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O i δ υ ό  π ρ ώ τ ε ς  
ά π ό  τ ις  

30 Λιαλέξεις
. . Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Ω Ν ”U

1π
Μ έ  τήν ευκαιρία τής έβδομάδας τοϋ ’Αρχαίου 

δράματος θά κάνρ έναρξη τών διαλέξεων ό 
Ιστορικός κ.

Γ. Κορδάτος
μέ θέμα

«Ή Γέννηση τής
’Αρχαίας Τραγωδίας»

2 η
Ό  λογοτέχνης καί μεταφραστής τοϋ Σαίξπηρ

κ. Β. Ρώτας
μέ θέμα

« Ό  έ μ π ο ρ ο ς  
τ η ς  Β ε ν ε τ ί α ς »

πού δπως είναι γνωστό μ’ αύτό τό έργο θ’ άρχί
ση τίς παραστάσεις του, τής φετεινής χειμερι

νής περιόδου τό Βασιλικό Θέατρο

Φυσιογνωμίες τού Γολλικοϋ Θεάτρου

Ή καλλιτεχνική 
Αυναστεία

ΓΩΝ ΓΚΙΤΡΥ...
...καί ο τέσσερις άλληλοδ.άδοχες 

κυρίες Ζσσό Γκιτρύ
Ή  συζυγική ζωή τοΟ Σασά Γκιτρύ, 

θά μπορούσε ν’ άποτελέση μιά... κο
μεντί σέ τέσσερις πράξεις, δσαι αί 
αλληλοδιάδοχοι σύζυγοί του. Ή  κομε
ντί αύτή, δέν θά εχη τό πνεΰμα τοΰ 
περίφημου ήθοποιοΰ - συγγραφέως, 
πού συνηθίζει νά έξομολογήται εις τά 
κοινόν τά... οικογενειακά του, δέν θά 
σ.τερεϊται .δμως τής... ποικιλίας πού

τήν τών Ιδίων του έργων, στό θέατρο 
καΐστόν κινηματογράφο.

Καί ό τρίτος Γκιτρύ, ήτο ά ^ι^λφός 
τού Σασά, ό Ζάν Γκιτρύ, πού σκοτώ
θηκε πολύ νέος, σ ’ ένα αύτοκινητιστι- 
κό δυστύχημα. "Ο σο γιά τή σύζυγο τοΰ 
Λουσιέν Γκιτρύ, πού ήτο καί αύτή ή
θοποιός, δέν έφερε στό θέατρο τό δνο
μα τού άνδρός της, άλλά τά ψευδώνυ-

Ά π ' ταριστερά στά δεζιά : Ή  Σαρλέτ /ίυζές καί ή Υ β ό ν  Λ^εντ^ιν.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ  βΙΔΗΣΕΟΝ 
ΕΡΕΥ Ν Α Σ  Κ Α Ι Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Σ  ΤΗΣ ΓΕΧΝΗΣ

Γ ' ΧΡΟΝΟΒ—ΑΡΙΘ . 121
Σ Α Β Β Α Τ Ο

Τ ΙΜ Η  Φ ΥΛ . Δ ΡΧ . 3 7
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ : Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

ΠΑΠΑ ΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 4 1940
’’διοχτήτης : 
Διευθυντής :

θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ’ 
Ν, θ. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

«Σα ντορίνη». E p y o  τοΰ Λ . Κ ογε3 ίνα  πού βραβεύτηκε στήν 
Διεθνή ’Έ κθ εσ η  τών Παρισίων στά  1923 καί πού δταν έκτέθηκε 
στήν Πανελλήνιο "Εκθεσ η  άγο ράστηκε άπό τό Δήμο ’Αθηναίων

διακρίνει τά θεατρικά του έ’ργα.
©ά χρειαζόταν ’ίσως, νά υπενθυμί

σω, ποιος προϋπήρξε ό πνευματωδέστε 
ρος σύγχρονος Γάλλος συγγραφεύς, 
πού άποτελεΐ τρόπον τινά, τό σύμβο- 
λον τοΰ «παριζιανισμοΰ». "Εχουν γρα
φή χιλιάδες άρθρα στόν παγκόσμιο

’Εκείνοι πού φεύγουν
Ό  ζωγράφος κοί χαράκτης
Λυκ. Κογεβίνας

Τού κ. Ζπ. ΠοναγιωτοΓτούλου

:0 Λ. Κογεβίνας

Ό  καλλιτέχνης πβύ πέδανε τήν 
περασμένη Δευτέρα καταγότανε 
άπβ γενιά εξαιρετικά καλλιεργη 
μένη: Παπποΰ; του ό ’Ά γ γ ε λ ο : 
Κογεβίνας, σπουδαίος γιχτρό;, κα 
δηγητή; της Ίον ίβυ  ’Ακαδημία:, 
συγγραφέας άξιολόγων επιστημο
νικών έργων καί πατέρα; τβυ ό 
Νικόλαο; Κ βγεδ ίνα ;, ό ποιητή; 
Γλαύκο; Πόντιος, μαδητή; καί 
φίλο; τοΰ Πολυλά, πρωτοπόρβ; 6η 
μοτικιστή;, μεταφραστή; έργων

τοϋ ©εβφράστβυ, τοϋ Τ ι  δούλου, 
τβΰ Σ ίλλερ  (τή ν  έμμετρη μετά
φραση τοΰ «Βουτηχτή», τήν άβύγ 
κριτή, δέν άγνβεί κα νένα ; άπ’ ί 
σους καταπιάνονται μέ τή νεβελ- 
ληνική  λογοτεχνία ), τβΰ Γβυλιέλ 
μ'Φυ Χ έϋ , τβΰ Γκαϊτε.

Γεννήθηκε στήν Κέρχυρα τό 
TSSV κ ’ έζηισ« έκεί τά νεανικά του 
χρόνια μέ συντρβγιέ; ανώτερων 
ανθρώπων, τβΰ Μαβίλη, τοΰ Κω ν 
σταντίνβυ ©εβτόκη, τη ; Ε ιρ ή νη ; 
Δενδρινβΰ κ. &.

Μ έ τέτοιον κύκλο καί μέσα 
στί; φυσικέ; όμορφιέ,; τβΰ νησιού 
πού είναι κοιτίδα μιά; όλόκληρη; 
κα λλιτεχνική ; σχολή; πβύ έδρεψε 
δ ία· νοητέ; σάν τό Σβλωμβ, τβν 
Κάλβο, τον Τυπάλδβ, τβν Ξενό- 
πουλβ, βσβυς προχνέφερα κ ’ ένα 
πλήθος άλλων άκόμη, έκαλλιέργη 
σε μ’ έπιμέλεια τήν ευαισθησία 
του —  μιάν εύαισδησία λεπτή καί 
τρυφερή πβύ δέν τόν έγκατέλει- 
Ψε πβτέ καί πού έβανε σ’ βλα τβυ 
τά έργα, καί τά δυνατά καΐ τ ’ ά- 
δύνατα, τή ΰφραιγΐδα τη:;.

Τ ό  μεγάλβ τβυ πάβος ήταν τό 
ελληνικό τοπίβ. Ίδιβσυγκρασία φυ 
ριβλατριχή, φρόντιζε νά βρίσκε
ται πάντβτε σέ στενή έπικβινω- 
νία μέ τό ϋπαιδρβ καί ν ’ άντλή 
άπ’ αύτό τά δέματά του, ν ’ άπβκά 
λύπ-βη τί; απόκρυφε; πτυχέ; τβυ, 
νά έμπνέεται άπό τί; ομορφιές 
του, άποφεύγβντας όμω.; μ ’ έπιμέ- 
λεια τή φωτογραφική άπόδοση. 
Έσπβύ·δασε στβ Παρίσι σέ μιάν έ- 

( Συνέχεια στήν 2η σελίδα)

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ε Σ  Π ΡΟ Τ ΕΣ

«Ή Σπίθα»
(φαντασμαγορική έπιθεώρηση μέ έντονο κωμι

κό χρώμα)
2 πράξεις τών κ.κ. ’Αχ. Μαμάκη καί Ν. Γιοκαρίνη 

Μουσική Μπιάνκο — Βιτάλη 
Θ ΕΑ Τ ΡΟ  ΣΑΜ ΑΡΤΖΗ  

θίασος Μηλιάδη — Μαυρέα. Σύμπραξη Μακρή 
Κριτικός... άπολογισμός ένός «Θεατή))

«Θαρσεΐν χρή»: —  "Οθεν έμπρος 
γιά τήν «φαντασμαγορική έπιθεώρησι 
μέ έντονον κωμικόν χρώμα» (έ'τσι τήν 
άνήγγειλεν ή παταγώδης ξεκωφαντική 
ρεκλάμα τών συγγραφέων τής άλησμο 
νήτου έκείνης έξευγενισμένης καί πο
λιτισμένης «Σταχτομπούτας») «Η Σ Π Ι 
ΟΑ».

Ζούμε στήν έποχή κατά τήν όποιαν 
είνε τής μόδας τό ζην έπικινδύνως. Ί —

Νούμερα, ρωμάντσες, μπαλλέτα, σκέτς: ’Εντυπώσεις:

Ή  Ζακλίν Ντελυμπάκ καί 
*έαα στόν κύκλο, ή. Ζενβιέθ ντέ 

Σερεβίλ.

τύπο γιά τήν ένδοξη σταδιοδρομία τής 
διασημοτέρας σημερινής φυσιογνωμί
ας τοΰ γαλλικού θεάτρου. Λ ίγοι δμως 
ήσχολήθησαν μέ τήν περίοδον τής ζω
ής τού Σασά Γκιτρύ, τήν άποτελέσα- 
σαν τόν μετριοφρονέστατο πρόλογο 
αύτής τής δόξης.

Στίς άρχές τοΰ αίώνος μας, ύπήρ- 
χαν τρείς Γκιτρύ: ό μεγάλος Λουσιέν 
Γκιτρύ, ό παρτεναίρ τής Σάρρας Μπερ 
νάρ καί τής Ζάν Γκρανιέ, ό φίλος καί 
έμψυχωτής τοΰ Ζύλ Ρενάρ, τοΰ Φραν
σουά ντέ Κυρέλ καί τοΰ Πόρτο - Ρίς, 
ό άνθρωπος πού ένέπνευσε στούς πε
ρίφημους αύτούς δραματογράφους τής 
χθές, τούς ώραιότερους θεατρικούς των 
ήρωας.

Ό  δεύτερος Γκιτρύ, εΤνε 6 γυιός τοΰ 
Λουσιέν, Σασά, τό σημερινά είδωλο 
τοΰ παγκοσμίου κοινοΰ, πού τόν θαυ
μάζει ώς συγγραφέα καί ώς έρμηνευ-

μον Έ μ μ ά  ντέ Πόν - Ρ ί. "Ε τσ ι, είς τήν 
Γα λλική  'Εγκυκλοπαίδειαν, άναφέρον- 
ται σήμερον, μόνον δύο Γκιτρύ: ό Λου
σιέν καί ό Σασά.

Ό  Σασά Γκιτρύ, γεννήθηκε στήν 
Πετρούπολι, δπου ό πατέρας του έπαι
ξε έπί χρόνια στό Αύτοκρατορικό θέ
ατρο. Ό  Σασά ήτο έπτά έτών, δταν 
έφτασε στή Γαλλία. Έσπούδασε στό 
περίφημο Λύκειο Ζανσόν - ντέ - Σα- 
γιύ, άλλά δέν... άξιώθηκε νά πάρη, τό 
δίπλωμά του. Ό  νοΰς του ήτανε στά 
θέατρο! Κάκιστος μαθητής άλλ’ εύφυ- 
έστατο παιδί, μέ μεγάλη άντίληψι, κα
τώρθωσε νά μάθη δλα δσα έ'κρινε δτι 
τού έχρειάζοντο γιά τήν καρριέρα πού 
έδιάλεξε. Τόν στρνοχωρούσαν τά μαθή- 
μάτα κΐχί όχι το o i a m i o έκείνών πού 
προσείλκυαν τήν καλλιτεχνική του φύ- 
σι. Ό  Σασά Γκιτρύ ήτο 17 έτών, δ- 
τσν έβγήκε στό θέατρο. Ό  πατέρας 
IOC, Λουσιέν Γκιτρύ, τοΰ τό έπέτρε- 
ψεν, άλλ’ ύπό τάν δρον νά έμφανισθή 
ύπό τό ψευδώνυμον Λορσέ.

"Οταν ήτο 22 έτών, είχαν ήδη πα
ρασταθή στά Παρισινό θέατρο... έξη 
έργα τοΰ Σασά Γκιτρύ! ‘Ο πατέρας 
του δέν άντιτίθετο πλέον είς τά νά 
έμφανίζεται ό γυίός του μέ τά πραγ
ματικό δνομά του.

Καί τώρα ήρθε ό σειρά τών... άλλη- 
λοδιαδόχων συζύγων του.

Τό 1907, ή περίφημη δραματική 
καλλιτέχνις Σαρλότ Λυζές, έκρέαρε στό 
θέατρο τής Ρεζάν, τό έβδομο θεατρικό 
έργο τοΰ Σασά Γκιτρύ, ύπό τάν τίτλον 
«Τό κλειδί τής έπιτυχίας» τίτλον προ
φητικόν διά τόν νεαρόν συγγραφέα -ή- 
θοποιόν: Ταυτοχρόνως μέ τόν θρίαμ
βον πού είχε τά έργον του, έγεννήθη 
σφοδρόν είδύλλιον μεταξύ τού Σασά 
Γκιτρύ καί τής έρμηνευτρίας του, τό 
όποιο κατέληξεν είς τούς γάμους των.

Τήν ήμέρα πού ό Σασά Γκιτρύ πα
ρέδωσε στό θέατρο τοΰ Παλαί - Ρουα- 
γιάλ τήν έπιθεώρησι του «Πρέπει νά 
τήν άποκτήσω», ή σύζυγός του Σαρλότ 
Λυζές, σύνετέλεσεν ώστε καί ό τίτλος 
αύτΰς, νά άποβή, προφητικός, άλλ’ αυ
τήν τήν φοράν, τής... δυστυχίας της.

—  Σοΰ βρήκα —  είπεν ή Λυζές είς 
τόν άνδρα της —  μιά ιδεώδη έρμηνεύ- 
τρια γιά τή ρεβύ σου. Τή λένε 'Υβόν 
Πρεντάν. Φρόντισε νά μή τή χάσης!

Ο Σοισά Γκιτρύ, ήκολούθησε τή 
συμβουλή τής συζύγου του, μέ τόσο... 
ζήλο, πού ή Ύ6άν Πρεντάν, διεδέχθη... 
τήν Σαρλότ Λυζές στήν καρδιά του. 
Τό 1918, ή Ύβάν Πρεντάν, έγινεν ή 
ύπ’ άριθμάν 2 κυρία Σασά Γκιτρύ: Τά 
καινούργιο καλλιτεχνικό ζευγάρι, έ
κρέαρε τό έ'ργο τοΰ Γκιτρύ, « Ό  σύζυ
γος, ή γυναίκα καί ό έραστής». Οί κα

ί Συνέχεια στή 4η σελίδα)

Γό βασιλικό Θέατρο στό ΏδεΤο τοϋ Ηρώδου

ανεβάζει τήν
μ *  .........................

πού την σκηνοθετεί ό κ.

Τ. ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ
Τοϋ κ. ΓΙΑΝ. ΣΙΑΕΡΗ

Ε ΐνε  άρκετός καιρός πού τό Β α 
σιλικό θέατρο κάθε άπόγευμα κά
νει τΙς δοκιμές του5 τό «γυμνάσι- 
όν» του, καθώς λέγανε ol παλαιό- 
τεροι, στό Ώ 5εϊο  τοΰ Ή ρώ δου.

Ή  γειτονιά μου είνε λ ίγο  πιό 
κάτω" φυσικά δέν μπορεί νά μήν 
περάσω άπό αύτές τις δοκιμές’ καί 
γιατί πάντα εΐνε μιά ιδιαίτερη εύ 
χαρίστηση νά παρακολουθή κανείς 
τήν έτοιμασία ένός έργου καί για-

Πλάκας, δπου πηγαίναμε πολλά 
παιδιά κ ι’ ό κ. Ν. Δενδραμής κι’ 
έγώ, έπαιρνα άπλώς μιά εύθεΐα κ ι’ 
έφτοτνα’ τώρα τόν έλεΰθερο χώρο, 
τό φυτεμένο άπό χαμομήλια , τόν 
σκεπάζουν ώραία σπίτια κα ί δρο
μάκια καί χρειάζονται πολλοί έ- 

( Συνέχεια στήν.4η σελίδα)

Τά ζητήματα
τής εβδομάδας
Α Υ Τ Ο  Λ Ε Γ Ε Τ Α Ι  Π Ε Ρ ΙΦ Ρ Ο Ν Η Σ Η

ε ίδαμε κ ι’ αύτό: Τ ή ν  ρβ- 
ΐΛκντσιέρχ τοΰ δεάτρου 2α- 
ααρτξή στήν πρεμιέρα τ ή ; 

καινούργια; έπιδεώρησης «Σ π ί
θα» νά διακόπτη τβ τραγοΰδι 
τη ; γιά νά δώση διαταγή νά 
βγάλουν έπί τής σκηνής τά 
διάφορα κάνιστρα λουλουδιών 
ποϋ τ ί; στείλθΛΓε o l δαυμαοτέ; 
τη ;.

Αΰτό λέγεται περιφρόνηση 
πρός τό κοινόν, ποϋ δέν Ακρι
βοπλήρωσε τό εισιτήριό του 
γιά νά έξακριδώση είς πόα» κα 
λάδια λβυλουδιών μετριούνται 
οί θαυμαστές τών ήδοποιων. 
άλλά γιά ν ’ άκβύση ένα τρα
γούδι καλοτραγβυ, ημένο.

Π Α Ν Τ Α  Α Σ Χ Η Μ Α

Α λήθεια, αύτή ή έπίδειξη άπό 
τή σκηνή τοΰ θεάτρου τών δι
αφόρων κανίστρων πού στέλ

νουν στίς πρωταγωνίστριες τού έ
λαφροΰ λυρικού θεάτρου oi διάφο
ροι θαυμαστές του στίς πρεμιέρες 
τών έργων ποιόν σκοπό έ χ^ * ';Μ ε  
ταβαλλότανε κι’ ίίλλοτε ή σκηνή 
τοΰ θεάτρου σ ’ άνθισμένο, κήπο, 
άλλ’ αύτά γινότανε σέ μιάν τιμητι
κή παράσταση τής Μαρίκας ή τής 
Κυβέλης. Σήμερα; Χωρίς νά ύπάρ
χη κανένας λόγος ϋποχρεοΰται τό 
κοινό νά παρακολουθή τόν συναγω
νισμό, πού άναπτύσσεται μεταξύ 
πρωταγωνιστριών καί ρομαντσιε- 
ρών ποιά άπ’ αύτές θά έπιδείξη τά 
πιό πολλά άνθη άρα καί τούς πιά 
πολλούς θαυμαστές.

Οί θιασάρχες έχουν καθήκον, νο
μίζουμε, νά σταματήσουνε μιά γιά 
πάντα τήν άσχημία αύτή, πού δσο 
κι’ αν τήν έκποιητικίζουν τά χρώ
ματα καί τ’ άρώματα τών λου- 
λουδιών, δμως παραμένει πάντα ά
σχήμια.

Π Ο Λ Υ  Φ Α Ν Τ Α Σ ΙΑ

mm  έρετε κανένα μουσικοσυνθέ- 
τη Κοφινιώτη; Οΰτέ έμεΐς. Ποΰ 
τότε τόν άνακάλυψε ή κ. Σ ο 

φία Σπανούδη, καί άνέφερε τά 
όνομά του μαζί μέ τά όνοματεπώ- 
νυμα γνωστών μουσικοσυνθετών τοΰ 
έπιθεωρησικαΰ θεάτρου;

Καλά ν’ όνακηρύσσουμε άξιαγά- 
πητους μουσικοσυνθέτας άνθρώπους 
πού παριστάνουν τό μουσικό, άλ
λά κι’ άνύπαρκτους άνθρώπους νά 
τούς παρουσιάζουμε ώς άξιαγάπη-

Ό  κ. Τ. Μουζενίδης

τί ό δρόμος, καθώς βγαίνω κάθε 
φορά άπό τό σπίτι μου, περνάει ά
πό τήν Ακρόπ ολη.

Ξεκίνησα  λοιπόν προχτές μέ τήν 
έπιθυμία νά μάθω τις περιστάσεις 
τίς πνευματικές πού όδηγοΟν τόν 
άγαπητό μου τό σκηνοθέτη σ ’ ένα 
τέτοιο άθλο κα ι γ ιά  τήν Ικανοποί
ησή μου, άλλά καί γιά  νά μετα
δώσω τίς έντυπώσεις μου στούς 
δχι λιγώτερο άγαπητούς άναγνώ- 
στες τών «Παρασκηνίων».

Ή  γειτονιά μου εΐνε ήσυχη’ άλ
λοτε, δταν ήμουνα παιδί, γ ιά  νά 
πάω στό «έλληνικό» σχολείο τής»
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Ό  διευθυντής τού Ήμικρατικού

θεάτρου Κοτοπούλη
* Γ. Χελμη ς

όμιλεϊ yia τό
χειμερινό δραματολόγιο

Τό Θέατρο ’Αλίκης. — Σ έ  πόσα καί ποιά έργα Θά 
πρωταγωνιστήση ή κ. Μ. Κοτοπούλη. -  Τό «Πει
ραματικό Θέατρο τοΰ κ . Κούν. — Τό δραματολό
γιο τοΰ Θεάτρου. — Κι’ ένα  παραμύθι γιά παιδιά.

Μ ετά  άπό τό Βασιλικό ©έατρβ 
και τή Βασιλική Λυρική  Σ κ η ν ή , 
ανακοίνωσε τό δραματολόγιό του 
καί ό « Ημικρατικός θίασος Κοτβ- 
πβϋλη». ,

Δεκαεφτά είναι τά έργα πβύ 9ά 
διδαχβοΰν τόν χειμώνα στό ωραίο 
δέατρό Υ Ρέζ » , χώρια άπό τά Ε λ 
ληνικά, πβύ ανάμεσα σ’ αύτά εί
ναι κ· ΐ τών κ κ. X .  Μελά, Γ . 
Πώπ, Π. Καγιά, Δ. ’Μπόγρη, Α γγ . 
Γερ ,ά κη  καί Ν . Κατηφόρη.

Ό  δίασος Κβτβπβύλη όμως, δά 
παίξη τό φετεινβ χειμώνα μόνο σ’

ένα δέατρο, τό «ΡέΟ>. Τ ό  μικρό 
καί κομψό δέαπρο «Ά λίικη ;»  τό 
ξαναπαίρνει ό κ. Κ . Μουσούρης, 
πβΰ μαζί μέ τήν κ. Μ ιράντα Μυ
ράτ σχηματίζουν νέο δίασο.

Επειδή ύπήρχαν μερικές απο
ρίες έπάνω στόν τρόπβ τή ; χειμε 
ρινής λειτουργία; τοΰ Ήμικρατι- 
κβΰ ’Οργανισμού, παρακαλέσαμε 
τόν διευδυντή του κ. Γ .  Χ έλ μ η , νά

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

δού 6 άπολογισμός τών έντνπώσεων, 
εύχαρίστων καί ένοχλητικών τής άπο- 
γευματινής μου στό θέατρο Σαμαρ
τζή, τήν Πέμπτη μεταξύ 7 παρά 20 καί 
9 καί τέταρτο, βλέποντας τή «Σ π ί

θα»: Ό  άπολογισμός είνε σέ δραχμές 
καί λεπτά. Στό ένεργητικό —  «λαβεΐν» 
— οί εύχάριστες έντυπώσεις. Στό  πα
θητικόν—  «δούναι»—  οί ένοχλητικές 
ή δυσάρεστες:

ΔοΟναι Λαβεΐν 
Δρχ. Λ. Δρχ. Λ.

Δέν είδα (παίζεται άπό τά πρώτα) τό λεγόμενο έ'ξυπνο
νούμερο «Ζω γρά φ οι»..................................... ............................

Μέγα βάσανο άπά τό κάθισμα (καρέκλα, μπροστά στρι·
μωγμένη σέ βαθμό....άπάνθρωπο)..........................   . .ι

Ένόχλησις άπά τά γκαρσόνια τοΰ μαγαζιού άπαύστως
ιτηγαινοερχόμενα διά νά σ ερ β ίρ ου ν ..................... .. ..............

"Ενας νεαρός τσαλαττατά τό σύμπαν έννοών νά έξέλθη 
«ιά νά έπανέλθη κομιστής τοΰ παλτού τής μικρής πού συ- 
ϊώδευι καί πού ήσθάνθη τήν άνάγκη ίου ϊσως καί έξ αίτί-

jUuuWixfcia atftv 6n σελιόα)

10.00

5.00

Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ

I το ν  ..ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ’ [
οί κ. κ. Ν. Οικονόμος και Γιαν. Συραγόιςης

Α Ν ΕΛ Α ΒΑ Ν  ΑΠ’ Α ΥΤΟ  ΤΟ ΦΥΛΛΟ

| τήν Κινηματογραφική μας σελίδα I
Μ ΕΡ ΙΚ Α  ΑΠΟ ΤΑ  Π ΕΡ ΙΕ Χ Ο Μ ΕΝ Α  ΤΗ Σ

Ξ τ ΟΝ ΑΜ ΕΡΙΚΑΝ ΙΚΟ , ΓΕΡΜ Α Ν ΙΚ Ο  ΚΑ Ι ΓΑ Λ Λ ΙΚ Ο  ΚΙΝΗΜΑΤΟ- 5
Ξ ΓΡΑ Φ Ο  -  Η Β ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ  ΤΗ Σ Ν Τ ΙΑ Ν Α Σ  ΝΤΑΡΜΠΙΝ. -  ΚΟΥΤΣΟΜΠΟ- = 
= ΛΙΟ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ. -  «ΤΙ ΣΚ ΕΠ Τ Ο Ν Τ Α Ι ΟΙ Ν ΕΑ ΡΟ Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ε Σ  Γ ΙΑ  = 
Ξ ΤΟ ΦΙΛΙ». - Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  ΚΙΝΗΜΑΤΟ ΓΡ Α Φ ΙΚ Α  Ν ΕΑ . - Τ Ι  ΠΑΙΖΑΝ O ilΚΝ = 
= ΝΗΜ ΑΤΟ ΓΡΑΦΟ Ι ΠΡΙΝ  ΑΠΟ ΕΦ Τ Α  ΧΡΟ Ν ΙΑ . — ΠΟΣΟ Π ΛΗΡΏ ΝΕΤΑ Ι Η = 
Ξ Ϊ Ϊ Μ Κ ! » 5 7 Λ Ρ ΙΕ  .Π Α  ΤΑ  ΦΙΛΜ ΠΟΥ ΓΥ Ρ ΙΖ Ε Ι, ΚΑ Ι *Η ΣΤΗ ΛΗ  ΤΗ Σ  ΑΛ- I  
= Α Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ Σ  που καθε αναγνώστης καί άναγνώστρια θά μπορούν νά = 
s  ζπτησουν κάθε Κινηυατονραφική πληροφορία, διευθύνσεις άστέρωνκτλ. Ξ
I  Ή  Κινηματογραφική Σελίδα τών Λ , |
|  «Παρασκηνίων» είνε μοναδική γιά τήν 'Ελλάδα 1 
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ TUN ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 1
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νΡ 'ϊ°1
"Από τό μπαλέττο «Κοτέτσι» πο 6 χορεύεται άπό τήν δίδα Ν. 
Παυλοφσκάγιά καί τόν κ. Σπυρόπουλο μέ μεγάλη έπιτυχία 
στήν έπιθεώοηση τών κ. κ. Α χ. Μ αμάκη καί Ν. Γιοκαρίνη 

«Σπ ίθα » στό θέατρο Σαμαρτζή.
ΛΜοκέτ.α YSfc κ, Γ . Γυρίνου)
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— Μάς γράφουν άπά τή Θεσσαλο
νίκη, πώς ή πρώτη τής «Μπατερ- 
φλάϋ» πού δόθηκε τήν περασμένη 
Τετάρτη στά έκεί Βασιλικά Θέατρο 
άπό τή λυρική σκηνή τοΰ Βασιλικού 
Θεάτρου, ύπήρζε θριαμβευτική κι' 
άπά καλλιτεχνική κι’ άπά εισπρακτι
κή άποψη.

— Αί είσπράζεις τής πρώτης τής 
«Μπατερφλάϋ» περάσανε τίς 60 χι
λιάδες δραχμές.

— Ή  λυρική σκηνή τοΰ Βασιλικού 
Θεάτρου θά συνεχίσρ τίς παραστά
σεις της στή Μακεδονική πρωτεύου
σα ϊσαμε καί τήν Κυριακή, τήν Δευ
τέρα δέ θά φύγρ γιά νά έπιστρέψρ 
στήν ’Αθήνα.

— Τό "Αρμα Θέσπιδος τελείωσε 
τίς παραστάσεις του στήν Καθάλλα 
τήν περασμένη Πέμπτη, χθές δέ έ 
φυγε γιά τήν "Αλεξανδρούπολη.

— Τά γραφεία τής Δραματικής 
Σχολής τού Βασιλικού Θεάτρου άπό 
τήν Ιη ν  'Οκτωβρίου μεταφέρονται 
στό οίκημα, πού εΐνε δίπλα στό Βα
σιλικό Θέατρο καί συγκεκριμένα ά
πάνω άπό τό σημερινό ταμείο είσι- 
τηρίων τού Βασιλικού θεάτρού.

— Ή  Δραματική Σχολή θά κατα- 
λάβη καί τά δύο πατώματα τοΰ πα
ραπάνω κτιρίου, ένφ στό Ισόγειό 
του θά έγκατασταθή τό «"Αρμα Θέ- 
σπιδος».

— 01 προκριματικές καί εισαγωγι
κές έζετάσεις γιά τήν Δραματική 
Σχολή τοΰ Βασιλικοΰ Θεάτρου, πού 
οί μέν πρώτες ώρισθήκανε γιά τίς 
16 τοΰ μήνα αύτοΰ, οί δέ δεύτερες 
γιά τίς 27 τοΰ ίδιου μήνα, θά γί
νουν στό φουαγιέ τοΰ Βασιλικοΰ 
θεάτρου.

— Στό θέατρο Άνδρεάδη συνεχί
ζονται μέ πολύ ικανοποιητικές είσ- 
πράζεις οί παραστάσεις τής κωμω
δίας τοΰ Μπάρρυ «Αύτό πού ζέρει 
κάθε γυναίκα».

— Σέ περίπτωση πού ό καιρός θά 
ψυχράνρ πιό πολύ, ό θίασος Άνδρε- 
άδη θά μεταφερθή γιά λίγο καιρό 
στό κινηματοθέατρο «Όρφεύς».

— Στό άναμεταζύ συνεχίζονται οΐ 
έργασίες γιά τήν άνακαίνηση τοΰ 
θεάτρου «Κεντρικό», δπου, δπως εί
ναι γνωστό, θά έγκατασταθή γιά τή 
χειμερινή περίοδο ό θίασος Ά νδ ρ ε 
άδη.

— Σύμφωνα μέ τό συμβόλαιο πού 
έχει ύπογραφή μεταζύ τής κ. Ά ν 
δρεάδη -κ® τοΰ κ. όύρστ, ό τελευ
ταίος είν3 ύποχρεωμένος νά παρα- 
δώορ έτοιμο σ' δλα τό θέατρο, τό 
πολύ ίσαμε τήν Ιη ν  Νοεμβρίου.

— Ό  θίασος 'Αργυροπούλου θά φύ
γη γιά τήν Θεσσαλονίκη στίς 13 τοΰ 
μήνα αύτοΰ, θ' άρχίση δέ τίς πα
ραστάσεις του στό έκεί θέατρο 
«Πάλλας» στίς 15 μέ τό «Στραβ.ί>- 
ζυλο» τοΰ κ. Ψαθά.

— Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά πάη 
στή Θεσσαλονίκη κι’ ό συγγραφέας 
τοϋ έργου κ. Ψαθδς, πού θά κάνρ 
καί διάλεζη μέ θέμα τούς "Ελληνες 
συγγραφείς.

— Στις 20 τοΰ μήνα αύτοΰ θά φύ- 
γρ γιά τή Θεσσαλονίκη κι' ό Άτ- 
τίκ μέ τό συγκρότημά του.

— Ό  Άττίκ θά συνέχιση τίς πα
ραστάσεις του ατούς «Δελφούς» ί
σαμε τίς 11 τοΰ μήνα, πρίν δέ φύγρ 
γιά τή Θεσσαλονίκη θά κάνρ μιά 
όλιγοήμερη περιοδεία στά προάστεια 
τής ’Αθήνας.

— Τό ρεκόρ τών είσπράζεων στή 
θερινή περίοδο έσημείωαε τό συγ
κρότημα Άττίκ στόν Πειραιά.

— Έπραγματοποίησε εϊσπραζη κα
θαρή, μετά τήν άφαίρεση τοΰ δημο
σίου φόρου 32 χιλ. δραχμές *αί μέ 
εισιτήριο 28 μόνο δραχμών.

— Μπορεί νά θεωρηθή βέβαιο, βτι 
ή κ. Κρεββατά θά έργαοτή τή χει
μερινή περίοδο στό θίασο Μακέδου.

— Χθές πρεμιέρα στό θέατρο Κο
τοπούλη (Ρέζ ) μέ τήν κωμωδία 
Φλέρ καί Κανιαβέ «’Ερωτική πε 
ριπέτεια».

— Στήν Πάτρα καί στό έκεί θέα
τρο «Λυρικό» άρχισε τίς παραστά
σεις του ή Νεοελληνική όπερέττα 
Ζωζώς Νταλμά — Ξύδη.

— Άπό τήν , περασμένη Πέμπτη 
άρχισε στόν Πύργο τίς παραστάσεις 
του ό θίαοος πρόζας τής κ. Μαί
ρης Μυρά.

— Ό  θίασος άποτελείται άπό τις 
κυρίες Μαίρη Μυρά, Λόλα Φιλιππί
δου, Μαίρη Χαϊλάζη — Καμπίτση, Σ. 
Γιαννακοπούλου καί Πόπη Δέλιου καί 
τούς κ. κ. Ήλ. Καμπίτοην, X. Γιαν- 
νακόπουλον, Κ. Κορασίδην, Σ. Δε- 
λη^ατερίνην, Τέλην Άνθίδην, Σ. 
Κωνσταντινίδην, Α. Μαστραπάν, Π. 
Καπετανάκην κ. ά.

— Ή  πρεμιέρα τοϋ θιάσου δόθηκε 
μέ τή μοντέρνα κωμωδία τοϋ Ά β έλ  
Λιβύου «Σύζυγος κατά παραγγελί
αν», στό ρεπερτόριό του δέ περι
λαμβάνει έργα τοΰ Γκιτρύ, Ούγκώ, 
Μπισσόν, Χόρν, Φρίντριχ κι' άλλων.

— Στήν Καλαμάτα ή κ. Μυρά άνέ
βασε καί τά άζιόλογο δραματικό έρ
γο τοϋ έκεί δημοσιογράφου καί λο- 
γίου κ. Γιάννη Άναπλιώτη «Κρίσημη 
στιγμή» ποΟχε έζαιρετική έπιτυχία.

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

Ά π ό την πρώτη
τής «Σπίδας»

Πολύ έπιτυχπμένο τό σκηνικό εύρη
μα στό νούμερο « ’Όταν τ’ άστέρια 
ζωντανεύουν». Τά «στάρ» τοΰ έλαφροϋ 
θεάτρου, δίδες Καλουτά, εΐνε ώραιότα- 
τες καί οί δύο. Ή  Μαρίκα μέ φόρεμα 
πολύ κομφό σέ χρώμα τσάγαλου μέ με
γάλα μανίκια γαρνιρισμένα μέ άσημέ- 
νια ρενάρ. Καί ή "Αννα θαϋμα ώραιό- 
τητος μέ κοστούμι «φανταιζί».

Λ  Ή  κ. Λίτσα Λαζαρίδη σημειώνει 
ρεκόρ κομψότητος σ’ δλες τΐς έμφα- 
νίσεις της όχι μόνο άπό τήν άποψη 
τών φορεμάτων, άλλά καί σάν κίνηση, 
χάρι, άπλότητα.

Στό νούμερο «Κουβέντες τού άέ- 
ρος» έμφανίζεται μέ φόρεμα Ιδιότυπο 
και σύγχρονα άπόλυτα άρμονικό και 
κομψό. Τό κορσάζ εΐνε άπό λευκΛ 
ζωρζέτ και Λ φούστα πού εΐνε έμπριμέ 
άσπρο και μαύρο, έ,πίκτείνεται καί στό 
κορσάζ και έχει ζώνη σέ δυό τόνους 
πορτοκαλλί. ’Εμφανίζεται άκόμη μέ 
βραδυνό φόρεμα σέ άψογη γραμμή και 
σέ χρώμα κόκκινο γερανιού, πού όμως 
τό μικρό πλισσέ έπανωφόρι θυμίζει 
«πενιουάρ».

— Τό έλληνικό κοστούμι τής κ. Λί- 
τσας Λαζαρίδη στόνούμερο «Ή  ώρα τής 
άγάπης» εΤνε έπίσης κραΐπ ντεσίν. Πο
λύ ώραίο εΐνε καΐ ένα μαύρο τούλλινο 
φόρεμα μέ άνθη άπό στράςς, μέ φόντο 
τριανταφυλλί, πού φοράει στό φινάλε 
τής α ’ πράζεως.

Λ  Ή  δίς “ΑνναΚαλουτά σημειώνει 
τρείς·.' θαυμάσιες έμφανίοεις :

Στό νούμερο «Προ’κα» μέ άσπρη όρ- 
γκανζά καΐ βελουδένια ζακέττα μαύρη, 
κεντημένη μέ στράςς.

