σημείωμα 
δέν πρόκειται νά τήν περιγράψη ό
λόκληρη. Τήν Τετάρτην θά παιχθή 
καί τήν πλήρη έντύπωσιν θά με- 
τουδώση τήν άλλη έδδομάδα ή κρι
τική.

Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Ε Ρ
•Ε

χει τό ίδιο τό μεθύσι κάτι τί τό 
thk>. Εΐνε μιά άπό τίς μορφίς τής 
έμπνεύσ^ως. Ή  Φαντασία του εΐνε 
ζωηρή, τολμηρή, θεοπάλαβη καί 
χαριτωμένη. Ή  λογική  του έχει 
τήν άφθονη έκείνη δεξιοτεχνία πού 
είνε άκραιφνώς έλληνική, μέ τή 
διαφορά δμως δτι ή λονική  του 
δέν τή συγκρατει. Τήν κοροϊδεύει 
τόσω νόστιμα δσω νόστιμα καί τή 
χρησιμοποιεί. Δημ ιουργεί έτσι ή 
έλληνική άρχαία κωμωδία ή κατα 
γόμενη άπό τό μεθύσι, ή βωμολό 
χος καί πρωτόγονος, πλάσματα ά 
σύστατα, πράξεις χω ρίς συνέπεια 
καί συνέχεια, λόγια  χωρίς σύν
δεσμο μεταξύ τους. Α Ι ύπερδολές 
της δμως ο^ύτές καί ol έξωφρενι- 
σμοί της ίχουν δύναμι καί ούσία. 
Τά άσύστατα πλάσματά της έχουν 
ζωή καί εΐνε διασκεδαστικά. Τέ
λος, αύτή ή άταξία, πράγμα πα
ράδοξο, δέν είνε διόλου σύγχυσις. 
Η έμφυτη διαύγεια τοΰ άττικοΰ 
πνεύματος διαπερνά τή διονυσιακή 
τρέλλα καί τή φωτίζει όλόκληρη. 
Τίποτα τό πηχτό καί τό νεφελώδες. 
Τό λογικό  μέσα σ' σύτό τό διονυ
σιακό μεθύσι δέν άποκοιμάται σά

σέ κάποιο εΐδος νύχτας. Τουναντί
ον παίζει σά μέσα σέ λαμπρότατη 
άτμόσφαιρα όρμώντας δπου θέλει 
έλεύθερο. καπριτσιόζο, μέ άσύγκρι 

' τη Χάρι.
"Α ς  μήν περιμένωμε λοιπόν, άπ’ 

τήν έλληνική κωμωδία έφ’ δσον,θά 
κατέχεται άπ' τόν παροξυσμό αύ
τό, μελέτη σοβαρή τής ζωής. Πε-“ 
ριφρονεΐ τήν άντιγραφή τής ζωής 
καί συνεπώς εΐνε άκατάλληλη γιά 
νά ζωγραφίζη τά ήθη. Δέν ξέρι4ι 
νά παριστά τούς άνθρώπους δπως 
εΐνε, οϋτε —  συνεπώς — τής φτάνει 
τό άπλό γελοίο. Τής χρειάζεται τό 
γελοίο νά φτάνη ώς τήν ύπερδολή, 
ώς τήν τρελλή ύπερδολή. Αύτό st- 
νε τό στοιχείο της καί τό μόνο 
πράγμα πού άποτελεΐ τήν ήθική ά
ξία αύτής τής κωμωδίας εΐνε τό 
γεγονός δτι κάτω άπό τήν ξεφρε- 
νιασμένη φαντασία της καί τήν 
τρελλή ύπερδολή τών έπινοήσεών 
της, φαίνεται ώς τόσω καθαρά έ
να βάθος άλήθειας.

ΠΟΛ. Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ  

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια
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[ Ζ Ω Ν Ε Σ  1
Κ Ο Ρ Σ Ε Δ Ε Σ  Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Τ Α Σ , Μ Α Γ ΙΩ , Σ Ο Υ Τ ΙΕ Ν

Δ ι’ δλα τά γοΰστα, δι’ δλα τά σπόρ.
Χωρίς Μ Π Α Ν Ε Λ Λ Ε Σ , Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  μοντέλλα τοΰ ΟΤκου ΜΠΑΡ- Ξ  

=  Ρ Ε Ρ  τών Π Α Ρ ΙΣ ΙΩ Ν ,  Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ  Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Σ  κα! προσωπικόν άρ- Ξ  
=  τιον είς τήν διάθεσίν σας, είς τό ιδιαίτερον τμήμα τοϋ

I ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ H. Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ
Α Θ Η Ν Α Ι

Ξ  Δ ΙΑ  Κ Ι Ρ Σ Ο Υ !  κα! Φ Λ Ε Β ΙΤ ΙΔ Α :  Κ Α Λ Τ Σ Ε Σ  έλαστικές νέας =
~  παραλαβής, έντελώς άδιόρατες, κα! έπίδεσμοι έλαστικοι ID E A L  Ξ  
=  V E L P E A U  κ. τ. λ.
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 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι  .

1. Γ. ΑΟΠΤΑΜΙΑΝΙΙ!
Χ Ε ΙΡΟ Υ Ρ ΓΟ Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Δέχεται 4  —  8  μ .  μ .  

και £πΙ ουνεντεύζει 

ΜΑΡΝΗ 5 Τηλ. 53-555

Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ............. .

ΕΟΚΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΪ
ΙΔ ΡΥ Θ Ε ΙΣΑ  ΤΟ 1841

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ  Μ Ε Τ Ο Χ ΙΚ Α  Κ Α Ι Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Α  Δρ. 1.205.000.000 
• ιΚ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ  ΤΗ  28.6.1940 ..........................  »  10.680.000.000

Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ Η Σ :

Α Λ Ε Ξ . Γ . Κ Ο Ρ ΙΖΗ Σ
Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  έν Άθήναις.

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΑ  είς δλη τήν Ελ λ ά δ α  

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ 1 Τ Α Ι : Ε Ις  δλας τάς χώρας τοϋ ’Εξωτερικού.

Ή  ‘ Ε θ ν ι κ ή  Τράπεζα τής ‘Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φύσεως τραπε

ζικός έργασίας είς τά έσωτερικον κα! τά έξωτερικάν ύπό έξαιρετι- 

κώς συμφέροντος δρους. Δέχεται δέ καταθέσεις είς δραχμάς (είς 

πρώτην ζήτησιν έπί προθεσμίςι κ α !  Ταμιευτήριά) υέ λίαν αϋνοίχά  

έπιτόκια.
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ΤΑ  ΜΥΣΤΙΚΑ TtfN Α ΣΤΕΡΩ Ν

Κ ο υ τ σ ο μ π ο λ ι ό  
τ α ΰ  Χ ό λ λ υ γ ο υ ν τ

1. — ΑΝ

Τ Δ  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

"Αν κάποτε πάτε στό Χόλλυ
γουντ καΐ ακούσετε κάποιο ηθοποιό 
νά συζητάει ζωηρά, έξυπνα καί ά
πληστο γιά πολιτικά, θά είναι ά 
Μέλβυν Ντούγκας.

Λ  Ά ν  άκοΰσετε ενα ήθοποιό νά 
μιλάει χαμηλόφωνα καΐ' ευγενικά 
τόσο ώστε νά θέλει καθένας νά τόν 
άκούει άσφαλώς αύτός θά είναι ό 
Τζαίημς Κάγκνεϋ.

*** Ά ν  συναντήσετε κάποιον ψη
λό, μ’ ενα καπέλλο Μεξικανού σομ
πρέρος, ποΰ δέ σταματά οΰτε δευ
τερόλεπτο νά μιλάει, είναι ό Ρόζ 
Ρούσελ.

Α  "Αν  άκούετε κάποιον νά λέει 
στόν Τζώρτζ Μπρέντ: «Γιά  ονομα 
τού Θεού, Μπρέντ, γύρνα αύτά τά 
κρύα αύγουλωτά μάτια σου σ’ άλλη 
διεύθυνσι», είναι ό Πάτ Ό  Μπριέν, 
πού δυσανασχετεί δταν τόν κυττάει 
ό Τζώρτζ.

Α  "Αν δήτε έ'να ήθοποιό ν’ άδειά- 
ζη -προσεκτικά κάθε δίσκο γεμάτο 
άπό ποτήρια μέ μελίτη καΐ νά τά 
καθαρίζει σάν φιλόκαλλη νοικοκυ
ρά, νά ήσαστε βέβαιος δτι εΤναι ό 
Τζώρτζ Ράφτ.

·** "Αν  άκούσετε δτι κάποιος ίόρ-

μησε μεσα σε κανένα φαρμακείο 
γιά νά περιποιηθή τό χείλος του, 
πού κόπηκε στά γύρισμά μιάς ται
νίας, καΐ πού πού αύτή ή άργοπο- 
ρία στοιχίζει στήν έταιρία χιλιά
δες δολλάρια, αύτός εΤναι ό Κλάρκ 
Γ  καίημπλ.

Α  Ά ν  δήτε έναν ήθοποιό νά κά
θεται σιωπηλός και νά έμποδίζη, 
μέ τόν δείκτη στό στόμα, εναν φίλο 
του νά μιλήση παρ’ δλα τά έπιχει- 
ρήματά του, άσφαλώς δέν θά κάμε
τε λάθος άν πήτε πώς εΐναι ό Γκά- 
ρυ Κοΰττερ.