Γράμματα 
πρός τά 

«Παρασκήνια»
Αγαπητά μου «Παρασκήνια»

Κι' έγώ άπό κσθήκον σέ οάς άπαν- 
τώ στήν άπάντηση τοΰ κ. Μονδέλλου 
οτό περιεχόμενο τής τελευταίας μου 
έπιστολής γιά ν ’ άποδειχτή καλύτερα 
ή άναμφισβήτητη άλήθεια πού λανθα
σμένα φαίνεται τή νοιώθει ό κ. Μον- 
δέλλος.

"Οτι τά θέατρα τού πανηγυριοΰ τά 
έπιοκέπτονται καί έργάτες συμφωνού
με άπόλυτα. Άλλω ς τε δέν τό άπέ- 
κλεισα τοΰτο καί γι' αύτό έγραφα δτι 
παύουν σχεδόν νά έργάζωνται τά 
τσαντήρια.

Θαυμάζω δμως τήν ικανότητα πού 
έχει όκ. Μονδέλλος νά διακρίνρ τούς 
δημοσίους ύπαλλήλους άπό τούς λοι
πούς Βερροιείς.Μήπως εΐνε Βερροιώτης 
ή μήπως έχουν διακριτικά oi έπισκέ- 
πτες τών θεάτρων ;

Αμφιβάλλω γιά τή παρακολούθηση 
τοΰκ. Μονδέλλου ώς πρός τή θεατρική 
κίνηση τής Βερροίας. Γράφει, άτι ό θία
σος τής κ. Γαιτανάκη ήταν μικρός (σέ 
χώρο δηλ. έννοεϊ) καί γι’ αύτά έργά
στηκε. Ά ς  πληροφορηθρ, λοιπόν, δτι 
ήταν θερινός ό θίασος τής κ. Γαϊτα- 

I νάκη καί δτι γέμιζε κάθε βράδυ. Μάλι
στα σέ μιά τιμητική μέ ηύζημένο εισι
τήριο δέν εύριοκε κανείς θέση.

Εξακολουθώ ν ’ άμφιβάλλω γιά τήν 
παρακολούθηση τής θέατρικής κίνησης 
άπά τάν κ,. Μονδέλλο, γιατί δέν ζαίρει 
φαίνετΐη, ''δτι οί θίααοι Κολλάρου, Πα- 
λαιολόγου, Σιμοπούλου, Κρεββατά κλπ. 
έπισκέφτηκαν χειμώνα τή Βέροια καί 
έφυγαν εύχαριστημένοι.

Ό κ. Μονδέλλος γράφει, δτι τοϋ είπε 
κάποιος γιά τό Άρμα τοΰ Θέσπιδος :

— Πολύ κομψή εΐνε καί μέ ένα ταγιέρ «τί θάρθουν νά κάνουν, ποιός θά πάρ ; 
συνδυασμένο μέ μαεστρία, μέ ζακέττα i Έγώ  δέν θά πάω». Κι’ ένώ ξεκινςί άπό 
κόκκινπ λάκας, φούστα γκρίζα καί I ένα άτομο θέλοντας νά βγάλρ κάποιο

συμπέρασμα μετανοεί Οστερα καί γρά
φει τήν άλήθεια : δτι τά 'Άρμα τοΰ θέ-

μπλοΰζα σέ χρώμα άγνό θαλασσί.
— Τό βραδυνό της φόρεμα καλλιτε-

χνικώτατο άπά μουσσελίνα μπλέ λεβάν
τας μέ έσάρπα πτυχωμένη καί ζώνη 
καί γάντια άπό παγιέττα σέ τόνους 
καφέ, πράσινους, γκρενά.

Λ Ή  δίς Ντιριντάουα στό φινάλε τής
πρώτης πράζεως είνε θελκτικώτατη μέ 
ώραιότατο βελουδένιο κοοτοΰμι. .

Η ΚΥΡΙΑ  ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Γ

σπιδος εργάστηκε.
Αύτές οί φάσεις καί άντιφάοεις καί 

οί τελευταίες του παρατηρήσεις μέ κά
νουν νά λυπάμαι άπό τή μιά μεριά κι’ 
άπό τήν άλλη νά χαίρουμε γιατί χτυ
πηθήκανε τά θεμέλια μιάς ψεύτικης ά- 
λήθειας πού θέλησε νά στήσρ ό κ. 
Μονδέλλος σέ σαθρές βάσεις δίχως νά 
περιμένρ άνεπάντεχτες κι’ άληθινές 
παρατηρήσεις στήν άνταπόκρισή του. Ή  
άλήθεια εΐνε μιά, είνε αύτή πού εί 
πώθηκε σέ τοΰτο καί στό άλλο μου 
γράμμα καί δέν θά τήν φοβηθούμε 
ποτέ

Γιά τό τραγούδι 
Γής Λισδαιμόνας
Φίλε Κύριε

Σχετικά μέ τό σημείωμα τοϋ κ. Σι- 
δέρη («Παρασκήνια», 24 Αύγούστου), 
γιά τό τραγούδι τής Έτιας, τόν πληρο
φορώ πώς έκανα τήν άσέθεια νά τό 
μεταφράσω κι’ έγώ, είδικά γιά έκείνη 
τήν παράσταση τού Όθέλου στήν « Ε 
παγγελματική Σχολή». Προτίμησα δμως 
ν ’ άσεβήσω στόΣολωμό, παρό στό Σαίζ- 
jinp, γιατί ή μετάφραση και ή μίμηση 
είναι δυό διαφορετικά πράματα. Τό Σο
λωμικό τραγούδι τής Έτιας παραστρα
τίζει άπ’ τό πρωτότυπο καΐ στήν ούσία 
του (γιατί έρχεται ρωμαντικό, ένφ τού 
Σαίζπηρ τό τραγούδι είναι ρεαλιστικό) 
καΐ στό ύφος καΐ στά μέτρα του. Αύτά 
χρειάζεται νά κρατηθούν γιά νά μπορεί 
τό τραγούδι νά ταιριάζει μέ τόν άλη- 
θινά ώραίο καΐ θλιβερό σκοπό, πού έ
πίσης σώζεται άπό τότε, σκοπό λαϊκό. 
Τό Σολωμικό τραγούδι, άρκετά ώραίο 
(έζω άπ’ τήν πρώτη στροφή πού δέν 
μού λέει τίποτα μ ’ έκείνο τό «μέ μιά 
φωνή νεκρώσιμη»), έχει λίγο λόγιο ύ
φος, ένψ ή Έτιά τού Σαίζπηρ έχει δλα 
τά γνωρίσματα τού λαϊκού τραγουδιού.

Παραθέτω έδώ, γιά τήν Ιστορία, τή 
μετάφραση τού τραγουδιού πού είναι 
καμωμένη στά μέτρα τού πρωτότυπου, 
έτσι πού νά τραγουδιέται μέ τήν πα
ληά του μουσική :

Πάει κάθεται ή δόλια καί κλαίει σέ μιά μου
(ρισ

έτιά, έτιά, έτιά, 
μέ χέρι ατό στήθος, κεφάλι στήν ττοδιά. 

"Ολοι, δλοι τραγουδεΐστε έτιά, έτιά 
Όλοι, δλοι τραγουδεΐστε, έτιά, έτιάι έτιά 

πράσινη έτιά.
, "Ολοι, δλοι, έτιά, έτιά, έτιά,

"Ολοι έτιά 
τήν πράσινη έτιά.

Τό ρέμα σιμά θλιβερά μουρμουράει 
τό δάκρυ της λυώνει τήν πέτρα έκεΐ πού στί

Στεφάνι μοΰ πρέπει κλωνάρι άπό έτιά, 
κανείς μή τόν βρίσει κι’ &<̂  είναι καλά.

Γώ του εΤπα εΤσαι ψέφτης κι* αύτός λέει
(καί τί ;

γελώ έγώ γυναίκες, γέλα άντρες έσύ.

Δικός σου 
Β. ΡΩΤΑΣ

ΓΚΥ  Η ΤΕ Π Ο ΥΡΤΑΑΕΣ

Ή  ζωή και τό έ ;γο τού

Ε. ΜΠΕΡΛΙΟΖ
Ό  συνθέτης τής «Φανταστικής Συμφωνίας» καί 

τής «Καταδίκης τοΰ Φάουστ»

Σίμερον Σάββατο» 

"Ωρα 10 μ. μ. 

Το

'3 η η ψ δ ρ β ^ ία Μ

Τά πρόγραμμα τής ένάρζεως τών Ιπ
ποδρομιών τής νέας περιόδου περιλαμ
βάνει έζη άρκετά ένδιαφέρουσες δια
δρομές μέ πλούσια χρηματικά βρα
δεία. Στό έπαθλο «Διοφωντος» δραχμ. 
80.000 καί σέ άπόστασι 1400 μέτρα, 
λαμβάνουν μέρος γιά πρώτη φορά έζη 
έξαιρετικά καθαρόαιμα άλογα, ηλικίας 
δύο έτών.

Στήν τετάρτη Ιπποδρομία άκόμα γιά 
άραβικά άλογα θά γίνουν και τά έγ 
καίνια τής άφετηρίας τών 1600 μέτρων 
μέ τά καινούργιο μηχάνημα πού κατα
σκευάστηκε στο διάστημα της θερινής 
διακοπής. -Ή μηχανική ourfi -άφετηρία 
περιλαμβάνει δέκα τέσσαρα διαχωρί- 
οματα.

Παρακάτω σημειώνουμε τούς πιθα
νούς νικητές τής αύριανής πρώτης μέ
ρας τών Ιπποδρομίων τής νέας περιό
δου :

1η) ΜΑΡΑΘΟΝ, Κάρμεν.
2α) ΣΕΟΥΝΤ, Μπαρακάτ πιθ. Άσφούρ,
3η) ΣΑΜΨΟΝ, Πειρατής.
4η) ΜΑΛΕΚ ΕΛ  ΜΠΑΝΤ ΙΑ, Νταρντάρ, 

πιθ. Ρομέο.
5η) ΑΤΑΛΑΝΤΗ, ΆρΙων.
6η) TITAN, Οιντανάκι, πιθ. θέμις.

ΠΑΠ.

τους μουσικοσυνθέτας χρειάζεται 
πολύ τουλάχιστον φαντασία.

ΠΩΣ Κ Α Τ Ω Ρ Θ Ω Σ Ε ;

Α λλά ή κ. Σπανούδη στό Υδιό 
της άρθρο βρίσκει «πώς τό 
χαρακτηριστικό τής μουσικής 

τής σκηνικής μουσικής επιθεώρησε 
ως εΤναι δτι αύτή πλουτίζεται μέ ά
φθονα στοιχεία τής «λαγγεμένης 
’Ανατολής!»

Μιά γιά δνομα τοΰ Θεοΰ! Μέσα 
στόν έσμό τών κακοτέχνων τΐς πιό 
πολλές φορές άγκομαχώντων ταγκό 
τών ξελιγωτικών φόξ καΐ τών ψευτο 
σπανιόλικον τραγουδιών, που δλα 
αύτά άποτελοΰν ώς έπί τό πλεΐστον 
τή λεγομένη μουσική τών έπιθεωρή 
σεων, πώς κατώρθωσεν ή κ. Σπα- 
νούδη νά διακρίνη τούς πόθους, 
τοΰς καημούς, τά άχ, τΐς πυρωμέ
νες καρδιές καΐ τά μαΰρα μάτια 
τών μεστοδεμένων γυναικών τής 
«λαγγεμένης ’Ανατολής»;

Η Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η  Μ Α Σ  Σ Ε 
Λ ΙΔ Α

Μέ τήν πρόοδο ποΰ σημειώνει 
κάθε μέρα ό κινηματογράφος 
καΐ μέ τήν άγάπη πού δείχνει 

τό ’Αθηναϊκό κοινό στήν 7η τέχνη, 
νομίσαμε δτι γιά τήν παρακολου
θούμε έντατικά καΐ μέ προσοχή, έ
πρεπε νά αναθέσουμε τήν κινημα
τογραφική μας σελίδα σέ ειδικούς 
συνεργάτες. ’Έ τ σ ι  άπό σήμερα δυό 
καινούργιοι ειδικοί συνεργάτες οΐ 
κ. Ν. Οικονόμος καΐ Γ. Συραγάκης 
θά άνασκοποΰν κάθε έβδομάδα τήν 
Κινηματογραφική Κίνηση τοΰ έξω- 
τερικοΰ καί τοΰ τόπου μας.

Ή  ’Αμερική μέ τόν Βασιληά τοΰ 
Κινηματογράφου, τό Χόλλυγουντ, 
ή Γερμανία, ή Γαλλία κάθε χώρα 
ποϋχει κινηματογραφική κίνηση, θά 
παρακολουθήται άπό τούς σύνεργά 
τες μας. Νέα άπό τά φιλμ πού 
τώρα γυρίζονται, κριτικές γ ι ’ αυ
τά πού γυρίστηκαν καί πρόκειται 
νά προβληθούν στήν ’Αθήνα, νέα ά
πά τόν 'Ελληνικό κινηματογράφο, 
φωτογραφικό ρεπορτάζ, υποθέσεις 
έργων πού θά προβάλλωνται τήν 
έρχόμενη έβδομάδα, κριτικές, τεχνι 
τά κινηματογραφικά ζητήματα, 
κουτσομπολιό, καί πότε - πότε, ό· 
πόταν μάς έπιτρέπει ό χώρος καΐ 
μερικά νέα γιά χαριτωμένες άνα- 
γνώστριές μας, δσον άφορφ τήν Μό· 
δα πού έπικρατεΐ στό Χόλλυγουντ.

Αΐιτά εΐνε μέ λίγα λόγια τί δσα 
θά περιέχη άπό δώ καί μπρός ή 
Κινηματογραφική μας σελίδα, πού 
μ’ αύτά τόν τρόπο γίνεται μοναδι
κή στό εΐδος της.

Νομίζουμε δτι οΐ άναγνώστες 
μας θά έχτιμήσουν κ ' αύτή τήν 
νέα προσπάθειά μας.

Λ. Κογε6ίνας
(Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα) 

ποχή πού έ  ιμπρεοσιονιομός κυ
ριαρχούσε κιϊ δμως έλάχιοτα επη
ρεάστηκε απ’ αύτόν. Κατάφερε 
νά όιατηρήση τήν αυτοτέλειά του. 
Γο ζωγραφικό έργο τοϋ Λυκούρ
γου Κογεδίνα  χαρακτηρίζει ένα ; 
αόρατος φυοιοκρατισμός., πλούσιος 
σέ χρωματικές άρετές καί σέ δια- 
κοαμητικά στοιχεία. ’Ά ν  καΐ συ
χνά  συναντούμε σ’ αύτό ενα κά
ποιο στυλιζάρισμα, τό έργ«- τούτο 
ώστόσο στη 6αθύτε ρη ούσία του πα 
ραμένεt ενα  ερ^ο κ,αθαξά

6 ΐ  καιλλί|,'ε»ρες·, έλα ώ γ ράφι εξ
του είναι εκείνες Π χύ 'ΐοΰ  έχουν 
έμπνεύσει ή Σα ντορίνη , ή Κέρ 
κυρα καί τό "Α γ ιο ν  ’Όρος.

Ό  Κογεδίνας είναι άπό τού; 
πρώτους 'Έ λληνες  πού έκαλλιέρ- 
γη ια ν τή χαλκογραφία. Έζήτηοε 
νά Spfj μ ’ £*είν*τ νέους τρόπους 
έκφράσεως. Ή  τρυφερή, ή ρωμαν
τική Ψυχή του έίοκίμασε νά 3-ώ- 
αη τον έσώτερο έαυτό της μέ τή 
φωτοσκίαση, σ’ ένα περιέάλλονά- 
έρινο, μέσα σ’ ένα περιωρισμένο 
χώρο πού ώστόσο μπορεί νά πάρη 
κάποτε μεγάλες προεκτάσεις. Καί 
ή ίοκ ιμή  του έ πέτυχε. Τ ό  σκαλί- 
δι (bu rin ) ύπέκυψε στήν αδάμα
στη θέλησή του.

Μάς άφησε ένα  πλήθος χαλκο
γραφιών’ πού άνάμεσά τους μπο
ρούμε νά ξεχωρίσουμε σελίδες ά
πό τίς γοηντευτικώτερες τής έλ
ληνικής χαρακτικής- Έξέδωσε 
τρεις σειρές χαλκογραφιών: α ' )  
τή σειρά τοϋ Ά γ ιο υ  ’Όρους μέ πρό 
λογο τοΰ Καρόλου Ντίλ , δ ' )  τής 
Μεσαιωνικής Ελλά δο ς  μέ πρόλο- 
ιγο τοϋ Γα δριήλ Μ ιλλέ καί γ ' )  τή 
σειρά τής Κλαοσικής Ελλά δος μέ 
πρ&λογο τοΰ Γουσταύου Φουζέρ.

Ό  Λυκούργος Κογεδίνας έδρα- 
βεύ&ηκε τό 1925 στήν έκθεση δια- 
κοσμητικών τεχνώ ν τοϋ Παρισιοΰ 
μέ χρυσό μετάλλιο καί δίπλωμα 
τιμής.

Σ Π .  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
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έγκαινιάζει τήν 
Φ Θ ΙΝ Ο Π Ω Ρ ΙΝ Η Ν  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Ν  
μέ τήν έξαιρετική δημιουργία

m m u

ΗΤΕΤΕΚΤIΒ

Βέρροια, 3 — 9 — 40.

Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΒΑΡΒΑΡΑ g 
ΠΑΝΓΟΥΓ Κ I  
ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΤΑ 1

Ξ  "Ενα  καταπληκτικό καί πρωτό1 
Ξ τύπο Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Φ ΙΛ Μ  
Ξ μέ καταρρακτώδη δράσι καί Π Ε 
5  Ρ ΙΠ Ε Τ Ε Ι Ε Σ ,  πού προκαλοΰν 
S  τόν ’ίλιγγο kjxi συγκλονίζουν τό 

Θεατή, Σκηνές Α Γ Ω Ν ΙΕ Σ  καΐ 
S  Μ Υ Σ Τ Η Ρ ΙΟ Υ  πού Θά μείνουν 

Αλησμόνητες

Δυό ώρες Θεαματικής άπο- 
— λαύσεως

Ξ  στή Φ Θ ΙΝ Ο Π Ω Ρ ΙΝ Η  Κ Ο Σ Μ Ι-  = 
ΚΗ  Π Ρ Ε Μ ΙΕ Ρ Α

Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

Ξ  στά μεγαλειώδες

Μέ τιμή 
Μ. Κ.

Κύριε Διευθυντά

Διάβασα στά τελευταίο φύλλο των 
«Παρασκηνίων τά άρθρον τοϋ έκλε 
κτοϋ σας συνεργάτου καί άγαηητοΰ 
μου φίλου κ. Σιδέρη γιά τήν θεατρική 
κίνηση στήν Ανάσταση τοΰ Πειραιώς. 
Κατέδηκα κι’ έγώ ένα βράδυ έκεί καί 
ηαρηκολούθησα στάν «Ζέφυρο» μιά πα
ράσταση τοΰ θιάσου τών νέων καλλι
τεχνών — τάν «Ρωμαίο καί Ίουλιέττα» 
τοϋ Σαίζπηρ. 01 έντυπώσεις μου άπά 
τήν παράσταση αύτή, δέν ήσαν, φυσι
κά, Ικανοποιητικές. "Εργα τοΰ Σαίζπηρ 
δέν μπορούν ν ’ άποδοθοϋν σέ μιά σκη
νή πού τό βάθος της δέν υπερβαίνει 
τά δύο μέτρα καί άπό ήθοποιούς, οί 
άποϊοι δχι μονάχα δέν έχουν τήν ά- 
παιτούμενη σκηνική πείρα, άλλά καί 
τάν καιρό — λάγν των συνθηκών της 
έργασίας — νά μελετήσουν.

"Ομως, δέν πρόκειται γι’ αύτό. ’Ε 
κείνο πού έχει σημασία, εΐνε, άτι οί 
νέοι ήθοποιοί πού άγωνίζονται όλόκλη- 

*ρο χά καλοκαίρι_^ήν.'Ανάσταση,έχου>. 
δημιουργήσει, έκεί κάτω, άζιόλογο θε
ατρικό κοινόν. Τήν παράσταση πού ά
ναφέρω παραπάνω, είδα νά παρακο
λουθούν μέ εύλαβική προσήλωση, άν
θρωποι τοΰ λαοϋ, γυναίκες μέ βρέφη 
στήν άγκαλιά, έργάτες μέ τραγιάσκες. 
Τά θέαμα τών... θεατών, ήταν όμολο 
γουμένως συγκινητικά. Καί μονάχα γιά 
τήν δημιουργία τοϋ θεατρικού αύτοϋ 
κοινοΰ, είνε άζιοι έπαίνων οί νέοι ή- 
θοποιοί τοϋ «Ζεφύρου».

Μετά τιμής 
Αθ. ΣΑΡΑΦΗΣ

Η κίνηση τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων
Ε Γ Κ Ρ ΙΘ Ε Ν Τ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Ν

Η Θ Ο Π Ο ΙΟ Ι:  Κωσταντάρας Δημ
Πισιώτη Ά ρ τ .  Κεχαγιόγλου Σοφ 
Χαϊλάζη Μαίρη, και ο!

Τ Ε Χ Ν ΙΤ Α Ι :  Λεοντής Γεώρ. Άτσιδά- 
κος Ktov. Κρανιώτης Κων. Μπερής Δημ 
καί Φασουλιώτης ’Αναστ.

Ε Ν Ε Γ Ρ Α Φ Η Σ Α Ν
Η Θ Ο Π Ο ΙΟ Ι:  Βαρβέρη ΕΙρ. Κεχαγιό

γλου Σοφ. Κωνσταντάρας, Δημ. Μα- 
ζαράκη Σοφ. Μαζαράκης Map. Πάππης 
.Πάρις, Χαϊλάζη Μαίρη καί Χανδάνου 
Σαπφώ.

Τ Ε Χ Ν ΙΤ Α Ι :  Κοέν ’ Ισαάκ, Μπροΰ-
φας Ά χ ιλ ., Τρικάλης Νικ. Κίτσος 
Ίωάν. καί Τραυλός Χαράλαμπος.

Η Θ Ο Π Ο ΙΟ Ι:  Κολυδά-Ίατροΰ Μελ. 
Παναγιωτοπούλου Σεβα σ μ ., Μιχαηλί- 
δου ’Αργυρώ καί ή

Μ Ο Υ Σ ΙΚ Ο Σ :  Νικαλέσκου Λουκία

Μεγάλες έπιτυχίες στήν

Οασι
Ιον

EVE & PARTNER
κάτι πού θά μείνη άλησμόνητο

2ον

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ
Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν !

ΛΡΜΤΙΚΗ ΙΚΟλΗ I
: Α Ι προκριματικοί έ|ετάσεις ώρί- S  
: σθησαν διά τήν 16ην Σεπτεμ- S  
: βρίου έ. ε., ημέραν Δευτέραν καί Ζ  
\ ώραν 5ην μ. μ. αί δέ είσαγωγι- Ζ  
ί καί διά τήν 27ην ίδιου μηνός, Ζ 
: ήμέραν Παρασκευήν καί ώραν :
* 5ην μ .μ . Αιτήσεις διά τάς κατα ζ
• τακτηρίους έξετάσεις 9ά γίνων- - 
; ται δεκταί μέχρι καί τής 14ης Ξ
■ τρέχ. μηνός. Περισσότερα! πλη- -
■ φορίαι παρέχονται καθημερι- g
■ νώς, πλήν τών Κυριακών καί έ- -
■ ορτών, είς τά γραφεία τής Σχο  5 
~ λής (Καπλανΰν καί Σταΐκου 6) ;  
5 9— 12 π. μ. καί 5— 7 μ. μ. ϊ

iimiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

L Έ ν
1940.

Άθήναις τή 2 Σεπτεμβρίου 

(,Εκ του γραφείου)

τέλι

Τό κουαρτέτο

P f R F E C T Q
υταϊοι Ισπανικοί χοροί 

τραγούδια

3ον

Τό περίφημο Τρίο

ΗΙΗ HEHHK
ΙΕίί* sumo

LOLIIl  HOHUNEZ
σ’ Ενα θαυμάσιο χορευτικό συν

δυασμό

’Επίσης ό C O RO D IN 1  σέ νέα 
έντελώς τεχνάσματα

καί

άκόμη

36
"Ελληνες καί ξένοι 

λιτέχναι στήν

I I Οασι
L

■Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι

ΖΗΤΗΣΑΤΕ 

Ε Ις  δλα τά καλά καταστήμα

τα τών 'Αθηνών Καλλυντικών 

είδών τήν πούδρα

«ΕΛ ΕΓΚ  ΑΝ»

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

ΛΥΡΙΚΟΝ
Γ  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

*Η Παριζιάνικη κωμωδία τ(Λ 

Α Λ Φ Ρ Ε Ν Τ  Σ Α Β Ο Υ Α Ρ

, , Μ Π Α Ν Κ Ο ”
Μέ τόν Γ ΙΩ Ρ Γ Ο  ΠΑΠΠΑ, τήν Μ Α ΙΡ Η  Α ΡΠ Ν Η , t i v  

Θ Ο Δ Ω ΡΟ  Α ΡΩ Ν Η  και άλλα έκλικτά στελέχη τοΟ 

βιάσου Κοτοπούλη

ΕΙσιτήρια είς τά ταμεία τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη

Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Μέγαρον Ρ Ε Ξ — Τηλ. 21-492

, ‘Η κωμωδία των

Ν Τ Ε Φ Α ΕΡ  καί Κ Α Γ Α Β ΙΕ

« ΕΡΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ»
μέ τόν κ. Β Α Σ ΙΛ Η  Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ ΙΔ Η

ΕΙσιτήρια πωλοΰνται :

Τήν πρωίαν είς τά ταμεία τοΟ θεάτρου Κοτοπού

λη. Τηλέφωνον 21.492. Τό άπόγευμα είς τά ταμεία 

τοΰ θεάτρου Λυρικόν. Τηλέφωνον 55.400.

]
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Ό  Μπετόβεν ηταν τόσο άφελής 

καί πρωτόγονος πού ό Τζέρνο δ
ταν τόν είδε γιά πρώτη φορά, μέ 
τά μαλλιά άνάκατα ντυμένο μ ’ έ 
να κοστούμι άπό άγριο κατσικίσιο 
μαλλί νόμισε πώς άντίκρυζε τά Ρο 
3ινοώνα Κροϋσο.

Μιά προσωπικότητα ά Σύμβουλος 
Γκαϊτε, πού τό.ν έβλεπε τόσο άτι- 
9ασαο είπε γι’ αύτόν: Δυστυχώς εΤ- 
λ ι ι  σάν ένα θηρίο πού δέ μπορεί 
,<ανεις νά δαμάζπ. Σάν τάν άνθρω 
πού πού δούλευε στό έρημο νησί 
του, ζητούσε κι’ αύτός νά βρρ συ 
νανΟρώπους του.

.«Είμαι ό Βάκχος πού φτιάνει τό 
θαυμάσιο κρασί γιά τήν άνθρωπότη 
ra, έγώ δίνω στούς άνθρώπους τή 
θεία φρενίτιδα τοϋ Πνεύματος».

Δέν θά τελείωνε ποτέ κανείς 6ν 
"ιθελε ν ’ άναφέρρ τΙς γνώμες και 
πς σκέφεις τοϋ συνθέτη.

'Έγραφε στά φίλο του τά Βέγ- 
<ελερ.

—Ζώ τώρα μιά γλυκειά ζωή άνά
μεοα οτούς άνθρώπους. Τήν άλλα 
γή αύτή τήν οφείλω στή γοητεία 
μιάς ώραίας κοηέλλας. Τήν άγα
πάω k c I μ’ άγαπάει. Εΐνε οί πρώ
τες εύτυχιαμένες στιγμές έδτϋ καί 
δυά χρόνια.

Πρόκειται γιά τήν Τζουλιέττα 
Ρκουϊτσιάρδι, μά μετά μερικές βδο 
μάδες αύτή παντρεύτηκε. Τίποτε 
δμώς δέν άπογοητεύει τή διφασμέ 
νη  αύτή καρδιά. Τά ρομάντσο του 
μέ τή Τερέζα ντέ Μπρουνσβίκ πού, 
κοντά της, καί γι’ αύτή είχε συνθέ 
σει τή σονάτα του «Κάτω άπ’ τό φώς 
τοϋ φεγγαριού» τοϋ ένέπνευσε λένε 
τήν Τετάρτη Συμφωνία. Καί χάρη- 
καν δλοι γιά τό Μπετόβεν πού γνώ 
ρισε μιά ψυχή δμοια μέ τή δική 
του.

Αύτή εΐνε ή «Άθάνοση ’Αγαπη
μένη !» ή μήπως ή άδελφή της Ζο 
ζεφίνα ; πού τήν άγάπησε κι’ αύ
τήν πολύ. Φαίνεται δτι ό Μπετόβεν 
άγαποΰσε περισσότερο τή Ζοζεφίνα 
σάν γυναίκα έ̂ Λρ ή άγάπη του γιά 
τή Τερέζα ήταν πλοτωνική. Στά ή- 
μερολόγιό της — δλα τά κορίτσια 
τής έποχής έκκίνης κρατούσαν ήμε 
ρο λόγιο -  ή Τερέζα ζεμολογιέται 
τήν άγάπη της γιά τό μουσουργό. 
Εΐνε ή μόνη γυναίκα πού κατάλαβε 
τό μεγάλο καλλιτέχνη μέ τούς θυ
μούς του καί τήν ύπερηφάνειά του.

Τό κορίτσι αύτά τής άριοτοκρα- 
τίας, πού χόρευε σάν τρελλή στούς 
χορούς τοϋ παλατιοϋ καί έπαιζε πι
άνο σάν καμμιά στή ΒιέιΛ'Π ήταν 
βσπιμο καί ύηέφερε άπά έρωτική 
μοναζιά στή ζωή της. Είχαν κάνει 
άναμεταζύ τους μυστικούς άρρα- 
βώνες -  καί αύτά εΐνε τό περίεργο 
— άφοΰ σωματικά τόν τραβούσε πε 
ρισσότερο ή άδελφή της ή Ζοζε
φίνα.

"Υστερα άπό είκοσι χρόνια ένας 
έπισκέπτης βρήκε τά Μπετόβεν νά 
κρατάρ στά χέρια του καί νά φιλρ 
μιά είκόνα τής Τερέζας καί φωνα- 
κτά (δπως συνειθίζουν οί κουφοί) 
νά λέη :.

«"Ησουνα μεγάλη καί τόσο ώμ'ορ- 
φη πού έμοιαζες στούς άγγελους...»

Είχε χονδρύνει καί τό σώμα του 
βάρενε. Δέν τρεφότανε καλά. Πα
ραμελούσε τόν έαυτό του καί έκα 
νε μποέμικη ζωή. "Ενας άληθινός 
Διόνυσος πού μεθοϋσε τούς άνθρώ 
πους μέ θεία φρενίτιδα, μέ τίς συν 
θέσεις του τήν «Πανταράλ», τό 
«Κουατόρ», τό «Οιντέλιο»1. Πάνε πιά 
οί έρωτες. Πάει καί ή φιλία γιατί 
είνε ή έποχή πού μάλωσε μέ τά 
καλλίτερό του φίλο τόν Μπράου- 
νιγκ. Πάει κι’ ό Βοναπάρτης, καί

οί άρχιδούκες, καί οί πρίγκηπες οΐ 
Λάμποκοβιτζ, οί Λιχνόφσκυ, οί Κίν- 
σκυ, οί προστάτες του καί οί Μαι
κήνες.

Όταν ό Σίνδλερ τόν ρωτάει γιά 
τό πνεύμα τών μεγάλων έργων του 
(τήν Απασιονάτα) τοϋ άπαντάει :

—«Διαβάστε τήν «Τρικυμία» τοϋ 
Σαίξπηρ».

Δέν μπορεί πιά νά συνεννοηθρ 
κανένας μαζί του παρά γραπτά κι' 
αύτός είχε κλείσει τό έγώ του μέ 
σα του, καί σκορπούσε τά πλούτη 
τής ψυχής του.

"Εγραφε μιά μέρα οτά τετράδιό 
του:

—«Νά ύττπκούης στήν Είμορμένη. 
Δέν μπορείς νά ύπάρζρς γιά τόν έ- 
πυτό οου άλλά μονάχα γιά τούς άλ
λους. Γιά σένα δέν ύπάρχει εύτυ
χία παρά στήν τέχνη σου. θεέ μου, 
δόσε μου δύναμι νά νικήσω τόν έ- 
έαυτό μου».

Πολλοί θαυμαστές του έρχονται 
νά τόν δοϋν τήν έποχή έκείνη πτού 
εΐνε ή έποχή τής δόζας του. Ό 
Μοσελές, ή Μπετινά φόν Άρνίμ 
Βρεντάνο, ό Ζέλτερ, ό Ροσσίνι, ό 
Γκαϊτε. Πολλοί διπλωμάτες καί Γάλ 
λοι άζιωματικοί. Όσα γράφτηκαν 
γι’ αύτόν συμφωνάνε δλα στή περι 
γραφή τοΰ καλλιτέχνη. Ποιός δμως 
ύφ’ αύτούς έκτός τής Μπετίνας 
Βρεντάνο, γύρεψε νά δρ τόν άν
θρωπο πού ή κληρονομιά του εΐνε 
τόσο μεγάλη δσο μιά πρωτεύουσα 
ένός' Κράτους.

Πολλά φράφτηκαν γιά τό τσάκω 
μά του μέ τό μεγάλο Γκαϊτε. Δυά 
γίγαντες τοϋ πνεύματος μαλλώσα- 
νε.

Ή  παρεζήγηση πού χώρισε τούς 
δυό αύτούς μεγάλους Γερμανούς 
φαίνεται άνεζήγητη. Ή  ζήλεια τού 
Γκαίται πού έβλεπε πώς ή Μπετίνα 
προτιμούσε τάν μουσουργό άπό τόν 
ποιητή δέ φαίνεται νά εΐνε ή πρώτη 
αίτια ούτε ή πραγματική τής άπο- 
μάκρυνσης του άπό τόν συνθέτη. Ό 
Μπετόβεν, τόσο ταπεινός στό θαυ
μασμό πού έδειχνε γιά τόν ποιητή, 
δέν πρόσεζε άπό τήν πρώτη τους 
συνάντησι καί γνωριμία στό Τέπλιτζ 
δτι ό Γκαϊτε έδειχνε άπέναντι του 
μιά συγκατάβασι, δτι είχε ένα ύ
φος ύπεροχής άπέναντί του.

Τό γνωστόν άνέκδοτο πού άναφέ
ρουν πολλοί πού άσχολήθηκαν γιά 
τό Μπετόβεν, μοϋ φαίνεται πώς δέν 
έχει καμμιά σημασία στά τσάκωμά 
τους.

Μιά μέρα στάν περίπατο πού πή
γαιναν μαζί περάσανε οί Β~οιλπά- 
δες. Ό  Γκαϊτε έβγαλε ϊσαμε κάτω 
τό καπέλλο του καί έκανε μιά βαθύ
τατη ύπόκλισι, ό Μπετόβεν τοϋ έ
κανε τήν παρατήρησι δτι δυό καλ
λιτέχνες σάν αύτούς εΐνε ίσιοι μέ 
τούς Βασιληάδες — άν όχι άνώτε- 
ροι — καί δέγ πρέπει νά τούς χαι 
ρετανε μέ τέτοιο ύπερθολικά σέβα 
σμό.

Εΐνε πολύ πιά βαθειά τά αίτια 
πού ό Γκα'τε δέ συμπάθησε τόν κον 
τό καί χοντρό άνθρωπο, τόν άτημέ 
λητο μέ τό ψηλό καπέλλο πού δέν 

. ήταν τόσο κοσμικά έμιρανίσημος, 
Τόν τρόμαζε ή τέχνη τοϋ Μπετό 
βεν, οί νεωτερισμοί του, τό φτερού 
γιομά του, ή βαθειά πρωτοτυπία του 
στή μουσική. Ό  Γ  καίτε πού τόσο τοΰ 
άρεσε ή μουσική, αίσθάνθπκε ότι 
ή αισθητική τοϋ Μπετόβεν ζϊπερνοΰ 
σέ τό όριο πού ρίχε qyT0Q χαράζε(, 
μέσα του.

(Μετάφρ. ΚΟΣΤΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: ή συνέχεια.

DR SCHOLL F O O T  C O M F O R T  
S  t  R V I C Ε

Δ Γ  Ο Σ Ο Υ Σ  Υ Π Ο Φ ΕΡ Ο Υ Ν  ΑΠΟ Τ Α  Π Ο Δ ΙΑ  Τ Ο Υ Σ  Π ΛΑΤΥΠ Ο 
Δ ΙΑ Ν , Κ Α Λ Ο Υ Σ , Σ Κ Λ Η Ρ Υ Ν Σ Ε ΙΣ ,  Κ Ο Τ Σ ΙΑ  ; καί ολας έν γένει 
τάς άνωμαλίας τών ποδών.

Τό φαρμακεΐον μας άντιπροσωπεΰον τόν μοναδικόν είς τόν κό
σμον ΟΤκον DR S C H O L L , ϊδρυσε τμήμα C H IR O P O D IE , ύπό τήν έ- 
πίδλεψιν ξένου είδικοΰ άπεσταλμένου έκ Λονδίνου μέ τά άναγκαιοΰν 
τα A C C E S S O IR E S  τοΰ Οίκου S C H O O L L  είς τιμάς λογικός: κάθε
συμβουλή δ ω ρ ε ά ν  εις τό Ιδιαίτερον διαμέρισμά του.

ΦΑΡΜΙΙΕΙΟΐΡ. ΜϋΑΚΑΚβΥ Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ
ΑΘ Η Ν Α Ι J
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ΕΙΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ EMUS
ΙΔ ΡΥ Θ Ε ΙΣΑ  T9  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 
' .Κ 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 ΕΞ . Γ . Κ Ο ΡΙΖΗ 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 ‘Ελλάδα. 

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Α Ι; Ε Ις  δλας τάς χώρας τοΰ ’Εξωτερικού.

‘Η ’Εθνική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος έκτελιΐ πάσης φύσεως τραπε

ζικός έργασίας είς τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν ΰπό έξαιρετι· 

κώς συμφέροντος δρους. Δέχεται δέ καταθέσεις εις δραχμάς (είς 

πρώτην ζήτησιν έπί προθεσμία καί Ταμιευτηρίφ) μέ λίαν εΰνοϊκά 

έπιτόκια.
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| ΤΑΜΕΙΟΝ 1
1 Π Α Ρ Α Κ Α Τ Α Θ Η Κ Ω Ν  &  Δ Α Ν Ε Ι Ω Ν  |
= ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΡΓΑΝΙΣΜ Ο Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ =

Άποθεματικά Κεφάλαια Αραχ. 400.000.000

■ i h i i i i u

ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΟ Ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Έ ν  Άθήναις Πειραιώς I

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ · )  Έ ν  ΠειΡ αιεί ΦΙλωνος 291 §Y U U K A iA i in n A iA  . )  κα, &εοοαλθνίκπ Τσιμισκή 38

Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Ι Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ν  :
= Ταμι^υτηρίβυ ηρ&; 3.75 %  μέχρις 100.000 δρχχμων. “ Οψ®Μς x * i — 

έπί προ3εομία υπό λίαν αυμφέρβντας βρβυ;

—  Αί καταθέσεις Ταμιευτηρίου μέχρι ποοοϋ δρχ. 30.000 εΐνε άκατάοχετοι S
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Εσωτερικού 80 δρ το *ρόνο 
Έοωτεοικοϋ 90 δρ. τό εζάι,. 
Τουρκίας 2 Λ. Γ. ιά <ρθνο 
Αίγυπτου 75 Γρ. Λ. 10  κρονο 
'Αμερικής 3 4ολλ ιύ  χρόνο

Δήμοι, Σωματεία, Νομικά 
Πρόσωπα 300 δρ τό νμόνο

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

'Υπεύθυνος Συντάκτης 
Β  Ν ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγο-ιούλου 4

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Μ. ΣΑ Λ ΙΒΕΡΟ Σ  

Ερυμάνθου 3

Ιδρυτής: Δ ΜΟΣΧΟΝA L

Δ ΙΑΦΗΜ ΙΣΕΙΣ
5 δραχμές ο ιτίχος

ΓΗΛΕΟΟΝΑ^ VSnovo 28 622

Χειρόγραφα, εικόνες, σκίτσα 
κ.λ.π δέν έπιστρέΦΟνται

Ή τέχνη 
τοϋ ήθοποιοϋ
κατά τόν Κονστάν Κοκλέν

Μερικές χρήσιμες οδηγίες
(Τελευταίο)

Η Φ Υ Σ ΙΟ Γ Ν Ω Μ ΙΑ  

ΤΟ Υ Η Θ Ο Π Ο ΙΟ Υ

Έ κε*νο  πού συνοψίζει τή φυσιο
γνω μία τοΰ ήθοποιοϋ στή σκηνή 
εΐνε τό μάτι.

Αύτό είνε τό ψώς, ή ζωή. Έ κ ε ΐ  
τό κοινόν άναζητεΐ τόν ηθοποιό. 
Έ κ ε ΐ  θέλει νά διαβάση, και νά 
συμπεράνη.

"Α ν  άφήσετε τό μάτι άνέκφρα- 
στο, πλανώμενο, άδιάφορο σ’ δ,τι 
λέγεται, σ’ δ,τι συμβαίνει, τότε τό 
κοινόν πελαγώνει, δέν ξέρει πού 
βρίσκεται καϊ ρωτάει:

— Τί έχει;... " A ! κυττάέι στήν 
πλατείαI... Μ ά ποιό πρόσωπο;... 
Γιατί;...

Κ ’ ένω τό κοινόν κάνει αύτές τίς 
σκέψεις, τό εργο τί γίνεται;

' Εχετε νά κάνετε μιάν άφήγη-

νά δείχνη, πώς δέν άκούει καθό
λου.

©Ο
Ολη ή παρούσα μελέτη άπορ

Πόσοι και ποιοι θίασοι 
θά εργαστούν τόν 

χειμώνα στήν ΆΘήνα

ρέει άπό τό άξίωμά, πού έθεσα ! ναγκαΐο κακό.

Ε ΐνε, δέδαια, μονότονο κάθε και 
νούργια «σαιζόν» νά κάνουμε τήν 
ϊδιαν έρευνα καί μάλιστα μέ στε
ρεότυπο τρόπο, γύρω άπό τά θέα
τρά μας * πρόζας καί μουσικά, 
γ ιά  τό ποιά, ποΰ καΐ πώς θά 
λειτουργήσουνε... Βλέπετε δμως ά

στήν άρχή, δηλ. δτι στόν ήθοποιό 
ό ένας πρέπει νά εΐνε κύριος τού 
άλλου. 'Εκείνος πού βλέπει, πρέ
πει νά διοική δσο μπορεί πιό άπό
λυτα, κείνον πού έκτ:λεΛ.

Μ ’ άλλα λόγια  ό ήθοποιός πρέ
πει νά παραμένη κύριος έαυτοϋ. 
’Α κόμα  καΐ στις στιγμές, πού τό 
κοινόν παρασυρμένο άπό τό παίξι
μό του, τόν νομίζει πώς εΐνε τέλεια 
έξω άπό τόν έαυτό του, ό ήθοποι
ός πρέπει νά βλέπη τί κάνει, νά 
κρίνη τόν έαυτό του, καί νά τόν 
κράτη σέ πειθαρχία. Δηλ. νά μήν 
ύπάρχη οϋτε ίχνος άπό τά αισθή
ματα, πού έκφράζει, άκριδώς τή 
στιγμή πού τά έξωτερικεύει μέ τή

σι. Πρέπει τό μάτι σας νά δλέπη I μεγαλύτερη δύναμι καΐ άκρίβεια.
1 Μελετήστε τό ρόλο σας, μπήτε 

στό πετσί τοΰ προσώπου πού ύπο-
τό πραγμα που περιγράφετε, γ ια 
τί τότε θά τό ίδή καΐ τό κοινόν ά
πό τήν άνταύγεια τοΰ ματιοΰ σας.

Γ ι ’ αύτό δέν μπορείτε, δέν πρέ
πει νά κάμετε τήν άφήγησι en 
profit. Νά τήν άρχίσετε. βλέποντας 
κατά πρόσωπο τό συνομιλητή σας 
στή σκηνή, άλλά σιγά - σιγά νά 
γυρίσετε, νά στρέψετε δλο τό πρό
σωπό σας πρός τό κοινόν. Τότε τό 
μάτι σας νά καρφωθή σ’ ένα ση
μείο, άπό τό όποιο νά μήν άπομα- 
κρυνθή, γιατί έκεΐ βλέπετε δ,τι ά- 
φηγεϊσθε.

Τό προσηλωμένο μάτι κάνει τό 
κοινό, νά δείχνη μεγάλο ενδιαφέ
ρον, νά κρατή κυριολεκτικά τήν 
άναπνοή του γιά  δ,τι λέτε. “ Ο,τι 
θά πήτε. είν' έκεΐ πρίν βρεθή στό 
στόμα σας, 6 δέ λόγος καρφώνει 
μέ δεύτερο χτύπημα στήν προσοχή 
τοΰ θεατοΰ τά βέλη, πού £χει ήδη 
έκτοξεύση τό βλέμμα.

Αύτή ή προσήλωσις τοΰ ματιοΰ 
δέν πρέπει νά εΐνε λιγώτερη, δταν 
άκοΰτε. Έ ά ν  τό μάτι σας δέν πα- 
ρακολουθή τό συνομιλητή σας στή 
σκηνή, τό κοινόν δέν δίνει πίστι 
στίΐ σπουδαιότατα τη,ς ύποΟΙσεως, 
πού τόσο λίγο άκοΰτε, ή δυσαρε- 
στεΐ-ται γιά  τήν άδιαφορία σας.

Ποιός θά μποροΰσε π.χ. νά ύπο- 
φέρη τόν Ό ράτιο, νά στρέψη τά 
νάτα στό κοινόν στίς κατάρες τής 
Κα μίλλης;

Ναί... ξέρω τί λένε γιά  τήν έν- 
τϋττωσι, πού κάνουν τά νώτα στό 
παίξιμο. Μάλιστα μερικοί ήθοποι
οί, προικισμένει μέ πλαστικότητα, 
τρέφουν μεγάλη στοργή σ’ αύτή 
τή στάσι.

Τά νώτα έχουν τούς έκφραστι- 
κούς των τρόπους μέ τό κύρτωμα, 
τήν άνόρθωσι κλπ. Ά λ λ ' αύτό δέν 
έφαρμόζεται πάντα.

"Αλλω ς τε δέν ΰπάί'χει τίποτα 
άπόλυτο στό θέατρο. ‘Υπάρχουν 
μάλιστα άπειροι τρόποι γιά  τόν ή
θοποιό, γιά  νά διευθύνη, μετριά- 
ση, αύξήση, άνάλογα μέ τήν κα- 
τάστασι, τήν προσήλωσι τσΰ βλέμ
ματος, δταν άκούη τό συνομιλητή 
του.

Τό μάτι πρέπει νά δρά πάντοτε, 
μπορεί δμως ν’ άκούη, χωρίς νά 
φαίνεται πώς άκούει, δπως μπορεί

κρίνεσθε, άλλά μιά καΐ μπήτε, μή 
τό άφίσετε. Τηρήστε τή κατεύθυν- 
σι. Ε ίτε  γελάει, ε'ίτε κλαίει ό άλ
λος, εϊτε παραφέρεται μέχρι μα
νίας, εϊτε ύποφέρει μέχρι θανά
του, άνάγκη νά ύπάρχη ή έποπτεία 
τοΰ ένός, πού παραμένει πάντα ά- 
παθής, μέσα στά έκ τών προτέρων 
καθωρισμένα δρια.

Ψεύτικη , γελοία ή γνώμη δτι τό 
ακρον άωτον τής τέχνης τοΰ ήθο- 
ποιοΰ εΐνε νά λησμονή, πώς βρί
σκεται μπροστά τό κοινόν.

Έ ά ν  συνταυτισθήτε μέ τό ρόλο 
σας μέχρι το Οσημείου, ώστε νά 
πήτε, κυττάζοντας τούς θεατάς: 
— «Τΐ εΐνε αύτοί οί άνθρωποι;... 
δηλ. μέχρι τοΰ σημείου πού νά μήν 
ξέρετε ποΰ βρίσκεστε, τότε δέν 
είστε πιά ήθοποιός, άλλά ένας 
τρελλός, καί μάλιστα τρελλός έπι 
κίνδυνος!...

' Ητέχνη τοΰ ήθοποιοϋ δέν εΐνε 
συνταυτισμός, άλλά άναπαράστα- 
σις.

Τό περίφημο άξίωμά τοΰ Όρα- 
τίου «Si vis me flere, dolendum est
primum ip&i ttbiu,

(Πο,ητ. Τέχνη στίχ. 102—103) 
δηλ. άν θέλης νά μέ συγκινήσης, 
πρέπει νά συγκινηθής πρώτα σύ ό 
ϊδιος, δέν άπευθύνεται στόν ήθο
ποιό, άλλά στό δραματικό συγ
γραφέα.

"Α ν  ό ήθοποιός κλάψη πραγμα
τικά, ένδέχεται νά προκαλέση τό 
γέλιο, γιατί ή λύπη προκαλεΐ μορ
φασμό.

Ναί... ξέρω πώς δέν συμμερί
ζονται τή θεωρία μου μερικοί με
γάλοι ήθοποιοί.

Ή  Ριστόρι είχε τή γνώμη, δτι Λ 
ήθοποιός δέν μπορεί ν’ άποδώση 
στή σκηνή, παρά δ,τι αισθάνεται 
πραγματικά.Μήπως δμως πεθαίνει 
πραγματικά;... ‘Η γνώμη μου εΐνε 
δτι οΐ ηθοποιοί, πού δέν εΐνε κύριοι 
τοΰ έαυτοϋ των, δοκιμάζουν, ψάχ
νουν διαρκώς, γιατί δέν έχουν κα 
νονίσει προηγουμένως τό παίξιμό 
τους.

ΟΟ

Λεπτό ζήτημα τό άν εΐνέ άπα- 
ραίτητο στόν ήθοποιό εξαιρετικό

Εύτυχώ ς πού ή κίνηση τής «σαι 
ζόν» αύτής, τουλάχιστον άπό ποσο 
τική άποψη σέ συγκροτήματα, θά 
είναι πλουσιώτατη. Πέντε θία
σοι πρόζας (Βα σ ιλ ικό , Κοτοπούλη, 
Ά νδρεά δη , Άργυροπούλου, Μου- 
σούρη ), ένας λυρικός, ό κρατικός 
μας (χώ ρια οί λ ιγοβίόμα δες έμφα 
νίσεις τοΰ «Μελοδράματος Α θ η 
νών» τοΰ κ. Ό δ . Λάππα, πού γι' 
αύτές θ' άσχοληθοΰμε άργότερα 
καΐ έκτενέστερα), δυό έπιθεωρή- 
σεις (Μακέδου, Σα μα ρτζή ) καί τέ 
λος ό πρωτότυπος καί καλός θία
σος Μαριονεττών, οί «Ζωντανές 
κοΰκλες» τοΰ κ. Ν 'κου Ά κύ λ α .

Κα ί γιά  μέν τίς κρατικές σκηνές 
μέ τό δραματολόγιό τους έγραψε 
μέ λεπτομέρειες ό κ. Γιάννης Σι- 
δέρης στό περασμένο φύλλο τών 
«Παρασκηνίων». Σ τό  σημερινό φύλ 
λο καί σ’ άλλη σελίδα γράφει άλ

λος συντάκτης γ ιά  τόν ήμικρατικά 
θίασο Κοτοπούλη. ’Έ τ σ ι  έμεΐς σή
μερα θά περιοριστούμε στούς ύπό- 
λοιπους.

Θ ΙΑ Σ Ο Σ  Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α Σ  Α Ν 
Δ Ρ Ε Α Δ Η  (θέατρο «Κ εντρ ικό» ).

Ό  «Ελ εύ θ ερ ο ς  Καλλιτεχνικός 
’Οργανισμός» θά έγκαινιάση τή 
χειμερινή περίοδο, στά μέσα τοϋ

Ό κ. Β. Άργυρόπουλος

Ό κτώ δρη καί στό νέο θέατρο «Κεν 
τρικό» τής πλατείας Κολοκοτρώ

πνεΰμα.
Οΐ γνώμες συγκρούονται.
Γνώρισα έξοχους ήθοποιούς, πού I νη κατά πάσαν πιθανότητα μέ τό 

έξω άπό τήν τέχνη τους, ήταν μέ | έργο τοΰ άκαδημαϊκοΰ κ. Γρηγ . 
τρια πνεύματα. Τοΰτο σημαίνει Ξενοπούλου «Ν ύχτα  γιομάτη θάμ 
πώς γιά  τόν ήθοποιό δέν εΐνε άπα 
ραίτητο παρά τό πνεΰμα, πού χρει 
άζεται γιά  τήν τέχνη του.

Ό  Corot - ζωγράφος 1796—1875 
—  δέν ήξερε παρά τόν Πολύευκτο 
τοΰ Κορνηλίου. Κα ΐ δμως αύτό 
δέν τόν εμπόδισε νά εΐνε ένας λα 
μπρός ποιητής στή ζωγραφική.

Τό ϊδιο συμβαίνει καΐ στόν ήθο
ποιό. Μπορεί νά μήν ξέρη οϋτε 
ζωγραφική, ούτε μουσική, οΟτε 
καΐ άπό ποίησι, καΐ δμως νά εΐνε 
καλός ήθοποιός. Τοΰ εΐνε άρκέτό 
νά ξέρη τήν τέχνη του, ποϋ είν’ 
άλλο πράγμα άπ’ δλα αύτά.

"Α δ ικα  ύποβιβάζουν τήν είδική I c , άλλων,διάνοια του ήθοποιοϋ. Τα προτε
ρήματα, χάρις στά όποία μπορεί
νό: σμγκινήση. δέν εΐν> ^.ΰκαταφρό
νητα.

θ ά  μοΰ παρατηρήσουν δτι σ ’ αύ
τά συντελούν οΐ συγγραφείς. Δέν 
τό παραγνωρίζω, άλλά ύπενθυμί- 
ζω τό γεγονός, πόση λίγη έντύ
πωσι προξενούν τά ώραιότερα έρ
γα, δταν κακοπαίζωνται. Κα ί τό 
άντίθετο. Πόσα έργα  μέτρια έμψυ 
χώνονται, καί κάνουν έξαιρετική 
έντύπωσι μέ τή δημιουργία  έκλε- 
κτών ήθοποιών, πού μέ τή δύναμι 
τοΰ χαρακτηρισμού παρουσιάζουν 
ώς τύπους ζωντανούς, άλή.θινούς, 
ρόλους συμβατικούς πού δέν έχουν 
ουτε τήν πιό στοιχειώδη άληθσφά- 
νεια I

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

τήν άγάπη πού τόν διακρίνει γιά  
τά έλληνικά  έργα  θ ’ άνεβάση καί 
δημιουργίες πολλών δικών μας 
συγγραφέων.

Θ ΙΑ Σ Ο Σ  Β Α Σ Ι Λ Η  Α Ρ Γ Υ Ρ Ο -  
Π Ο ΥΛΟ Υ (θέατρο Άργυροπ ούλου)

Λ
Ό  κ. Ά ργυρόπ ουλος φεύγει στίς 

15 τοΰ μήνα τούτου γιά  τή Θεσ
σαλονίκη δπου καΐ θά δώση άπό 
τή σκηνή τοΰ έκεΐ κινηματοθεά
τρου «Πάλλας» τής Μ ακεδονικής 
πρωτεύουσας τις δυό έλληνικές έ- — 
πιτυχίες, τό «Στρα βόξυλο» τοΰ κ. I * 
Δημ. Ψ α θά  καί τόν « 'Έ ρ ω τα  στό 
τετράγωνο» τοΰ κ. Δ. Ίωαννοπού- 
λου. Κατόπιν ό έκλεκτός μας κωμι 
κός μέ τόν θίασό του θά έγκα- 
τασταθούνε στό Ιδιόκτητό του θέα 
τρο τής όδοΰ Ίπποκράτους δπου 
καί θά κάνη έναρξη μέ μιά πρωτό 
τυπη κωμωδία γνωστοΰ "Ε λ λ η να  
συγγραφέα, θά τελειώση τή σαι
ζόν μέ ντόπιο έργο καΐ θά παίξη 
ενδιάμεσα κατά τά έννηά δέκατα, 
κωμωδίες δικής μας παρρίγωγής, 
πού μέσα σ’ αύτές καί μιά τοΰ κ. 
Ψαθά, φυσικά.

Κα ΐ τώρα άς έρθουμε στά μου
σικά έλαφρά :

Μαλάρια
Τό Γιόχαν πού τόν πήραμε μαζί μας στήν Ταϊτή 
έπεσε σήμερα άρρωστος μέ πυρετό σαράντα.
( ΤΗταν φιλάστενος πολύ καί στό ταξίδι πάντα 
πήγαινε καί ξαπλώνονταν κρυφ ά στήν κουπαστή).

Μά εΐνε ένα παιδί χρυσό μέ φάτσα γελαστή
π’ δλες τίς πίκρες του θαρρείς τίς έρριχνε στή μπάντα.
(Τούς παπαφίγκους έδενε, τίς γάμπιες κα ΐ τά ράντα 
μ ’ εύκινησία στ’ άλήθεια ζηλευτή ).

Μά τώρα μέσ’ τόν πυρετό σ ιγά  παραμιλεΐ 
γιά  κάποια Γκρα ΐτχεν  γαλανή πού στό χωριό έχει άφίσεί 
κ ι’ οΐ ναύτες τόν κυττάζουνε σκυφτοί καΐ*’σιωπηλοί...

Μόνο οΐ κραξιές άκούγονται ψηλά τών άλμπατρός'
(άπόψε πιά τά μάτια του γ ιά  πάντα θά σφαλίση 
μάς λέει σιγά τού καραβιοΰ ό γιατρός...)

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Β . ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ

Θ ΙΑ Σ Ο Σ  Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η  -  Κ Υ Ρ ΙΑ 
Κ Ο Υ  —  Φ ΙΛ Λ ΙΠ ΙΔ Η  (έπιχείρηση 
Ά νδ ρ έα  Μ ακέδου ( θέατρο «Μον- 
τ ιά λ » ).

Τό συγκρότημα αύτό έτσι δπως 
ματα»” ” μιά καί "έτσ ι'π ού~π ώ νΓο Ι εχει θά κάνη τή χειμερινή έναρξη
παραστάσεις τοΰ έργου τοΰ Μπάρ- 
ρυ, «Αύτό πού ξέρει κάθε γυνα ί
κα» φαίνεται πώς θά κρατήση τό 
πρόγραμμα τσΰ θεάτρου ϊσαμε τό 
τέλος τής θερινής -περιόδου, πού 
γιά  τόν θίασον α ύ Λ Ρ  δπως είπα
με, λήγει στις άρχές τοΰ δεύτερου 
δεκαπενθήμερου τοΰ έρχόμενου 
μήνα.

Ή  κ. Κατερίνα  Ά νδρεά δη  θ ’ ά- 
νεδάση στό θέατρό της καί έλλη 
νικά έργα  κ ι’ έτσι θά δοΰμε πολύ 
σύντομα δυό καινούργιες δημιουρ 
γίες τοΰ κ. Δ . ’ I ωοιννοπούλου καί

Θ ΙΑ Σ Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Α  Μ Ο Υ Σ Ο Υ  
Ρ Η  (θέατρο « Α λ ίκ η ς » ),

Ό  κ. Κ . Μουσούρης δέν θ’ άνα 
νεώση τό συμβόλαιό του μέ τόν 
ήμικρατικό όργανισμό πού λήγει 
στίς 28 αύτοΰ τοΰ μήνα, άλλά θά 
συγκροτήση δικό του θίασο στό 
θέατρο «Α λ ίκη ς »  τής όδού Έ δ ο υ  
άρδου Λώ. θ ά  έχη δέ γ ιά  πρώτα 
γωνίστρια τήν ξεχωριστή καλλιτέ- 
χνιδα  κ. Μιράντα Μυράτ. Δέν εΐνε 
γνωστό δμως ϊσαμε τώρα ποιοι ή- 
θοποιοί θά συμπληρώσουνε τόν θί

μέ τήν έπιθεώρηση τοΰ κομψογρά 
φου κ. Χρ. Γιαννακοπούλου (μου 
σική Κυπαρίσση) θά τήν διαδεχθή 
δέ μιά άλλη τών... συμφιλιωθέντων 
κ. κ. Εύα γγελ ίδ η  — Σακελλαρίου.

Θ ΙΑ Σ Ο Σ
Ρ Ε Α .

Μ Η Λ ΙΑ Δ Η  —  ΜΑΥ-

Σ τ ό  έρχόμενο φύλλο θά μιλή
σουμε ιδιαίτερα γιά  τό νέο άύτί 
θίασο. Πάντως μπορούμε νά βεβα 
ώσουμε άπό τώρα τούς άναγνώ 
στες μας πώς ό κ. Μουσούρης μί.

Ό  θίασος αύτός έγινεν αιτία νά 
μείνω μιά όλόκληρη ώρα στά πα
ρασκήνια τοΰ θεάτρου Σαμαρτζή 
τής όδοΰ Καρόλου γιά  νά ψαρέψω 
τήν άλήθεια έπειδή ύπέθετα πώς ό 
καλλιτεχνικός διευθυντής καΐ συμ 
παθής πρωταγωνιστής κ. Ν. Μηλι 
άδης είχε λόγους νά μή θέλη νά 
είπή άκόμη τήν άλήθεια.

— Σόΐς λέω δέ ξέρω ποΰ θά ita i 
ξου με φέτος. Στόν  «Απόλλω να» 
τής όδοΰ Στα δίου  ; 'Ίσ ω ς . Στοΰ  
«Παπαϊωάννου» τής όδοΰ Πατησί
ων ; 'Ίσ ω ς . Σ τή ν  «Ά λά μπ ρα » ; 
'Ίσ ω ς . Τουρνέ στίς έπαρχίες ; ' Ί 
σως. πάλι. Δέ ξέρουμε άκόμα τί
ποτα. Πάντως νά διαλυθή ό θίασος 
δέ γίνεται, ή τουλάχιστον κατά 
99 %  δέν θά γίνη.

—Κα ί άν κατά σοττανική σύμπτω 
ση κυριαρχήση ή μικρή αύτή πιθα 
νότητα νά διαλυθή ό θίασος, τί θά 
γίνουν οΐ ήθοποιοί ;

— Ρω τήστε τούς ίδιους νά σάς 
ποϋν.

— Ώ ρα ΐα . Σ τ ’ άναμεταξύ μου 
λέτε, σάς παρακαλώ, γιατί δια

(Συνέχεια στή 4η σελίδα)

Η 200ου οτή ηαραοταοη
τοϋ «Στραβόξυλου»
Οί λόγοι τών κ. κ. Ν. Λάσκαρη, Θ. 
Μ. luva^ ivcu  καί Α . ΊωαννοπουΑου
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Θ ΕΑΤΡΟ Ν

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

ΚΑ Θ Ε ΒΡΑ Δ Υ  
Ή  άριστουρνηματική κωμωδία τοϋ δ'ασήμου 

’Ά γγλου  συγγραφέως 
ΤΖΑΙΗΜ Σ Μ Π ΑΡΡΙ

ΑΥΤΟ
fioCj ξ έρ ε ι  

κάθε γυναίκα
Σέ 4 πράξε'ς (εικόνες 5)

Μετάφρασ>ς : Μ Α ΡΙΑ Σ  ΚΑΡΜ Α 
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΑ ΡΑ Ν Τ ΙΔ Η  
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προελθοΰσα άπό τόν κώμον τών 
άγροτικών Διονυσίων δένή μποροΰ
σε νά μήν έχη τίς βασικές του ά
ρετές άλλά καί τά βασικά του έ
λαττώματα. Προσφεύγομε πάλι 
στό κλασικό έργο τών ά5ελφών 
Κρουαζέ. Ιδού  τί γράφουν:

Ή  πρώτη μορφή τής έλληνικής 
Ξ  ί κωμωδίας, ή άγροτική, άς ποΰμε 
Ξ j κωμωδία πού ήτο μόνον βακχική 
Ξ j μορφή τοΰ Ιάμβου, πειράζουσα άν- 
j=j. θρώπους καί πράγματα έχαρακτη- 
Ξ  | ρίζετο άπό τήν δόσιν τής σατυρι- 
Ξ | κής αύθαδείας ή όποία τής ήτο έξ 
= I 'σου μέ τήν φαιδρότητα άναγκαία. 

Ή  τάσις αύτή ή πρωτόγονη ένετεί- 
νετο δσω ή πρωτόγονη κωμωδία έ- 
τελειοποιεί-το. Ή  κωμωδία «είχε 
αύτί παρίφημο καί ακουγε τά πάν
τα», δταν δέ έρριζόβόλησε στάς 
Αθήνας, άπέβη έξ έπαγγέλμο:τος 
σχολή σατύρας, διότι τό περιβάλ
λον τό τελικό προσεφέρετο θαυμά
σια πρός τοΰτο. Α ΐ Ά θήνα ι πράγ- 

Ξ  | ματι ήτοτν συγχρόνως μεγάλη πό- 
= λις καί πολίχνη. "Ο λοι οί πολΐται 
=■ j  της έγνωρίζοντο μεταξύ τους, δι- 
= [ ηγκωνίζοντο καθημερινώς στήν ά- 
Ξ j γορά, στις παλαΐστρες, στίς στο- 
= ί ές. Από δ,τι λέγει ό Πλάτων διά 
= 1 Τό κουρείο του Σποργίλου («τό 
Ξ Ι  Σπ οργίλου κουρείον έχθιστον τέ- 
Ξ I γος») προκύπτει δτι ύπήρχαν άνέ 
3  | καθεν είς τήν πόλιν τής Παλλάδος 
■5 ι κουρεία, κυψέλες άληθινές, στις ό-
— I όποιες άπό τό πρωί έως τό βράδυ 
Ξ ' έβόμβυζε τό κουτσομπολιό' τά πνεύ
— . ματα τά οίστρηλατοΰσε άκατάπαυ 
S  j στα ένα είδος δημοσίου χαμινι- 
Ξ σμού. Ύπήρχαν, δικαίως ή άδίκως 
= σχηματισμένες ύπολήψεις, έπεισό- 
S  δια άστεΐα, άστειότητες ήλίθιες 
Ξ  j περί τών όποίων δλλοι ήσαν σύμ

φωνοι δτι έπεβάλετο νά χά περι-

'Η κωμωδ α κοι τό rOjiKO νεν,κό
κ α ί  η ρ ό  π ά ν τ ω ν  σ τ ό  e s y c
τοϋ Μολιέρου

Κριτικό δος μιοτοϋ κ. Π DA. ΜΟΖΧΟΒΚΗ
7ο | γελοΰν κα ΐ ή κωμωδία τοΰ καιροΰ

Ή  κωμωδία τοΰ Άριστοφάνους, I είχε μόνον νά άντλή μέσα στό άν- 
ή άρχαία κωμωδία, δπως τή λένε, τλητήριον αύτό τοΰ ύλικοΰ πρός

χρήσιν της. Φυσικά ή έκτασίς τών 
έπικρίσεών της ήτο άπεριορίστως 
ποικίλη, έκτεινομένη άπό τήν άπλή 
έπιθεωρησιακή τρόπον τινα γελοι- 
οποίησι έως τήν τολμηρή έπίκρισι 
τών δημοσίων ήθών ή τής πολιτι
κής τής έποχής. t H to έσωτερική 
άνάγκη βαθυτέρα διά τήν κωμω
δίαν αύτήν, νά έπιτίθεται έναντίον 
πραγμάτων ζωντοινών, νά δείχνη 
τή γελοία  πλευρά τών πραγμάτων 
πού έθαυμάζοντο, ν’ άποτελή, τρό
πον τινα, τήν άνάποδη τών θαυμα
σμών τής ήμέρας. ‘Η έλευθερία της 
ήτο τόση ώστε ό Ισ ο κρ ά τ η ς  είς 
τόν περί τής ειρήνης λόγον του, 
όμιλών σχετικώς μέ περιοριστικά 
μέτρα ίσχύοντα, νά λ έ γ η : « Έ γ ώ  
δ ’ οίδα μέν δτι... δημοκρατίας οίί- 
σης, ούκ έστι παρρησία, πλήν έν- 
θάδε μέν τοίς άφρονεστάτοις... έν 
δέ τώ θεάτρφ τοΐς κωμωδοδιδα- 
σκάλοις». Ή  έλευθερία ήτο άπό- 
λυτος περίπου μόνον είς τό βήμα 
τής έκκλησίας τοΰ δήμου, κα ΐ είς 
τό θέατρον, διά τήν κωμωδίαν.

Οϋτως ή άρχαία κλασική κωμω
δία — κατά τό σημεΐον αύτό έφα- 
πτομΊένη τής πραγματικότητος τοΰ 
καιροΰ της —  έχει τρεΐς κυρίους 
άντικειμενικούς σκοπούς τών σατυ 
ρικών της έπιθέσεων: Τά δημόσια 
ήθη. Τήν πολιτικήν. Τάς ώραίας 
τέχνας καί τά γράμματα.

Ή  ι (Άρχαία κωμωδία έχει 
πάντοτε θέσιν

Ά π ό  άπόψεως σατύρας τών δημο 
σίων ήθών ή κωμωδία τού 5ου αί- 
ώνος, χάρις είς τήν ύπερβολικότη- 
τα πού εΐνε ή ούσία της, μπορεί 
νά ζωγραφίση μόνον γενικώτατα 
πράγματα. Τής εΐνε άπηγορευμένο 
κάθε τι πού εΐνε έσώτερο καί λε

πτό, πού δέν προβάλλει έκδηλο κα 
ταταγώδες στόν έξωτερικό -κόσμο 
Αντιθέτως αί νέες θεωρίες, οί θο 

ρυβώδεις νεωτερισμοί πού aKav6c 
λ'ζουν, οΐ τρόποι ζωής πού έρχον
ται σέ άντίθεσι μέ τίς παληές συ 
νήθειες, ιδού ή περιοχή τής κωμω
δίας τοΰ 5ου αίώνος, πού εΐνε ά 
ναγκαστικά  συντηρητική καί ύπέρ 
τής παραδόσ:ως, διότι όφείλει νά 
εΐνε έχθρική πρός τούς ξενίζοντας 
νεωτερισμούς. Ή  αίωνία καΐ άνε- 
ξάντλητη πηγή άστείων πού παρέ
χεται στήν κωμωδία εΐνε άκριδώς 
οΐ νεωτερισμοί αύτοί οΐ όποιοι προ 
καλούν τό γέλιο άκριβώ ς έπειδή 
έρχονται σέ άντίθεσι μέ τό κοινόν 
δημόσιον αίσθημα, μέ τήν κοτθιε- 
ρωμένη κοινή γνώ μη περί τοΰ έκ 
παραδόσεως σωστοΰ. Ή  άντίθεσις 
αύτή ώς γνωστόν εΐνε, όπως έ- 
τονίσθη άλλοΰ, ένα άπό τά βασικά 
(κα ΐ μάλιστα τό βασικώτερο) στοι 
χεΐα τοΰ γελοίου, καί συνεπώς τοΰ 
κωμικοΰ. ‘Υπό τήν έποψιν αύτήν 
λοιπόν τό κωμικόν εις τήν άρχαίαν 
κωμωδίαν, έγκειτα ι είς τήν έκκλη 
σιν πρός τήν κοινήν λογικήν του 
δημοσίου αισθήματος ένώπιον τοΰ 
όποιου τονίζονται μέ γρα μμές χον 
δρές (δ ιά  νά εΐνε έντυπωσιακές 
άκριβώ ς είς τούς πολλούς) ό πραγ 
ματικός ή φαινομενικός έξωφρενι- 
σμός, ή πραγματική ή φαινομενική 
παραξενιά (κα ΐ άρα άντίθεσις 
πρός τήν περί τοΰ σωστοΰ δημοσί 
αν άντίληψιν, ήτοι ή κω μικότης) 
#ών διαφόρων νεωτερισμών, σκαν 
δαλωδών θεωριών,παραδόξων τρό 
πων ζωής άντιτιθεμένων είς τήν 
παράδοσιν. Ά κρ ιβ ώ ς  δμως ώς έκ 
τούτου καί εΐνε καταδικασμένη ή 
άρχαία κωμωδία νά παραμορφώ- 
νη κάθε τι πού έγγίζει. 'Ά ν  ήτοτν 
δίκαιη ή μετριοπαθής θά έπαυ·ε 
νά εΐνε κωμική. Ή  προκατάληψις 
αύτή πού εΐνε ή δύναμίς της εΐνε 
καί τό έλάττωμά της. Ε ίς  τό βά 
θος θά ύπάρχη πάντοτε μέσα στίς 
έπικρίσείς της κάποια προστυχιά 
διότι άπευθύνεται σέ πνεύματα κοι 
νά, στόν δχλο. Ή  άπαραίτητη συν 
θήκη τής έπιτυχίας της εΐνε νά 
μαστιγώνη δυνατά καί νά μεγεθύ- 
νη τά πράγματα, δσο δήποτε δέ 
καί άν έμφανίζεται φίνα σέ πλεΐ-- 
στα λεπτομερειακά σημεία, εΐνε ύ- 
ποχρεωμένη είς τάς γενικάς της 

(Συνέχεια στή 4η σελίδα!

Τ ό  δράίυ τής περασμένη? Δευ- 
τέιραξ γιβρτ«ατ!ΐκε ατό δέατρο 
«Μακέώο», crtcu παίζει ό θίασος 
Άργυροπ©υλβυ ή διακοσιοστή πα- 
ράστασίξ τοΰ έργου τοΰ κ. Δ. Ψα- 
δά «Τ β  Στραβόξυλο». Πρίν άπό 
τήν παράσταση, πού ε ίχε παρμένο 
πανηγυρικό χαρακτήρα, διαβά
στηκε τό παρακάτω γράμμα τοϋ 
κ. Ν . I .  Λάσκαρη·

’Αγαπητέ φίλε κ. Άργυρόπουλε, 
Λόγφ σοθ-'ρσϋ οίκογενε ακοΰ μου 

ώτυχήματος, άνεγκασμένος ν ’ άναχω- 
ρήοω επειγόντως δ.6 Μέθανα όπου εύ- 
ρίσκεται ή παθοϋοα άδελφή μου, λυ
πούμαι είλικρινώς ότι δέν μπορώ νά 
συμμετάσχω ώς ομιλητής είς τήν πα
νηγυρικήν ηαράσταο ν  τής δαφνηφό- 
ρου πλέον κωμωδίας τοΰ φίλου κ. Ψα
θά, εις τόν όποιον όφείλω πέντε ολο
κλήρων βραδυων άκράτητο γέλιο καί 
εύθυμίαν, καθόσον πεντάκις παρηκο- 
λούθησα τήν παράστασιν τού «Στραβό
ξυλου)), πράγμα τό όποιον δέν μοΰ εί
χε  συμθρ έως τώρα δι’ οίονδήποτε άλ
λο έργον ξένον ή έγχώριον.

'Οπωσδήποτε, εύχομαι όλοφύχως νά 
μπορέσω νά πληρώσω τά όφειλόμενα 
είς τόν φίλον Ψοθάν κοτά τήν τρια- 
κοσ οστήν παράστασιν τοΰ τυχεροΰ 
έργου του.