*** ’Ά ν  μία ήθοποιός σπαταλάει 
πέντε όλόκληρα λεπτά γιά κάθε 
μπούκλα τών μαλλιών της, πριν ά
πό κάθε σκηνή, αύτή θά είναι βε
βαιότατα ή Λωρέτα Γιούγκ.

Λ  Ά ν  δήτε τις μπούκλες μιάς 
ήθοποιοϋ νά πετάνε έξω άπό τό πα
ράθυρο τής λιμουζίνας της, είναι 
τής Τζόαν Κράουψορντ.

»** ’Ά ν  μία ήθοποιός στέκεται 
μπροστά σ ’ ενα κατάφωτο θέατρο 
γιά νά διόρθωση μέ τό κοκκινάδι 
τήν καρδιά τοΰ στόματός της, καΐ 
τήν προσέξετε καλύτερα θά γνω
ρίσετε τήν Μάρλεν Ντήτριχ.

'w y//s///it/fssrf'& ****

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
καιρό είχε συνηθίσει τις συζυγι
κές αύτές σκηνές.

"Ο σο θά της έκανε τή σκηνή θά 
σκέπτονταν άλλα πράγματα, θά 
φαντάζονταν δτι δέν τής μιλούσε ό 
Α λβέρτος, άλλά κάποιος άλλος 
τυχαίος άνθρωπος, ένας σιδηροδρο 
μικός ύπάλληλος παραδείγματος 
χάριν ή κανένας ύπηρετακος... εΐ
χε κι’ αϋτή ή σκέψι τή νοστιμάδα 
της. Πάντως δέ θά μπορούσε νά ή
ταν πιό δυστυχισμένη άπό δτι ή- 
τοςν έκείνη τή στιγμή.

Άνασηκώ θηκε γιά  νά ρίξη μα
κρυά άπό τό κρεββάτι της τό ρόζ 
μαξιλάρι της άπό κρέπ τής Κίνας, 
πού ήταν γεμάτο κίτρινη σκόνη. 
Κ α ί τό πρόσωπό της, τό στόμα της, 
τά μαλλιά της είχαν γεμίσει άπό 
τή φρικτή αύτή σκόνη.

’Ά να ψ ε τό ήλεκτρικό καί κυττά- 
χθηκε στό καθρέφτη. Στούς κρο
τάφους της ή σκόνη πού άνακατεύ- 
θηκε μέ τόν Ιδρώτα της είχε γίνει 
λάσπη καί χύνονταν σέ λεπτές 
γραμμές στά μάγουλά της και τής 
χαλούσε τό περίφημο σ’ δλη τή 
Α γ γ λ ία  δέρμα της πού γ ι’ αύτό 
είχε ξοδέψει περιουσία όλόκληρη 
<7τά ’Ινστιτούτα Καλλονής.

Ξ  αναξάπλωσε, μ· ένα άναστε- 
ναγμό φρίκης, στά μεταξωτά σεν- 
c6via της... Κα ί νά σκεφθή κανέ
νας δτι ήταν μόλις ή άρχή τών βα- 
«άγων της.

Στ ις  τέσσερες ή ώρα τό πρωί 
έπρεπε νά σηκωθή, νά ντυθή καΐ 
νά περιμένη στό σταθμό γιά  νά 
μπουν στό τραίνο πού θά τούς με
τέφερε στό Ρανσιπούρ. Τό Ιδιαίτε
ρό τους βαγόνι ήτα ν πολυτελέστα
το καΐ εύχάριστο, άλλά δέ μπορού
σαν νά τό μεταχειρισθοΰν παρά 
στις μεγάλες γραμμές καί ή σιδη
ροδρομική γραμμή τού Μαχαραγι- 
άτου τής Ρανσιπούρ ήταν στενώτε- 
ρη.
* Πήρε ένα χαπάκι ύπνωτικό. " Ε 
τσι δέ θά μέ στεναχωρήση ή πα
ρουσία του, είπε. Ε ίχ ε  άρχίσει ν’ 
άποκοιμιέται δταν άνοιξε ή πόρτα 
καΐ μπήκε στό διαμέρισμά της ό 
Λόρ-δος ‘'Εσκεθ.

Ό  Γιάννης—Βατίστας έφερε τό 
πρωινό του τσάϊ στό Ράνσομ. Ή  
θύελλα είχε περάσει καΐ ό ήλιος έ
λαμπε σάν νά μή εΐχε διακοπή πο
τέ ή θύελλα. "Οταν ή έποχή τών 
βροχών άρχιζε μ’ αύτό τό τρόπο 
ήταν ένα κακό σημάδι ποϋ προμάν 
τευε δυνατές βροχές καταστρεπτι
κές, σέ άτακτα διαστήματα. "Ε β ρ ε  
χε τόσο δσο έφθανε νά δώση μιά 
άφθονη βλάστησι άλλά άφινε τή 
γή  άπότιστη χωρίς νά μπορή ν’ 
άντισταθή στήν κακοποιό έπήρεια 
τοΟ ήλιου. Γ ι’ ο(ΰτό οΐ καυστικές 
άκτϊνες του έφερναν έκεινο τό πρωί 
τήν άγωνία στις ψυχές τών Ιθα
γενών τοΰ Ρανσιπούρ. Σ τή  κακο- 
κεφιά του ό Ράνσομ έπρεπε νά 
προσθέση τή νοσταλγία τοΰ άνθρώ 
που πού μοίρασε τή ζωή του μετα
ξύ τής Ά γ γ λ 'α ς  καΐ τις ώραίες 
κατάφυτες πεδιάδες τοΰ ά μερ ικά νι 
κου Μίδλε—Ούέστ, τό σώμα του, 
καΐ ή ψυχή του άποζητοΰσαν τις 
βροχές. "Ο χ ι γιατί θά έξασφάλι- 
ζαν τις μελλοντικές συγκομιδές 
άλλά γιατί θά τέλειωνε πειά ή ά
φόρητη ξηρασία.

"Ηπιε τό τσάϊ του, Εκοτνε ένα 
χλιαρό μπάνιο κ ’ έπειτα πήγε στή 
βεράντα του νά φάη φροΰτα καΐ 
νά πιή τό πρώτο του ούΐσκυ.

Ή  νυχτερινή βροχή εΐχε μετα
μορφώσει τόν κήπο. Μέσα σέ λίγες 
ώρες φρέσκα βλαστάρια είχαν φυ 
τρώσει άπάνω στά άποξηραμένα 
φυτά. Τά κλήματα πού σκαρφάλω 
ναν στούς τοίχους δέν ήσαν πειά 
γεμήτα  σκόνη καί ξερά, άλλά εΐ- 
χοη/ ένα πράσινο πλούσιο χρώμα. 
Έ ν  τούτοις, ό Ράνσομ τό ήξερε, τό 
ϊδιο βράδυ θά ξανάπαιρναν τό κι
τρινιάρικο χρώμα τους. Μόλις ή
πιε τό ούΐσκυ του πηρε ενα σκαλί 
στήρι άπό τήν άπο θήκη καΐ άρχισε 
νά σκαλίζη τή γή τοΰ κήπου του. 
“ Ετσ ι θά έμενε πιό ύγρή άν δέν 
ξανάδρεχε γρήγορα. Δέν εΐχε άρχί 
σει καλά κα;λά τή δουλειά του όταν

Βιογραφίες άστέρων

Ή  ι δ ι ω τ ι κ ή  ζ ω ή  τ ή ς
Ντιάνας Ντάρμπιν
τ ο υ  ’ Ά ν τ ε λ  Ο ύ ΐ τ λ υ  Φ λ έ τ σ ε ρ

Α ' .
’Ανάμεσα ο τού; λόφβυ;, πίσω ά

πό τό Χόλλυγουντ, υπάρχει έ ν *  
κτήμα γνωστό οάν Λάουγκλιν

μόλις φθάοη οτά οτβύντια, τώρα 
μάλιστα πβύ οδηγεί μόνη της 
ποδήλατό τη ; μάρκα; Παοάλ.

Τ ό  συμβόλαιο της Ν τιά νχς μκ-
Πάρκ. Ή  ήουχία βασιλεύει έκεΐ ζί μέ τήν Οΰνιβέροουλ τή ; άποδί

ό σκύλος του άρχισε νά γαυγίζπ.
Μιά συντροφιά άπό μαϊμούδες 

εΐχε κάνει έπιδρομή στόν κήπο του 
κοντά στό σπίτι του.
Φώναξε στό σκύλο του νά καθήση 

ήσυχος καΐ στάθηκε νά τις κυττά 
ζη μέ περιέργεια.

Τις γνώριζε δλες γιατί ζοΰσαν 
άνενόχλητες στά δένδρα τοΰ Βασι
λικού πάρκου, άπ’ τήν άλλη μεριά 
τοΰ ποταμοΰ. Συνήθω ς δέν άπομα- 
κρύνονταν άτιό κεί, τρέφονταν μέ 
μπανάνες καΐ άποφάγια πού τούς 
έδιναν κάθε βράδυ οΐ ύπηρέτες τοΰ 
Μ αχαραγιά.