Μέ πολλήν άγάπην καί έκτίμηοιν 
N IK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ 

, "Υστερα άπ’ αϋτβ ό κ. Θ. Η. 
Σ υ να δ ινβ ; μίλησε έτσι γιά τό έρ
γο τοϋ κ. Ψ«ιδά.

Ο Α Ο ΓΟ Σ  ΤΟΥ κ. Θ. Ν. ΣΥ
Ν ΑΔΙΝ ΟΥ

ΜιΗν τρομάζετε, κυρίες μου καί κύ
ριοι, μέ τιΗν ιδέα πώς θά κάνω κριτική 
τοΰ έργου τοϋ κ. Ψαθά, που οΛμερα 
γιορτάζουμε τΛν διακοσιοστή παράστα
σή του. Τό «Στραθόζυλο» κρίθπκε καί 
δικαιώθηκε. Κι* 6t ; jv λέω κρίθπκε δέν 
έννοω φυσικά άπό τους κριτικούς, πού 
ό καθένας άπ’ αύτούς σύμφωνα μέ τήν 
καλή πίστη πού διαθέτει, τή μόρφωση 
πού έχει, τήν άντικειμεν:κότητα πού μ’ 
αύτήν άντ κρύζει τά πράγματα και τήν 
άγάπη πού αισθάνεται γ.ά όσους δου
λεύουνε γιά τή δημιουργία ένός νεο- 
ελληνκοΰ  θεατρικο-ϋ πολιτισμού, άπα- 
σχολοΰν κάθε τόσο τις στήλες τών έ- 
φημερίδων, άλλ’ άπό τό κοινό, τόν με
γάλο, άδέκαστο κι* άλάθητο αύτό κρι
τή.

Διακόσιες συνεχείς παραστάσεις έ- 
/ός έργου ένός πρωτόβγαλτου συγ
γραφέα μέσα στήν ΆΘήνα εΐνε μιά 
τανελλαδική νίκη. Και ή σημασία τής 
4κης αύτής προβάλλει π ό έπιθλητι- 
ή, δταν σκεφθή κανείς πώς τό γέλ ο 
ό πλατύ, έίλικρινές και τίμιο πού έπι 

διακόσιες σχεδόν ήμέρες σκόρπισε 
ττό έλλην κό κοινό ό Δ. Ψαθάς, δέν 
άναπηδάει μέσα άπό διφορούμενες, 
έννοιες, ύπονοούμενες βρωμιές, φαρ- 
αοειδείς άπρσοπτισμούς καί τίς σεζου- 
αλικές δι «θέσε-ς τών ήρώων του έρ
γου του άλλ* άπό τήν παρέλαση άπό 
τήν σκηνή τοϋ θεάτρου, άνθρώπων πού 
6ν δέν  είναι άπόλυτα ολοκληρωμένοι

— τό «Στραθόζυλο» είναι τό πρώτο έρ
γο τοΰ κ. Ψαθά — όμως είναι ζωντανοί, 
πού Φροϋν και κινούνται όχι όπως τούς 
φαντάστηκε, άλλ’ όπως τούς είδε, τούς 
ένοιωσε καί τούς έζησε ό συγγραφέ
ας τους.

Μέσα στήν μελαγχολικήν έποχή πού 
ζούμε, πού οί άνθρωποι φιλοδοζήσανε 
νά πάρουν τή θέση τών πτερωτών κα
τοίκων τοΰ αιθέρα, πού πατέρβ τους 
είχαν τό Θεό, γιά ν ’ άντικαταστήσουν 
τό χαρούμενο κελάδισμα τών τελευ
ταίων μέ τή πένθιμη μουσική τών ά- 
νατρ:χιαστικών όμοβροντ ών, πού έζα- 
πολύουν τά σιδερένια θανατηφόρα που 
λιά τής άνθρώπινης δημιουργίας, είναι 
μεγάλη φιλανθρωπία γιά τήν δοκιμα- 
ζομένην άνθρωπότητα τό νά βγαίνη έ
νας συνάνθρωπός μας καί νά χαρίζη 
έπί δικαίους καί άδικους τό γέλιο, τή 
χαρά, τήν ψυχική ζεκούραση, τή λησμο
σύνη γιά ο,τι κακό γίνεται έπί τής γής. 
ύπό τήν γήν, έπί τής θαλάσσης, ύπό 
τήν θάλασσαν, στόν άέρα. ΚΓ άν άκό
μη ήθελεν ύποτεθή πώς τό έργο τοϋ 
άγοηητοϋ μου Ψαθά δέν είχε καμμιά 
άζία μονάχα γιατί είναι πηγή γέλιου 
τίμιου καί ειλικρινούς θ’ άζιζε νά τό 
χειροκροτήσουμε, όπως καί τό χειρο
κροτήσαμε έπί διακόσιες παραστάσεις.

‘0 άλησμόνητος Γαβρ.ηλίδης, ό άν
θρωπος πού πέρασε όλη του τή ζωή 
δημιουργώντας μ ’ άχώριστο όπλο τό 
πλ:τύ καί ήχηρό του γέλιο, όταν τόν 
καλέσανε νά είπρ τή γνώμη του γιά 
τόν Σουρή έγραφε τά λίγα αύτά λό
για :

Μοΰ χάρισε πολλές φορές τό γέλιο. 
Τοΰ είμαι εύγνώμων.

Εύγνώμονες, λοιπόν, πρέπει νά εί
μαστε καί μείς πρός τον Ψαθάν γιατί 
μάς χάρισε μέ τό «Στραβόζυλό» του 
τό γέλιο. Άκόμη ή εύγνωμοσύνη μας 
πρέπει νά έπεκταθή κ ’ ίσαμε τόν δια
λεχτό μας καλλιτέχνη, τόν κ. Άργυρό 
πουλά, πού όχι μονάχα ζωντάνεψε μέ 
τή γνωστή του δημιουργ κή πνοή τόν 
ήρωα τοϋ έργου τοΰ κ. Ψαθά, όχι γιατί 
άκόμη έπολλαπλασίασε ό,τι ώραιο κι* 
άληθινό ύπήρχε μέσα στό έργο τοϋ ά- 
γαπητοΰ συγγραφέα, άλλά καί γιατί 
πάντα περιβάλλει μέ στοργή κι’ άγά
πη τήν έλληνική δραματική παραγω
γή, άπο δεικνύοντας έτσι, πώς έχει κα- 
τανοήση άπόλυτα τήν άλήθεια ότι ό 
τρίτος έλληνικός πολιτισμός μέ τήν 
έπιστράτευση, ένίσχιση κι* άγάπη τών 
άνθρώπων πού έργάζονται σ’ όλους 
τούς τομείς τών διαφόρων έκδηλώσε- 
ων τοϋ “ Εθνους μας, μπορεί νά δηυι- 
ουργηθή.

θά ήταν παράλειψη άν μέ τήν εύ
καιρία αύτή δέν διαβεβαίωνα τόν άγα- 
πητό μου συγγραφέα τοϋ «Στραβόξυ
λου», πώς έμεΐς οΐ παλαιότεροι συγγρα 
φείς δοκιμάζουμε πραγματική συγκίνη
ση καί ΰηερηφάνεια όταν βλέπουμε 
πώς τ ό β ο γο  μας βρίσκει τούς άζ ους 
συνεχιστές του. Άλλά  τί κάνετε σείς; 
θά μποροΰσε κανείς νά ρωτήση. Ά- 
πλούστατα άκολουθήσαμε κι* άκολου- 
θοΰμε ένα δρόμο, πού πρέπει νά στρω- 
θρ μέ τά κόκκαλα όλων έμάς τών μι
κρών έργατών τοΰ πνεύματος, γιά νά 

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΙΝΑΟΥ

(«.THE RAINS C A M E ” )
Τό άριστούργπμα τοΰ Λουδ. Μπρόμφπλντ 

('Ελληνική άπόδοση ΚΩ ΣΤΑ  ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
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Φαίνεται δτι ή φύσι, βρήκε μέ 
τή βοήθεια τοΰ ίδιου τοΰ άνθρώ
που τόν τρόπο νά τόν γονατίζη, 
δπως τό είχε κάνει πάντα μέ τούς 
Αιγυπτίους, τούς Ρω μαίους κ ι’ αύ 
τούς άκόμα τούς Ιν δ ο ύ ς  πού άπό 
τήν πλούσια καί μεγαλόπρεπη ζωή 
τους, τούς εΐχε ρίξει στή δουλεία 
καί τώρα ζοΰσαν τριγύρω του μέ
σα στήν άθλιότητα, τήν άμάθεια, 
τήν άπογοήτευσι, καί τήν άρρώ- 
στεια.

Τοΰ φαίνονταν πώς ποτέ δέν εί
χε δή πιό καθαρά τή ζωή τοΰ κό 
σμου τής Εύρώπης παρά άπό τότε 
πού ζοΰσε στίς Ιν δ ίε ς , έβλεπε τή 
ζωή στις πιό μικρές της λεπτομέ
ρειες. Ή  σκέψι του ύστερα στάθη 
κε στόν Έ σ κ έ θ . Τ ί έρχόταν νά κά 
νη στό Ρανσιπούρ ; θυμοΰνταν 
πώς τόν είχε συναντήσει μετά τόν 
πόλεμο στό Ούαϊτχώλ, άλλά δέ 
θαύμαζε οϋτε τόν άνθρωπο οϋτε 
τήν ικανότητά του. Ό  έρχομός τού 
άνθρώπου αύτοΰ μέ τό βίαιο χαρα 
κτήρα, στό Ρανσιπούρ, δέν μπο
ροΰσε παρά νά προκαλέση δυσαρέ 
σκειες, καί ό γέρω Μ αχαραγιάς ό 
τόσο καλός καί άπλοΰς θά εΐνε τό 
θΰμα του. "Ο σο γιά  τό δνομα τής 
Λαίδης ’Έ σ κ ε θ , τοΰ φαίνονταν γνω 
στό, άλλά δέ θυμοΰνταν ποΰ καΐ 
πότε άκριβώ ς τήν είχε γνωρίσει.

Ό  Ράνσομ είχε παύσει νά ένδιαφέ 
ρεται γιά  τις διάσημες κοσμικές 
κυρίες άφοΰ έλειπε δέκα πέντε χρό 
v ia  άπό τό Λονδίνο καί δταν έβλε
πε τις εικόνες του στά κοσμικά 
περιοδικά δπως στό «Σ κ έ τς »  δέν 
τίς άνεγνώριζε.

’Ή σαν άρά γε ό μόνος ποΰ άη- 
διασμένος είχε φύγει άπό τή κο
σμική ζωή γυρεύοντας τή γα λή 
νη ;

Σ τ ά  έργοστάσια, στά γραφεία, 
στά σχολεία, στά μαγαζιά έκατομ 
μύρια άνθρώπων σάν κι* αύτόν θά 
θέλανε νά φύγουν άπ’ τό πολιτι- 
σμένον κόσ μο .Ά λλά  δέ μπορούσαν 
γιατί οί πρόγονοί τους σάν τούς 
δικούς του δέν είχαν κερδίσει τέ
τοια μεγάλη περιουσία στά βουνά 
τής Νεβάδας. Κα ί ένώ έσκαβε μέ 
δρεξι καταλάβαινε ότι μόνο καλ
λιεργώ ντας τή γή , οί άνθρωποι 
μπορούσαν νά ξανάβρουν τή γαλή 
νη καί τήν έλπίδα. Δέν ύπήρχε 
πιά στόν κόσμο πού έφτιαξαν οΐ 
άνθρωποι γαλήνη καί έλπίδα, καί 
ό άρρωστος αύτός κόσμος, ό κου
ρασμένος, θά καταβαραθρώνονταν 
στό τέλος γιατί θά κυριαρχούσε 
ή κακία  πού κατέστρεψε τόσους 
λαούς, τόσα έθνη, τό^τα πολιτισμέ 
να κράτη, άπό τούς άρχαίους χρό 
νους ίσαμε σήμερα.

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο ;  Ή  συνέ - ~
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Έκδέοβις Γκοδόατη, σε λ ϊ 6 ε ς 121. σχηί-ΐα fee· — Πει- 
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1941—  Λόγια  y  ιά τόν Ζ-οριάστρη.

Πάντοτε οΐ δ πλωματικές άνα- 
μνήοεις έχουν ξεχωριστό ένδιαφέ
ρον. Άναφέρονται σ’ αύτές γεγο
νότα πού δέν πέφτουν συνήθως 
οτήν κοινή άντίληψη καί διατυπώ- 
νουντσι xapax-mpicyoi πού δέν εί- 
νε  εύκολο στόν Kcfidva νά κάμρ. 
Μόνο οί διπλωμάτες, οί είδ'κοί αύ- 
τοί δημόσιοι υπάλληλοι μέ τό νά 
βρίσκουνται σέ είδικως έμπ'στευτι- 
κές θέσεις γ:ά ειδικούς σκοπούς 
*αί μέ τά νά έχουν — κατά τεκμή
ριο τουλάχιστο — ειδική αίσθηση κ ’ 
ιδιόρρυθμη άντιληπτικότητα, μπο- 
ρονν νά δώσουν ιδιότυπες εικόνες 
τών πολιτικών, καί σέ 'κατά βάθος 
προόχταοη τών έθνικών καΐ κοινω
νικών, συμοαντων ενος τόπου δπου 
γίνεται ή κατοχυρωμένη αποστολή 
τους καί μιάς έποχής πού τή ζοΰν 
άπό τήν ιδιοσύστατη σκοπιά τους.

"Οτοιν δμως οί άναμνήσείς ένός 
δ.πλωμάτη άφοροϋν συνταραχές καί 
μεταβολές έθνικής καί παγκόσμιας 
σημασίας, τότε τό περιεχόμενο 
τους εΐνε εύνοήτως άκόμη πιό 
ΟΊουδαίο. Παίρνει πρωταρχική κυρι
ολεκτικά σπουδαιότητα μέ τήν έζ:ιί 
ρετα άποκαλυπτική συνδρομή πού 
μπορεί νά δώση γιά τήν κατανόηση 
τών έσώτερων πολλές φορές κινή
τρων τής πολιτικής καί πλατύτερα 
έθνικοκοινωνικής πραγματικότητας 
ένός λαοΰ μιας Ιστορικής περιόδου.

Καί δέ λέω μόνο γιά άναμνήσείς 
διπλωματών μεγάλων κρατών, πού 
πολλές φορές άποκρυσταλλώνουνε 
σ’ άμεση ή έμμεση ένέργεια τις 
άντιλήψεις ή έπιδιώξεις τών κυβερ- 
νήσεών τους συντελοϋν περισσότε
ρο κι’ άπ’ τούς ντοπιους κυβερνή
τες στή διάπλαάη κ ’ έκδήλωση κρί
σιμων, άιοφασιστικών καί βαρυσή
μαντων' γεγονότων ένός πολυκύ
μαντου έιονους, μιας μεταβατικής 
έποχής. Λέω γενικά γιά κάθε δι
πλωμάτη, πού έχοντοις άνεξάρτη- 
τα άπό τήν προέλαυσή του τήν πεί
ρα τοΰπαρελθόντος, τήν έπαφή μέ 
τό παρόν καί τήν προαίσθηση γιά 
τό μέλλον, ε)δε τά σύγχρονα γ ε 
γονότα σέ μιά φλογερή άλληλου- 
χία, τά στάθμισε, τά κατανόησε, τά 
έζησε, τά κατάγρ;φε ορθά κι’ ά- 
νεζάλειπτα στή μνήμη του κ ’ ύστε
ρα τά μετάγγισε στήν όλοκληρω- 
μένη, ισόρροπη καί τελειωτική μορ 
μή μιάς ειδικής, συγγραφής.

Γι’ αύτό καί τά βιβλία πού περιέ 
χουν δ πλωματικές άναμνήσείς, δ
ταν τύχΓ» νδνε άξιόλογα, γίνουντα·. 
τ’ άσφ:λέστερα βοηθήματα γιά τόν 
ιστορικό πού έρχεται άπό άπόστασρ. 
ψύχραιμα κι' άντικειμενικά νά δώ- 
σρ τή σύνθετη καί γιά καιρόν πα
ραδεχτή είκόνα τών έλατηρίων καί 
τών έκφάνσεων τής άνθρώπινης δρα 
στηριότητας, δημόσιας κ ’ Ιδιωτικής.

"Εχω διαβάσει πολλούς τόμους 
τέτοιων διπλωματικών άναμνήσεων 
πού άνάγουνται στή μεγάλη γαλλι
κή ’Επανάσταση, στίς ένθερμες λαϊ
κές μέ ξεκάθαρα πολιτικούς κ ' έ- 
θνικοκιοινωνικούς σκοπούς έξεγέρ- 
σεις του 1848 καί τοϋ 1870. Καί 
πραγμα<τικά τό ύλικό τους, τό άκα- 
τέργοστο μά όλοζώντανο, μοϋ έδω
σε τά θέτικώτερα στοιχειά γιά νά 
κατανοήσω ουσιαστικά τά κοσμοϊστο 
ρικά ή στενώτερα ευρωπαϊκά έκεϊ- 
να ιστορικά συμβάντα.

Μοϋ έτυχε άκόμη όταν ζοϋσα 
στήν Εύρώπη νά βρεθώ σέ κάποια 
έηαφή μέ διπλωμάτες διαφόρων 
μικρών ή μεγάλων κρότων. "Οταν 
τύχαινε νά τούς άκούσω ν ' άφη- 
γοϋνται άναμνήσείς τους σχετικές 
μέ τό πάγιο έργο τους ή μέ είδι- 
κές άποστολές τους, μοϋ φαινόταν 
πώς διάβαζα σελίδες μιας παράδο
ξα άποκαλυπτικής ιστορίας, πού ή 
ζωντάνια τους ήταν όλότελα πιό 
έντονη άπό κάθε άλλη όποιοδήπο- 
τε παράλληλη τυποποιημένη δμως 
άφήγηση τών Ιστορικών συγγραφέ
ων. "Ακόυσα κ ’ έδώ κάποτε ένα 
μεγάλο δικό μας πολιτικό καί δ.πλω 
μάτη πού έδρασε πραγμίΐτικά σέ 
διεθνείς στίβους νά μιλρ γιά παρα- 
σκηνιακές ένέργειες γύρω άπό 
φλέγοντα τότε ζητήματά μας. ’Α- 
κούοντάς τον, τότε μόνο κατάλα
βα τήν ούοία γεγονότων πού μο
λαταύτα τάζερα άπό τίς ό^στορή- 
σεις τών έφημερίδων, ά λ λ Λ δ έ  μπο 
ροϋσα καί νά ολοκληρώσω βΥήν άν- 
τίληψή μου τόν ρυθμό καί παλμό 
της έοώτερης πλοοτούργηοής τους.

Γιά όλα αύτά, λοιπόν, διαβάζω 
πάντα μέ άπροοποίητο ένδιαφέρον 
τίς διπλωματικές άναμνήσείς. Μέ 
τέτοιο ένδκκρέρον άνοιξα καί τίς 
«'Αναμνήσεις διπλωμάτου» τοϋ σε
βαστού φίλου κ. Έμμ . Καψαμπέλη, 
τοΰ γνωστοϋ κοί δραστήριου διπλω 
ματικοϋ μας, πού ή σταδιοδρομία 
του έληξε όταν δγγισε τά καταπλη 
κτικά όρια τής τέταρτης δεκαετηρί
δας.

Κι’ άνοιξα τίς 'Αναμνήσεις τοΰ 
"Ελληνα διπλωμάτη μ’ άκόμη πιό 
καίριο ένδιαφέρον, γιατί ήξερα πώς 
έζησε ώς Γενικός Πρόξενός μας 
στήν 'Οδησσό κατά τίς άπαρχές τής 
μπολσεβίκικης 'Επανάστασης. Δυ
στυχώς τίς έκλεισα τίς σελίδες τοϋ 
κομψοϋ βιβλίου χωρίς νά μάθω ά
πό τήν έλληνική φωνή δ,τι θά μπο
ρούσα ίσως στήν περίπτωση τούτη 
νά μοϋ μάθη έστω^νας άλλος "Ε λ 
ληνας μή διπλωμάτης, δπως ό κ. 
Καψαμπέλης.

'Οπωσδήποτε;, δμως τό διάβασα τά 
βιβλίο όλόκληρο κ ' είδα τίς προ
σωπικές περιπέτειες τοϋ κ. Κ:ψα- 
μπέλη καί τών δικών του, καθώς 
καί κείνων πού κατέφυγαιν κάτω ά
πό τή φιλόξενη στέγη τοϋ έπίσημου 
έλληνικοΰ οίκου του. Είδα ν ' άνα- 
φέρρ μέ δίκαιο — πώς νά τόν πώ — 
κομπασμό γιά τή ρωμαίϊκη καπα- 
τσοσύνη του νά παρουσιαοθή κι’ 
αύτός στίς φοβερές έκεϊνες στιγμές 
γιά κοκκινοσκούφης μπολσεβίκος 
καί νά έξυπηρετήσρ μ' <ιύτόν τόν 
άπίστευτο τρόπο τά έλληνικά καί 
τά ξένα συμφέροντα, οικονομικής 
κι* άλλης μορφής, πού ή τύχη καί 
ή φορά τών άπροσδόκητων γεγονό
των τοϋ έμπιστεύτηκαν.

Διάβασα έπίσης στά βιβλίο καί 
γι' άλλα ζητήματα περιεχομένου Ι
στορικού, άλλά προγενέστερων έ- 
ποχών. Οπως ή ίδρυση τής 'Οδησ
σού, οί τύχες τοϋ έλληνικοΰ στοι
χείου στή μεγάλη ρωοσ κή έπικρά- 
τεια, ή έκεϊ έλληνική δράση, ή Ι
δρυση τής Φιλικής 'Εταιρείας καί 
τής Βιβλιοθήκης Μαρασλή και πολ
λά άλλα, μέ τρόπο κάπως πρόχει
ρο, πού άνάμεσά τους έχει σημασία 
ή έζήγηση τής αιτίας πού οί "Ε λ 
ληνες άφομοιώνονταν άπό τούς 
Ρώσοους πολύ πρίν ένοκήψει στήν 
άπέρ;ιντη χώρα ό άκατανοήτων πε
πρωμένων έπαναοτατικός τυφώνας.

Είδα άκόμη στίς «’Αναμνήσεις δι
πλωμάτου» καί τίς άλλες κινήσεις 
τοϋ κ. Καψαμπέλη κοί λίγα άπά τή 
δράση του στήν 'Ολλανδία. "Ολα 
αύτά, παρ’ δλο τόν στενά Ιδιωτικό 
πολλές φορές χαρακτήρα τους, μέ 
Ικανοποίησαν. Δίνουν μιάν Ιδέά γιά 
τή ζωή ένός διπλωμάτη μικροϋ κρά 
τους, πού θέλει νά κροτηθρ γερά 
στήν άποστολή του καί τό πετυχαί
νει γιατί παρουο άζεται πρόθυμος, 
έφευρετικός, άνιδιοτελής καί ίκα- 
νός γενικά άνώτερος διπλωματικός 
ύπάλληλος.

Μοϋ είπε ό σεβαστός φίλος πώς 
προσεχώς θά βγάλρ σέ δεύτερη 
έκδοση τό βιβλίο του αύτό καί θά 
περιλάβρ κι’ άλλο ύλικό. Εύχομαι 
αύτό τό νέο ύλικό ν ’ άναφέρεται 
αέ περισσότερα, γενικώτερα καί πιό 
ένδιαφέροντα περιστατικά τής μα- 
κρδς σταδιοδρομίας του.

ΟΟ
Μέ ξεχωριστή εύχαρίστηση έλα

βα καί τό τρίτο τείχος  τών «Πει- 
ραϊκών Γραμμάτων». Ή  κ. Ίσιδώρα 
Καμαρινέα κι' ό κ. Κλέαρχος Μμϊ- 
κος έδειξαν μέ τό νέο αύτό τεΰχος 
πώς εΐνε άποφασισμένοι νά κατατά
ξουν τό περιοδικό τους στήν όλό
τελα πρώτη γραμμή τyiv λογοτεχνι
κών μας εκδόσεων. "Αφθονη κι’ ά- 
ληθινά διαλεχτή συνεργασία γνω
στών λογοτεχνών μας. Κριτική έπι- 
οκόπηαη πού μπορεί νά γίνρ καί 
καλλίτερη. Ταξινόμηση τής ύλης ά
σφαλώς πετυχημένη. Αύτά εΐνε τά 
συστατικά τοϋ 3ου αύτοϋ τεύχους 
τών «Πειραϊκών Γ  ραμμάτων» πού 
προορίζουνται μέ τήν ευδόκιμη δι
εύθυνσή τους νά προωθήσουν κι’ 
ούτά άπό τόν Ποραιδ τά πανελλή
νια γράμματα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Λείπω άπό τήν 'Αθήνα καί δέ 

μπόρεσα νά μάθω ώς τήν ώρα πώς 
τά κατάφερε ό Ζωροάστρης ή Που- 
λάηουλος ή Παυλόπουλος — όπως 
είδα νά υπογράφεται τώρα στήν έ
πιστολή του — ή Πουλιόπσυλος — 
όπως γιά άγνωστη αίτία φέρεται σέ 
κάποιον παληά τιμοκατάλογο βιβλί
ων — ώστε ν ’ άναγκαστοϋν τά 
«Παρασκήνια» κατά παράβαση τών 
θεσμίων, νά καταχωρήσουν τήν «ά- 
ηάντηαή» του σ' έμένα.

Πάντως κείνο πού διαπίστωσα εΐ- 
νε  πώς μέ τή νέα έμφάνισή του ό 
Ζωροάστρης παίρνει μιά κάπως κω
μική στάση, μέ τό νά φαντάζεται 
πώς ή φυλλάδα του «Παράδεισος 
τής εύτυχίας» κρίθηκε στή στήλη 
τούτη, γιατί είχε ουσιαστικό περιε
χόμενο ή ήταν λογοτεχνική. Δέν 
κατάλαβε ό καλός άνθρωπος — πού 
θανε, ύποθέτω, προχωρημένος πο
λύ στήν ήλικία — πώς κρίθηκε μόνο 
γιατί έδινε άφορμή νά είπωθοϋν ά
πό δώ μερικά πράματα χρήσιμα καί 
ουντελεστικά ϊσως στήν έθνική καί 
κοινωνική μας προκοπή.

Λ. Π.

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α
•%*

Τό δραματολόγιο
τοϋ θεάτοου Κοτοπούλη

(Συνέχεια άπό τήν Ιη σελίδα)
μάς πή μερικά λόγια.

Τ β  γραφεϊβ τβΰ κ. Χ έλ μ η , βρί
σκεται πίσω άκριδώς άπό τη σκη
νή τοΰ «Ρέξ». Δ έν  ίιακρίνεται re 
χρώμα τών τοίχων γιατί παντβΰ. 
είναι κρεμασμένες ώραΐες μακέτ
τες κβστβυμιών άπό Ιστορικά καί 
κλασσικά έργα ποϋ άνέ&*σε ό 8ία- 
ο<*ς σέ διάφορα χρονικά όιαστήμκ 
τα. Φωτογιραφίες πάλι ήδοποιών, 
κάνουν μιά ά 'τμοαφαιρα έντελώς 
καλλιτεχνική.

Ά νά μεσ α  σέ δυο τηλεφωνή
ματα, ατό κάπνισμα ένός τοιγά- 
ρβυ, ό κ. Χ έλ μ η ;, εύγενέοτατβς, 
άκούει τίς έρωτήσεις μας καί μά: 
δίνει τίς σχετικές πληροφορίες.

— ΕΤνε γεγονός, κ. Χέλμη, δ4ι ό θί
ασος θά στεγασθρ μόνο στό «Ρέξ» ·,

— Μάλιστα. Ή  λίπτουργί* onω; 
τοΰ δεάτρου. 8ά μοιάίη σάν νάνη 
δυό συγκροτήματα. Σ έ  διάφορες 
απογευματινές, 8ά έπανκλτμέά- 
νωνται έργα, ποΰ σημειώσανε ε
πιτυχία, άπό τό δεύτερο συγ’/.ρίτη 
μα. ’Έ τσ ι, όταν δά παίζεται «Τί·· 
Πράσινο Φράκο» π. χ.. π ούνη τό 
τρίτο έργο τοϋ δραματολογίου, τίς 
άπβγευματινές δά δίνεται « Ή  κυ
ρία Μποδαρύ». Μ ’ αύτόν τόν τρόπο 
δά παίξουν βλβι οΐ ήδοποιοί καΐ 8ά 
ύπάρχη >'■ τό πλεονέκτημα ί'Τι 
δτ>ν θά δλέπβυαε οτι ένα £βγο 
«πέφτη» δέν δ’ άναιγκά^όμαστε 
νά τό κρατάμε στο πργραιαμα 
ή ν ’ άργοΰ,Μϊ τρεις μέρες γιά να 
κάνουμε δοκιμέί, άλλά β' άνεδά- 
Γονμε άμέσω;, άλλο, πβύ θάναι κ ι' 
ολ*,ς έτβΐιμβ.

Σ τ ή  σύνδεση τβΰ δραματολογίου 
τή ; φ ετεινή; χειμερινής περιόδου 
δέβηκε έξαιρετική προσοχή ώ-3- 
τε καΐ τά έργα νάνα άξίας, καΐ άν 
τιπροσωπευτικά κάδε έπβχής καΐ 
σχβλή;, άλλά καΐ ολβι βΐ ήδοποιοί

πβύ άπβτελοΰν τόν θί^σό μας, νά 
λάδουν τήν εύκαιρία νά έπιδεί- 
ς-υν τά χαρίσματα τής δημιουργι
κή/: του; τέχνης·

— Ή  άλλαγή τοϋ προγράμματος θά 
έξαρτιέται άπό τήν εισπρακτική έπιτυ- 
κία ένός έργου ή άπό ένα καθωρισμένο 
άπό πρίν χρονικό διάστημα ;

— Καΐ φέτος, ή εισπρακτική έπιτυ 
χία δάναι έκείνη  πού δά μάς όδη- 
γεί στήν άλλαγή τβΰ προγράμμα
τος.

— Ή  κ. Κοτοπούλη σέ πόσα καί ποιά 
έργα θά πρωταγωνιστήσρ ;

—  Σ έ  πέντε. Σ τ ή ν  «Κυρΐ·ν. 
Μπο'δ'ίού», στούς «’Αποτυχημένους» 
οτό «Πράσινο Φράκο», στήν «Μ :-  
γάλη Α ικατερίνη» καΐ στό μονό
πρακτο « Ή  μικρή Ρβζαλίντα» καί 
στήν «’Ολυμπία» Οά λάδη μέραζ 
'\y.cy - καί στή γ « Έ κ ά  δη» π ού ί·χ 
παιχτή στό τέλος της χειμερινής 
περιι;5ου.

— Ή  «’Εκάβη» θά ηαιχτρ σέ μετά- 
monon τοϋ κ. Α. Μελαχρινού, δπως κι' 
άλλοτε καί μέ μουσική ύπόκρουση τοϋ 
Ρ  άδη ;

— Μάλιστα.
— Γιά τήν τριλογία τής «Όρέστειαςς 

τί έχετε νά πήτε ;
— 'Όπως ανακοίνωσε καΐ ό Γ ε ν ι 

κός Διευδυντής τών Κρατικώ ν 
Σ κη νώ ν  κ. Κ . Μπαστιάς, δά παί
χτη βτό τέλβ; τή : χειμερινής πε
ριόδου, άπό τόν δίιασο τοΰ ΙΊασιλ. 
κοΰ ©εάτρου μέ τή σύμπραξη τη ; 
κ. Κβτβπβύλη.

— Τό «Πειραματικό» τοΟ κ. Κούν θά 
λειτουργήσρ φέτος; καί ποϋ θά στεγα- 
σθρ ;
— Τ ό  «Πειραματικό» δά παίξη φέ 

τος στό «Ρέξ» καί δ’ άνεδάση τό 
περυσινό δραματολόγιο του έπα- 
ναλαιμδάνβντα,; καΐ τόν «Γλάρ·-» 
τοΰ Τσέχωφ πού παίχτηκε στό δέ 
ατρο «Άλίκη,ξ». Χώρια άπ’ αύτά δ 
άνεδάση κ ι ’ ένα παραιμΰδι που

Ή δυναστεία Γκιτρύ

σ’ αυτό δά λάδουν μέρος ήδοποιοί 
τβΰ δεάτρου καΐ τοΰ Πειραματικού 
καΐ 0’ άίτεΜΐβΛν5τα’ στά π ν 'δ ’ά.

— Στή σύνθεση τοΰ θιάσου γίνεται 
καμμιά άλλαγή. Κσμμιά πρόσληψη ή ά- 
πόλυση ήθοποιοΰ ;

- ’Ό χ ι .  Ή κτός  άπό τήν απο
χώρηση τοΰ κ. Κ . Μουσούρη;

— Πότε θ’ άρχίσρ ή χειμερινή περί
οδος ; · ·

— Στά  τέλη τβΰ Σεπ τέμδρη μετά 
άπό τήν «’Κ.οωτική π-ρ-πέτειαΐ) 
τών >'τέ Φ λέρ  καί Κ * ν ι « 5 Α )«γ. το 
έογο τοϋ Ζ. Α νβυΐγ  «’Έ ν α ς  Φ ο λ *  
κισιμένος» πού 2 αχ η καΐ μουσική 
νπόκΓ.ουση τοΰ κ. Χαρ7ντσά·5!’ >!:- 
τά δ’ άκολονβήσουν τά πΐ7ρακ χτ',/ 
έρ νκ :

1) ,Γκυατάβ Φλωμπέρ : «Ή  Κυρία
Μποβόρύ».

2) Ά νρ ύ  Λενορμάν : «Οί άποτυχημέ- 
νοι».

3) Ντέ Φλέρ καί Καγιαβέ : «Τό πρά
σινο φοάκο».

4) Τζ. Πρίοτλε : «01 Κόνουευς καί 
ό χρόνος».

5) α ')  Μπέρναρ Σώ : «Ή  Μεγάλη 
Αικατερίνη».

β ' )  Τζαίϊμς Μπάρρυ : «Ή  Ροζαλίντα»
6) Όζιέ καί Σαντώι «Ό  γαμπρός τοϋ 

κ. Πουαριέ».
7) Φράντζ Μόλναρ : «Ή  ’Ολυμπία».
8) Γκόγκολ : «Τά παντρολογήματα».
β ’ ) Τσέχωφ : «Ή  άρκούδα».
9) Λέοναρ Φράνκ : «Ή  αφορμή».
10) Λαμπίς καί Μάρκ Μισέλ : «Τό 

Ψάθινο καπέλλο».
11) Τζαίϊμς Μπάρρυ :· «Ό  άξιοθαύμα- 

στος Κράΐτον».
12) Πέντρο Μούνιοθ Γέκκα  : «Ό  μέ

γας ευεργέτης».
13) Μπέρναρ Σώ : «"Ανθρωπος καί 

ύπεράνθρωπος».
14) Τζών Γκάλζγουιόρθυ ; «Τά άση- 

μένιο κουτί».
15) "Εμ λυ ν  Ούΐλλιαμς : «Σάν πέσρ τό 
σκοτάδι».

16) Ευριπίδη : « ’Εκάβη».
Ο ΣΥΝΤΑΧΤΗΣ

(Συνέχεια άπό τήν Ιη  σελίδα) 
κές γλώσσες είπαν, δτι καΐ αύτός ό 
τίτλος ήτο συμβολικός, τήν φοράν δ
μως αύτήν, διά... τόν Σασά Γκιτρύ τόν 
ίδιον. Μέ άλλας λέξεις, δτι ό ήθοποιός 
συγγραφεύς, ένεπνεύσθη τό έργον του 
αυτό, άπό ένα έφήμερο ειδύλλιο τής 
άστατης συζύγου του, ειδύλλιο, πού 
ύπήρξε τρόπον τινσ, μιά συνέπεια τής 
έγκάρδιας... άγγλο - γαλλικής συνεν- 
νοήσεως, κατά τόν προηγούμενο πόλε
μο. Ό  Σασά Γκιτρύ, πού έλ’άτρευε τήν

σεφέρθη νά παίξη ενα μικρό ρόλο είς 
τό ιστορικό φιλμ τοΰ Σασά Γκιτρύ,
« ’Ανεβαίνοντας τά Ήλΰσσια».

Ό  Γκιτρύ, διεσκεύασε τό σενάριο 
τοΰ έργου του αύτοΰ, ούτως ώστε νά 
έμφανίση τήν Ζενβιέβ ντέ Σερεβίλ σε 
πρώτο ρόλο. Κατόπιν τούτου, ή Ζακλίν 
Ντελυμπάκ καί ό Σασά Γκιτρύ, ήλθαν 
εις διάστασιν. ’Εξακολουθούσαν νά παί 
ζουν μαζί στό θέατρο, τήν περυσινή 
μεγάλη έπιτυχία τοΰ Γκιτρύ, «Κόσμος 
Τρελλός», άλλ’ ά καλλιτέχνης ελεγε

’Υβόν Πρεντάν, τή συγχώρεσε. ‘Έζησαν ] κάθε 6ράδυ £π; σκηνής ε;ς τήν Ζακλίν

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

Όμιλεϊ ό κ. Μουζενίδης
(Συνέχεια Από τήν 1η σελίδα) I άτροο κα ί είχανε χαραχτήρα  έτη 

λ ιγ μ ο Ι ώς πού νά δγή κανείς στήν στημονικό. Τότε άποφάσισε νά με- 
όδόν Διονυσίου τοΰ ’Αρεοπαγίτου, λετήσ^) καί άπό σκηνοθετικί) άποψη 

Στούς τόσο γνώ ριμους αύτούς I τό άρχαίο θέατρο καί τόν ένίσχυσε

Τά θέατρα τόν χειμώνα
(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 

γράψατε τό « Ίν τεά λ »  ; |
— Γιατί εΐνε άκριδό. ’Έπ ειτα  δέ 

μ ά ς  έξυπηρεϊ δποις πρέπει. 'Ό σ α  
κερδίζαμε τό καλοκαίρι έδώ τά 
χάναμε τό χειμώνα έκεϊ. Δουλειά 
εΐνε, δηλαδή, αύτή ;

Καΐ. πάμε νά δοΰμε τήν δίδα 
Μ, Καλουτά. Τήν άνακαλύπτω στό 
καμαρίνι της νά τρώη.

—Δέ ξέρω τί Θά γίνη. Πιστεύω 
δμως νά μή διαλι,Θή ό θίασος. ’Ά ν  
διαλυθή θά μπορέσουμε νά ξεκου
ραστούμε κ ι’ έμε>·ς μερικούς μή
νες. Ή  άδελφή μου 'Ά ννα  κι’ έγώ, 
δηλαδή. Α λή θ εια  εΐνε πάρα πολύ 
έξαντλητικό νά έργαζόμαστε συ
νέχεια άπό τά παιδικά μας χρόνια, 
χωρίς διακοπή. Λίγη άνάπαυση 
και γιά  μάς καλή θάναι. Μά σάς 
λέω : Δέν τό πιστεύω. Ό  θίασος 
θά στεγασθή κάπου κι' έμεΐς κατ' 
Ανάγκην θά συνεργασθοΰμε σ’ αύ 
τόν.

Πάω σ’ άλλους καλλιτέχνες. Κα  
νένας δέ ξέρει. Διαγράφεται κα
θαρή ή ειλικρίνεια ατό πρόσωπό 
τους. «Σ τ ό  έρχο ;:νο ψύλλο, σάς 
παρακαλώ. Στό  ερχόμενο. Τότε θά 
ξέρουμε θετικά και θά σάς πού
με» ; μοΰ λένε δλοι. Ό  κ. Μηλιά- 
δης μάλιστα ύποσχέθηκε ν' άνα 
κοινώση πρώτα στά «Παρασκή
νια» τίς τελικές τους άποφάσεις.

Κ α ’ι τελειώνουμε μέ τΙς «Ζωντα 
νές κούκλες» του κ. Ν·κου Ά κύ λ α .

01 Μαριονέττες, λοιπόν, νοικιάσα
νε γιά  πολλές παραστάσεις τό μή 
να αύτό τό θέατρο « Α λ ίκ η ς »  καί 
θά παρουσιάσουνε τήν παιδική κω 
μωδία τοΰ κ. Γερ. Σταυρολέμη 
«Παρά τρίχα Ροδινσώνες...»

θ ά  έγκαινιάσουνε δμως κ ι’ αύ
τές τή χειμερινή περίοδο σέ κεντρί 
κό θέατρο καί θά κάνουν έναρξη 
μέ μιά τρίπραχτη διδαχτική κωμω 
δία τοΰ ύποφαινόμενου τούς «Δυό 
δρόμους» πού γράφεται είδικά γιά  
τόν θίασο τοΰ κ. Ν. Ά κύ λ α .

Ν ΙΚ Ο Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

Χ Ε ΙΡΟ Υ ΡΓΟ Σ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Δέχεται 4 -  8 μ. μ.

καί έπί συνεντεύξει
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δρόμους £να-Ενα έχω καμαρώσει 
αύτά τά σπίτια νά ύψώνονται καί 
νά μοΰ κόβουνε τις εύθεΐες μου' 
τά χαίρομαι δμως σά νά εΐνε δικά 
μου, γιατί μοΰ δίνουν τό αίσιό·δοξο 
αίσθημα δτι ύπάρχουν άνθρωποι 
δέδαια πού τά έχουν, ήρεμοι στόν 
πλοΰτο τοΰ σπιτιοΰ τους, εύχαρι- 
στημένοι πού έχουνε μιά στέγη δι
κή τους- φαντάζομαι δτι κρύβουν 
ευτυχισμένους o l ψηλοί τοίχοι μέ 
τά πολλά μπαλκόνια. Μιά παρηγο 
ριά κ ι’ αύτό.

Μέ παρόμοιες σκέψεις πάντα χαι 
ρετώ κάθε φορά τά δρομάκια  μου 
αύτά ή καί μέ άλλες, πότε πιό χα  
ρούμενες καί πότε πιό θλιβερές.

Άπ όψ ε δμως πού πηγαίνω γιά  
τήν «Α ντιγόνη »  άλλες έννοιες μέ 
κατέχουν' πώς θ’ άνεδή τό έργο, 
τί θά γίνι|· άνησυχώ γιά  τήν πα
ράσταση (έτσι μιά φορά, δταν ή
μουνα παιδί, πού είχα πάει λίγες 
φορές στό θέατρο, ακόυσα δτι ό 
Βονασέρας θά έπαιζε «Βρυκόλα- 
κες»' δέν ήξερα δτι αύτός τούς εί
χε  πρωτοπαίξει' ήξερα δμως δτι 
τούς έπαιζε θαυμάσια 6 Ο ικονό
μου, πού άκόμα δέν τόν είχα δή 
καί φοβόμουνα, μήν τύχει καί κα- 
τακριθή ό Βονασέρας κα ίέτρεμα ). 
Πώς εΐνε ό άνθρωπος δταν τοΰ πρω 
τογεννιοϋνται ol μεγάλοι πόθοι 
γιά  κάτι !

Τώρα δμως φυσικά τό ένδιαφέ
ρον μου εΐνε πολύ μεγαλύτερο' 
γιατί ό κ. Τ. Μουζενίδης εΐνε δικός 
καί σύγχρονος καί άκάματος έρ
γάτης τής θεατρικής ιδέας καί ή 
παράσταση τής «Α ντιγόνης» έγχεί 
ρημα σημαντικώτατο, πού δέν πα- 
ρουσιάζονταιδμοιά του συχνά στήν 
καλλιτεχνική ζωή ένός σκηνοθέτη.

Μ όλις μπαίνω στό Ώδ-εΐο ξανα
κάνει ό Χορός τήν είσοδό του γιά  
δεκάτη φορά, ώς πού νά τήν κάνη 
άψογα, τούλάχιστον γ ι ’ αύτό τό 
δράδυ.

Σκορπισμένα στίς κερκίδες τό
σα προσφιλή πρόσωπα: ό Βεάκης, 
ό Π α ρα σκευά ς , ό Ροζάν, ό Γληνός. 
Πιό κεί ή κ. Μουστάκα, ή δ. Παπα- 
δάκη, ή κ. Ζαφειρίου. Σ τ ό  Χορό 
τριάντα γνωστά μου καί άγαπητά 
πρόσωπα.

Τί συμπαθητικοί πού γίνονται οί 
ήθοποιοί στήν πρόβα !

Σ ιγ ή ' συνεχίζει ό Χορός τις ά- 
τελείωτες έπαναλήψεις του' δέν 
τόν παρακολουθώ πιά' καθώς βλέ
πω τόν κ. Μουζενίδη πού στέκεται 
στή μέση, στήν πρώτη σειρά τών 
καθισμάτων, συλλογίζομαι πολλές 
όμιλίες πού είχαμε κάνει μαζί σχε 
τικά μέ τό άρχαίο δράμα:

'Ώ ς  πού νά έρθη ό κ. Μουζενί
δης στό σημείο νά σκηνοθετήση 
τήν «Α ντιγόνη» , δούλεψε πολύ' ξε 
κίνησε άπό τή μελέτη τοΰ άρχαίου 
δράματος γιά  νά φτάση στή σκη
νοθεσία γενικά ' δσο φοιτοΰσε στή 
Νομική στό Πανεπιστήμιο τής Ά θ ή  
νας μάζευε τό ύλικό τό σχετικό* 
πού σέ λ ίγο  τοΰ γίνηκε δγκος 
πραγματικός πολλής έργασίας' μέ 
τή βοήθεια τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ, πού 
ήτανε κυρίως έπιστημονικό, μπό
ρεσε νά μπή στό νόημα τοΰ άρ
χαίου θεάτρου.

Σ τ ή  Γερμανία, δσο σπούδαζε τή 
σκηνοθεσία, έδαζε σ’ έφαρμογή 
αύτή τή μελέτη του, κάνοντας δια 
λέξεις στό Ίνστιτοΰτο θεάτρου 
στό Πανεπιστήμιο τοΰ Βερολίνου, 
πού εΐνε κι* αύτό μιά σχολή σάν 
τις άλλες, μέ διευθυντή τόν ξακου 
στό Γιούλιους Πέτερσον. 01 διαλέ 
ξεΐς  γινόντουσαν γ ιά  διαφωτισμό 
τών φοιτητών-καλλιτεχνών τοΰ 9ε-

σ’ αύτό κα ί τό συμβόλαιό του μέ 
τό μεγάλο έ|(6$)τικό οίκο τοΰ ’Ό τ 
το "Ελ σ νερ , πού τοΰ έβγα λε τόν 
πρώτο τόμο τών έργασιών του, 
πού έπιγράφεται « Ό  Αίσχύλος καί 
τό θέατρό του» (1937). Κα τά  τό 
συμβόλαιο πρέπει νά γράψη άκό
μη τρεις τόμους, κάθε τέσσερα 
χρόνια τόν καθένα καί τώρα βρί
σκεται στό τέλος τοΰ δεύτερου τό 
μου, πού μιλάει γ ιά  τό Σοφ ο 
κλή.

Ό  πρώτος τόμος κρίθηκε μέ προ 
σοχή κα  γράφτηκαν σαράντα κρι 
τικές γαλλικά , ά γγλ ικά , Ιταλικά , 
έλληνικά.

Σ έ  κάμποση ώρα σταματάει 
κα ί ή δοκιμή.

Π ηγα (νω πρός τόν κ. Μουζενίδη, 
πού κι* αύτός έρχεται πρός έμένα.

— Λοιπόν ; Ώ ρα ία , φαίνεται, θά 
πάη τό έργο' τί λές, άγαπητέ φίλε; 
ρωτάω, σφίγγοντας τό χέρι τοΰ 
σκηνοθέτη.

—'Ά ς  τό έλπίσουμε.
— Ε Ισ ’ εύχαριστημένος άπό τή 

δουλειά σου ;
— Πρό παντός είμαι βαθύτατα 

εύγνώμων πρός έκείνους, πού μοΰ 
έδωσαν τήν εύκαιρία νά πραγμα
τοποιήσω τήν πρώτη προσέγγιση 
πρός τήν ένσάρκωση τών όνείρων 
μου, τών σχετικών μέ τό άρχαΐς 
δράμα πού τόσο μέ κυριαρχούν.

Φυσικά δέν έννοεΐ άλλον παρί 
τόν κ. Κ . Μπαοστιά.

•Κι' εύχομαι ή έπιτυχία τής «Ά ', 
τιγόνης» νά εΐνε τέτοια πού νά 
αίσθανθοΰν καί οι θεατές μιάν εύ- 
γνωμοσύνη στόν κ. Μπαστιά, γ ιά  
τήν άπόφασή του ν' άναθέση στόν 
κ. Μουζενίδη ένός τέτοιου έ'ργου 
τό άνέβασμα.

Τό είχε, καθώς ξέρω άπό τις συ 
νομιλίες μας, ώς καλλιτεχνική του 
έπιδίωξη ό κ. Μουζενίδης άπό και 
ρό νά μπορέση κάποτε μέ τή βοή
θεια δλων δσοι έχουν άσχοληθή μέ 
τό άρχαίο θέατρο, νά κάνη μιά σει 
ρά ύποδειγματικών, θά έλεγα, πα 
ραστάσεών, πού νά εΐνε περισσό
τερο έπιστημονική έργασία καί λι 
γώτερο καλλιτεχνική. Στόν  πρό
λογο τοΰ βιβλίου του έχει γράψει 
δτι ή νεώτερη άπό'δοση μιας άρ
χαίας τραγωδίας πρέπει νά βασί 
ζεται στήν πλήρη γνώση τοΰ πώς 
έδιδάσκοντο στήν άρχαίαν έποχή 
οι τραγωδίες γιά  ν’ άποφεύγεται ή 
παρερμηνεία' τοΰτο εΐνε ένα αίτη
μα έπιστημονικώς έφικτό' κα ί δτι, 
άφοΰ όλοκληρώσει, γράφει στόν 
πρόλογό του, τήν έργασία του σ’ 
όλόκληρη τήν τραγωδία, θά μελε- 
τοΰσε τό πρόβλημα τής νεώτερης 
άπόδοσής της. Τοΰ θυμίζω αύτές 
μας τίς παλαιότερες συζητήσεις 
καί ρωτώ:

—Ή  παράσταση τής Α ντ ιγό νη ς  
θά εΐνε μιά «ύποδειγματική» ή 
μιά νεωτεριστική άπόδοση ;

—Ή  πραγματικότητα άναγκά- 
ζει πολλές φορές τόν καλλιτέχνη 
νά κάνη μερικούς έλ ιγμούς- έτσι 
κι' έγώ, πρ’ιν όλοκληρώσω τΙς  με
λέτες μου, βρέθηκα στήν περίστα
ση νά μελετήσω τήν Α ντ ιγόνη  σάν 
παράσταση πού νά στηρίζεται ά
πάνω στούς νόμους, πού κυβερνούν 
σήμερα τό θέατρο' λοιπόν δέν έπε- 
ριόρισα τήν άπόδοση καί άφησα 
μιά έλευθερία στόν έαυτό μου' δ
μως αύτή ή έλευθερία έδράζεται 
στή μελέτη κα ί στή γνώση τών 
προβλημάτων τοΰ άρχαίου θεά
τρου. Δέν θά εΐνε ούτε αυθαίρετη, 
άλλά ούτε καί συνεπής πρός τά 
στενώς άπό άρχαιολογική άποψη 
δεδομένα.

άκόμη μαζί έπί 15 χρόνια, έσημείωσαν 
μαζί τούς ώραιοτέρους θριάμβους των 
έπολλαπλασίασαν μαζί τά έκατομμύ- 
ριά των. Ά λλά  τό 1931, ό Σασά Γκ ι
τρύ, προσέλαβε στό θίασό του τόν Πι
έρ Φρεναί. Μετά λίγους μήνες, τό κοι
νόν έπληροφορήθη τήν διάστασιν τής 
’Υβόν Πρεντάν καί τοΰ Σασά Γκιτρύ, 
καί δτι ό Πιέρ Φρεναί καί ή Υβόν 
Πρεντάν, έ'ψυγαν μαζί είς τό Λονο5νον 
γιά νά παίξουν άγγλικά, ένα καινούρ
γιο έργο τοϋ Νόελ Κάουαρντ, τού Βρε
τανού Σασά Γκιτρύ.)

Τό 1932, ή ώραία άλλά μετριωτάτη 
ηθοποιός Ζακλίν Ντελυμπάκ, προσελή- 
φβη στά θίασο τοΰ Σασά Γκιτρύ. Τό 
1933 ή καλλιτέχνις έπαιξε στό πλευ
ρό του τό καινούργιο έργο του, «Πύρ
γοι στήν Ισπανία». Σέ λίγους μήνες, 
ή Ζακλιν Ντελυμπάκ έγινε ή ύπ’ άριθ 
3 κυρία Σασά Γκιτρύ. Τό 1939 έπαυ
σε νά εΐνε κυρία Γκιτρύ, διά νά γίνη 
κυρία Χόαρ Μπελίσσα. Διά δευτέραν 
φοράν ό Σασά Γκιτρύ, έπεσε θΰμα τής 
έγκάρδιας άγγλο - γαλλικής συνεννοή- 
σεως, (είς τάς παραμονάς τοΰ τέλους 
της). Ά λλά  τήν φοράν αύτήν, ό Σασά 
Γκιτρύ, δέν ύπήρξε θύμα έντελώς άβώ- 
ον. Γιατί πρέπει νά προστεθή, δτι ό 
περίφημος ήθοποιός - συγγραφεύς, εΐ- 
χεν έρωτευεή έν τώ μεταξύ, τήν δεσποι
νίδα Ζενβιέβ ντέ Σερεβίλ, μιά νεαρω- 
τάτη ώραία άριστοκράτιδα, πού προ-

Ντελυμπάκ: «Σοΰ άποδίδ^ τό πολυτι- 
μώτερο άγαθό: τήν έλευθερία σου!»
Καί μετά τήν παράστασιν, ό Σασά 
Γκιτρύ, άντί νά πηγαίνη στό σπίτι του, 
έπήγαινε και έκοιμάτο είς τό... Νοσο- 
κομεΐον τοΰ Νείγύ, ώστε νά μή μπορεί 
ή Ντελυμπάκ νά έπικαλεσθή τήν ειδι
κήν παράγραφον τοΰ γαλλικού νόμου 
περί έγκαταλείψεως τής συζυγικής στέ 
γης, πού παρείχε είς τήν σύζυγον τοΰ 
Γκιτρύ, τό δικαίωμα νά κράτηση δ,τι 
άφήκε εκείνος στό σπίτι του φεύγον
τας. Ή  παράγραφος αύτή, έξαιρεΐ τάς 
περιπτώσεις κατά τάς όποιας 6 ιίς 
τών συζύγων αναγκάζεται νά έγκατα- 
λείψη τήν συζυγικήν στέγην διά λό
γους ύγείας. "Ε τ σ ι, ό Σασά Γκιτρύ, 
ΐσχυρίσθη, δτι ή ύπερκόπωσίς του τού 
έπέβαλλε νά άποσυρθή στήν έξοχή κα
τά τάς ώρας πού δέν είργάζετο.

Μετ’ όλίγους μήνας, κοινή συναινέ- 
σει, ή Ντελυμπάκ καί ό Γκιτρύ διε- 
ζεύχθησαν. Ό  περίφημος ήθοποιός - 
συγγραφεύς ένυμφεύθη τήν νέαν του 
κατάκτησιν Ζενβιέβ ντέ Σερεβίλ, τήν 
ύπ’ άριθ. 4 κυρίαν Σασά Γκιτρύ. Και 
ή Ζακλίν Ντελυμπάκ, δέν ήργησε νά 
άκολουθήση τό παράδειγμά του: ’Ε- 
δέχθη νά γίνη σύζυγος τοΰ τέως Υ 
πουργού τών Στρατιωτικών τής Ά γ τ  
γλίας, κ. Χόαρ Μπελίσσα.

Σ Κ Α Ρ .

Τό κωμικό στοιχείο 
οτό εργο τοΰ Μολιέρου

— Τί λύσεις δοθήκανε άπό τίς 
άπόψεις σας στά τόσα μοιραία ζη 
τήματα, πού ξεπετιοΰνται άπειλη- 
τικά  ; Κα ί πρώτα-πρώτα τί έγινε 
μέ τό Χορό ;

— Προσπάθησα μέ τή δοήθεια 
τών συνεργατών μου νά ύποτάξω 
σέ μιά γενικήν ιδέα τούς κύριους 
παράγοντες τοΰ άρχαίου Χοροΰ, 
δηλ. τή μουσική κα ί τήν κίνηση. 
Πρώτη θέση κατέχει ό λόγος καί 
ή μουσική μέ τήν κίνηση τόν συμ
πληρώνουν καί τόν προεκτείνουν. 
Ή  πρόθεσή μου ήτανε νά έκφρά- 
σω άρτια, δσο μπορεί, τό νόημα 
πού έπεδίωκε ό ποιητής κα ί νά 
δημιουργήσω  τήν άτμόσφαιρα, έ
να υπόβαθρο, θέλω νά πώ, πού ά 
πάνω. του θά κινηθή ή σύγκρουση 
τών παθών.

—Ή  μουσική ;
— Εύτυχώ ς άπό τήν πρώτη στιγ 

μή βρέθηκα σέ πλήρη συμφωνία 
μέ τόν κ. Πονηρίδη, πού κα ί άλλο
τε είχα συνεργασθή μαζί του.

—Ναί, τή θυμάμαι τήν πετυχη
μένη σας συνεργασία στά «Δημι- 
ουργηθέντα συμφέροντα».

— Ο Ι θεατές θά κρίνουν τήν άξία 
τής μουσικής τοΰ κ. Πονηρίδη. Ε 
γώ  όμως είμαι ύποχρεωμένος νά 
ττώ δτι ξεκινώντας άπό τή βάση 
πώς ή μουσική, χωρίς νά περιορί 
ζη, πρέπει νά πλαισιώνη τό λόγο. 
άποφεύγοντας βέβαια τήν περιγρσ 
φική μουσική άντίληψη, είδα στή 
αύνθεση τοΰ συνεργάτη μου w  
καλύτερο δυνατό βοηθό γιά  τή\ 
τραγ ματοποίηση τής πρόθεσήι 
ίου.

—Ή  σκηνογραφία, τά κοοτού- 
ιια καί ή κίνηση ;

— Γιά  τή λύση τών προβλημάτων 
αύτών συντελέσανε κατά πολύ ό 
κ. Κλώνης, μέ τή γνωστή τήν πει 
ρα του καί τήν μεγάλη τήν καλλι
τεχνική του τήν άντίληψη,ό κ. Φω 
κόίς μέ τό άξεπέραστο γοΰστο του 
καί μέ. τίς λαμπρές του τίς έμπνεύ 
σεις, καθώς κα ί ή κ. Σαχελλαρίου, 
πού άνάλαβε τό δύσκολο έργο τής 
έκγυμνάσεω ς τοΰ Χοροΰ. ’Επίσης 
δέν πρέπει νά ξεχαστή ή σημαντι- 
κώτατη συμβολή τοΰ κ. Λυκούδη, 
πού διευθύνει τό μουσικό μέρος.

— Πώς χρησιμοποιήσατε κα ί τό 
άλλο έμψυχο ύλικό ;

—'Ό τα ν ό σκηνοθέτης έχει νά 
κάνη μέ καλλιτέχνες τής άξίας 
τών συνεργατών μου, πρέπει νά θε 
ωρήται, ώς £να βαθμό, ι;ύτυχής. 
’Έ π ειτα  άπό κοινή καί συστηματι 
κή έργασία πιστεύω πώς θά φθά- 
σουν στό ν’ άποδώσουν δλο τόν 
πλοΰτο τής καλλιτεχνικής τους ι
διοσυγκρασίας.

Κ α ί σωστά λέει ό κ. Μουζενίδης- 
άπό καλλιτέχνες τής περιωπής 
τής δ. Παπαδάκη, Μουστάκα, Μα 
νωλίδου, Ζαφειρίου, Παπά, Βεά κη , 
Γληνοΰ, Παρασκευά, Ροζάν, Κα- 
τράκη, Δεστούνη, Κωστόπουλου, 
Αύλωνίτη δέν μπορεί παρά νά πε- 
ριμένη κανείς έπιτυχία.

‘Ώ ρ α  δμως εΐνε ξαναρχίση ή 
δοκιμή’ πάλι άπό τήν ά ρ χ ή : ό διά 
λογος τής Α ντ ιγό νη ς  μέ τήν Ίσ μ ή  
νη, ή πάροδος, τό πρώτο έπεισόδιο, 
ό Κρέων...

’Οφείλω νά σημειώσω δτι ό κ. 
Μουζενίδης έχει συλλάβει καί έκ- 
τελέσει πολλά βέβαια μέρη τοΰ 
χοροΰ, άλλά κυρίως τό κομμάτι 
τό έξαίσιο, πού άρχίζει : «Πολλά 
τά δεινά...»

Έ δ ώ  βάζοντας τό χορό νά τό 
πή άπέναντι στό κοινό μέ έξύψω- 
ση στήν έκφρασή του πέτυχε, νομί
ζω, νά έκφράση παραστατικά τήν 
έννοια τοΰ χορικού αξιόλογα.

Μένω λίγο άκόμη- στό φώς πού 
χάνεται σιγά σιγά  προχωρεί τό έρ 
γ ο - τό προσέχω πιά σά νά είνε

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα) 
προθέσεις κα ί είς τό σύνολον τών 
έντυπώσεών της κα ί τών άποτελε- 
σμάτων νά προφυλάσσεται άπό τή 
λεπτότητα, σάν άπό έλάττωμα ά- 
ναιρετικό τής ούσίας της.

Α νά λ ο γ η  εΐνε ή στάσις της καί 
δταν διακωμω δεί θέματα σχετικά 
μέ τήν πολιτικήν. Ε ίνε  ύποχρεωμέ 
νη νά κάμη έκκλησιν είς εύρέως 
διαδεδομένα αισθήματα εύκολα 
άνταποκρινόμενα άμέσως είς τόν 
παραμικρότερο έρεθισμό τους άπό 
σκηνής. Πρέπει νά διακωμω δή 
πράγματα πού δλος ό κόσμος νά 
εΐνε έτοιμος κα ί διατεθειμένος νά 
τά περιγελάση.

Ιδ ο ύ  ό λόγος διά τόν όποιον 
εΐνε άποφασιστικά... άντιπολιτευό- 
μενη. Σ έ  λαό ζωηρό, πνευματώδη, 
καί εΰκολά συγκινούμενο, γενικά , 
εύπριίφορο, ή άντιπολίτευσίς εΐνε 
δευτέρα φύσις. "Ο λ ες  αί δυσφορί
ες καί δυσαρέσκειες, Ιδιωτικού ή 
δημοσίου χαρακτήρος, δλες αί ά~ 
πογοητεύσεις, δίκαιες ή άδικες, δ
λες αί ζήλειες άκόμη, συντηρούν 
καί τήν έξάπτουν τήν άντιπολίτευ- 
σιν, τοΰτο δέ εΐνε ιδιαιτέρως άλη- 
θές είς τάς λαοκρατίας. Ή  κωμω
δία αύτό τό ξέρει, τό νοιώθει καί 
δ ι’ αΰτό κάνει τήν άντιπολίτευοιν, 
τό άντιπολιτευτικόν έργον ,"έργον  
της κα ί λειτούργημά της. ’Ό χ ι  δι
ότι έχει κακάς προθέσεις ή συστη 
ματικήν κακοπιστίαν, άλλά διότι 
αύτό είνε ή φύσις της καί ύπακού- 
ει είς τήν δύναμιν τών πίραγμά- 
των... Συνά γετα ι άτιό δλα αύτά 
δτι ή κωμωδία τοΰ 5ου αίώνος μέ 
δλη τήν τρέλλα της καί τήν έξω- 
ρρενική έλευθεροστομία της πού 
,<αταντά συχνά χυδαιολογία , είς 
γο βάθος λογικεύετα ι καί δογμα 
τίζει.

Ύπό τήν έποψιν αύτήν ή άττική 
κωμωδία άποτελεΐ, ϊσως περισσό
τερον παρά δποιο δήποτε άλλο λο
γοτεχνικό εΐδος, τήν έκδήλωσιν τής 
εμφύτου διαθέσεο^ς τοΰ έλληνικού 
πνεύματος πρός τά γενικά  ζητήμα 
τα. Βέβα ια  εΐνε όφθαλμοφανές δτι

παράσταση καί δσο πλησιάζει 
πρός τό τέλος, πλησιάζω κι’ έγώ 
στήν ιδέα πώς οί θεατές θά είνε 
εύ γνώ μονές στόν κ. Μπαστιά.

'Ή σ υχα , κλεφτά, χωρίς νά δια- 
κόψω οΰτε μέ τό χαιρετισμό μου 
τήν έργασία πού συντελεΐται κο
πιαστική, γλυστράω  πρός τήν έξο
δο καί κατεβαίνω πρός τά κάτω : 
Ό  Νέος Κόσμος, ό συνοικισμός 
τοΰ Ύμηττοΰ, ή Νέα Σμύρνη , τά 
Φάληρα, ό Π ειρα ιά ς , δλη ή ώραία 
έκταση τριγύρω , άνάβουν τά φώτα 
τους μέσα στίς τελευταίες πεντα
κάθαρες λάμψεις τοΰ άθηναϊκοΰ 
τοΰ δειλινού.

Σ τέκω  μόνος, έντελώς μόνος 
στή γαλήνη τήν εύτυχισμένη τοΰ 
Ιερού τοπίου- άρκετή ώρα περνά
ει' τό έλαφρό άεράκι, τδ προμήνυ 
μα τής νύχτας πού έρχεται, φέρ
νει ώς τήν άκοή μου τή σεβαστή 
φωνή τοΰ Βεά κη , πού θρηνεί τή 
δυστυχία τοΰ Κρέοντα’ τώρα μι
λάει στό Χορό τών Θηβαίων γερόν 
των.

Κ α ί άκούγονται τά σπαροίχτικά 
λόγια  κα ί ματώνουν τόν σιωπηλόν 
αιθέρα, στή μετάφραση τοΰ Γρυπά 
ρη, οί στίχοι τοΰ Σοφοκλή :
Ά γοιτ’ δν μάτσιον δνδρ’ έκποδών, 
δς, ώ παί, σέ τ ’ ούχ έκών κατέκανον 
οέ τ ’ αΟ τάνδ', ώμοι μέλεος, ούδ’ έχω 
δπου πρός πότερον ϊδω' πδ κλιθώ ;

(πάντα γάρ
λέχρια τάν χερσίν, τά δ' έπί κρατί μου 
πότμος δυσκόμιστος είσήλατο...

Ο ί στίχοι, πού θά κλείσουν τήν 
παράσταση τής 20ής Σεπτεμβρίου, 
τής «πρώτης», πού θ ’ άρχίση μέ 
αύτήν ή φετεινή φθινοπωρινή περίο 
δος τοΰ άρχαίου δράματος.

Γ ΙΑ Ν .  Σ Ι Δ Ε Ρ Η Σ

τήν κωμωδίαν αύτήν τήν έμπνέει 
πολύ περισσότερον ή πολεμική καί 
πολύ άλιγώτερον ή έπιθυμία νά δι- 
ορθώση τούς άνθρώπους ή ή φρον 
τίδα τής πρακτικής ώφελιμότη- 
τας. Ε ΐνε  δμως δογματική διότι 
άρέσκεται νά συνηγορή ύπέρ κά
ποιας γνώ μης γ ιά  ένα γενικό ζή
τημα. Κα ί λογικεύεται μολονότι 
τά έπιχειρήματα πού παρατάσσει 
ύπέρ τών άπόψεων, τάς όποιας ύ- 
περασπίζει, σπανίως είνε έπιχειρή 
ματα όρθοδόξως σ οβα ρά ς λογικής 
(θά  ήταν τέτοια έπειχειρήματα έ
ξω ά·πό τήν φύσιν τη ς ). Ώ ς  έπί τό 
πολύ καί κατά κανόνα είνε κω μικά 
καί έξωφρενικά «έφφέ». Πάντως 
τό κω μικό στοιχείο στήν άττική 
κωμωδία πάντοτε τίθεται είς τήν ύ 
πηρεσίαν κάποιας γενικής «θέσε- 
ως» καί αύτό είνε τό κύριόν της 
χαρακτηριστικό. Τά πρόσωπα, αί 
παντοειδείς τολμηρότητες, στήν άτ 
τική κωμωδία, κατά βάθος άποτε
λοΰν πράγματα δευτερεύοντα. Εΐ- 
νε μόνον μέσα είς τήν έξυπηρέτη- 
σιν τοΰ σκοποΰ, κάποιας γενικής 
ιδέας. Ώ ς  τόσον τήν ξεχωριστή 
της φυσιογνωμία ή άττική κωμω
δία τήν όφείλει μ ’ δλα ταΰτα ά
κριβώς στά πρόσωπα αύτά κα'ι 
στήν ιδιοτροπία τής γόνιμης φαντα 
σίας της ή όποία τινάζεται πρός 
τά Οψη άλλστε μέσα στήν μέχρι 
βωμολοχίας έλευθεροστομία καί 
άλλοτε στήν πιό άνάλαφρη καί χα 
ριτωμένη ποιητικότητα...

Είναι άνίκανη νά ζωγραφί- 
ση χαρακτήρας

Α κρ ιβ ώ ς  δμως άπό αύτήν τήν 
φυσιν τής κωμωδίας άπαγορεύον- 
ται ρητά εις τά πρόσωπα τής άτ- 
τικής κωμωδίας τά πλεΐστα τών 
συναισθημάτων πού άποτελοΰν τόν 
άνθρωπον, κάθε τι πού εΐνε σοβα
ρό, βαθύ, έσώψυχο. Τά πρόσωπα 
τής άττικής κωμωδίας δέν έ^ουν 
τό δικαίω μα οΰτε ν ’ άγαπήσουν, 
ούτε ν ’ άκολουθήσουν κάποια γε- 
ναιόψρονα διάθεσι ή παρόρμησι έ
σωτερική, ούτε νά έχουν συνείδη- 
σι. Δέν ντρέπονται. Δέν έχουν κα- 
νενός είδους λεπτότητα. Δέν έχουν 
κάν ποτέ πλή(;«ς λογικό. Εΐνε κα
τά κανόνα μισοφρόνιμοι καί μισο- 
πάλαβοι. Α να κα τεύουν ιδέες σχη
ματισμένων άνδρών μέ παιδιάστι
κες μανίες καί λόξες παλαβών. 
’Ά λ λ ω ς  τε κα ί ή φύσις αύτή αϋτη 
τής δράσεως δέν έπιτρέπει τήν ά- 
νάπτυξιν χαρακτήρος στήν άττική 
κωμωδία. Σ τή ν  άσυναρτησία τών 
γεγονότω ν άναγκαστικά  όφείλει 
ν’ άντιστοιχή ή άσυναρτησία τών 
προσώπων, ζωή τών όποιων είνε 
τά γεγονότα αύτά. Τά  πρόσωπα δ- 
θεν κα ί έάν έμφανίζωνται έχοντα 
κάποιο σχεδίασμα χαρακτήρος, 
τόν λησμονούν αύτόν τόν χαρακτή 
ρα των μόνον κα ί μόνον γιά  νά 
ποΰν μιά κω μική άνοησία. Δέν ύ- 
πάρχει σ’ αύτά κυρίως είπεΐν τί
ποτε τό στερεό, δέν ύπάρχει ή ή 
θική «στόφφα» δέν ύπάρχει συνε- 
κτικότης. Ε ίνε  καρικατούρες δια
φανείς, άνάμεσα άπό τίς όποιες 
φαίνεται νά μορφάζη κάποιος πα- 
ληάτσος. Κ α ί ύπάρχουν παληάτσοι 
παντός είδους, θεο ί καί ήρωες. 
Προσωποποιημένες άλληγορίες. 
"Α νδρες  καί γυναίκες, γνωστοί οι 
μέν (δπως ό Κλέω ν καί ό Σω κρ ά  
της) πλάσματα τοΰ ποιητοΰ οί δέ 
(δπως ό Στρεψιάδης, ό Τρυγαϊος, 
ή Λυσιστράτη). Μεταξύ αύτών πολ 
λοί είναι άνώνυμοι. "Ε ν α ς  ίερεύς, 
μιά γρηά , ένας πατροκτόνος, έ
νας οίωνοσκόπος, ένας Μ εγαρίτης, 
ένας Βοιωτός, σωστοί διαβάτες 
τής κω μικής σκηνής. Σ τ ό  βάθος 
έν τούτσις δλοι έχουν τό ϊδιο. Μ ό
νον ή άνάγλυφη μορφή τους εΐναι 
περισσότερο ή όλιγώτερο έντονη...

ΠΟΛ. Μ Ο Σ Χ Ο Β ΙΤ Η Σ  
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣίΚΕΛίΑΝΟΥ Α Λ Α Φ Ρ Ο ’ I Σ Κ IΩΤΟΣ Τ Υ Π Ω Ν Ε Τ Α Ι
Γ Κ Ο Β Ο Σ Τ Η Σ
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Περιπετειώδη κινηματογραφικά ταξίδια

Πώς γυρίστηκε ή ταινία
«Βραζιλιανή Ραψωδία»

ΒΕΡΟΛΙΝΟ , Σεπτέμβρης. (ΤοΟ άν- 
ταποκριτοΰ μας). — Τρεις τολμηροί 
έξερευνητές, ό Βερολινέζος δικη
γόρος δρ. Φράντς "Αϊχορν, ό άδελ
φός του Εδγαρ "Αϊχορν καί ό κι
νηματογραφικός όπερατέρ Μπάγερ, 
γύρισαν μόλις τώρα ϋστερ' άπό ένα 
μεγάλο τους το-ξ δι άνάμεσα ατά 
π.ιρθένα δάοη της Βραζ'λίας. Σκο
πός τοϋ ταξιδιού τους πταν τό γύ
ρισμα ένός μεγάλου φίλμ γύρω στή 
ζωή τών άγριων άκόμη φυλών πού 
ζοϋν στίς όχθες τοϋ ποταμοϋ Ξι- 
γκοϋ. »

— Τέσσερις όλόκληρους μήνες 
περιπλανηθήκαμε μέ τά πλοιάριό 
μας μέσα στά έλη πού σχηματίζει 
τό Δέλτα τοϋ ποταμοϋ Ξιγκοϋ, έως 
ότου μπορέσωμε νά συναντήσωμε 
τήν πρωτόγονη έκείνη ινδιάνικη φυ 
λή πού χρειαζόμαστε γιά τό γύρι
σμα τής ταινίας μας, μάς λέει ό δρ. 
"Αϊχορν, πού τόν παρακαλέσαμε νά 
μάς πει δυό λόγια γιά τό άναγνω- 
στικό μας κοινό. Καί όχι μόνον αύ- < 
τό, άλλά χρειαστήκαμε καί άλλο 
τόσο καιρό γιά νά κερδίσοωμε τήν 
έμπίστοσύνη τών Ινδιάνων πού 
ζοϋν άκόμη σέ μιά έντελώς άγρία 
κατάσταση. Άαγκαοτήκαμε νά τρώ
με μαζύ τους καί νά γευώμαστε 
τά φαγητά τους, νά λαμθάνωμε μέ
ρος στίς γιορτές τους καί τίς Ιε
ροτελεστίες τους -  έτσι μονάχα ή
ταν δυνατόν νά γυρίσωμε μιά ται
νία πού νά δίνει μιά άληθινή ε Ι
κόνα τής ζωής καί τών περιέργων 
έΟίμωγ τής Ινδιάνικης αύτής φυ
λής.