Ά λ λ ά  κάποτε κάποτε όργάνωναν 
συμμορίες καΐ ξεκινούσαν γιά  περι 
πέτειες, γ ιά  νά κάνουν φάρσες καΐ 
νά καταστρέψουν κάτι, δ,τι τούς 
έρχονταν στό μυαλουδάκι τους. Σ  υ 
νήθως ό Ράνσομ τις κυνηγοΰσε ά- 
λύπητα, είχε δώσει διαταγή στό 
Γιάννη Βατίστα νά τις διώχνει άν 
έρχονταν κατά τήν άπουσία του. 
Κα ΐ ό Γιάννης πού είχε προσυλητι- 
σθή στό χριστιανισμό δέν είχε καμ 
μιά άντίρρησι.

Μιά δυό φορές είχαν καταστρέ
ψει όλα τά λουλούδια τρΟ κήπου, 
πηδώντας άπό φυτό σέ φυτό έκο
βαν συστηματικά δλα τά λουλού
δια πού προκαλοΰσαν τήν προσοχή 
τους. Δέν τά τρώγανε μά τά πετοΰ 
σαν στό χώμα, κυττάζοντας πονη
ρά πίσω τους μήπως τούς άπειλοΰ 
σε κανένας κίνδυνος.

"Εμοιαζαν, σκέπτονται ό Ρά ν 
σομ, τά στρατεύματα ποϋ είσβά- 
λουν σέ έχθρικά χώρα καΐ άφίνουν 
πίσω τους κατεστραμμένα χωριά. 
Ε ίχ ε  δει τόσα καΐ τόσα στόν πό
λεμο I

Έ π ί τοΰ παρόντος έκανοτν πώς 
δέν τόν έβλεπαν. "Ητανε καμμιά 
σαρανταριά καΐ σκαρφάλωναν στή 
βεράντα.

Έ κ τ ό ς  μιόίς μεγάλης άρσενικής 
μαϊμούς πού είχε καθήσει έπίσημα 
ψηλά στόν τοίχο καΐ φρουροΰσε 
τόν άόρατο έχθρό, δλες οΐ άλλες 
ήταν θηλυκές. Κα μμιά  δωδεκαριά 
ήτανε μικροΰλες, παιδάκια, καΐ 
δυό-τρία μωρά σκαρφαλωμένα στή 
ράχη τών μανάδων τους. "Ε ν α  άπ' 
αυτά τά μαϊμουδάκια πέντε έξη με 
ρών πού μάθαινε νά περπατά τό 
βαστοΰσε άπό τό ένα χερά κι του 
ή μο;ϊμουδομάνα του καΐ άπό τό 
άλλο μιά άλλη κάποια θεία του, 
καθώς φαίνεται.

Ά π ό  τή σκιά πού βρίσκονταν ό 
Ράνσομ τις έβλεπε καΐ γελούσε. 
Ά λ λ ά  σέ λίγο διάφοροι κρότοι 
τόν έκαναν νά κυττάξη πρός τή 
βεράντα. "Α λλες  μαϊμούδες έκεΐ 
είχαν καθήσει στό τροπιέζι του 
καί κουβεντιάζοντας έπιναν τό τσάϊ 
τους καΐ τρώγανε τά παξιμαδάκια 
πού είχαν μείνει στά πιατάκια. Μιά 
άπ’ αύτές βαστοΰσε ένα φλυτζάνι 
καΐ τό κύτταζε μέ περιέργεια, σάν 
νά ήθελε νά καταλάβη σέ τί έχρη 
σίμευε. Μιά άλλη μέ τό παιδάκι 
της άνεβασμένο στή ράχη της είχε 
σκαρφαλώσει στό παράθυρο καί 
μέ μεγάλη περιέργεια έξέταζε τό 
ύφασμα τής κουρτίνας.

Τό θέαμα τόν διασκέδαζε, άλλά 
σκέφθηκε πώς ήταν ώρα πιά νά 
δράση. "Ε β γ α λ ε  άπό τή τσέπη του 
μιά λαστιχένια σφεντόνα, διάλεξε 
μιά βαρειά καΐ στρογγυλή μικρή 
πέτρα καί σημάδεψε μιά μαϊμού 
στόν πισινό της. Ή τ α ν  ό μόνος 
τρόπος νά κρατήση σέ σεβάσμια 
άπόστασι τίς ιερές μαϊμοΰδες τοΰ 
Μ αχαραγιά. Νά τις δίωξη αύτό δέ 
χρησίμευε σέ τίποτε. Μόλις κανείς 
γύριζε τή ράχη του οΐ μαϊμούδες 
ξαναγύριζαν καΐ τοΰ έρριχναν κε 
ραμύδια που έβγαζαν άπό τή στέ
γη. Ώ ς  τότε ό Ράνσομ εΐχε πετύ 
χει αύτό πού ήθελε, εΐχε έμπνεύσει 
στά πονηρά καΐ έξυπνα αύτά ζφα 
τό φόβο ένός άόρατου κινδύνου 
πού διέτρεχαν δταν μπαίνανε στόν 
κήπο του. Αισθάνονταν έξαφνα ένα 
δυνατό πόνο στόν πισινοΰλι τους 
χωρίς νά ξέρουν άπό ποΰ καί πώς! 
Ό  Ράνσομ γελούσε μέ τήν καρδιά 
του.

Σημάδεψ ε καί τράβηξε τό λάστι 
χο τής σφενδόνας του, ή πέτρα 
κτύπησε κάτω άπό τήν ούρά μιά

μέσα. O i τοίχοι πβύ το περιτριγυρί 
ζουν ε ίνχι σκεπασμένοι μέ κισ
σού;. Σπάνια 8ά δήτε κάποιον ε
κεί κοντά. "Ε ν α ν  ύπάλληβ κα νενό ; 
καταστήματο;, ένα rm5> πού κά
νει τόν περί. 
τό του μέ τήν 
γικβυβε ρ ν ά ν- 
τα του ή έναν 
κηπουρό στ >ι ν 
είσοδο τβΰ δρβ- 
μου πού όδηγεΐ 
στό πάρκο.

"Ε ν α  σπίτι μά 
σ* στο πά ρ λ β 
κτιομένο πάνω 
στά_ σχέδια τών 
ίο πανικών σ γ ι 
τιών, όρ9ώ ν  ε- 
τιχι μπρο σ τ ά  
οτό δρόμο σάν 
τβΐχο;. Μ  ο ι ά- 
ζει τάν μικρό 
οηιμάδι πβύ άπα 
νορεύει τήν δίο 
δο στβύς δια
βάτες. Ά λ λ ’ αν 
ήταν δυνατ ο ν 
ν ’ άναζητ ή τ ε 
στβύς λόφ β υ ς 
καί νά φθάοετ» 
στήν κορ υ φ ή  
τους, θά βρήτε 
άπό τήν άπέναν 
τι μεριά τον ή- 
λιβ νά λάμπη έ- 
πάνω σέ τεράστι 
βυς κήπους σέ 
μιά τεχνητή λί
μνη  γεμάτη μέ 
χρυσόψαρα άπά
νω σέ μικρούς 
καταρράκ τ α  ς 
καί άπάνω σέ 

μιά πισίνα μέ 
γαλάζια ν ε  ρ ά 
σάν τό χρώμα 
τοΰ βΰρ>α ν β ΰ .
Καΐ ϊσως ν ’ ά- 

κ-.'.ύσετε κ ι’ ένα 
κορίτσι νά τρχ- 
γβυδάη. . . .

Έ δώ  κατοικούν ό κ. Τζαίημς 
καί ή ’Ά ν τ ι*  Ντάρμπεν μαζί μέ 
τήν άγχπημένη τβυς κβροΰλα τήν 
Ντιάνα.

Αύτό τό σπίτι μαζί μέ τά ήσυ
χα περίχωρα πού δέν είναι ή κα
τοικία τής Ντιάνα Ντάρμπιν πού 
μΐϊ.»ί της μένουν καί οΐ γονείς 
της, άλλά είναι τό σπίτι πβύ μέ
νει ή Ντιάνα μαζί μέ τβύς γ ο ^ ίς
της.

Σ τ ό  στβύντιβ βρίσκεται ή Ντιά 
να σάν σέ ίδιβκτησία της. Ο ΐ Ντάρ 
μπίν έπειδή δέν έχβυν ίδεα τί εί 
ναι τβ καλύτερβ γιά κείνη μέσα 
οτό στβύντιβ δέν έπεμβχίνοίΗ- 
στήν έκεΐ ζωή της. Σ τ ό  σπίτι της 
βμως είναι μιά κόρη πβύ βρίσκε
ται κάτω άπό τήν κυριαρχία τών 
γβνιών της, πβύ τις κάνβυν στορ
γικές παρατηρήσεις ότ.χν φεϋγη 
δίχως νά πάρη τβ πρωινό της, ό
ταν διαβάζη μέ κακό φώς ή δταν 
ξεχάση νά τηλεφωνήση άμέσως

δει 195.000 δολλάρια τόν χρόνο. 
Τ ά  εμπορικά της συμφέροντα, συμ 
περιλαμβανομένων καί αυτών πβύ 
τής δίνουν βί έμπορικβί βϊκβι πβύ 
μεταχειρίζονται τό βνβμά τη ί νιά

Ή  Ντιάνα Ντάρμπιν
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο  ΦΥΛΛΟ 

Α Ν Α ΚΑ ΙΝ ΙΖΕΤΑ Ι Η

Κ Κ Μ Κ Ι Μ Γ Ρ ί Η Π  ΜΑΣ W i l l
Λ ΕΠ Τ Ο Μ Ε Ρ Ε ΙΕ Σ  ΣΤΗΝ  6η Σ ΕΛ ΙΔ Α
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τήν διιαφήμηβη τών πρβϊόντων 
τβυς (ρούχα, ειδη μουσικής καί 
άλλα) τής άπβφέρβυν μιάν άλλή 
όλόκληρη περιβυσία. 15.000 δβλλά 
ρια χρειάζεται τόν χρόνο γιά 
τήν διατήρηση τοΰ σπιτιοΰ της.
Τά  υπόλοιπα —  μεΐον τά 45 %  πε 
ρίπου πού μ’ αύτά πληρώνη τούς 
φόρους καί τβύς μισθούς τών σω
ματοφυλάκων της —  μοιράζονται 
έξ ϊσου άνάμεσα στήν Ντιάν καί 
τβύς γονείς της.Τό μόνο είναι πβύ 
δέν παίρνει στβ χέρι τό μερίδιό 
της. Μαζεύεται στβν όνομά τη;, 
οέ άσφαλές είδος όπως είναι οί 
κρατικές μετοχές . της. 'Η  Ντιάνα 
όταν ©ά ένηλικιωθή 9ά είναι μιά 
πολύ πλούσια γυναίκα.

'Η  έπιτυχία τής Ντιάνας άλλα
ξε τόν τρόπον ζωής τών Ντάρ- 
μπιν. Ά λ λ ά  δέν άλλαξαν καΐ στις 
άρχές τους, στό τρόπβ τής ζωής 
τβυς βΐ άν&ρωποι μποροΰν νά με- 
ταφέρωνται άπό ένα μικρό σπίτι

στό νότιο άκρο τής πόλης σ’ ε ν «  
μεγάλβ πάρκβ άπάνω στβύς λό
φους καί νά μήν ξιπάζβνται.

"Οπως ή κ. Ντάρμπιν τονίζει 
μόνη της: «Έ μ εΐς  δέν ώνειρευδή 
καιιιε ποτέ, κάτι σάν κ ι’ αΰτό. C i 
Ντάρμπιν καθώς καί ή βίκογένειά 
μου (Ο .  Ρ ή ν τ ς ) ήταν φύλακες κα 
ταστημάτων καί μηχανικοί. Καί 
όταν ίίρθαμε στό Χόλλυγβυντ, ή 

Ντέντυ (έτσι ά- 
πβικαλοΰν χ  α ϊ- 
δευτικά τ ή ν  
Ντιάνα μπή κ α 
μέσα σ’ ένα tips 
γματικό ΰ π ο- 
τακτικό έ ρ γ α  
αίας. Έ κ ε ΐ  δέν 
ύπήρχαν βϋ τ ε 
τραγβυδιστ έ ς, 
βϋτε κόσμβς τβύ 
θεάτρβυ ά ν  ά- 
μεσά μας».

Τώρα έχουν 
μάγε ι ρ β, σω- 
φέρ, κηπβυ ρ ό 
καί έπιοτ ά τ η 
τβΰ σπιτιού ! 
Ά λ λ ά  ή κυρία 
Ντάρμπιν τής ά. 
ρέσει νά φβυρνί 
ζη καί φβυρνί- 
ζει. Ε ίδ ικ  ε ύ ε- 
τα.ι στβ νά κά
νη γλυκίσ μ α- 
τα (ε ίχ ε  μάθει 
οταν άκόμη ή 
ταν νύφ η). Φ τει 
άχνει σοκβ λ ά 
τες καί τβύς 6ά 
ζει άπό πάνω 
μισά κεράσια ή 
φιλοκοιμμ έ ν  *  
καρύδια, γ ι *- 
τί έτσι άρέσβυν 
στόν κύριο Ντάρ 
μπιν καί στή 
Ντιάντα. Σ τβ ν  
κύριβ Ντάρμπιν 
άρέσει τό κυνή

γι. ©ά τόν 
βρήτε νά τβπο- 
θετή ή νά έπι- 
σκευάζη τίς n:xr 
γίδες γύρω τρι
γύρω άπό τβν 
τοίχο τής «ιμπέρ 

γκολα» ή προσ· παθών τ α ς ν ά 
κλείση έρμητικά τό δωμάτιβ πού 
μελετά ή Ντιάνα, έτσι ώστε νά 
μή μπβρβΰν νά μπαίνβυν μέσα βΐ 
κοριβί, πού τόσβ άντιπαθεΐ ή κόρη 
του.

'Η  Ντιάνα, δέν απομακρύνθηκε
καθόλου άπό τόν πραγματικό τύ
πο της. Ντύνεται μέ άπλά φορέ
ματα καί σφικτοδεμένες λαιμπρέ; 
κβρδέλλες. (γαλάζιες ή κό κκ ινε ;
^ ’rr"- '  1 \>ι'— .ι άπβ τ^ν λ τ ’μ ΐ
της. Τ ά  μαλλιά της είναι καλβ- 
χ ^ ν ια μ ενα  και δέν τού; διαφεύ- 
0 ? ι τίποτε. Ή  ράχη τη ; είναι ϊ- 
·3ΐα καΐ τό κεφάλι τη ; στέκετοα 
πάντοτε ψηλά. Φαίνεται πρόθυμη 
καί περιμένει κανείς νά τβΰ όμι- 
λήση άσυνάρτητα μέ χείμαρρο 
στί; λέξεις καί μετά νά δάλη τ· 
γέλβια. Σάς πρβκαλεΐ μέ τή ν  ώ
ραία τη ; προφορά. Καί μάλλον χ ?  
μβγελάει παρά γελάει.
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια

μαϊμοΰ πού ήταν δρθια στό τραπέ
ζι. "Εμ π ηξε μιά στριγγλιά  καΐ άγ- 
κάλιασε τή συντρόφισσά της πού 
ήταν στό πλάϊ της. Τό τραπέζι άνα 
ποδογύρισε, δύο-τρία φρυντζάνια 
έσπασαν, ή μαϊμοΰ έστρίγγλιζε 
καί δλες έτρεξαν στό παράθυρο, 
άρπαξαν τό άγιόκλημα πού άνέ- 
βαινε στόν τοίχο καΐ σκαρφάλω
σαν στά δένδρα. ‘Η τελευταία πή 
ρε μαζί της καΐ μιά πολύχρωμη 
πετσέτα.

Μονάχα ό άρσενικός κάθονταν 
στόν τοίχο άπαθής καί κάτι μουρ 
μούριζε. Ό  Ράνσομ μάζεψε μιά 
πέτρα άπό κάτω, άλλά δχι τόσο 
γρήγορα  δσο έπρεπε. Ό  άρσενικός 
είδε τήν κίνησι καί σάν έξυπνο ζφο 
πού ήταν κατάλαβιε τόν κίνδυνο, 
στρίγγλισε κι* αύτός καί πήδησε 
στά δένδρα. Ό λόκληρη  ή συμμο
ρία άπό δένδρο σέ δένδρο έφθανε 
σέ λ ίγο  στό άσυλό της, στό πάρκο 
τοΰ Μ αχαραγιά.

« ΤΑ ρά  γε  ό ’ Ιεχω βά  είχε τό ί
διο αϊσθημα πού έχω έγώ αύτή τή 
στ ιγμ ή»; είπε ό Ράνσομ.

Ξανάρχισε τή δουλειά του μηχα 
νικά  καί σκέπτονταν τά θαυμάσια 
λουλούδια καί τά ώραΐα χορταρι
κά ποϋ θά φύτρωναν ϋστερα άπό 
τή σπορά, στόν κήπο πού έσκαφτε. 
Καΐ οΐ σκέψεις του ταξιδεύανε. Ρω  
τοΰσε τόν έαυτό του γιατί ή Α μ ε 
ρική ή καινούργια αύτή χώρα, ή 
πλούσια είχε κι* αύτή ξεπέσει σάν 
τή γρηά  Εύρώπη ; γιατί δέ βρί
σκονταν πιά άρχηγοΐ, άλλά άνθρω 
ποι τής ρουτίνας, ή δικτάτορες πού 
διοικούσαν μέ κτηνωδία ή μέ νεΰ- 
ρα.