Ό δρ. “ Αϊχορν μδς διηγήθηκε 
κατόπιν τίς γιγαντιαίες δυσκολίες 
καί τούς χίλιους κινδύνους πού 
βρέθηκε στήν άνάγκη ν ' άντιμετω- 
πίσει ή άποστολή του μέσα στά 
παρθένα βραζιλιανά δάση :

— Μιά φορά χρειάστηκε νά πλεύ- 
σωμε σέ μιά μικρή βάρκα πάνω 
στή λί,μνη «Κουλιοπάκα», τή λίμνη 
μέ τούς χίλιους κροκοδείλους. "Η 
μαστε οΙ πρώτοι λευκοί πού έπιχει- 
ρούσαμε ένα τόσο έπικίνδυνο τα
ξίδι. Μόλις είχαμε άρχίσει νά κω
πηλατούμε, δέν άργήσριμε ν ’ άντι-

ληφθοϋμε μιά περίεργη κίνηση μέ
σα στάγκρίζα νερά τής λίμνης. 
‘Αμέτρητα στόματα κροκοδείλων 
μάς είχαν σέ λίγα λεπτά ηερικυ- 
κλώσει. Καί ένφ ό όπερατέρ φωτο
γράφιζε τό σπάνιο καί άνατριαχι- 
αστικό αύτό θέαμα, ό άδελφός μου 
κι’ έγώ προσπαθούσαμε μέ τά ά- 
κόντια καί τούς πελέκεις μας ν ’ 
άπομακρύνωμε τά θηηία άπό τή 
βάρκα μας πού έκινδύνευε άπό 
στιγμή σέ στιγμή ν ' άναποοογυρι- 
στεί.

Έκτός δμως άπό τίς σκηνές αύ
τές τής ζούγκλας, οί Γερμανοί έ- 
ζερευνητές γύρισαν χιλιάδες φίλμ 
άπό τή ζωή τών λευκών έκείνων, 
πού εΐνε oi περισσότεροι τυχοδιώ
κτες καί άπόκληροι τής τύχης. 01 
περισσότερες άπό τις άποτυχημέ- 
νες αύτές ύπάρζεις άσχολούνται 
μέ τό μάζεμμα τοϋ καουτσούκ ή 
κυνηγούνε χιμαιρικά κοιτάσματα, 
χρυσού καί άδαμάντων. 01 ώραιό
τερες οκηνές είνε κείνες πού δεί
χνουν τούς λευκούς αύτούς, πού 
έχουν έρθει στή Βραζιλία άπό ό
λες τίς χώρες τοϋ κόσμου, μέσα 
στά καταγώγια τών διαφόρων συνοι
κισμών πού έχουν δημιουργηθεϊ 
μέοα στή ζούγκλα άπό ύποκείμενα 
ύποπτης προέλευσης. Έ κε ί μέσα 
στά καταγώγια αύτά, ή κλοπή καί 
ή ληστεία βρίσκονται στήν ήμερη- 
σία διάταξη. Καί οΐ φόνοι δμως ά
κόμη δέν άποτελοΰν κάτι τά άσυνή· 
θιστο.

Τό φιλμ «Βραζιλιανή Ραψωδία)), 
πού γυρίστηκε γιά λογαριασμό τής 
γνωστής μεγάλης κινηματογραφι
κής έταιρίας «Τόμπις», θά είνε ένα 
άπό τά πιό ένδιαφόροντα στό. είδος 
του κι’ αύτό γιατί όλόκληρο έχει 
γυριστεί σ’ ένα περιβάλλον πού 
ως τώρα ήταν σχεδόν άγνωστο. 
Τή σύνθεση τής ταινίας έχει άνα- 
λάβει ό γνωστός Γερμανός ε δικός 
γιά ταινίες τοϋ είδους αύτοϋ Γκέ- 
ρο ΓΙρήμελ. Ή  «Βραζιλιανή Ραψω
δία» έχει λάβει άπό τή γερμανική 
κυβέρνηση τήν τιμητική διάκριση, 
σάν ταινία «καλλιτεχνικώς καί μορ- 
φωτικώς πολύτιμη».

«Τρένκ ό Παντούρ»
"Ενα  νέο φίλμ μέ τόν Χάνς ’Άλμπερς

Στήν Ιστορία τών έθνών καί τών 
λαών ύπάρχουν προσωπικότητες πού 
μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου πέρα
σαν άπό τόν άληθινό κόσμο τής Ι
στορίας στόν κόσμο τοϋ θρύλου. 
Κι’ όταν θελήσει κανείς νά ξεχω
ρίσει τήν ιστορική άλήθεια άπό τό 
θρύλο, τότε βρίσκεται μπροστά σέ 
μιά δύσκολη, γιά νά μή πει κανείς 
άδύνατη, έργασ(α. 01 μητέρες διη
γούνται στά παιδιά τους τή ζωή 
καί τά μεγάλα έργα τών προσώ
π ω ν αύτών οάν νό ή ΓΟν ίνδρωποι

nod είχαν μόνά άρετές καί κανένα 
έλάττωμα. Έτσ ι σιγά σιγά ή ιστο
ρία γίνεται παραμύθι καί άντίθετα 
τό παραμύθι Ιστορία...

01 navVoup· ήσαν ένας λαός τής 
Νοτίου Ούγγαρίας καί άρχηγός τους 
ό περίφημος Φράντς φόν Τρένκ, 
πού ζει άκόμα καί σήμερα στό στό
μα τοϋ ούγγρικοϋ λαοϋ μέ τό ό
νομα Τρένκ ό Παντούρ. “Οπως /έει 
ό θρΰλος, ό άτρόμητος αύτός στρα
τιώτης, ήταν ό άγαπημένος τών 
γυναικών πού τόν έλάτρευαν καί 
τόν άγαποϋσαν γιά τήν άπαράμιλ- 
λη άνδρεία του καί γενναιότητα. 
Κι' ώστόσο ό Τρένκ μιά καί .μόνο 
γυναίκα είχε άγαπήσει οτή ζωή 
του : τήν Ίουλιάνα φόν Τάανυ, τήν 
ώραία κόρη ένός Ούγγρου άρχοντα.

Ή  ζωή τοϋ Τρένκ ήταν γεμάτη 
άγώνες καί περιπέτειες. Έπί κεφα
λής τών στρατιωτών του είχε πο
λεμήσει ένάντια στούς Τούρκους 
καί τούς Γάλλους πού άπειλοϋοαν 
νά ύποδουλώσουν τήν πατρίδα του. 
ίίαΙ μιά φορά — έτσι διηγούνται οί 
παππούδες ατά έγγόνια τους — οέ 
μιά μονομαχία μέ τόν άρχηγό έ 
νός τάγματος Τατάρων έσπασε μέ 
τά χέρια του τό άκόντιο πού είχε

καρφωθεί στό σώμα του καί μέ τό 
κομμάτι πού άπόμενε σκότωσε τόν 
άντίπαλό του. Στή Ρωσσία πάλι, 
δπου είχε καταδικασθεϊ σέ θάνατο 
άπό τόν Τσάρο, έδειξε μιά τόοο ά
φοβη στάση, πού τήν τελευταία ά
κόμα στιγμή πρό τοϋ τουφεκισμού 
του τοϋ δόθηκε χάρη.

Όπως συμβαίνει δμως πάντοτε, 
οί άφοβοι καί Ισχυροί χαρακτήρες 
έχουν, τούς θανάσιμους έχθρούς 
τους. Έ τσ ι ή αύτοκράτειρα Μαρία 
©πρεαια, άπΑ μιά τιποτένια άφορμή, 
διάταξε νά ουλλάβουν καί νά φυ
λακίσουν τόν γενναίο Τρένκ πού 
είχε πολλούς έχθρούς μέοα οτήν 
αύστριακή αύλή. Ή  Μαρία θηρεσία 
κάτω άπό τήν έπίδραση όλων αύ
τών τών μηχανορράφων, καταδίκα
σε τόν Φράντς φόν Τρένκ σέ Ισό
βια δεομά. Αύτό ήταν πιά τό τελι
κό κτύπημα τής ψυχής τοϋ άτρό- 
μητου αύτοϋ στρατιώτη, πού δέ δί
στασε ν ' αύτοκτονήσει, παρά νά μέ
νει κλεισμένος μέσα στό φρούριο 
τής Μπρύνν.

Μέ θέμα ή ζωή καί τά άνδραγα- 
θήματα τοϋ Τρένκ, ή «Τόμπις» γύ
ρισε ένα μεγάλο ιστορικό φίλμ, ό- 
πού πρωταγωνιστεί ό άγαπημένος 
τοϋ διεθνούς κινηματογραφικού 
κοινοΰ Χάνς “ Αλμπερς καί ή διά
σημη δραματική ήθοποιός τοϋ γερ 
μανικού θεάτρου Καίτε Ντόρς. Τό 
έργο είνε γυρισμένο σύμφωνα μέ 
τό όμώνυμο μυθιστόρημα τοϋ μεγά
λου Γερμανοϋ συγγραφέως Οττο 
“ Εμμεριχ Βρώ. Σκηνοθέτης τοϋ 
«Τρένκ ό Παντούρ» εΐνε ό Έρ- 
μπερτ Ζελπίν, ό δημιουργός δλων 
σχεδόν τών έργων τοϋ Χάνς. "ΑΑ. 
μπερς.

Ή  άεροπορία στόν κινηματογράφο

Τό μικρότερο 
άεροπλάνο τοϋ κόσμου

Εΐνε αυτοκυβέρνητο καί ζυγίζει· μόλις 5 κιλά
Ή  γερμανική παραγωγή μορφωτι

κών κινηματογραφικών φίλμ θεωρεί
ται όπως πάντοτε σάν ή καλύτερη 
τοΰ κόσμου. Καί άνάμεσα στούς 
Γερμανούς δημιουργούς τέτοιου εί
δους φίλμ μιά άπό τις πρώτες θέ
σεις κατέχει ό δρ. Μάρτιν Ρίγκλι. 
Τά τελευταίο φίλμ τοϋ γνωστού 
πειά αύτοϋ κινηματογραφικού σκη
νοθέτη μορφωτικών ταινιών έχει 
σάν θέμα του τήν διδασκαλία τής 
άεροπορίας καί τόν ενθουσιασμό 
τής νέας γενεάς γιά τή μεγάλη 
αύτή κατάκτηση τού άνθρώπου.

Είνε γνωστό, ότι άπό μερικά χρό
νια μπήκε πιά τελικά τά μάθημα 
τής άεροπορίας σ' όλα τά κατώτε
ρα, σχολεία άνδρών τής Γερμανίας. 
Άπό τις στατιστικές άποδεικνύεται, 
ότι τό μάθημα αύτό όχι μόνο κίνη
σε τήν προσοχή τών παιδιών, άλλά 
καί τόν ένθουσιασμό τους. "Ετσι οί 
Γερμανοί δάσκαλοι συνδυάζουν τά 
μάθημα αύτά καί μέ τό μάθημα τής 
φυσικής, τής γεωγραφίας, τής χη
μείας, τής κοσμογραφίας καί τής 
φυσιολογίας τού άνθρώπου.

Τό νέο αύτά παιδαγωγικό καί έκ- 
παιδευτικό σύστημα είχε ώς τώρα ά
ριστα άποτελέαματα. Στό διδάσκα
λο δίνεται σά νά πούμε ή εύκαι
ρία νά «οφυγμομετρήσει» τούς μα
θητές τους, νά διειοδύσει ατή νοο
τροπία τους καί νά γνωρίσει τις Ι
διαίτερες κλήσεις τοϋ καθένα άπό 
τά παιδιά. Τίς περισσότερες φορές 
πρόκειται γιά παιδιά 13 — 16 έτών, 
πού άρχίζουν πά ν ’ άποκρυσταλλώ- 
νουν τίς προτιμήσεις τους γιά τό 
μελλοντικό έπάγγελμά τους. Κύριο 
θέμα τοΰ μαθήματος τής άεροπορί
ας εΐνε ή κατασκευή μικρών μον- 
τέλλων άνεμοπλάνων σύμφωνα μέ 
τίς τελευεταίες μεθόδους τής έηι- 
οτήμης. Ό  δάσκαλος έξηγεΐ στούς

μαθητές του δλες τις λεπτομέρϊ.ες 
καί τούς νόμους πού λειτουργεί κά
θε έξάρτημα τού μικροϋ μοντέλλου 
τους. Καί όταν πιό τό κάθε παιδί 
έχει έτοιμο ιό «άεροπλάνο» του, 
τότε γίνεται ένος μεγάλος διαγω
νισμός τών μι,Ί,'ών αύτών μοντελ- 
λων στό ύπαιθρο μέ βραβεία γ  ά 
τά μοντέλλα έκείνα πού πέταξαν 
περί^ότερο και cg μεγαλύτερη ά- 
n0oV?jn.

Τελευταία είσήχθη στά σχολεία 
καί τό σύστημα τής κατασκευής ά- 
εροηορικών μοντέλλων μέ... μικρούς 
μικρούς κι·/ηιί.ρες πού τά πα 5 α 
κατασκευάζου/ μόνα τους, άπο- 
κτώντας έτσι και χίλιες δυό γνώ
σεις τεχνικέ;. Τα μικρά αύτά άερο- 
πλάνα εΐνε έλαφρώτατα, οί δέ κι
νητήρες Sx o jv  ίυναμη μόλος 1)10 
τοϋ Ιππου. Ή  μ.κρη αύτή ίπτά,ιενη 
μηχανή έχει συνολικό βάρος 5 χι
λιόγραμμα n j , εΐνε αύτοκυβέρνητη. 
Τά μικροσκοπικα αύτά άεροπλάνα 
μποροΰνε νά ηετάϊουν συνεχΐς  4 
περίπου ώρες σε όπόσταση μερικών 
χιλιομέτρων, χω^Ις νά άποκλινουν 
άπό τήν πορίΐσ τους...

Τό νέο αύτό ,ιορφωτικό φίλμ τοϋ 
δρ. Μάρτιν Ρ ΙκΜ  ,ιορουσιάζει ένα 
δλως Ιδιαίτερο ένδιαςέρο/ γισΛ ό- 
δηγεί τόν Ο ει—*ι σ ένα έντελώς νέο 
τομέα τής σύγχρονης ηαιδαγων.κίς 
έπιστήμης. Γό τυνθημα τών σπμερι 
νών παιδα/ω/ΰΛ εινε : «τό σχολείο 
πρέπει νά ε 'υ ζ  γ  c τό παιδ' τίπος 
χορός καί όχ άνίος». Δέν ύπάρχει 
δέ άμφιβολ'α, ότι ή ταινία θά έν- 
διαφέρει πολύ καί τό έλληνικό κοι
νό, πολύ πίρισσότερο μάλιστι πού 
ή Ελλάδα βρ.σ.’-εται σήμερα σέ 
μιά περίοδο ρ'ζικής άναδιοργάνω- 
σης στά πε ί.σ ιής παιδαγωγικής 
καί τής άγω ^ής τγ ,  νεολαας της.
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Β ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΕ Σ  Α Σ Τ Ε Ρ Α Ν

Ή ιδιωτική ζωή τής 
ΝΤΙΑΝΑΣ ΝΤΑΡΜΠΙΝ

Τίς άπλές διασκεδάσεις πού ^νώ 
ρισε πρίν νά ιτροσληφθη στόν Ού- 
νιδέρσαλ τίς θυμάται καλά. ΛΙέ 
τό σεβασμό ποΰ όφείλεται στό λα 
μπρό στερέωμα τών άστέρων — 
τήν ένθουσιάζει πολύ — προτιμάει 
άκόμα τΙς διακοπές πού αύτή, ή 
μητέρα της καί ό πατέρας της, ή 
θεία της καί ό θείος της, καί ό έ- 
ξάδελψός της, Τζήν Ρήντ, πέρα
σαν στό «Γιέλλσουστον Πάρκ» (πού 
σημαίνει πάρκο μέ κίτρινα χαλί
κια ) , καΐ τις άναφέρει σάν τίς καλ 
λίτερες στιγμές τής ζωής της.

Ό  μάγειρος τών Ντάρμπιν λέει: 
« 'Η  δεσποινίς Ντιάνα μοιάζει πε
ρισσότερο μέ νοικοκυρά παρά μέ 
άστέρι τού κινηματογράφου. Ποτέ 
δέν έστειλα δίσκους πάνω στήν κά

ναι άρκετά άνετη.
Ό  καναπές καί τά καθίσματα 

είναι βαθειά καί μαλακά. Μ ικρά 
τραπεζάκια έχουν άπάνω τσιγάρα 
καί τσαχτοθήκες άπό ξύλο μηλιάς 
γ ι ' αύτούς πού καπνίζουν. ( Ή  Ντι- 
άνα δέν καπνίζει). Λάμπες έχουν 
τοποθετηθή γιά  νά φωτίζουν τά 
δωμάτια μέ άρκετό φώς γ ιά  τό 
διάβασμα, καί Γα λλικά  παράθυρα 
βλέπουν στόν μεγάλο κήπο. Είνα ι 
εύτυχώς μιά πολύ φαρδειά κά μα 
ρα. Τώρα περιέχα καί ένα μεγά 
λο πιάνο, ενα άρμόνιο Χάμμοντ 
καί μιάν άρπα. Ι ό  άρμόνιο καί ή 
άρπα είναι δώρα πού έλαδε ή Ντι- 
άνα τά Χριστούγεννα άπό τήν Ού- 
νιδέρσαλ.

«Δέν παίζω πιάνο, άρμόνιο ή άρ
πα λέει ή Ντιάνα, διότι έχω σχη-

Ή  Β Α Ρ Β Α Ρ Α  Σ Τ Α Ν Γ Ο Υ ’ Γ Κ  κ αί 6 Χ Ε Ν Ρ Υ  Φ Ο Ν ΤΑ  σέ μια σκη
νή τής ταινίας « Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ  Ν Τ Ε Τ Ε Κ Τ ΙΒ »  πού παίζεται άπβ σή

μερα τό βράδυ στό « Ρ Ε Ξ » .

Τ Ι Π Α ΙΖΟ ΤΑ Ν Ε ΣΤΟ ΥΣ  Κ ΙΝ Η Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦ Ο ΥΣ 
Τ Η Σ  ΑΘ Η Ν ΑΣ Π ΡΟ :

7ετίας
Τά βιβλία πού προτιμάει ή Ντιανα Ντάρμπιν

μαρά της. 'Έ ρ χ ε τ α ι κάτω καί πέρ 
νει τό τσάϊ της — καί πόσα λ ίγα  
βουτήματα τρώει —  στήν τραπε
ζαρία. Βοηθάει άκόμα στό σιγύ- 
ρισμα τοΰ σπιτιοΰ. ‘Ό τα ν  έχω ά 
δεια, φτιάχνει μόνη της τό φαγη
τό, καί τό σερβίρει. "Ο ταν μαγει- 
ρεύη θέλει νά τό κάνη μόνη της, 
δπως μοΰ λέει ή μητέρα της. Καί 
είμαι ό μόνος πού ξέρει πόσο κα
θαρή άφίνει τήν κουζίνα δταν φεύ

Τό άρμόνιο πού χάρισε στήν Ντιάνα 
ή Ούνιβέρσαλ

γει. Δέν θά γυρίσω ποτέ άπό τήν 
άδειά μου, καί θά βρώ νά μέ πε
ριμένουν άκάθαρτα πιάτα.».

*0 χαρακτήρας τής Ντιάνας δέν 
είναι χαρακτήρας έπιπόλαιου κο
ριτσιού. Ή  λέξη αύτή δέν σημαί 
νει τίποτα γ ι ' αύτήν. Πρέπει νά 
σκεφθή δυό φορές γιά  νά θυμηθή 
όνόματα δπως τής Μπαρμπάρα Χι- 
ούττον καί τής ΜπρένΤιε Φραζιέ 
(τών πλουσιωτέρων γυναικών τής 
’Α μ ερ ική ς ). Ά λ λ ά  ή Έ λ λ ενΧ α ίη ζ , 
ό Πρόεδρος καί ή κυρία Ροΰζβελτ, 
ό Νόελ Κάουαρντ καί ό Τζώρτζ 
Γκέρσουϊν είναι συνηθισμένα στή 
γλώσσα της καί κάνουν τά μάτια 
της νά λάμπουν.

’Εξηγώ ντας γιατί αύτοί οΐ πέν
τε, ·ε1ναι οΐ πιό άγαπημένοι της 
χαρακτήρες λέει : «Δημιουργούν 
κάτι στή ζωή. Τούς άγαπάω πρώ
τα γ ι ’ αύτό. Δέν φαντάζομαι νά 
μ’ άρέσουν ποτέ οί άνθρωποι (κα ί 
δέν θά καταλάβω ποτέ τή νοοτρο
πία τους) πού δέν κάνουν τίποτε, 
γ ια τί δέν έχω ζήσει μιά ζωή μέ 
όίνεσι καί ποτέ δέν θά τήν ποθή 
σω.

»Τό ώραιότερο μέρος τής έπιτυ
χίας ήταν γ ιά  μένα, τό νά συνα 
ναστρέφωμαι τόν μεγάλο κόσμο 
νά τόν άκούω, νά τόν σπουδάζω 
καί νά έργασθώ καμμιά  φορά μα
ζί του».

Ή  κάμαρα πού κάθονται τίς π?, 
ρισσότερες ώρες οί Ντάρμπιν εί-

ματ'σει κάλλους στά δάκτυλά μου 
άπό τίς χορδές τής άρπας δταν έ
μαθα μόνη μου νά τις κεντώ.

»Δέν έχω καιρό γ ι ' άλλα μαθή
ματα έκτός άπό τά μαθήματα τοΰ 
τραγουδιοΰ. Μ ιά μέρα, σκέπτομαι, 
νά μάθω νά παίζω δλα, δσο περισ 
σότερα μουσικά όργανα μπορώ. 
Έλπίζω , έλπίζω, έλπίζω ! I

»Πήρα μαθήματα πιάνου πριν 
άπό χρόνια, πρώτα άπό τήν μεγά 
λη μου άδελφή 'Έ ν τ ιθ  κ ι’ έπειτα 
άπό ένα δάσκαλο. Ά λ λ ά  δέν μπο
ρώ νά κάνω τίποτε παραπάνω άπό 
ένα άκομπαντιαμέντο γιά  τις «σκά 
λες» μου.»

Υπ ά ρχει άκόμα μέσα σ' αύτή 
τήν κάμαρα ένα χωρισμένο μέρος 
γεμάτο άπό τούς θησαυρούς τής 
Ντιάνας. Ά νά μ εσ α  σ’ αύτούς είναι 
ό «μικρ»~^ιμος ’Ό σ κα ρ »  (ένα  μι
κρό άγαλ,. ίίτάκι πού δίνουν στή 
καλλίτερη ταινία) πού τό κέρδισε 
γιά  τήν καλλίτερη έκτέλεση ρόλου 
της στήν όθόνη στά 1938. Ε ΐνα ι ό 
Πινόκκιο, ένας έλέφας. Τόν θαύ
μαζε ή Ντιάνα μιά μέρα ένφ έκα 
νε τό μάθημά της τοΰ τραγουδιοΰ 
«Δέν μπορώ νά σοΰ τό δώσω» τής 
είπε p ντί Σ ερ γ κό λ λ α  ό δάσκαλος 
τοΰ «Δέν θά σοΰ φέρη τύχη...»

Ή  Ντιάνα κατάλαβε. Πήρε τόν 
Πινόκκιο. Ύπάρχουν άκόμα μέσα 
σ> αύτό τό διαμέρισμα καί ώραΐα 
σκαλιστά ξύλινα έπιγράμματα. 
Καθένα άπ’ αύτά έχει σκαλισμένο 
στή βάσι του καί άπό ένα τίτλο 
ταινίας πού σ’ αύτή έπαιξε ή Ντάρ 
μπιν. Ό  Τζόε Πάστερνακ, ό παρα
γω γός τής Ούνιβέρσαλ τής τό 
χάριζε ένα - ένα μόλις τελείωνε 
κάθε καινούργια της ταινία.

‘Η τραπεζαρία τών Ντάρμπιν εί
ναι έπιπλωμένη μέ έπιπλα άπό μα 
όνι καί οί τοίχοι είναι σκεπασμέ
νοι άπό μπλέ χρυσοποίκιλτο ϋφα 
σμα. "Ε ν α  ώραΐο άσημένιο σερβί 
τσιο τοΰ τσαγιού βρίσκεται πάνο 
στό μακρύ μπουφέ.

Τό χώ λλ πού συνδέει τις δυό κι7 
μαρες (τήν πρώτη μέ τήν τραπε 
ζαρία) είναι στολισμένο μέ άσπρο 
άτσαλένιο τραπέζι καί άσπρες ά· 
τσαλένιες καρέκλες σκεπασμένες 
μέ λαμπρό γαλάζιο ύφασμα. Μι 
κρά ένθύμια άπό τήν ζωή τής οί- 
κογενείας τριγυρίζουν τήν Ντιά- 
να. Έ δ ώ  είναι οι τελευταίοι της 
δίσκοι τοΰ φωνογράφου έτοιμοι 
γ ιά  νά τυλι^θοΰν-καί νά σταλούν 
στή γ ια γ ιά  της στόν Καναδά.
Σ  Ί Ο t iK X O M tiN O : 11 συνέχεια.

ΤΑ  Μ ΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Λένε ότι...
... 'Υπάρχει στή Νέα ‘Υόρκη ένα έ 

πάγγελμα πού δέν τό φαντό ζόσαστε 
διόλου : ή πιό μεγάλη καί πιό περί
φημη κινηματογραφική αίθουσα τής Ν. 
Ύόρκης, τό <ίρόξυ», άπόχτησε τελευ
ταία μιά παράξενη ύπάλληλο : τή ν ε 
αρή Φλώρανς Πίπερ, πού τά καθήκον- 
τά της είνε νά κλαίει στή διάρκεια τών 
παραστάσεων I Παρακολουθεί τήν ται
νία καί, όπου κρίνει κατάλληλη τή στι
γμή, άρχίζει τά κλάματα, δπου, έν- 
νοείται, ή ταινία εΐνε δραματική. Τό δέ 
κοινό, πού δέν ύποψιάζεται Ισως τίπο
τα, κάνει κι’ αύτό τό ίδιο, κλαίει. Κλαί
ει δέ ή Φλώρανς μέ τόσο αίσθητό καί 
μεταδοτικό τρόπο, ώστε όλη ή αίθουσα 
σέ λίγο άρχίζει νά κλαίει I I Ό  Διευ
θυντής τοϋ «Ρόξυ», έκτιμώντας τό με
γάλο ( ; )  αύτό προσόν τής εύαίσθπτης 
νέας, τής δίνει τό σεβαστό ποσό τών 
400 δολλαρίων τήν έβδομάδα ή 8000 
γαλλικά φράγκα ή 56.000 έλληνικές 
δραχμές ! I Μή χειρότερα...

... Κατά τή γνώμη τής Βιρτζίνια 
Μπριούς, τής χήρας τοϋ μακαρίτη Τζών 
Τζίλμπερτ, ένας άνδρας γιά νά τύχει 
σοβαρός προσοχής άπό τίς ’Αμερικανί
δες καλλιτέχνιδές τής όθόνης, πρέπει 
άπαραίτητα νά συγκεντρώνει τά άκό- 
λουθα προσόντα : νά διαθέτη τόίσέξ- 
άππήλ τοϋ Ρόμπερτ Ταίηλορ, τή δύ- 
ναμι τοϋ Τζάκ Ντέμσε (πρώην πρωτο- 
πυγμάχόυ), τήν άνδρική έμφάνιοι τοϋ 
Κλάρκ Γκέημπλ, τή χορευτική τέχνη 
τοϋ Φρέντ "Αστερ, τήν εύφυολογία 
τοΰ Μπέρναρ Σώ, τό χιούμορ τοϋ Ού- 
ίλλιαμ Πάουελ, τήν άφέλεια τοΰ Τζαί
ημς Στούαρτ, τήν εύγένεια του Φράν- 
σοτ Τόν, τή φωνή τοϋ Νέλσων Έ ν τ υ  
καί τή γοητεία τοϋ Μπριάν "Αχερν. Έ 
χετε άντίρρησι ; Όπως βλέπετε, δέν 
ζητάνε καί πολλά πράγματα...

... Ύπάρχουν οτό Χόλλυγουντ τρεις 
δειλοί έρωτιδείς : ό Κλάρκ Γκέημπλ, 
ό Ρόμπερτ Ταίηλορ καί ό Τζαίημς 
Στούαρτ, οί όποιοι, πάνω οέ κάτι ψι
λοκουβέντες πού έκαναν τρώγοντας 
στό έστιατόριο τής «Μέτρο», άνεκάλυ- 
ψαν καί οι τρεις, ότι οτά μαθητικά 
τους χρόνια, οτά πρώτα του»; νειάτα,

ήτανε πολύ άτυχοι στίς έρωτικές έπι- 
χειρήσεις τους. Ό  Γκέημπλ, ώς μαθη
τής γυμνασίου, κατώρθωσε κάποτε νά 
τά φτοιάξρ μέ μιά συμμαθήτριά του 
πού τήν έφερνε βόλτα άπό καιρό. Μιά 
μικρή του όμως άπροσεζία τήν έκαμε 
εύθύς έξ άρχής νά θυμώσρ τόσο, ώστε 
ή Ίουλιέττα του έπαψε καί νά τόν 
χαιρετάρ. "Ητανε, κατά κακή του τύ
χη, άπό τούς τύπους, πού χωρίς νά 
θέλουν, διώχνουν τίς γυναίκες άπό 
κοντά τους. ΚΓ έτσι, αύτός πού άργό
τερα έπαιξε άπειρες έρωτικές σκηνές 
μέ τή Γκάρμπο, τή Σήρερ, τή Κράου- 
φορδ, τή Χάρλοου, τή Κολμπέρ καί τό
σες άλλες όνομαστές γυναίκες, πέρασε 
τά νειάτα του σάν έρπμίτης, άφοϋ, δ- 
σηου νά τελειώορ τίς σπουδές του πο
τέ δέν μπόρεσε νά καλλιεργήσω σχέ
σεις μέ κορίτσια...

Ό  Ρόμπερτ Ταίηλορ, ώς μαθητής, 
ήτανε τόσο δειλός, ώοτε. ποτέ δέν μπό
ρεσε νά έκφράσρ σέ μιά συμμαθήτριά 
του τό φλογερό έρωτα πού ένοιωθε γΓ 
αύτή ή νεανική του καρδιά. Ή  Έ κείνη , 
πολύ όμορφη καί τσαχπίνα, ήτανε διαρ
κώς περιτριγυρισμένη άπά «ήρωες» τοϋ 
σχολείου, άπό «λεοντιδείς» καί άπό δι- 
απρέποντας οτά σπόρ. 0’’ “ ' _οτε δέ κα
ταδέχτηκε νά ρίξρ μιά ματιά στάν ά
τυχο Ρόμπερτ I... Τώρα όμως ; τά πρά
γματα άλλαξαν έντελώς. Ό  Ταίηλορ 
είνε τό είδωλο τοϋ γυναικείου κόσμου 
τής 'Αμερικής καί τής ύφηλίου άκόμη.

Τέλος, ό Τζαίημς Στούαρτ, άν καί 
εύνοϊκός στόν έρωτα άπά μικρός, πά- 
θαινε τέτοιο τράκ όταν δοκίμαζε νά έ- 
ξομολογηθρ σέ καμμιά κοπέλλα τόν έ 
ρωτά του, ώστε στό τέλος καταντούσε 
νά τόν περιπαίζουν όλα κοριτσόπουλα 
τοϋ κύκλου του καί νά τοϋ δημιουργού
νε  ένα σωρό ψεύτικεςέρωτικές Ιστορί
ες, άπό τΙς όποιες καμμιά δέν βγήκε 
άληθινή. 'ί?ς τόσο, μετάτόν Ταίηλορ 
καί τάν Γκαίημπλ, ό Στούορτ εΐνε σή
μερα στό Χόλλυγουντ ό πιό συμπαθής 
καλλιτέχνης κΓ ό πιό σπουδαίος καρδι- 
οκστακτητής I “ Q ! καιροί, Oil ήθη, θά 
>»έγαμε κ»' έμεΐς μέ τή οειρ3 μ ' ^,..

Νομίζουμε δτι άξίζει 6 κόπος νά 
ρίξουμε μιά ματιά σ’ ενα τταληό 6 1 6 λ ί ο 
ττοΰ κροιτάμε, ττοΰ χρονολογείται άττό 
τή περίοδο 1933 — 34, γιά νά ίδοΰ
με τί -παιζότανε τότε, πρό 7ετίας, 
στούς κινηματογράφους τής 'Αθήνας. 
Διαβάστε λοιπόν:

«Αύτοκρατορικό 6άλς», μουσική αυ
στριακή όπερέττα τοϋ σκηνοθέτη Β ίκ 
τωρ Γιάνσον καί τοΰ μουσικοσυνθέτη 
Βίλλυ Κολλό, μέ πρωταγωνιστές τους: 
Μάρθα Έ γ γ ερ θ , Βίλλυ Άϊχμπέργκερ, 
Τρούντε Μπερλίνερ, Πάουλ Χέρμπιγκερ 
καί τούς κωμικούς Σεκέ Σακάλ καί 
Φρίτς Κάμπερς. Παίχτηκε στό «Σπλέν- 
τιτ».

«Τσάρντας», μουσική γερμανική ό
περέττα μέ πρωταγωνιστές τούς Ροζΰ 
Μπάρσονυ, Βόλε ’Άλμπ αχ Ρέττο καί 
Τιμπόρ φόν Χάλμεϋ. Παίχτηκε στόν 
« ’Απόλλωνα».

«Τό κεφάλι ένός άνθρώπου», γαλλι
κό άστυνομικό δράμα, μέ πρωταγωνι
στές τους Χάρρυ Μπώρ, Τζίνα Μανές, 
Ίνκιτσίνωφ καί Γκαστόν Ζακέ. Παί
χτηκε στό «Άτικόν».

«Έ ν α ς  άπρόσκλητος ξένος», μουσι

κή αυστριακή φάρσα, μέ πρωταγωνι
στές τή Γκρ ίτε 'Χά ϊντ καί τούς κωμι
κούς Σεκέ Σακάλ καί Λέο Σλέζακ. 
Παίχτηκε στόν « ’Απόλλωνα».

«Βίκτωρ καϊ Βικτωρία», γερμανική 
μουσική όπερέττα τοΰ σκηνοθέτη 
Φρίτς Σούλτς καί τοΰ μουσικοσυνθέτη 
Φράντζ Ντόελε, μέ πρωταγωνιστές τή 
μακαρίτισσα Ρενάττε Μύλλερ καί τούς 
ΧέρμανΤίμμιγκ καί 'Άντολφ Βόλμπρυκ. 
Παίχτηκε στόν «Σπλέντιτ». t

«Τά άστρο τής Βαλέντ>ιας», γερμα
νικό άστυνομικό δράμα, γλώσσα γαλ
λική, μέ πρωταγωνιστές τούς Μπρι- 
γκΐττε Χέλμ, Ζάν Γκαμπέν, Τόμμυ 
Μπουρντέλ καί Ροζέ Κάρλ. Παίχτηκε 
στόν « ’Απόλλωνα».

« Ή  καρδιά μου διστάζει», γαλλική 
μουσική φάρσα, τοΰ σκηνοθέτη Ρενέ 
Γκυίσσόρ, μέ πρωταγωνιστές τούς Μαί 
ρυ Γκλόρυ, Νοέλ Νοέλ καί Σιμόνη Σ ι 
μόν. Παίχτηκε στά «Παλλάς».

«Τά γεράκι», γαλλικά άστυνομικό 
δράμα, μέ πρωταγωνιστές τούς Σάρλ 
Μπουαγιέ, Ναταλία Πάλεϋ καί Ζώρζ 
Γκρόσμιθ. Παίχτηκε στό « ’Αττικόν».

ΠΟΣΟ Π ΛΗ ΡΏ Ν ΕΤΑ Ι

ή Ντανιέλ Νταρριέ
Κανείς δέν πρέπει νά μένει μέ τήν 

έντύπωσι ότι οί Ευρωπαίοι ήθοποιοί 
τ,οΰ κινηματογράφου πληρώνονται μυ
θώδη ποσά γιά τά διάφορα φίλμ πού 
γυρίζουν. Καΐ σά παράδειγμα σάς πα 
ρουσιάζουμε τή χαριτωμένη δεντέττα 
τοΰ γαλλικού κινηματογράφου καί με
γάλη συμπάθεια τών ’Αθηναίων Ντα
νιέλ Νταρριέ. Ή  καλλιτέχνιδα αύτή 
πληρώθηκε τά παρακάτω ποσά γιά 
τίς ταινίες πού πρωταγωνίστησε:

«Τό δράμα τοΰ Μάγιερλιγκ», 100. 
000 γαλλικά φράγκα, «Λέσχη Κορι- 
τσιών», 120.000 γαλλικά φράγκα,
«Πόρτ Άρθούρ», 300.000 γαλλικά
φράγκα, «Τά Διαβολόπαιδο», 85.000 
γαλλικά φράγκα, « Ό  χρυσός στό δρό 
μο», 65.000 γαλλικά φράγκα, «Τό 
πράσινο ντόμινο», 125.000 γαλλικά
φράγκα, «Κατάχρησις έμπιστοσύνης», 
175.000 γαλλικά φράγκα, «Κάτια»,

Γ ΙΑ  ΤΑ  ΦΙΛΜ ΠΟΥ Γ Υ Ρ ΙΖ Ε Ι
400.000 γαλλικά φράγκα» καί «Ά π ό  
αυγή σέ αυγή», 280.000 γαλλικά 
φράγκα.