"Ισ ω ς , σκέπτονταν, ό κόσμος τής 
Δύσης γέρασε, τό οίκονομικό του 
σύστημα, τά πάθη του ξεφεύγουν 
άπό τόν άνθρώπινο έλεγχο. Μήπως 
ήταν τό ϊδιο φαινόμενο πού συνέ
βη κε δταν κατέρρευσε ή Ρω μαϊκή 
Αύτοκρατορία ;

Μήπως ήταν ένας παγκόσμιος 
νόμος νά έχη δικαίω μα ό άνθρω

πος νά διοργανώνει νά θεμελιώνη 
κάτι μεγάλο κα ΐ ώραΐο ώς τή στιγ 
μή πού τό άριστούργημα αύτό πού 
έφτιασε γκρεμιζότανε μοναχό του;

Ή  ίδέα αύτή τόν έκανε νά σκε
φθή τή δική του μηδαμινότητα. Έ 
νώ μερικοί άνθρωποι άγωνίζονταν 
νά νικήσουν τίς άρρώστειες καίτίς 
έπιδημίες, άλλοι σάν τόν "Ε σ κ ε θ  
καΐ τούς όμοιους τους διοργάνω- 
ναν διαδηλσείς καΐ πολέμους καί 
όμαδικές σφαγές. Δέν ήταν πιά 
τά μικρόβια πού άποδεκατίζουν 
έκατομμύρια άνθρώπων μά οΐ ’ίδι
οι οΐ άνθρωποι.

Φαίνεται δτι ή φύση, βρήκε μέ 
τή βοήθεια τοΰ ϊδιου τοΰ άνθρώ

που τό τρόπο νά τόν γονοττίζη, δ
πως τό είχε κάνει πάντα μέ τούς 
Αιγυπτίους, τούς Ρουμάνους κ ι’ 
αύτούς άκόμα τούς ’ Ινδούς πού 
άπό τή πλούσια καΐ μεγαλόπρεπη 
ζωή τους, τους εΐχε ρίξει στή δου
λεία καΐ τώρα ζοΰραν τριγύρω 
τους μέσα στήν άθλιότητα, τήν ά- 
μάθεια, τήν άπογοήτευση, καΐ 
τήν άρρ«ττεια.

Τού φαίνονταν πώς ποτέ δέν εί
χε δει πιό καθαρά τή ζωή τοΰ κό
σμου τής Εύρώπης παρά άπό τότε 
πού ζοΰσε στις ’ Ινδίες. "Εβλεπ ε 
τή ζωή στίς πιό μικρές της λεπτό 
μέρειες.
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια.

■ 1 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ·

| ΤΑΜΕΙΟΝ I
|  Π Α Ρ Α Κ Α Τ Α Θ Η Κ Ω Ν  &  Δ Α Ν Ε Ι Ω Ν  |
Ξ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΡΓΑΝ ΙΣΜ Ο Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ §  

Άποθεματικά Κεφάλαια Δραχ. 400.000.000

Κ ΕΝ ΤΡ ΙΚ Ο Ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Έ ν  Ά θήνα ις  Πειραιώς 1
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : I  ’Ε Υ ^ειραιεϊ Φίλωνος 291 Ξ

= )  καί βεοσαλονίκρ Τσιμισκή 38
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  Κ Α Τ Α Ο Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Ι Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ν :

Ξ Ταμιευτηρίβυ πρός 3.75 %  μέχρ ι; 100.000 δραχμών. Ό ψεω ς καί Ξ
έπί προθεσμία ύπό λίαν συμφέρβντας βρβυ; Ξ

=  ΑΙ καταθέσεις Ταμιευτηρίου μέχρι ηοσοϋ δρχ. 30.000 εΐνε ώκατάοχετοι Ξ
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ΖΗΤΗΣΑΤΕ 

Είς δλα τά καλώ καταστήμα

τα των 'Αθηνών Καλλυντικών 

ειδών τήν πούδρα

« Ε Λ Ε Γ Κ Α Ν »

Ό  ειδ ικός  γ υ ν α ι κ ο λ ό γ ο ς  

ΓΙατρός μ . Λ Ε Β ΙΔ Η Σ  δέχεται 

Ό ό ό ς  Σ χ ο υ ρ ν ά ρ α  6 3 α

Τηλ. 5 4 - 3 2 3

Άλλό! Ά λ λ ο !  
έδώ Χ ό λ λ υ γ ο υ ν τ

ΟΙ Ν Ε Ε Σ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Ε Σ  Τ Α ΙΝ ΙΕΣ  
ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΜΏΝΑ

«Μ Α Υ ΡΗ  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η »  τής Ού- 
νιβέρσουλ.

Βάλτε τόν Μπόρις Καρλώφ νά 6- 
ττοδνΒή τόν ρόλον ένός γιατροί),πού 
μεταμοσχεύει τόν έγκέφαλο ένός έγ 
κληματία μέσα στό κρανίο τοΰ φί
λου του καθηγητή, Στάνλεϋ Ρίντζ, 
καΐ θά έ'χετε μία σειρά άπό γεγο
νότα ποΰ βά σάς κρατήσουν υπο
δούλους τους. Ή  Ά ν ν α  Νάργκελ 
χαρίζει τήν ωραιότητά της σ’ αύ
τήν τήν ταινία, ποΰ άρχισε νά γυ
ρίζεται στό Χόλλυγουντ άπό τόν 
Μάη...

«Ο Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ  Π Α Ν Τ Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι»  
τής Κολούμπια.

‘Ο ιατρός, Ραίϋ Μίλλαντ, καί ή 
μυθιστοριογράφος Λορέττα Γ  ιούγκ 
βρίσκονται ξαφνικά μέσα σ’ ενα αύ 
τοκίνητο, πού ϊχει τήν έπιγραφή 
«Νιόπαντροι». Γιά ν’ άποφύγουν τό 
σκάνδαλο ισχυρίζονται δτι είναι 
παντρεμμένοι. Τό γέλιο πού θά σάς 
χαρίση αύτή ή ταινία άξίζει τά 
χρήματα πού θά δώσετε γιά νά τήν 
δήτε.

« Φ Λ Ο Ρ ΙΑ Ν »  τής Μέτρο - Γκόλ- 
ντουϊν Μάγερ.

Μία πλούσια, ίγχρωμη παραγω
γή. Ά λλά  ή υπόθεσή της είναι λίγο 
μπερδεμένη. Πρόκειται γιά τόν 
«Φλοριάν» τόν καλύτερο άπό τούς 
Λίμπριζανς (τά άνατεθραμμένα ζώα 
τών Αύστριακών Ανακτόρων) καΐ 
τήν έπιροή του άπάνω στή ζωή αύ
τοΰ τοΰ λαοΰ. Ό  Ρόμπερ Γιούγκ ό 
θηριοδαμαστής του εχει έρωτευθή 
τήν δούκισσα, πού τόν ρόλο υποδύ
εται ή "Ελεν Τζίλμπερτ. Ή  χορεύ
τρια "Ιρ ινα  Μπαρόνοβα κάνει τό 
ντεμποΰτό της στήν Αμερική, καΐ 
χορεύει υπέροχα σ' σύτή τήν ταινία. 
Τό «Φλόριαν» θά σάς ένθουσιάση.

« Γ Α Λ Λ Ο Σ  Δ ΙΧ Ω Σ  Δ Α Κ Ρ Υ »  τής 
Μπρίτις - Παραμάουντ.

Πρόκειται γιά ενα γαλλικό σχο

λείο, οπου οί Ά γ γ λ ο ι  διπλωμάτες 
μαθαίνουν γαλλικά, Σ ’ αύτά τό σχο
λείο πηγαίνει καΐ ή 'Έλλεν Ντριο3, 
πού έπιμένει στήν θεωρία της δτι 
δλοι οί άνδρες έ'χουν δημιουργηθή 
γιά νά γίνουν παιγνιδάκια της. Αύ
τή ή ταινία άρχισε νά «γυρίζεται» 
τόν ’ Ιούνιο.

« Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Η Σ  Ο Α Π Ο Λ ΛΩ Ν » 
τής Τουέντιεθ Σέντιουρυ Φά§ Φίλμ.

Ό  Τάϋρον Πάουερ άνακατεύεται 
μέ τούς γκάγκστερς γιά νά κατορ- 
θώση ά καταχραστής πατέρας του, 
"Εντουαρ Ά ρλ οντ , νά άποδράση ά
πό τις φυλακές. Ή  Ντόροθυ Λα 
μούρ είναι μία τραγουδίστρια, πού 
προσπαθεί νά τόν βγάλη άπ’ αι>τή 
τήν περιπέτεια. Οί καλοί αύτοί ή
θοποιοί μέ τό υπέροχο παίξιμό τους 
άνεβάζουν τά άστυνομικά έργα στόν 
κολοφώνα τους. Ή  ταινία «γυρί
στηκε» τόν ’ Ιούλιο.

«Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι  Η Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η 
Ν ΙΑ »  τής Ούνιβέρσουλ.

ΕΤναι μιά ·?ντ«α ταινία, γεμάτη 
χάρι, γλυκειά μουσική, ύπέροχες 
ρωμάντζες, πού τίς τραγουδάει ή 
Ντιάνα Ντάρμπιν. 'Η  Ντιάνα παί
ζει τόν ρόλο τής κόρης μιάς ήθο- 
ποιοΰ, τής Καίη Φράνσις (πού ξα- 
ναγυρίζει στούς ρόλους πλουσίων 
γυναικών), πού γίνεται άντίζηλη 
τής μητέρας της στό θέατρο. Δέν 
πρέπει νά χάσετε αύτήν τήν ται
νία.

« Ν Α Υ Τ Ε Σ  Π Ο Υ Π ΕΤ Ο Υ Ν  Ψ Η 
Λ Α » τής R. Κ. Ο. Radio.

Τό δράμα δύο ναυτικών, τοΰ Ρί- 
σαρτ Ντΐξ καί τοϋ Τσίστερ Μόρρις 
πού άγαπάνε τό ίδιο κορίτσι, τήν 
Λουσί Μπώλ, πού τούς χρειάζεται 
γιά νά σώσουν τις φυτείες της άπά 
τούς ληστές.

Ή  ώραία σύτή κωμωδία, άρχισε 
τόν περασμένο Μάιο.

Ο Σ Π Η Κ Ε Ρ

Μιά ματιά 
στό Χόλλυγουντ
Οί καλύτερες ταινίες πού «γυρίζονται» φέτος

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ·

«Ή  ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΚΑ Ι Ο Θ Ε 
ΟΣ», της Μέτρο Γκόλ- 

ντουϊν.
Αντίθετα πρός τήν ταινία «Παρά

δοξο φορτίο», ή Τζόαν Κράουφορντ, έ
δώ φαίνεται περισσότερο μελετημένη 
παρά ποτε. 'Ο  ρόλος τής Σουζάνας, 
μιάς δεσποινίδος, ποΰναι τό περίγε
λο τής κοινωνίας καΐ πού ή θρησκεία 
τής έπιτίθεται, ήταν μία Τζόαν, πού 
γυρεύεται άπό κάιρό καί πού τόν ύ- 
ποδύεται λαμπρά. "Ε τ σ ι, τό πιό έν- 
διάφέρον πράγμα σ’ αύτήν τήν ταινία 
είναι τό δτι ξαναφέρνει μιά μεγάλη ή
θοποιό στόν μεγάλο δρόμο στόν όποι
ον εΐχε άρχίσει ν’ άπεμακρύνετο σιγά- 
σιγά.

"Υστερα άπ’ αύτό τό γεγονός, πρέ
πει ν’ άναφερθή δτι αύτή ή ταινία εχει 
ώραΐα σκηνοθετηθή καί φέρει τήν σφρα
γίδα τοΰ Τζώρτζ Κοΰκορ. Ή  Σουζάνα 
εΐναι μιά συγκινητικιά άστατη καΐ ά- 
νειλικρινής γυναίκα, πού 6 άντρας της, 
Φρίντερικ Μάρς, εχει καταντήσει ενα 
τίποτε καί πού ή κόρη της, παραμελη- 
μένη άπό τή μητέρα της, εΐναι μιά μι
κρή δυστυχισμένη ύπαρξη. 'Ό ταν γύρι
σε πίσω στήν Αμερική, άπό τήν Εύ
ρώπη, ή Σουζάννα είναι ξετρελλαμένη 
άπό μιά νέα θρησκεία, πού άνακάλυ- 
ψε στήν Α γ γ λ ία , μιά ύποπτη θρη
σκεία πού ξανάφερνε στή μνήμη τόν 
σκοπό τοΰ Κινήματος τής ’Οξφόρδης.

Σέ  μιά διασκέδαση στό σπίτι της, 
δπου είχαν μαζευτή δλες οί κοσμικές 
κυρίες καΐ έλκυστικοί άνδρες, ή Σου
ζάννα, άνάμεσα σ’ δλα τά έξώγαμα 
παιγνίδια έξώρκιζε κάθε έναν νά άσπα- 
σθή τις ιδέες της. Τότε ά Φρίντερικ 
γυρίζει πίσω καί τήν πείθει ν’ άνοιξη 
ένα μεγάλο σπίτι καί νά προσπαθήση 
νά δημιουργήση μιά ζωή σάν γυναίκα 
καΐ μητέρα. Σιγά-σιγά ή Σουζάννα ά- 
νακαλύπτει πόσο θλιμμένη ήταν ή k j-  

ρη της. Αντιμετωπίζει ρωμαλέα τήν 
κατάστασι. Μέ τρόπο έπίσης άνακαλύ- 
πτει πόσο άντίθετη ήταν μέ τόν έαυ- 
τόν της.

Ά π ό  δώ καΐ κάτω ή ταινία άλλά- 
ζει πορεία. Ά π ό  ξεκαρδιστική κωμω
δία γίνεται πολύ βαθύ δράμα. Ό  Φρί- 
ντερικ Μάρς εΐναι πολύ καλός, μέ πο
λύ σπάνιες στιγμές ύπερβολικότητος.

Ή  Ρίτα  Κοι/ΐγκλεϋ, στό ρόλο τοΰ παι
διού, είναι έξαίρετη.

'Ό λοι οί ήθοποιοί —  Μπρούς Κάμ- 
πιτ, Ρούθ Χούσεϋ, Ρίτα  Χαιηουόρθ, 
στούς ρόλους του.

«ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΚΓ Ο ΟΥΡΑ 
ΝΟΣ ΑΚΟΜΑ», της Γου- 

ωρνερ.
Ή  άσύγκριτη Μπέττυ Νταίηδις (στή 

πρώτη της ταινία μετά άπό τήν «Βα 
σίλισσα ’Ελισάβετ καί τάν κόμητα 
Ή σσέξ»), εχει σάν παρτεναίρ τόν ρω- 
μαντικό Σάρλ Μπουαγιέ σ’ αύτό τό έ- 
ξαιρετικό φιλμ, πού γυρίζεται πάνω 
στό λαϊκό μυθιστόρημα τοΰ Ράτσελ 
Φήλντ.

Δέν λυπηθήκανε τά έ'ξοδα, δέν κάνα
νε οικονομίες χρόνο καί προσπαθειών 
γιά νά ικανοποιήσουν τά σχέδιά του·ς, 
πού άποβλέπανε σ’ ένα σκοπό: στή 
δημιουργία ένός έξαιρετικοΰ φίλμ καί 
τό κατώρθωσαν χωρίς άμφιβολία. Ή  
δεσποινίς Νταίηβις, πρωταγωνιστεί, 
ύποδυόμενη τόν ρόλο τής δεσποινίδας 
Άνριέτ Ντελούζη - Ντεπόρτ, παιδαγω
γού τών παιδιών ένός Γάλλου δοΰκα 
στήν έποχή τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου. 
Ό  Μπουαγιέ είναι ό Δούκας, πού δέν 
μένει μαζί μέ την γυναίκα του.

Ή  ιστορία έχει σάν πρόλογο τό 6- 
τι ή Μπέ;ττυ Νταίηβις διδάσκει σ’ ενα 
σχολείον τής Νέας Ύόρκης, καΐ άρχι
ζε! άπό τήν στιγμή, πού τό πλοίο τήν 
φέρνει στήν Εύρώπη γιά νά τής κρα
τάει συντροφιά ό νεαρός Αμερικανός 
προσκυνητής (Τζέφρεϋ Λήν). Στά σπί
τι τοΰ Δοΰκα άνακαλύπτει δτι δλα δέν 
πήγαιναν καλά. Ή  Δούκισσα (Βαρβά
ρα Ό  Νήλ) είναι μιά νωχελής, νευρι
κή γυναίκα, παθητικώς ζηλιάρα γιά 
τόν άνδρα της. Τό παληό σπίτι εΐναι 
μιά ποντικοφωληά κατασκόπων. Ό  
δούκας βρίσκεται στό άντίθετο άκρο 
τοΰ άξονα. *

Παρά τήν άγάπη τοΰ κοριτσιού πρός 
τά παιδιά καί τήν άφοσίωση τών παι
διών σ’ αύτήν, ήΜπέττυ άναγκάζεται 
νά ζή. Μετά συμβαίνει καΐ τό μεγαλύ
τερο σκάνδαλο. Ή  δούκισσα βρέθηκε 
δολοφονημένη στό μπουντουάρ της...

Καΐ οΐ δυο ήθοποιοί παίζουν, δπως 
εΐναι γνωστό, μ’ άρκετό πάθος, κι’ ά
νεβάζουν τό εργο αύτό μέ τήν ώραία 
ύπόθεσή του σέ μεγάλο ϋψος.

Ο Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο Σ

Ο Α Σ  I Έ .
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟ ΤΗ Μ Α  ΜΟ*

; Ο Μ Υ Ρ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  καί ή όρχήστρα του
j Ο Μ Π ΕΜ Π Η Σ
: ο π υ ρ ο ς
j Ο ΤΡΑ - Ι Φ Ο Ρ Ο Σ
I B A L L E T  C A B  O R
j Λ Υ Ρ Α Σ  —  Π Α Σ Α λ Η
[ P E N A  Β Λ Α Χ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
■ Α Δ Ε Λ Φ Α Ι Μ Π Ε Λ Λ ΙΝ Η  
; Μ Α Ν Τ ΙΝ Ε ΙΟ Υ
j D U O  I Κ IN
j Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ
■ B E L L A  S M A R O «
j Μ Η Τ Σ Α Ρ Α Σ
! K IA M IL  N U R  καΐ τό συγκρότπιιά του
; Σ  Π ΑΡ ΙΔ Η Σ
■ D U O  P E R F E C T O
j Ν ΙΝ Η  Ζ Α Χ Α
| H A R R Y  E L E M M IN Q