'Όπως βλέπετε, δηλαδή, τά ποσά 
πού άναφέρουμε παραπάνω καί πού 
πήραμε άπό γαλλικό κινηματογραφι
κό περιοδικό, δέν είναι καβόλον Ισά
ξια τής καλλιτεχνικής άξίας τής Νταρ 
ριέ άφοΰ γιά ενα καί μοναδικά φιλμ 
πού γύρισε ή (δια στήν ’Αμερική, «Ή  
εύνοουμένη τού Παρισιού» μέ τόν 
Ντούγκλας Φαίρμπανς. καί τήν Μίσ- 
σα ’Άουερ, πήρε άπό τήν έταιρία Γι- 
ουνιβέρσουλ 85.000 δολλάρια!!

Τά συμπέρασμα άπ’ τά παραπάνω 
είναι οτι μόνο στήν ’Αμερική έπικρα- 
τοΰν οί έξωφρενικοί μισθοί, αν καΐ τώ
ρα, λόγο,) τής πολεμικής καταστάσε- 
ως, oi Γιάνγκηδες ’έχουν βάλει άρ- 
κετό νερό στό κρασί τους.

■ ■ Μ ■■■!■■■■■ ι  ..........   Π77 m u

Γί σκέπτονται
ji νεαροί άστέρεε

γιά τό φιλί
Λ Ρώτησαν κάποτε τήν Τζαίην Ού- 

ίδερς, πού έχει ήλικία 14 χρονών, τί 
σκέπτεται γιά τό φιλί. Τά μάτια τής 
Τζαίην άνοιξαν έκπληκτα : «Νά φιλή
σω ένα άγόρι ; Γιατί ; Πρέπει νά πε
ράσουν δυό χρόνια άκόμα γιά ν ’ άπο- 
χτήσω αύτό τό δικαίωμα» άπάντηοε πε
ρίτρομη.

«*. Μιάν άλλη φορά, μέ τήν εύκαιρία 
μιάς συνέντευξης μέ τόν Μίκε Ρούνε 
τοϋ ύποβάλανε τήν ϊδια έρώτηση. «Νο
μίζω, ότι φιλώντας ένα κορίτσι γιά νά 
τού εύχηθώ «καλή νύκτα» δέν πειρά
ζει. Νομίζω έπίσης, δτι δλοι ο! νέοι τής 
έποχής μας ξέρουν τόν ρόλον τους 
σ’ αύτό τό παιχνίδι καί πολύ καλά μά
λιστα».

.•.«Πιστεύω», είπε ή Μπονίτα Γκραν- 
θίλ, άπαντώντας σέ σχετική έρώτησι, 
«δτι ένα άγόρι μπορεί νά είνε προσβε
βλημένο ή θυμωμένο, κατά τίς περι
στάσεις, δταν ένα κορίτσι άρνηθπ νά 
τό φιλήσρ τή πρώτη μέρα τής γνωρι
μίας τους, άλλά πιστεύω, ότι θά τήν 
σέβεται πολύ περισσότερο άπό πρίν».

.*. «Είναι έν τάξει όταν τό άγόρι καί 
τό κορίτσι είναι άπλώς φίλοι. Είναι συ
νήθως μιά φιλική χειρονομία άνάμεσα 
στά παιδιά τοϋ συναφιοϋ μας» έξήγησε 
βλοσυρός ό Τζάκυ Κοϋπερ.

Λ  «  Ό  I άγόρι, ώδήγησέ με σ' αύτό» 
ήσαν όλες δλες οΐ λέξεις πού μπόρε
σαν ν ' άποσπάσουν άπό τήν Ντήντ "Αν- 
τερς, πού σταμάτησε τήν συζήτησι α
πότομα.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Ή  "Αλις Φαίη είχε έρωτευθή άφω- 
σιωμένα τόν Τόνυ Μάρτιν.

Τελευταία όμως ζήτησαν διαζύγιο. 
Μερικοί λένε, άτι τό διαζύγιο αύτό δέν 
είναι ιδέα τοΰ Τόνυ άλλά της "Αλις 
Φαίη. Τώρα όμως πού γυρνάνε παντού 
μαζύ, τό Χόλλυγουντ στοιχηματίζει, 
ότι ή άπόφαση τοϋ διαζυγίου δέν θά 
πάρρ ποτέ τέλος.

Λ  Ό  Μπόμπ Τάπλινγκερ, ό διευθυν
τής τών διαφημίσεων τής Ούώρνερ Μρό- 
δερς, πού βρίσκεται στήν Χονολουλού, 
μαζί μέ τήν Μπέττυ Νταίηβις, έξέπληξε 
τό Χόλλυγουντ μέ τά τηλεγραφήματά 
του άπό τό μέρος πού βρίσκεται πού μ' 
αύτά άναγγέλλει, ότι είναι έρωτευμέ
νος μέ τήν μεγάλην ήθοποιόν, καί ότι 
οί άρραβώνες τους θά γίνουν μόλις 
έπιστρέψ3ΐ»ν οτό Χόλλυγουντ.

Ο ΚΟΥΤΓΟΜΠΟΛΗΣ

Ο Ι Π Ρ Ω Τ Ε Σ

«Γυναίκες
Ντέτεκιβ»

Σ Τ Ο  « Ρ Ε Η »

Χάρις στή δροσιά πού έχει ή αϊθου- 
σά του, ό κεντρικός κινηματογράφος 
«Ρέξ» τής όδοϋ Πανεπιστημίου, έγκαι- 
νιάζει άπό σήμερα Σάββατο τήν έναρξι 
τής χειμερινής κινηματογραφικής περι
όδου, μέ τήν άμερικανική άστυνομική 
ταινία : «Γυναίκες Ντέτεκτιβ», τής έ 
ταιρίας Ερκα — Ράδιο. Πρωταγωνιστές 
τοϋ φίλμ αύτοϋ εΐνε ή γνωστή μας 
Βαρβάρα Στάνγουίκ και ό Χένρυ Φόν
το (τραγούδησαν στίς ταινίες: «Έ χ ω  
τό δικαίωμα νά ζήσω», « ’Αποκλεισμός» 
κ. τ. λ .)

‘Η ύπόθεση τής ταινίας έχει έτσι :
Ή  Μέλσα Μάντον (Βαρβάρα Στάν- 

γουϊκ) , ’Αμερικανίδα άριστοκράτιασα, έ- 
πιστρέφοντας άπό κάποιο χορό, βλέπει 
τό φίλο της Ρόννυ Μπέλτον, νά βγαί- 
νρ τρέχοντας άπό κάποιο σπίτι πού 
νοικιαζότανε. Ή  Μέλσα, άπό περιέργεια 
μπαίνει στό σπίτι καί βρίσκεται μπρο
στά σ’ ένα πτώμα πλημμυρισμένο στό 
αίμα. Ειδοποιεί τήν άοτυνομία, άλλά 
μόλις έφθαοε ό άστυνόμος Μπρέντ 
(Σάμ Λ εβ έ ν ), τό πτώμα είχε έξαφα- 
νιστεί. "Ολοι ύποθέτουν, ότι ή Μέλσα 
Μάντον έπαιξε κόλπο στήν άοτυνομία 
κι' ένας νεαρός άστυνομικός ρεπόρτερ, 
ό Πήτορ "Αμς (Χένρυ Φόντα), γρά
φει στήν έφημερίδα του ένα άρθρο·' έ
ναντίον τών πλουσίων χαϊδεμένων κο- 
ριτσιών πού άμυαλες δημιουργούν ά- 
παίσιες φάρσες. Έ ξω  φρενών ή Μέλσα 
καταγγέλλει έπί δυσφημίσει τόν ρεπόρ 
τερ καί ζητάει άπό τήν έφημερίδα ένα 
έκατομμύριο γιά ψυχική όδύνη. "Υστερα 
μαζύ μέ 7 φίλες της, άναλαμβάνει νά 
άποδείζει ότι πράγματι διεπράχθη έγ 
κλημα καί όχι φάρσα...

Άκολουθοΰν δραματικές σκηνές πού 
καταλήγουνε, χάρις στήν βοήθεια τοΰ 
"Αμς, σέ πλήρη διαλεύκανση τοϋ έγ- 
κλήματος, άποδεικνύοντας ότι ή Μέλσα 
Μάντον δέν είχε πάρει μέρος στό έγ 
κλημα καί δέν έπαιξε καμμιά φάρσα 
οτήν άοτυνομία. "Υστερα άπ’ αύτό ή 
Μάντον καί ό Αμς άγαπιοϋνται κ.τ.λ. 
κ. τ. λ.

Μ ΙΚΡΑ  - Μ ΙΚΡΑ

ΦΙΚΑ ΝΕΙ
«Τό δράμα μιας άμαρτωλής», ή 

τελευτ.ιία μεγάλη καλλ τεχνική δη
μιουργία τής απαράμιλλης Μπέττυ 
ΝΤ'--.3ις καί τών Τζώρτζ Μπρέντ καί 
Μύριαμ Χόπκινς, πού παίχτηκε γιά 
15 μέρες μέ μεγάλη έπιτυχία στά 
κινηματογράφο «Ρέξ» οτό διάστημα 
22 ’Απρίλη — 6 Μάη, πρόκειται νά 
ςαν:ιχάνρ τήν έμφάνισή της στίς 
28 τού Όκτώβρη άπό τής όθόνης 
τοϋ ίδ:ου κινηματογράφου. K c i άξί· 
ζει, κατά τήν κοινή γνώμη, ή έπα· 
νάληψη αύτή γιατί παρ’ όλον δτι 
ή έποχή πού παίχτηκε ήταν άκατάλ 
ληλη (Μεγάλη Έβδομάδα) συγκέν 
τρωσε όμως 33410 εΙσιτήρια συνολι· 
κά, πράγμα ιού  μορτυράει τήν άξία 
τής ταινίας.

—Άνάμεσα στίς λίγες σχετικές 
γαλλικές ταινίες πού θά δούμε έ- 
φέτος, περιλαμβάνονται καί τρείς 
ταινίες μέ τόν άνεκδ ήγητο Φερναν· 
τέλ, τόν ήρωα τόσων κωμικών ται
νιών όπως ό «Βαρνάβας», τά « Ά 
κου, βλέπε, σώπα...» κτλ. πού γυρι 
οθηκαν πέρυσι. Οί τίτλοι τών 3 αύ 
των ταινιών εΐνε οί παρακάτω : 
«Φραγκίσκος ό Α », «Ηρακλής ό 
παρθένος» καί «Ό  Σπούντζ».

—Μετά τόν «Παστέρ» καί τόν 
«Κώχ», ά'^\η ένδιαφέρουο:ι έπ οτη- 
μονική-ίαΐμΐκή ταινία, ό «Δόκτωρ 
Έ ρ λ :χ » , ό έφευρέτης τοΰ όρροΰ έ 
ναντίον της συφιλίδος. Τόν δόκτο 
ρα "Ερλιχ ύποδύεται ό γνωστός ’Α
μερικανός ήθ}πο ός Έντουαρντ 
Ρόμπινοον καί παίρνουν μέρος μαζί 
του καί ή Ρούθ Γκόρντον, ό Ό ττο 
Κροϋγκ,ερ, ό Άλμπ ερτ Μπάσσερμαν 
Kicii ό Ντόναλδ Κρίσπ.

—«Τό άστρο τού Ρίο», ή τελευταία 
ταινία τής περίφημης χορεύτριας 
Λά Γιάννα, πού όπως είνε γνωστά 
πέθανε τόοο πρόωρα, παίχτηκε πρό 
ι»α:ροΰ στό Βερολίνο μέ έξαιρετική 
έπ:τυχία. Μαζί μέ τή μακαρίτισσα 
ήθοποιό, πρωταγωνιστούν καί οί 
Γκούσταβ Ντήελ, Φρίτς Κάμπερς 
καί Χάρολντ Πάουλσεν. Κατά πάσα 
πιθανότητα θά παιχτρ έδώ'στόν κι· 
νηματογράφό «"Εσπερος».

—Γιά μιά φορά άκόμη ή ζωή τού 
Σοϋμπερτ γίνετη; σϊνάρ ο καί κινη
ματογραφική ταινίσ. Πρόκειται γιά 
τό μεγάλο γαλλικό φίλμ «Σερενά
τα» πού έχει κιόλας έζασφαλσθρ 
καί θά παιχτρ τό χειμώνα. Τό φιλμ 
αύτό πρ:ιγματεύετοι ένα έπεισόδιο 
άπό τή πολυτάραχη ζωή τού μεγά 
λ'Ου μουσουργού καί έχει γιά πρω
ταγωνιστές τόν Μπερνάρ Λανκρέ 
(Σοϋμπ ερτ), τή γνωστή μας Γερμα
νίδα Λ ίλα ν Χάρβεϋ καί τόν μεγά
λον Aout Ζουβέ. θά έχρ άρά γε τήν 
έπιτυχία τής «Σερενάτας Σοϋμ
περτ» ; θά ίδοΰμε.

— Μετά τή. «Ματωμένη μπαλαλάι
κα», τήν ώραία αύτή δημιουργία 
τής νεαρής ούγγρικής κινηματογρα 
φικης παραγωγής, φέτος θά δούμε 
τή «Μπαλαλάϊκ;ι», μιά μεγάλη μου
σική άμερικανική τσινία τής «Μέ
τρο» μέ πρωταγωνιστάς τόν Νέλ
σων "Εντυ καί τήν Ούγγαρέζα χο
ρεύτρια Ίλόνα  Μάσοεϋ. Σημειώσα
τε ότι γι’ αύτό τό φίλμ έγινε καί 
δ κηστκός άγώνας στά έλληνικά δι
καστήρια έζ άφορμής τής «Ματωμέ
νης μπαλαλάικας».

—Ό  γόης Ρόμπερτ Ταίηλορ καί 
Χέντυ Λαμάρ, ή περίφημη πρωτα
γωνίστρια τής άλησμόνητης ταινίας 
« Έκοτασις» τού Τσέχου σκηνοθέτη 
Γκουστάβ Μάχςσυ, πρωταγωνιστούν 
στήν αισθηματική ταινία «Ή  σειρή
να τών τροπικών», τοΰ Αμερικανού 
σκηνοθέτη Τζάκ Κονγουαίη, πού θά 
παιχτρ φέτος οτό «Ρέξ» ή τό « Α τ 
τικόν».

—Γιά πρώτη φορά στά κινηματο
γραφικά χρονικά συναντιούνται δυό 
χορευτικά άστέρια πρώτου μεγέ
θους : Έλινω ρ Πάουελ καί Φρέντ 
“ Αστερ πρωταγωνιστοΟντες στήν 
όνειρώόους σκηνοθεσία μουσική 
καί χορευτική έπιθεώρηση «Μελψ- 
δίες καί ρυθμοί 1940» τής άμερικα- 
νικης έταιρείας «Μέτρο». Σκηνοθέ
της τής ταινίας αύτής, πού θά παι- 
χτρ φέτος, είνε ό Νόρμαν Τάου- 
ρογκ.

— «Άπά τό Μέγιερλιγκ στό Σερά- 
γεβο», εΐνε μιά νέα ιστορική γαλ
λική ταινί:ι ηού τό γύρισμά της εί
χε διακς^ρ λόγω τοΰ πολέμου. Πρό 
όλίγου καιρού όμως ό σκηνοθέτης 
της Μάξ "Οφφουλς (Ντάμα Πίκα) 
κάλεοε τόν πρωταγωνιστή Άμερικα 
νό Τζών Λότζ νά γυρίσρ στή Γαλ
λία γιά τή συνέχιση τοϋ γυρίσμα
τος, κι’ έτσι ύπάρχει πιθανότης νά 
δούμε κι’ έμεΐς τό ένδιαφέρον αύ
τό φίλμ. Μαζί μέ τά Λότζ, Γκιίζει 
κεί ή ώμορφη Γαλλίδα Έντβίζ Φε· 
γ;έρ.

—θά ζαναδοΰμε φέτος στό «Πάλ
λας» οέ νέα κόπια ένα άριότούργη- 
μα πού παίχτηκε πρίν άπά λίγα χρό 
v ia  στόν ίδιο κινηματογράφο. Πρό
κειται γιά τό «Μιχαήλ Στρογγώφ» 
τοΰ ’ Ιουλίου Βέρν, μέ πρωταγωνι
στές τούς Κολέττ Ντορμέίγ καί 
άλλους. Ή  μοναδική έπιτυχία πού 
έσημείωσε τότε, δικαιολογεί τήν έ· 
πανάληψη αύτή.

—Ή  άγέραστη γνωστή μας Γ^ρμα 
νίδ:ι "Ολγα Τσέχοβα καί οί Χάνς 
Στιούβ, Χίλντα Κέρμερ, Βούλτερ 
Φράνκ καί Τέοντορ Λάς, πρωταγω
νιστούν στή δραματική γερμανική 
ταινία «Τό πάθος» τοΟ σκηνοθέτη 
Βίκτωρ Γιάνοεν.

—Δόθηκε -ιρό καιροΰ στό Χόλλυ
γουντ ή πρεμιέρα τής μεγάλης ται
νίας «Παναγία τών Παρισίων» παρμέ
νη  άπό τό μυθιστόρημα τού Β . Ού- 
γκώ. Πρωταγωνιστούν ό περίφημος 
καλλιτέχνης Τσόρλ Λώττον καί οί 
Μπρήν 0 ’ Χάρα, Σέντρια Χάρτγουϊκ, 
Έ ν μ ο ν τ  Ο’ Μπράίεν, Χάρρυ Ντά- 
σονπορτ καί άλλοι. Σκηνοθέτης εΐνε 
ό Ούίλλιαμ Ντίτερλε, γνωστός άπό 
τις ταινίες «Χουαρέζ», «Έμ ίλ  Ζο
λά» καί «Π:οτέρ». Θά παιχτρ φέ
τος στά «Αττικόν».

Ό  ειδικός γυναικολόγος 

ΓΙατρός Μ . Λ Ε Β ΙΔ Η Σ  δέχεται 

Όόός Στουρνάρα 63α
Τηλ. 5 4 - 3 2 3

Γιά τούς Πιστούς 
της έβδομης τέχνης

’Αλληλογραφία
Ά π β  αύτϊι τή στήλη δά ίίν ε τχ ι 

χ«8ε έ&ι5©μ«ία κ«8ε εϊδίυξ πλη
ροφορία γιά τον κινηματογράφο, 
τού$ πρωταγωνιστές του καί γεν ι
κά γιά καδε ζήτημα πού άφορά 
τη! ξένη καί εγχώρια κινηματογρα
φική παραγωγή.

"Οσοι έπιδυμοΰν μποροΰν να 
άπευβύνωνται μέ Υ Ρ * μ μ *  του; στή 
<5ιεύ8υνσι τών ι'? . . .. ·, μ » ;— χυ- 
ρίς νά έσω»ιλεί<.ΐΛ ;<κνέν« γραμ
ματόσημο γιά τήν άπάντησι— καί 
τήν έρχόμενη έδδομάδα δά έχουν 
άπό τή; ϊδια; στήλη; τ ή ν  άπάν- 
τησι ποΰ 8ά τοΰ; λύνει, κατά  το 
δυνατόν, τήν a rtcp ia  t c u ;  καί δά 
τού; δίνει τήν διεύδυνσι έ ν ό ; 
αστεριού ποΰ προτιμάνε.

Κ ι ’ έπειδή ό λόγο; περί διευθύν
σεων άστέρων καθιστούμε γνωστό 
ότι οί διευβύναει; τών Αμερικα
νών καί Γερμανώ ν άστέρων μά; 
είναι γνωστέ; έκτός τών Γα λλι
κών πβύ μέ τήν κατάοταση neb 
έπικρχτεί ίνο υ ν  πάδη πολλέί -»j 
λαγ i<g>
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Γύρω άπό τή σ*ηνή

θεατρικά
σκίτσα

Μιά έμμετρη σατυρική = 
σειρά τοΰ κ. Δ. Γαλερίδη

Μ,  ‘Η Πρωταγωνίστρια
Ε ίν ’ ή πρωταγωνίστρια τής σοβαράς σκηνής 

εύγενική, φιλομαδής, άβρά κα ί προσηνής 
καί, άσφαλώς, άποτελεΐ τό πρότυπον τοΟ είδους.
Μέ βάσιν, ομως, τήν γνωστήν αρχήν τοΟ... Ά ρχιμήδους. 
στής τέχνης τοΰς ώκεανοΰς πού... μακροβούτια κάνει, 
συχνότατα τό... ειδικόν τό δάρος της τό χάνει I 
Κα ! τότε, άναγνώστα μου, δέν ξέρε ι πιά τί παίζει.
'Αρχίζει τότε τό Κοινόν νά τό καταπιέζη 
(κα ϊ κατά τρόπον άγριον κα ϊ λίαν ιταμόν) 
μέ έργα άλλοπρόσαλλα καί άνω ποταμών, 
έργα ποΰ ή άξία των συνίσταται στό ότι 

αύτή τά παίζιΐΐ πρώτη 
ή δτι τήν ευχέρεια τής δίνουν τή μεγάλη 

νά φάη κάποιαν άλλη I 
Έ κ ε ΐ  δέ συσκοτίζονται όλοτελώς τά πράμματα 
καί βλέπομε άγνώριστα τ' άρχαία  μας τά δράματα 
άλλά καί έργα σύγχρονα μόνο διότι θέλει 
ή Άνδρεάδη, φέρ’ είπείν, νά φτάση τήν Κυδέλη.»
Παρ’ δλα ταΰτα, πάντοτε άδρά  καί προσηνής, 
είν' ή πρωταγωνίστρια τής σοδαράς σκηνής 

τό πρότυπον τοΰ είδους, 
ώς είπα καί πρωτήτερα.

Κι> άν δέν ύπήρχε κ ι’ ή γνωστή... άρχή τοΰ Ά ρχιμήδους 
θά πέρναγε κ ι’ αύτή κνΧά  κ ι ’ έμεΐς πολύ καλλίτερα !...

Τελείως άλλη έκδοσις, μπορεί νά πή κανείς, 
είν, ή πρωταγωνίστρια τής έλαφράς σκηνής.
Εΐνε, βεβαίως, όμορφη, κομψή, χαριτωμένη, 
καί άγαπά τό θέατρο άλλά δέν περιμένει 
ν ’ άναδειχθή ουδέποτε μέ έργα  ή μέ ρόλους.
"Α μ α  τή έμφανίσει της τούς... κάνει πέρα δλους 

κι' άμέσως έπιδάλλεται 
μέ τό χορό, τό μπρίο της κι’ ό,τι στό νοΰ σας βάλετε...

Έ π ί τή δά ση τών σουξέ πού πρωτοση μειώνει 
φροντίζει τήν άξία της καί τήν κατοχυρώνη 
μέ τρομερά συμβόλαια όπου σαφώς όρίζεται 
τό πώς θά βγαίνη στί) σκηνή, μέ ποιόν θά έμφανίζετα? 

ποΰ άκριδώς στό πρόγραμμα θά μπαίνη τ ’ όνομά της, 
ποιό καμαρίνι θά δοθή σ' αύτή καί στή μαμά της, 
πόσες φορές πρέπει γ ι' αυτήν κουδούνι νά χτυπάς 

καί τά λοιπά... καί τά  λοιπά...
Σ τό  ζήτημα τοΰ παρτεναίρ, συνήθως κάνει μάχη 
άν δλα τ ’ άπαιτούμενα χαρίσματα δέν τάχη.
Ό  παρτεναίρ της, κατ’ άρχήν πρέπει νά εΐνε άσσος 
καί τενοράκος έλαφρός, άλλά καί λ ίγο  μπάσσος, 
νά έχη κάνει άλλοτε σουξέ πρωτοφανή, 
νά ξέρη λ ίγα  γαλλικά καί γραφομηχανή, 
τά δήματά του στό χορό νά « Ιν ε  όιπαλά, 
καί νά ζυγίζη τό πολύ έξήντα δυό κιλά...
'Ά ν  τά προσόντα πού ζητεί κανείς δέν συμπληρώνει 

τότε ή δγαίνει μόνη 
ή καταφεύγει στήν γνωστήν 'Επιτροπήν Άδειας...
Πρότυπον χάριτος, δροσιάς, ά λλά  καί... άναιδείας, 
πλάσμα πολύ παράξενο, μπορεί νά πή κανείς, 
είν’ ή πρωταγωνίστρια τής έλαφράς σκηνής...

Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ό  συγγραφέας.

Δ .  Γ Α Λ Ε  Ρ  ΙΔ Η Σ

Τού κ. Α. ΚΛΡΑΚΑΣΗ

Πότε ξεφύτρωσε 
ή Επιθεώρηση 

στό Θέατρο
Τό Παρίσι, ό πατέρας αύτοϋ τοϋ 

θεατρικού είδους

Ή 100ή παράσταση
ΤΟΥ«ΙΤΡΑΒΟΞΥΛΟΥ»

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα)
μπορέοη μιών Λμέρα νά τδν περάση 
άκοπα και υπερήφανα ό Μεγάλος. Γιά 
νά περάση τό ούτοκίνητο άπάνω άπό 
βουνά και μέσα σ4 λαγκάδια πρέπει 
νά έργαστοΰν πρΰτα οί έργάτες γιά 
ν ’ άνοίξουν τούς δρόμους. Νά τό δι
κό μας έργο. Καί είμ:« ύπερήφανος 
νά τό δ.αλαλήοω τή στιγμή αύτή άπό 
τοΰτο τά βήμα πώς τό έργο μ :ς  οϋτε 
εϋκολο, ούτε μικρό, ούτε άνάζιο προ
σοχής είναι. Δέν πρέπει νά θεωρηθούν 
άάν άρρωοτημένες έκδηλώσεις παθο
λογικού έγωϊομού τά λόγια μου αύτά. 
Κάθε άνθρωπος πού ζέρει νά κρατάη 
μιά πέννα οτό χέρι του κ:« πού τή 
ζωή του τήν κατευθύνει τό Ιδανικό 
μιάς άνώτερης δημιουργίας, είναι ένας 
πολύτιμος ποράγοντας, ένα έκηολιτι- 
στ ίό  στο.χείο, μιά δημιουργική δύνα
μη.

Σάν ένα τίμιον έργάτη σάς καλώ, 
κυρίες καί κύριοι, νά χειροκροτήσου
με τόν συγγραφέα Ψαθά, καί μαζί μ' 
αύτόν καί τούς άξιους κςλλιτέχνες, 
ιόύ ζωντανέψανε τούς ήρωες τοϋ έρ- 
you του, νά χαροΰμε τή χαρά τούς.

Ο ΛΟ ΓΟ Σ ΤΟΥ κ. Δ. IQAN- 
ΝΟΠΟΥΑΟΥ

Ό  κ. Δ. Ίωκννέπουλβς έχαιρέ 
Trias, κχτόπιν άπβ μέρβυ; τών νέ 
ων ουγινιραφέων μέ τον παρακά
τω λόγον του:

Α ρ ιε ς  καί Κύριοι,
Ύπήρζε μιά έποχή, όχι πολύ μακρυ- 

■νή άκόμα, πού τά έλληνικά έργα δέν 
ηταν τό Ιδεώδες άπόκτημα γιά ένα θε
ατρικόν έπιχειρηματίά, οϋτε άποτελοϋ 
σαν ένα ύπολογίσημο κεφάλαιο. Ύπο- 
λογίσημο κ:ιφάλα:ο ήταν μόνον οί ά- 
νεγνωρ.σμένοι θεατρικοί συγγραφείς, 
οί «φίρμες», πού μετριόντουσαν, δυ
στυχώς, στά δάκτυλα τού ένός χερι
ού. Καί ήτον μέν τά περισσότερα έρ
γα των καλά καί άζια, μά δέν παιζόν
τουσαν μέ τό κριτήριο αύτό. Ποζόν- 
τουοαν γιατί ήταν τά έργα τού Α ή τού 
Β  συγγραφέα. "Α ν  παρουσιαζότανε 
στόν διευθυντή τού θιάσου ένας άγνω 
στος, θάπρεπε νά είναι πάρα πολύ τυ
χερός ή νά έχη σημαντικές φιλικές 
ουοτάοε ς, γιά νά κατορθώση νά γίνη 
δεκτός νά διαθαοθή άπλώς καί μό
νον τό έρ,γο του. "Αν διαβαζότανε δη
λαδή. Γιο,τί πολλές φορές τό ζανάπαιρ- 
νε  όπως τό έδωσε μέ δυό λόγια κριτι
κής πολύ γενικά κι’ άκαθόρ στο, πού 
μπορούσαν ώραιότατα νά έφαρμιοσθοΰν 
οέ κάθε έργο. Πολλοί συνάδελφοι θά 
θυμούνται τά κόλπο πού έκανε γνω
στός δημοσιογράφος καί θεατρικός συγ 
γραφέος. Νέος άκόμα τότε είχε βαρε- 
6ή ν' άκούη άπό τούς δ άφορους θι:ι- 
σάρχες τίς ϊδ ες άπαντήσεις πού ου- 
νώδευαν τήν έπιστροφή τού έργου του 
χωρίς νά τόν ώφελοϋν κάν σάν συμ
βουλές ή ύποδείξεις. Στό νέο έργο 
πού παρέδωΟΞ κόλλησε έλαφρότατα 
καί μέ προσοχή, στά κυριώτερα μάλι
στα σημεία, δυό - δυό τίς οελίδες, πα- 
ρακάλεσε δέ θερμά τόν θιοοάρχη, συ- 
μπαθέστ:ιτον κατά τά άλλα κύριο, ν'ά 
τό διαβάοη μέ ίδ αίτερη αύτή τή φορά 
προσοχή καί νά τού δώοη τή γνώμη 
του. Ύστερα άπό μερικές μέρες πέ
ρασε νά τό πάρη. Τό έργο ;του έκρί- 
θη ι καλλίτερο βέβαια άπό τά άλλα, 
πολύ άγουρο όμως άκόμα, άδούλευτο 
μέ έλαττώματική σκηνική οικονομία, 
χωρίς άρκετό περιεχόμενο κλπ. κλπ. 
κλπ. 01 σελίδες δμως . έζακουλου&οΰ- 
c a v  νά είναι δυό - δυό κολλημένες 
στά κυριώτερα σημεία.

Γιά νά παιχθρ λοιπόν ένα έργο δέν 
CyOiVE μόνον νά είναι καλό. "Επρεπε

καί ό συγγραφέας του νά εΤναι φίρμα. 
Τώρα πώς θά γινόταν φίρμα ένας συγ
γραφέας χωρίς νά παιχθοϋν έργα του 
αύτό δέν τό θεωρούσαν ζήτημα άζιο 
νά τούς άιασχολήση. Καί έπειδή ή φίρ
μα δέν συνοδεύει συνήθως τόν άνθρω
πο στή γέννηοί του, οϋτε πουλιέται 
οτά καταστήματα, ή όζύμωρη αύτή «λο
γική» άπέκλειε κάθε κα.νούργια προ
σπάθεια. Πώς μπόρεσαν κι' αύτοί οί λί
γοι άνθρωποι νά έπ βληθούν τότε καί 
νά δημιουργήσουν μιά θεατρική παρά
δοση είναι πραγματικά άξιοθούμαστο.

Ή  προκατάληψη γιά τά έλληνικά έρ
γα δέν σταματούσε δυστυχώς οτούς 
διευθυντές των θεάτρων, οϋτε έπνιγε 
τίς έκδηλώσεις τών νέων μόνον συγ
γραφέων. Πολύ ουχνά είχε άντίκτυπο 
καί είς τούς παληούς. Τό κοινό δεχό
ταν μέ έπιφύλαξη τά έλληνικά — προ
τιμώντας άδικαιολόγητα κάθε ξένο, ά- 
νεζάρτητα άπό τό βάθος ή τό ύψος 
τής άνοησίας του. "Οσο γιά τήν κριτι
κή... αύτή· π.ά οργίαζε κυριολεκτικά. 
Φθάνει νά οάς πώ, ότι έκλεκτός καί 
σεβαστός συνάδελφος, Ακαδημαϊκός 
σήμερα, άναγκάοτηκε νά παρουσιάση 
γιά μετάφραση έργο δικό του, πρωτό
τυπο, πού φυοικά οί κ.κ. κριτικοί δέν 
δυσκολεύτηκαν νά τά άναγνωρίσουν 
ώς έξαιρετ.κά καλό.

Σήμερα τά πράγματα είναι εύτυχώς 
πολύ διαφορετικά. Δέν μπορούμε βέ
βαια νά ποΰμε — δυστυχώς — ότι οί κρι
τικοί έχουν κάνει σημαντικές προό
δους, πάντως ύπάρχουν σήμερα μερι
κοί — έστω καί έλάχιστοι — πού καί 
γνώσεις διαθέτουν καί εύσυνειδησία, 
καί στοργή αισθάνονται γιά τήν έγχώ- 
ρια παραγωγή. Τό κοινό όμως; Αύτό 
έχει άλλάξει βασικά. 'Αγάπησε τά έλ
ληνικά έργα, τούς άνοιξε τήν καρδιά 
του καί τά ύποστηρίζει μέ δλη του τήν 
δύναμη. Κι' αύτή ή ύποοτήριζη σάρω
σε τούς δισταγμούς κεϊ τίς έπιφυλά- 
ζεις των κ.κ. διευθυντών, τούς έκανε 
νά ζεχάσουν τά παληά συστήματα καί 
τούς άνάγκασε ν ’ άνοίξουν κι' έκείνοι 
διάπλατες τίς πόρτες οτήν έλληνική 
παραγωγή. "Ετσι μέ τό καινούργιο αί
μα, τά περισσότερα έργα καί τούς ν έ 
ους συγγραφείς φθάοαμε στό εύχάριστο 
σημείο, δταν λέμε έλληνικό θέατρο νά 
μήν έννοοΰμε πιά τό θέατρο πού σέ 
έλληνική γλώσσα παίζει άποκλειστικά 
καί μόνο τά έργα τών πάοης άλλης 
έθνικότητος συγγραφέων. Σ ’ αύτό βο
ήθησε, πρέπει νά όμολογήσωμε, πολύ 
καί ό Βοοίλης Άργυρόηουλος πού πολ
λές φορές παραθλέποντας τά συμφέ
ροντά του παρουσίασε στό θέατρό του 
όχι λίγους νέους.

Σήμερα δέν ύπάρχουν μόνο πέντε 
συγγραφείς. Ύπάρχουν πολλοί περισ
σότεροι. Κι’ άν δέν είναι δλοι καλοί, 
δέν έχει σημασία. "Ολοι έργάζονται 
γιά τόν ίδιο σκοπό, προσπ:θοϋν καί 
προσφέρουν ό καθένας ό,τι μπορεί.

"Ενας άπό τούς καινούργιους έργά
τες τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου είναι καί 
ό Μίμης νόθας. Γνωστός οέ άλλες λο
γοτεχνικές έκδηλώσεις, άφοΰ δοκ μά- 
στηκε μέ έπιτυχία ώς διηγηματογρά- 
ιρος, άφοΰ έγινε πασίγνωστος ώς δ κα- 
στηρίακός εύθυμογράφος, άφού χάρισε 
δυά τύπους πού έγιναν κιόλας κλοσι- 
κοί τάν καιθηγητή Ίώβ καί τήν στά πέ- 
ρατα τής 'Ελλάδος όργιάζουσα μαντάμ 
Σουσοϋ, (στή γειτονιά μου ύπάρχουν 
τρείς... γάτες πού τίς φωνάζουν έ- 
τ'οι!) έκανε ένα πήδημα καί βρέθη
κε καί στά δικά μας τά χωράφια. Ή ρ 
θε νά δοκιμασθή καί έτεβλήβηκε άπό 
τήν πρώτη στιγμή. Στά nap jQKrVvia, 
στούς κριτικούς, — πού κι’ οί '.ιύοτηρό- 
τεροι δέν μπόρεσαν νά μήν ά^αγνωρί- 
σουν άρετές στό έργο του - καί τό 
κυριώτεροι στό κοινό. Στό κάθί- είδους 
κοινό. Άπό τό πιό μορφωμένο ύς τό

Τώρα πού τά «Παρασκήνια» έ
χουν άνοιξα μεταξύ άλλων καί τήν 
ένδιαφέρουσα συζήτηση γιά  τή φόρ 
μα τής σημερινής «ρεδύ» — δπως 
τής έχει κοστουμάρει τόν τίτλο ή 
μοντέρνα «πολιτισμένη» φρασεολο 
γ ία  τοΰ θεάτρου —  νομίζω ότι δέν 
θά ήταν άσχημο νά έκάναμε ένα 
άεροπορικό ταξιδάκι τής φαντα
σίας μέσα στούς καιρούς καί στίς 
έποχές γ ιά  νά έπισκίφθοΰμε τούς 
διαφόρους σταθμούς τοΰ θεατρικού 
αύτοΰ είδους πού κοντεύει νά έορ- 
τάση τά έκατό του χρόνια.

Είνα ι σχεδόν ένας αιών άφότου 
ξεφύτρωσε αύτό τό άνθος τοΰ κα- 
κοΰ πούέχει δελεάσει, σκανδαλίσει 
διασκεδάσει καί πάρει στό λαιμό 
του τόσο κόσμο. Είνα ι σχεδόν έ
νας αιών άφότου έγεννήθηκε στό 
Παρίσι καί ήρχισε νά «δρά» έπί 
Λουδοβίκου Φιλίππου αύτή ή μεγά 
λη (puSup ija  τοΰ κοινοί) πού άφοΰ 
έπαιξε καί γέλασε δεξιά κι* άρι 
στερά, άφοΰ έκορόϊ&εψε τά πάντα 
καί τούς πάντας έντύθηκε μέ τά 
πολυτιμότερα κοστούμια, κατόπιν 
... έγδύθηκε, καί τώρα ξαναγίνε
ται καί γυρεύει καλά καί σώνει 
νά μάς πείση πώς εΐναι «πολιτισμέ 
νη» —  θέαμα πολιτισμένο καί πρά- 
σιν’ άλογα.