_ i _  L O L IT A  Μ Ο Ν ΤΑ Ν Ε1
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Ή  Ο Α Σ ΙΣ  σάς δίνει τό άκριβώτερο θέαμα μέ τδ εύθηνότεοο S S  
είσιτήριον. · ~
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ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ Κ ΙΝΗΣΗ  
ΤΟΥ ΑΜ ΕΡΙΚΑΝ ΙΚΟ Υ, ΓΕΡΜ Α Ν ΙΚ Ο Υ  ΚΑ Ι Γ Ε Ν Ι
Κ Α  ΟΑΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟ Υ ΚΑ Ι ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟ Υ Κ ΙΝΗ

Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦΟ Υ 
Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ , Α ΡΘ ΡΑ , Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑ Φ Ι
Κ Α  Ν ΕΑ , Β ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΕ Σ  Α ΣΤΕΡΏ Ν , Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  
ΤΟΝ ΦΙΛΜ, Υ Π Ο Θ ΕΣΕ ΙΣ  Τί?Ν ΝΕΏΝ ΤΑΙΝΙΏΝ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΣ  Χ Ε ΙΜ ΕΡ ΙΝ Ο Υ Σ  Α- 
ΘΗΝΑΎΚΟΥΣ Κ ΙΝ Η Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦΟ ΥΣ, Μ ΥΣΤΙΚΑ  

TQN ΣΤΟΥΝΤΙΟ, Φ Ω Τ Ο ΓΡΑ Φ ΙΕΣ  Α Σ Τ ΕΡΏ Ν

Άπό τό ερχόμενο φύλλο:
Η κ ιν η ματο γραφι κ ή μας σ ε λ ί δα

δά γράφεται άπό δυό ειδικούς συνεργάτεςσκίτσα
Τό άγνωστο θέατρο ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑ Φ ΙΚΗ  Μ ΑΣ 

Σ Ε Λ ΙΔ Α  ΜΙΑ ΑΠΟ Τ ΙΣ  ΠΙΟ Ε Ν Δ ΙΑ Φ ΕΡ Ο Υ Σ Ε Σ  
ΤΟΝ «ΠΑΡΑΣΚΉ ΝΙΏ Ν» 

Π Α ΡΑ Κ Ο Λ Ο ΥΘ Η ΣΑ Τ Ε ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο  
ΦΥΛΛΟ ΤΗΝ Κ ΙΝ Η Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦ ΙΚΗ  Μ ΑΣ Σ Ε Λ ΙΔ Α

Μιά έμμετρη σατυρική = 
σειρά τοΰ κ. Δ. Γαλερίδη

„  v

II. *0 Σκηνοθέτης
Κανονικά θά Επρεπε, σάν σκηνοθέτης ποΟναι, 
αυτός νά λέη πάντοτε κ ι’ ol άλλοι νά άκοΰνε.
"Ε τ σ ι άλλοϋ τό ζήτημα, βεβαίως, θά έτίθετο.
■Αλλά έδώ, άγαπητοί, συμβαίνει τό άντίθετο, 
o l σκηνοθέτες, δηλαδή, μιλάνε τελευταίοι.
Δέν ξέρω άν πραγματικά εΐνε αύτό ποΰ φταίει 
γ ιά  δλες τΙς θεατρικές τοΰ τόπου άμαρτίες, 
γ ιά  τά όνειροδράματα και τίς κοινοτυπίες 
ποΰ μάς παρουσιάζονται έσχάτως κάθε τόσο.
Δέν θέλω τήν ευθύνη τους μ’ αύτό νά έλαττώσω, 
ά λ λ ’ άναφέρω τά «ύπέρ» γ ιά  νά διαπιστώσω, 
σέ πιό σημε^, πράγματι, φταίνε αύτοί καΐ πόσο.

Μιά Κυριακή 
πολύ άλλοιώτικη Τί θά δούμε τόν χειμώνα

στούςκινηματογράφους τής* Αθήνας
Τό «Ρέξ»  θά έγκαινι- 
άση τήν χειμερινή πε
ρίοδο μέ τήν άστυνο- 
μική κωμεντί «Γυναί
κες Ντέτεκτιβς» ποΰ 

πρωταγωνιστούν ή 
Βαρβάρα Στάνγουϊκ 
καί ό Χένρυ Φόντα

Κατά κακήν συνήθειου καί λίαν παραλόγως Λ
στούς σκηνοθέτας, κατ’ άρχήν , ποτέ δέν πέφτη λό-^ζ’ 
γιά  δτι έργον πρόκειται ό θίασος νά παίξΙΙ.
Στόν θεατρώνην έγκειται αύτό νά τό διαλέξη
μαζύ μέ τούς ήθοποιούς κα ί νά μοιράστ) δλους
τούς άνδρικούς καΐ, πρό παντός, τούς γυναικείους ρόλους.
Ό  σκηνοθέτης, φυσικά, έτσι περιορίζεται,
ά λ λ ’ έννοεϊται δι’ αϋτό κανένας δέ σκοτίζεται.
Σ τ ά  πρώτα του τά βήματα, πού είν' άκόμη νέος, 
πολλές φορές άνθίσταται σέ δλ· αύτά γενναίως, 
ά λ λ ’ ή άντίστασις αύτή, μέ  τόν καιρό, λυγίζει 

καΐ τέλος, συνηθίζει....
Βρίσκιει κι' αύτός πώς «τό Κοινόν δέν έχει άπαιτήσεις», 
τώς που καί ποΰ χρειάζονται καί ol άπομιμήσεις, 
καί, τέλος, άσφαλέστερα πώς μένεις στή δουλειά σου 

σάν κάθεσαι στ’ α ύνά  σου...
Λέει, λοιπόν, τή γνώμη τ ο υ ^ ιά  δ,τι άνεβάζει 
καί άν τή δέχονται; καλά. "Α ν  δ χ ι : δέν πειράζει...

Μ . & £  λ .

•Εν κατακλιΛδί. φίλτατοι, πρέπει νά πώ μέ λύπη, 
δτι αύτό πού λείπει 

άπό τούς σκηνοθέτας μας δέν εΐνε ή άξία.
Τούς λείπει, δμως, άσφαλώς ή άδιαλλαξία 
πού εΐνε άπαραίτητη γ ιά  τό έπάγγελμά τους. 
’Αφήνουν τούς ήθοποιούς νά  λένε τά «δικά» τους, 
τό σκηνογράφο, έπειτα, νά κάνη δτι θέλει, 

κι* έλάχιστα τούς μέλλει 
τό τί θά βγη άπό αύτό τό φοβερό συγκέρασμα, 
Τής καταστάσεως αύτής έν εΐνε τό συμπέρασμ χί 
'Ότοτν τά πάντα δέν μπορείς έσύ νά διαθέτης 
δέν γίνεται νά λέγεσαι καί... νάσαι σκηνοθέ·
Κα ί άν ό τίτλος δίδεται μέ τέτοια σημασία, 

θάνε... σκηνοθεσία I

Δ. Γ Α Λ Ε Ρ Ι Δ Η Ζ  ,

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : ‘Η  πρωταγωνίστρια. !'

Ή αγραμματοσύνη
και τό θέατρο τοϋ Λαοΰ

τάζεως οικονομικός συντελεστής γιά 
τά θέατρο τά λαϊκά.

Oi ήθοποιοί λοιπόν τοΟ λοϊκοΟ θεά
τρου πραγματικά πρέπει ν ’ άγωνίζονται 
γιά νά άποδώοουν ζωντανώτερα τίς έκ 
φράσεις και τίς διανοήσεις καί τις έν 
νοιες τοΰ έργον, νά έκφράσουν δημι
ουργικότερα τις εΙκόνες καί νά έμφα 
νίζονται οτήν σκηνή συνεπέστεροι στίς 
έ-ιοχές καί τούς τόπους δπου διαδρα
ματίζεται τά διδασκόμενο έργο.

"Οταν έργάζονται μέ τίς προϋποθέ
σεις αύτές τίς τόσον άπαραίτητες βοη 
θοϋν τά άμόρφωτο κοινά νά νοιώθη τά 
καλά έργα πού τόσην έχει άνάγκη 
άπ’ αύτά.

Κι’ αύτά γιά τή μάζα τοϋ κοινοΰ πού 
δέν έμαβε γράμματα.

Πόσο δύσκολη εΐνε ή θέση τοΰ ήθο- 1 
ποιου πού άνήκει στήν τάζη τοΰ λαϊ- ’ 
κοι) θεάτρου δταν άντικρύζει τήν ά- 
γραμματοσύνη τοΰ άκροατηρίου του, 
εΐνε άδύνατο νά τήν νοιώσρ κανείς 
άν δέν τή δρ άλοφάνερα. 1

Καί πραγματικά ή λαϊκή μάζα, ό ά 
γροτικός κόσμος στά περασμένα έμ
παινε οτή δουλειά, στήν βιοπάλη άπά 
μικρότατη ήλικία, άφοΰ οί άναπότρε- 
πτες άνάγκες τής ζωής του τά έπιβά- 
λανε αύτά. "Ετσι σήμερα άνδρες καί 
γυναίκες άπά είκοσ πέντε χρονών καί 
πάνω, κατά μεγάλο μέρος άγνοουν τήν 
γραμματική, άκοΰνε πολλές λέζεις τοΰ 
λεζιλογίου καί άμφιβάλλουν γιά τήν 
σημασία τους. Καί δπως πολλές φορές 
πηγαίνουνε στήν έκκλησία του φεύ
γουν χωρίς νάνοιώσουν στήν πραγματι 
κότητα, σχεδόν τίποτε άπά δσα είπε ό 
παπάς τους, έτσι μεγάλος άριθμός ά
πά τούς θεατές των παραπάνω τάζεων 
φεύγει άπά τά θέατρο καί οί έντυηώ- 
σεις πού άπεκόμισε άπά μιά παράοτα 
ση, εΐνε αύτές πού όφείλονται στά 
κωμικά έπεισ,όδια.