Δέν τ ’ άφίνουμ' αύτά λέω 'γώ ;
Τί πάει νά πή έπιθεώρησις «σό 

κιν» καί έπιθεώρησις «ήθική - πο
λιτισμένη;»

Ό  Πόντιος Πιλάτος ρτησε κάπο 
τε «Τί είναι άλήθεια;» 'Ά ν  ρωτού
σε σήμερα «Τί εΐναι πολιτισμός;» 
μοΰ φαίνεται πώς πολλοί θά δυσκο 
λευόντανε νά τοΰ δώσουν τή σωστή 
άπάντηση.

Ή  έπιθεώρησις εΐναι μιά κυρία 
πού δέν πρέπει νά μάς ένδιαφέρει 
διόλου ή ήθική της. Είνα ι έμορφη 
ή άσχημη; Αυτό ένδιαφέρει. ’Ά ν  
εΐναι έμορφη, μά ς έχει κατακτή- 
ση, πάει. "Α ν  εΐναι σαχλή, όσο καί 
νά τήν λέτε «εύπρεπή καί άξιοπρε 
πή», κύριοι Φαρισαίοι τοΰ πολιτι
σμού, δέν είναι έπιθ-εώρησις. Είνα ι 
«ξέρασμα» (έπιτρέψτε μου τήν λέ
ξη —  είναι τοΰ μακαρίτη τοΰ Σου-
ρη)·

Τοΰ έδιάδασε κάποιος ϊνα  έργο 
του πού τοΰ τό παρουσίασε ώς 
γραμμένο «καθ' δλους τούς δρα
ματικούς κανόνας τοΰ Άριστοτέ- 
λους». Ό  Σουρής άκουσε τό έργο 
καί δτοτν κατόπιν έρωτήσανε τή 
γνώμη του άπήντησε λακωνικώτα- 
τα «Ξέρασμα καθ' δλους'τούς δρα 
ματικούς κανόνας τοΰ Άριστοτέ- 
λους».

Λοιπόν: Ε ις  τό προκείμενον. Ποΰ 
πρωτοφάνηκε καί ποιά ήταν ή άρ- 
χική φόρμα τής Έπιθεωρήσεως;

Μιά άπό τις πρώτες — άν όχι ή 
ίρώτη έπιθίώρησις — έπαίχθηκε 

στό Παρ'σι, στό θέατρο«Φολί Ντρα 
ματίκ», τό 186<:, ύπό ένα παράξε-

Jov τίτλον ό όποιος μεταφερόμε- 
ος είς τήν γλώσσαν μας θά ήτο... 

κΓειά χαρά καί ζουμί άπό τσίπου- 
α» (« Β ίδ  λά ζουά έ. λέ πόμ ντέ 
έρ φρίτ» — δέ δρίσκω καταλλη- 
ότερη άπόδοση.)

Αν θέλετε δείγμα  ένός άπό τά 
νούμερά της σάς παραθέτω πιό 
κάτω μιά παράφραση ένός σατυ
ρικού κουπλέ της.

Σατυρίζεται μιά ρομαντσιέρα ή

πιό άπλό. Καί κάτι τέτοιο δέν είναι καί 
τόσο εϋκολο. Δέν εΐναι εϋκολο νά γρα- 
φρ θεατρικά έργο πού νά ένθουσιάζπ 
τήν μάζα χωρίς νά ένοχλη τούς πιό 
μορφωμένους. "Η νά ίκανοπο ρ τήν έ- 
λίτ, χωρίς νά πλήττη τήν μάζα.

Αύτό ό Ψαθάς τό κατώρθωσε. "Εγρα 
ψε ένα έργο μέ ζωντανούς τύπους, πού 
ζοΰν καί άναπνέουν δίπλα μας, πού 
είναι έλληνικοί χωρίς νά φορούν βρά
κες ή φουοτανέλλες — καί πού κινοΰν- 
ται φυσικά καί άβίαοτα χωρίς τίς ύ- 
περβολές τής φάρσας. ("Α ν  τυχόν ύ
πάρχη μέσα οτό «Στραβόξυλο» κάπου 
καί λίγη ύπερθολή, ούτή είναι σατυρι
κή καί δείχνει ότι ό συγγραφέας θέ
λησε άπό σκοπού νά γελοιογραφήση 
κάτι). Έγρα ψ ε ένα έργο μέ παρατή
ρηση λεπτομέρεια κοι αύθρόμητο πη
γαίο πνεΰμα. Σχεδόν κάίθε πρόσωπο 
πού κινείται έπάνω οτή σκηνή έχει τή 
δική του προσωπικότητα. "Επειτα σκη
νές σάν τοϋ τηλεφώνου στή δευτέρα 
πράξη τοΰ κλητήρα μέ τήν μετεμψύ
χωση, καί τού φινάλε τής τρίτης, δύ
σκολα βρίοκει κανείς σέ έργα, έλλη
νικά ή ξένα.

Δέν βλέπω αύτή τή στιγμή τά «Στρο 
βόξυλο» σάν κριτικός. Οϋτε πρόκεται 
νά τού κάνω έξονυχιστική άνάλυση. 
Τό βλέπω σάν εν ας θεατής τού κάτι 
καταλαβαίνει — ύποτίθεται — άιπό θέ
ατρο. Καί τό βρίσκω ένα έργο μέ πολ
λά προτερήματα καί πρό παντός κα
λού γούστου. Κι’ αύτά νομίζω ότι έχει 
μεγάλη σημασία, καί ή έπιτυχία του 
παίρνει έτσι περισσότερη άξία. "Οταν 
ένα. έργο καλού γούστου, χωρίς άφό- 
ρητες χοντροκοπιές, προστυχές καί 
άντιαιοθητικότητες περνάει άκούρα- 
οτο τις διακόσιες παραστάσεις, σημαί
νει δτι τό έπίπεδο τοΰ μεγάλου κοινού 
άρχισε σιγά - σιγά νά άνεβαίνη. Κι’ 
αύτό είναι πολύ παρηγορητικό, όταν 
οκεφθοΰμε τί λογής θεάματα τραβού
σαν πρίν άπά λίγα χρόνια δλη του τήν 
προσοχή.

‘0 Ψαθάς θά προσφέρη πολλά στό 
θέατρο. Δέν είναι όμως μόνο καλός 
συγγραφέας. Είναι καί καλός ουνάδελ 
φος. Τό απέδειξε άπό τήν πρώτη στιγ
μή πού πάτησε τό σανίδι τής σκηνής. 
Κι’ αύτό βέβαια μπορεί νά μήν ένδια- 
φέρη τό κοινόν πού περιορίζεται μό
νον σέ δ,τι φωτίζει ή ράμπα. "Εχει δ
μως γεν κώτερη σημασία καί μέ κάνε 
νά τού πώ μέ πϊριοοότερο άκόμα έν 
θουσιασμά καί άγάπη: Κύριε Ψαθδ, εί 
σαι καλός φίλος, καλός συνάδελφος 
τίμιος συναγωνιστής, καλός συγγραφέ 
ας: Λοιπόν; καλώς ώριοες οτά χωρά
φια μας.

όποία τραγουδεΐ είς τό πάλκο κά
ποιου καφενείου καί τής διακό
πτουν κάθε τόσο τή ρομάντσα οί 
φωνές τών γκαρσονιών πού πάνε 
κι' έρχονται μέ τούς δίσκους:

Ή  Ρομαντσιέρα (τ ρ α γ ο υ δ ε ΐ) .—  
Ή  άνοιξη μάς έφερε λουλούδια ζη 
λευτά καί...

Τό γκαρσόνι. — ...Δυό κονιάκ 
είς τό «έφτά !...»

Η Ρομαντσιέρα. —  ...Καί τ* άη- 
δονάκι έφερε μέσα στήν ήσυχη 
νυχτιά....

Τό γκαρσόνι. —  ...Τρία νερά καί 
μιά φωτιααά!...

Ή  Ρομαντσιέρα. —  Κα ί ή καρ
δούλα μας ξυπνά νά πιή στή πρα
σινάδα...

Τό γκαρσόνι.— ... Σ τ ά  «έξ» μιά 
λεμονά δα !

Ή  Ρομαντσιέρα. — Κ ι ’ ϋστερ’ 
άπ’ τό ειδύλλιο, τούς όρκους, τή 
λατρεία...

Τό γκαρσόνι. — ...Λογαριασμός 
στό «τρ ία !» , 
καί οΰτω καθεξής.

Ή  πρόζα τών σκηνών τών πρώ
των παριζιάνικων έπιθεωρήσεων 
ήτο σχετικώς έκτενής. Δέν έλειπαν 
οι πολιτικοί ύπαινιγμοί οϋτε ή προ 
σωπική σάτυρα. Περιττόν νά πλέ- 
ξωμεν τό έγκώ μιον τοΰ γαλατικοΰ 
πνεύματος είς τό σημείον τοΰτο.

Άπ ό τάς πρώτας αύτάς έπιθε- 
ωρήσεις λείπουν τά «σόκιν», τά 
χαρακτηριστικά «α πε πρέ» έκεΐνα 
πού άρχισαν νά βγαίνουν στή μέ
ση άπό τό 1905 περίπου καί έξής.

Ιδ ια ιτέρα ν  έντύπωσιν φαίνεται 
δτι έκαμαν αί έξής άρχέγονοι «ρε- 
βύ» τών παριζιάνικων θεάτρων.

« Σ τ ά  νησιά Μαρκίζ» (παρωδία 
τής μανίας τοΰ νεωτερισμού καί 
της προόδου.) |

«1841 καί 1941» (θά ήταν ένδια
φέρον νά εϋρισκε κανείς αύτό τό 
έργον γιά  νά δή πώς έφοτντάσθη 
ό έπιθεωρησεογράφος τοϋ περασμέ 
νου αίώνος, τήν έποχή πού ζοΰμε 
σήμερα. Έπροφήτευσε άρα γε  τήν 
παγκόσμιο κρίση, τόν πανευρωπαϊ
κό πόλεμο; τά τράμ τής Π ά ουερ ;)

« Ή  Έπιθεώ ρησις τής πόλεως» 
πού έπαίχθη είς τό θέατρο «Βα ρ ιε 
τέ» τό 1872 έχει άρκετές σκηνές 
πού τίς διακρίνει ή χαριτολογία  
καί ή λεπτή σάτυρα.

Τ ί ώραία ή έναρξίς της! Α ρ χ ί 
ζει μέ μιά πρόζα στό σαλόνι ένός 
οικογενειάρχου πού έχει διοργανο) 
ση μιά δεξίωση κι' έχει προσκαλέ- 
ση ήθοποιούς νά παίξουν μιά έπι
θεώρηση διά τούς προσκεκλημέ
νους του. Οι ήθοποιοί καταφθάνουν 
μέ τά σκηνικά των τούς μηχανι
κούς των κλπ. τοΰ κάνουν τό σα 
λόνι... δρόμο (σάτυρα τής έπισκευ 
ής τών δρόμων τοΰ Παρισιοΰ) — 
ένας μηχανικός τοΰ ρίχτει κατά λά 
θος ένα δέντρο στή ράχη (σπετσά 
το έννοεϊται) ένας άλλος τόν τρα 
δά άκουσίως στά ϋψη μέ μιά τρο 
χαλία  καί κοντεύει ό άνθρωπος νό 
δλαστημήση τήν ώρα καί τή στιγ 
μή πού δγήκανε στή μέση οι δρό
μοι, τά «καλντερίμια» μέ τίς... καλ 
τιμιριτζοΰδες (άπαραίτητες βλέ
πετε καί τότε) καί τά λιθόστρωτα 
καί τάς τριόδους μέ τούς περι,φή- 
μους πολιτικούς τών... τριόδων, 
πού άλλοι πέφτουν μέσ’ στή λάσπη 
κι* άλλοι ξελασπώνουν ώς έκ θαύ
ματος, ένώ άλλοι βρίσκονται πε
ταμένοι στούς πέντε δρόμους, καί 
άλλοι — ά λλ ’ άς πάρουμε κ ι’ ένα 
τετράστιχο άπό τό σχετικό τρα
γουδάκι :
Πόσοι λοιπόν σ’ αύτή τή χώρα 
— λέω κι' έγώ  μέ τό ξερό μου—  
άνθρωποι τής ήμέρας τώρα 
δέν είναι άνθρωποι... τοΰ δρόμου !

Μεταφράζω έπίτηδες έπί τή βά

σει τοΰ ρυθμοΰ τοΰ πρωτοτύπου 
γιά  νά φαίνεται έκάστοτε καί ή 
φόρμα τής μουσικής όπωσδήποτε.

Ό  ρυθμός της έδώ είναι όπως 
βλέπομε ίδιος μέ τά πασίγνωστα 
κουπλέ τοΰ Λοριό είς τήν Μαμζέλ 
Νιτούς. Πλήθος χαριτωμένων γαλ 
λικών τραγουδιών έχει βγή άπό 
τήν έποχή έκείνη καί πέρα.

Ή  εύφυολογία ώς έπί τό πλεΐ- 
στον δέν εΐναι έδώ «συμπυκνωμέ
νη» οϋτε «κοντανσέ» οΰτε «στερι- 
λιζέ» όπως συμβαίνει συχνά σήμε
ρα.

Περνοΰν άρκετοί στίχοι ήσυχοι 
καί άδίαστοι, χωρίς νά προδίδουν 
τή στενοχώρια, τή σφίξη, τό ξε
ψύχισμα τοϋ συγγραφέως νά κά 
νη πνεΰμα σέ κάθε γραμμή, νά 
σφυρηλατή στίχο όξύτονο και πα
ροξύτονο. (Εύτυχώ ς ή γαλλική 
γλώσσα δέν έχει προπαροξύτονα 
όπως ή Έ λ λ η ν ική , άλλοιώτικα, τί 
θά τραβούσαν οι γάλλοι τώρα ! )

Οι άκροδασίες τοΰ στίχου εΐναι 
πολύ μεταγενέστερες τής έποχής 
έκείνης. θ ά  ίδοϋμε τέτοια μοντέλ- 
λα άργότερα άπό τό 1912 περίπου 
καί πέρα.

Τά κουπλέ τότε έτρεχαν σάν τό 
πηγα 'ο νεράκι. Δέν σοϋ έλεγαν: 
«Στα θήτε  κύριοι άκροατα ί!... θ ά  
κάνω πνεΰμα... Σ τ ό  δεύτερο στίχο 
θ ’ άκούσετε ένα καλαμπούρι. Στόν 
τρίτο ένα πιό δυνατό!... Τό βρή
κα !... 'Έ ρ χ ε τ α ι !.. .  Κοντεύει!... 
Ν ά το !... Γελάστε τώ ρα !»

Τά κουπλέ έκεΐνα σέ άπατοΰ- 
σοτν, νά ποΰμε, έμορφα ότι εΐνε αύ 
τοσχέδια, άδίαστα’ —  πριμ - σω- 
τιέ — ότι τά λέει τρόπον τινα «δι
κά του» «έκτός κειμένου» ό ήθο
ποιός. Αύτό κατά τή γνώ μη μου 
εΐναι ό μεγάλος σκόπελος στό 
γράψιμο τής έπιθεωρήσεως.

Νά λέγεται δηλ. κάτι πού νά 
φαίνεται πώς τό πέταξε άπροόπτως 
ό κω μικός χωρίς νά τοΰ τό έχει 
«σκαρώσει» ό συγγραφεύς.

'Ά ς  μή τό πάρουμε όμως αύτό 
καί ύπό τήν άπόλυτή του έννοια. 
Δέν πρέπει νά ξεχνοΰμε ότι έκείνη 
τήν έποχή συνειργάζετο είς τό ί
διο έργο όλόκληρη συνομοταξία 
συγγραφέων ή μόίχλον συρραφέ- 
ων, ό ένας γ ιά  νά μαζεύει καλα
μπούρια, ό άλλος ρίμες, ό άλλος 
θέματα κ ι’ ύ  άλλος άρατα - θέ
ματα. 'Ίσ ω ς  δμως αύτό νά γινώ- 
τανε ώς έπί τό πλεΐστον είς τά έρ
γ α  τής πρόζας (όπως λ.χ. είς τά 
έργα  τής έποχής του Σκρ ίμπ .)

Μιά άλλη σκηνή τής έπιθεωρή
σεως πού άνέφερα παροοιάνω μάς 
διδάσκη ότι γ ιά  νά έκφράσωμε 
γνώμη γιά  τό άλφα ή βήτα ζήτη
μα πρέπει νά μπορούμε νά βλέπω- 
με... πίσω άπό τούς τοίχους. Μάς 
δείχνει λοιπόν δυό σπίτια o l τοί
χοι τών όπο·ων φωτίζονται έναλ 
Κάξ εις τρόπον ώστε νά γίνονται 
οιαφανεΐς καί νά βλέπει τό κοινόν 
τί συμβαίνει είς τό έσωτερικόν τοΰ 
σπιτιού.

Ό  ήθοποιός - κομπέρ τραγουδε7 
δείχνοντας πίσω άπό τό διαφαν? 
τοίχον τοΰ ένός σπιτιοΰ μιά κυρία 
καθιστή κι* ένα κύριο γονατιστό 
μπροστά της:

—Νά μιά σύζυγος! 'Ο ρίστε!
Κάνει κόρτε στό διβάνι.
Μά... Μή τήν κατηγορήστε! 

(δείχνει τόν άλλο τοίχο)
—Δέστε ό άνδρας της τί κάνει!
Τό έσωτερικόν τοϋ άλλου σπιτι- 

οΰ φωτίζεται καί άποκαλύπτει τόν 
σύζυγο νά φιλά τήν έρωμένη του. 
Έπάνω  σ’ αύτήν τή φόρμα έπακο- 
λουθοΰν 3— 4 ταμπλώ τό ένα έξυ 
πνότερο άπό τό άλλο.

! Λ. Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η Σ
Σ Τ Ο  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο :  Ή  συνέχεια

Θεατρικές πρώτες

«Ή Σπίθα»
(Συνέχεια άπο τήν 1η σελίδα)

Νούμερα, ρωμάντζες, μπαλλέτα, σκέτς: Εντυπώσεις:
ας τού πνεύματος τής έπιθεωρήσεως........................................

«Τά παράξενα τής ’Αθήνας»:
Έμψάνισις, μπρίο, μοϋτες Μαυρέα καϊ Ρένα Ν τ ό ρ . . . .
Κουπλέ καΐ π ρ ό ζ α ...................................................................
Ό  Μαυρέας άνακαλύπτει δτι τά μισά τού όκτώ εΤνε «ε 

..τρία» διότι άν κόψη κανείς ένα όχτάρι κατά μήκος παίρ
νει ενα έψιλον —  έ —  καΐ ενα τριάρι: Ψυχική όδύνη διά
τήν θηριωδίαν τοΰ...άστείου ( ; )  ...............................................

Τό «πάσο ντόμπλο» τοΰ Μπιάνκο που χορεύουν αί ά- 
δελψαΐ Καλουτά είς *τό νούμερο «Ο ί άστέρες ζωντανεύουν»;
Γιά τή μουσική.................................................................., . . . .

Γιά τό χορό τών καλλιτεχνίδων.........................................
Γιά τά κοστούμια των ιδίων καί πρό πάντων τής Μα

ρίας............................................................................... ... ..............
Γιά τό νούμερο «Λόγια τοϋ άέρος» ώς πνεΰμα............

Γιά τό φουστάνι τής κ. Λαζαρίδου καΐ τό παίξιμο αύ
τής καΐ τού κ. Όρέστη Μακρή. .  ............................................

Γιά τά χορευτικά «Κοτέτσι» καί «Άπ άχικο»: κοστού
μια καΐ έκτέλεσις...........................................................................

Διά τό κοινότατον τοϋ θέματος καΐ είς τά δύο..............
Εις τό νούμερο κλειδαριά, τό όποιον θέλει ν’ άποδείξη 

δτι τίποτε δέ γίνεται χωρίς «χρυσό κλειδί»:
Μ α υ ρ έ α ς :  Ό  άνδρας σας εΤνε θεριακλής;
Τ  ό κ λ ε ι δ ΐ (Μαρία Καλουτά): Εΐνε θεράπων τής 

"'^υιδος καί μάλιστα περιωπής.
Μ α υ ρ έ α ς :  Τότε μιά καΐ εΐνε τής Θέμιδος καΐ πρό-
ται περί —  όπής, θά εΤνε.,.Θεμισ— τό— κλής...................
Ψυχική όδύνη διά τό έκ τοΰ «άστείου» ρίγος.................
Είς τό νούμερο «Λαϊκές Συναυλίες»:

Ρίνα  Ντόρ: h κυρία παίζει φούγγα. Τής άξίζει»

Δούναι 
Δρχ. Λ.

7.00

10.50

4 .5 σ

Λεβείν 
Δρχ. Λ.

6.50

11.50

A0Q

2.00 
U .  00

6.00

5.50

10.00

Χαλλιτεχνική κίνηση στήν έπαρχία

Αύτοδημιούργητα 
επαρχιακά ταλέντα

Π Υ Ρ Γ Ο Σ  Η Λ Ε ΙΑ Σ .  Σεπτέμβρης. 
—  Γιά χάρη τών «Παρασκηνίων» καί 
τοΰ άναγνωστικοΰ τους κοινοΰ, ποΰ έν 
διαφέρεται γιά τΐς καλλιτεχνικές έκ 
δηλώσεις τής έπαρχίας, σκέφτουμαι, 
άπά καιρό σέ καιρό, νά συνθέσω μιά 
κριτική μελέτη γύρω άπ’ τ ’ αύτοδη
μιούργητα ταλέντα τοΟ νομοΰ μας, 
πού τά πιό πολλά υπάγονται στόν το 
μέα τής Ζωγραφικής Δέν ξέρω, γιατί 
οί περισότεροι αύτοδίδαχτοι καλλιτέ
χνες είνε ζωγράφοι τό πιό πολύ κι’ 
έλάχιστοι στρέφονται μέ προσήλωση 
στή Μουσική, σπανιώτατα δέ στή 
Γλυπτική. "Ισως ή Ζωγραφική νάνε ή 
Τέχνη, πού συγγενεύει περσότερο μέ 
τήν παιδική ψυχή κι’ ίσως νάν’ αύτή 
ή μόνη, πού, γιά τήν παιδική σκέψη 
κι’ άνησυχία, άναλαμβάνει νά δώση 
διέξοδο στις πρώτες άνθρώπινες καλ 
λιτεχνικές άναζητήσεις, πού θά δημι- 
ουργηθοΰν (στή μοιραία έκείνη περί
πτωση) στά παιδί άπ’ τή γοητεία καΐ 
τό μυστήριο τής φύσης στήν άρχή κι’ 
άργότερα τών διαφόρων έκψράσεων 
τής ζωής Ξέρω μόνο —  γιά νά γυρί
σω στήν πρώτη μου κρίση —  πώς 
στήν έπαρχία μου οί αύτοδίδαχτοι ζω 
γράφοι άριθμοΰνται σέ σεβαστό πο
σό: σεβαστά δχι τόσο γιά τόν δγκο, 
οσο γιά τήν ποιότητα καί τήν ώς τώ
ρα έπίδοση, πού βαραίνει πιά πολύ 
άνάλογα μέ τά δεδομένα καΐ τΐς ά- 
ναγκαίες προϋποθέσεις τής δημιουρ
γίας.

Ά π ό  τις ίδιες αύτές στήλες άλλο
τε έδωσα κάποιους σκόρπιους στοχα
σμούς μου γιά έναν προοδευτικό πί
νακα τοΰ Άμαλιαδίτη ζωγράφου κ. 
Γιώργου Φωκά. Σήμερα θά κάνω μιά 
υπαναχώρηση στήν ιεραρχία τής ήλι- 
κίας τών ζωγράφων, πού θά μέ άπα- 
σχολήσουν. Δέ θά πάω πρός τούς φτα 
σμένους. Θά προτιμήσω μιά πρόσχα
ρη άρχή: Ενα μικρό, δεκατετράχρο-
νο κοριτσάκι, πού γεννήθηκε άπό φτω 
χοΰς, μά άγαθούς κι’ ευγενικούς γο
νείς τής πόλης μου. Θ' άρχίσω, δη
λαδή, άπ’ την Άνδριανή Κορομηλά...

Τά δνομά της, μά κι* ή ϊδια ά^ό- 
μα, είνε άγνωστη καΐ στούς οικογε
νειακούς (δς πούμε) καλλιτεχνικούς 
μας κύκλους. Ή  μικρή της ήλικία κι’ 
ή άθόρυβη, μά παραγωγική, ώστόσο, 
δουλειά της δέν τήν έ'χουν ώς τώρα 
βοηθήσει νά πάρη μιά κοινωνική θέ
ση και ν’ άποτελέση άντικείμενο σχο
λίων κι’ ένδιαφέροντος άπό μέρους έ- 
κεινων, πού θάξεραν τόν τρόπο νά 
τήν έχτιμήσουν κα! νά τήν καθοδηγή
σουν γιά μιά σίγουρη έξέλιξη. Οΐ α
ναγνώστες μου δέ θ’ άπορήσουν, άν 
μάθουν, πώς πρόκειται γιά μιάν ά- 
σχημάτιστη κι’ ήσυχη παιδούλα, μέ 
δυά μικρές χαρακτηριστικές πλεξού
δες, πού τόν περισότερο καιρό της 
τόν περνφ στά σπίτι της ζωγραφίζον
τας, τά περσότερο άντιγράφοντας 
γνωστά, μα λεπτά κι* ένδιαφέροντα 
θέματα, πού τής δίνουν τήν εύκαιρία 
νά διοχετεύη στά χρώματα καί στις 
έκφράσεις τους τΐς παιδικές της ά
κόμα συγκινήσεις.

Ή  μικρή έκθεση έργων της, ποΰ ύ- 
πάρχέ! απο μέρες στά έστιατόριο 
τοΰ πατέρα της, μού δίνει όλοκληρω- 
μένη έντύπωση τών προσπαθειών της: 
εΐνε μια τρυφερή συλλογή πινάκων μέ 
διάφορα άντικείμενα και πολλές τε
χνοτροπίες - τοπία, άγιογραφίες, πρό 
σωπα, νατύρ - μόρτ. 'Ό λα  λάδια. Ή  
Κορομηλά βρίσκεται άκόμα στό με
ταβατικό στάδιο τοΰ προσανατολι
σμού, ψυχής καί Τέχνης. Τά ταλέντο 
της, πλούσιο κι’ όρμητικό, έχει προ
σπαθήσει νά έκδηλωθή σέ κάθε μορφή 
και σέ κάθε εΐδος τεχνικής υπόστα
σης, πού νομίζει, πώς θά τήν ικανο
ποιήσει. Λέ 6ά πώ, βέβαια, πώς τήν 
έμπνέουν δλ’ οϋτά τά πράγματα, πού 
έπιλέγει, τά έλέγχει καΐ τά ξαναποδί- 
δη στις ίδιες ή σ ’ άλλοιώτικες φόρ
μες. Άχόμα  δέν άπόχτησε τή δύναμη 
νά κρίνη. Έκείνο, ποΰχει σέ υπερβο

λικά βαθμό, εΐνε ό φιλόδοξος ζήλος ν’ 
άγκαλιάση δλα μονομιάς καΐ νά τούς 
δώση τή μικρή της πνοή.

Τοΰτο είνε τό βασικό λάθος ένός 
ζωγράφου, πού μόλις ξεκινάει: ή ποι
κιλία τών θεμάτων, πού περισπφ 
τήν προσοχή του καί δέν άπομονώνει 
τή δυναμικότητα του σέ ώρισμένο εΐ
δος, πού σιγά - σιγά θά τά προαγά- 
γει. Ή  Κορομηλά, βέβαια, κινείται 
στό πλαίσιο τών άναζητήσεων, πού 
μέ τόν καιρό θά περιοριστούν κι’ ή 
ειδίκευσή τους θά έπιφέρη τήν πρόο
δο τής οποίας πρώτης μορφής. Ά λ 
λωστε, ή μικρή αύτή ζωγράφος εΐχε 
μιά καλλιτεχνική ατυχία, πού έλπίζω 
νά μή τή συνεχίσει: έμαθήτεψε στόν 
άγιογράφο κ. Ροπακά, ποΰχει άναλά 
βει τΐς τοιχογραφίες τής Μητρόπολής 
μας, μά πού στή καθεμιά έχει σημει
ώσει τόσα λάθη δσα προέρχονται άπ’ 
τή σύγχυση τών διαφόρων άνάμιχτων 
σχολών κι’ άπ’ τήν έλλειψη καλλιτε- 
κής προσωπικότητας ή καΐ τυπικής ά
κόμα στή Ζωγραφική κατάρτισης. Έ -  
τάι μόνο έξηγεΐται ή έμφάνιση ένός 
βλοσυρού Α γ ίο υ  Νικολάου στήν έκ
θεση τής Κορομηλά ή μιάς άποτυχη- 
μένης παραστατικής εικόνας τοΰ ‘Α 
γίου Γεωργίου πού σκοτώνει το θη
ρίο! Τέτοια θέματα (καΐ μάλιστα δι
δαγμένα άπό κακό δάσκαλο) δέ μι
λούν μέ τή δύναμη, πού πρέπει, στήν 
ψυχή ένός παιδιοϋ καΐ δέν άποτελοΰν 
τή συγκρότηση τής θρησκευτικής ψυ- 
χικότητας καΐ τής άνάλογης μόρφω
σης.

Στά  τοπία, άντίθετα, ή Κορομηλά 
έ'χει μίαν άξιόλογη ς^'δραση 
δχι μόνο στήν ανατομική άκρίβειαν, 
στή φυσιολατρική διάθεση, άλλά καΐ 
στό συνδυασμό τών χρωμάτων, πού τά 
δίνει στήν κυριολεξία φυσικότητας, τό 
που καί χρόνου (φωτός ώρας). Έδώ  
ή παιδική ψυχή βρίσκει τόν καιρό νά 
τρέξη καΐ νά γελάση, νά μιλήση μέ 
τή φύση καΐ νά τή νοιώση . Τό τοπίο 
εΐνε τό θέμα, πού τό κατανοεί καΐ το 
αισθάνεται καί, τέλος, εΐνε κείνο, πού 
απαιτεί λιγώτερες λεπτομέρειες βα
σανιστικές καί περισότερη έσωτερική 
διάθεση. 'Η  Κορομηλά τό άντιγράφει 
δχι μέ ξερό, τυπικό τρόπο: τό παίρ
νει μέσα της καΐ τού προσφέρει τήν 
καρδιά της, μ’ δλη τήν παρθενικότη- 
τα, που θά τά όμορφήνει ή θά τά ά- 
γριέψει. Ή  φωτοσκιάσεις της, τά μέ
τρα κ Γ  ή προοπτική παρουσιάζουν έ- 
λάχιστα έλαττώματα. Γενι.κώτερα, τή 
διακρίνει μια αισιόδοξη σκέψη, ένας 
έλεύθερος, καθαρός άέρας. "Έχει τή 
δίψα γιά τή χαρά. Τά φόντα της δ
ταν δέν εΐνε άσπρα, κλείνουν πρός τό 
γαλάζιο, μ’ έλαφρώτατες σκιές. Χα 
ρακτηριστικό εΐνε ένα χιονισμένο της 
τοπίο, καθαρά ρούσικο. Ή  Κορομηλά 
πήρε λίγα μαθήματα κι’ άπ’ τό γέρο 
Ρώσσο ζωγράφο Ντομππριάνσκυ, ποΰ σ’ 
δλα του τά έργα έχει μεταφέρει τήν ι
διότυπη βόρεια άτμόσφαιρα, δχι τόσο 
μέ τήν καταθλιπτικότητά της, δσο μέ 
τήν θανάσιμη γοητεία τών στεππών 
καΐ τοΰ άδιακόπου χιονιοΰ.

Ή  Άνδριανή Κορομηλά έχει τή βα- 
θιιά συγκίνηση καί τήν ευχέρεια, μπο 
ρώ νά πώ, νά δώση έργα πρωτότυπα 
καΐ μέ προσωπικό τόνο. Μέ τήν άνε- 
πίσημη έκθεσή της, πού μένει διαρ
κώς ανοιχτή στό έστιατόριο τοΰ πα
τέρα της, έχει κάνει άρκετά άπ’ τά 
πρώτά της βήματα. Καιρός γιά περι 
συλλογή κι’ άπομόνωση. Καιρός γιά 
σπουδή. Στόν Πύργο ύπάρχει ή κυρία 
Ελένη  Ζούμπερη, δόκιμη καθηγήτρια 
τής Ζωγραφικής, καί φαντάζουμαι νά 
μήν άρνηθή νά τήν καθοδηγήση καΐ νά 
τήν ένημερώση σ’ δλα τά μυστικά 
τής Τέχνης. "Ενα  ταλέντο μπορεί νά 
προχωρήση πάρα πολύ. Χρειάζεται δ
μως μιάν άνώτερη έποπτεία: τήν έ- 
ποπτεία, πού θά τήν κατατόπιση πώς 
θά φτάση. . .

Τ Α Κ Η Σ  Δ Ο Ξ Α Σ

Δούκας: Ή  κυρία φουγγα— ρίζει:
Διά τήν άπανθρωπίαν τοΰ καλαμπουριού: Όδύνη . . . . 4.00
Ρωμάντζα τής δίδος Δημητρίου: «Μήν κλάψης άμοι

ρη καρδιά:» Μουσική Μπιάνκο. Δέν φαντάζομαι ότι μπο
ρεί άλλοιώτικα να κλαιη.,.ό διάβολος τή μάννα του. ’Ατε
λείωτη μίρλα είς χρόνον ταγκό. Μουσική —  δπως βεβαι-
ούν οΐ συγγραφείς —  Μπιάνκο........................................................  10.00

Εκτέλεσις άπό τήν δίδα Δημητρίου τεχνικώτατη..........
Δια τόν έλεεινόν φιόγκον μέ τόν οποίον ή ίδία δένει

ό χέρι της στήν τουαλέτα αύτοΰ τοΰ τραγουδιοΰ................. Α 00
Διά τά «μπίζ» (συνδρομή φίλων πλατείας έπικουρουμέ-

ων άπό τά προσωπικόν τοΰ θεάτρου τό κατώτερον)............  6.00
Διά τή ρωμάντσα «άγαποΰλες παληές». Μουσική Μπιάν

ο έκτέλεσις Μανιατάκη. . .*................... .....................................
Διά τούς στίχους τής ρωμάντζας αύτής..........................
Γιά τό ντουέττο «Τό άρωμά σου» Δημητρίου-Μανιατάκη 
Έπειδή άπό τούς στίχους μανθάνω δτι ό ’Εκείνος έ- 

α βράδυ πήρε μέ τά χλωμά δάχτυλά του τό άρωμα τής 
Έκείνης, τό όποιον άρωμα έκτοτε κα! ίσοβίως άπετέλεσε
τό προτιμώμενον....«πυτό» (μάλιστα «ποτό») του..............  16.50

Σκέτς « ’Αρτζεντίνικη Τραγωδία» (κατά τό «Φλωρεντι
νή Τραγωδία» τού Ούάϊλδ, τοΰ όποιου εΐνε διασκευή ήγουν
κακοποίησις) ψυχική όδύνη.........................................................  1150

Ρούμπα «Σά λι» χορευθεϊσα άπό τή δίδα Ντιριντάουα 
έ τήν έπιβλητική κινητικότητα καί τή φρενήρη ζωτικότητα
ού χαρακτηρίζουν τήν καλλιτέχνιδα........................................

Δ ιά  τήν ιδίαν καλλιτέχνιδα όρωμένην έκ τών νώτων . .
Νούμερο «Προίκα»: Διά τήν έπιτυχή διασκευήν λαϊκώ»

καΐ άλλων τραγουδιών σχετικών μέ τήν προίκα...................
Διά τήν άμίμητη έκτέλεσι τής «Προίκας» άπό τήν Άν·

να Καλουτά....................................................... ...............................
Φινάλε (τουαλέττα: Λαζαρίδη, Γυναίκα Ά ν .  Καλουτά)

Μοίρες (αύτοσχεδιασμοΐ καΐ γκριμάτσες τοΰ Μαυρέα) . .
Ή  ώρα τής άγάπης γιά τήν κρητική μαντινάδα καΐ το

μπρίο τών κυριών κα! ιδίως τής Ρένας Ν τό ρ ).....................
Σκέτς τοΰ κ. Ψαθά (ή εύγένεια ύποχρεώνει): ’Αρκετό 

κέφι άλλά άτελείωτο τραινάρισμα. Ό  συγγραφεύς δέν ξέ
ρει πώς νά τό.,.τελειώση . Περίφημοι οί κ. κ. Δούκας κα!
Μαυρέας........................................................  .................................

Γιά τά σκέτς τοΰ κ. Μακρή (μεθυσμένος τά έ’χει κάνει 
θάλασσα καί δικάζεται άνακαλύπτων δτι 6 πταισματιδίκης
εΐνε σύντροφος έν ποτηρίιο) . Διά τό δικαστήριον................

Διά τό τραγούδι (πρώτη φορά ό Μακρής ώς μεθυσμέ
νος κάνει μόνον ένα « μ π 'ιζ » )..............................   . . .  . . . .  3.00

Διά τΐς μπακέττες τών κοστουμιών τοΰ κ. Συρίγου (πε
ρίφημες χαρά ματιών, άψογες)...................  ..........................

Διά τό παστρικώτατο άνέβασμα και τά ώραϊα σκηνικά. .
Διά τούς τρεις (τόσοι εΐνε στήν πνευματώδη κα! πολι- 

τισμένην αύτήν έπιθεώρησιν) φόνους τού έργου...................  15^.00
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Σύνολον

Καθαρόν υπόλοιπον...παθητικόν δραχμαί 
Άντίτιμον εισιτηρίου »
Είς ταξιθέτην »

Καθαρή ζημία του τολμηρού καί άσυνετβιΛ 
θεατού, ό όποιος περνφ τή δραδυά του 
στή « Σ Π ΙΘ Α »  περιμένων νά δή «Έπιθεώρη- 
σιν» πολιτισμένην καΐ δή μέ «έντονον κωμι 
κόν στοιχεϊον*
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