Κι’ άν κρίνουμε δτι τό λαϊκά θέατρο 
δέν έχει μοναδικό του σκοπό τήν ψυ
χαγωγία τοΰ λαοΰ άλλά ύψηλός του 
σκοπός εΐνε ή διαπαιδαγώγηση καί ή 
μόρφωσή του, άκόμη καί ό προσανατο
λισμός στίς γερές κοινωνικές άρχές 
καί στά χριστιανικά καί έλληνοπρεπή έ 
θιμα, ή θέοη τοϋ ήθοποιοΰ κοντά σέ 
τέτοιου ποιοΰ θεοπές εΐνε πολύ δύ
σκολη.

"Οπως καί άλλη φορά έγραψα, οί 
άγρότες τοΰ ύπαίθρου, ένφ στό βάθος 
ποθούν τά νεοελληνικά ήθογραφικά 
έργα καί τά κοινωνικά δράματα άγα- 
πάνε νά στέκονται στά αιώνια ειδύλ
λια γιατί αύτά καταλαβαίνουν μέ τή 
λίγη μόρφωση πού ϋ:αθέτουν. Καί άν 
καμμιά φορά τύχει V I  έκτιμήσουν κα
νένα δραματικά έργο πού ζεφεύγει ά
πά τήν παραπάνω γραμμή, αύτά γίνε
ται γιατί πολύ μεγάλη καταβλήθηκε 
προσπάθεια άπό τάν θίασο πού τό δί- 
δαζε καί κάτι καταλάβαινε.

"Οταν τό κοινό αύτό δέν καταλαβαί 
νει τό έργο φωνάζει, διαμαρτύρεται : 
«Τί εΐνε αύτά πού μάς παίζεται, παίχτε 
μος μιά κωμωδία νά γελάσουμε».

Τό διδασκόμενο δράμα τό θεωροΰν 
κακοπαιγμένο ηαιγνδι καί τήν κωμω
δία πού τήν ζητάνε γιά νά ζεσπάσουν 
ώς τό άπαντο τής παραστάσεως. ’Ε ν 
νοείται βέβαια πώς δέν ζητάνε κωμω 
δίες κοινωνικές, μέ βαθύ περιεχόμενο 
καί κοινωνικό καθρέφτισμα, ούτε τις 
μονόπρακτες μέ τά ώραία λογοπαίγνια 
καί τήν συγγραφική τεχνική. Ζητάνε 
ένα είδος κωμωδίες πού όνομάζονται 
«νούτικες» καί πού εΐνε έκεϊνες πού 
παίζουν οί παλιάτσοι στά τσίρκολα, ol 
ηαληές μονόπρακτες παντομίμες, σερ
βιρισμένες μέ διάλογο, πού έπινοοΰν 
κείνη τήν ώρα οί ήθοποιοί καί σύμφωνα 
μέ τή διάθεση των θεατών τους. Δύ
σκολη λοιπόν ή θέση ένός ήθοποιοΰ 
άνάμεσα σέ κοινά πού λέει «πάμε στά 
θέατρο γιά νά γελάσουμε».

Καί μέοα στή μάζα τών θεατών σύ- 
τών ύπάρχουν βέβαια καί οί ήμιμαθείς. 
Αύτοί κουτσοκαταλαθαίνουν καί αύτοί 
προσπαθούν νά έζηγήσουν στούς άλ
λους κείνο πού καταλάβανε. Καί τότε 
συμβαίνει τοΰτο: ”Αν καλά καταλάβα
νε  πάει καλά, άν όμως δέν κατάλα
βαν, τότε καί αύτοί χωρίς νά τό θέ
λουν γίνονται έπιζήμιοι. "Αν καθήοή 
κανείς καί παρακολουθήσει συζητήσεις 
άνάμεσα σ’ αύτούς τούς θεατές, μπορεί 
νά παραφρονήση άπό τήν έπιμονή τους. 
’Υποστηρίζουν μέ τά θράσος τής ά- 
μάθειις έκείνο πού στραβά κατάλαβαν. 
Τά έργα λοιπόν πού διδάσκονται καί 
πρέπει νά διδάσκονται σ' αύτά τό κοι
νό πρέπει κατά προτίμηση νά εΐνε κομ 
μάτια άπό τή ζωή, τή δουλειά του, τά 
έθιμα τής τάζης του. Πρέπει νάναι δια 
λεγμένα έπίτηδες γι’ αύτούς καί δυ
στυχώς εΐνε πολύ λίγα τά τέτοια έργα. 
Ό  τελευταίος καλλιτεχνικός συγγραφι 
κός αναβρασμός πολύ λίγο ένδιαφέρ- 
βηκε γιά τήν τάζη αύτή τών θεατών, 
πού μαζί μέ τ' άλλα εΐνε ενας πρώτης

Ελ. Παπαδάκη
(Συνέχεια άπό τή» 1η σελίδα) 

να βοηθήσει τήν άλόκληρη έπιτυχία- ή 
μόρφωσή της τήν κάνει νά αισθάνεται 
οτι ό ποιητής βάζει τήν ιδέα του κα
τανεμημένη σέ δλα τά πρόσωπα, καΐ 
φροντίζει νά τά κάνει δικά της.

*Η γλωσσομάθειά της, —  φοβε
ρόν εϊπεΐν! —  Γαλλικά, ’Αγγλικά,Γερ- 
μανικά, ’ Ιταλικά ! —  τής δίνει τή δυ
νατότητα νά δει τό εργο καΐ μέσα στό 
πρωτότυπό του, νά μάθει τήν προσω
πικότητα τοΰ ξένου συγγραφέα δχι μό
νο άπό τόν ένα τυχόν ρόλο της παρά ά
πό τή μελέτη δλου τοΰ συγγραφέα καΐ 
άπά τή βιβλιογραφία του.

Ή  άνεσή της άπάνω στή Σκηνή προ
έρχεται άπό τόσες άναζητήσεις καΐ δ
μως οϋτε τό υποπτεύεται κανείς.

Μιά όλοκληρωμένη καλλιτεχνική φυ
σιογνωμία μέ γνώσεις βάσιμες καΐ 
οχι έρασιτεχνικές, πού απλώνονται ο
χι μόνο στή μουσική, πιάνο καΐ τρα
γούδι, άλλά καΐ σέ μερικά πλατύτερα 
πεδία τοΰ νοΰ —  καΐ ή Ελένη  Παπα
δάκη· κι’ έκτός άπό τό ταλέντο της ή 
Φύση τής χάρισε πολύτονη φωνή καΐ 
σπουδαίο μέταλλο· μορφή θεατρική,κα
τάφωτα μάτια, κορμοστασιά λυγερή 
καΐ σκηνική όμορψιά δχι συνηθισμένη, 
ΐσα-ϊσα!

Ή  Ελένη  Παπαδάκη είνη άπό τΐς 
λίγες πρωταγωνίστριες που βλέποντας

κανείς ϊνα ρόλο σέ άλλη νά τήν θυ
μάται καί νά λυπάται τό ρόλο, άμα ε- 
χει πέσει σέ χέρια που δέν εΐνε ικανά* 
γιά νά κρατήσουν τό βάρος μιάς με
γάλης δημιουργίας. Κ ι ’ άκόμα εΐνε ή 
πρωταγωνίστρια ποΰ τήν άνειροπολεΐ 
ό συγγραφέας, δταν έμφανίζεται στό 
νοΰ του τό έργο.

Καλύτερη έρμηνεύτρια γιά τόν Πι- 
ραντέλλο θά ήτανε γενικά δύσκολο νά 
βρεθεί.

Καΐ τώρα, τόσο γυμνασμένη, τό
σο ευνοημένη άπό τούς θεοΰς καΐ άπό 
τήν πείρα της, βαδίζει πρός τήν κα
τάχτηση δύο τόσο μεγάλων καί τόσο 
διαφορετικών προσώπων τής Τραγωδί
ας τής ’Αντιγόνης έκείνης, πού ή ύ
παρξή της, έστω καί στήν περιοχή τής 
Τέχνης μόνο, εινε παρηγοριά έξαγνι- 
στική γιά τήν έ’νοια γυναίκα καΐ τής 
Μήδειας, πού ό πονεμένος της ό ποι
ητής τήν έγραψε σά μέ μιάν άνάσα 
γιά νά τήν κάψει στό πάθος της τό 
άδιάπτωτο.

Ή  ’Ελένη Παπαδάκη θά τιμήσει καί 
γ ι’ άλλη μιά φορά και τό Θέατρο το 
πρώτο πού έχει ή πατρίδα μας γιά νά 
καυχιέται καί τή γενεά μας, πούφτΐς 
έπιτυχίες της θεωρεί γιά τήν ιτνευ- 
ματική τους τήν άξία, κατακτήσεις δι
κές της.
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